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Lehtemme pääsponsoriksi valikoituu nopeimmin suurimman 
tarjouksen tehnyt yritys (tarjoukset alkaen 2000 €).

Vastalahjaksi yrityksenne saa lehtemme parhaan mainospaikan 
lisäksi ilmoituksen/bannerin yksinoikeudella myös Suomen Cur-
lingliiton nettisivuilla lehdelle varattuun osioon. Toimithan nope-
asti – Suomen curlinglehden pääsponsorin arvo-nimen saa kan-
taakseen ainoastaan yksi erityisasemassa oleva yhteistyökump-
panimme!

Vapaaehtoistyöllä julkaistavan lehtemme painosmäärä on tällä 
hetkellä 1 000 kappaletta ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

Lehden saavat luettavakseen kaikki Suomen Curlingliitto ry:n 
jäsenseuroihin kuuluvat henkilöjäsenet sekä mm. lukuisat 
kirjastot ympäri Suomen.

Suomen Curlinglehti siirtyi vuoden 2007 alusta 
neliväriseen painokseen ja hakee nyt uusia yhteistyökumppaneita.

Yrityksesi ilmoitus voisi olla 
tällä sivulla – yksin!

Käytä hyväksesi edulliset ilmoitushintamme ja varaa oma tilasi nyt.
Tämän sivun tila on varattu Suomen Curlinglehden pääsponsorin käyttöön 

- koko vuodeksi! Lisäksi saat samaan hintaan näyttävää näkyvyyttä 
yrityksellesi myös Suomen Curlingliiton kotisivuilla.

Ota heti yhteyttä puh. 040 7590 998 tai jermu.pollanen@iki.fi 
ja varaa paikkasi lehtemme paraatipaikalta.

Kertailmoitushinnat, aineistoaikataulut ja tekniset tiedot löydät 
seuraavalta sivulta.

Tarjolla vuoden 
täydellisin määris!

www.curling.fi
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Värikäs vuoden alku!

Noniin, nähtiinpä vihdoin sekin päivä kun Suomen curlinglehti siirtyi värikkääseen 

painokseen. Pitkä matka on tultu niistä ensimmäisistä lehden läpysköistä, joita 

Tomi ja Tommi aikanaan lähtivät talkoovoimin kyhäämään. Itse sisällössä tuo matka 

ei ole niinkään pitkä kuin ulkoisessa olemuksessa, joka nykytekniikan ja värikylläis-

ten musteiden myötä näyttää tätä nykyä varsin katu-uskottavalta. Vielä nykyäänkin 

tätä hienoa lehteämme tehdään pääosin talkoovoimin, mitä nyt painotyöt ja jakelu 

on ulkoistettu. Myös talkookuormaa on jaettu useammalle taholle entistä pienempi-

nä taakkoina.

 Nyt kun on sitten siirrytty tähän värien kyllästämään painotekniikkaan, on 

ensiarvoisen tärkeää varmistaa jatkossakin se, että lehtemme sivuilla julkaistavat 

artikkelit ovat niin ikään värikkäitä, emmekä juutu mustavalkoiseen ajatusmaail-

maan. Sisältö se on, mikä lopulta ratkaisee – niin kuin niin monessa muussakin asi-

assa. Vapaaehtoisia kynäniekkoja ja kameravirtuooseja kaivataan lehtemme toimi-

tuksen avuksi jatkuvasti. Jos tunnet omaavasi kykyä ja halua auttaa lehtemme 

julkaisussa, niin rohkeasti mukaan vaan: olet enemmän kuin tervetullut!

 Värikkäistä jutuista tulikin mieleeni Suomen Curlingliiton nettisivuston kes-

kustelupalstalla vuoden vaihteen jälkeen havaittu positiivinen keskusteluaktiivi-

suuden kasvu. Myöskään arkoja aiheita ei ole kartettu. Selvästi suurimman kohun 

on kerännyt keskustelunaihe, joka lähti liikkeelle Olympiakomitean valmennuspääl-

likön Kari Niemi-Nikkolan ja miesten edustusjoukkueen kapteenin Markku Uusi-

paavalniemen nuhdeltua maamme urheilun kenties tärkeimmässä mediassa, Ylen 

Urheiluruudussa, Suomen Curlingliittoa ja sen hallituksen liiton yleiskokouksen 

evästyksellä vahvistamaa arvokisojen edustusjoukkueen valintamenetelmää.

 Siis sitä samaa menetelmää, jonka ansiosta (tai josta huolimatta, riippuu ke-

neltä kysyy) viime vuosien aikana miesten maajoukkueemme on yltänyt lukuisiin 

maamme harrastajamäärään nähden loistaviin arvokisasijoituksiin siitäkin huoli-

matta, että syystä tai toisesta joukkueen kokoonpano on kokenut näinä vuosina 

lähes jatkuvia muutoksia. Riippumatta siitä mitä muut sanovat, uskallan väittää, 

että lajiharrastuksen taso on maassamme kasvanut viimeisen kahden olympiadin 

aikana kasainvälisilläkin mittareilla mitattuna – eikä vähiten sarjamuotoisen arvo-

kisaedustuspaikan ratkaisevan SM-kisan ansiosta.

	 	 	 	 								Jermu	Pöllänen
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P U H E E N J O H TA JA N  PA L S TA

Curlingliiton jäsenseuroja samoin kuin la-
jipaikkakuntia on jo lähes 30 kumpiakin! 
Nuppineulat Suomen kartalla lisääntyvät 
tasaisen tappavasti, ja vaikkei harrastaji-
en määrä olekaan kasvanut räjähdysmäi-
sesti, lisääntyy se koko ajan. Erityisen 
ilahduttavaa on se, että junioripelaajien 
määrä tuntuu olevan selvässä nousussa. 
Seurojen jäsenmäärien päivitys, jonka tu-
loksena saamme tarkat luvut on juuri me-
nossa.

LISÄÄ TOIMINTAA JA 
MUKANAOLOA!

Toiminnan taso, erityisesti erilaiset sarjat, 
on lisääntynyt huomattavasti eri alueilla 
ja liiton nettisivujen keskustelupalstalla 
onkin käyty vilkasta keskustelua siitä, mi-
ten nämä erilaiset sarjat tulisi organisoida 
tai mahdollisesti liittää mukaan Curling-
liiton alaiseen kilpailutoimintaan. Alueel-
linen toiminta on mielestäni erittäin tär-
keätä ja tältä osin toivonkin, että seurois-
ta löytyy riittävästi aktiivisia henkilöitä 
tätä toimintaa pyörittämään. Myös liitto-
tasolla toiminnan lisääntyminen vaatii 
uusia toimenpiteitä ja koordinointia. Kil-

CURLINGIA 
ETELÄSTÄ POHJOISEEN 

JA LÄNNESTÄ ITÄÄN
pailutoiminnan osalta juuri valitulla liiton 
uudella kilpailuvaliokunnalla onkin tältä 
osin paljon työsarkaa, jonka tuloksia pää-
semme mahdollisesti näkemään jo ensi 
kaudella. 

LISENSSIT

Toinen paljon keskustelua herättänyt asia 
on ollut lajilisenssit ja niihin liittyvä va-
kuutusturva. Tilannehan on se, ettei pai-
kallisella tasolla seuroilla ole käytännössä 
minkäänlaista vakuutusturvaa omille jä-
senilleen. Curlingliiton onkin nyt tarkoi-
tus ottaa käyttöön lajilisenssi ensi kauden 
alusta lukien. Se toteutetaan yhteistyössä 
SLU:n ja vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa.  
 
 Lisenssin ja siihen liittyvän vakuutuk-
sen hinnoista informoidaan heti, kun seu-
rojen jäsenmäärät on saatu selvitettyä ja 
vakuutusyhtiö on sen pohjalta antanut 
oman tarjouksensa.

NÄYTTÄVÄÄ NÄKYVYYTTÄ!

Rakas lajimme on ollut muutoinkin edel-
leen varsin hyvin julkisuudessa esillä. 

Curling on tunkenut itsensä mukaan niin 
kauppakeskuksiin kuin jopa vaalikam-
panjoihinkin!:) Yhteistyö ja mukana-
olomme Linnamäen Jäähelmi-tapahtu-
massa on tuonut lajillemme erittäin posi-
tiivista julkisuutta sekä toisaalta mahdol-
lisuuden tuhansille lapsille ja aikuisille 
kokeilla, miltä curlingkiven heittäminen 
jäällä tuntuu. Uskon, että tämäkin poikii 
jatkossa uusia harrastajia! Ja tässäkin yh-
teydessä on taas korostettava ja kiitettävä 
myös Kisakallion Urheiluopiston muka-
naoloa ko. tapahtumassa, mikä mahdol-
listi myös juniorikivien esittelemisen ja 
kokeilemisen!

 Näkyvyyteen voi jokainen vaikuttaa 
omalla aktiivisuudellaan ja mukanaolol-
laan. Muistutan myös, että jokainen meis-
tä on omalta osaltaan lajimme “käynti-
kortti”, joten myös Sinun panoksesi on 
tärkeä! Toivotan kaikille aurinkoista al-
kavaa curlingkevättä! 

Va n t a a l l a  2 0 . 2 . 2 0 07
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Työskentelit aiemmin Vierumäellä Suomen 

urheiluopistossa ja olit mm. järjestämässä 

curlingin EM-kilpailuja vuonna 2001. Mitä 

noista kisoista jäi itsellesi käteen, tunnet-

ko olevasi kokemuksen jälkeen entistäkin 

valmiimpi kansainvälisen tason curlingkil-

pailun järjestämisen päävastuulliseksi?

 – Käteen jäi paljon, ennenkaikkea hie-
non lajin hienot ihmiset. Itse lajin ulko-
puolelta tulleena koin olleeni erittäin ter-
vetullut curlingperheeseen niin kansainvä-
lisellä kuin kansallisella tasolla. Aimo an-
nos kokemusta kisojen järjestelyistä kertyi 
tutustumalla muihin kisoihin paikan pääl-
lä ja vaikka puitteet tiedettiin erilaisiksi 
Vierumäellä, saatiin aikaiseksi ainutlaatui-
set kisat eniten välittömän ja iloisen cur-
lingharrastajajoukon ansiosta. Onneksi en 
ole yksin vastuussa vaan koossa on hyvä 
joukko omien alojensa asiantuntijoita ja 
lajipuolesta vastaa Seniorien MM 2008 
kilpailujen johtajaksi nimettynä Olli Ris-
sanen.

Miten itse näkisit tulevien Seniorien 

MM-kisojen kiinnostavuuden suhteessa 

noihin taannoisiin EM-kisoihin? 

 – Kiinnostavuus saattaa olla yllättä-
vänkin suurta, sillä lajin ensimmäinen 
MM-tason kilpailu Suomessa ja selkeästi 
lisääntynyt mielenkiinto curlingia kohtaa 
Markun joukkueen Torinon menestyksen 
ansiosta saattaa tuoda lajista kiinnostu-
neita paikan päälle seuraamaan kisoja.

Miten tärkeäksi näet vapaaehtoisen työvoi-

man kansainvälisiä kilpailuja järjestettäes-

sä ja onko ulkomailta tulossa vapaaehtois-

ta työvoimaa vuoden 2001 EM-kisojen ta-

paan? 

Kaikissa arvokisoissa vapaaehtoisilla on 
iso rooli tapahtuman läpi viemiseksi, niin 
myös curlingissa. Tosin näissä kisoissa ei-
vät vapaaehtoiset näyttele niin merkittä-
vää osaa kuin EM-kisoissa, sillä jäällä toi-
mivaa henkilöstöä ei vaadita niin paljoa ja 
lisäksi kotimaassa osaajien joukko on li-
sääntynyt kiitettävästi menneen kuuden 
vuoden aikana, joten uskon pitkälle pär-
jättävän kotimaisin voimin.

Miten pitkällä kisarjärjestelyt tällä 

hetkellä ovat? 

 – Vierumäelle on tilattu Ice King ja ti-
lat on varattu ja tapahtuman puitteiden 
esittely tehty Baselissa EM-kisojen yhtey-
dessä joulukuussa 2006. Kaikki tarvittava 
esijärjestely on tehty Vierumäellä. Maalis-
kuussa Edmontoniin 2007 kisoihin lähden 
viemään Suomi-tietoutta ja houkuttele-
maan ihmisiä paikalle omiin kisoihimme 
samalla kun haemme kisajärjestäjän 

”avaimet” käsiimme. Kaikki on kunnossa 
niiden tietojen varassa, joihin tällä hetkel-
lä nojaamme. Tosin iso yllätys on tullut 
WCF:n puolelta tarjottuna eräästä toisesta 
tapahtumasta ja se toteutuessaan muuttaa 
tätä kisapakettia oleellisesti vielä lisää. 
Tästä voidaan sitten asian varmistuttua 
lukea seuraavissa numeroissa lehdestänne.

Mistä löytää lisätietoja itse kilpailusta ja 

esim. vapaaehtoiseen työhön liittyvistä 

asioista?

 – Verkkosivuilta www.wscc2008.com

Montako joukkuetta kisoihin odotetaan 

saapuvan?

 – Joukkueiden määrän toivon nouse-
van korkeammalle kuin aikaisemmissa ki-

soissa, sillä kustannukset Suomeen ovat 
edullisemmat kuin aikaisemmissa kisoissa. 
Ilmoittautumisaika alkaa huhtikuussa ja 
kestää marraskuulle, joten sitten varmis-
tuvat faktat.

Sinut nähtiin myös Torinon olympialaisten 

mitalikahveilla, mutta ei suinkaan curling-

joukkueen mukana. Kerropa lukijoillemme 

missä ominaisuudessa olit tilaisuudessa ja 

miten olet viihtynyt tuossa tehtävässä?

 – Niinpä.... tässä on tarttunut yhtä sun 
toista matkan varrelta harrastuksiksi ja 
yksi mielenkiintoinen curlingin parissa 
toimisen lisäksi on hieno luottamustoimi 
Lumilautaliiton puheenjohtajana, jossa 
toimin ensimmäistä kautta ja sain olla pai-
kan päällä todistamassa ensimmäistä suo-
malaista lumilautamitalia olympiakisois-
ta.

Uskotko että nykyisessä tehtävässäsi saa-

mastasi kokemuksesta on hyötyä myös tu-

levia curlingkisoja järjestettäessä mm. yh-

teistyökumppaneita hakiessa? 

 – Toki kaikesta aikaisemmin tehdystä 
on hyötyä ja toki teen parhaani, jotta voi-
sin hyödyntää omia kontaktejani eri tilan-
teissa. Siihen on nyt hyvä mahdollisuus.

Mitä muuta teet vapaa-aikanasi ja 

mikä on varsinainen leipätyösi? 

 – Toimin liikunnan ja terveystiedon 
lehtorina Tikkurilan lukiossa ja viihdyn 
työssäni erittäin hyvin. Harrastuksiini 
kuuluu lumilautailu niin käytännössä kuin 
järjestötasollakin ja lisäksi valmennan tai-
toluistelijoita ja pelaan nelosdivarissa ja 
ikämiehissä kaukalopalloa talvisin. Kesät 
menevät golfatessa ja muu aika marsuja, 
koiraa ja akvaariota hoitaessa.

Kerro vielä tähän loppuun haluamasi tervei-

set suomalaisille curlingin harrastajille ja 

lehtemme lukijoille. 

 – Monessa lajissa mukana olleena olen 
kiinnittänyt huomiota poikkeuksellisen 
hyvään yhteishenkeen ja tunnelmaan, jo-
ka lajissanne vallitsee verrattuna muista 
lajeista saamiini kokemuksiin. Se voisi ol-
la yksi piirre, jota kannattaa vaalia ja ke-
hittää myös jatkossa. Toivotan kaikille 
curlingharrastajille hienoa loppukautta ja 
menestystä tulevaisuuden koitoksissa. Ei-
kä koskaan voi tarpeeksi kiittää ja kan-
nustaa niitä vapaaehtoisia järjestöihmisiä 
liitossa ja eri paikkakunnilla omissa seu-
roissa, jotka tekevät hienoa työtä lajinsa 
eteen.

●

Henkilöhaastattelussa Seniorien MM-kisojen 2008 
kisaorganisaation pääsihteeri Kari Piipari.

Ensimmäinen MM-tason 
kilpailu Suomessa

■ Jermu Pöllänen
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SARJAT

Miesten SM-sarjassa 
näennäisen tiukkaa

Suomen mestaruussarja pyörähti toden 
teolla käyntiin miesten osalta vasta heti 
vuodenvaihteen jälkeen. Vuoden kaksi en-
simmäistä viikonloppua saattoivat SM-
sarjan yhdessä hujauksessa jo puolivälin 
krouviin saakka. Ensimmäinen osakilpai-
lu järjestettiin Suomen urheiluopistolla 
Vierumäellä loistavissa olosuhteissa ja 
piikkipaikalle kiilasi täysin odotetusti 
Markku Uusipaavalniemen joukkue tap-
piottomalla pelillä. Toinen osakilpailu jär-
jestettiin eksoottisessa osoitteessa Leppä-
virran Vesileppiksessä. Leppävirralla peli-
olosuhteet olivat hieman haastavammat, 
etenkin perjantaina kun suolat puskivat 
pintaan jäädytysten jäljiltä. Viikonlopun 
mittaan jäiden pelattavuus parani koko 
ajan ja ikäväksemme vasta sunnuntaina 

Kauden 2006-2007 taistelu Suomen mestaruudesta saavutti päätöksensä 
Lohjan Kisakalliossa järjestetyssä turnauksessa. Miesten mestaruus meni 
odotettuun osoitteeseen ja naisilla lopullinen ratkaisu siirtyi tulevaan, kun 
neljän pelatun turnauksen jälkeenkään kaksi kärkijoukkuetta eivät saaneet 
keskinäistä paremmuuttaan selville.

lähdön koittaessa jäät olivat parhaimmil-
laan.

 Alkusarjan puoliväli saavutettiin Lep-
pävirran turnauksen lauantain aamukier-
roksen jälkeen, kun kaikki joukkueet oli-
vat kohdanneet toisensa kertaalleen. Piik-
kipaikkaa piti edelleen hallussaan Markku 
Uusipaavalniemen joukkue pelkkiä voitto-
ja plakkarissaan. Jaetulla toisella sijalla 
majailivat Tomi Rantamäen ja Aku Kaus-
teen joukkueet kahden voiton päässä Uu-
sipaavalniemestä.

 Taistelu miesten mestaruudesta pysyi 
näennäisen tiukkana aina viimeiseen tur-
naukseen saakka. Tilanteeseen ajauduttiin, 
kun Vierumäellä järjestetyssä kolmannes-
sa osakilpailussa Uusipaavalniemen jouk-
kue koki yllättäen kolme tappiota viidessä 
ottelussa. Heikkoihin esityksiin vaikutti 

varmasti Kalle Kiiskisen poissaolo sairas-
telun vuoksi, mutta myös maajoukkue-
kapteenin otteissa paistoi selvä harjoittele-
mattomuus – liekö vaalityö vaatinut ve-
ronsa? 

 Epävarmojen otteiden myötä joukkue 
teki oman elämänsä vaikeaksi ja lähti vii-
meiseen osakilpailuun ainoastaan yhden 
voiton Aku Kausteen ja Tomi Rantamäen 
joukkueita edellä. Uusipaavalniemen on-
neksi myös ennakkoon pahin kilpailija, 
Rantamäen joukkue, taapersi kolmannes-
sa osakilpailussa pahoin eikä saanut käy-
tettyä hyväkseen hallitsevan mestarin hei-
kosta vireestä johtuneita pistemenetyksiä. 
Samanaikaisesti Aku Kauste nousi mu-
kaan mestaruustaistoon esittäen loistavia 
otteita joukkueellaan, joka pääsi mukaan 
SM-sarjaan edelliskauden 1-divisioonan 
mestaruutensa ansiosta. Neljäntenä ylem-

Markku Uusipaavalniemi 
varmisti mestaruutensa 
vasta viimeisessä osa-
turnauksessa.

■ Jermu Pöllänen
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pään jatkosarjaan kampesi lopulta Joen-
suun joukkue kipparinsa Pekka Vaittisen 
loistovireen myötä. Joensuulaiset joutui-
vat taistelemaan jatkopaikkansa eteen to-
sissaan, sillä joukkue oli alkusarjan ensim-
mäisen kierroksen jälkeen vielä toiseksi 
viimeisenä!

 Viimeiseen osakilpailuun Uusipaaval-
niemen joukkue marssi jäälle ykköskoko-
onpanossaan ja nappasi vastustamatto-
masti mestaruuden voittaen kaikki ratkai-
supelit. Mestaruus ratkesi ennen aikojaan 
jo lauantai-iltana Kausteen ja Rantamäen 
joukkueiden pelatessa sopivasti ristiin. 
Näin ollen sunnuntaina taisteltiin ainoas-
taan himmeämmistä mitaleista ja pronssi-
mitalin karattua Vaittisen joensuulais-
joukkueelta jäi viimeinen pelikierros ko-
konaan pelaamatta heidän luovuttaessaan 
Kausteen joukkueelle. Samoin Uusipaa-
valniemen joukkue luovutti Rantamäelle 
täysin merkityksettömäksi jääneen otte-
lun. Hopeamitalin lopullinen kohtalo siis 
sinetöityi ei-urheilullisin perustein Vaitti-
sen luovuttaessa ottelunsa Kaustetta vas-

taan. Sarjan mittaan Kausteen joukkue 
päihitti Rantamäen kolmesti häviten aino-
astaan kerran, joten tässä valossa hopea-
mitalit matkaavat oikeaan osoitteeseen. 
Tulevina kausina saattaa kuitenkin tulla 
eteen edellä mainittua tukalampia tilantei-
ta, joissa esimerkiksi useammin keskinäi-
set ottelut voittanut joukkue voi hävitä 
mitalisijansa viimeisen kierroksen luovu-
tuksen vuoksi. Tässäpä tuoreeltaan nime-
tylle kilpailuvaliokunnalle hieman lisää 
miettimisen aihetta.

 Ykkösdivisioonan mestaruuteen ylsi 
täysin odotetusti Riku Harjulan joukkue. 
Sarjassa nähtiin muutama mielenkiintoi-
nen uusi joukkue, jotka kaikki esiintyivät 
edukseen napsien voittoja aina silloin täl-
löin. Kuluvan kauden miesten SM-sarjassa 
pelasi kahdeksan joukkuetta ja 1-divisioo-
nassa peräti kymmenen. 

 Mielenkiintoista nähdä minkälaiseen 
sarjamuotoon päädytään ensi kaudella jos, 
ja toivottavasti kun, joukkuemäärät vielä 
tästä kasvavat!

Naisten mestaruus 
kahden kauppa

Naisten mestaruussarjassa kävi hyvin ai-
kaisessa vaiheessa selväksi se, että mesta-
ruus ratkottaisiin kahden edellisen kauden 
mestareiden välillä. Katja Kiiskisen nuori 
hyvinkääläisjoukkue yritti parhaimpansa 
mukaan kammeta Anne Malmin kokenut-
ta hyvinkääläisjoukkuetta valtaistuimelta 
ja napata kahden vuoden takaisen kauden 
tapaan mestaruuden itselleen. Joukkue 
taistelikin hienosti, vaikka vaihto-opiske-
lu vei kapteenin ulkomaille yhden osakil-
pailun ajaksi. Viimeiseen osakilpailuun 
Kisakallioon lähdettiin tilanteessa, jossa 
Malmin joukkue johti sarjaa kahden voi-
ton turvin. Kiiskisellä oli kuitenkin yhden 
rästiottelun myötä mahdollisuus kaventaa 
heti turnauksen aluksi eroa yhteen voit-
toon, jonka se käyttikin hyväkseen.

Anne Malmin tuloksena jaettu 1. sija ja edes-
sä uusintaottelut Katja Kiiskisen joukkuetta 
vastaan.
Jussi Uusipaavalniemi jätti Olli Rissasen taak-
seen ja varmisti näin ensi kauden SM-sarja-
paikkansa.

Markku Uusipaavalniemi 
varmisti mestaruutensa 
vasta viimeisessä osa-
turnauksessa.

Nousija Toni Sepperin joukkue esitti kauden 
aikana hyviä otteita, mutta se ei vielä riittänyt
kuin 8. sijaan.

Gia Tulilahden joukkue pelasi suurimman 
osan kautta vain kolmella pelaajalla ja näin-
ollen tulokseksi jäi naisten sarjan 7. sija.

Katja Kiiskisen joukkue taisteli hienosti itsel-
leen jaetun ykköspaikan ja vielä mahdollisuu-
den mestaruuteen uusintaotteluissa.
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positiivisesti varsin liukkaista jäistä. Liuk-
kaushan on tietysti vain yksi ominaisuus 
curlingjäässä, sillä huippujäältä vaaditaan 
vielä suurempia nousuja kuin mitä Kisa-
kallion jäillä nähtiin.

 Kauden yllättäjät olivat mielestäni 
Aku Kausteen joukkue miesten sarjassa ja 
Lotta Norri naisten sarjassa. Kausteen 
joukkueessahan pelasivat ikäänsä nähden 
vallan kokeneet pelimiehet ja joukkue 
klaarasi viime kaudella 1-divisioonan voi-
ton vakuuttavasti, joten mistään varsinai-
sesta jättiyllätyksestä ei ollut kyse. Hie-
nosta pelivireestä saatiin lisäksi osviittaa 
Kausteen joukkueen voittaessa ensimmäis-
tä kertaa järjestetyn kaksiosaisen Baltic 
Cupin. Lotta Norrin joukkue sen sijaan 
tuli kuin ”puun takaa” ensikertalaisena 
SM-sarjaan ja esitti hienoja otteita läpi 
kauden edeten aina mitalikantaan saakka. 
Aivan mitaleille ei puristus tällä kertaa riit-
tänyt ja ensi vuonna on yllätysmomentti-
kin jo käytetty, eli nähtäväksi jää minkä-
laiseksi joukkueen ensi kauden menestys 
muodostuu.

 Edellä mainittujen lisäksi ylempään 
jatkosarjaan ja näin ollen mitalitaistoon 
selvitti tiensä Ellen Vogtin joukkue Hel-
singistä kolme voittoa johtavaa Malmia 
heikommalla saldolla, ja yhden voiton hei-
tä heikompana vasta ensimmäistä kautta 
SM-sarjatasolla pelannut yllättäjäjoukkue 
Lotta Norrin kipparoimana. Viimeisen 
turnauksen aikana ei muutamasta tiukas-
ta ottelusta huolimatta nähty yllätyksiä 
ja näin ratkaisu venyi viimeiselle pelikier-
rokselle Kiiskisen ja Malmin kohdatessa. 
Kauden aiempien otteluiden tapaan nuo-
ruus oli jälleen valttia ja Kiiskinen voitti 
elintärkeän ottelun Malmia vastaan no-
usten näin tasapisteisiin Malmin kanssa 
ja siirtäen mestaruustaiston uusintaan, 
joka pelataan paras viidestä -systeemillä. 
Lopullinen ratkaisu nähdään siis myö-
hemmin kevään kuluessa, kun joukku-
eet kohtaavat keskinäisessä ottelusarjas-
sa, jossa ensimmäisenä kolmeen voittoon 
yltänyt joukkue voittaa mestaruuden 
ja saavuttaa edustusoikeuden syksyn 
EM-kilpailuihin Füsseniin. Kolmannek-
si sarjassa sijoittui Ellen Vogtin joukkue.

Yhteenveto

Kauden aikana nähtiin useita pieniä yllä-
tyksiä, mutta lopputulokset olivat kuiten-
kin odotetunlaiset. Pitkä sarjamuotoinen 

järjestelmä tuo esiin keskimääräiset erot 
joukkueiden välillä hyvin, eikä yksittäinen 
yllätystulos pääse vaikuttamaan joukku-
een sijoitukseen suuremmalti. Järjestelmän 
ainoa heikko puoli näyttäisi olevan viimei-
sen turnauksen osittainen lässähtäminen 
mestaruuden ratkettua jo ennen viimeistä 
ottelukierrosta. Nytkin sunnuntaille aiot-
tu Urheiluruudun lyhyt raportti peruttiin 
Markun joukkueen varmistettua mesta-
ruuden jo lauantai-iltana. Myös monet 
lehtitoimittajat joutuivat pettymään saa-
vuttuaan paikalle sunnuntaina vain huo-
matakseen että lajimme keulakuva Mark-
ku Uusipaavalniemi ei ollut kuvauksia ja 
haastatteluja varten edes aamukierroksel-
la läsnä.

 Olosuhteet olivat läpi kauden joukku-
eille tasapuoliset. Vierumäeltä olemme 
vuosien varrella jo tottuneet odottamaan 
huippuolosuhteita, mutta Leppävirta ja 
Kisakallio ensikertalaisina suoriutuivat 
urakoistaan kiitettävin arvosanoin. Eten-
kin Kisakalliossa jäiden tekoon oli satsat-
tu aikaa sekä vaivaa, ja saimme yllättyä 

Curlinbondagea ála Leppävirta.

Jäiden tekijät suorituivat tehtävistään kiitettä-
vin arvosanoin kaikilla pelipaikkakunnilla.

...SM-SARJA 2006-2007
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   SM-SARJA 2006 - 2007, naiset, sijat 1-4:

    Joukkue  Pelit  Voitot  taPPiot  kiVisuhde  Pisteet

   1. K. Kiiskinen  15  12  3  140 - 73  24

   1. A. Malmi  15  12  3  126 - 76  24

   3. E. Vogt  15  8  7  117 - 90  16

   4. L. Norri  15  6  9  104 -114  12

  SM-SARJA 2006 - 2007, naiset, sijat 5-8

   5. H. Timonen  14  6  8  101 - 116  12

   6. T. Autio  14  5  9  77 - 118  10

   7. G. Tulilahti  14  2  12  65 - 143  4

   SM-SARJA 2006 - 2007 , miehet, sijat 1-4:

    Joukkue  Pelit  Voitot  taPPiot  kiVisuhde  Pisteet

    1. M. Uusipaavalniemi  20  15   5  124  -  95  30

    2. A. Kauste  20  14  6  142 - 107  28

    3. T. Rantamäki  20  13  7  149 - 115  26

    4. P. Vaittinen  20  9  11  118 - 112  18

   SM-SARJA 2006 - 2007, miehet, sijat 5-8

    5. J. Uusipaavalniemi  20  11   9  131 - 122  22

    6. O. Rissanen  20  8  12  130 - 138  16

    7. T. Kauste  20  6  14  96 - 143  12

    8. T. Sepperi  20  9  11  108 - 166  8

 Ennakkoon ajateltua heikommin me-
nestyivät Tomi Rantamäen ja Jussi Uusi-
paavalniemen joukkueet miehissä sekä 
Mimmi Koivulan ja Tuire Aution joukku-
eet naisissa. Naisten joukkueiden puolus-
tukseksi täytyy todeta että hienoisen alavi-
reen aiheutti oikeastaan vain Lotta Norrin 
joukkueen yllättävä sijoitus näiden jouk-
kueiden edelle, joten mistään varsinaisesta 
epäonnistumisesta ei voitane puhua. Jussi 
Uusipaavalniemen joukkue nousu SM-sar-
jaan täydellisen karsintaturnauksen jäl-
keen, joten joukkueelta oli syytä odottaa 
mitalitaisteluun venymistä. Tiukassa sar-
jassa se jäi kuitenkin niukasti mitalipelien 
ulkopuolelle, valtaosin joensuulaisten hur-
moshenkisen kolmannen osaturnauksen 
myötä. Myös kahden viime vuoden ho-
peamitalistijoukkue Tomi Rantamäen ko-
mennuksessa alisuoritti sarjassa hienoises-
ti. Otteiden varmuus ei ollut parantunut 

edelliskausista riittävän paljon haastaak-
seen Markku Uusipaavalniemen joukku-
een mestaruustaistossa tosissaan. Osa-
syynsä tässäkin oli Aku Kausteen joukku-
een loistokkailla peliesityksillä, etenkin 
juuri Rantamäen joukkuetta vastaan. Lop-
pujen lopuksi pääsemme siis päätelmään, 
että tämän kauden SM-sarjassa ei oikeas-
taan varsinaisia epäonnistumisia nähty – 
nähtiin vain muiden onnistumisista johtu-
neita voimasuhteiden muutoksia!

 Kaiken kaikkiaan miesten kilpailu 
Suomen curlingin huipulla näyttäisi tiu-
kentuneen muutaman viimeisen kauden 
aikana. Ehdoton kärkijoukkueemme 
Markku Uusipaavalniemen johdolla on 
edelleen omassa kastissaan, mutta etumat-
ka on kaventunut ja pelkästään siten, että 
takana tulevat ovat kuroneet eroa kiinni. 
Tästä ovat esimerkkinä useat ulkomaan-

turnauksissa nähdyt menestyksekkäät tu-
lokset (etenkin kun ottaa huomioon vä-
häiset osallistumiset). Naisten sarjassa 
kärkikaksikko erottui edelleen selkeästi 
muita paremmaksi, joten siinä mielessä ti-
lanne on edelliskauden kaltainen. Sarjan 
aikana nuoruus näytti olevan valttia, sillä 
Kiiskisen joukkue voitti kaikki yhteiset 
kohtaamiset. Mielenkiintoista nähdä mi-
ten kantti kestää ratkaisevassa ottelusar-
jassa, kun kaikki on pelissä.                   ●

PS. Naisten mestaruuden uusinta pelataan 
Kisakallion curlingradalla paras viidestä 
systeemillä 13. - 15.4.2007 seuraavan ai-
kataulun mukaisesti: pe klo 18.00, la klo 
9.00 ja klo 15.00 sekä tarvittaessa su klo 
9.00 ja klo 14.00.

Pakko painaa pitkää päivää....

Tästä tää homma etenee...
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Kuva 3
Tällainen tilanne oli hiljattain eräässä 
Hyvinkään puulaakisarjan pelissä. 
Pelattiin viidettä päätä ja sininen 
johti 3-2. Pään muut kivet oli heitet-
ty, jäljellä vain sinisten viimeinen 
heitto. Mitä lähtisit yrittämään?

Ratkaisu
Vastustajalla on jo viisi pesäkiveä ja 
tilanne on syytä pelata mahdollisim-
man turvallisen kaavan kautta jotta 
peli ei ratkea vastustajalle yhdellä 
heitolla. Mikäli mietit määriksen 
heittämistä näinkin montaa pesäki-
veä vastaan, vieläpä suojien taakse, 
olisi syytä tietää tarkasti ko. heitto-
linjan luisto ja merkki. Suuri vaara 
on kolistella suojiin tai ulkolinjalla 
heitto ”jää käteen” kun ei tiedetä 
luistoa. Siksipä riskittömintä on läh-
teä heittämään punaisen kolmosta, 
joka näkyy kokonaan etuvalkoisella. 
Kohtalaisellakin heitolla vastustaja 
saa yhden tai kaksi mutta punainen 
pysyy hyvin vielä pelissä mukana 
(viimeinen kivi, tasan tai yhden pe-
rässä). 

(Tositilanteessa tässä kävi niin että 
vastustaja ryösti viisi ja ratkaisi näin 
pelin). 

Kuva 4
Tässä vähän nostalgisempi tehtävä. 
Grindelwaldin EM-kisoissa 1981pe-
lattiin semifinaaliottelua Ruotsi-Nor-
ja. Neljännessä päässä Norjalla oli 
viimeinen kivi. Mitä Ruotsin (siniset) 
olisi kannattanut yrittää viimeisellä 
kivellä kuvan tilanteessa?

Ratkaisu
Norjalle on meneillään ns. ”kolmen 
haku” eli mikäli Ruotsi ei onnistu 
heittämään tuplaa tai hyvää noja-
heittoa, on 3-0 lähellä toteutumista. 
Nojan heittäminen on kohtalainen 
riski koska mikäli se ei täysin onnistu, 
on Norjalla jopa neljän paikka sekä 
tilaisuus kääntää pelin avaimet itsel-
leen. Ruotsi pelasi varman päälle ei-
kä yrittänyt agressiivisesti voittaa 
päätä vaan heitti tuplan takakivistä. 
Norja kuittasi tilanteen heittämällä 
kakkoskiven ja tasoitti pelin. Avai-
met ottelun voittoon olivat kuiten-
kin edelleen Ruotsilla (tasatilanne ja 
viimeinen kivi). Ruotsi puolustikin 
lopun tehokkaasti ja hoiti finaalipai-
kan itselleen 5-4. Oikea ratkaisu oli 
siis ”hävitä turvallisesti kahdella”. 

Ratkaisu
HUOM: Tämän kuvan ohjeistukseen 
oli lipsahtanut virhe. Sinulla pitäisi 
olla punaiset kivet, ei siniset. 
Vaihtoehtoja on käytännössä kolme: 
pitkä suoja (hogin yli noin metri), ly-
hyt suoja (lähelle pesää) tai aivan 
pesän etureunaan. Mikäli vastustaja 
on hyvä ja tarkka poistojoukkue, on 
riskialtista lähteä viemään suojaa 
peliin asti (helppo tupla taitavalla 
joukkueelle). Pitkä suoja taas tarjoaa 
vastustajalle seuraavalla heitolla hy-
vän kiertomahdollisuuden vaikkei 
olisi kovin nousevakaan jää. Lisäksi 
punaisen ykköskivi on teen takana 
stopparina. Lyhyt suoja on tässä ti-
lanteessa suositeltavin ratkaisu kos-
ka sen avulla paitsi suojataan niin 
saadaan oma kivi keskeiselle paikal-
le jatkoa ajatellen (voidaan tökätä, 
jopa splitata ja tarvittaessa ratsastaa 
keskeltä vastustajan kivi pois). 

Jos ei ole viimeistä kiveä, niin silloin 
ilman muuta pesäänheitto toiselle 
puolelle ja niin ettei punaisista pää-
se heittämään tuplaa (eli esim. teen 
tasalle vasempaan reunaan heittä-
jästä katsoen). 

Kuva 1
Sinulla on siniset kivet. Olet päättä-
nyt lähteä heittämään pois toista 
vastustajan kiveä. Kumpaa tulisi eh-
dottomasti yrittää?

Ratkaisu
Nyrkkisääntönä voidaan pitää että 
aina pelataan etummaista kiveä. 
Näin ainakin jos kumpikin poistetta-
va kivi on kunnolla näkyvissä (ei 
osittain suojien takana tms.) ja jään 
käyttäytyminen tunnetaan hyvin ky-
seisiltä heittolinjoilta. Etummaista 
pelaamalla on mahdollisuus rollata 
toisen kiven etupuolelle tai jopa 
heittää tupla. 

Kuva 2
Sinulla on siniset kivet. 
Kuvan tilanne on pään puolivälissä. 
Punaisella ei ole viimeistä kiveä. Tuli-
si heittää suoja, mutta kuinka kauas? 
Entä jos sinulla ei ole viimeistä ki-
veä?

Ratkaisut tehtäviin 5
(Curlinglehti 4/06)

Hempan pähkinät osa 6

Kuva 1 
Kahdeksas pää, sinulla punaiset 
ja sininen johtaa 4-2. Sinun pi-
täisi miettiä, mihin punaisen 
kolmas kivi tulisi heittää ohei-
sessa tilanteessa?

Kuva 2 
Viimeiseen päähän lähdetään 
punaisten johtaessa 6-5. Punai-
silla on viimeinen kivi. 
Mitä yrittäisit punaisen neljän-
nellä kivellä?

Kuva 3 
Viimeinen pää, punaiset johta-
vat 6-5 ja heillä on viimeinen ki-
vi. Sinisellä on kuitenkin kutkut-
tava tilanne kehitteillä. 
Mitä heittoa tavoittelisit punai-
sen toiseksi viimeisellä? 

Kuva 4 
Kolmas pää, siniset johtavat 3-0 
ja punaisella on viimeinen kivi. 
Punaisten tulisi miettiä miten 
voittaa pää kahdella tai kolmella 
ja päästä taas peliin mukaan. 
Mitä punaisen tulisi heittää kol-
mannella heitollaan?
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Tällä kertaa esittelemme 
juttusarjassamme Suo-
men curlingperheen uu-

den jäsenen Itä-Suomesta. Ki-
teellä lajia harrastetaan organi-
soidusti nyt ensimmäistä vuotta, 
mutta innostus on kova ja maa-
liskuussa seura järjestää ensim-
mäisen kansallisen turnauksen-
sa vuoden 2007 SM-Cupin! 
Kiteeltä haastattelimme Kiteen 
Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja 
Seppo Hakulista.
 
Seppo, kuinka kaikki alkoi 

Kiteellä curlingin osalta? 

 – Anoimme curlingin Ki-
teelle tulemiseen hankerahoi-
tusta maaseudun kehittämisra-
haston kautta. Saatuamme 
myönteisen rahoituspäätöksen 
laitoimme curlingsetin tilauk-
seen. Kivet tulivat Kanadasta 
lokakuun lopussa 2006. Jää-
hallissa toimintaa on läpi vuo-
den ja tämän vuoksi haluamme 
myös laajentaa palvelutarjon-
taamme. 
 Seuratoiminnan perustami-
nen on meneillään. Joensuun 
curlingseurasta saimme tukea 
Mika Maliselta, joka toimii 
siellä seuran puheenjohtajana. 
Aluksi meillä oli Joensuusta 
curlingsetti lainassa, ja Mikalta 
olemme saaneet myös opastus-
ta lajiin liittyen.
 
Millaisissa kantimissa toiminta 

Kiteellä 

sitten nykyisin on? Millaisissa 

olosuhteissa lajia päästään har-

rastamaan?

 – Jäähalli on valmistunut 
Kiteelle vuonna 1998. Curling 
on toimintana osa Kiteen Jää-
halli Oy:n toiminnan laajenta-
mista. Jääaikaa vuodessa on 
pääsääntöisesti 10kk/vuodessa, 
alkaen juhannukselta ja päätty-

Seurapalstalla esittelemme pääasiassa uusia suomalaisia curlingseuroja. 

Jos haluat oman seurasi jutun aiheeksi tai haluaisit lukea haastattelun 

jostakin tietystä seurasta, niin palautetta saa lähettää osoitteeseen 

riku.harjula@helsinki.fi!

en maalis-huhtikuun vaihtee-
seen. Toimintaa on pyritty jat-
kuvasti kehittämään ja laajen-
tamaan (jääkiekkoleirit, taito-
luisteluleirit jne.). Jäättömänä 
aikana hallissa järjestetään kon-
sertteja ja messuja. Tällä het-
kellä lajin parissa paikkakun-
nalla on aktiivisesti noin 10 
henkilöä sekä lisäksi lajista 
kiinnostuneita yrityksiä on 
ajoittain käynyt jäähallissa pe-
laamassa curlingia. Lajin tule-
vaisuus Kiteellä näyttää positii-
viselta. Lisäksi Joensuun lähei-
syys huomioiden voisi ajatella 
jopa puulaakisarjojen alkamis-
ta alueella. 

Maaliskuussa 9. - 11.3. järjestätte 

Kiteellä ison tapahtuman tämän 

vuoden SM-Cupin muodossa. Ki-

sa perinteisesti kiertää uusia 

paikkakuntia, mutta on uudelle 

seuralle aina iso haaste järjeste-

lyiltään. Mistä idea Kiteen osal-

listumiseen järjestäjänä sai 

alkunsa?

  – SM-Cupin järjestämiseen 
ajatus tuli suoraan Joensuun 
curlingseuran puheenjohtajalta 
Mika Maliselta. Hänen kerto-
mansa mukaan SM-Cupille ei 
ollut tuolloin vielä paikkaa sel-
villä. Cupin myötä curling täy-
sin uutena lajina saa tunnetta-
vuutta seutukunnalla ja ehkä 
laajemmallakin alueella. SM 
Cuppiin osallistuvat joukkueet 
saavat tutustua paikkakun-
taamme sekä mahdollisuuteem-
me tarjota harjoittelu- sekä lei-
ritoiminnan järjestämiseen var-
sin hyvät puitteet. 

Miten nuo järjestelyt tähän 

mennessä ovat sujuneet?

 – Turnauksen järjestämi-
seen liittyviä vastoinkäymisiä 
on vaikea nimetä, sillä laji sekä 

Cupin järjestäminen on kaikki 
varsin uutta paikkakunnallam-
me. Tämä huomioiden pyritään 
kaikessa tekemään parhaam-
me. Tämän hetkinen tunne on 
se, että kaikki Cupin järjeste-
lyissä mukana olevat tekevät 
kaikkensa Cupin onnistumisek-
si. Suuri kiitos tästä kuuluu Mi-
ka Maliselle, joka on antanut ja 
antaa jatkossakin ammattitai-
tonsa ja näkemyksensä hyödyn-
nettäväksi järjestelyissämme ja 
tapahtuman onnistumiseksi. 

 Onnea niin kevään järjes-
telyihin kuin pitemmällekin ai-

Karjalasta kajahtaa!
kavälille kiteeläisen curlingin 
osalle curlinglehdenkin puoles-
ta!

■ Riku Harjula
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LSC - 
pirkanmaalaista 
curlaamista 

Länsi-Suomen Curling Pirkanmaa Ry perustettiin jo vuonna 2000 täyttämään yhtä val-
koista aluetta Suomen curling-kartalta. Alku oli lupaava, ihmiset olivat kiinnostuneita 
Naganon olympialaisten jälkihuumassa. Yksi sun toinen kertoi katselleensa televisiosta 
pelejä ja ihmetelleensä sääntöjä. Ylöjärven jäähalli teki yhteistyössä seuran kanssa 
halliin radat ja hankki kaksi kivisarjaa. Näillä sitten aloitettiin. Hallin kanssa saimme 
loistavan sopimuksen; lajiesittelyillä saisimme seuralle jäävuoroja.

Allekirjoittanut lähtikin sitten Vieru-
mäelle oppiin, sattuipa olemaan EM-

kisat juuri silloin.
 Opittiin jäänteko ja vähän pelaamista-
kin. Ylöjärvellä odotti toistakymmentä 
firmaa esittelyjen alkamista. Ensin kuiten-
kin pidettiin seuran ensimmäiset harjoi-
tukset. Paikalle ilmaantui muuan kanada-
lainen herrasmies, joka kertoi nimekseen 
Larry Gregorwich. Mielellään otimme 
Larryn mukaan toimintaan, varsinkin kun 
hän oli harrastanut lajia jo pienestä pitäen 
kaukana Kanadassa, paikkakunnalla, jos-
sa ymmärtääkseni oli koulu, kauppa, cur-
linghalli ja kirkko. Sunnuntaisin kirkon-
menojen jälkeen kaikki menivät pelaa-
maan, iltaisin maatöiden jälkeen väki lähti 
pelaamaan ja koulussakin lapset pakotet-
tiin curlingia pelaamaan. Täältä oli peräi-
sin Larryn vahva tieto ja taito lajiin. Vali-
tettavasti kävi kuitenkin niin, että tuo ta-
paaminen jäi pitkäksi aikaa viimeiseksi. 
Larry jäi nimittäin ensimmäisen heiton jäl-
keen sairaslomalle. Olkapää vioittui.
 Seuran toiminta kuitenkin jatkui. Laji-
esittelyjä tehtiin ensimmäinen vuosi tiu-
haan tahtiin. Laskimme vuoden lopussa 
ansainneemme hallille eniten kaikista 
käyttäjäryhmistä. Sama tahti jatkui ja jää-
vuorot saimme sopimuksen mukaan. Vuo-
sittaiseksi määräksi vakiintui noin 80 -100 
esittelyä. Viime olympialaisten jälkeen 
määrä tosin nousi taas hurjasti. Samalla 
vakiintui esittelijöiden määräksi kaksi. 
Harjoitusvuoroja oli alkuun kaksi viikos-
sa, nyttemmin yksi kerta viikkoon.
 
 Larry tuli mukaan taas sairaslomansa 
jälkeen ja päätimme osallistua veteraani-
kisoihin. Meitä veteraani-ikäisiä löytyi 
tuolloin juuri joukkueellinen. Ikäraja oli 

tosin alempi kuin nyt, 45-vuotiaatkin pää-
sivät mukaan. Menestys rajoittui lähinnä 
After Curling -puolelle, mutta kokemus-
kin on arvokasta.
 Mainittakoon tässä nyt sekin, että jä-
senistömme oli alkuun aika kansainväli-
nen. Meillä oli kiinalainen, ranskalainen 
ja kaksi kanadalaista mukana, sekä yksi 
puolibulgarialainen. Näin voisi kutsua 
Heikkilän Timoa, joka oli tuolloin paikal-
lisen Suomi-Bulgaria -yhdistyksen toimin-
nassa mukana, ja olihan meillä vielä Lapin 
mieskin, Martinin Erkki. Vieraina meillä 
kävi esittelyissä ihmisiä eri puolilta maail-
maa. Nokia on yksi Tampereen isoista yri-
tyksistä ja sieltä on vähän väliä tulossa 
mitä erilaisimpia ryhmiä. Parhaimmillaan 
meillä oli maaottelu Suomi-Ruotsi-Irlanti-
Kiina-Japani...
 Jäsenet tekivät alkuun päätöksen, ett-
eivät halua kilpailla ennen kuin ovat val-
miita. Tyypillinen hämäläinen ratkaisuhan 
se on. Muutaman vuoden harjoittelun jäl-
keen ovat jäsenet nyt sitten valmiita kil-
pailemaan. Loimaa teki aloitteen Länsi-
Suomen sarjasta ja meiltä lähtikin mukaan 
kaksi joukkuetta; Ilari Kosonen mesta-
ruussarjaan ja Timo Heikkilä divisioo-
naan. Ilari on myös ykkösdivisioonassa 
liiton alaisessa sarjassa. Seuran toiminnas-
ta vastuun tulee ottamaan Larry G. alle-
kirjoittaneen siirryttyä Lapin maisemiin 
noin vuosi sitten.
 Kävimme Larryn kanssa lajioh-
jaajakurssin, ja tässä muutama 
sana nyt siitäkin.
 Anne ja Olli Kisakallion 
henkilökunnan avustuksella piti-
vät todella hienon ja mihin tahansa 
kelpaavan kurssin. Uskallan tä-
män sanoa käytyäni lukuisia val-

mentajakursseja ja seminaareja jääkiekon 
puolella. Peruskurssina se oli tavattoman 
hyvä antamaan todella ne perustaidot mi-
tä lajiesittelyssä kaivataan. Annen teknii-
kan opetus on todella perusteellista ja olen 
varma, että kuka tahansa oppii siitä lisää 
omaansa. Tapamme mukaan me Larryn 
kanssa kyseenalaistimme muutamia asioi-
ta, otimme esille tarkoituksella mm. tämän 
vakuutusasian. Mielestämme se on niin 
tärkeä asia, ettei saa jäädä muun alle. Kri-
tisoimme myös hiukan kurssille valinnan 
perusteita.
 Päätimme Larryn kanssa jakaa oppim-
me muille seuran jäsenille. Larry laittoi 
kurssikansionsa kiertämään ja meillä ovat 
nyt lajiesittelijät tuplaantuneet. Seuran ti-
lanne on hyvä; jäseniä on, varustepuoli on 
kunnossa. Ainoastaan ratojen kunto on 
huolenamme. Ylöjärven jäähallissa on jäät 
ympäri vuoden ja on erittäin vaikea saada 
ratoja maalattua pysyvästi alusbetoniin. 
Tilanne on nyt sellainen, että joudumme 
joka kesä virittelemään uudet rajat jään 
päälle, mikä on todella huono ratkaisu. 
Toinen huolemme on se, ettei meillä onnis-
tu pelien pelaaminen kuin joko päiväsai-
kaan tai lauantai-aamuisin harjoitusvuo-
rollamme. Toivottavasti saamme jääkiek-
koilijat häädettyä hallista.
 Omasta hallista olemme puhuneet nyt 
viime aikoina oikein vakavissamme. Aja-
tukset pyörivät jonkinlaisen tyhjän teolli-
suusvaraston ympärillä – Larry näkee 
unissaan neljä rataa, minä kahdeksan. 
Näyttäisi kuitenkin siltä, että LSC on tul-
lut jäädäkseen Suomen curlingperheeseen.

■ Seppo Mattila
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Lauantaina 20.1.2007 pi-
dettiin Ranualla kolmas 

osaturnaus Suomen pohjoisim-
massa curlingsarjassa. Olosuh-
teet olivat hienot: ulkona pak-
kasta noin viisitoista astetta, 
sisällä saman verran. Radat 
olivat suhteellisen hyvässä 
kunnossa, mutta pojat olivat 
ehkä kuitenkin käyttäneet liian 
lämmintä vettä pohjatöissä; 
jää halkeili paikoin, onneksi ei 
kuitenkaan varsinaisesti ra-
doilta. Pelit olivat tasaisia, ku-
ten olettaa sopiikin ja sarjan 
hännillä majailevat joukkueet-

kin pitivät kärkipäätä ihan tiu-
killa viime kiville saakka.
 Sarjan ensimmäinen turna-
us pidettiin Kemijärvellä ja toi-
nen Rovaniemellä. Molemmat 
olivat hienoja tapauksia ja tun-
nelma parani vielä Ranualla. 
Viimeinen osaturnaus pidetään 
Kemijärvellä 17.3.2007. Odo-
tella sopii, että tästä turnauk-
sesta tulee palkintojenjakoi-
neen, saunoineen ja muine Af-
ter Curling -aktiviteetteineen 
paras Lapissa ikinä järjestetty 
kisa.
 Sarjamme on hiukan sovel-

Curlingin Lappisarja 
toimii

Lappisarja sarjataulukko III kierros
joukkue	 ottelut	 voitot	 häviöt	 kiviSuhDe	 piSteet

Tapaninen 11 8 3 59-39 8

Halme 10 7 3 61-37 7

Näyhä 10 7 3 65-51 7

Lohi 10 6 4 74-50 6

Kemppainen 11 5 6 47-57 5

Vanhala 10 5 4 63-53 5

Rollers 9 1 8 31-62 1

Kilkkajat 9 1 8 22-70 1

lettu; peli käsittää kuusi päätä, 
turnaukset ovat yksipäiväisiä 
ja kustannukset on laskettu 
minimiin. Näin saamme täällä 
pitkien välimatkojen maassa 
homman pyörimään. Ranuan 
kisasta voisi mainita muuta-
man hienon asian. Ensimmäi-
sellä kierroksella Rovaniemen 
Tapaninen ja Kemijärven Rol-
lersit ottivat mittaa toisistaan. 
Rollersit veivät neljä päätä ja 
johtivat jo 0-5, sitten alkoi Ta-
panisen nousu; 4-0 ja 3-0 päät 
antoivat tulokseksi 7-5. Roller-
sien juoni katosi täydellisesti 
neljännen pään jälkeen, eikä 

oikein löytynytkään enää. Ra-
nuan Vanhala taas piti matalaa 
profiilia, tuli puun takaa ja 
voitti kaksi kärkijoukkuetta, 
sekä Rollersit. 
 Sarjan kärkeä pitävät Ta-
paninen ja Kemijärven Markus 
Halme. Lähellä kärkkyvät 
myös Ranuan Lohi ja Näyhä. 
Viimeisessä osaturnauksessa 
todennäköisesti pelataankin 
tosi rankkoja pelejä verenma-
ku suussa. Kemijärven jäähalli-
yhtiö on luvannut lämmittää 
saunan pelien päälle, varmaan 
sitä tarvitaankin...

■ Seppo Mattila

Seurojen kotisivuilla on mahdollisesti lisää tietoja sarjasta.
www.koti.mbnet.fi/kurlinki
www.lappikurlinki.net
www.personal.inet.fi/urheilu/curling

SARJAT

Ruotsin Sollefteåssa järjestettiin 
rullatuolicurlingin MM-kisat 
17. - 24.2.2007. 
Turnauksen voittoon pelasi Norja, joka 
päihitti jännittävässä finaalissa Sveitsin 
lukemin 5-4. Puolivälissä ottelua Nor-

jan tilanne oli tukala, sillä se oli jo 0-4 tap-
piolla. Hieno nousu tauon jälkeisten kol-
men viimeisen pään aikana toivat kuiten-
kin Norjalle sen ensimmäisen kansainväli-
sen mitalin rullatuolicurlingissa. Hallitse-
van mestarin Skotlannin oli tyytyminen 

pronssiotteluun, jossa se kohtasi hallitse-
van paralympiavoittajan Kanadan. Skot-
lanti voitti ottelun lopulta lukemin 7-4. 

 Rullatuolicurling tuli viralliseksi Para-
lympialajiksi Torinossa viime keväänä.

...lyhyesti

Rullatuolicurlingin maailmanmestaruus Norjaan
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su johtunee varmasti siitä että 
lajiliitoille karttuu kokemusta 
sekä myös siitä että esim. tsek-
kiläiset ovat saaneet Prahaan 
uuden curlinghallin, joka kuu-
lopuheiden mukaan on viimei-
senpäälle loistava. Tsekkiläiset 
olivatkin kisojen ehkä hienoi-
nen yllätys sillä molemmat, 
niin pojat kuin tytöt, selvisivät 
karsinnoista varsinaisiin junio-
reiden MM- kisoihin. Toinen 
yllätys koettiin kun Ruotsin 
tyttöjoukkue ei selvinnyt kar-
sinnoista. Muut MM-kisoihin 
selviytyneet maat Tsekin lisäksi 
olivat pojissa Saksa ja tytöissä 
Italia.

 Selkeästi kisoissa oli myös 
havaittavissa että muissa mais-
sa tunnutaan panostavan lajiin 

           Junioreiden 
MM- karsinnat 2. - 6.1.2007 
                            Tårnby, Tanska

Kisat voisi helposti kiteyttää sanoihin: 

Uusi halli
 = 

lisää junioreita 
= 

junioreiden taso nousee.

ja varsinkin junioreihin enem-
män kuin meillä Suomessa. 
Meillähän ei juuri ”kokeneita” 
valmentajia ole ja muutenkin 
olemme aika lapsen kengissä, 
meillä Hyvinkäälläkin kun vas-
ta nyt on saatu halli ja fasilitee-
tit siihen kuntoon että ei tarvit-
se pakkasessa ja vesisateessa 
heitellä. Mutta ajan kanssa 
varmasti meilläkin. Ja mikäli 
kuulopuheisiin on uskominen 
niin varmasti saamme lähivuo-
sina innokkaita junioreita lisää 
lajimme pariin ja toivottavasti 
heistä kasvaa sitten niitä junio-
reitten ”markkuUPN:iä” ja 
”willemäkelöitä”.

 Tässä artikkelissa ei ollut 
tarkoitus puida erityisemmin 
tuloksia ja spekuloida jokaista 

peliä erikseen vaan tarkoitus 
on herätellä kaikkia meitä lajin 
parissa pyöriviä siihen että ju-
niorit ovat lajimme tulevaisuus 
ja mikäli haluamme säilyttää 
statuksen jonka Markku, Wil-
le, Teemu, Kalle, Jani, Jakke, 
Tommi ja muut ovat meille 
vuosien varrella hankkineet, 
niin on nyt syytä panostaa juni-
oreihin ja antaa heille kaikki 
tukemme. Totta kai panostuk-
sen pitää lähteä junioreista it-
sestään myös mutta me hieman 
kokeneemmat voimme kantaa 
kortemme kekoon tukemalla ja 
auttamalla junioreita. Tämä ei 
ole pelkästään liiton asia, sii-
hen emme voi vedota, vaan tu-
keminen lähtee seura- ja yksilö-
tasolta. Harmillisesti meitä ak-
tiivisia harrastajia on edelleen 
liian vähän. Myöskään tietotai-
toa ei ikävä kyllä Suomesta vie-
lä hirveästi löydy. Sitä emme 
saavutakaan pelaamalla vain 
kotimaisia turnauksia, vaan 
meidän pitäisi vierailla sään-
nöllisesti ulkomailla (esim. 
Ruotsissa).

 ■ Tuomas Vuori

Haastavin projekti taisi olla taikoa kel-
volliset jäät +20-asteiseen kauppa-

keskukseen. Markku Uusipaavalniemi ja 
Tuomas Vuori yhdessä Ideaparkin väen 
kanssa kuitenkin onnistuivat tässä jopa yli 
odotusten. Oman lisähaasteensa tarjosi 
Nelosen televisiointia varten paikalla ollut 
mittava valaistuskalusto. Torinon olym-
pialaisten hittilaji oli vielä hyvässä muistis-
sa Pirkanmaalla. Tapahtumaan oli myyty 
mukavasti lippuja ja VIP-aitiotkin tuntui-
vat olevan täysiä. Itse ottelu lähti kansal-
lislaulujen esittämisellä liikkeelle. Maam-
me-laulun esitti tapahtuman yhtenä puu-
hamiehenä ollut Sakari Kuosmanen. Otte-

lun aloittaja selvitettiin t-heitoin, joissa 
Suomi veti pidemmän korren. 

 Ruotsin joukkue oli pitkälti sama kuin 
joulukuun EM-pronssia voittanut nelikko. 
Mukana oli kapteeni Per Carlsenin lisäksi 
Tommy Olin, Fredrik Hallström ja Eric 
Carlsen. Suomen mainetta lähtivät puolus-
tamaan Markun lisäksi tutut maajoukkue-
miehet Kalle Kiiskinen ja Jani Sullanmaa. 
Neljänneksi oli mukaan värvätty takavuo-
sien arvokisamitalisti Tommi Häti. Histo-
riallinen ottelu ei tarjonnut yleisölle aivan 
huipputason peliä mutta kelpo esityksen 
kuitenkin. Suomi otti ensimmäisen pään 

Ideaparkin maaottelu        Suomen ylivoimaa
Markku Uusipaavalniemen 

johtama Suomen joukkue 

ei pettänyt kotiyleisön 

odotuksia, vaan vei ensim-

mäistä kertaa järjestetyn Suo-

mi-Ruotsi -maaottelun selvin 11-0 nu-

meroin. Paikan päällä Ideaparkissa ot-

telua seurasi reilut 300 innokasta sil-

mäparia Voitto ”Vode” Liukkosen live-

selostuksen siivittämänä. 

JUNNU        CURLING

Taas kerran kisat pelattiin 
Tårnbyssä Kööpenhami-

nan esikaupunkialueella, jossa 
puitteet ovat aina olleet erittäin 
hyvät. Harmia tuottaa ainoas-
taan se, että ravintoloita ei hal-
lin ja hotellin lähimaastossa 
juurikaan ole, joten Daily Grill 
hotellin kupeessa on tullut var-
masti kaikille junioreille tutuk-
si. Tällä kertaa Suomesta edus-
tamaan lähti pojissa hyvinkää-
läinen Joonas Hellevaaran 
joukkue, jolla ei kisakokemus-
ta ole karttanut juuri nimeksi-
kään. Tytöissä sen sijaan odo-
tukset olivat korkeammalla, 
olihan Tiina Kölhin kipparoi-
ma joukkue sijoittunut viime 
vuonna samaisissa kisoissa ho-
pealle. Valmentajina kisoissa 
pyörivät enemmän ja vähem-
män juniori- ja aikuisten tasol-
la kokeneet Tuomas ”Höyry” 
Vuori ja Katja Kiiskinen.

 Kisojen alussa huomasi he-
ti että junioreiden taso myös 
karsinnoissa kovenee joka vuo-
si, vaikka joukkueet hieman 
vaihtuvatkin. Tämä tason nou-
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Ideaparkin maaottelu        Suomen ylivoimaa

Suomen Curlingliitolla oli tänä vuonna 
kunnia järjestää perinteiset junioreiden 

PM-kisat, jotka toimivat pohjoismaisille 
joukkueille kenraaliharjoituksena junio-
reiden MM-kisoihin. Suomi ei luonnolli-
sestikaan näissä karkeloissa ole montaa 
kertaa juhlinut, muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta, eikä tämä vuosi ollut 
poikkeus. Allekirjoittanut toimi kisoissa 
kisaisäntänä ja suureksi avuksi oli myös 
Olli Malmi jota ilman ei meikäläinen olisi 
kisoista selvinnyt. Ennen kisoja muutamil-
la valmentajilla oli epäilyksä Vierumäen 
jäistä, sillä edelleenkään välineistö kisojen 
järjestämiseen (mitat yms.) ei ole laatuta-
varaa ja myös Ice Kingin puuttuminen he-
rätti kysymyksiä. Loppujen lopuksi pää-
timme ensimmäiset kierrokset pelata kaksi 
peliä samalla peblillä sillä muuten pebli 
olisi ollut liian raskas loppuvaiheessa tur-
nausta.

 Sinänsä kisoissa ei koettu mitään yllä-
tyksiä, Ruotsin joukkueet olivat finaalissa 
niin tytöissä kuin pojissakin muiden tais-
tellessa jämäsijoista. Yllätyksenä oli ehkä 
että molemmissa voittivat ns. kakkosjouk-
kueet, eli tytöissä Ruotsi II (Anna Hassel-
borg) ja pojissa Ruotsi II (Kristian Lind-

                      Junioreiden 
PM-kisat 9. - 11.2.2007 
          Vierumäki

ström). Tarkempia tuloksia voi lukea liiton 
nettisivuilta www.curling.fi. Mukavaa oli 
myös nähdä Viron joukkue mukana PM-
kisoissa. Harri Lillin kipparoima joukkue 
oli nyt toista kertaa mukana ja pojista 
huomaa kehityksen, toivottavasti he jak-
savat panostaa myös tulevaisuudessa. Suo-
mea edustamassa oli ensimmäistä kertaa 
juniorikisoissa pelaava Martta Kallion 
kipparoima joukkue Loimaalta. Tiina 
Kölhin ja Joonas Hellevaaran joukkueet 
eivät valitettavasti ylioppilaskirjoitusten 
takia päässeet ottamaan osaa kisoihin, jo-
ten pojissakin Suomen värejä edustivat 
nuoret ensikertalaiset Kim Malmin joh-
dolla. Tällä kertaa kokemattomuus näkyi 
selkeästi suomalaisten otteissa eikä kum-
mallekaan joukkueelle kirjattu yhtään 
voittoa. Positiivista oli kuitenkin molem-
pien joukkueiden yritys ja varsinkaan po-
jilta ei hymy hyytynyt vaikka pahin tappio 
kirjattiinkin luvuin 26-0 Norja II:sta vas-
taan.

 Toivottavasti Suomen uudet juniorit 
saivat kisoista lisäpotkua harjoitteluun ja 
tulevaisuudessa heidät nähdään kisojen fi-
naalissa voittamassa Ruotsi 26-0.

 ■ Tuomas Vuori

Taas kerran länsinaapurimme näytti kaapin paikan ja 
vei kärkisijat niin tytöissä kuin pojissakin.

lupaavasti 2-0 viimeisellä kivellä. Loput 
ottelusta kulki pitkälti Suomen kevyesti 
painostaessa. Neljännessä päässä Ruotsille 
tarjoutui mahdollisuus päästä peliin mu-
kaan, mutta viimeisen heiton epäonnistut-
tua Suomi karkasi yhden pisteen ryöstöllä 
varman oloiseen 5-0 johtoasemaan. 

 Jatkossa Ruotsilla oli omat paikkansa 
avata pistetili mutta Per Carlsenin viimei-
set heitot eivät ottaneet onnistuakseen. 
Suomi osoitti hyvää tyylitajua olematta lii-
an puolustava viimeisissä päissä ja tarjosi 
yleisölle runsaskivisiä tilanteita loppuun 
asti. Lopulta kuitenkin Suomi vei ottelun 

selvänumeroisesti 11-0. Carlsenin onnistu-
essa pykälää paremmin heitoissa olisivat 
lukemat olleet paljon tasaisemmat. 

 Ottelun jälkeen yleisön, tapahtuman 
järjestäjien ja molempien joukkueiden 
edustajat olivat yksimielisen tyytyväisiä ta-
pahtuman kokonaisuuteen. Voitto Liuk-
kosen selostus edesauttoi yleisön mukana-
oloa ottelussa. Toivottavasti jatkoa seuraa 
ja saadaan maaottelusta jokavuotinen pe-
rinne.

 ■ Tommi Häti

Nyt toista kertaa järjestetyn Baltic Cu-
pin mestaruus tuli hienosti Suomeen 
Aku Kausteen joukkueen voittaessa en-
simmäisen osakilpailun Tallinnassa ja 
sijoittuessa toiseksi Jelgavassa Latvias-
sa. Naisten mestaruus meni Latviaan 
Regzan joukkueelle, joka voitti ensim-
mäisen osakilpailun ja sijoittui toisessa 
osakilpailussa kolmanneksi.

Baltic Cup osa 2

Mestaruus 
Suomeen!

Lisätiedot: http://www.curling.lv/balticcup/?l=en

BALTIC CUP 2006/2007 mitalikolmikot:

Miehet
1. Suomi I (A. Kauste) 36 pist. (20+16)
2. Venäjä I (A. Bobrov) 33 pist. (13+20)
3. Latvia I (K. Smilga) 29 pist. (16+13)

Naiset
1. Latvia I (E. Regza) 33 pist. (20+13)
2. Venäjä (Y. Nekrasova) 32 pist. (16+16)
3. Latvia II (I. Stasa) 30 pist. (10+20)

...lyhyesti

Aku Kausteen joukkue pelasi loisteliaasti
koko Baltic Cup -turnauksen ajan.
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Kuten tunnettua on, heiton valinta ei ole 
sama asia kuin taktiikka. Toki aina pitäisi 
pyrkiä noudattamaan ennalta laadittua 
taktiikkaa niin pitkälle kuin mahdollista. 
Taktiikka rakentuu pelistrategiasta ja hei-
tot perustuvat luotuun taktiikkaan. Vas-
tustaja tosin sotkee usein tuota taktiikkaa 
niin paljon kuin ehtii.
 Miten siis tehdä oikea valinta? Yksit-
täisen heiton valintaan vaikuttavat oman 
taktiikan lisäksi seuraavat kuusi asiaa, joi-
ta kipparin ja koko joukkueen tulee miet-
tiä ennen päätöstä. Ne ovat:

 1. Kummalla on viimeinen kivi?
 2. Mikä pää on menossa?
 3. Paljonko peli on? 
 4. Millainen jää ja kivet ovat?
 5. Kuinka hyviä heittäjiä oman 
  joukkueen pelaajat ovat?
 6. Kuinka hyviä heittäjiä 
  vastustajat ovat?

Viimeinen kivi
Useimmiten heittovalintaa ohjaa se seikka, 
onko itsellä viimeinen kivi kyseisessä pääs-
sä vai ei. Jos joukkueella on viimeinen ki-
vi, yleisesti pyrkimys on saada päästä kak-
si pistettä tai enemmän. Jos siihen ei ole 
mahdollisuutta, niin toissijaisesti pyritään 
nollaamaan pää ja saamaan viimeisen ki-
ven etu jäämään omalla joukkueella. Näin 
voidaan taas yrittää useampaa pistettä 
seuraavassa päässä. Ilman viimeistä kiveä 

taas pyritään useimmiten va-
rastamaan yksi piste (tai enem-
män) tai ainakin pakottamaan 
vastustaja ottamaan vain yksi 
piste ja luovuttamaan viimei-
sen kiven etu ”halvalla” omalle 
joukkueelle.
 Yleisesti kannattaa pyr-
kiä pitämään keskusta auki, 
jotta viimeisellä kivellä olisi 
helpompi ottaa se kaivattu toi-
nen piste tai pakkotilanteessa 
saada edes yksi piste eikä vas-
tustaja näin pääsisi varasta-
maan pistettä. Jos keskusta on 

tukossa, riski varastuksen antamiseen kas-
vaa, koska silloin vastustajalla on kiviä, 
joita pääsee kiertämään ja viimeisen hei-
ton heittäminen voi olla vaikeaa. Viimei-
nen kivi ei ole etu, jos sitä ei voi hyödyntää 
koska edessä on hankalan paljon kiviä.
 Ilman viimeistä kiveä taas keskellä ole-
vat suojakivet ovat etu, koska niiden taak-
se saadut kivet ovat paremmassa paikassa 
ajatellen mahdollista varastusta. Nämä ei-
vät siis ainoastaan estä vastustajaa saa-
masta lisäpisteitä vaan edesauttavat varas-
tusta. 

Pää
Pelitaktiikka sanelee, haluatteko pelata 
varman päälle vai agressiivisesti missäkin 
kohtaa pelissä. Jotkut haluavat pelata var-
man päälle pelin alussa ja heittää puolus-
tavia heittoja (poistoja) kunnes jääolosuh-
teet ja vastustajan pelitaktiikka ovat selvil-
lä. Avointa peliä pelaamalla välttää toden-

■ Jari Laukkanen

Ilman viimeistä 
kiveä taas keskellä olevat 

suojakivet ovat etu.”
”

Mitä nyt pitäisi heittää?

Jokaisen kipparin mielessä 
pyörii sama kysymys aina 
omalla heittovuorolla: mitä 
nyt pitäisi heittää? Siihen 
ei tämä artikkeli suoraa 
vastausta tietenkään voi 
antaa, mutta suuntaviivoja 
ratkaisun tekemiseksi kyllä. 
Paneudun seuraavassa yk-
sittäisen heiton valintaan ja 
sitä ohjaaviin tekijöihin.

TIETO TAITO
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näköisemmin katastrofit pelin alkupäissä 
ja näin ”säilyy” mukana pelissä, vaikka 
oma peli ei vielä ihan uomissaan olisi-
kaan.
 Pelin keskivaiheilla monet yrittävät 
päästä tulostaululla niskan päälle. Silloin 
voi olla aiheellista siirtyä hyökkääväm-
pään peliin. Tavoitteena voi olla repäistä 
johto, jota sitten puolustetaan viimeisissä 
päissä. Silloin pitää heittojen onnistua, sil-
lä agressiivinen peli antaa aina myös mah-
dollisuuksia vastustajalle. Jos yrittää 
hyökkääviä, vaikeampia heittoja eikä on-
nistu siinä, voi vastustaja repäistäkin it-
sensä johtoasemaan ja loppupelistä tulee 
entistä vaikeampi.
 Viimeisissä päissä tarkoituksena on jo-
ko pitää saavutetut asemat (=johtoasema) 
tai yrittää ottaa kiinni ja ohittaa johdossa 
oleva vastustaja.

Tilanne
Pelin kulloinenkin tilanne auttaa päättä-
mään, millaista heittoa lähdetään yrittä-
mään. Tasaisessa pelissä (ero 
joukkueilla 1 tai 2 pistettä) pi-
täisi pyrkiä noudattamaan pe-
liin tehtyä suunnitelmaa, peli-
taktiikkaa. Ei ole syytä lähteä 
riskeeraamaan liikaa ellei olla 
aivan pelin viimeisessä kolmes-
sa päässä.
 Jos joukkue on kuitenkin 
enemmän häviöllä, on syytä 
pelata agressiivisemmin. Se tar-
koittaa heittovalinnoissa suo-
jia, kiertoja ja heittämistä kiin-
ni vastustajan kiviin. Jos vas-
tustaja heittää pesään, voit 
unohtaa sen toistaiseksi ja heit-
tää kulmasuojan. Pesässä ole-
vasta kivestä voitte huolehtia 
sitten myöhemmin jollakin vai-
keammalla heitolla. Kulmasuo-
ja antaa teille mahdollisuuden 
kiertoon ja näin saamaan suo-
jan taakse esim. kakkoskiven. 
Kiinni heittäminenkään ei ole 
huono ratkaisu: onnistunut 
jäädytys ja vastustajan on vai-
kea saada sitä ulos pesästä. Mi-
tä enemmän kiviä on pelissä, 
sitä enemmän on mahdolli-
suuksia hyödyntää niitä.
 Kiinniheitto takapesässä 
olevaan kiveen on riskiltään 
pienin, epäonnistuneenkin hei-
ton jälkeen takapesässä olevat 
kivet eivät haittaa viimeistä 

määrämittaista vaan päinvastoin voivat 
olla avuksi. Etupesäkiviinkin voi laittaa 
nojan ja näin vaikeuttaa vastustajan pois-
toja. Toki nojien pitää onnistua jossakin 
kohtaa, muuten vastustaja poistaa teidän 
kivenne ja viimeisellä voi olla hankaluuk-
sia. Silloin epäonnistuminen johtaa hel-
posti aikaisiin kättelyihin.
 Jos tulostalulla on oman joukkueen 
selkeä johtoasema, perusperiaate on pitää 
mahdollisimman vähän kiviä pelissä ja 

kenttä avoimena. Jos joukkue onnistuu 
tässä, epäonnistuminen viimeisillä kivillä 
ei silloin johda suureen katastrofiin. Näin 
pelaamalla vastustajan on vaikea kuroa 
kiinni johtoasemaa. 
 Puhtaana pitämisessäkin on omat ris-
kinsä: on helppo jättää omia kiviä eteen 
poistettaessa vastustajan suojia. Ne ovat 
lähes yhtä hyviä apukiviä vastustajalle 
kuin heidän omat kivensäkin. Puhdasta 
pelatessa pitää myös ajatella jäljellä olevi-
en päiden määrää. Pelistä tulee tuskaisen 
pitkä, jos alkaa esim. viidennestä päästä 
lähtien vain pelaamaan puhdasta ja pois-
tamaan kaikkia kiviä pelistä. Aika hyvin 
pitää poistojen olla hallussa, jos puoli pe-
liä aikoo poistaa jättämättä omia peliin. 
Tästä syystä pitää miettiä tarkoin esim. 
ykkösheittäjän kivien läpiheittoja; milloin 
oma joukkue voi niitä heittää. 

Jää
Jäällä ja kivilläkin on vaikutusta heiton 
valintaan. Tietynlaiset jääolosuhteet suosi-

vat tietynlaisia heittoja ja se on 
heitonvalinnassa huomioitava. 
Esimerkiksi suoralla jäällä 
kiertäminen on vaikeaa. Use-
asti kiertoyritykset jäävät sil-
loin kokonaan näkyviin ja an-
tavat vastustajalle mahdolli-
suuden ’hit and rollilla’ päästä 
suojan taakse. Silloin on pa-
rempi pelata tökkispeliä: heite-
tään kiviä pesän eteen ja töki-
tään niitä sisään seuraavilla 
heitoilla. Tökkis on suoralla 
jäällä helpompi, koska kivet 
eivät kierrä niin paljoa joten 
niiden ohjaaminen harjaamalla 
on helpompaa. Kovalla harjal-
la kivet tulevat vieläkin suo-
rempaan ja ennakon ottaminen 
tökkäykseen on helpompaa 
kuin nousevalla jäällä.
 Nousevan jään heittoja 
taas ovat kierrot ja levitykset 
sekä rauhalliset poistot suojan 
takaa. Silloin hyvällä ja oikea-
aikaisella harjauksella pystyy 
vaikeampiinkin heittoihin. 
Nousevalla jäällä myös kova 
poisto yhdistettynä agressiivi-
seen peliin tuottaa isoja päitä.
 Joskus jää on toiselta 
puolelta rataa nouseva ja toi-
selta puolelta suorempi. Sekin 
auttaa valinnassa, sillä suoral-
la puolella rataa kiertäminen 

Nousevan jään 
heittoja ovat kierrot 

ja levitykset sekä 
rauhalliset poistot 

suojan takaa.”
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on hankalaa. Nouseva puoli voi olla tu-
kossa suojakivien takia ja näin on pakko 
käyttää suoralla puolella esim. tökkäystä. 
Tällaisella radalla kannattaa pelata mää-
rämittaista nousevalla puolelta ja esim. 
poistoa suoremmalla puolella, jos mah-
dollista.
 Luistokin merkitsee heiton valinnassa, 
sillä hyvin luistavalla radalla on todennä-
köisesti helpompi heittää määrämittaista 
kuin heikosti luistavalla jäällä. Toisaalta 
poisto on usein turvallisempi vaihtoehto, 
jos luisto radalla on nihkeän heikko. Hei-
kosti luistava rata ei juuri suosi määrämit-
taispeliä ja agressiivista pelaamista vaan 
soveltuu paremmin poistoille.
 Lisäksi pelin edetessä pitää heiton va-
linnassa huomioida jään muutokset pelin 
aikana. Alkupelin nihkeys ei suosi määrä-
mittaisia, eikä pelin lopussa peblin liialli-
nen kuluminenkaan. Olosuhdemuutokset 
ovat vielä useimmiten paikkakohtaisia eli 
keskeltä pebli on kulunut lähes loppuun, 
mutta reunassa luisto on vähäisemmästä 
kulumisesta johtuen vielä hyvä. Tämä tu-
lee ottaa myös huomioon heittoa valittaes-
sa.
 Jään ohella myös kivet voivat asettaa 
rajoituksia heitoille. Jos kivi on suora, sillä 
ei kannata yrittää kiertää vaan valita esim. 
poistoheitto, jos mahdollista. Tai jos jouk-
kueella on joku oikein nouseva kivi, sitä 
kannattaa yrittää hyödyntää agressiivisel-
la hyökkäysheitolla kuten kierrolla.

Oman joukkueen taidot
Kun kippari valitsee sopivaa heittoa, on 
hänen huomioitava joukkueensa heittäjien 
heittotaidot. Kuinka hyvin pelaaja osuu 

merkkiin heittäessään ja kuinka hyvin voi-
ma on hallinnassa. Kapteeni useimmiten 
tietää joukkueensa taidot hyvin. Esimer-
kiksi jos jollakin on ongelmia merkkiin 
heittämisessä, niin määrämittainen voi ol-
la joukkueen kannalta vähemmän vahin-
koa tuottava heitto kuin poisto, jossa mer-
kistä ohi heittäminen antaisi vastustajalle 
liikaa etua. Toisaalta, jos kaverin määrä-
mittaiset painuvat esim. aina takapesään 
antaen vastustajalle hyvät nojapaikat, 
saattaa silloin hyvä valinta olla heittää 
poisto.

Vastustajan taidot
Vastustajan joukkueessa saattaa myös olla 
heikkouksia, joita voi hyödyntää omissa 
heittovalinnoissaan. Jos vastapuolen kave-
ri heittää aina hivenen ulos, voi olla hyvä 
idea kiertää ulkopuolelta suojakiven taak-
se ja jättää jopa vähän kiveä näkymään 
suojan takaa. Se saattaa houkutella vas-
tustajan yrittämään poistoa perässä ja 
mahdollisesti ulosheitto ei osu lainkaan, ei 
suojaan eikä kiertokiveen. Poistoissa epä-
varmaa vastustajaa kannattaa yrittää pa-
kottaa poistamaan, jos omalla heittovalin-
nalla pystyy niin tekemään. Samoin mää-
rämittaisissa epävarmaa vastustajaa voi 
pakottaa kiertoheittoihin.
 Näitä edellä mainittua kuutta asiaa 
puntaroimalla jokaisella omalla vuorolla 
on mahdollista valita oikea heitto. Mah-
dollista on toki valita vääräkin heitto, 
mutta valinnan perustelu ainakin helpot-
tuu, kun on asioita, joihin vedota. Enää ei 
sitten tarvitse kuin osata heittää mitä on 
pyydetty. Helpommin sanottu kuin tehty.

●

Mitä nyt pitäisi heittää?...
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Kohti MM-kisoja
Kevään päätapahtuma curlingissa ovat miesten sekä naisten MM-kilpailut. 
Seuraavassa luodaan pikainen katsaus tuleviin turnauksiin ja niihin 
osallistuviin joukkueisiin. Molemmissa turnauksissa kaksitoista maata 
kilpailee ensimmäisistä olympiapisteistä Vancouverin kisoihin 2010. 
Pisteitä jaetaan ainoastaan kymmenelle parhaalle joukkueelle.

“The Canadian Women’s Curling Championship was held over the last week/Feb 17-25. The 12-team field included 11 provincial / territorial champions, and the national champions from last year. Supposedly the favourites going into the event were the returning champions and the provincial reps from BC, Saskatchewan and Manitoba (Manitoba having been the national champions 2 seasons ago).  The ice was a VERY important part of this championship. The weight seemed to be fine, but it curled A LOT more than arena-ice players were used to - draw weight REALLY curled, but good/heavy takeout weight didn’t. Based on the scores of most of the games, the teams either ”got” the ice or they didn’t . . . there weren’t too many 5 - 4 scores; most were in the range of 10 - 7 (or so).   The round-robin ended with the previous national champions ranked first, Saskatchewan second, Manitoba third and a tie for 4th. Using the ’page playoff system’, Sask handily won the 1-2 game; Manitoba won the 3-4 game but was defeated in the Saturday semi-final game, putting Sask against the previous champi-ons again in the final. The previous champions (Kelly Scott) immediately caught the ice and rolled to an easy 8-5 victory yesterday/Sunday afternoon. So the Canadian representatives at the Worlds last year (bronze medalists), will be repeating in Japan in 2 weeks.

John Monroe, Québec/Canada 

P.S. Debbie McCormick won in Utica this past week and will represent the US in Japan. Todd Birr won for the Men in an extra end.”

“…Just to let you know that the Scottish team for the Worlds has now also been decided. Kelly Wood beat Rhona Martin in the final, with Team Loudon narrowly losing to Rhona in the semi.
 Our curling season is nearing the end and we will finish curling on the 6th April so not long to go now.”

Edith Loudon, Scotland

Miehet
Ruotsi Peja Lindholm
Skotlanti Warwick Smith
Ranska Thomas Dufour
Tanska Johnny Frederiksen
Saksa Andy Kapp
Sveitsi Ralph Stöckli
Australia Hugh Millikin

■ Jermu Pöllänen

Miesten MM-kilpailut järjestetään tällä 
kertaa 31.3. - 8.4.2007 Edmontonissa Ka-
nadassa. Kisajärjestäjät odottavat paikalle 
todellista yleisöryntäystä, sillä kisojen ylei-
sötavoitteeksi on asetettu peräti 150 000 
kävijää yhdeksän päivän aikana. Aivan 
tuulesta temmattu tuo tavoite ei kuiten-
kaan ole: Edmontonilla on hallussaan Ka-
nadan mestaruusturnauksen ”The Brierin” 
yleisöennätys vuodelta 2005, jolloin spek-
taakkelia seurasi viikon aikana paikan 
päällä yhteensä 281 985 katsojaa! Mies-
ten MM-turnaukseen osallistuvat joukku-
eet ovat Australia, Kanada, Tanska, Suo-
mi, Ranska, Saksa, Korea, Norja, Skotlan-
ti, Ruotsi, Sveitsi ja Yhdysvallat.  
 Naisten MM-kilpailut järjestetään 17. 
- 25.3.2007 Aomorissa Japanissa. Turna-
ukseen osallistuvat joukkueet ovat Venäjä, 
Italia, Sveitsi, Saksa, Tsekki, Skotlanti, 
Ruotsi, Tanska, Kanada, Yhdysvallat, Kii-
na ja isäntämaa Japani.
 Maitansa edustavien joukkueiden ni-
met ovat valtaosin selvillä, ainoastaan Ka-
nadan miesten mestaruuskilpailu käydään 
kuluvan viikon aikana. Norjan joukkuei-
den osalta oli tiedossa jo aiemmin, että 
MM-kisaedustus tulee vihdoin vaihtu-
maan, kun sekä Pål Trulsen että Dordi 
Nordby ilmoittivat lopettaneensa curlin-
gin peluun kilpatasolla. Naisten joukkue-
han putosi EM-kisoissa B-sarjaan ja jäi 
näin pois MM-kilpailuista, joten ensim-
mäistä MM-kisojen historiassa kertaa em-
me näe norjalaisjoukkuetta naisten kisois-
sa!

Ulkomaan kirjeenvaihtajiltamme olemme 
saaneet seuraavanlaiset viestit:

Korea Dong-Keun Lee
Norja  Thomas Ulsrud
Suomi Markku Uusipaavalniemi
Yhdysvallat Todd Birr

Naiset
Ruotsi Anette Nordberg
Italia Diana Gaspari
Sveitsi Silvana Tirinzoni
Saksa Andrea Schöpp
Tanska Angelina Jensen
Skotlanti Kelly Wood
Yhdysvallat Debbie McCormick

Seuraavat kisoihin osallistuvat joukkueet ovat toimituksemme tiedossa:
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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
044 549 8428/gsm
ilkka.musto@pp.inet.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/

KANGASNIEMI
Kangasniemi Kurlinki ry 
Mika Ollikainen
mika.ollikainen@kotiposti.net
040 570 8838/gsm

KOKKOLA
Kustaankatu 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 Club Lohja ry 
Hannu Virtanen 
lvikymppi@gmail.com

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
050 431 1314/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

UUSIKAUPUNKI
Uki Curling ry
Laura Lehmuskoski
0400 765 789/gsm

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

Kivivuorenkuja 4 A 3, 01620 Vantaa

Puhelin  (09) 878 1987

Faksi (09) 276 7254

Sähköposti: liitto@curling.fi

SUOMEN CURLINGLIITTO RY:N
HALLITUS VUONNA 2007

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
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
Anne Malmi
gsm 0400 507 507
Lotta Norri
työ (09) 6122 6016  koti (09) 135 6431
Timo Tapaninen
gsm 045 631 1381

Varajäsenet
Yrjö Franssila
gsm 0400 415 214
Juha Miikkola
gsm 050 375 5970
Tuomas Vuori
gsm 040 545 7587
Paavo Kuosmanen
gsm 050 393 5383

Liiton pankkiyhteys
Nordea 102950-217608

SUOMEN CURLINGLIITTO RY

www.curling.fi
J Ä S E N S E U R O J E N  Y H T E Y S T I E D O T




