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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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Katseet tulevaan

Juuri päättynyt curlingkausi oli maallemme 

kaikin puolin hedelmällinen. Miesten edustus-

joukkueemme onnistui nappaamaan EM-kisois-

ta paikan MM-kisoihin ja kahmimaan sieltä 

elintärkeitä pisteitä Vancouverin olympialais-

ten edustuspaikkaa silmällä pitäen. Maailman rankingissa (arvokisasijoitukset 

viimeisen kuuden vuoden ajalta) Suomen sijoitus putosi miehissä tosin pykälän 

verran, mutta edelleen ollaan viiden parhaan joukossa! 

Naisten edustusjoukkueemme taisteli EM-kisoissa hienosti B-sarjan voitosta ja 

paikasta MM-karsintaan. Aivan ei puristus riittänyt loppuun saakka, mutta B-sar-

jan hopean myötä nousu takaisin A-sarjaan mahdollistaa ensi kaudella taistelun 

MM-kisapaikasta ja sitä kautta mahdollisesti myöhemmin myös olympialaisten 

karsintapisteistä. Kauden päätteeksi Suomen sijoitus maailman rankingissa puto-

si yhdellä sijalla neljänneksitoista, kun Tsekki pujahti Suomen ohi äärimmäisen 

niukasti.

Tuleva kausi tulee myös olemaan tapahtumarikas ja toivottavasti menestyksekäs. 

Keväällä maassamme järjestetään ensimmäiset MM-tason turnaukset, kun Vieru-

mäellä kansalliset seniorijoukkueet ja Mixed Doubles -joukkueet ottelevat maail-

man herruudesta. Kyseiset tapahtumat saavat toivottavasti myös suuret massat 

liikkeelle seuraamaan näitä viihdyttäviä otteluita, sillä ainakin aiempina vuosina 

useat seniorijoukkueiden pelaajat ovat olleet oman aikansa huippuja ja mahtuupa 

mukaan muutama legendakin, vai mitä sanotte nimistä: Nancy Kerr, Charlie Kapp, 

Roxin Brothers tai vaikkapa Al Hackner!

Historian lehtien havinan vastapainona Vierumäellä on tarjolla myös uusi mielen-

kiintoinen turnausmuoto, kun aiemmin Continental Cupista tuttu Mixed Doubles 

on pienten muutosten myötä saanut salonkikelpoiset säännöt ja nyt sitä ajetaan 

aina olympialaisiin saakka. Kävi olympiastatuksen kanssa miten tahansa, laji mah-

dollistaa pienempienkin curlingmaiden mukanaolon ja menestymisen parin innok-

kaan yksilön satsauksen myötä.

Eräs merkittävä tapaus kevään aikana oli myös Markku Uusipaavalniemen valinta 

eduskuntaan: lehtemme onnittelee Markkua hienosta saavutuksesta! Tapaus no-

teerattiin useissa medioissa kautta maan ja Urheilulehtikin revitteli ennen MM-

kisoja otsikollaan “Senaattori kiikaroi olympiapaikkaa”. Toivottavasti Markulle 

avautuu mahdollisuuksia edistää lajiamme osana maamme suurinta päättävää 

elintä.

Mukavaa kesää kaikille toivottaen,

Jermu Pöllänen
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Yhteistyössä Kisakallion urheilu-
opiston kanssa kehitetty lajioh-

jaajien valmennusjärjestelmä on lähte-
nyt kiitettävästi käyntiin, ja 2. tason 
ensimmäinen kurssikin on jo pidetty! 
Erityisen hienoa on ollut innostunut ja 
aktiivinen osallistuminen tähän kou-
lutukseen, mukana on ollut lajin har-
rastajia ympäri Suomea ja jonossakin 
olisi ollut lisää tulijoita. Tämä on mie-
lestäni hyvä ja kannustava esimerkki 
siitä, että lajia halutaan kehittää ja 
viedä eteenpäin myös paikallisella ta-
solla, mikä väistämättä tulee lisää-
mään rakkaan lajimme suosiota. Suu-
rin kiitos kuuluu kuitenkin kaikille 
koulutuksen tekemiseen ja järjestämi-
seen osallistuneille henkilöille, jotka 
pääosin ovat tehneet tätä pyyteetöntä 
työtä oman toimen ohessa ja talkoo-
pohjalta!

 Curlingliiton hallituksen alainen 
valiokuntatyöskentely on myös lähte-
nyt nyt hyvin käyntiin. Lajinedistä-
misvaliokunnan toimenkuvaan on 
tässä vaiheessa koottu lajin edistämi-
nen, junioritoiminta, valmennus ja 
mm. pyörätuolicurling, jonka aktiivi-

KOULUTUS JA 
LAJIN KEHITTÄMINEN 
HYVÄSSÄ VAUHDISSA

nen toiminta on nyt vihdoin alkamas-
sa. Anne Malmin aktiivisella otteella 
valiokunnan työ on käynnistynyt, 
mutta tekijöitä tarvitaan lisää, sillä 
tehtäväkenttähän on huikean laaja ja 
lajin kannalta erityisen tärkeä. Ilah-
duttavaa oli myös aktiivinen mukaan-
tulo uuden kilpailuvaliokunnan toi-
mintaan, jonka tuloksia saamme seu-
rata jo alkavalla kaudella. Suuret kii-
tokset kaikille mukanaolijoille oma-
toimisesta aktiivisuudesta, teitä ei 
koskaan ole liikaa!

MM-kisat Vierumäellä jälleen suuri 
mahdollisuus lajillemme

Tuleva kausi on jälleen historiallinen, 
kun Suomessa ja Vierumäellä järjeste-
tään ensimmäistä kertaa lajin MM-ta-
son arvokilpailut. Kyseessähän on siis 
Seniorien MM-kisat 2008 sekä sen 
yhteydessä pidettävät Mixed Doubles 
MM-kisat, mikä on täysin uusi peli-
formaatti ja tähtää olympialajiksi 
vuoden 2014 talvikisoihin. Ensim-
mäisten kisojen myöntäminen Suo-
meen on taas yksi tunnustus suoma-
laiselle curlingille, ja toivon että se saa 

ansaitsemansa arvostuksen lajimme 
parissa kautta maan. Voit olla muka-
na tapahtumassa vapaaehtoisena tai 
sitten seuraamassa kisoja paikan pääl-
lä ja kannustamassa omia joukkuei-
tamme huippusuorituksiin. Pääasia 
on että tulet mukaan, sillä kysymys on 
todellakin historiallisesta tapahtumas-
ta suomalaisessa curlingissa, eikä näi-
tä tilaisuuksia ole turhan usein! Teh-
dään siis jälleen yhdessä hyvät kisat!

 Ensi kaudelle (helmikuu 2008) 
osuu muuten myös Curlingliiton 30-
vuotisjuhlapäivä! Eiköhän se ole taas 
juhlan paikka! Ja nyt pitäisi myös vii-
meistään alkaa tehdä liiton historiik-
kiakin, ennen kuin on ”liian myöhäis-
tä”... Ideat ja tekijät ovat näiltäkin 
osin mitä tervetulleimpia!

Kiitokset jälleen mukavasta kaudesta, 
ja toivotan kaikille Hauskaa ja Läm-
mintä Kesää! Olkaa valmiina ensi 
kauden uusiin seikkailuihin!

Va n t a a l l a  1 6 . 5 . 2 0 07

S U O M E N  C U R L I N G L E H T I CURL ING K E S Ä K U U  2 0 0 7�



■ Teemu Salo

Miesten maajoukkue osallistui 
seuraavan olympiadin ensim-
mäisiin MM-kilpailuihin, jotka 

pelattiin yhdessä curlingin suurista kau-
pungeista, Edmontonissa, huhtikuun alus-
sa. Joukkue lähti kisoihin samalla kokoon-
panolla kuin edellisvuoden kisoihinkin, eli 
kipparina Markku Uusipaavalniemi ja pe-
laavassa kokoonpanossa Kalle Kiiskinen, 
Jani Sullanmaa ja Teemu Salo sekä viiden-
tenä miehenä Jari Rouvinen. Samassa kau-
pungissa pelattiin myös seniorien MM-kil-
pailut juuri ennen näitä miesten kisoja.

 Miesten joukkueen valmistautuminen 
näihin kisoihin erosi varsin paljon aiem-
mista vuosista. Pääosa joukkueesta (Jani, 
Teemu ja Kalle) harjoitteli koko talven 
Hyvinkäällä. Jasu harjoitteli viikolla Ou-
lunkylässä ja viikonloppuisin hän liittyi 
Hyvinkään porukan mukaan. Markku 
puolestaan harjoitteli omaan tahtiin Ou-
lunkylässä. Joukkueen yhteistreenit rajoit-
tuivat siis ulkomailla pelattuihin turnauk-

siin ja pariin päivään ennen MM-kilpailu-
ja.

 Kisoihin lähdettiin vähän vaalien jäl-
keen ja Markun läpipääsy oli tietysti iso 
asia curlingpiireissä, kun päästiin perille 
Edmontoniin. Heti saapumisen jälkeen oli 
havaittavissa, että oltiin tultu kaupunkiin, 
jossa curlingia seurataan ja siitä tiedetään. 
Tosin Oilersin kultavuosien jäljiltä jää-
kiekko oli edelleen kaupungin selkeä yk-
kösasia ja ylpeyden aihe. 

 MM-kilpailut pelattiin Edmonton Oi-
lersin kotihallissa ja Oilers oli lähtenyt vie-
raskiertueelle viikkoa ennen turnauksen 
alkua. Näin Dave Merklingerin porukalle 
jäi hyvin aikaa loihtia jäät kohdilleen, eikä 
niiden piikkiin tosiaan voinut pelien lop-
putuloksia laittaa. Halliin mahtuu 17 000 
katsojaa, mutta aivan loppuun ei hallia 
myyty. Finaalia seurasi hieman yli 10 000 
katsojaa ja koko kisaviikon yhteissaldo oli 
184 970 katsojaa, joten porukkaa piisasi. 

Kun tähän lisätään vielä yleisön asiantun-
temus, niin pelaaminen oli todella miellyt-
tävää. Hyvästä suorituksesta sai aplodit 
riippumatta siitä, mikä peli oli kyseessä. 

 Saapumisen jälkeen joukkueella oli 
muutama päivä aikaa toipua aikaerosta ja 
nämä käytettiin pääosin yhteisharjoitte-
luun eri halleilla. Jäät olivat tähän aikaan 
vuodesta vaihtelevat eri halleilla, mutta 
saimme mielestämme ihan hyvin harjoitel-
tua, ja tärkeää oli että koko joukkue oli 
kasassa samaan aikaan. Jo harjoitusten 
yhteydessä lehtimiehet ja tv-kanavat seu-
rasivat mukana ja Markku sai mm. käydä 
poseeraamassa kaupungintalon edessä 
Suomen lippu kourassa. 

 Pelit alkoivat meidän kannaltamme 
ehkä parasta mahdollista vastustajaa vas-
taan. Yleensähän avausottelussa on yleen-
sä helpoin yllättää ennakkosuosikki. Tällä 
kertaa Kanada oli kuitenkin vakuuttava, 
kun vastaavasti Suomen joukkue ei ollut 

MM-KISAT EDMONTONISSA 
       – jälleen lähellä, mutta 
                       kuitenkin niin kaukana...

Edmonton Oilersin kotihalliin 
mahtuu 17 000 katsojaa.
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lähelläkään omaa tasoaan. Toisessa pelis-
sä sen sijaan Suomelle tarjottiin voittoa 
Ruotsin Peter Lindholmin uudesta jouk-
kueesta, mutta se ei vain Suomelle kelvan-
nut. Pelin ratkaisu nähtiin seitsemännessä 
päässä, jossa Suomella oli viimeisellään 
mahdollisuus ottaa kolme pistettä ja siir-
tyä kahden pinnan johtoon. Kivi ei vain 
jostakin syystä taipunut ja hulahti koko-
naan ohi antaen Ruotsille pisteen ryöstön 
ja kahden pisteen johdon. Tästä Suomi ei 
toipunut, vaikka saikin viimeisessä päässä 
vielä pakotettua Ruotsin heittämään vii-
meisellään hyvän määriksen. Tuosta pääs-
tä jäi mieleen, että rakensimme tilanteen 
vielä kahdesta reunaan zipatusta kivestä. 
Eli kannatti yrittää loppuun asti.

 Seuraavissa peleissä voitimme Tans-
kan ja Australian. Näin päästiin jälleen 
mukaan taisteluun. Valitettavasti viiden-
nessä pelissä hukkasimme jo hallussa ol-
leen pelin. Saksan joukkue ei turhaan si-
joittunut hopealle, sillä tilaisuuden saatu-
aan he myös käyttivät sen. Viimeisessä 
päässä Suomi hukkasi alkupään ja Saksal-
la oli pari kiveä suht’ lähellä keskustaa en-
nen Suomen viimeistä. Tämä ei jaksanut 
perille asti ja näin Saksa ryösti kaksi ja 
voitti pelin suoraan. 

 Seuraava peli Skotlantia vastaan oli 
periaatteessa jo tilastollisesti pelattu ennen 
ottelua. Skotlannin mestaruuden voitti ni-
mittäin tänä vuonna Warwick Smithin 

joukkue, jonka tarkoituksena oli pelailla 
curlingia huvikseen ja keskittyä enemmän 
töihin ja perheeseen. Warwickin kohdalla 
on mielenkiintoinen tilastollinen seikka: 
hänen saldonsa arvokisoissa oli nimittäin 
Suomea vastaan 0-9. Nyt se on 0-10 Skot-
tien annettua Suomelle yhden ison pään. 
Tämä riitti lopulta Suomen 6-1 voittoon 
päättyneessä pelissä. 

 Voittoa seurasi jälleen huono ottelu. 
Vastaan asettui ainakin itseni yllättänyt 
USA. Heiltä kisoihin oli selvinnyt uusi 
joukkue, joka ulkoiselta olemukseltaan ei 
vaikuttanut kovin varteenotettavalta po-
rukalta. Ottelu alkoi Suomen kannalta 
varsin heikosti, kun heti toisessa päässä 
yhden pakotus kääntyikin kolmen otoksi 
USA:lle. Loppujen lopuksi tilanne eteni 
niin, että Suomi sai ottelun pakotettua jat-
kopäähän, jossa Suomella oli viimeinen 
kivi. Kiviä tuli peliin paljon ja loppujen lo-
puksi huonosti yhteen pelattu viimeinen 
heitto meni liian pitkäksi ja USA varasti 
voiton.

 Seuraavissa otteluissa kaatuivat Korea 
ja Norja, jota vastaan ottelun loppu oli 
myös ikimuistoinen. Viimeiseen päähän 
edettiin tasatilanteessa ja Suomella oli vii-
meisen kiven etu. Tilanne pesässä vaihteli 
pään aikana ja ennen Suomen viimeistä 
kiveä lähes nännillä oli molempien kivet 
hyvin lähellä toisiaan. Suomen kellossa ai-
kaa ei ollut paljon jäljellä, mutta se käytet-

tiin varsin tehokkaasti silmämääräiseen 
mittailuun. Juuri ennen ajan loppumista 
päätettiin, että meillä on ykkönen. Mark-
ku heitti viimeisen pois, vaikka vaihtoeh-
tona olisi ollut reilu metrin ratsu. Onneksi 
sitä riskiä ei otettu, sillä mittauksen jäl-
keen meillä tosiaan oli ykkönen. 

 Suomen seuraava tappio tuli Sveitsiä 
vastaan ottelussa, jossa Kanada-pelin 
ohella Suomella ei ollut oikein jakoa pa-
rempaa vastaan. Päätöskierroksella Suomi 
tarvitsi voiton unelmakisat pelanneesta 
Ranskasta. Peli alkoi Suomen osalta todel-
la hyvin ja loppujen lopuksi voitto tuli hel-
posti. Viimeisellä kierroksella tarvittiin 
myös Tanskan voitto Saksasta, jotta pääsi-
simme uusintaan välieräpaikasta. Kun tä-
mä toteutui, oli neljä joukkuetta jaetulla 
nelossijalla. 

 Näistä parit muodostuivat siten, että 
Suomi kohtasi Saksan ja Ruotsi Ranskan. 
Tie-break -ottelu eteni tasaisena ja alku-
sarjan pelistä eroten viimeiseen päähän ei 
lähdetty Suomen vaan Saksan yhden pis-
teen johdosta. Suomella oli viimeinen kivi. 
Pää pelattiin mielestäni ihan hyvin ja kiviä 
oli riittävästi pelissä. Viimeisellä heitolla 
Suomelle jäi tuplapoisto kivistä, jotka juu-
ri näkyivät kokonaan. Valitettavasti heitto 
ei lähtenyt kohdilleen ja voitto meni Sak-
salle. Ruotsi voitti lähinnä Pejan parilla 
viimeisellä loistoheitolla Ranskan.

 Loppupelit etenivät niin, että Saksa 
voitti ensin Ruotsin ja sitten 3/4 pelissä 
Sveitsin. Kanada päihitti USA:n ja eteni 
suoraan finaaliin. Saksa puolestaan löi 
USA:n semifinaalissa ja näin finaaliin oli 
saatu Saksa ja Kanada. Valitettavasti otte-
lu lässähti jo ensimmäisessä päässä Saksan 
hermoillessa. Kanada otti neljä pistettä ja 
vei loppujen lopuksi finaalin vakuuttavasti 
8-3. Kanadan ylivoima oli turnauksessa 
ennen kokematonta. Ihan lähiaikoina ei 
kukaan ole hallinnut MM-turnausta noin 
suvereenisti, sillä Kanada ei antanut yh-
tään ryöstöä koko turnauksen aikana. 

 Omalta osalta turnauksesta jäi lopulta 
varsin kaksijakoiset fiilikset. Runkosarja 
jätti erittäin paljon jossiteltavaa. Toisaalta 
saimme paikan uusinnassa ja tuollaiset ti-
lanteet sitten joskus onnistuvat ja toisi-
naan eivät. Sitten kun mahdollisuuden sai 
ja sitä ei käyttänyt, niin on tyytyminen sii-
hen mitä saatiin. Tulevaisuuden osalta tur-
naus jätti monta kysymystä, joihin vasta-
uksia pitää etsiä vielä ennen ensi kautta.●  
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Naisten curlingin Suomen mestaruuden ratkaisu venyi vii-
meiseen mahdolliseen hetkeen, kun SM-sarjan jälkeen ta-

sapisteissä olleet Anne Malmin ja Katja Kiiskisen joukkueet 
kohtasivat uusintasarjassa. Joukkueet napsivat voiton toisensa 
jälkeen vuorotahdissa, joten ratkaisu venyi lopulta viimeiseen, 
viidenteen ottelun. Tiukassa paikassa kokemus oli valttia ja An-
ne Malmin joukkue puristi voiton numeroin 8-6 uusien samalla 
mestaruutensa.

Mestarijoukkueessa pelasivat kapteenin lisäksi Sari Auvinen, 
Katri Määttä, Sari Miettinen sekä varapelaajina Johanna Pyyh-
tiä ja Tytti Haapasaari. Joukkue lähtee puolustamaan Suomen 
kunniaa joulukuussa lajin EM-kilpailuihin Saksan Füsseniin.  ●

Anne Malmi uusi 
naisten Suomen 
mestaruuden

Naisten SM-uusintafinaalit pelattiin 
Kisakallion curlingputkessa.

Markkinoille on tullut uusi kulut-
tajahintainen yksilöllisesti muo-
toiltava pohjallinen, jota valmis-

tajan mukaan suositellaan käytettäväksi 7 
tunnin ajan päivittäin. Urheilukenkien 3 
mm paksun pohjallisen lisäksi sitä on saa-
tavissa myös puolta ohuempana normaa-
leihin kävelykenkiin. Footbalance tuote- ja 
palvelukonsepti palkittiin 222 kilpaeh-
dokkaan joukosta neljän muun kanssa 
28.11.2006 Tasavallan Presidentin myön-
tämällä valtakunnallisella Innosuomi-pal-
kinnolla.

 Erityisen innovatiivista tässä keksin-
nössä on sen nopea valmistusmenetelmä, 
joka mahdollistaa tuotteen suoramyynnin 
sekä vähentää valmistustyön kustannuksia 
huomattavasti verrattuna perinteisiin fy-
sioterapeuttien valmistamiin tukipohjalli-
siin. Pohjallisen valmistus ottaa kuvauksi-
neen ja muotoiluineen päivineen vain kah-
deksan minuuttia ja hintaa komeudelle 
kertyy ainoastaan 49,90 euroa!

 Pohjallista on testattu käytössä jo yli 
10 000 henkilön toimesta ja monien urhei-

lulajien (mm. golf, salibandy, koripallo 
jne.) edustajat ovat todenneet sen erittäin 
käyttökelpoiseksi. Pikaisen kokeilun myö-
tä voin todeta, että ainakin oma curling-
kenkäni tuntuu istuvan jalkaan paremmin 
Footbalance-pohjallisen kanssa ja tuntu-
ma liukuasennossa on tasapainoisempi – 
tuleva kausi näyttää siirtyykö ensituntuma 
mukana curlingjäille ja siellä jopa tulos-
taululle!                                               J.P.

Lisätiedot: www.footbalance.com ja 
Intersport-liikkeet kautta maan

Footbalance – yksilöllisesti muotoiltavat pohjalliset
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Vantaan Myyrmäen jäähalli oli pit-
kästä aikaa curlingturnauksen aree-

nana, kun sekajoukkueiden Suomen 
mestaruudesta taisteltiin huhtikuun lo-
pulla. Hallitseva mestari piti tässäkin 
mestaruuskilpailussa pintansa, kun Jussi 
Uusipaavalniemen kipparoima nelikko 
nappasi voiton ja leimasi näin kisapassit 
syyskuussa Madridissa järjestettäviin 
Mixed EM -kilpailuihin.
 Myyrmäen jäähallissa peliolosuhteet 
olivat muutamilla radoilla keväisen 
haastavat. Siitä, että jäät olivat ylipää-
tään pelattavissa, saamme kiittää vain ja 
ainoastaan Mauno Nummilaa, joka oli 
yksin omalla työpanoksellaan tehnyt 
valtaisan urakan ja kaiken mahdollisen, 
mikä noin lyhyessä ajassa oli mahdollis-
ta tehdä.
 Mestaruus meni toisena vuonna pe-
räkkäin samaan osoitteeseen, kun Jussi 
Uusipaavalniemen, Anne Malmin, Petri 
Tsutsusen ja Johanna Pyyhtiän muodos-
tama joukkue pelasi itsensä mestariksi. 

MIXED SM -KISAT
Myyrmäessä 20. - 22.4.

Mixed SM 2007
 1. Jussi Uusipaavalniemi
 2. Tomi Rantamäki
 3. Timo Kauste
 4. Jukka Lehtonen
 5. Aku Kauste
 6. Joonas Hellevaara
 7. Olli Rissanen
 8. Asko Korhonen
 9. Ellen Vogt
 10. Jaakko Uusitupa
 11. Mauno Nummila
 12. Lauri Perkiö
 13. Lare Norri
 14. Markus Kaustinen
 15. Hannu Virtanne
 16. Leo Mäkelä

Helpolla ei mestaruus tullut, sillä tässä 
ns. triple cup -kaaviossa joukkueelle 
kertyi pelejä lauantaipäivälle peräti neljä 
kappaletta, kun se koki niukan jatko-
päätappion Tomi Rantamäen joukkuet-
ta vastaan.
 Edellä mainitut kaksi joukkuetta 
kohtasivat lopulta finaalissa, jossa Uusi-
paavalniemen joukkue osoittautui ete-
vämmäksi. Kärkikaksikko oli turnauk-
sessa selvä, kun molemmat hävisivät 
koko viikonlopun aikana ainoastaan yh-
den ottelun ja senkin toinen toistaan 
vastaan. Hopeajoukkueessa pelasivat 
kapteeni Rantamäen lisäksi Kirsi Nykä-
nen, Jermu Pöllänen ja Tiina Julkunen 
(os. Kautonen). Pronssiottelussa Timo 
Kausteen joukkue peittosi Jukka Lehto-
sen nelikon, joka pelasi mitaliottelunsa 
ilman kapteeniaan korvaten hänet Jari 
Saarelaisella. Muut pronssimitalijouk-
kueen jäsenet olivat Helena Timonen, 
Kai Pahl sekä Kirsti Kauste.
 Turnauksen aikana oli mukava huo-

mata myös nuorten mukanaolo, kun 
Joonas Hellevaaran ja Leo Mäkelän kip-
paroimat joukkueet tulivat koettelemaan 
siipiensä kantavuutta aikuisten otteluis-
sa. Hellevaaran joukkue sijoittuikin hie-
nosti kuudenneksi ja antoi uskoa maam-
me curlingin tulevaisuudelle.
 Tuore mestari lähtee edustamaan 
maamme värejä 24. - 29.9.2007 Espan-
jan pääkaupunkiin Madridiin, jossa pi-
detään Mixed EM -kilpailut. Onnea ja 
menestystä joukkueelle!                      ●

Lisätietoja Mixed EM-kisoista: 
http://www.emcc2007.es/

Voittajan on helppo hymyillä!

Nuorisokin kävi hakemassa oppia.

■ Jermu Pöllänen
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Lisätietoja Mixed EM-kisoista: 
http://www.emcc2007.es/

MIXED DOUBLES:  Ennen kunkin 
pään alkua, toinen joukkue pyytää 
tuomaria asettamaan joukkueensa 
paikkakiven (1) ja vastus-
tajan paikkakiven (1) joko 
kohtaan A tai B:

A - kivi on keskiviivalla, peli-
linjan ja pesän etureunan 
puolivälissä.
B - kivi on keskiviivalla, 
T-pisteellä T-viivan 
takana siten, että kiven
etureuna koskettaa 
T-viivaa. 

Mixed Doubles ehdolla 
uudeksi olympialajiksi

Maailman Curlingliitto WCF on tar-
joamassa IOC:lle uudeksi olympia-

lajiksi kahden hengen sekajoukkueilla pe-
lattavaa Mixed Doubles -pelimuotoa. Tätä 
silmällä pitäen curlinghistorian ensimmäi-
set Mixed Doubles MM-kisat järjestetään 
Suomessa, Vierumäellä maaliskuussa 2008 
ja sitä ennen ensi syksyn aikana pidetään 
myös kyseisen pelimuodon ensimmäiset 
SM-kisat. 

 Ohessa tämän hieman Continental 
Cupissa pelattavasta Mixed Doubles -peli-
muodosta poikkeavan pelin säännöt.

Voittajan on helppo hymyillä!

Nuorisokin kävi hakemassa oppia.

6.  Ennen kunkin pään alkua toinen jouk- 
 kue pyytää tuomaria asettamaan jouk- 
 kueensa paikkakiven (1) ja vastustajan  
 paikkakiven (1) joko kohtaan A tai B:
 A  Kivi on keskiviivalla, pelilinjan ja 
 pesän etureunan puolivälissä; tai
 B  Kivi on keskiviivalla, T-pisteellä 
 T-viivan takana siten, että kiven 
 etureuna koskettaa T-viivaa.
7.  Paikkakivien sijainnista päättävä 
 joukkue määritellään seuraavasti:
 (a) Mikäli joukkuetta ei ole ennalta 
 päätetty, vastakkain pelaavat 
 joukkueet päättävät kolikkoa heittä- 
 mällä kumpi joukkue määrää kivien 
 sijainnin ensimmäisessä   
 päässä.
 (b) Ensimmäisen pään 
 jälkeen pään hävinnyt   
 joukkue päättää seuraa-  
 van pään paikkakivien 
 sijainnin.
 (c) Mikäli pelataan   
 nollapää, joukkue  
 joka ei heittänyt 
 viimeistä kiveä  
 pelatussa päässä,  
 päättää seuraa-
 van pään paikka- 
 kivien sijainnin.
8.  Joukkue jonka   
 paikkakivi asete- 
 taan pesän eteen  
 heittää pään ensim- 
 mäisen kiven ja  
 joukkue jonka paikka-
 kivi asetetaan pesään  
 heittää pään toisen 
 kiven.
9.  Maailman Curlingliiton   
 alaisissa kilpailuissa   
 kukin joukkue saa ennen  
 pelin alkua harjoitella 5   
 minuuttia radalla, jolla   
 ottelun pelaa. Ensin  
 harjoittelee joukkue,  
 joka  heittää ensimmäi- 
 sen pään viimeisen 
 kiven.

MIXED DOUBLES SÄÄNNÖT:
Mixed Doubles -joukkue koostuu 
kahdesta pelaajasta (yksi mies- ja 
yksi naispuolinen).

1.  Pisteet lasketaan kuten tavallisessa  
 curlingissa.
2.  Peli koostuu kahdeksasta päästä.   
 Mikäli kahdeksannen pään jälkeen  
 molemmilla joukkueilla on yhtä   
 paljon pisteitä, pelataan tarvittava  
 määrä jatkopäitä voittajan selvittä- 
 miseksi. 
3.  Molemmilla joukkueilla on 48 
 minuuttia peliaikaa kahdeksan   
 pään pelaamiseen. Mikäli jatko-
 päitä tarvitaan, ajanotto aloitetaan  
 alusta ja kummallakin joukkueella   
 on 6 minuuttia aikaa kunkin jatko-  
 pään pelaamiseen.
4.  Kumpikin joukkue heittää viisi 
 kiveä kussakin päässä. Joukkueen-  
 sa ensimmäisen kiven heittävän   
 pelaajan on heitettävä myös jouk-  
 kueensa viimeinen kivi kyseisessä   
 päässä. Joukkueen toinen pelaaja   
 heittää joukkueen toisen, kolman  
 nen ja neljännen kiven kyseises-  
 sä päässä. Ensimmäisen kiven heit- 
 täjää  voidaan vaihtaa päästä toi  
 seen. 
5.  Mitään kiviä, mukaan luettuina 
 pesässä olevat kivet, ei saa poistaa  
 pelistä ennen kuin kyseisen pään   
 neljännellä kivellä. Mikäli tätä   
 sääntöä rikotaan, heitetty kivi 
 poistetaan pelistä ja rikkomuksen   
 tehneen joukkueen vastustaja   
 palauttaa siirtyneen kiven/siirty-  
 neet kivet alkuperäisille paikoil-  
 leen.

B

A
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OIKEA RAVINTO

Ravinnolla voidaan mo-
nella tapaa kohentaa ter-
veyttä ja parantaa suori-

tuskykyä. Kaikkien ravintoon 
liittyvien ainesosien ja menetel-
mien merkitys ei ole kuitenkaan 
yhtä suuri, vaan monien asioi-
den merkitys riippuu siitä kuin-
ka muut asiat ravinnossa toteu-
tuvat. 
 Ravinto on siis kokonai-
suus, kuten monesti sanotaan. 
Huolehtimalla siitä, että isot ja 
tärkeät kokonaisuudet ravin-
nossa hoidetaan hyvin, tehdään 
tarpeettomaksi monia pieniä 
näennäisiä tarpeita. Urheilijan 
terveyden ja suorituskyvyn 

kannalta voidaankin ravinnon 
joitakin osa-alueita laittaa tär-
keysjärjestykseen sen suhteen 
kuinka merkittäviä osa-alueet 
ovat ja missä määrin puutteet 
niissä heikentävät muiden osa-
alueiden hyödyn toteutumista.

Ravinnon osa-alueet voidaan 
laittaa tärkeysjärjestykseen 
seuraavasti:

1)  Sopiva energiansaanti
Sopiva energiansaanti on selke-
ästi merkittävin tekijä suoritus-
kyvyn kannalta. Liian vähäinen 
energiansaanti on suurin suori-
tuskykyä heikentävä tekijä, 

jonka haitallinen vaikutus ei 
olennaisesti muutu, vaikka 
muut asiat ravinnossa olisivat 
hyvin hoidettuja. Sopiva ener-
giansaannin suuruuden määrää 
syömisen tavoite ja se tulee 
suhteuttaa harjoittelun ja mui-
den toimien aikaansaamaan 
kokonaisenergiankulutukseen.

2)  Nestetasapainon ylläpito
Nestevajeeseen joutuminen on 
helpoin tapa nopeasti heiken-
tää suorituskykyään – jo tun-
nin aikana urheilija voi heiken-
tää suorituskykyään kymmeniä 
prosentteja, mikäli nestehuolto 
ei toimi. Urheilijan tulee huo-

lehtia nesteen riittävästä saan-
nista.
 Juominen on eräs yksilölli-
simpiä tekijöitä urheiluravitse-
muksessa. Juoman pitää olla 
maukas (jotta sitä juodaan) ja 
nesteen laadun ja määrän vai-
kutus ikävään ”hölskymisen” 
tunteeseen on varsin yksilölli-
nen kysymys. Niinpä ulkopuo-
lisen on vaikea opastaa hyvään 
juomiseen, vaan urheilijan on 
itse opeteltava kuinka saa juo-
tua riittävästi nestettä, saaden 
kuitenkin riittävästi myös hiili-
hydraatteja juomasta. Tämä on 
kokeilua eri makuisten, eri 

”vahvuisten” (3-10 % hiilihyd-

Curlingpelaajan tulee miettiä myös ravintoasioita. Varsinkin harjoituskaudella sekä pitkissä 

turnauksissa hyvä ravintotietämys auttaa suorituksessa. Kolme peliä päivässä tietää 10 pään 

otteluina yli 9 tuntia jäällä. Silloin ei ole aivan sama, mitä suuhunsa laittaa. 

Seuraavassa olen koonnut Suomen Olympiakomitean ohjeita oikeasta urheilijan ravinnosta. 

Perehdy tekstiin ja mieti, miten sinä voit parantaa omalta kohdaltasi ravintoasioissa.

Koonnut ■ Jari Laukkanen

auttaa suorituksessa

TIETO TAITO
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OIKEA RAVINTO
raattia), eri laatuisten (mitä hii-
lihydraatteja juomassa: mm. 
maltodekstriiniä, dekstroosia, 
glukoosia, fruktoosia jne.) ja 
erilaisten juomisrytmitysten 
kanssa. Hyvä juominen vaatii 
opettelua ja lopputuloksena on 
usein juominen, jossa kaikkia 
palasia ei saada aivan kohdal-
leen – tärkeintä on muistaa, et-
tä juotavan nesteen kokonais-
määrä on tärkein asia ja mui-
den asioiden merkitys on vähäi-
sempi.

 • juo 5 dl nestettä liikuntaa  
  edeltävinä tunteina 
 • nauti nestettä liikunnan 
  aikana 4-10 dl tunnissa 
  ottaen huomioon ”hölsky- 
  misen” ehkäisyn. Sopiva   
  määrä riippuu pääasiassa 
  liikunnan tehosta ja ilman  
  lämpötilasta 
 • juo 6-10 dl nestettä liikun- 
  nan jälkeisen tunnin aikana  
  ja kokonaistarpeen mukaan  
  tasaisesti sen jälkeen 
 • päivän kokonaisnestemää- 
  räksi sopiva on vähintään 
  2 litraa + 1 litra liikuntatun- 
  tia kohden päivässä. 
  Lajeissa, joissa harjoittelu 
  ajasta vain pieni osa on 
  tehokasta (hikoiluttavaa)  
  harjoittelua selvitään vä-  
  hemmällä juomisella

3)  Riittävä vitamiinien ja 
 mineraalien saanti
Puutteellinen vitamiinien tai 
mineraalien saanti voi heiken-
tää suorituskykyä joko suoraan 
(raudanpuute) tai välillisesti. 

Riittävä vitamiinien ja mine-
raalien saanti on terveydelle ja 
suorituskyvylle välttämätöntä, 
mutta myös melko helppoa mi-
käli ruokavalio on monipuoli-
nen ja hyvälaatuinen ja käytös-
sä on monivitamiini/mineraali-
valmiste. Urheilijan on pidettä-
vä huoli riittävästä vitamiinien 
saannista suojatakseen terveyt-
tään ja optimoidakseen suori-
tuskyvyn ja sen kehittymisen.

4)  Sopiva hiilihydraattien, 
 proteiinien ja rasvan saanti
Sopiva hiilihydraatin, proteii-
nin ja rasvan saanti on keskeis-
tä terveydelle ja suorituskyvylle. 
Urheilija voi jaksaa syömällä 
energiaravintoaine sisällöltään 
hyvin monenlaista ruokavalio-
ta (esim. erittäin paljon rasvaa 
tai hiilihydraatteja), mutta ur-
heilija jaksaa ja kehittyy pa-
remmin kun eri energiaravinto-
aineiden saannit ovat keske-
nään tasapainossa. Ääridieetit 
(ei hiilihydraatteja tai ei rasvaa) 
heikentävät suorituskykyä ra-
joitetun energiaravintoaineen 
puutteen vuoksi sekä seurauk-
sena usein syntyvän energiava-
jeen vuoksi. Jonkin energiara-
vintoaineen (alkoholia lukuun-
ottamatta) puute tai liiallinen 
saanti ei siis ole suotavaa. 
 Hiilihydraatit ovat liikun-
nan keskeinen energianlähde, 
ja niiden osuus ja merkitys 
energiankulutuksessa korostuu 
liikunnan tehon kasvaessa. Ra-
vinnon hiilihydraateja käyte-

tään osin suoraan energianku-
lutukseen, loppuosan varastoi-
tuessa pääasiallisesti glykogee-
nina (hiilihydraatin varasto-
muoto) lihaksiin ja maksaan.
 Proteiinin riittävä saanti on 
urheilijalla tärkeää mm. lihas-
ten ominaisuuksien kehityksen, 
vastustuskyvyn ylläpidon ja 
normaalin hormonaalisen toi-
minnan kannalta. Liian vähäi-
nen proteiinin saanti heikentää 
mm. suorituskykyä, kehitystä, 
palautumista ja lisää sairastu-
misriskiä.
 Urheilija tarvitsee sopivasti 
rasvaa. Riittävä määrä hyvä-
laatuista rasvaa tarvitaan ener-
gianlähteenä, normaalin hor-
monaalisen toiminnan ylläpi-
toon sekä edulliseen kehon vä-
littäjäaineiden (eikosanoidit) 
tasapainoon.

5)  Aterioiden ajoitukset
Aterioiden sopivat ajoitukset 
pitkin päivää sekä harjoittelun 
ympärillä tuovat lisähyötyjä. 
Syömisen ajoituksissa voidaan 
erottaa kaksi eri tekijää: ar-
kisyömisen tasaisuus sekä ra-
vinnon ajoitukset ennen ja jäl-
keen harjoittelun.
 Aterioiden ja niistä saata-
van energian tulisi jakautua 
tasaisesti pitkin päivää. Ra-

vintoa tulisi nauttia 3-5 tunnin 
välein. Näin ravinnon hiilihyd-
raatit ja proteiinit varastoidaan 
tehokkaammin lihaksiin (hiili-
hydraatit glykogeeniksi, prote-
iinit lihakseksi). Lisäksi ravin-

auttaa suorituksessa

non energiasaanti asettuu hel-
pommin sopivalle tasolle eli lii-
an vähäisen syömisen tai ylen-
syönnin todennäköisyys piene-
nee. Tasainen syöminen ei us-
komuksista huolimatta lisää ai-
neenvaihduntaa.
 Tasainen syöminen pitkin 
päivää tarkoittaa, että syömi-
sen energiansaanti jakautuu 
mahdollisimman tasaisesti pit-
kin päivää. Vaikka syömishet-
kiä olisi tasaisesti pitkin päivää, 
mutta aamupäivän ruuat olisi-
vat hyvin kevyitä (hedelmä, sa-
laattia jne.) ja vasta illalla syö-
täisiin reilummin (päivällinen, 
leipää jne.) niin syöminen on 
epätasaista, koska valtaosa päi-
vän energiasta syödään iltapäi-
västä eteenpäin. Hyvä nyrkki-
sääntö on, että lähes puolet 
päivän energiasta tai enemmän 
tulisi olla syötynä iltapäivään 
mennessä. Erityisen tärkeää tä-
mä on kahdesti päivässä har-
joittelevilla urheilijoilla.

6)  Muut ravinnon laadulliset  
 tekijät ja ravintolisät
Muiden ravinnon laadullisten 
tekijöiden ja ravintolisien vai-
kutus ja merkitys ovat enim-
mäkseen riippuvaisia siitä ovat-
ko ravinnon muut asiat kun-
nossa. Mikäli listan alkupään 
asiat ovat hyvin hoidettuja, niin 
esimerkiksi erilaisten ravintoli-
sien merkitys suorituskyvylle 
on olematon tai hyvin vähäinen 
(lukuunottamatta kreatiinia).      
                                             ●
 

Urheilijan on 
pidettävä huoli 

riittävästä 
vitamiinien 
saannista 

suojatakseen 
terveyttään 

ja optimoidakseen 
suorituskyvyn ja 
sen kehittymisen.

”
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Valitse enimmäkseen 
kuitupitoisia vilja-
tuotteita

Kuitupitoiset viljatuotteet (lei-
pä, murot, myslit, puurot jne.) 
eivät ole urheilijalle hyödyllisiä 
ainoastaan kuidun vuoksi – oi-
keastaan kuidulla ei ole mitään 
tekemistä suorituskyvyn kans-
sa. Mutta kuitu on hyvä mitta-
ri sille, kuinka paljon viljatuot-
teessa vitamiineja, mineraaleja 
ja muita bioaktiivisia aines-
osia. Joidenkin ravintoaineiden 
lähteenä kuitupitoiset vilja-
tuotteet ovat tärkein lähde – 
esimerkiksi magnesiumin ja 
raudan saannista suuri osa tu-
lee kuitupitoisista viljatuotteis-

ta. Mikäli viljatuotteina käyte-
täänkin vähäkuituisia vilja-
tuotteita (valkoinen leipä, riisi-
murot, corn flakesit, manna-
puuro jne.) jää suuri osa näistä 
ravintoaineista saamatta ja ris-
ki joidenkin ravintoaineiden 
vähäisestä saannista on todelli-
nen. 
 Korkean energiankulutuk-
sen omaavalla urheilijalla vilja-
tuotteiden käyttö on yleensä 
suurta. Niinpä viljatuotteiden 
laadulla voidaan merkittävästi 
vaikuttaa siihen, kuinka paljon 
ravintoaineita ravinnosta saa-
daan.
 Yksinkertainen kriteeri 
kuitupitoisen ruuan valinnalle 

on katsoa, että leivät, aamiais-
murot ja puurot sisältävät kui-
tua yli 5 g/100g tuotetta. Tie-
dot löytyvät kaikista ruokapa-
keteista.

Valitse vähärasvaisia 
aineksia
Suomalaisten ruokavaliossa, 
usein myös urheilijoilla, on lii-
an paljon tyydyttynyttä eli nk. 
huonolaatuista rasvaa. Tämän 
rasvan saantia voidaan vähen-
tää valitsemalla vähärasvaisia 
tuotteita maito- ja lihavalmis-
teissa, eineksissä, muissa val-
misruuissa ja ”herkuissa”. 
 Vaikka tyydyttynyt näh-
dään yleensä ongelmaksi terve-

yden kannalta, niin on myös 
syitä, joiden vuoksi tyydytty-
neen rasvan saannin tulisi olla 
urheilijoilla vain kohtuullista 
eli noin 10 % kokonaisenergi-
asta. Liiallinen tyydyttyneen 
rasvan saanti voi vaikuttaa 
epäedullisesti mm. tulehduk-
sellisiin välittäjäaineisiin (eiko-
sanoidit), jonka kautta monia 
urheiluunkin liittyviä mekanis-
meja välittyy.
 Tyydyttynyttä rasvaa kui-
tenkin tarvitaan, joten liian vä-
härasvaista ruokavaliosta ei 
tule tehdä. Tyydyttyneen ras-
van saannilla näyttäisi olevan 
urheilijalle tärkeitä vaikutuk-
sia hormonaalisesti (testostero-

Ruokailuohjeita hyvän 
ruokavalion takaamiseksi

...OIKEA RAVINTO

Koonnut ■ Jari Laukkanen
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ni) sekä mahdollisesti lihaksen 
sisäisen rasvan tehokkaamman 
varastoinnin kannalta (tärkeää 
nopeassa palautumisessa).
Nyrkkisäännöksi urheilijalle 
riittääkin enimmäkseen vähä-
rasvaisten tuotteiden valinta. 
Vähärasvaisen ruoka-aineen 
valintaan voi soveltaa seuraa-
vaa kriteeriä – rasvaa tulisi olla 
alle 5 g/100 g tuotetta. Nämä 
tiedot löytyvät ruokapaketeis-
ta. Joissakin tuotteissa, joissa 
kaikki tuotteet jäävät kriteerin 
alle (mm. maidot) tai päälle 
(mm. juustot ja metvurstit) tu-
lisi valita vähiten rasvaa sisäl-
tävä vaihtoehto.

Käytä kasviöljyjä ja 
margariineja
Suomalaisessa ruokavaliossa 
tyydyttymättömän rasvan eli 
nk. hyvän rasvan saanti on 
yleensä hieman alakantissa. 
Urheilija voikin käyttää kas-
viöljyjä melko vapaasti joko 
ruuanlaitossa tai salaatinkas-
tikkeiden muodossa. Leivän 
päällä kasvimargariinien käyt-
tö on suositeltavaa – urheilijan 
ei tarvitse valita kevytmargarii-
neja, joissa rasvan laatu on 
täysrasvaista (80 % rasvaa) 
versiota heikompi. 
 Yleinen virhe ruokavalio-
taan kohentavalla urheilijalla 
on valita vähärasvaisia tuottei-
ta JA jättää kasviöljyt ja mar-
gariinit käyttämättä. Seurauk-
sena on usein liian vähän ras-
vaa (alle 20 % energiasta) si-
sältävä ruokavalio, joka on 
epäedullinen terveydelle (epä-
edulliset hormonaaliset muu-
tokset) ja suorituskyvylle (hor-
monaaliset muutokset, lihasten 
sisäisten rasvavarastojen hidas 
palautuminen). Rasvan mää-
rän vähentäminen näin alhai-
seksi ei myöskään enää yleensä 
auta painonhallintaa – eräs syy 
voi olla se, että rasvaa tarvi-
taan ruokavaliossa sopivasti 
hyvän kylläisyyden tunteen 
luomiseksi.

Syö kalaa kahdesti vii-
kossa tai käytä kalaöljy/
omega-3 valmisteita
Suomalaisilla urheilijoilla on 
tyypillisesti liian vähäinen D-
vitamiinin ja omega-3 rasva-
happojen saanti – jopa yli puo-
lella saanti on liian vähäistä. 
Kalaa kahdesti viikossa tai use-
ammin syömällä molemmat 
ongelmat olisi ratkaistu. Esi-
merkiksi yhdellä lohipihvillä 
katetaan 3-4 päivän D-vitamii-
nin saanti ja lähes yhtä katta-
vasti omega-3 rasvahappojen 
saanti.
 Liian vähäisen saannin on-
gelma syntyy kahdesta tekijäs-
tä. Suomalaiset syövät kalaa 
liian vähän – vain noin kerran 
viikossa. Ja kun kalaa syödään 
se on liian usein seitipohjaista 
kalaa (mm. kalapuikot), joka 
ei ole kovin hyvä näiden kah-
den ravintoaineen lähde ver-
rattuna tuorekaloihin. 
Ruokavalion tulisi siis sisältää 
kalaa useammin ja monipuoli-
semmin – rasvainenkin kala on 
suositeltavaa. Mikäli ruokava-
lio ei sisällä riittävästi kalaa, 
eräs vaihtoehto omega-3 ras-
vahappojen saannin turvaami-
seen on kalaöljyvalmisteiden 
käyttö suositusannoksilla – 
suositusmääriä ei tule ylittää. 
On kuitenkin huomattava, että 
toistaiseksi tuntemattomasta 
syystä johtuen kalaöljyvalmis-
teiden omega-3 rasvahapot ei-
vät vaikuta yhtä terveellisiltä 
kuin kalasta saatuna.

Syö kasviksia yli puoli 
kiloa päivässä
Urheilija ei elä pelkillä kasvik-
silla. Mutta urheilijan terveys 
ei myöskään ole parhaassa 
mahdollisessa kunnossa, jos 
kasviksia ei syödä. Kun kasvik-
sia syödään yli puoli kiloa päi-
vässä, niin monen vitamiinin 
riittävä saanti turvautuu – sa-
malla mahdollistetaan kasvis-
ten bioaktiivisten yhdisteiden 
(mm. antioksidantit) riittävä 

Ruokailuohjeita hyvän 
ruokavalion takaamiseksi

saanti. Kasvisten vähäistä 
saantia ei siis voida kokonaan 
korvata nauttimalla monivita-
miini-mineraalivalmisteita. Li-
säksi kasvisten sopiva saanti 
helpottaa sopivan painon yllä-
pitoa, koska kasvisten käytön 
vaikutus kehon painoon on 
suurin erilaisista ruoka-aine-
ryhmistä.
 Sopiva kasvisten määrä 
on yli puoli kiloa päivässä – 
kasvikseksi lasketaan kaikki 
hedelmät, vihannekset ja juu-
rekset paitsi peruna. Vaik-
ka määrä saattaa kuulos-
taa paljolta, niin se täyt-
tyy helposti mikäli ate-
rioilla kasvisten määrä 
on kolmannes ateriasta ja 
välipaloina nautitaan välillä 
hedelmiä. Päivittäisen kas-
visten määrän riittävyys on 
myös melko helppo arvioi-
da silmämääräisesti tai mm. 
kaupan vaakaa apuna käyttä-
en. Pakastevihannes pusseissa 
painot ovat valmiina.

Nauti ”herkkuja” ja alko-
holia korkeintaan koh-
tuudella
”Herkkujen” ja makeisten syö-
minen on epäedullista ruoka-
valiolle ja sitä epäedullisempaa 
mitä enemmän niitä syödään. 
Näissä ruoka-aineissa on ener-
giaa, mutta ei vitamiineja ja 
mineraaleja. Lisäksi energia on 
muodossa, jolla on epäedulli-
sia vaikutuksia – rasva on huo-
nolaatuista ja hiilihydraatit 
huonolaatuisia.
 Herkkujen suurin ongelma 
on, että niiden syönti vähentää 
hyvälaatuisen ravinnon nautti-
mista. Tyypillisesti paljon 
”herkkuja” nauttivalla onkin 
liian vähäistä monen ravinto-
aineen saantia.                     ●

Lähde: Suomen Olympiakomitea 
Lisätietoa aiheesta sekä tarkemmin yksityiskohtiin 
voi tutustua allaolevassa nettiosoitteessa.
http://www.noc.fi/valmennuksen_tukitoiminta/
urheiluravitsemus/ 

”Popsi, popsi 
porkkanaa...

ja muita kasviksia 
puoli kiloa
päivässä”
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Rutinoitunut HUS/Kellokosken joukkue 
otti mestaruuden Vierumäellä pelatus-

sa sairaaloiden välisessä SM-turnauksessa 
huhtikuun viimeisenä viikonloppuna. PH-
KS Curling-team onnistui kisajärjestelyis-
sään mukavasti ja osallistuneet joukkueet 
olivat ensimmäiseen sairaaloiden väliseen 
turnaukseen erittäin tyytyväisiä. Turnaus 
pelattiin tiiviillä pelitahdilla yhden päivän 
aikana, joten joukkueiden kestävyyskin 
tuli mitattua. 

 Turnauksen valmistelut alkoivat jo vii-
me syksynä, jolloin kartoitettiin curling-
harrastajia sairaaloiden henkilökunnan 
joukosta. Kiinnostusta tuntui löytyvän 
enemmänkin, mutta kaikki kiinnostuneet 
eivät vielä rohjenneet lähteä mukaan, mah-
dollisesti ensi vuonna sitten. 

 Monien vaiheiden jälkeen kilpailu hei-
tettiin kuuden joukkueen voimin. PHKS:n 
edustajina olivat paikallisessa Korttelilii-
gassakin pelanneet Tökkis ja Määris, sekä 
pikavauhdilla koottu AllStars. Vieraita 
turnauksessa edustivat HUS-Kellokoski, 
Joensuu ja Tampere. Tamperelaiset olivat 
matkassa tosimielellä, mutta kuitenkin 
rennolla asenteella. Joukkueen peli parani 
päivän mittaan hankittujen ”lisäkäsien” 
myötä. Kellokosken joukkueesta näkyi hy-
vin, että joukkueen pelaajat olivat selvästi 
kokeneempia ja osaavampia kuin muut 
joukkueet. 

 Mestaruuden ja komean Syntesis-kier-
topalkinnon pokkasi HUS-Kellokosken 
joukkue. Voitto oli kiistaton kun Kello-
kosken ”ammattilaiset” korjasivat voiton 

HUS/Kellokoski 
sairaaloiden mestariksi

kaikista pelaamistaan otteluista. Olympia-
kävijä Pekka Saarelaisen johdolla Kello-
koski käänsi tiukatkin tilanteet edukseen. 
Loppuottelussa HUS kaatoi PHKS:n Tök-
kiksen luvuin 7-2. Pronssipelissä Joensuu 
kaatoi toistamiseen PHKS:n Määriksen 
selkeästi 6-1. Sijoista 5-6 käytiin ratkaise-
maton kamppailu TAYS:n ja PHKS:n All-
Starsin välillä, ottelun päättyessä sopui-
saan 7-7 tasapeliin. 

 Turnauksen yllättävimmistä suorituk-
sista palkittiin ”Raisio”-pelaajina TAYS:n 
Ritva Enroth ja AllStarsin Eero Keskiväli.

■ Pasi Mäki

Turnaukseen osallistuneet joukkueet:

1. HUS/Kellokoski  
 Max Johansson, Nina Pöllänen, 
 Pekka Saarelainen ja Miska Arminen

2.  PHKS/Tökkis   
 Jouni Reponen, Jaana Kovanen, 
 Aimo Viitasaari ja Jukka Tolppala

3.  Joensuu    
 Jouko Kantola, Erkki Korhonen, Olli Harinen,  
 Hannu Karjalainen ja Tom Sundell

4.  PHKS/Määris   
 Jussi Niemi, Pasi Mäki, Jukka Jokinen   
 ja Kaj Dahlbo

5.  TAYS    
 Heidi Kangasmäki, Tea Pitkänen, 
 Ritva Enroth ja Larry Gregorwich

5.  PHKS/AllStars   
 Pirjo Lehtomäki, Heikki Paavilainen,   
 Kari Järvinen ja Eero Keskiväli

Menneen kauden SM-sarjan tii-
moilta jotakin. Mikään yllätys ei 
todellakaan ollut, että Markku 

UPN vei jälleen mestaruuden. Se, että ero 
kakkossijaan ei ollut järin suuri, johtui – 
näin arvelisin – Maken tyylistä. Aloitetaan 
sarja täysillä ja sitten vähän löysäillenkin 
pidetään vain huoli siitä, että mestaruus 
voitetaan. Itse olin erittäin iloinen Aku 
Kausteen kakkostilasta. Kaveri on kehitty-
nyt kipparina ja uskaltaa pelata rohkeasti-
kin omiin taitoihin luottaen. Tosin paran-
neltavaa joukkueessa on. Ja vielä – alkaako 
Tomin (Rantamäki) ote vähitellen hiipua?
 Naisten puolella kokenut Anne Malmi 
vei mestaruuden, mikä sinällään ei minusta 
ollut mikaan yllätys. Liekö lajin saama jul-
kisuus houkutellut jo v. 1983 EM-kisoissa 
kansainvälisen uransa aloittaneen Annen 
takaisin tositoimiin? Joukkuetta vahvista-
nee myös mukavasti paluun tehnyt taka-
vuosien huippupelaaja Tytti Haapasaari.
 Aika outoa että vieläkin, vaikka kysees-
sä on lajin SM-kisa, joka on nosteessa jo 
olympialaistenkin takia, sallitaan luovutuk-
set, jotka ovat muuten aiemminkin sattu-
neet viimeisessä turnauksessa. Tämän rin-
nalla tuntuu aika huvittavalta, että ikämies-
ten SM-kisoissa luovutuksesta uhattiin 
muistaakseni 100 euron sakolla. Ja siellä 
sentään oli joillakin joukkueilla pitempi 
matka kotiin, kuin SM-sarjalaisilla.
 Oma lukunsa on sitten Kari Niemi-Nik-
kola. Varmaan meistä useimmat kuulivat 
nuo niin ihmeelliset sanat, kun hän kritisoi 
Suomen Curlingliittoa. Kaveri voisi itse ih-
metellä sitä, miksi SM-sarjaa pelataan kol-
mella eri paikkakunnalla neljänä eri viikon-
loppuna, kun meillä on kuusiratainen cur-
linghalli pääkaupunkiseudulla ja kahdek-
sasta SM-sarjajoukkueesta seitsemän on 
tällä hetkellä - ja ehkä pitkäänkin - Oulun-
kylän lähiympäristöstä.
 Voitaisiinko SM-sarja pelata Oulunky-
lässä ja liitto tukisi Joensuun matkoja Hel-
sinkiin? Pääkaupunkiseudun joukkueet 
voisivat pelata SM-sarjaa myös viikolla? 
Näin voisi toteutua Karin toive siitä, että 
Markulle jäisi tilaisuus (aikaa) pelata enem-
män ulkomailla? Toki näitä kirjoittaessani 
on mielessä myös naisten SM ja divari. Ja 
sekin, että Make on kansanedustaja aina-
kin seuraavat neljä vuotta.
 Muuten, Aku Kauste, Juha Pekaristo, 
Ari Ruottu, Olli Orrainen ja ehkä viidentenä 
Ville Tuominen eli Thunder Bayn junnujen 
MM-kisajoukkue voisi olla aika kova ryhmä 
tänä päivänä!

■ Juhani ”Hemppa” Heinonen

Kommentti

Vierumäellä pelattiin
sairaaloiden SM-turna-
us tosimielellä, mutta 
rennolla asenteella.
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Kommentti

Curlingin Lappi-Sarjassa koettiin 
pienoinen yllätys, kun Lapin cur-
lingvaltikkaa vuosikaudet hallin-

neet Ranua ja Rovaniemi löysivät voitta-
jansa Kemijärveltä. Tasaisen varmasti ko-
ko kauden pelannut Kemijärven Urheili-
joiden Northern Lights Curlingin joukkue 
Markus Halme, Jukka Valle ja Kari Kos-
kenranta otti nuoruuden innolla ja tasaisil-
la esityksillä hallitun voiton lokakuussa 
käynnistyneessä Lappi-Sarjassa. 

Syksystä lähtien piikkipaikalla kulkenut 
Halmeen joukkue sai kovan vastuksen ro-
vaniemeläiseltä Tapanisen joukkueelta, jo-
ka päätyi sarjassa myös kymmeneen voit-
toon. Kulta ratkesi Kemijärveläisten eduk-
si viidellä kivipisteellä, pistein 33 - 28. 
Kemijärven turnauksen avausottelussa 
Team Tapaninen (Marja ja Timo Tapani-
nen, Miikka Ruokamo, Tapio Kekki, Jari 
Herva ja Petri Kotila) kukisti Halmeen ki-
vipistein 9 - 3 ja maksoi marraskuisen 7 - 1 
kotikenttätappion. Tärkeällä voitolla Ta-
paninen tarrasi kiinni Lappi-Sarjan voit-
toon, mutta illan viimeisessä otteluissa Ra-
nuan kokenut konkarijoukkue Tuomas 
Vanhala, Matti Pekkala, Sakari Onnela ja 
Lauri Kauhanen opetti nuorisoa kukista-

Viimeinen kivi ratkaisi sarjavoiton

Kemijärvelle Lapin curlingvaltikka
malla Tapanisen joukkueen jännittävien 
vaiheiden jälkeen pistein 5 - 4 ja näin Ke-
mijärvi korjasi sarjavoiton niukimmalla 
mahdollisella tavalla mestaruuden ratke-
tessa illan viimeisellä heitolla.

Lokakuussa käynnistynyt kahdeksan jouk-
kueen sarja oli tasainen. Kuusi kärkijouk-
kuetta mahtui kolmen voittopisteen sisään. 
Kemijärven turnauksen ykköseksi kohosi 
huimassa kevätvireessä oleva Tuomas Van-
halan konkarijoukkue Ranualta, joka voit-
ti kaikki kolme ottelua kivipistein 21 - 6. 
Halme, Tapaninen ja Kemppainen saivat 
Kemijärven Wirta-Areenalla kaksi voittoa. 
Lappi-Sarjan voittaja Kemijärven Halme 
keräsi talven aikana 10 pistettä ja 33 kivi-
pistettä. Hopeaa voittanut Team Tapani-
nen sai myös 10 pistettä ja 28 kivipistettä. 
Pronssille noussut Vanhala Ranualta sai 
kasaan 9 pistettä ja viisi pistettä. Ranuan 
joukkueet Lohi ja Näyhä saivat kasaan 8 
pistettä ja kukistivat kuudenneksi tulleen 
Rovaniemeläisen Kemppaisen yhdellä pis-
teellä. Kemijärven joukkueet Mattila ja 
Kilkkaajat saivat kauden aikana kaksi 
voittoa ja jäivät turnauksessa hännille.

■  Hannu Alaluusua

Kemijärven Urheilijoiden joukkue 
Jukka Valle (oik.), Markus Halme ja 
Kari Koskenranta voittivat curlingin 
Lappi-Sarjan niukasti, mutta ansaitusti.

Lappisarja lopullinen taulukko 2007
joukkue ottelut voitot häviöt kiviSuhDe piSteet

Halme 14 10 4 33 10

Tapaninen 14 10 4 28 10

Vanhala 14 9 5 5 9

Lohi 14 8 6 25 8

Näyhä 14 8 6 19 8

Kemppainen 14 7 7 19 7

Mattila 14 7 12 -40 2

Kilkkajat 14 7 12 -78 2

Curling Ranua ry:n puheenjohtaja Matti Pekkala.
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Perinteinen koululaiscurling keräsi Hy-
vinkäällä jälleen paikallisista opinah-

joista vajaan tusinan verran enemmän tai 
vähemmän lajin kanssa tekemisissä olleita 
joukkueita. Kaupungin lukiot olivat edus-
tettuina vahvasti, kun Sveitsin lukiosta 
mukana oli kaksi ja Yhteiskoulusta kolme 
tiimiä. Härkävehmasta edusti kaksi jouk-
kueellista nuoria ja Pohjoispuistoa yksi. 
Viimevuotista voittoaan ja kiertopal-
kintoaan yhdellä jengillä puolusta-
maan lähti Hyvinkään ammattiop-
pilaitos.

 Joukkueet jaettiin kahteen loh-
koon, joissa molemmissa pelattiin ensin 
lohkon sisäisesti yksinkertainen runkosar-
ja. Turnauksen tasaisuudesta kertoo se, 
ettei ainoakaan joukkue jatkanut lohko-
vaiheesta puhtaalla pelillä ja ainoastaan 
yksi juuri lajin aloitellut joukkue jäi tiu-
kasta yrityksestä huolimatta voitoitta. 
Lohkovaiheen jälkeen molempien lohko-
jen kaksi parasta jatkoivat välieriin.

 Hienolla ja ainakin allekirjoittaneen 
muistojen varaisesti ainutlaatuisella taval-
la neljä semifinaaleihin selvinnyttä jouk-
kuetta edustivat kaikki eri kouluja. Lisäksi 
edellisen kauden finaalijoukkueet joutui-

vat molemmat jättämään leikin yllättäen 
kesken jo lohkovaiheessa. Näin siis Leo 
Mäkelän kipparoima Team Canada Hy-
vinkään Yhteiskoulusta haastoi toisessa 
välierässä Niklas Malmin johtaman turna-
uksen nuorimman joukkueen Härkäveh-
maalta. Kokemus oli valttia ja niin lukio-
laiset varmistivat finaalipaikkansa. 

 Toisessa välierässä Karvaranteet Poh-
joispuiston yläasteelta tahkoi tiukan otte-

lun Iiro Sipolan kipparoimaa Me Rut-
kut -nimeä tottelevaa Sveitsin lukion 
porukkaa vastaan. Tarkalle menneen 
ottelun ja finaalipaikan korjasi lopul-
ta nimiinsä Pohjoispuisto. Sveitsin 
Me Rutkut hoiti itselleen kuitenkin 
pronssia Härkävehmaan kustannuk-
sella.

 Jos lohkovaiheessa ja välierissä 
oli nähty tasaisia pelejä, niin sellainen 

nähtiin myös finaalissa. Lopulta pisteen 
erolla Hyvinkään Yhteiskoulun Lukio vei 
turnauksen nimiinsä ja palautti pokaalin 
parin vuoden tauon jälkeen aulansa vitrii-
niin. 

 Turnauksen taso on noussut vuosi 
vuodelta ja paikallisen tason kehittyminen 
nuorten keskuudessa ei voi olla enää nä-
kymättä myöskään tulevan kauden junio-
reiden SM-turnauksen osallistujamäärissä 
ja pelien tasossa, kunhan itse turnauksen 
järjestelyissä ja tiedotuksessa onnistutaan. 
Koululaiscurling elää Hyvinkäällä oikeas-
taan uutta kevättä vielä olympiamenestyk-
sen jälkimainingeissa ja tämän vuoksi on-
kin elintärkeää myös saada nämä innostu-
neet harrastajat pysyvämmin lajimme pa-
riin! 

 Pitkään suunniteltu tapahtuma eri 
paikkakuntien koululaiscurlingien voitta-
jajoukkueiden finaaliturnauksesta ei juuri 
ole unelmasta edemmäs kehittynytkään, 
eikä tällaiselle tapahtumalle välttämättä 
ole sellaisenaan tilaustakaan. Parempi 
vaihtoehto kenties olisi järjestää keväällä 
kansallinen – tai miksei vaikka kansainvä-
linenkin – junioriturnaus, johon maamme 
seurat sitoutuisivat mahdollisuuksiensa 
mukaan yhden joukkueen osallistumisen 
rahoittamaan. Tälläinen tapahtuma veisi 
maamme junioricurlingia huimasti eteen-
päin ja madaltaisi kynnystä osallistua ju-
nioreiden SM-mittelöihinkin. Kehitystä 
on touhussa tapahtunut, mutta nyt kun 
juniorijoukkueita maassamme alkaa olla 
jo vähintään parikymmentä(!) olisi aika 
onnistua heidän mobilisoinnissaankin!  ●

■ Riku Harjula

Koululaiscurlingin mestaruus 
palasi Hyvinkään keskustaan
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Jään tekeminen on uudella paikkakun-
nalla aina suuri haaste, mutta onneksi 

vastaavaksi jäämestariksi oli saatu Mika 
Malinen Joensuusta. Jään taso olikin heti 
kättelyssä varmasti positiivinen yllätys pe-
laajille, ja erityisesti luisto oli niin huikea, 
että monella joukkueella ensimmäinen pe-
li menikin tähän totuttelemiseen. 
 Ilmoittautuneista joukkueista miesten 
puolella etukäteen ajatellen oli varmasti-
kin suurin ennakkosuosikki hallitseva 
cupmestari, Hyvinkään Riku Harjulan 
joukkue. Tältä osin tilanne kuitenkin 
muuttui heti alussa, kun selvisi että kaksi 
joukkueen kantavaa voimaa, Riku itse 
etunenässä, oli joutunut jäämään sairau-
den takia kotiin. Naisten puolella suurin 
ennakkosuosikki oli epäilemättä Anne 
Malmin johtama naisten edustusjoukkue.
 Miesten kisassa systeemi toimi siten, 
että kaksi joukkuetta eteni kolmella pe-
räkkäisellä voitolla suoraan semifinaalei-
hin – bonuksena vuorokauden vapaa en-
nen semejä. SM-Cupeissa menestymään 
tottunut Mika Malisen joukkue hoiti 
homman tältä osin melko vakuuttavasti, 
ja toiselta puolelta kaaviota tuli M-Curlin-
gia edustanut Olli Rissasen joukkue, joka 
jo turnauksen alussa sai pelitakeistaan 
lempinimen "Vantaan Punakone". Kah-
desta muusta semifinaalipaikasta pelat-
tiinkin sitten pidemmän kaavan mukaan. 

SM-CUP 2007  KITEE
Vantaan Punakone jyräsi loppuun asti
SM-CUP 2007 pelattiin Kiteellä maaliskuun toisena viikonloppuna. Kitee on uusi curlingpaikkakunta, jossa 
toiminta alkoi kuluneella kaudella ja jossa otettiin heti haaste vastaan järjestämällä perinteinen SM-Cup. 
Mukana oli miesten puolella 16 joukkuetta tutussa cup-kaaviossa ja naisia mukaan ilmoittautui tällä 
kertaa 4 joukkuetta.

Toisessa puolivälierä-
pelissä kohtasivat lau-
antain päätteeksi sit-
ten Otaniemen Jyllää-
jiä edustanut Toni 
Sepperin sekä HYC:iä 
edustanut Antti Mal-
kamäen joukkue. Mal-
kamäki otti heti alussa 
neljä pistettä eikä sit-
ten enää luopunut joh-
dostaan, vaan eteni 
semifinaaliin. Toisessa 
puolivälierässä kohta-
sivat seniorien edus-
tusjoukkue Timo 
Kausteen johdolla se-

kä Riku Harjulan joukkue, jota tosin em. 
sairastapausten takia kipparoi nyt Tero 
Tähtinen. Tämä peli oli tiukkaa vääntöä 
ja meni jatkopäähän, jossa Harjulan jouk-
kue viimeisellä kivellä vei viimeisen pai-
kan semifinaaleihin.
 Lauantai-illan banketti vietettiin pe-
rinteiseen tapaan kisahotelli Kiteen Hovis-
sa, jossa myös arvottiin semifinaaliparit; 
Malinen vastaan Malkamäki ja Rissanen 
vastaan Harjula.
 Sunnuntaiaamun semifinaalissa Mali-
nen piti pelin ohjakset käsissään, ja vei 
kokemuksensa ja rutiininsa turvin voiton 
edeten siten jälleen kerran cupin finaaliin. 
Toinen semifinaali sen sijaan "kuihtui" jo 
heti kättelyssä, kun Harjulan jo ennestään 
heikenneen joukkueen kaksi pelaajaa oli 
yön aikana saanut ilmeisesti saman taudin 
kuin alkuperäinen kipparikin. Kovassa 
kuumeessa pelaamisesta ei juuri mitään 
tullut, ja neljän pään jälkeen joukkue oli-
kin valmis kättelemään – Rissanen siis fi-
naaliin. Sairaustapauksesta johtuen prons-
sipeliä ei pelattu lainkaan, vaan mitalit 
pokkasi luovutuksella Antti Malkamäen 
joukkue. Joka tapauksessa loistava suori-
tus joukkueelta, joka vain yhden kauden 
systemaattisella harjoittelulla on nostanut 
itsensä varteenotettavaksi tekijäksi koti-
maisilla kentillä!
 Finaalissa Rissasen joukkue pystyi pi-

tämään oman tasonsa, kun taas Malisen 
joukkueelta totutusta poiketen tuntui epä-
onnistuvan alusta lähtien kaikki, niin heit-
tojen kuin harjautuksienkin osalta. Rissa-
nen hankkiutui näin ollen heti selvään 
johtoon eikä siitä sitten enää luopunut. 
Loppunumerot kirjattiin Rissasen hyväksi 
10-4, ja cupmestaruus siis Vantaan Puna-
koneelle – joukkueen ensimmäinen tur-
nausvoitto kotimaassa muuten! Voittaja-
joukkueessa pelasivat kapteenin lisäksi 
Kai Wist, Sami Kallunki ja Seppo Saari-
nen.
 Naisten kisassa pelattiin kaksinkertai-
nen sarja, ja voiton vei ennakko-odotus-
ten mukaisesti puhtaalla pelillä Anne Mal-
min joukkue. Muut mitalisijat jouduttiin-
kin sitten ratkaisemaan tee-heitoilla, joissa 
vahvin oli Joensuun Helena Timosen jouk-
kue vieden siten hopeiset mitalit. Pronssi-
mitalit otti HYC:iä edustanut Ellen Vogtin 
joukkue, kun samaa seuraa edustanut La-
re Norrin joukkue sai tyytyä neljänteen 
sijaan. Naisten mestarijoukkueessa pelasi-
vat kapteenin lisäksi Sari Auvinen, Katri 
Määttä ja Tuire Autio.
 Kaiken kaikkiaan Kiteellä järjestettiin 
hyvät kisat perinteisen SM-Cup -hengen 
mukaisesti! Tästä on kiteeläisten hyvä läh-
teä jatkamaan aktiivisesti aloitettua toi-
mintaa! Kiitokset vielä kerran kaikille jär-
jestelyihin osallistuneille kuin myös muka-
na olleille pelaajille!                               ●

■ Olli Rissanen

SM-Cup 2007 voittajajoukkue vas. Sami Kallunki, 
kapteeni Olli Rissanen, Kai Wist ja Seppo Saarinen.

SM-Cupin 2007 palkitut naisjoukkueet
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I lman Suomen menestystä Torinon 
olympialaisissa 2006 olisi laji todennä-
köisesti vieläkin tuntematon suurim-

malle osalle suomalaisista. Hopea villiin-
nytti suomalaiset täysin: Markku Uusi-
paavalniemen luotsaama joukkue aiheutti 
menestyksellään valtavan curling-buumin 
koko Suomessa. Kaikki halusivat nyt ko-
keilla jään harjaamista ja kiven heittämis-
tä.

 Ensimmäiset pyörätuolicurlingkokei-
lut tehtiin Suomessa vuonna 2003. Laji ei 
kuitenkaan ottanut toivotulla tavalla tulta 
alleen, vaan harrastajia kaivataan yhä mu-
kaan toimintaan. Curling soveltuu todella 
monille eikä vaadi suurempia erityisomi-
naisuuksia. Kansainväliselle tasolle on 
suhteellisesti helpompi päästä kuin monis-
sa muissa lajeissa. Hyvällä pelaajalla on 
kuitenkin silmä-käsimotoriikka kohdal-
laan, hyvä fyysinen kunto ja kestävyys, 
hyvät hermot ja taktisia taitoja. Monien 
muiden jäälajien ohella myös curling on 
joukkuelaji, joten menestyvältä pelaajalta 
vaaditaan lisäksi joukkuepelaamista ja tie-
tenkin kokemusta. 

Curlingia pyörätuolista

 Idea on seuraavanlainen. Kaksi neli-
henkistä joukkuetta pelaavat toisiaan vas-
taan. Joukkueella on käytettävissään yh-
teensä kahdeksan kiveä. Pelaajat heittävät 
kiviä vuorotellen vastustajan kanssa. Ki-
soissa kisataan kuudessa päässä vammat-
tomien kymmenen sijaan. Kiven etenemis-
tä ei auteta harjauksella, ja heittäjän on 
istuttava siten, etteivät jalat vastaa jäähän. 
Heiton voi myöskin halutessaan tehdä 
proteesilla tai tikulla. Pisteitä tulee sen 
mukaan, kuinka monta omaa kiveä on 
pään loputtua lähempänä pesän keskipis-
tettä kuin vastustajan lähin kivi.

 Olosuhteiden ja asianmukaisen ohja-
uksen puuttuminen ovat aiheuttaneet on-
gelmia pyörätuolicurlingtoimintaa käyn-
nistettäessä. Nyt alkaa kuitenkin näyttää 
valoisammalta sikäli, että toukokuussa 
Lohjan Kisakalliossa järjestetyssä Curling 
Kaikille -päivässä sovittiin vetäjästä, ra-
hoituksen hakemisesta ja harjoitteluvuo-
roista. Kaikki asiasta kiinnostuneet ote-
taan mielihyvin mukaan harrastamaan ja 
nähtäväksi jää, kisataanko jo ensi talvena 
omassa sarjassa. Menestyneimmille saat-

Viime vuonna laji saavutti vihdoin paikkansa myös paralympialaisissa

taa aueta jopa mahdollisuus esitellä taito-
jaan jo Vancouverin paralympialaisissa 
vuonna 2010.             

■ Nina Koskela, SIU

PYÖRÄTUOLICURLING LYHYESTI:
 • nelihenkinen joukkue, jossa 
  vähintään yksi nainen
 •  kuusi päätä, ei harjata
 •  heitto aina pyörätuolista
 •  heiton voi tehdä proteesilla tai 
  heittokepillä
 •  pisteen saa jokaisesta kivestä, joka  
  on lähempänä pesän keskustaa  
  kuin vastustajan lähin kivi
 •  radan pituus 44,5 metriä, 
  leveys 4,75 metriä

Lisätiedot:
Lajipäällikkö Harri Lindblom: (09) 6131 9211, 
044 361 7353
Kisakallion liikuntaneuvoja Lauri Ikävalko: 
044 562 8549
Oulunkylän curlinghalli: 0400 961 699
Suomen Curlingliitto, Olli Rissanen: 
(09) 276 7254, 040 553 1233
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Kuva 1 

Viimeinen pää, peli 
tasan ja punaisella 
viimeisen kiven etu. 
Mitä punaisten tulisi 
heittää kolmannella 
heitollaan? 

HEMPAN PÄHKINÄT 7 
Kuva 2 

Viimeinen pää, 
punaisella viimeinen 
kivi ja peli 4-4. 
Mitä sinisen tulisi 
heittää kuudennella 
kivellään? 

Kuva 3 

Ensimmäinen pää ja 
sinisellä viimeinen kivi. 
Mitä sinisen tulisi 
yrittää toiseksi 
viimeisellään? 

Kuva 4 

Toinen pää ja punainen 
johtaa yhdellä. Sinisellä 
viimeinen kivi. 
Mitä punaisen tulisi 
yrittää viimeisellään? 

Kuva 1 
Kahdeksas pää, sinulla 
punaiset ja sininen joh-
taa 4-2. Sinun pitäisi 
miettiä, mihin punaisen 
kolmas kivi tulisi heittää 
oheisessa tilanteessa?
RATKAISU
Kun on tappiolla ja tulisi 
kuroa etumatka kiinni, 
huonoin ratkaisu on läh-
teä heittämään nojaa tai sinisen etupuolelle. 
Tällöinhän vastustaja pääsee aina avoimella 
poistolla siivoamaan tilanteen. Koska kyseessä 
vasta kolmas kivi, kannattaa vielä rakennella 
tilannetta rauhassa. Suositeltavin paikka on 
heittää suoja keskelle, lähelle pesän etureunaa 
(noin 0,5 m). 

Kuva 2 
Viimeiseen päähän läh-
detään punaisten johta-
essa 6-5. Punaisilla on 
viimeinen kivi. Mitä yrit-
täisit punaisen neljän-
nellä kivellä?
RATKAISU
Kun on viimeinen kivi ja 
vieläpä johtaa, on syytä 
pitää peli mahdollisim-
man puhtaana (= vähän kiviä pelissä). Tässä ta-
pauksessa tulee ehdottomasti ottaa suoja pois 
ja oma heittokivi myös. Näin ei ole kierrettäviä 
tai nojattavia kiviä vastustajalle. 

Kuva 3 
Viimeinen pää, punaiset johtavat 6-5 ja heillä 
on viimeinen kivi. Sinisellä on kuitenkin kut-
kuttava tilanne kehitteillä. Mitä heittoa tavoit-

telisit punaisen toiseksi 
viimeisellä? 
RATKAISU
Olennaista on että kes-
kusta pidetään auki ja 
viimeisellä ratkaistaan 
tarvittaessa vaikka mää-
riksellä. Ehdottomasti ei 
kannata lähteä riskialttii-
seen määrispeliin, joka 
saattaa helposti kääntyä 
vastustajalle. Suositeltavin ratkaisu on poistaa 
ykköskivi ja jopa hieman rollata heittosuun-
nasta katsoen vasemmalle (= pesän avoimelle 
puolelle jääden kuitenkin ykköseksi). Tilanne 
pakottaa vastustajan yrittämään nojaa (joka 
jää kuitenkin teen takapuolelle) tai hakemaan 
kiertoa oman etukiven taakse (jolloin kuiten-
kin keskusta on melko auki). 

Kuva 4 
Kolmas pää, siniset joh-
tavat 3-0 ja punaisella on 
viimeinen kivi. Punaisten 
tulisi miettiä miten voit-
taa pää kahdella tai kol-
mella ja päästä taas pe-
liin mukaan. Mitä punai-
sen tulisi heittää kol-
mannella heitollaan?
RATKAISU
Kahden hakuun riittää hyvin kun heittää vas-
takkaiselle puolelle samalle tasolle toisen pis-
tekiven. Ideana on että vastustaja ei pääse mi-
tenkään heittämään tuplaa. Näin käy helposti 
jos kivi jää etupuolelle tai liian lähelle toista 
pesäkiveä.

Ratkaisut 6 (Curlinglehti 1/07)
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Seitsemän joukkueen mestaruussar-
jassa mitalisijat jouduttiin ratkaise-
maan uusintaotteluissa. Varsinaises-

sa sarjassa Ylöjärvi, Loimaa ja Uusikau-
punki päätyivät tasapisteisiin. Loimaalla 
pelatun uusinnan voitti selvästi valtakun-
nallisessakin sarjassa pelaava nuori ja 
taitava Ilari Kososen ylöjärveläisryhmä. 
Loimaalaiset olivat Jorma Rinteen senio-
ripitoisella joukkueella hopealla ja pronssi 
matkasi Ahti Oksmanin joukkueelle Uu-
teenkaupunkiin.

Länsi-Suomen curling-
mestaruus Ylöjärvelle

Curlingin Länsi-Suomen liiga kaudelta 2006 - 2007 on ratkaistu mestaruussarjan 
ja I-divisioonan osalta. Kummassakin sarjassa pelattiin kaksi pelikierrosta. 

I-divisioonassa voitto meni Auranmaalle 
Juho Katteluksen nuorelle tulevaisuuden 
ryhmälle. Toinen oli Mika Matarmaan 
joukkue Loimaalta ja kolmas Ylöjärven 
Timo Heikkilän joukkue. Divisioonassa 
pelasi kahdeksan joukkuetta.
 Mestaruussarjasta I-divisioonaan pu-
tosi suoraan Eero Syrjälän joukkue Tar-
vasjoelta. Auranmaalaiset vaihtoivat paik-
kaa, kun saman seuran nuorisoryhmä 
voitti divarin ja otti auranmaalaisille mes-
taruussarjapaikan.

Nuorten pohjoismaisissa curling-kisoissa 
Suomea edustanut Martta Kallion joukkue 
Loimaalta joutui luopumaan mestaruus-
sarjapaikastaan myös toiselle loimaalais-
joukkueelle. Karsintaottelussa voiton vei 
divisioonan kakkonen, Mika Matarmaan 
joukkue.
 I-divisioonan kolmonen Heikkilä ei 
onnistunut pudottamaan nousukarsin-
noissa Huittisten Kimmo Rämöä mesta-
ruussarjasta.

Liigan kärkijoukkueet tasaisen vahvoja 
molemmissa sarjoissa

■ Jorma Rinne
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Curlaajan jalkavaivat
 
Ihmettelin 80- ja 90-luvuilla, miksi 
niin monet valittavat jalkakipuja. 
Itselleni tilanne on tullut tutuksi 
viimeisen kahden vuoden aikana ja 
tänä talvena jouduin ensimmäistä 
kertaa turvautumaan peliä varten 
otettuun särkylääkkeeseen. Ha-
luan pelata vielä 20 vuoden pääs-
täkin ilman kipuja, joten menin 
tapaamaan asiantuntijaa. Kävin 
kysymässä asiaa Espoossa Re-
vontulen fysioterapiassa fysiote-
rapeutti, OMT, Tapio Tienhaaralta. 
Hän on aikaisemminkin saanut oh-
jattua minut hyvään itsehoitoon, 

Joka osaa nauraa 
itselleen, sillä on 
aina hauskaa!
 
Sain idean tämän juttusarjan 
aloittamiseen Mixed-SM jälkitun-
nelmissa. Kisoissa oli hyvä tun-
nelma ja siellä naurettiin paljon. 
Erityisen paljon naurettiin katso-
mossa, kun lepovuorossa olleet 
katsoivat muiden pelejä. 
On niin helppo nähdä muiden vir-
heet ja hassu käyttäytyminen. Ja 
suurella joukolla ilman vastuuta 
lopputuloksesta on helppo arvos-
tella jäällä yksin päätöksiä teke-
vää kipparia. Jokainen meistä te-
kee virheitä ja niillekin voi nauraa. 
 Tosin usein harmitus on en-
simmäisenä pintaan tuleva tunne. 
Haluan aloittaa tämän juttusarjan 
kertomalla virheestä, jonka teen 
muutaman kerran kaudessa ja 

mikä on lähtökohtaisesti parempi 
ratkaisu kuin leikkauspöytä tai 
lääketurrutus.
  Kerroin hänelle särystä, joka 
tulee pelin aikana liukujalan rei-
silihakseen. Harjoituksissa kipua 
ei yleensä tunnu, vaikka toistoja 
ja rasitusta on paljon enemmän. 
Yritän tässä maallikkona selittää 
parhaani mukaan, mitä Tien-
haara kertoi minulle. Hän aloitti 
sanomalla, että kyseinen vaiva 
saattaa esiintyä myös raskaana 
olevilla naisilla. Selitys kivulle 
löytyy nivusten kautta kulkevista 
hermosäikeistä, jotka joutuvat 
puristukseen etenkin, jos vatsa on 
suuri. Silloin hermoilla on ahtaam-
paa. Ahtaampaa on myös curlaajan 
täydessä liukuasennossa, jossa 
liukujalka on maksimaalisessa 
venytyksessä eteen ja takajalka 
on täysin ojentunut. Tilannetta 
pahentaa vatsakkuus. Mikä sitten 
selittää alkaneet kivut, jos vatsa 
ei ole kasvanut? Tapion mukaan 
pitkään jatkunut harrastus ja 
liukuasennon äärimmäisyys ovat 
venyttäneet ja kuluttaneet raken-
teita, jolloin kehon osien suhteet 
muuttuvat ja pikkuhiljaa hermot 
ovat joutuneet kovempaan puris-
tukseen. Mikä siis avuksi?
  Lihashuolto ja tarvittaessa 

olen asialle monesti itsekseni 
nauranutkin. Minulle on nimittäin 
käynyt useamman kerran niin, 
että olen pelannut päätä kuin 
joukkueellamme olisi viimeinen 
kivi. Vasta mennessäni heittä-
mään omia kiviäni huomaan, että 
vastustajallahan onkin viimeinen 
kivi. Siinä vaiheessa olen ymmär-
tänyt, miksi oma joukkueeni on 
varovasti vastustanut joitakin tak-
tisia valintojani siinä päässä. Kuka 
kertoisi oman juttunsa seuraavas-
sa lehdessä? 

Tomi Rantamäki
 

laihduttaminen auttavat pitkällä 
tähtäimellä. Myös liukuasentoa 
voi yrittää muokata siten, että her-
mopuristus olisi pienempi. 
Itse pelitilanteessa auttaa se, että 
pitää lihakset lämpiminä ja not-
keina. Harjoituksissahan lämpö ei 
ehdi karkaamaan. Pelissä ainakin 
kapteenien lihakset viilenevät 
päässä seisoessa vaikka sisällä 
jostain syystä vähän kiehuisikin. 
Pelissä on aina hetkiä, jolloin koko 
joukkue odottaa vastustajan heit-
toa. Silloin kannattaa ravistella 
kipeätä jalkaa, mikä tekee tilaa 
hermosäikeille ja aktivoi aineen-
vahduntaa. Etureittä kannattaa 
venytellä siten, että pitää lantion 
hieman koukistettuna. Eli kädellä 
kiinni nilkasta, nilkka taakse ja 
jätetään lantio hieman koukkuun. 
Särkylääkettäkin voi ottaa, kun-
han sen käyttö rajoittuu pääasias-
sa itse pelitilanteisiin.
  Halusin jakaa nämä saamani 
tiedot siksi, että niin moni meistä 
kärsii tästä samasta kivusta ja 
koin saaneeni Tapiolta varsin jär-
kevän selityksen ja käytännölliset 
ohjeet tilanteen helpottamiseksi. 
Toivottavasti tästä on apua sinulle-
kin nyt tai tulevaisuudessa!

Tomi Rantamäki

KURLAAJAN 
KYNÄSTÄ...
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Länsi-Suomen Liigan tulokset:
Mestaruussarja pist.
1. L-S Curling Pirkanmaa/I. Kosonen 16
2. CC Loimaa/J. Rinne 16
3. Uki Curling/A. Oksman 16
4. Hyvinkään Curlingseura,Turku/T. Tähtinen 12
5. CC Loimaa, Huittinen/K. Rämö 10
6. CC Loimaa/M. Kallio 8
7. CC Auranmaa/E. Syrjälä 6

Länsi-Suomen liigan mestarit kaudella 2006 - 2007, 
Ilari Kososen joukkue Ylöjärveltä.

Länsi-Suomen liigan I-divisioonan kolmen kärki pelasi
myös tiukan sarjan kaudella 2006 - 2007.

I-divisioona  pist.
1. CC Auranmaa/J. Kattelus 21
2. CC Loimaa/M. Matarmaa 20
3. L-S Curling Pirkanmaa/T. Heikkilä 19
4. CC Loimaa, Huittinen/R. Ali-Raatikainen 17
5. CC Loimaa, Huittinen/J. Kuronen 9
6. Uki Curling/L. Lehmuskoski  8
7. CC Loimaa/R. Tiainen 8
8. Kuparivuoren Curlingseura/A. Reunanen   6
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Liitto on toiminut todella 
ansiokkaasti alkaessaan 
organisoida valmennus- 

ja koulutusjärjestelmää viime 
aikoihin saakka täysin tyhjänä 
olleelle kentälle. Kaikenlais-
ten uusien tuulien puhaltaes-
sa lajin parissa, on hyvä että 
liitto huomaa ajoissa tulevat 
ongelmat ja niiden ehkäisyyn 
panostetaan. Lajin harrastaja-
määrien kasvaessa koko ajan 
tulevat esille monet ennen niin 
vähäpätöisiltä tuntuneet asiat. 
 Yksi on juuri tämä val-
mentajakysymys. On totta, 
että curlingin tapauksessa val-
mentajan ja kapteenin roolit 
ehkä hiukan hämärtyvät. Olen 
huomannut viimeisten kuu-
den vuoden aikana, jotka la-
jia olen harrastanut, että aika 
usein joukkueen kapteeni on 
samalla joukkueen valmenta-
ja. Hommahan toimii yleensä 
ottaen silloin hyvin, kun muu 

joukkue hyväksyy asian. Kap-
teenilla on siis jonkinlainen 
auktoriteetti muihin nähden. 
Olen nähnyt myös joukkuei-
ta, joissa demokratia on viety 
aika pitkälle, löytyy kaksi tai 
jopa neljäkin kapteenia samas-
ta joukkueesta. Kyseessä ovat 
tietysti jotain tiettyä kilpailua 
varten muodostetut joukkueet.
 Varsinaisten valmentajien 
puuttuminen lajista on muo-
kannut yleistä “lajikäyttäyty-
mistä” usein väärään suuntaan. 
Olen todennut tämän varsin 
kiusallisesti joissakin tilanteis-
sa, joissa on keskusteltu lajiin 
kuuluvista lainalaisuuksista. 
Säännöthän ovat ensimmäinen 
asia, jonka pitäisi olla kaikille 
sama. Vähemmän lajista tie-
täväkin huomaa, jos säännöt 
ovat sovelletut eri paikoissa 
ja tasoilla. Esimerkiksi vaikka 
takaapäin harjaaminen, jossa 
ei pitäisi olla epäselvää sään-

tökirjan mukaan. Mielipiteet 
ovat varmaankin suurin piir-
tein samat kuin mitä sääntökir-
ja edellyttää, mutta itse pelissä 
sitten; pelin jälkeen selitellään, 
että takaapäin ne harjaavat 
isoissa kisoissakin ja sattuuhan 
niitä vahinkoja, eikä se kolaus 
vaikuttanut kiven liikkumiseen 
jne. Mitä enemmän joukkuees-
sa on kippareita ja valmentajia, 
sitä herkemmin soppa kiehuu 
yli.
 Valmentajan rooli joukku-
een kannalta on ennen kaikkea 
vastuun kantamista joukkueen 
toimista. Tekniikan ja taktii-
kan luomisen lisäksi valmen-
tajan on osattava ohjata jouk-
kueen käyttäytymistä oikeaan 
suuntaan. Seuran kannalta val-
mentajan rooli on edelleen vas-
tuunkantamista joukkueesta, 
mutta enemmän seuran suun-
taan. Yleensä valmentaja ja 
seura tekevät sopimuksen, ta-

vallaan työsopimuksen, jossa 
kuvataan palkkiosta lähtien 
kaikki mitä valmentajan tulee 
joukkueensa eteen tehdä ja mi-
tä seura tarjoaa valmentajal-
le tämän onnistumiseksi työs-
sään. Tällainen sopimus luo 
valmentajalle suorituspaineita 
seuran johdon suuntaan. Kaik-
kihan ovat tämän nähneet niin 
jääkiekon kuin jalkapallon sa-
ralla. “Tulos tai ulos” on tuttu 
lause valmentajapiireissä.
 Curlingissa valmentajan 
asema on hiukan raakileasteel-
la. Ensimmäiset koulutetut val-
mentajat eivät pysty valmenta-
maan kokeneita joukkueita, 
osin puuttuvan auktoriteetin, 
osin puutteellisen taitotason 
vuoksi. Onko se sitten ongel-
ma? Ei, mikäli kukaan ei edes 
halua valmentaa kokeneempaa 
joukkuetta. Näkisinkin asiassa 
mieluummin sen puolen, mitä 
varmaan Jermu, Olli ja muut 

Curlingvalmennuksesta
– olemmeko valmentajia?

Kurssilaiset opiske-
livat mm. taktiikan
merkitystä erilai-
sissa pelitilanteissa.
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Øivind Andrè Grøseth 
on poissa

Norjasta kantautui ikäviä uuti-

sia, kun tieto nuoren curlaajan 

tappiosta taistelussa leukemiaa 

vastaan saapui maahamme 

10.5.2007. ØA, kuten hänen lem-

pinimensä kuului, oli kaksinker-

tainen juniorien Norjan mestari 

ja kipparoi maataan edustaen ju-

niorien MM-kilpailuissa vuosina 

2004 ja 2005. 

 Kanssapelaajien parissa ØA 

oli varsin pidetty persoona ja ke-

väällä 2005 olympialaisten esi-

kisoina järjestettyjen Torinon 

nuorten MM-kisojen peliesitys-

ten perusteella myös loistava 

pelaaja. 

 Suomen curlinglehti ottaa 

osaa omaisten suruun ja välittää 

ØA:n viimeiset terveiset sairaa-

lan vuoteelta Lev livet mens de-

re kan!
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ovat valmennusjärjestelmää 
pohtiessaan ajatelleet; valmen-
tajat ovat lajin tulevaisuus. Ei 
ole tarvis meidän ohjailla jo 
toimivia joukkueita, niille var-
maan apua löytyy ja osaavat 
kysyä oikeasta paikasta, kun 
tarve on. Uusissa joukkueis-
sa ja junioreissa on meidän 
tehtäväkenttämme. Seurojen 
ja valmentajien suhde alkaa 
nähdäkseni vasta kehittyä. To-
dennäköisesti ei vielä kukaan 
ala tosissaan mitään valmen-
tajasopimuksia tekemään, ei 
ainakaan pitäisi.
 Uusien valmentajien teh-
tävänä on siis kehittää aloitte-
levia joukkueita ja junioreita. 
Pelottava tehtävä on sekin. Ku-
ka korjaa valmentajan tekemät 
virheet? Seuran puheenjohta-
ja? Hyvänä apuna on tietysti 
nyt lajiin syntynyt valmentaja-
kerho, jonka puitteissa on var-
masti helpompi käsitellä mah-
dollisia virheitä valmennukses-
sa, eri asia on tietysti se kuka 
huomaa valmentajan tekemän 
virheen ja kuka sen tuo esille? 
Näitä asioita on valmentajan 
itsensä helpompi käsitellä ja 
jopa todeta tekemänsä virheet, 
mikäli on työhönsä tutustunut 
tarpeeksi hyvin ja siihen pa-
neutunut huolella.
 Kokonaisvaltainen valmen-
taminen ei ole helppoa työtä. 
Voin nyt kyllä puhua vain 
omasta puolestani, minulle se 
on haastavaa ja vaikeata työtä. 
Joku saattaa hoitaa homman 
vasemmalla kädellä ja silti tu-
lee tulosta. Oikeaan valmenta-
miseen ei riitä pelkkä kurssin 
käyminen ja viisikymmentä 
tuntia valmentamista. Valmen-
tajan työ on kokopäiväistä on-
gelmien löytämistä ja niiden 
ratkomista. Näin ajatellen tu-
lee vaadittu viisikymmentä 
tuntia muutamassa päivässä 
kasaan. Lajiohjaajan työ on 
helpompaa sikäli, ettei tarvitse 
kuin ohjata ihmisiä lajin pariin 
ja parissa. Vastuuta näiden op-
pimisesta tai kehittymisestä ei 
ole. Ainakaan ei niin totaali-
sesti, kuin valmentajalla.
 Jokaisen valmentajan tulee 

tehdä joukkueelleen valmen-
nussuunnitelma. Siihen tulee 
kerätä kaikki asiat joita kau-
della opetetaan ja joita harjoi-
tellaan. Yleensäkin kaikki mitä 
valmennuksen onnistumiseen 
tarvitaan. Tähän ei muutama 
tunti riitä. Valmentajan tulee 
myös tuntea jokainen valmen-
nettavansa tarpeeksi syvältä 
osatakseen käsitellä tätä yksilö-
nä. Kauden aikana tulee pitää 
valmennuspäiväkirjaa. Lisäksi 
tulee analysoida harjoitusta-
pahtuma ja kunkin valmennet-
tavan suoritukset. Nähdäkseni 
ei minkäänlaista oikeaa val-
mentamista voi tehdä ilman 
näitä perusasioita. Kauden lo-
puttua verrataan suunnitelmaa 
ja päiväkirjaa, mitä enemmän 
päiväkirjassa on suunnitelman 
mukaisia onnistumisia, sitä pa-
remmin kausi on mennyt. 
 Yksinkertaiselta kuulostaa, 
ja onkin, mutta vaatii valmen-
tajalta vähän enemmän kuin 
vain paikalla olemista. Suunni-
telmien teko jää useimmiten ke-
säajalle, ja kenen ajatukset nyt 
kesällä ovat työssä? Kauden 
kuluessa joutuu miettimään 
enemmän kuin usein yllättäviä 
ongelmia. Kuinka saadaan yk-
si pelaaja kuntoon tärkeimpiin 
peleihin tai vastaavaa, jota ei 

voi suunnitelmaan etukäteen 
laittaa. Kuka viitsii ajatella 
kavereiden ongelmia vapaa-
ajalla tai päätyössään? Mikäli 
valmentaja on paneutunut hy-
vin työhönsä ja tehnyt hyvän 
suunnitelman joukkueelleen, 
on helppo kauden päätyttyä 
huomata ne kohdat, joissa ei 
toteutuma ollut toivotunlainen. 
Hyvällä analysointikyvyllä va-
rustettu, eli ”näkevä valmenta-
ja”, huomaa kyllä tekemänsä 
virheet. Sokealla on vaikeam-
paa... Virheistä kannattaa ot-
taa oppia ja valmentajakerhon 
puitteissa moni asia kannattaa 
käsitellä laajemminkin.
 Valmentajan työ on omis-
tautumista lajille, myös toisten 
puolesta. Onnistunut valmen-
nus kyllä huomataan pian-
kin, toki myös epäonnistunut. 

”Ulos!” saattaa olla kohta cur-
lingvalmentajienkin kuulema 
komento.
 Yksi tärkeä asia ja ehkä ko-
ko valmennuksen “juju” on se, 
että valmentaja kykenee hake-
maan ongelmatilanteisiin rat-
kaisun muualtakin kuin omis-
ta kurssikansioistaan. Valmen-
tajalla täytyy olla kyky imeä 
tietoa muilta lajin harrastajilta 
ja käyttää kaikkia mahdollisia 
tiedonjakovälineitä hyväkseen.
 Saadun tiedon soveltami-
nen omassa joukkueessa on 
myös ensiarvoista. Suora mat-
kiminen voi pahimmassa tapa-
uksessa pahentaa tilannetta ja 
saattaa jättää edelleen olemas-
sa olevan ongelman voimaan. 
Sovellettuna omalle joukku-
eelle matkiminen voi parhaas-
sa tapauksessa saada yskivän 
koneen käyntiin... Yleensähän 
matkimista (eli toisen valmen-
nuskuvioiden kopioimista) 
pidetään valmentajapiireissä 
tuomittavana tekona ja tuhoon 
johtavana. Huippuvalmenta-
jatkin sitä tekevät, mutta heillä 
on taito soveltaa asiat omalle 
joukkueelle. 
 Valmentaminen on siis lä-
hes kokopäivätoimista työtä, 
pelkkä harjoitustilanteen oh-
jaaminen ei ole vielä valmen-
tamista, sanoisin sen olevan 

lähinnä kouluttamista. Toivot-
tavasti mahdollisimman moni 
ensimmäisen valmennuskurs-
sin käynyt saa valmennetta-
vakseen uuden aloittelevan 
joukkueen, jonka jäsenet si-
toutuvat valmentajaan samoin 
kuin tämä sitoutuu joukkuee-
seen. Valmentajan on siten hel-
pompi kantaa vastuu työstään 
ja joukkueestaan.
 Toivotan rohkeutta ja sit-
keyttä kaikille kerholaisille.
 Kiitokset Jarille, Jermulle, 
Olli Rissaselle ja koko valmen-
nuskurssin taustajoukolle on-
nistuneesta kurssista.  

Seppo Mattila 
valmentajakurssi II

Jari Laukkanen kouluttaa ensim-
mäisiä curlingvalmentajiksi aiko-
via.
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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
Markus Kaustinen
050-3238395/gsm
hyccurling@hyccurling.com

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 JA HUITTINEN
Curling Club Loimaa ry
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.ls-curling.net

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
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