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Syksy on uusi kevät!

                                             

Näinhän se on tässä talvisessa lajissamme, kun uusi uljas kausi odotuksineen on 

jälleen edessämme ja voitot sekä pokaalit odottavat ottajiansa. Myös hallirinta-

malla kuuluu jälleen epävirallisesti orastavaa positiivisuutta uusien hankkeiden 

myötä. Vastavuoroisesti syksyn kalsat myrskytuulet puhalsivat viimeisen hen-

käyksensä Myyrmäen suuntaan, kun Vantaan ainoa curlingrata suljettiin pitkälli-

sen palveluksen jälkeen. Tuskinpa olisi tämäkään teksti tässä, jollei tuota rataa 

olisi ollut päivittäisessä käytössä tarjolla curlaajille vuonna 1995 kun itse ajau-

duin lajin pariin.

Uusi kevät koittaa miesten maajoukkueellemmekin nyt, kun pitkäaikainen johto-

hahmo Markku Uusipaavalniemi on astunut alas valtaistuimeltaan - ainakin tois-

taiseksi. Nähtäväksi jää minkälainen kesä joukkueelle koittaa, tuleeko ukkosta, sa-

dekuuroja vai paistaako helleaurinko laineiden keveästi liplatellessa rantakivik-

koon? Itse uskon ja toivon, että joukkue jatkaa yhtenäisen joukkuehengen siivittä-

mänä kehitystään kohti maailman aivan terävintä huippua.

Kevät on tunnetusti uusiutumisen aikaa ja sama teema jatkuu myös Suomen cur-

lingliiton nettisivuilla, jotka saivat vasta äskettäin täysin uuden ilmiasun. Ulko-

kuoren lisäksi sivuston tietosisältöön ja ajantasaisuuteen sekä päivitysten help-

pouteen on panostettu reilusti, joten jatkossa pitäisi sivustolta löytymän meille 

kaikille mielenkiintoista luettavaa ihan jokaisella sisäänkirjautumiskerralla! Toi-

vottavasti lehdellemme varatussa osiossa artikkelikohtaisen viestiketjun käytön 

helppous kirvoittaa lukijain kielenkannat kommentoimaan rohkeasti kussakin 

arikkelissa käsiteltyjä aiheita - esimerkiksi juuri tätä pääkirjoitusta...

Ennen kuin kevät ja kesä todellisuudessa koittavat, on meillä edessämme jälleen 

yksi erittäin mielenkiintoinen curlingkausi Suomessa järjestettävine arvokisoi-

neen, paikallisine sarjoineen, kaveriporukoissa pelattavine otteluineen, kansallisi-

ne mestaruuskilpailuineen, harjoituksineen, , onnistumisineen sekä epäonnistumi-

sineen.

Toivotan kaikille tiukkoja pelejä ja hienoja hetkiä curlingin parissa!
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CURLINGKAUSI 2007-2008
– täyttä höyryä eteenpäin!

Va n t a a l l a  3 . 1 1 . 2 0 07

Curlingkausi on jo pitkällä, ja se 
lähti perinteisesti käyntiin Loi-
maan Country Curling turnauk-

sella, josta on jo tullut ”massiivinen” 30 
joukkueen turnaus monine ulkomaisine 
joukkueineen. Turnaus oli jälleen menes-
tys ja sai varauksetonta kiitosta! Jääm-
mekin mielenkiinnolla odottamaan, mil-
laisen shown loimaalaiset laittavat pys-
tyyn ensi vuonna, kun vietetään seuran 
10-vuotisjuhlaa!

 Olen myös jo pitkään peräänkuulut-
tanut lisää kotimaisia turnauksia, ja nyt 
yksi uusimmista jäsenseuroistamme, 
Kangasniemi Kurlinki tarttui haasteeseen 
järjestämällä ensimmäisen Syysturnauk-
sensa syyskuun loppupuolella. Kiitettä-
vää aktiivisuutta kangasniemeläisiltä, ja 
kisan sosiaalinen tilaus näkyi heti siinä, 
että paikat turnaukseen menivät hetkes-
sä. Ja erityisen hienoa oli, että mukaan 
Kangasniemellekin saapui joukkue naa-
purimaastamme Virosta. Tämäkin turna-
us sai pelkkää kiitosta niin peliolosuhtei-
den kuin myös oheisohjelmankin osalta. 
Ja jo nyt päätettiin, että turnauksesta tu-
lee jokavuotinen – joten näkemisiin siis 
Kangasniemellä myös ensi vuonna!

 Lajimme kehittämisen kannalta mer-
kittävä askel eteenpäin otettiin pyörä-

tuolicurlingin käynnistämisen myötä. 
Suomen Invalidien Urheiluliiton, Kisa-
kallion Urheiluopiston ja Curlingliiton 
aktiivinen yhteistyö, josta erityisen suuri 
kiitos meidän Anne Malmille, mahdollis-
ti toiminnan aloittamisen. Tässä tapauk-
sessa se ehkä poikkeuksellisesti käynnis-
tyi maajoukkuetoiminnalla, jonka myötä 
edustusjoukkueemme on juuri tätä kir-
joitettaessa pelaamassa Pyörätuolicurlin-
gin MM-karsinnoissa Skotlannissa! 
Kiitettävää rohkeutta myös näiltä ennak-
koluulottomilta pelaajilta, jotka heti 
muutaman kuukauden harjoittelun jäl-
keen olivat valmiit lähtemään edusta-
maan maatamme. Uskon, että pyörätuo-
licurling tulee nyt nopella tahdilla leviä-
mään jäsenpaikkakunnillemme!

VIERUMÄEN MM-KISAT 
LÄHESTYVÄT!

Kisajärjestelyt Vierumäellä ovat hyvässä 
vauhdissa ja kansainvälisen curlingliiton, 
WCF:n edustajat kävivät tutustumassa 
olosuhteisiin pari viikkoa sitten. Saa-
mamme palautteen perusteella olemme 
hyvin aikataulussa, ja olosuhteet ovat 
muutoinkin Vierumeällä tutun turvalliset 
ja toimivat. Vapaaehtoisrekrytointi on 
edelleen menossa, ja vielä mahtuu mu-
kaan tähän ainutlaatuiseen tapahtumaan.  

Lähde siis kokemaan jotain sellaista, 
mistä riittää kerrottavaa ja iloa vielä pit-
käksi aikaa – näytetään suomalaisen 
Curlingin Voima!

EI NIIN HYVÄÄ, ETTEI 
JOTAIN HUONOAKIN :(

Vantaalla on curlingia pelattu jo yli 20 
vuotta, vaikka käytettävissä on ollut 
vain yksi rata Myyrmäessä. Nyt kuiten-
kin Myyrmäen Urheiluhallit Oy:n halli-
tus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan 
tämän ainoan curlingradan ylläpito lope-
tetaan vuoden vaihteessa ja jääalue siir-
retään muiden jäälajien käyttöön...? 
Käsittämätön ja lajimme kannalta hyvin 
valitettava päätös. Tällä päätöksellä tus-
kin saavutetaan mitään lisäarvoa näille 
muille jäälajeille, mutta viedään siis yksi 
mahdollisuus vantaalaisilta ja muilta 
pääkaupunkiseudun asukkailta, erityi-
sesti nuorilta: mahdollisuus harrastaa 
tätä hienoa lajiamme! Curlingliiton, 
samoin kuin paikallisen seuran puolesta 
kitkerät terveiset kaupungin liikuntatoi-
men edustajille!
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      European 
Mixed Curling Championships 
                            2007 Madrid

Teksti ja kuvat ■ Olli Malmi

Voisitteko nyt ystävällisesti harjata!!

Tämän vuoden Mixed EM -kisat pelattiin 
Espanjan pääkaupungissa Madridissa, 
jossa on asukkaita lähes saman verran 
kuin Suomessa. Peliareenana oli Palacio 
De Hielo, iso kauppakeskus, jossa on 
myös elokuvateattereita ja ravintoloita. 
Joukkueita oli yhteensä 24, kun Kazaks-
tan ja Bulgaria luovuttivat tulematta kisoi-
hin. Suomen lohkossa pelasivat Kroatia, 
Unkari, Puola, Wales ja viime vuoden 
pronssijoukkue Venäjä. Alkulohkon jäl-
keen kaksi parasta jatkoi neljännesfinaa-
leihin, joiden jälkeen seurasivat semifinaa-
li-, pronssi- ja finaaliottelut. Loppuottelut 
pelattiin lauantaina. 

Kesä
Madridissa oli täysi kesä, varjossa viikon-
loppuna oli enimmillään 30 astetta, joten 
oudolta tuntui mennä kauppakeskukseen 
pelaamaan curlingia. Hallissa pystyy har-
rastamaan curlingia shortsit jalassa eikä 
kengissä edes tarvitse sukkia. Jäät olivat 
kaikesta huolimatta kuitenkin liukkaat.

Uudet säännöt käytössä
Suomen joukkue pelasi Mixed SM -kultaa 
voittaneella joukkueella: Jussi Uusipaaval-
niemi (kapt.), Anne Malmi, Petri Tsutsu-
nen, Jonna Pyyhtiä ja Olli Malmi. Joukkue 
sijoittui vuonna 2006 Mixed EM -kisoissa 

sijalle 6, joten tätä sijaa joukkue lähti pa-
rantamaan. Arvokisoissahan käytetään 
uutta systeemiä hammerin arvontaan. Ki-
vien väri on ennalta määrätty: kotijoukku-
eeksi merkityllä joukkueella on tummat 
kivet ja he aloittavat harjoittelun. Harjoit-
telu kestää 9 min., jonka jälkeen yksi jouk-
kueen jäsen heittää tee-heiton pesään. Kivi 
mitataan ja vastustaja heittää oman treeni-
vuoron jälkeen oman heittonsa ja se jouk-
kue joka on lähempänä teetä saa valita 
heittääkö ensimmäisenä vai viimeisenä en-
simmäisessä päässä. Jos tee heitot ovat ta-
san, niin kisojen alussa heitetyillä koko 
joukkueen yhteenlasketuilla tee-heitoilla 
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No, osaattehan te!

ratkotaan paremmuus. Jos nekin ovat ta-
san, viimeisenä vaihtoehtona on kolikon 
heitto.

Suomi - Kroatia 
Ensimmäisessä pelissä Suomi kohtasi Kro-
atian. Pepe valittiin joukkueen tee-heittä-
jäksi ja Suomi voittikin tee-heitot ja sai 
valita viimeisen kiven. Peli alkoi varovai-
sesti, joukkueet poistivat toistensa kivet 
pesästä. Kroatialla oli kanadalainen val-
mentaja, hän tosin asuu Saksassa ja val-
mentaa joukkuetta viikonloppuharjoituk-
sissa. Hän olikin tuonut selkeää pelaamis-
ta Kroatian joukkueelle. Heidän otteistaan 
kuitenkin paistoi läpi vähäinen kokemus. 
He heittelivät kiviä puolisen metriä mer-
kistä ohi, mutta pysyivät kuitenkin onnel-
la pelissä mukana kuudenteen päähän. 
Suomi otti 6 - 2 ansaitun voiton.
  
Suomi - Unkari
Suomi voitti jälleen tee-heitot ja otti vii-
meisen kiven. Peli pelattiin reunaradalla, 
joka oli kimurantimpi kuin keskiradat. 
Molemmat joukkueet pelasivat varovaista 
peliä. Unkari pääsi rataan kiinni parem-
min kuin Suomen joukkue ja he hallitsi-
vatkin ottelua selvästi. Varsinkin Unkarin 

kippari Pèter Sárdi oli hyvässä iskussa: 
niin määrämittaiset kuin poistotkin onnis-
tuivat lähes 90% varmuudella. Viidenteen 
päähän asti Suomi sinnitteli mukana pelis-
sä, mutta sitten kuudennessa Unkari va-
rasti 3 pistettä ja Suomi oli jo 8 - 1 tappi-
olla. Loppupäät olivat kosmetiikkaa, Un-
kari pystyi pitämään pesän puhtaana, jo-
ten Unkarille ansaittu 8 - 3 voitto.
 
Suomi - Venäjä
Lohkovaiheen kolmannessa ottelussa Suo-
mi kohtasi edellisten kisojen pronssijouk-
kueen Venäjän. Suomi voitti jälleen tee-
heiton, Pepe heitti kiven teelle. Peli alkoi 
edelleen aikaisempien pelin käsikirjoituk-
sen mukaan, Suomen joukkue ei päässyt 
sinuiksi mutkikkaan jään kanssa, hallissa 
oli koko ajan niin lämmin ettei peleissä 
tarvinnut käyttää pelitakkeja ollenkaan. 
Joukkue ei ollut päässyt harjoittelemaan 
tarpeeksi Suomessa yhteispeliä ja se näkyi 
pelien kuluessa. Pelaajat pelasivat enem-
män yksilö- kuin joukkuepeliä. Taukoon 
mennessä Venäjä oli hankkinut 4 - 1 joh-
don. 
 Tauon jälkeen meidän pelimme parani 
turnauksen tähän astisesti parhaimpaan, 
mutta onni tuntui olevan vastustajan puo-

lella: Venäjän kippari, Alexander Kirikov 
heitti selvästi ohi merkistä, mutta jotenkin 
kummasti kivet napsuivat sopuisasti heille 
ja kuudennen pään jälkeen he johtivat jo 
7 - 2.
 Loppupäät Venäjä poisteli Suomen pe-
säkivet ja meille jäi kahdeksannen pään 
alkuun vain vastustajan kättely. Venäjä-
Suomi 7 - 3 ja Suomelle jo toinen tappio 
alkulohkossa.
 Torstaille jäi vielä kaksi peliä, joten 
vielä oli mahdollisuudet jatkopaikaan, jos 
vastustajat pelaisivat hieman ristiin, kuten 
oli oletettua. Torstai-aamuna Suomi koh-
tasi Puolan ja iltapäivällä Walesin, joka oli 
pelannut siihen mennessä hyvät kisat.

Suomi - Puola
Torstain aamupelissä vastaan asettui vielä 
ilman voittoja oleva Puola, ennakkoon 
selvästi heikompi curlingmaa. Suomi otti 
jälleen Pepen hyvällä tee-heitolla viimeisen 
kiven edun japelasi alussa varman päälle 
peliä, jotta Puola ei pääsisi yllättämään 
mutkikkailla jäillä. Varmoja suojia, var-
maa poistopeliä ja kaiken kaikkiaan sel-
keätä pelaamista.
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 Suomi aloitti ensimmäisen pään yhden 
otolla ja jatkoi siitä mihin jäi ensimmäises-
sä päässä. Varasti toisessa ja kolmannessa 
päässä yhden kummassakin, joten Suomen 
johto kolmannen pään jälkeen oli 3 -0. 
Puola kavensi taukoon men-
nessä pelin 3-2, mutta Suomi 
tuli tauolta latautuneena ja pa-
kotti Puolan poistopeliin, joka 
ei onnistunut. Suomi otti 4 vii-
dennestä ja peli käytännössä 
ratkesi tähän päähän, 7 - 2 
Suomelle. Loppupäät pelattiin 
kättelyä odotellen varmaa pe-
ruspeliä, kahdeksannen pään 
ensimmäisten kivien poiston 
jälkeen Puolan kippari Rafal 
Janowski kätteli, Suomelle hie-
no 9 - 4 voitto.  

Suomi - Wales
Suomen alkulohkon viimeinen ottelu oli 
Walesia vastaan, jolla oli yksi voitto enem-
män kuin Suomella. Meillä oli siis pakko-
voiton paikka, jotta päästäisiin tie-break-
otteluihin. 
 Ottelu alkoi Suomen painostuksella. 
Jonna, Pepe, Anne ja Jussi olivat päättä-
neet, että tämä peli olisi heidän parhaansa 
turnauksessa tähän mennessä. Suomi vei 
peliä alusta asti. Walesin valmentaja ker-
toi, että kipparilla, Adrian Meiklellä eivät 
olleet poistot onnistuneet aiemmissa pe-
leissä. Tänään hänellä tuntuivat poistot 
onnistuvan todella hyvin. Taukoon asti 
Wales sinnitteli Suomen mukana hyvin, 
mutta tauon jälkeen Suomen poistopeli 
meni kohdalleen. Wales alkoi olla vaike-
uksissa, samalla heidän naispelaajiensa 
kunto rupesi hiipumaan. Viidennessä 
päässä Suomi otti yhden ja tasoitti pelin 
3 - 3. Kuudennessa hyökättiin ja varastim-
me 2. Seitsemännessä Suomi pelasi varmaa 
poistopeliä ja Wales oli pakotettu joko ot-
tamaan yhden tai nollamaan pää. He nol-
lasivat. Joten viimeiseen päähän lähdettä-
essä Suomi johti 5 - 3. Suomi jatkoi Wale-
sin kivien poistamista tasaiseen tahtiin. 
Walesin kipparin viimeisellä kivellä heidän 
oli mahdollisuus tulla tasoihin, mutta nyt 
poistoheitto meni ohi ja Suomi voitti niu-
kasti 5 - 4.

Tie-break-ottelu 
Suomella tuli tie-break-ottelu aamulla Un-
karia vastaan. Peli pelattiin samalla radal-
la, jolla Suomi hävisi heille. Mutta nyt 
olimme valmiimpia otteluun. Peli alkoi 
perjantai-aamulla klo 9:30 paikallista ai-
kaa. Tämän ottelun voittaja kohtaisi toi-

sessa tie-breakissa Walesin uudestaan klo 
13. Sen pelin voittaja etenisi puolivälieriin 
illaksi klo 19. Joten toivottiin pitkää päi-
vää curlingradalla.
 

Unkari - Suomi  
Suomi harjoitteli ensimmäisenä ja kun Pe-
pe oli jälleen kerran valmistautumassa tee-
heittoon, hän ilmoitti että nyt pitää juosta 
vessaan. Pepe oli saanut lievän ruokamyr-
kytyksen. Jussin piti heittää tee-heitto ja 
joukkue jäi sen jälkeen odottamaan Pepen 
kuulumisia toiletin suunnasta. Unkari 
voitti tee-heitot ja valitsi viimeisen kiven. 
Pepe ilmoitti ettei hän pysty pelaamaan jo-
ten Ollin oli tultava hänen tilalleen pelaa-
maan. Unkarin kippari oli edelleen hyväs-
sä iskussa ja pystyi heittämään vaikeita 
heittoja onnistuneesti; hän piti joukkuetta 
pystyssä. Kahdeksannen pään jälkeen peli 
oli 5 - 5 ja siirryttiin jatkopäähän, Unka-
rilla oli viimeinen kivi. Suomi heitteli kiviä 
etupesään ja pakotti Unkarin poistamaan 
kiviä, mutta ne hieman lipsuivat johtuen 
varmaan paineista. Jussin viimeinen heitto 
jäi hieman vajaaksi täydellisestä suojasta. 
Unkarin kipparin täytyi kuitenkin heittää 
täydellinen heitto teelle, missä hän onnis-
tuikin hyvin loistavien harjaajien avustuk-
sella. 6 - 5 voitto Unkarille, joka näin kaa-
toi Suomen toistamiseen. Suomen kisat 
päättyivät tähän ja Unkari jatkoi toiseen 
tie-break-otteluun Walesia vastaan.

Muut tie-break-ottelut
Lohkot olivat tänä vuonna todella tasai-
sia, joten tie-break-otteluita oli paljon ja 
niissä koettiin selkeitä yllätyksiä: esim. 
Tanska kaatoi yhden mestarisuosikin 
Ruotsin selkein numeroin 7 - 4. Wales otti 
jatkopää voiton Unkarista 6 - 5, Itävalta ei 
antanut mitään mahdollisuuksia Slovaki-
alle, 10 - 3 voitto. Eesti yllätti hienolla pe-
lillään Sveitsin luvuin 5 - 4.

Puolivälierät ja välierät
Yllätykselliset pelit jatkuivat edelleen: Itä-
valta voitti Venäjän, Tanska Skotlannin. 
Kaksi muuta joukkuetta, jotka selvisivät 
välieriin olivat Saksa ja Wales. Välierissä 

vastakkain joutuivat Tanska - 
Itävalta, jonka pelin Tanska 
voitti helposti 9 - 3. Toisessa 
vastakkain olivat Wales - Sak-
sa, joka myös oli yllättävän sel-
keä peli. Walesille 7 - 4 voitto ja 
paikka finaaliin.
 Finaali- ja pronssiottelu 
olivat tasaisia loppuun asti, 
mutta voittajat selvitettiin il-
man jatkopäitä. Walesista tuli 
mestari joukkueella Adrian 
Meikle, Blair Hughes, Andrew 
Tanner, Lesley Carol ja Chris 
Wells, Tanska oli hopealla: Mo-
na Sylvest, Soren “Shuffle” Jen-

sen, Camilla (Walesin kipparin tyttöystä-
vä) Jensen ja Joel Ostrowski (kapteeni), 
pronssia saavutti Saksa: Marie-Therese 
Rotter, Sebastian Jacoby, Rainer Schöpp 
(kapteeni), Herman Erlewein ja Andrea 
Schöpp.

Metro ja Madrid ja Kitzbühel
Madridissa oli edullista matkustaa metrol-
la, 10 matkan lippu maksoi vain vajaat 6 
euroa. Metrolinjoja oli kaiken kaikkiaan 
13, joten niillä pääsi ympäri kaupunkia 
kätevästi. Ei tarvinnut käyttää takseja, mi-
kä oli hyvä koska kadut olivat ruuhkaiset. 
Asuimme Madridin kuuluisan härkätais-
teluareenan, Plaza de Torosin, vieressä 
kattohuoneistossa, jossa tilaa oli sisällä 
hulppeat 130 m2 ja parvekkeella vielä 20 
m2 lisää. Vaikka Madrid näytti hienolta ja 
tutustumisen arvoiselta kaupungilta, niin 
viikon aikana ehdimme tutustua kaupun-
kiin vain parinsadan metrin matkan käm-
piltä metrolle ja yksi vaihto metrosta toi-
seen, kävelyä muutama sata metriä ja sit-
ten olimmekin jo ”jäähallilla”.  Ei voi olla 
vertailematta edellisen vuoden (Clautin) ja 
Madridin kisoja. Claut on pieni kylä, jossa 
joukkueet näkivät toisiaan jatkuvasti. 
Madrid taas suurkaupunki, pelien jälkeen 
joukkueet lähtivät omille kämpilleen ym-
päri kaupunkia, joten varsinainen yhdes-
säolo ja yhteishenki jäivät huomattavasti 
vaatimattomammalle tasolle. Ensi vuoden 
kisat järjestetään Itävallassa Kitzbühelissa, 
joten luvassa on varmasti tiiviimpää yh-
teiseloa joukkueiden välillä.

■

Madridin turuilla ja toreilla oli kesäisen lämmintä.
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Pelit alkoivat Tallinnassa aikaisin 
perjantaiaamuna, minkä johdosta 
suurin osa joukkueista saapui pai-

kalle jo torstain puolella. Tämä näkyikin 
illan mittaan Susi-hotellin alakerran aula-
baarissa lisääntyvänä ihmismääränä. 
 Pelijärjestelmänä toimi vanha tuttu 
Schenkel-systeemi, jossa jokaisen kierrok-
sen jälkeen joukkueet asetetaan ”parem-
muusjärjestykseen” ja vierekkäiset sijat 
pelaavat aina vastakkain siten, ettei kui-
tenkaan mikään joukkue pelaa samaa vas-
tustajaa vastaan kahdesti.
 Suomalaisjoukkueita lähti kisaamaan 
turnaukseen 11, joista ensimmäisen kier-
roksen peleistä voittajina selvisi niukasti 
yli puolet, 6 joukkuetta. Kun perjantain 
pelit oli saatu pelattua, oli puhtaalla pelil-
lä enää yksi suomalaisjoukkue, Olli Rissa-
sen M-Curling. Yhden tappion kärsineinä 
olivat suomalaisista Curlinglasse, CP Mut-
mofucis, A-Curling ja Team Kivittäjät.
 Lauantain ratkaisupeleihin lähdettiin 
kutkuttavista asetelmista ja M-Curling 
jatkoi aamulla voittojen tiellä siirtyen tais-
telemaan illaksi koko turnauksen voitosta. 
Yhden tappion rasittama A-Curling aihe-
utti Curlinglasselle toisen tappion ja lisäk-
si CP Mutmofucis ja Team Kivittäjät selvi-

sivät otteluistaan voittajina. Näin ollen 
vahva suomalaispanos alkoi näkyä, sillä 
kymmenen parhaan joukossa oli viisi suo-
malaisjoukkuetta.
 Turnauksen voitosta M-Curlingia vas-
taan saapui pelaamaan isäntämaan Puhas-
tusimport Men. Ottelu eteni alusta saakka 
tasaisissa merkeissä ja toiseksi viimeisessä 
päässä M-Curling onnistui tasottamaan 
pelin ottamalla kaksi pistettä. Viimeinen 
pää alkoi isäntien hallinnalla M-Curlingin 
keskittyessä tärkeiden suojien rakente-
luun. Pään käännekohta nähtiin kuitenkin 
M-curlingin nelosheittäjän, Kai Wistin 
täydellisellä ratsulla, joka vieläpä päätyi 
lirumaan suojakivien taakse lähelle pesän 

Alkukauden turnauksia...

Curlingkauden perinteisesti syksyllä avaa-
va Country Curling pelattiin Loimaalla 
31.8. - 2.9. Turnaus keräsi paikalle peräti 
30 joukkuetta lähinnä Suomesta. Suomen 
lisäksi edustettuina maina olivat Ruotsi, 
Viro, Latvia ja Venäjä.
 Turnauksen voitti puhtaalla pelillä 
Aku Kauste. Toiselle sijalle itsensä kiilasi 

Tallinn Cup 2007
Järjestyksessään kolmas Tallinn Cup 

pelattiin tutulla Jeti-areenalla 
19. - 20.10. 

Jo aikaisin kesällä täyteen varattu 
turnaus keräsi yhteen 28 joukkuetta 

Virosta, Latviasta, Liettuasta, 
Venäjältä ja Suomesta.

Jännittävässä finaalissa kohtasivat M-Curling (FIN)  ja Puhastusimport Men (EST). 
Ykkössija turnauksissa oli jo kolmas Rissasen joukkueelle kuluvalla kaudella.

keskustaa. Tilanne kesti loppuun saakka 
ja M-Curling pääsi juhlimaan Tallinn Cup- 
in voittoa.
 Tallinn Cup -viikonloppu tarjosi osal-
listujille perinteisesti hyvää curlingia hy-
vässä seurassa. Turnauksen kruunasi tie-
tysti aina tasoltaan erinomainen banketti, 
josta jokaiselle joukkueelle riittää jotakin 
muistoja kotiin viemisiksi. Tänä vuonna 
vuorossa paikallisen käsityön taidonnäyt-
teenä jokaiselle osallistujalle jaetut lasiset 
Tallinn Cup -mitalit. Lopuksi turnauksen 
voittajajoukkueen kapteenin, Olli Rissa-
sen terveiset kaikille: ”Nähdään ensi vuon-
na uudestaan!”.

Toni Sepperi ■

Team Nyberg Ruotsista ja pronssipalkinto 
meni Lauri Perkiön Ladonlukolle. Lisäksi 
yhdellä tappiolla turnauksen selvittivät 
myös neljännelle sijalle yltänyt Timo 
Kausteen joukkue ja viidennelle sijalle yl-
tänyt Päivikki Nordbegin Hurlicurling.

Toni Sepperi ■

Loimaa Country Curling 2007

Aku Kauste nakkaa kiveä...
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■ Jermu Pöllänen & Jari Laukkanen

Tasapaino
Yleisin puute aloittelevan pelaajan heitos-
sa on heikko tasapaino liu’un aikana. 
Horjuvan ja epätasapainoisen liu’un myö-
tä heittotarkkuus pienenee, kun pelkkään 
pystyssä pysymiseen kuluu voimia ja aivo-
kapasiteettia liu’un aikana. Useimmiten 
heikkoa tasapainoa pyritään korjaamaan 
siten, että heittäjä nojaa liukuessaan liikaa 
harjaansa, kiveen tai molempiin. Olettaen 
että heittäjä pitää kiveään oikeaoppisesti 
suoraan liukujalkansa etupuolella, jää vir-
heistä jäljelle ainoastaan sivuttaissuuntai-
nen nojaus harjaan.

 Paras tapa opetella eroon liiallisesta 
harjaan nojaamisesta on jättää harja roh-
keasti pois kädestä heittoharjoitteen ajak-
si. Tätä ennen on kuitenkin syytä tarkistaa 
oikea liukuasento ”kuivaharjoituksena” 
ennen jäälle siirtymistä. Harjoitetta voi te-

Heittotekniikan 
harjoitteita

Heittotekniikan perusteiden opiskelun jälkeen on aika siirtyä eteenpäin yksityiskoh-
taisempiin harjoitteisiin, joissa keskitytään yhteen heiton osa-alueeseen kerrallaan. 

Erikseen harjoiteltuna yksittäisten osa-alueiden oppiminen on tehokasta ja parantunut 
tekniikka on helppo hyödyntää kokonaisen heittosuorituksen osana.

hostaa entisestään jättämällä myös kivi 
pois suorituksesta, jolloin mahdolliset ta-
sapainoavusteet on kaikki poistettu.

Liuku ilman kiveä ja harjaa
Liuku ilman kiveä ja harjaa on eräs tär-
keimmistä tekniikkaharjoitteista aloittele-
villa pelaajilla. Harjoite on myös koke-
neempien pelaajien suosiossa hyvänä pe-
rusharjoitteena ja etenkin alkukaudesta 
oikean liukutekniikan sekä -asennon pa-
lauttamiseksi mieleen.

 Perustapauksessa liukua ilman harjaa 
voidaan harjoitella suuntaamalla kivessä 
normaalisti kiinni oleva käsi oikean heit-
totekniikan mukaisesti suoraksi osoitta-
maan eteenpäin ja harjassa normaalisti 
kiinni oleva käsi suoraan sivulle tasapai-
nottamaan liukua hieman. Tämän sujues-
sa harjoitetta voidaan vaikeuttaa ojenta-

malla molemmat kädet suoraksi eteenpäin 
kämmenet vastakkain. Edelleen vaikeutta 
lisää, jos kädet ristitään liu’un ajaksi selän 
taakse. Viimeisessä harjoitteessa kannat-
taa olla kuitenkin tarkkana, sillä kaadut-
taessa kädet on hitaampaa siirtää selän 
takaa vastaanottamaan törmäystä jäähän 
kuin suoraan eteenpäin ojennettuna.

 Lopulta, kun liukuasento on saatu 
hiottua tasapainoiseksi eikä horjumista 
esiinny, voidaan vielä kokeilla liukua il-
man kiveä ja harjaa silmät suljettuina. Il-
man näköaistimusta muut aistit terävöity-
vät ja tasapainoisen liukuasennon löydyt-
tyä voi tunnistaa liukuessa jalkapohjasta 
itselleen ominaiset painopisteet. Optimaa-
liseen liukuasentoon pääsevät vain harvat, 
ja sitäkin harvemmat mitä suuremmalla 
iällä lajiharrastus on aloitettu. Tästä syys-
tä jokaisen on löydettävä omalle keholleen 

TIETO TAITO
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sopiva tasapainoinen liukuasento, joka 
mahdollistaa tarkat heitot pelitilanteessa.

Suunta
Tasapainoisen liukuasennon löydyttyä on 
syytä kiinnittää huomiota heiton suunnan 
harjoitteisiin. Ensimmäinen heiton suun-
taukseen vaikuttava tekijä on ponnistusja-
lan asettaminen hakille liu’un suuntaisesti. 
Tällöin ponnistus tapahtuu ponnistavan 
jalan suhteen suoraan eteenpäin. Oikein 
suunnattu alkuasento ja ennen varsinaista 
ponnistusta heiton linjalle tuotu liukujal-
ka pitävät huolta siitä että liuku suuntau-
tuu kohti merkkiä. Liuku suoraan heiton 
linjaa pitkin mahdollistaa sivuttaissuun-
nassa tarkan heiton kun kivi irrotetaan 
suoraan liu’un suuntaisesti. Ilman tarkkaa 
liukusuuntaa on heitosta lähes mahdoton 
saada tarkkaa ja siinäkin harvinaisessa ta-
pauksessa, että irrotus suuntautuu liukuun 
nähden sopivasti sivuun, kapteenin on 
erittäin vaikea määritellä heiton suuntaa 
ja sitä myötä mahdollisia harjauskomen-
toja.

Heiton suuntauksen harjoittelu 
“lyhyellä merkillä”
Yleisesti heiton suuntaa voidaan harjoit-
taa siten, että merkin näyttäjä on vain 

muutaman metrin pelilinjan takana näyt-
tämässä merkkiä, jolloin merkin näyttäjä 
näkee heittäjän tekemät virheet selvemmin 
kuin radan toisesta päästä katsottuna. Mi-
tä kokeneempi merkin näyttäjä on, sitä 
tarkempaa palautetta heittäjä yleensä hä-
neltä saa ja näin harjoittelu voidaan kes-
kittää tarkemmin olennaisiin yksityiskoh-
tiin.
 
 Aina ei kuitenkaan voida harjoitella 
kokeneen valmentajan/pelaajan ohjauk-
sessa, jolloin on keksittävä erilaisia har-
joitteita. Eräs hyvä tapa on harjoitella hei-
ton suuntaa liukumalla kiven kanssa jäälle 
asetetusta “portista”. Portilla tässä tapa-
uksessa tarkoitetaan jäälle esteeksi rinnak-
kain asetettuja kiviä tai harjoituskartioita. 
Esteiden väliin kannattaa aluksi jättää rei-
lu kiven mentävä aukko, jota taitojen har-
jaannuttua ryhdytään pienentämään. 
Portti asetetaan aluksi juuri ennen pelilin-
jaa ja irrotusharjoitteessa voidaan toinen 
portti asettaa samalle heittolinjalle vielä n. 
metri pelilinjan jälkeen.

 Tämän harjoitteen hyvä puoli on siinä, 
että palaute suorituksesta tulee heittäjälle 
heti ja suodattamattomana. Virheen sattu-
essa heittäjä joutuu asettelemaan portit 

takaisin paikoilleen seuraavaa heittäjää 
varten, joten motivaatio onnistuneeseen 
suoritteeseen on pelitilanteen tapaisesti 
vahvasti läsnä.

 Liuku portista voidaan helposti yhdis-
tää tasapainoharjoitteeseen pienentämällä 
portin kokoa entisestään ja liukumalla 
portista ilman kiveä ja harjaa. Tällöin 
heittäjän liuku suuntautuu suoraan pon-
nistuksen suuntaan, kun kiveen ja harjaan 
nojaamisesta tulevat mahdolliset sivuttais-
voimat eivät vaikuta liu’un suuntaan.

 Liu’un suuntaamista voidaan myös 
harjoitella ponnistamalla ja liukumalla   
harjan kanssa (tai ilman) asettamalla jääl-
le hoglinjalle esimerkiksi hanska ja yrittä-
mällä osua liukujalalla siihen.

 Kun liuku on saatu suunnattua heitto-
päässä tarkaksi, voidaan vielä harjoitella 
heiton suuntaa määrämittaisilla nojahei-
toilla toiseen päähän asetettujen esteiden 
eteen. Tällöin hyvin suunnatun liu’un jäl-
keen heiton suuntaan vaikuttavat suuresti 
myös onnistunut irrotus ja heiton seuran-
ta.

■

Tähän artikkeliin on koottu Valmentaja II
-kurssin materiaalia heittoharjoitusten teke-
miseen. Artikkelin on liitolle kirjoittanut 
Jermu Pöllänen kanadalaisia lähteitä hyö-
dyntäen, tarinaa muokkaili Jari Laukkanen. 
Seuraavassa numerossa käsittelyssä heiton 
voimaharjoitteet sekä videon hyödyntämi-
nen harjoittelussa.Ph
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Liuku ilman kiveä on hyvä 
harjoite myös kokeneem-
malle curlaajalle.

Liuku kiven kanssa lyhyeen merkkiin.

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



KURLAAJAN 
KYNÄSTÄ...

Maailmalla saavutettu urheilu-
menestys antaa usein median ja 
lajijohdon hehkutuksissa kovin 
kuorrutetun kuvan lajin todel-
lisesta tilasta. Kun yksittäinen 
urheilija tai joukkue menestyy, 
niin lajin ulkopuolella – tai jo-
pa sen sisällä – syntyy helposti 
sellainen käsitys että meillähän 
on huikea taso kun menestystä 
tulee kansainvälisestikin. Näin 
on käynyt myös suomalaisen 
curlingin kanssa. Hehkutuksis-
ta huolimatta kärki on kapea, 
eikä uusia uusiksia ja mäkelöi-
tä ole näköpiirissä.
 Riittää kun käy seuraamas-
sa SM-sarjan turnausviikon-
loppua, niin karu todellisuus 
osaamisesta alkaa paljastu-
maan. Merkittäviä puutteita on 
taktisella puolella, perusteknii-
koissa, harjauttamisissa, kivien 
ja jään lukemisessa. Otteluihin 
valmistautumisen ja joukkue-
pelaamisen perusteetkin ovat 
usein retuperällä.
 Kun otetaan Markun parin 
menestysjoukkueen seitsemän 
arvokisamitalia pois laskuista, 
ei jäljelle jää paljon jälkipolvil-
le kerrottavaa. Lajin kärki on 
ollut erittäin kapea viimeiset 
kymmenen vuotta. 
 Kun tarkastellaan esimer-
kiksi yleistä palaamisen tasoa 
ja osaamista Sveitsin, Kanadan 
ja Ruotsin kaltaisissa maissa, 
Suomi jää valovuoden päähän. 
Sitä mukaa kun kilpailijamaat 
ovat kiristäneet harjoittelutah-
tiaan ja panostuksiaan, ovat 
suomalaiset alkaneet pudota 
väkisinkin kelkasta. 
 Menestystä on pitänyt 
hakea turnaamalla lajin kehi-
tysmaissa Baltiassa ja vanhan 
Itäblokin alueella. Se ei kui-
tenkaan kehitä suomalaista 
curlingia yhtään eteenpäin. Ke-

hittävämpää on otella itseään 
parempia vastaan hyvissä olo-
suhteissa ja koittaa sitä kautta 
kehittää taitojaan. 

Hiipumisen syitä
Lähdetäänpä liikkeelle ruohon-
juuritasolta. Keskeisin tekijä 
on aina urheilija tai joukkue 
itse. Olosuhteita unohtamatta 
harjoittelumotivaatio, asenne 
ja pitkäjänteisyys ovat kaiken 
perusta. Mikään järjestelmä, 
lajiliitto tai sponsori ei tule 
noukkimaan ketään kotisoh-
valta harjoittelemaan ja kilpai-
lemaan. Kaikki lähtee lopulta 
omasta innokkuudesta ja pa-
losta tehdä tosissaan töitä asi-
oiden eteen. Näitä innokkaita 
on Suomessa vain kourallinen. 
Ajoittain intoilevia monin ver-
roin enemmän. Eikä se riitä 
matkalla huipulle.
 Yksi pahimmista kompas-
tuskivistä on tieto-taidon puute. 
Se näkyy niin yksilö-, joukkue-, 
seura- kuin liittotasollakin. 
Meiltä löytyy noin kymmenel-
tä kaverilta (pelanneet kaikki 
Markun kanssa) kansainväli-
sen tason tietämystä lajista ja 
harjoittelusta kohti huippua, 
mutta sitä hyödynnetään häm-
mästyttävän vähän. Harjoittelu 
ja kilpaileminen on kovin teho-
tonta kun ei tiedetä mitä tulisi 
tehdä ja mitä kehittää. Onneksi 
ainakin nuorempi polvi on jo 
älynnyt hieman hyödyntää näi-
den tekijöiden osaamista.

Peruspohjan kilpailemi-
selle tarjoaa monelle ko-
toinen sarjatoimintamme
SM-sarja kärsii kuitenkin lii-
an suurista tasoeroista, jolloin 
puolet peleistä on läpihuutojut-
tuja. Lisää ikäviä piirteitä tar-
joilevat kivisarjat, jotka ovat 

järjestään niin suoria että se lä-
hes pakottaa pelaamaan passii-
visella pelityylillä. Sillä kykenee 
hyvin peittämään vajaavaisen 
teknisen osaamisen ja samalla 
saadaan näennäisen tasaisia 
otteluita jopa kärkitekijöiden 
kanssa. 
 Kansainvälisesti pelityyli 
menee kuitenkin juuri päinvas-
taiseen suuntaan. Nousevat jäät 
ja kivet suosivat taitoporukoita, 
rankaisevat armotta teknisesti 
huonoja joukkueita ja tarjo-
avat siinä sivussa yleisöllekin 
viihdyttävämpää peliä. Tässä 
olisi Suomenkin syytä ottaa op-
pia. Jotkut joukkueemme ovat 
ottaneetkin.
 Mikäli halutaan SM-sarjas-
ta suomalaista curling-osaamis-
ta kohottava ympäristö, jon-
kin sortin remontti olisi syytä 
aloittaa. Sarjan mielenkiinnon 
lisääminen niin pelaajien kuin 
mediankin silmissä on yksi kes-
keisistä kohdista. Sarjamuotoi-
sena se ei mediaa kiinnosta ja 
kauden lopusta puuttuu usein 
kliimaksi voittajan ollessa sel-
villä jo ennen aikojaan. 
 Enemmän kiinnostusta 
tarjoaisi erillisistä turnauksis-
ta koostuva sarja. Joka turna-
ukseen olisi kosolti panosta ja 
joka pelillä olisi merkitystä. Pa-
noksien lisääntyessä joukkuei-
den paineensietokyky kehittyisi 
ja lisääntyneen keskittymisen 
kautta nousisi pelienkin taso. 
Yksi vaihtoehto voisi olla lop-
pukaudesta pelattava vajaan 
viikon mittainen mestaruustur-
naus, johon oltaisiin karsittu 
aiemmin kaudella pelattujen 
viikonlopputurnausten perus-
teella. Tavallaan miniversio Ka-
nadan Briereista.
 Mutta kaikki edellä maini-
tut ovat tietty linjauskysymyk-

siä ja moni paperilla hyvältä 
tuntuva asia kaatuu innokkai-
den vähyyteen, resurssipulaan 
jne. Tärkeää olisi kuitenkin 
aloittaa rakentava keskustelu, 
nähdä asiat realistisessa valos-
sa ja koittaa valjastaa osaajat 
viemään tätä hienoa lajia te-
hokkaammin eteenpäin.

Artikkelia voi kommentoida ja 
jatkaa keskustelua netissä: 
www.curling.fi

Kirjoittaja on viisinkertainen 
arvokisamitalisti, joka on ollut 
perustamassa Suomen Curling- 
lehteä ja Kulosaari Curling 
Klubia. Aktiiviuran loputtua 
2002 olympialaisissa on Tommi 
ajoittain ollut mukana erilaisissa 
valmennustehtävissä sekä kon-
sultoimassa seuratasolla. 

■ Tommi Häti

nko se määris 
 sittenkään 
kunnossa?
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Viime  vuosina myös paikallissarjojen lisääntyminen ja kasvu on lajimme parissa ollut 
vahvaa. Harva vanhakaan lajijyrä enää osaa luetella kaikkia maamme paikallissarjoja, 
saati tietää niiden kuulumisia tai tuloksia. Siksi ainakin tämän talven pidämme lehdes-
sämme seurapalstalla aktiivista kirjeenvaihtoa maamme muutamasta suurimmasta pai-
kallissarjasta.
Jos olet kiinnostunut tuomaan julki myös oman sarjasi kuulumisia, joita ei vielä 
lehdessämme ole käsitelty, niin yhteyttä voi ottaa esimerkiksi osoitteeseen 
riku.harjula@helsinki.fi

Länsi-suoMEn LiigA

Joukkuemäärä: 15
Sarjatasoja: 2
Juniorijoukkueita: 1
Pelimäärä: Molemmilla tasoilla kaksin-
kertainen sarja
Sarjamaksut: Varsinaista osallistumis-
maksua ei ole, mutta jokaisen joukku-
een järjestettäväksi tulee tietty mää-
rä kotiturnauksia.
Muuta: Sarjassa pelaa pääasiassa 
junioripitoisia joukkueita. Myös se-
kajoukkueita on useita. Sarja pe-
lataan turnausluonteisena ja se 
alkoi jo syyskuun alussa. Lisä-
tietoa ja sarjataulukot 
löytyvät osoitteesta 
www.students.tut.fi/
~kattelus  tai 
www.turuntori.fi/
kotisivut/?id=1141&

PoHjois-suoMEn sArjA

Joukkuemäärä: 10
Sarjatasoja: 1
Naisjoukkueita: 1 sekä kaksi sekajoukkuetta
Pelimäärä: Yksinkertainen sarja ja erillinen lopputurnaus
Järjestelyt: Turnausmuotoinen sarja kiertävästi neljällä eri paikkakunnalla
Sarjamaksut: Erillistä sarjamaksua ei ole, mutta turnausmaksut kerätään 
joukkueilta. Hinta pidetään mahdollisimman alhaisina, 
viime vuonna maksu oli 40 €/joukkue/turnaus.
Muuta: Lappisarja on sikäli mielenkiintoinen, että olemme 
saaneet sille jonkinlaista näkyvyyttä paikallislehdissä ja sitä myöten 
sarjaa sekä lajia tutuksi. Lopputurnaukseen on odotettavissa jopa yleisöä. 
Kuningasajatuksena on ollut se, että sarjasta tulisi myöhemmin valta-
kunnallisen kakkosdivarin yksi lohko.

HyvinKään PAiKALLissArjA

Joukkuemäärä: 28
Sarjatasoja: 3
Juniorijoukkueita: 5, pelaajia 33
Naisjoukkueita: 3, pelaajia 24
Pelimäärä: Jokaisella sarjatasolla kaksinkertainen sarja
Sarjamaksut: 210-250 €/joukkue riippuen sarjatasosta
Muuta: Maamme vanhin edelleen pyörivä paikallissarja pitää sisällään 
myös ensimmäistä kertaa yhden pyörätuolicurling-joukkueen. Lisäksi 
Hyvinkään seura osallistuu aktiivisesti juniorityöhön kahdesti viikossa jär-
jestettävällä urheiluvalmennuksella ja erillisellä koululaiscurling-sarjalla.

PiEKsäMäEn PuuLAAKisArjA

Joukkuemäärä: 15
Sarjatasoja: 2

Sarjamaksut: Seuran vuosijäsenmaksu on 
25/30 euroa per henkilö. Vuosijäsenmaksun 

maksaneilla on oikeus pelaamisen puulaakisarjas-
sa.

Järjestelyt:  Mestaruussarjan alkusarjassa kaksi 
viimeistä joukkuetta putoaa divisioonaan.

Divisioonan alkusarjan paras joukkue nousee mestaruussar-
jaan. Keväällä mestaruussarjan viimeinen putoaa divisioonaan                 

   ja divisioonasta nousee kaksi joukkuetta mestaruussarjaan. (Ke-
väällä tapahtuvaan putoamiseen/nousuun vaikuttaa seuraavalla kau-
della puulaakiisarjaan osallistuvien joukkueiden määrä).

PAIKALLISSARJAT

joEnsuun PAiKALLissArjA

Joukkuemäärä: 18
Sarjatasoja: 2
Pelimäärät: 10 ja 20 peliä/ joukkue

Sarjamaksut: 200 € tai 400 €, riippuen 
sarjatasosta

Muuta: Joensuun sarjassa ei 
ehkä niinkään puhuta sarjata-
soista, sarjoja erottaa lähinnä 

se kuinka paljon halutaan 
pelata pelejä kauden aikana.

nko se määris 
 sittenkään 
kunnossa?

ouLunKyLän 
HALLisArjA (Helsinki)

Joukkuemäärä: 22
Sarjatasoja: 2 (jakaantuen loppukaudesta neljään loppusarjaan)
Juniorijoukkueita: 1
Naisjoukkueita: 2 plus useita sekajoukkueita
Pelimäärä: n. 20/joukkue + hallisarjacup
Sarjamaksut: 625 € per joukkue (5 pelaajaa, 
lisäpelurit 50 € per pelaaja)
Järjestelyistä: Sarjan järjesti viime kaudella käytännössä kokonaan 
pelaajista koottu ryhmä. Tänä vuonna tarkoitus olisi, että hallin henkilö-
kunta ottaisi suuremman roolin käytännön järjestelyistä.
Muuta: Tälle kaudelle sarja on kerännyt useita pitkänlinjan paluu-
muuttajajoukkueita, joista tunnetuimpia M-Curling, Hallihait sekä 
Liukumiinat.

Mukavan vilkasta maakunnissa 
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Teksti ja kuvat  ■ Jermu Pöllänen

Kisaan lähdettiin varsin 
mukavassa poutakelis-
sä kymmenessä peräk-

käisessä peliryhmässä. Päivän 
mittaan keli kirkastui lopulta 
auringonpaisteeksi ja pelikier-
ros sai näin kaikkien kannalta 
valoisan päätöksen. Kentällä 
nähtiin paljon hyviä suorituk-
sia, mutta mikä tärkeintä, 
kaikki olivat tuoneet muka-
naan mukavan ja iloisen cur-
linghenkisen golfpeli-ilmeen, 
joka oli tallella vielä palkinto-
jenjakotilaisuudessa.

 SCR-sarjan mestaruuden 
uusi jälleen Tomi Rantamäki 
ylivoimaiseen tyyliin tuloksella 
75 lyöntiä voittaen toiseksi tul-
leen pelaajan peräti 13 lyönnil-
lä! Hieno pelikierros ei kuiten-
kaan riittänyt aivan tasoituk-
sellisen pistebogey-kisan voit-
toon, jonka nappasi Tomin 
nenän edestä niin ikään ylivoi-

2
O

O
7

Curling golf -turnaus järjestettiin tänä vuonna Lohjan st. Laurence golf -kentällä 

3.8.2007 aurinkoisissa tunnelmissa kaikkiaan 29 hengen voimin. 

voittajakin saatiin lopulta selville, ja nimi osoittautui vuosien varrelta varsin tutuksi.

maiseen tapaan kuuden pisteen 
erolla Jussi Uusipaavalniemi 
peräti 41 pisteen tuloksellaan. 
Pisimmän avauslyönnin löi 
Jermu Pöllänen ja lähimmäs 
lippua osui Pirkko Sandberg.

 Palkintojenjakoa odotel-
lessa vilkkaimmat luonteet vi-
sioivat ensi kaudelle curling-
golf tapahtumaa, joka olisi 
luonteeltaan enemmänkin tyy-
liä curling&golf, jolloin nämä 
hienot lajit saataisiin yhdistet-
tyä mukavaksi kokonaiskilpai-
luksi. Pelimuoto ja pisteytykset 
jäivät tässä yhteydessä päättä-
mättä ja mielenkiinnolla jääm-
mekin odottamaan toteutuuko 
projekti ensi kesänä! Lehtem-
me toimitus ottaa mieluusti 
vastaan tietoja ja kokemuksia 
tällaisesta pelimuodosta, jos 
sitä on joku onnellinen sielu jo 
päässyt kokeilemaan.

P.S. Tulevien vuosien kisajär-
jestäjille vihjeeksi, että kisa-
kutsussa olisi hyvä mainita jos 
green feen suorittamiseksi ei-
vät käykään kentällä normaa-
listi kierroksen maksuvälinee-
nä toimivat peliliput.

■

sCr Lyöntipeli 
	 1.		Tomi	Rantamäki,		Kulosaari	Curling	Klubi,		75	

	 2.		Kai	Wist,		M-Curling,		88	

	 3.		Jani	Sullanmaa,		Hyvinkään	Curling,		90	

	 4.		Olli	Rissanen,		M-Curling,		91	

	 5.		Hannele	Heino,		Curling	Ladies	Lohja,		94	

Pisin draivi
Jermu	Pöllänen

Lähimmäs lippua 
Pirkko	Sandberg

Hcp PB
	 1.		Jussi	Uusipaavalniemi,		Hyvinkään	Curling,		41	

	 2.		Tomi	Rantamäki,		Kulosaari	Curling	Klubi,		35	

	 3.		Pirkko	Sandberg,		Curling	Ladies	Lohja,		34	

	 4.		Erkki	Parviainen,		HC	Kiviaita,		34	

	 5.		Jermu	Pöllänen,		HYC,		33	

	 6.		Timo	Patrikka,		HYC,		31	

	 7.		Pirjo	Hautanen,		M-Curling,		31	

	 8.		Juha	Miikkola,		HC	Kiviaita,		30	

	 9.		Kai	Wist,		M-Curling,		29	

	 10.		Jarmo	Aaltonen,		Hyvinkään	Curling,		29	

TuLoKsET

Voittajan tuuletus...

Japanista kuuluu kummia...
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Kaukaa Japanista kantautui kevääl-
lä 1997 sensaatiomainen uutinen. 
Silloisen curling-kartan reunamilla 

kiikkuva pieni Suomi oli voittanut ensim-
mäisen arvokisamitalinsa. Kyseessä oli tu-
levien olympialaisten näyttämöllä käydyt 
poikien MM-kilpailut Japanissa. 

 Hauskuus ja hurtti huumori pursuaa 
edelleen vuolaasti kavereista kun istumme 
alas muistelemaan kymmenen vuoden ta-
kaista Japanin visiittiä. Hauskuus ja huu-
mori olivat myös tuolloin päällimmäisiä 
asioita, jotka johtivat ryhmän hitsautumi-
seen MM-hopean veroiseksi iskuryhmäk-
si. 

 Petri Mannisella ei ollut se vähäisin 
rooli viritettäessä hyvää yhteishenkeä 
joukkueen sisällä. Päinvastoin. Manninen 
ei ollut ainoa, eikä välttämättä taidollisesti 
pätevin niistä, joita joukkueeseen kaavail-
tiin yli-ikäiseksi menneen Teemu Salon 
tuuraajaksi keväällä 1996. Mannisen 
joukkuehenkeä kohottava kyky 
oli pantu merkille Perttu Piilon 
johtamassa ryhmässä, joka 
oli valmistautumassa vii-
meiseen juniorikauteensa. 
Pesti aukesi lopulta Man-
niselle itsestäänselvyyte-
nä.

 Syksyllä 1996 Manninen 
hioi ahkerasti tekniikkaa tulevia tur-
nauksia silmällä pitäen Ville Mäke-
län opastuksella. Joukkueen ensisijai-
nen tavoite oli luovia tiensä MM-kisoi-
hin Hampurin MM-karsintojen kautta. 
Valmistautumista vauhditettiin kovalla 
otteluohjelmalla, johon kuuluivat 
sarjapelit Hyvinkäällä ja Myyrmäes-
sä. Päälle vielä turnaukset Ruotsissa 
ja näin kauden kokonaisottelumää-
rä kohosi kunnioitettavasti 80 kiep-
peille.

 Hampurin karsinnat huipentuivat uu-
sintaotteluun tsekkejä vastaan. Nuoret 
tsekit eivät kyenneet estämään Piilon po-
rukan marssimista Japanin kisakoneeseen. 
Menestyksekkäästi sujuivat myös alkutal-
ven PM-kisat Ruotsissa. Suomi rynni hie-
nosti ensimmäistä kertaa mitaleille otta-
malla hopeaa. Parasta antia olivat voitot 
MM-kisoihin matkaavista Norjan, Ruot-
sin ja Tanskan joukkueista. Ja koska oli 
hyvin tiedossa että kyseiset porukat edus-
tavat MM-kisojen parempaa puoliskoa 
niin se nostatti luonnollisesti odotuksia Ja-
panin matkalta. Tavoitteeksi mainittiin 
joukkueen kesken jo tuossa kohtaa puoli-
välieriin pääseminen. 

Kohti Japania
Siinä missä nykyään suomalainen tv-ryh-
mä on edustusjoukkueen matkassa niin 
kymmenen vuotta sitten sai arvokisoihin 
lähteä lähes täydellisessä mediapimennos-
sa. Edes lajin harrastajat eivät välttämättä 
tienneet käynnissä olevista arvokisoista 
saati joukkueesta, joka Suomea oli edusta-
massa. Tulokset kuuli monesti viikkoja 
myöhemmin suullisesti curling-kentän lai-
dalla.

 Kuvaavaa lajin pienuudesta Suomessa 
oli poikien yritys saada Nokialta lippala-
kit sponssina kisoihin. Siis ainoastaan 
kuusi lippalakkia, jotka päässä joukkue 

Kuvassa vasemmalta:  Kalle Kiiskinen, Petri Manninen, 
Perttu Piilo, Paavo Kuosmanen ja Teemu Salo.

Suomalaista curlinghistoriaa

■ Tommi Häti 

Japanista kuuluu kummia...Japanista kuuluu kummia...
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olisi kisoissa pelannut. Ei herunut lakkeja 
eikä ymmärrystä Nokialta. 

 Vaikka Nokialta ei sponsorointia il-
maantunutkaan, pojat nousivat päättäväi-
sinä Japanin koneeseen. Lajia läheltä seu-
raavien keskuudessa ei sijoituksen suhteen 
suuria odotuksia ollut. Aiemmat yritykset 
olivat olleet laihanlaisia. Nytkään ei ollut 
lupa liikoja toivoa, vaikka PM-kisat Ruot-
sissa olivat sujuneet mainiosti. Joukkueen 
omat tuntemukset olivat toisenlaiset. Posi-
tiivinen kierre oli alkanut jo Hampurin 
karsinnoissa ja tiivis ottelutahti hitsasi 
joukkuetta edelleen tiiviimmäksi. Varape-
laajaksi nimettiin Olli Orrainen ja valmen-
tajana siis toimi Teemu Salo.

Naganon esikisat
Japanin Karuizavassa järjestetyt juniorien 
MM-kisat toimivat seuraavan vuoden 
olympialaisten esikisoina. Tarkoitus oli 
katsastaa että järjestelyt toimivat moitteet-
ta. Suomen osalta ottelusarja alkoi yskäh-
dellen tuttua Tanskan joukkuetta vastaan. 
Tanskalaiset veivät voiton mutta se ei suo-
malaisten selkärankaa taittanut, päinvas-
toin. Perttu Piilon johdolla Suomi korjasi 
voiton seitsemässä seuraavassa ottelussa ja 
välieräpaikka oli varma ennen päätös-
kamppailua Kanadaa vastaan, josta kirjat-
tiin tappio selvin 8-1 lukemin.

 Puolivälierien alla Japanin valmentaja 
oli julistanut Suomen olevan kevyt välipa-
la matkalla finaaliin. Tällainen kommen-
tointi luonnollisesti lisäsi pohjoisen poiki-
en näyttämisen halua. Lisää löylyä löivät 
Saksan ja USA:n valmentajat, jotka epäili-
vät Suomen oikeutusta olla edes mukana 
puolivälierissä. Suomi hallitsi ottelua Japa-
nia vastaan hienokseltaan ja onnistui nap-
paamaan voiton 5-3 kotiyleisön suureksi 
pettymykseksi.

 Finaaliin pääsy oli tietysti Pertun jouk-
kueelle unelmien täyttymys ja tuntemuksia 
juhlistettiin hämmennystä herättävällä an-
taumuksella. Samalla taisivat haihtua par-
haat edellytykset iskeä Sveitsin joukkue 
nurin finaalissa. Suomi sinnitteli Sveitsin 
kannoilla parin pisteen päässä läpi ottelun. 
Kapteeninsa Ralph Stöcklin johdolla alp-
pimaan pojat hoitivat lopun rutinoitunees-
ti ja Suomen oli tyytyminen hopeaan. 

 Historiallisen hopean arvoa nostaa 
edelleen se tosiasia että mukana oli nippu 
tulevia curling-tähtiä joukkueineen. Sellai-
sia olivat muun muassa myöhemmin mies-

ten sarjoissa menestyneet skotti Ewan 
MacDonald (kaksinkertainen maailman-
mestari ja Euroopan mestari), Saksan Se-
bastian Stock (kaksinkertainen Euroopan 
mestari), Sveitsin voittajajoukkueen Ralph 
Stöckli (Euroopan mestari ja MM-hopea-
mitalisti) ja kolminkertainen maailman-
mestari Scott Pfeifer Kanadasta.

Kotiinpaluu
MM-hopea oli komea päätös junioriuralle. 
Helsinki-Vantaan lentokentällä oli vastas-
sa lajin aktiiveista koostunut “vastaanot-
tokomitea” banderollien kera. Muuten 
juhlallisuudet jäivät melko vaatimattomik-
si ja Hyvinkään kaupungin huomioimaan 
viiriin. YLE teki MM-saavutuksesta vielä 
jälkijutun Urheiluruutuun Myyrmäen cur-
lingradalla, joissa pojat muistelivat tapah-
tunutta Liiton puheenjohtajan Matti Or-
raisen säestämänä.

 Nyt, 10 vuotta tapahtumien jälkeen, 
joukkueen jäsenet kertaavat hymyssä suin 
ne monet reissut, jotka tehtiin erilaisilla 
autonrähjillä ja yövyttiin minimibudjetilla 
onnettomissa luukuissa. Rahoitus kaivet-
tiin aina omista tai vanhempien taskuista. 
Se ei kuitenkaan koskaan sammuttanut si-
tä innostuksen paloa tätä hienoa urheilu-
lajia kohtaan, jota joukkueen jäsenet koki-
vat. Siksipä he hieman ihmettelevätkin 
kuinka moni asia muuttui kotoisessa juni-
oricurlingissa heidän vuosiensa jälkeen. 
Yht’äkkiä piti päästä lentäen kisoihin, asua 
hyvissä hotelleissa ja jopa maksaa päivära-
haa. Jos ei tullut riittäviä avustuksia niin 
moni jätti lähtemättä kisoihin. Liian useas-
ti on myös valmistauduttu ja lähdetty ki-
soihin ilman valmentajaa. On tainnut ide-
ana olla enemmänkin mukava ulkomaan-
matka kaverien kera.

Juniorivuosien jälkeen 
MM-menestys loi tietenkin uudenlaisia 
odotuksia jatkon suhteen, joka siis tulisi 
tapahtuman aikuisten sarjoissa. Manninen 
palasi omaa joukkueeseensa, mutta muu 
ryhmä pysyi kasassa. Perttu Piilon johdol-
la parissa vuodessa he kiilautuivat Suomen 
kärjen tuntumaan mutta eteen oli noussut 
ylitsepääsemätön este – Markku Uusipaa-
valniemen menestyksekäs joukkue, joka 
valmistautui suotuisissa tuulissa Salt Lake 
Cityn olympialaisia varten.

 Hopeamitalit SM-sarjasta alkoivat 
seurata toisiaan ja Markun joukkueen niit-
täessä mainetta alkoi Pertun nelikko asen-
noitumaan siihen, että heidän vuoronsa 

astua parrasvaloihin avautuu vasta Salt 
Lake Cityn olympialaisten jälkeen. Olihan 
jo kuitenkin tiedossa että Markun poruk-
ka ei enää jatka olympialaisten jälkeen ja 
Pertun porukalle ei näyttänyt sen jälkeen 
olevan todellista haastajaa kotimaassa. 

 Toisin kuitenkin kävi Ville Mäkelän 
ottaessa kipparin tehtävät vastaan Tuomas 
Vuoren lupaavassa joukkueessa. Kaikkien 
hämmästykseksi Ville sai nuoren joukku-
eensa nopeasti iskuun ja Piilon porukan 
pelin yskähdellessä mestaruus lipsahti heil-
tä ohi suun. 

 Valtaisan pettymyksen seurauksena 
päädyttiin tekemään radikaaleja muutok-
sia. Paavo Kuosmanen ja pari vuotta mu-
kana ollut Ville Lehmuskoski siirtyivät 
syrjään. Perttu Piilo, Kalle Kiiskinen ja 
Teemu Salo päättivät yhdistää voimansa 
Markku Uusipaavalniemen ja Aku Kaus-
teen kanssa. Ilman mitalisijoituksia jouk-
kue pelasi pari vuotta arvokisoissa menes-
tyen kuitenkin kohtalaisesti. Perttu Piilo 
vetäytyi perhesyihin vedoten olympiavuo-
den alla 2005. Kalle ja Teemu kuitenkin 
jatkoivat ja hopeaahan joukkue komeasti 
nappasi Torinosta Ville Mäkelällä vahvis-
tuneena.

Missä he ovat nyt
 Paavo Kuosmanen on pelannut paris-
sakin eri kokoonpanossa SM-sarjatasolla 
viime vuosina, kuitenkin lähinnä harraste-
mielessä. Siviilissä hän toimii Finnairilla 
palvelupäällikkönä. 

 Petri Manninen ei ole enää vuosiin pe-
lannut aktiivisesti mutta on osallistunut 
muutamiin ulkomaan turnauksiin Jussi 
Uusipaavalniemen joukkueessa. Työkseen 
hän pyörittää yhtenä omistajana Level 5 -
nimistä yökerhoa Hyvinkäällä. 

 Perttu Piilo on pelannut nyt pari kaut-
ta Jussi Uusipaavalniemen joukkueessa. 
Perttu on ollut myös vuosien mittaa lukui-
sia kertoja Eurosportilla selostajana ja toi-
mii talouspäällikkönä Daxtumilla.

 Teemu Salo ja Kalle Kiiskinen jatkavat 
edelleen huipulla. He ovat osa maajoukku-
etta, joka valmistautuu tuleviin EM-kisoi-
hin turnaamalla ulkomailla pitkin syksyä. 
Kalle toimii luokanopettajana Riihimäellä 
ja Teemu IT-asiantuntijana Fingridillä.

■
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HEMPAN                       PÄHKINÄT  No 8 

Ratkaisut 7 (Curlinglehti 2/07)

Kuva 1 

Viimeinen pää, peli tasan ja punai-
sella viimeisen kiven etu. Mitä pu-
naisten tulisi heittää kolmannella 
heitollaan? 
Ratkaisu:
Taktiikan perusteisiin kuuluu että koska punai-
sella on viimeisen kiven etu, on heidän pyrittävä 
pitämään peli mahdollisimman avoimena ja 
pesän keskusta vapaana. Näin siksi, että viimei-
sellä kivellä päästään tarvittaessa heittämään 
määris keskelle tai ottamaan helppo poisto 
pesässä olevasta ykköskivestä. Tällaisissa päissä 
yleensä pään aloittanut joukkue pyrkii heittele-
mään suojaa pesän eteen, jotta saadaan ns. 
kierrettävä suoja pään voittamiseksi/varastami-
seksi. Toinen joukkue sitä vastoin pyrkii putsaa-
maan pesän edustan ja pitämään pelissä mah-
dollisimman vähän kiviä.

Tässä tilanteessa, jossa punaisen määris on 
lipsahtanut teen takapuolelle (tarjoaa vastusta-
jalle nojan), on erityisen väärin jättää purkamat-
ta suojakivi. Suoja tulisi siis purkaa niin, että 
heittokivikin lähtee pois ja näin ei jää vastusta-
jalle kierrettäviä kiviä (joita se kipeästi kaipaa 
voittaakseen pään). 

Kuva 2 

Viimeinen pää, punaisella viimeinen 
kivi ja peli 4-4. Mitä sinisen tulisi 
heittää kuudennella kivellään? 
Ratkaisu
Viimeisessä päässä jo tiedetään tarkoin, millä 
voimalla ja millä merkein tulee heittää. Näinol-
len määriksen kiertämisen etupunaiselle pitäisi 
olla perussuoritus. Joitakin kapteeneja varmaan-
kin houkuttelisi lähteä poistamaan punaista 
pistekiveä, mutta vaikka poiston jälkeinen rolli 
onnistuisikin suojan taakse täydellisesti, ei se 
vielä olisi kovin vahva pistekivi. Sininen joukkue 
pystyisi suht’ helposti heittämään viimeisellään 
paremmaksi.

Suositeltavampaa olisi lähteä hakemaan pään 
voittoa agressiivisemmin eli heittämällä määris 
etupunaiselle. Näin sininen joukkue joutuisi 
lähtemään aukomaan suojaa ja jatkossa punai-
nen voisi keskittyä suojien heittelyyn. Sinisen 
viimeisellä pitäisi sitten hakea ratkaisua määrik-
sellä keskelle ilman stoppareita. Ei helppo.

Kuva 3 

Ensimmäinen pää ja sinisellä viimei-
nen kivi. Mitä sinisen tulisi yrittää 
toiseksi viimeisellään? 
Ratkaisu
Ensimmäisen pään heitoissa ja ratkaisuissa tulisi 
pitää pää kylmänä ja hakea turvallisia valintoja. 
Eli silloin ei kannata ratkaisukivillä kokeilla 
määriksiä alueilta, joilta ei ole vielä heitetty (ei 
siis tiedetä luistoa) tai rauhallisia poistoja/
tökkiksiä kun luistot ja merkit ovat vielä 
hakusessa.

Eli ehdottomasti turvallisesti otetaan punainen 
pois vaikka se onkin kakkoskivi. Näin sinisellä 
hyvä kahden paikka ja vältetään tilannetta, jossa 
punainen pääsisi varastamaan enempää kuin 
yhtä pistettä.

Kuva 4 

Toinen pää ja punainen johtaa yh-
dellä. Sinisellä viimeinen kivi. Mitä 
punaisen tulisi yrittää viimeisellään?
Ratkaisu
Toinen pää eli ensimmäistä kertaa heitetään 
siihen päähän. Merkit ja luistot ovat siis vielä 
hieman epävarmalla pohjalla. Suojan heittämi-
nen on aika riskialtista (etenkin jos nouseva jää), 
koska jos se epäonnistuu, niin siniselle jää 
helpohko kolmen paikka. Näin ollen on syytä 
ottaa varmasti ja poistaa suht’ helppo tupla 
sinisistä (ja niin että oma jää pesään). Sininen 
olisi siten pakotettu ottamaan/hakemaan yhtä.

Pää: 4
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 4-1 punaiselle
Mihin tulisi punaisen yrittää nel-
jännellä kivellä?

Pää: 4
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 4-2 siniselle
Mihin tulisi punaisen yrittää nel-
jännellä kivellä?

Pää: 5
Viimeinen kivi: punainen
Tilanne: 4-0 siniselle
Mihin tulisi punaisen yrittää 
kolmannella kivellä?

Pää: 2
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 2-0 punaiselle
Mihin tulisi punaisen yrittää 
neljännellä kivellä?

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4
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1980- ja 90-luvuilla arvokilpailumitalin voit-
taminen oli Suomelle todella kaukainen haave, 
siinä missä se on edelleen suomalaiselle jalka-
pallolle. Suomi oli hivuttautunut 80-luvun lo-
pulla kehitysmaa-asteelta jo Euroopan kärki-
porukoita satunnaisesti kiusaavaksi vastuk-
seksi. MM-kisoihin oli selvitty niin miesten, 
naisten kuin junioreidenkin puolella. Tulos jäi 
kuitenkin aina suhteellisen masentavaksi – 
muutama voitto ja loput tappioita.
 80-luvulla vilkastunut junioritoiminta Hy-
vinkäällä alkoi näkyä väistämättä tason nou-
suna kautta linjan. Uusia tuulia ja tietoja tih-
kui kaukaiseen pohjolaan ulkomaan matkoil-
ta. Etupäässä tietoja ammennettiin naapuri 
Ruotsista.
 Ensimmäinen vakavasti otettava yritys hi-
lautua Euroopan kärkikahinoihin tapahtui 
Tomi Rantamäen johdolla 90-luvun puolivä-
lin tietämillä. Viisi reilu parikymppistä opiske-
lijaa oli päättänyt viedä innostuksensa edeltä-
jiään pidemmälle. Heillä oli ruotsalainen val-
mentaja parin kauden ajan ja ensimmäistä 
kertaa puhuttiin ääneen mahdollisuuksista 
EM-tasolla. Haaveet kokivat kuitenkin vuosi 
toisensa jälkeen takaiskuja. Moni oli valmis 

vannomaan ettei silloisista olosuhteista (muu-
tamalla paikkakunnalla pressuhalli ja Myyr-
mäessä yksi rata katsomon piippuhyllyllä) ol-
lut realistisia mahdollisuuksia nousta huipul-
le.
 Naisten puolella oltiin jo pariin otteeseen 
menestyksen syrjässä kiinni Jaana Jokelan 
joukkueiden kanssa. Ensin MM-kisoissa vuon-
na 1995 karsiuduttiin äärimmäisen täpärästi 
semeistä, mutta Füssenin EM-kisoissa 1997 
pelattiin paikka neljän joukkoon. Puristus ei 
aivan riittänyt ja pronssipeli kääntyi ottelun 
lopussa tappioksi Tanskaa vastaan.
 Kokonaan uusi aikakausi ja vaihe alkoi 
kun Markku Uusipaavalniemi kokosi 1997 
kolmesta kärkiporukasta lupaavimmat pelaa-
jat yhteen. Määrätietoinen harjoittelu tuotti 
tulosta jo seuraavana vuonna MM-pronssin 
myötä. Jatkoa seurasi ja muutamassa vuodes-
sa saavutettiin edellisen lisäksi vielä yksi MM-
pronssi, kaksi EM-pronssia ja kliimaksina 
EM-kultaa vuonna 2000. Mutta ensimmäisen 
arvokisamitalin nappasi siis Perttu Piilon jouk-
kue juniorikisoista 1997.

Tommi Häti ■

Hyvinkään ikämiehet näyttivät 
nuoremmilleen mallia Kangas-
niemen ensimmäisessä syystur-
nauksessa. Joukkue voitti kaik-
ki neljä peliään ja valloitti näin 
turnauksen ykkössijan.
 Turnauksen viimeiselle peli-
kierrokselle lähdettiin äärim-
mäisen tasaisessa tilanteessa. 
Ikämiesten kannassa olivat ta-
sapisteissä yhden tasapelin ra-
sittuneina Liuhuvat Lordit, vi-
rolainen Arenaria Mix ja Ota-
niemen Jyllääjät. Ikämiesten 
voitettua hyvinkääläislordit jäi 
kakkossija Arenarian ja OJy:n 
jaettavaksi.
 Helsinkiläinen sekajoukkue 
Kivittäjät kyykytti Arenariaa 
päätöskierroksella tylyin luke-
min. Otaniemen Jyllääjät puo-
lestaan voitti viimeisessä pelis-
sään Joensuun joukkueen, nou-
si näin ainoana joukkueena 
seitsemään pisteeseen ja sijoit-
tui turnauksessa toiseksi. Kivit-
täjät nousi viimeisen kierroksen 
voittonsa ansiosta kokoaispis-
teissä kolmanneksi.
 Kangasniemen Kurlinki on-
nistui turnausjärjestelyissään 
erinomaisesti. Käytännön jär-
jestelyt sujuivat ilman ongelmia 
ja peliolosuhteet olivat maini-
ot.
 Voittajajoukkuuessa pelasi-
vat Mauno Nummilla, Juhani 
”Hemppa” Heinonen, Ilkka 
Musto ja Paavo Ruottu. Ho-
peajoukkuueessa pelasivat kap-
teeni Toni Sepperin komennuk-
sessaa Markus Sipilä, Vesa Hir-
simaa ja Janne Ojanperä. 
Pronssia napanneissa Kivittäjis-
sä heittivät Marjo Hippi, Peter 
Landgren, Juha Pääjärvi sekä 
kapteeni Lare Norri.

Markus Sipilä ■

Alkukauden turnauksia...

Kangasniemen	
syysturnauk-
sen	voitto	
Ikämiehille!

Mitalit 
kiikarissa

Suomalaista curlinghistoriaa
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Myyrmäen jäähallin ulkotekojään 
(kaukalo) viereen tehtiin curlin-

grata, ja pari ensimmäistä vuotta pelat-
tiin taivasalla. Tämän jälkeen radan 
päälle saatiin ”pressuputkilo”, joka esti 
sateen aiheuttamat haitat, mutta jää it-
sessään oli mitä oli, ja täältä saivat al-
kunsa mm. kuuluisat ”Myyrmäen 
vinoliu’ut”, kun hakilta piti ponnistaa 
väistäen edessä olleita vesilammikoita. 
Toinen mieleenjäänyt ”rutiini” pelivuo-
roille tullessa oli kivilaatikoiden auki 
saaminen. Ulkona olleet vanerilaatikot 
oli varustettu Abloy-lukoin, ja ne olivat 
lähes poikkeuksetta jäässä, joten ensim-
mäiset 15 minuuttia menivät lukkojen 
avaamiseen lukkosulan ynnä muiden 
lämmittimien voimalla.

 Kun Myyrmäen Jalkapallohalli val-
mistui vuoden 1992 aikana, curlingrata 
siirrettiin vanhan jäähallin 2. kerrokseen 
siellä sijainneelle juoksusuoralle. Radan 
putkitus ja betonivalu oli jonkinasteinen 
kokeiluprojekti, joka ei valitettavasti 
mennyt täysin nappiin putkien mm. 
mennessä osittain kierolle valutilantees-
sa. Toinen radan kunnossapidon ja peli-
olosuhteiden kannalta vaikea tekijä on 
ollut radan sijainti toisessa kerroksessa. 
 Kaikesta huolimatta Myyrmäen cur-
lingrata on ollut erittäin tärkeä paikka 
vantaalaisille ja muillekin pääkaupunki-
seudun curlaajille, ja siellä on vietetty 
lukuisia tunteja ja koettu unohtumatto-
mia hetkiä rakkaan lajimme parissa. Nyt 
kuitenkin Myyrmäen Urheiluhallit Oy:n 

Myyrmäen curlingradan taru lopussa

vantaan Myyrmäessä on pelattu curlingia jo yli 20 vuotta! Toiminta alkoi vuonna 1985, 
kun muutaman Pirkkolassa curlingia kokeilleen vantaalaisen ”hullun” lisäksi myös silloinen 

Myyrmäen jäähallin toimitusjohtaja jorma Eskola innostui lajista. 
samassa yhteydessä perustettiin vantaan ylpeys, M-Curling ry! 

hallitus on käsittämättömässä viisaudes-
saan päättänyt, että curlingradan ylläpi-
to lopetetaan vuoden vaihteessa, ja jää-
alue siirretään muiden jäälajien käyt-
töön??! Siis eli, että jääkiekkoilijat ja 
taitoluistelijat tulevat tuolle viiden met-
rin levyiselle ja 40 metrin pituiselle ra-
dalle, TÄH?! On nähdäkseni täysin sel-
vää, ettei tästä ratkaisusta ole mitään 
merkittävää hyötyä näille lajeille, mutta 
sen sijaan se on Iso Menetys Curlingille! 
Tämäkö on Vantaan kaupungin palvelus 
lajin harrastajille, erityisesti nuorille, 
ajankohtana jolloin urheilupaikkara-
kentamisessa nimenomaan esimerkiksi 
opetusministeriön toimesta kannuste-
taan lajien moniarvoisuuteen ja ”Kaikil-
le Avoin” -tyyppisiin projekteihin?     ■

Suuri curlingvaikuttaja Doug Maxwell 

menehtyi elokuun viimeisenä päivänä 

kuluvaa vuotta hävittyään taistelun 

syöpää vastaan ollessaan kunnioitet-

tavassa kahdeksankymmenen vuoden 

iässä. Maxwell tunnetaan toiminnas-

taan curlingmaailmassa yli viiden-

kymmenen vuoden ajalta selostajana 

(radio ja TV), journalistina (mm. Cana-

dian Curling News), olympialaisten vir-

kailijana sekä tarinankertojana. Lisäk-

si toimiessaan curlingin miesten MM-

kilpailujen (Air Canada Silver Broom) 

Doug Maxwell on poissa
toiminnanjohtajana hän oli yli kahden-

kymmenen vuoden ajan kansainvälis-

ten curlingkilpailujen järjestäjä, edis-

täjä, innovaattori ja historioitsija.

 Vielä tulevinakin vuosina pää-

semme nauttimaan Maxwellin innova-

tiivisen kehitystyön hedelmistä mm. 

MM-kilpailujen pelikelloista sekä 

Skins-pelimuodosta. Itse en tätä her-

rasmiestä koskaan ehtinyt tavata, 

mutta kuulemani mukaan hän oli ää-

rimmäisen mukava ja miellyttävä per-

soona. 

 Tähän on helppo yhtyä luettuani 

hänen viimeiseksi jäänyttä julkaisu-

aan, vuonna 2006 julkaistua erittäin 

värikkääseen tyyliin kirjoitettua tari-

nakokoelmaa ”Tales Of A Curling 

Hack”.

 Doug Maxwellia suremaan jäivät 

hänen vaimonsa Anne, poikansa Ward, 

Gordon ja James, tyttärensä Janet se-

kä erittäin laaja curlingyhteisö hänen 

tuttaviaan vuosien varrelta.

Jermu Pöllänen ■

■ Olli Rissanen

Alkukauden turnauksia...

Doug Maxwell oli kuollessaan 
kunnioitettavassa 80-vuoden iässä.
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Reissuun lähdimme perjantai-iltana 
ms/Isabellalla ja hyvin nukutun yön 

jälkeen heräsimme lauantaiaamuna Tuk-
holmasta ja suuntasimme nokkamme koh-
ti Härnösandia, joka sijaitsee Tukholmas-
ta 450 km pohjoiseen. Rentouttavan vii-
den tunnin automatkan jälkeen löysimme 
perille paikalliseen curlinghalliin. Ehdim-
me juuri katsomaan ensimmäisen kierrok-
sen otteluiden viimeistä päätä. Paikalla oli 
karsimassa kisapaikasta vain 4 joukkuet-
ta: olympiajoukkue, MM-joukkue sekä 
kaksi muuta hieman kokemattomampaa 
joukkuetta. 
 Kisoja oli seuraamassa luonnollisesti 
Ruotsin PT-curlingjoukkueen päävalmen-
taja. Hän oli kovin innoissaan kun kuuli, 
että myös Suomessa on aloitettu PT-cur-
lingtoiminta ja väläytteli heti mahdollises-
ta pohjoismaisesta liigasta, jossa mukana 
olisivat lisäksi Tanska ja Norja. Ruotsalai-
sia kollegoja hieman hymyilytti, kun ker-
roin meidän mahtavasta lajihistoriastam-
me, joka noina päivinä täytti juuri 3 kuu-
kautta. Vielä enemmän heitä hymyilytti, 
jopa hieman nauratti, kun ilmoitin, että 
osallistumme samoihin MM-karsintoihin 
kuin he.
 Pelit jatkuivat iltapäivällä toisen kier-
roksen otteluilla. Viritimme videokameran 
täyteen latinkiin, sillä matkamme yksi 
päätarkoitus oli saada kuvamateriaalia 

Pyörätuolicurlingin (PT-curling) 

vakoilumatka Ruotsiin 27. - 29.9.2007
Suomessa kesän aikana syntynyt ja kovalla vauhdilla taidoissaan edennyt PT-curlingjoukkue sai aimo 
annoksen uutta oppia, kun valmentaja Lauri Ikävalko ja pelaaja Harri Haapala kävivät seuraamassa 
ruotsalaisten PT-curlingin omia MM-karsintoja Härnösandissa, Ruotsissa. Siellä PT-curlingia on pelattu 
noin 10 vuotta ja heillä on kokemusta myös vuoden 2006 paralympialaisista.

heittotekniikasta ja peleistä omiin harjoi-
tuksiimme. Sillä aikaa kun allekirjoittanut 
pyöri kameran kanssa jäällä, yritti Harri 
imeä kaikkea tietoa ruotsalaisilta valmen-
tajilta. Tiedon tulva tosin kutistui pieneksi 
puroksi heti sen jälkeen, kun olimme ker-
toneet osallistuvamme MM-karsintaan, 
kas kummaa!
 Pelien taso ei ollut niin kova kuin en-
nakkoon ajattelimme. Yllättävän paljon 
tuli harhaheittoja, eikä pelitaktiikkakaan 
niin kummoista ollut. Iltapäivän ja illan 
vietimme hallilla kuvaten pelejä nauhuri 
kuumana. Pelit päättyivät klo 19 maissa, 
jonka jälkeen saimme ystävällisesti luvan 
jäädä harjoittelemaan ja tutustumaan hei-
dän jääolosuhteisiin. Aamun aikainen he-
rätys tosin painoi aika paljon ja muutami-

en heittojen jälkeen totesimme parhaaksi 
lähteä hotellille (lue hostelli) huilaamaan. 
 Pelit jatkuivat sunnuntaiaamuna ja eh-
dimme seuraamaan vielä yhden ottelun, 
sillä illalla piti olla taas takaisin Tukhol-
massa. Lähtiessämme ei voittaja ollut vie-
lä selvillä, mutta laivalle päästyämme 
luimme heidän tulospalvelustaan lopulli-
set tulokset: voittajaksi selvisi olympia-
joukkue kapteeninaan Jalle Jugnell.
 Matka oli erittäin antoisa vaikkakin 
hieman lyhyt. Tärkeää oli kuitenkin, että 
saimme luotua kontakteja ruotsalaisiin ja 
videomateriaalia opiskeltavaksi.
 Mielenkiinnolla jäämme odottamaan 
joukkueemme edesottamuksia MM-kar-
sinnoissa 5. - 9.11.2007 Invernessissä, 
Skotlannissa. Kävi otteluissa miten tahan-
sa, voimme todeta uuden lajin eli pyörä-
tuolicurlingin syntyneen myös Suomeen.

Suomessa pyörätuolicurlingtoiminnasta 
vastaa Suomen Invalidien Urheiluliitto (SIU) 
yhdessä Suomen Curlingliiton kanssa.
Lisätietoja: 
Lajipäällikkö
Osku Kuutamo 
osku.kuutamo@siu.fi
valmentajat: 
Lauri Ikävalko 
lauri.ikavalko@kisakallio.fi
Anne Malmi 
anne.malmi@pp.inet.fi

■ Lauri Ikävalko

Ruotsin paraolympialaisten 2006 edustusjoukkue.
Kapteenina Jalle Jugnell (toinen vas. )

                                             

Liiton syyskokouksessa valittiin halli-

tuksen jäsenet ja varajäsenet vuodelle 

2008. Vuoden 2007 hallituksen jäsenis-

tä paikastaan luopuivat Anne Malmi ja Paavo 

Kuosmanen Hyvinkään Curlingista, Mika 

Malinen Joensuun Curlingista ja Juha Miik-

kola HC Kiviaidasta.  

 Puheenjohtajana jatkaa Olli Rissanen 

(M-Curling) ja varapuheenjohtajana Riikka 

Louhivuori (Helsingin Yliopiston Curlaajat). 

HALLITUKSEN JÄSENET 2008

Yrjö Franssila (M-Curling)

Jussi Uusipaavalniemi (Hyvinkään Curling)

Lotta Norri (Helsingin Yliopiston Curlaajat)

Teemu Salo (Hyvinkään Curling)

Timo Tapaninen (Lappi Kurlinki) 

Tuire Autio (Helsingin Curlingklubi) 

HALLITUKSEN VARAJÄSENET 2008

Tuomas Vuori (Hyvinkään Curling), 

Jorma Rinne (Loimaa CC) ja 

Harri Hollo (Kisakallio Curling Club) 

suomen Curlingliitto ry:n hallitus 2008
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Ensimmäinen Sveitsinrinteen yhteiskoulun 

oppilaista muodostettu joukkue oli Four Boys 

– Markku Hämäläinen (kapteeni), Jussi Uusi-

paavalniemi, Petri Tsutsunen ja Jarmo Joki-

valli. Pojat olivat tuolloin 14-vuotiaita. Taisi 

mennä vain vuosi ja sitten joukkue olikin va-

kiovieras monissa junioriturnauksissa Ruot-

sissa – useimmiten Sundbybergissä. Siihen 

maailman aikaan liiton tukea ei ollut olemas-

sa. Hyvinkäältä löytyi kuitenkin auttavia kä-

siä – mm. pari autofirmaa (Juha Toiviainen, 

Mikko Hanninen) ja rakennusfirma (Heikki 

Väänänen). 

 Loppujen lopuksi kaiken mahdollisti se 

kaikinpuolinen tuki, jonka saimme ruotsalai-

silta. Aivan uskomatonta oli mielestäni se, et-

tä Ruotsin curlingliiton monivuotinen sihteeri 

Håkan Sundström (liiton hommissa edelleen) 

antoi meille asuntonsa käyttöön aina, kun 

olimme viikonlopputurnauksessa Sundbyber-

gissä ja ”muutti” vaimonsa kanssa asumaan 

anoppinsa (!) luokse. Tämä saattoi tapahtua 

parikin kertaa saman kauden aikana. Niin – 

jääkaappi oli muuten joka kerta ahdettu täy-

teen...

 Toki varhaiseen juniorikauteen liittyi pal-

jon muutakin - jutun tynkää voisi vääntää 

enemmänkin. Merkittävää oli mm. se, että Ma-

Four Boys ja ikuinen Ruotsi-fanius
Kun tapasin kundit Torinon jälkeisessä kansanjuhlassa Hyvinkään torilla, niin 

Jakke (Jari Laukkanen) herkistyi toteamaan: ”Hemppa, se oli vuonna 1979...”

KURLAAJAN 
KYNÄSTÄ...

ke lopetti ja Uusipaavalniemen Jussista tuli 

joukkueen kapteeni. Toinen Make – M15 – liit-

tyi joukkueeseen, mutta veljesten yhteistyö ei 

toiminut kovinkaan pitkään ja Jakke korvasi-

kin sitten Markun.

 Four Boysia voidaan pitää jonkinlaisena 

suomalaisen junioricurlingin keulakuvana, 

jonka esimerkki omalta osaltaan vaikutti sii-

hen, että Sveitsinrinteen yhteiskoulusta tuli 

tasaisena virtana uusia hyviä juniorijoukkuei-

ta – myös tyttöjä. Näistä pelaajista monet ovat 

niittäneet kansainvälistäkin mainetta.

 Kaikki nuo positiiviset asiat, jotka koin 

poikien kanssa ruotsalaisten taholta (Håkan 

Sundström, Axel Kamp ja monet muut) noina 

juniorivuosina ovat varmaan omalta osaltaan 

vaikuttaneet siihen, että olen ikuinen Ruotsin 

ystävä.

Juhani ”Hemppa” Heinonen ■

Kuvassa Four Boys
vuosimallia 1983

Suomen Curlingliitto on ottanut laji-
esittelyihin osallistuvien henkilöiden 
(ei koske esittelyn vetäjiä) tapatur-

mavakuutuksen, joka kattaa kaikkien jä-
senseurojen järjestämät lajiesittelyt. Va-
kuutus on voimassa yhden vuoden alkaen 
9.10.2007. Vakuutuksen hoitokorvaus on 
2 000,00 euroa, haittakorvaus 5 000,00 
euroa ja korvaus kuolintapauksen varalta 
850,00 euroa. Vakuutuksen piiriin kuulu-
vilta jäsenseuroilta edellytetään esittelyi-
hin osallistuvien henkilöiden nimien ja 
syntymäaikojen listaamista ja listojen ar-
kistoimista. Tapaturmatapauksissa nimi-
lista on välittömästi toimitettava hallituk-
sen sihteerille (riikka.louhivuori@welho.
com). 

vakuutuksista
Tapaturmavakuutus lajiesittelyihin

Pelaajavakuutus
Liiton syyskokouksessa 26.10. päätettiin 
yksimielisesti ottaa tapaturmavakuutus 
kaikille Suomen Curlingliiton jäsenseuroi-
hin kuuluville henkilöille, joista seura on 
maksanut liiton jäsenmaksun. Vakuutuk-
sen hinta on ensimmäisen vuoden osalta 
5 euroa henkilöltä ja vakuutus astuu voi-
maan vuodenvaihteessa. Omavastuuosuus 
kussakin vahinkotapahtumassa on 70,00 
euroa. Vakuutuksen korvaus hoitokuluis-
ta on 8 500,00 euroa, haitta-asteesta 
30 000,00 euroa ja kuolemantapauksen 
varalta 8 500,00 euroa. Tarkat vakuutus- 
ja korvaustiedot julkaistaan liiton netti-
sivuilla myöhemmin.

Riikka Louhivuori ■
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Tarkoitus
Toisen asteen urheiluvalmennuksen tar-
koituksena on lisätä urheilijoiden harjoit-
telumahdollisuuksia opiskeluaikanaan. 
Jokaisella lajilla on oma korkeatasoinen 
valmentaja. Valmentajanimistä mainitta-
koon esimerkiksi uinnin Kari Ormo ja 
tenniksen Pasi Virtanen.
 
 Urheilijalle laaditaan henkilökohtai-
nen opetussuunnitelma siten, että pakolli-
sia kursseja ei ole valmennuksen kanssa 
päällekkäin. Valmentautuminen tapahtuu 
pääsääntöisesti oppilaitosten yhteistoi-
minta-aikoina tiistaisin klo 8 - 10 ja tors-
taisin klo 14 - 16

Urheiluvalmennuksen lajit 
Lajeina Hyvinkäällä ovat eri yksilö- ja 
kestävyyslajit, koripallo, jalkapallo, jää-
kiekko, tennis, pesäpallo, ringette, show-
tanssi, kilpatanssi, joukkuevoimistelu, tai-
toluistelu sekä curling.

 Yksilölajeissa urheilijan oma valmen-
taja huolehtii yhteistyössä seuran kanssa 
valmentamisesta.

Hakeminen
Valmennusryhmiin pääsy edellyttää, että 
urheilija kuuluu omassa ikäluokassaan 
Suomen parhaimmistoon. Hän on esimer-
kiksi maajoukkuevalmennettava tai on 

saavuttanut henkilökohtaisen mitalin SM-
kilpailuissa tai on saanut jostakin muusta 
syystä lajiliitoltaan urheiluoppilaitokseen 
valintaa puoltavan lausunnon.

Lajina curling
Vuoden aikana on mahdollista suorittaa 4 
kurssia omiksi opinnoikseen omassa lajis-
saan. Yhden kurssin pituus on 32 tuntia. 
Tämä siis tarkoittaa 16 kertaa kahden op-
pitunnin harjoittelua, jotta kurssin saa 
hyväksytysti suoritetuksi.

Harjoittelu 
Curlingharjoittelua järjestetään viikoit-
tain neljä tuntia. Harjoittelun tarkoitus 
on täydentää jokaisen pelaajan omia 
joukkueharjoituksia ja tuoda pelaajalle 
positiivisia kokemuksia uudessa ryhmäs-
sä. 

 Harjoittelun painopiste on selkeästi 
henkilökohtaisen taidon kehittäminen eri 
osa-alueilla. Keskeisiä asioita ovat heitto-
tekniikkaan, harjaukseen ja pelinäkemyk-
seen liittyvät harjoitukset. Erityinen pai-
nopiste on tuoda urheilijoiden omiin har-
joituksiin lisää malleja siitä, miten erilai-
sia lajitaitoja voi ja kannattaa harjoitella.

Harjoitteluolosuhteet
Harjoittelu tapahtuu Hyvinkään curling-
hallissa. Fysiikkaharjoituksia järjestetään 

jääkauden ulkopuolella Uimalan kuntosa-
lilla. Tänä vuonna jäälle pääsimme jo heti 
syyskuun alussa, mikä oli erinomainen 
asia.

Valmennus
Valmentajana toimii Jari Laukkanen 
puh. 040 82 593 82 
(jari.laukkanen@hyvinkaa.fi)
Lisätietoja: Hyvinkään Curling ry. 
Yhteyshenkilönä seuran puolesta toimii 
Olavi Malmi.

Urheiluvalmennettavat
Vuoden 2007 - 2008 curlingryhmässä 
taitojaan harjoittavat:
Timi Tamminen
Paavo Perälä
Milja Hellsten
Jenni Räsänen
Laura Vallinkivi
Jenni Sullanmaa
Lauri Lindberg
Niklas Malmi
Kim Malmi
Jonni Sistonen
Jori Valajärvi
Kalle Koski
Tommi Leppänen
Leo Mäkelä
Eszter Juhász

Urheiluvalmennus Hyvinkään toisen 
asteen ammatillisissa oppilaitoksissa

Hyvinkään kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa on elokuusta 2001 lähtien ollut mahdollista 
suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdessä tehostetun urheiluvalmennuksen kanssa.

■ Jari Laukkanen
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Suomen Curlingliiton ja Kisakallion 
urheiluopiston organisoima viisipor-
tainen valmentajakoulutus etenee 

tällä hetkellä tasolla 2. Pääkaupunkiseu-
dulta tason 2 koulutukseen osallistui neljä 
valmentajakokelasta, jotka löivät hynttyyt 
yhteen säännöllisen junioritoiminnan 
käynnistämiseksi pääkaupunkiseudulla.

 Junnutoiminta alkoi melko intensiivi-
sellä valmennuksella, jossa valmennukseen 
osallistuville junioreille luotiin perusval-
miudet lajimme saloihin. Valmentajakou-
lutuksen oppien avulla juniorit pystyttiin 
opastamaan alusta asti oikean heittotek-
niikan pariin, joka nopeuttaa junioreiden 
kehitystä huimasti - kertaalleen selkäyti-
meen painuneista tekniikkavirheistä pois 
oppiminen kun taitaa olla yksi vaikeim-
mista asioista lajissa kuin lajissa.

 Alkusyksyn valmennuksen jälkeen ju-
niorit perustivat oman joukkueen Oulun-
kylän B-sarjaan. Osa pelaajista osallistuu 
myös juniorien SM-turnaukseen yhdessä 
Oulunkylän hallin juniori-ikäisten jo hie-
man kokeneempien velmujen kanssa.

Kehitys kehittyy
Pääkaupunkiseudun junioritoiminta jat-
kuu myös alkusyksyn intensiivijakson jäl-
keen, suurimpana tavoitteena onkin toi-
minnan vakiinnuttaminen. Kevätkaudelle 
on suunniteltu koululaiscurlingin järjestä-
mistä ja siihen liittyvää lajiopastusta myös 
sellaisille lajista kiinnostuneille, jotka eivät 
syksyllä käynnistyneeseen valmennukseen 
osallistuneet.

 Pääkaupunkiseudun junnutoiminnan 
lisäksi Hyvinkään Curlingin kanssa on 

Curlingliiton valmentajakoulutus tuottaa toivottua tulosta, 
kun pääkaupunkiseudun tason II-kurssin käyneet valmentajat 

aloittivat junnuvalmennuksen Oulunkylän curlinghallilla.

suunniteltu valtakunnallista juniorileiriä 
keväälle, joten kokonaisuudessaan roh-
keimmat uskaltaisivat sanoa junnutoimin-
nan olevan oikeilla raiteilla kohti parem-
paa huomista. Hyvinkäällähän on käyn-
nistynyt myös urheiluvalmennus, josta 
voit lukea myös tästä lehdestä.

Pääkaupunkiseudun junioritoimintaa pyö-
rittävät Aki Latvanne ja Markus Sipilä 
(Otaniemen Jyllääjät), Kari Tuulari (M-
Curling) ja Ellen Vogt (Helsingin Yliopis-
ton Curlaajat).

– junnuvalmennusta pääkaupunkiseudulla 
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Markus Sipilä ■
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Curling elää maassamme yhä viime 

olympialaisten menestyksen jälkimai-

ningeissa, ainakin jos kehitystä mita-

taan jäsenmäärien, eri sarjoissa pelaa-

vien joukkueiden tai avoimien turna-

usten määrällä. Jos Suomen mestaruu-

den ratkaissut turnaus tai nyt myö-

hemmin sarja jätetään toisten 

pohdittaviksi, niin kylmässä pohjolas-

samme totuttiin jo pitkään siihen, että 

ainut vuodesta toiseen toistuva turna-

us oli perinteikäs Finnish Bonspiel Hy-

vinkäällä. Myöhemmin sen rinnalle 

saatiin toinenkin nykyisin jo perin-

teeksi muodostunut turnaus eli kau-

den aloittava Bonspiel-henkinen 

Country Curling Loimaalla. Myyrmäki 

Cupinkin kuoppajaisia vietettiin jo 

vuosituhannen vaihteeseen tähyiltä-

essä.

 Tässä tilanteessa ehdittiin tahko-

ta taas jo liki vuosikymmen hyvinkin 

vakiintuneella kilpailukalenterilla; 

kauden aloitti Country Curling, joka 

keräsi reilun tusinan innostunutta 

joukkuetta tapaamaan ystäviä raskaan 

kesän jälkeen, myöhemmin talvella rat-

kaistiin Suomen mestaruus sekä loh-

dutusmestaruus cupin merkeissä ja 

viimein kesän kynnyksellä kokoonnut-

tiin Hyvinkäälle muutaman kymmenen 

joukkueen voimin nauttimaan lajista, 

ystävistä ja milloin mistäkin.

 Vasta aivan viime vuosina kalen-

teriin on saatu vihdoin syytä raivata 

lisätilaa uusille turnauksille, kuten Mi-

xed SM, Leppävirran kesäturnaus ja 

uusimpana Kangasniemen syksyinen 

koitos. Kehitys on hienoa ja tietysti 

ymmärrettävääkin harrastajamäärien 

kasvaessa, mutta ennen kaikkea uusi-

en seurojen ja seura-aktiivien ansiota! 

Tänä vuonna pelatut turnaukset ovat 

olleet aivan täynnä, joten kysyntää ja 

innostusta turnauksiin kyllä löytyy ja 

uusillekin olisi varmasti tilausta.

 Kaikessa tässä kasvun huumassa 

ihmetyttää, ettei maahamme ole silti 

mahtunut edelleenkään edes sitä yhtä 

oikeasti kovatasoista turnausta, joka 

keräisi paitsi katsojia, niin myös par-

haita joukkueita yhteen naapurimaita 

myöten. Vuosi toisensa perään. Idea-

han on kuitenkin elänyt jo vuosikausia 

ja  jossain vaiheessa sen maamme en-

simmäisen ja ainoan oikean curling-

hallin valmistuessa tällaisen turnauk-

sen piti olla itsestäänselvyys.  Tällä 

hetkellä tuntuu, että nuo varmat suun-

nitelmat haudattiin samaan lokeroon 

sen Oulunkylän perustuksiin valetun 

vasaran kanssa.  (Sen joka törröttää 

keskellä juuri sitä rataa jolla pelaat.)

 Maahamme ei välttämättä mon-

taa tämänkaltaista huipputurnausta 

mahdu, mutta se ensimmäinen var-

masti paitsi muodostuisi upeaksi ikku-

naksi lajimme pariin niin myös nousisi 

harrastajien keskuudessa nopeasti 

kulttiasemaan. Rahapalkinnot houkut-

telisivat kovia pelimiehiä, mutta rahoi-

tus uupuu. Miksi idea sitten ”kahdesta 

samanaikaisesta” turnauksesta hau-

dattiin? Varataan halli, jossa on myös 

katsomotilaa, järjestetään bonspiel, 

mutta joka kolmas kierros pelataan 

erillistä kutsuturnausta, jossa nähtäi-

siin Pohjoismaiden parhaat joukkueet.  

Kutsuturnaukseen osallistuisi noin 8 

joukkuetta, joiden turnausmaksuilla 

rahoitettaisiin heidän palkintonsa. Sa-

man viikonlopun Bonspielillä taas py-

rittäisiin kattamaan turnauksen jär-

jestelykustannukset jääaikoineen. 

Bonspieliin osallistuvat noin 16 jouk-

kuetta saisivat ilmaisen pääsylipun 

katsomoon ja pelata upeilla jäillä aina 

silloin kun isot pojat huilivat. Hyvällä 

lobbauksella turnauksen luulisi kiin-

nostavan myös mediaa. Enää puuttuu 

se joku, joka saisi tämän kaiken aikaan 

– vielä mielellään joka vuosi.

 Kaikenkaikkiaan tilanne on siis 

parantunut jo huimasti ja nähdyn kal-

tainen kehitys varmasti luo lajille tar-

peeksi laajaa pohjaa, joka ruokkii mm. 

turnausmäärien kasvua myös tulevina 

vuosina.  Sitä paitsi aina saa samalla 

toivoa sen yhden timantinkin synty-

mistä. Samalla siis kun joukoittain 

nautimme näistä jo olemassa olevista 

turnauksistamme... ja milloin mistä-

kin!

Riku Harjula ■

Kommentti

Turnausmäärä kasvussa 
– timantit puuttuvat

Leppävirran toinen kesäturnaus pelattiin viikkoa ennen ju-
hannusta ja mukana oli ennätysmäärä, peräti 30 joukkuet-
ta. 
Ratoja oli kaukaloon lisätty edellisvuoden neljästä viiteen, 
mikä mahdollisti näinkin monta joukkuetta, kun pelit 
aloitettiin jo perjantai-aamupäivällä. Harmillista oli sen 
sijaan se, että latvialaiset olivat siirtäneet oman Ventspils 
Cup -turnauksena samalle viikonlopulle, minkä vuoksi 
Leppävirralla ei tällä kertaa nähty sen paremmin latvialai-
sia kuin virolaisiakaan joukkueita. Kansainvälisyyttä toi 
kuitenkin kaksi venäläistä joukkuetta, joista toista kippa-
roi Venäjän curlingliiton monivuotinen puheenjohtaja 
Konstantin Zadvornov!
 
 Pelimuotona oli perinteinen Schenkel-systeemi, jossa 
joukkueet oli jaettu kolmeen lohkoon. Jää oli saatu Mika 
Malisen johdolla varsin hyvään kuntoon, mistä kiitokset 
kaikille talkoolaisille, samoin kuin jäähallin henkilökun-
nalle. Olosuhteet olivat jälleen kohdallaan hauskalle vii-
konlopulle, sosiaaliselle kanssakäymiselle, ja siinä sivussa 
myös hyville peleille. Paikkanahan Kylpylähotelli Vesilep-
pis oli jo edellisenä kesänä todettu mitä soveliaimmaksi 
niin pelaajille kuin taustajoukoillekin, ja monella olikin 
taas perheenjäseniä mukana. Pelien välillä lepäily poreal-
taassa ja vesiliukumäki toimivat oivallisesti myös joukkue-
hengen kohottajana! Kun myös niin ruoka- kuin juoma-
huoltokin pelasivat moitteettomasti, ei ainakaan allekir-
joittaneen mielestä olisi paremmin voinut mennä...

 ... No jos vielä pelitkin sujuisivat, niin se olisi ehkä jo 
liikaa vaadittu! Mutta tällä kertaa Vantaan Punakone yl-
lätti paitsi itsensä, myös muut voittamalla toisen turnauk-
sen putkeen puhtaalla pelillä! Mieleen jäävin peli oli lau-
antaipäivän toinen peli Jussi UPN:n johtamia Pingviinejä 
vastaan, joka ”vilisi entisiä ja nykyisiä maajoukkuepelaa-
jia”. Peli päättyi tiukan väännön jälkeen Punakoneen voit-
toon 7-5! Mutta vielä mieleenpainuvampi hetki oli heti 
viimeisen pelin, ja turnausvoiton ratkettua: Jo etukäteen 
oli sovittu, että mikäli Punakone voittaa, lähtee joukkueen 
kakkosheittäjältä, Vaeltavalta Aaveelta tukka!:) Ja näin-
hän siinä kävi, että kapteeni kaivoi pelin jälkeen kassista 
partakoneen, jonka sivuleikkurilla alkoi Aaveen tukan 
”jyystäminen” – ja palkintojenjaossa riittikin sitten katso-
mista! Voittajajoukkueessa pelasivat kapteeni Olli Rissa-
nen, Kai Wist, Sami Kallunki ja Kari Tuulari. Toiseksi 
turnauksessa sijoittui veteraani Jussi Heinosen luotsaama 
FiBa ja kolmanneksi Jussi UPN:n Pingviinit. Leppävirralla 
pelataan jälleen ensi vuonna viikkoa ennen juhannusta, 
joten laittakaa kisa ylös kalenteriinne!   

       Olli Rissanen ■

Alkukauden turnauksia...
Leppävirran kesäturnaus 

VANTAAN	PUNAKONE	
ISKI	JÄLLEEN!

Tarjolla vuoden 
täydellisin määris!
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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.

Edulliset ilmoitushintamme löydät lehden sivulta kaksi.

Tarjolla vuoden 
täydellisin määris!

www.curling.fi



EsPoo
Otaniemen Jyllääjät ry
Markku Huotari
(09) 452 5229/koti
(09) 156 1219/työ
markku.huotari@ytv.fi

HArjAvALTA
Hiittenharju Curling ry
Tapani Härkälä
040 5111 603/gsm
tapani.harkala@dnainternet.net

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
Wille Mäkelä
050 5721212/gsm
wille.makela@pp.inet.fi

Hyvinkään Palloseura ry
Kari Orrainen
(019) 452 210/koti
(020) 475 2269/työ

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.ku-curling.com

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@cou.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@phnet.fi

LoHjA
Curling Club Lohja ry 
Hannu Virtanen
e-mail lvikymppi@gmail.com

Curling Ladies Lohja
Suvituuli Louhi  
(019) 3151225/työ  
044 058 4911/gsm
suvituuli.louhi@kisakallio.fi
 

Karkalin Kiila ry
Jarmo Sundholm
(019) 331 441/puh.
(019) 331 461/faksi
050 431 1314/gsm

Kisakallio Curling Club ry 
Harri Hollo 
GSM 0407440900 
harri.hollo@kisakallio.fi

LoiMAA
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
Veikko Kallionpää  
050-5672823  
veikko.kallionpaa@pp1.inet.fi 

TArvAsjoKi
CC Auranmaa
Eero Syrjälä 050 4908 355  
eerosyrjala@netti.fi 

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
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
Larry Gregorwich  
larry.g@suomi24.fi  
040 549 8677  
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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