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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 seuraavalta sivulta.

Tarjolla vuoden 
täydellisin määris!

www.curling.fi
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Uhka nousee idästä!

                                             

Näin se vain on. Jälleen on todettava, että tuoreimmat uhkakuvat curling-
taivaalla näyttävät nousevan, mistäpä muualtakaan kuin idästä. Mistään 
sen vakavammasta ei ole kyse kuin siitä, että entisiin itäblokin maihin 
kuuluva Tsekki nosti entisestään peliensä tasoa juuri päättyneissä EM-
kisoissa ja vastaavasti Oseanian mestaruuden nappasi ensimmäistä 
kertaa sekä miehissä että naisissa urheilun mahtimaa Kiina. Näin ollen 
viimeisten muutamien vuosien aikana vallalla ollut trendi idän maiden 
noususta sai edelleen jatkoa eikä mikään tällä hetkellä viittaa siihen että 
kehitys näissä maissa ei kulkisi eteenpäin myös jatkossa idän pikajunan 
lailla.

EM-kisojen suurimmat positiiviset yllätykset aiheuttivat Tsekin joukku-
eet, jotka molemmat pelasivat A-sarjassa loistavasti läpi turnauksen. 
Etenkin juuri viime vuonna A-sarjaan noussut miesten joukkue vakuutti 
tasaisen varmalla pelillään, joka olisi voinut näyttää vieläkin parempia 
tuloksia, jos kokematon joukkue olisi oivaltanut pitää pelikelloa hieman 
tarkemmin silmällä turnauksen alussa - no nyt on sekin oppi hankittu, 
joten jatkossa tuskin tulemme näkemään kyseiseltä joukkueelta yhtään 
lahjoitettua voittoa ajan loppumisen vuoksi.

Kuin päälle päätteeksi molemmat tsekkijoukkueet päihittivät MM-
kisakarsinnassa B-sarjan voittajajoukkueet ja vieläpä suoraan kahdessa 
ottelussa. Tsekki kiilasi siis näin itsensä kertaheitolla mukaan kisaamaan 
Vancouverin olympiapaikasta, eikä vallan mahdottomasti kannata 
yllättyä, jos he siinä myös onnistuvat.

Mistä ihmeestä tällainen piskuinen curlingmaa kuin Tsekki nyt yht’äkkiä 
on nostanut profiiliaan näin merkittävästi? Nykymenestyksen siemen 
taidettiin kylvää jo vuonna 2003, kun Prahaan valmistui kansainväliset 
mitat täyttävä curlinghalli, jossa panostettiin alusta alkaen hyviin 
peliolosuhteisiin ja aktiiviharrastajien tarpeisiin – nyt on aika nauttia 
panostusten mukanaan tuomasta menestyksestä!
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Yksi kauden kohokohdista, 
curlingin EM-kisat on pelat-
tu, ja allekirjoittaneella oli 

taas paikanpäällä kunnia edustaa 
Suomen Curlingliittoa niin kan-
sainvälisissä kokouksissa kuin 
kisa-areenallakin! Lopputulos ei 
joukkueidemme osalta ollut ehkä 
odotusten mukainen, vähiten var-
masti joukkueidemme itsensä mie-
lestä, mutta haluan silti kiittää 
niin Annen kuin Kallenkin joh-
tamaa edustusjoukkuetta kunni-
akkaasta esiintymisestä!! Nyt on 
vain jaksettava puurtaa eteenpäin 
kohti uusia haasteita ja uskottava 
uuteen nousuun!!! : )

Kansainvälisten liitojen samoin 
kuin eri projektejamme koske-
vat kokoukset sujuivat sen sijaan 
erinomaisesti, ja iloisimpana tu-
loksena oli Maailman Curlinglii-
ton (WCF) päätös myöntää koro-
tonta lainaa Hyvinkään curling-
hallihankkeeseen! Toivottavasti 
tämä päätös edesauttaa ratkaise-
vasti myös muiden rahoituspää-
tösten pikaista loppuunsaattamis-

ta. Myös tulevia MM-kisojamme 
koskevat palaverit olivat erittäin 
positiivisia, ja kiinnostus kisojam-
me kohtaan tuntuu ainakin Eu-
roopassa olevan hyvinkin suurta. 
Ollaan siis yhdessä sankoin jou-
koin valmiit vastaanottamaan niin 
osallistuvat joukkueet kuin myös 
ulkomaiset vieraamme – tunnel-
maa niin kentälle kuin sen ulko-
puolellekin!!

Ensi vuonna EM-kisat käydään-
kin sitten  naapurimaassamme 
Ruotsissa, ja silloin tavoitteena 
voisikin olla mittavan kotimaisen 
fanijoukon saaminen paikanpääl-
le omia joukkueitamme kannusta-
maan! 

KIITOS SUOMALAISELLE 
CURLINGILLE!

Yksi curlingvuosi on jälleen päät-
tymässä ja uusi odottaa jo oven 
takana... Tässä välissä on ehkä 
hyvä taas vaihteeksi pysähtyä 
miettimään, kuten tein itse yhtenä 
iltana EM-kisoissa skotlantilaisen 

ja hollantilaisen ystäväni kans-
sa, kuinka kiitollisia voimme olla 
niistä kokemuksista, joita tämän 
rakkaan lajimme parissa olem-
me saaneet. Yhdessä päädyimme 
siihen kiistattomaan lopputulok-
seen, ettemme koskaan olisi voi-
neet saavuttaa sellaista ystävyyttä, 
kulttuurillista yhteyttä ja peli-iloa 
minkään muun lajin parissa kuin 
mitä curling on meille tarjonnut... 

Omasta puolestani haluan jälleen 
kerran kiittää kaikkia suomalaisia 
curlingin harrastajia ja lajin pa-
rissa toimivia henkilöitä siitä, että 
olette olleet omalta osaltanne mu-
kana viemässä eteenpäin Suoma-
laista Curlingia ja että itse olen 
saanut etuoikeuden edustaa sitä 
liittomme puheenjohtajana! 

Toivotan teille kaikille 
Menestyksekästä Curlingvuotta 
2008!!!!
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Miesten curlingin 
Suomen mesta-
ruussarja laajeni 

kuluvalle kaudelle peräti 26 
joukkueeseen, joten jo alusta 
saakka oli selvää että kaksi 
sarjatasoa ei tulisi enää riit-
tämään. Kiinnostus curlingia 
kohtaan on ollut Torinon 
menestyksen myötä tasaises-
sa nousussa ja tilanteeseen 
oli onneksi osattu varautua 
ajoissa. Etukäteen oli laadit-
tu suunnitelmat eri joukkue-
määrien varalta, joten ilmoit-
tautumisajan umpeuduttua 
oli helppo todeta ensimmäi-
sen kerran suomalaisen cur-
lingin historiassa tarvittavan 
mestaruussarjan ja I-divisi-
oonan lisäksi myös II-divisi-
oonatasoa.

 Joukkuemäärien kasvun 
myötä myös jääajan tarve 
luonnollisesti kasvaa. Nyt 
onkin jo ajauduttu tilantee-
seen, jossa nykyisillä jääre-
sursseilla laajentumiseen ei 
ole enää varaa – itse asiassa 
jo nyt otteluohjelma näyttää 
paikka paikoin olevan liian ahdas. Suo-
men mestaruuden kohtalo tulisi ratkaista 
tasapuolisissa oloissa, joissa otteluiden 
välissä tulisi aina olla vähintään yksi otte-
lukierros lepoaikaa. Tulevaisuudessa tila-
ongelma saadaan toivottavasti ratkaistua 
uusien hallihankkeiden valmistuttua lähi-
vuosina. Joka tapauksessa viimeistään 
kauden päätyttyä on jälleen tullut aika 
avata keskustelu ensi kauden SM-sarjan 
sarjamuodosta ja otteluohjelmasta. Jatku-
vaa kehitystä tarvitaan joukkuemäärien 
kasvaessa ja kilpailun koventuessa.

SM-karsinnat kaksiosaisina
Suuri joukkuemäärä johti myös siihen ti-
lanteeseen, että yksi karsintaviikonloppu 
ei enää riittänyt selvittämään mestaruus-

              Taistelu 
     Suomen mestaruudesta          
                        on alkanut

sarjaan nousevia joukkueita. Kaksi vii-
konloppua kestävien karsintojen ensim-
mäinen osa pelattiin 23. - 25.11.2007 
Lohjan Kisakalliossa. Karsinnan jälkim-
mäinen osuus pelattiin Vierumäellä 14. - 
16.12.2007 yhdessä II-divisioonan otte-
luiden kanssa. Karsintaturnauksessa pela-
tut keskinäiset pelit otetaan huomioon 
niiden joukkueiden kesken, jotka pelaavat 
lopullisesti samassa divisioonassa, mikä 
osaltaan helpottaa otteluohjelman tekoa.
Ensimmäisen karsintaturnauksen voitolli-
sesti selvittivät Joonas Hellevaaran nuori 
hyvinkääläisjoukkue ja Kimmo Iivosen 
joukkue Helsingin yliopiston curlaajista. 
Nämä kaksi joukkuetta etenivät karsin-
nan toiseen vaiheeseen, josta kolme pa-
rasta joukkuetta nousee pelaamaan mes-
taruussarjaan. Normaalitilanteessa nousi-

jajoukkueita pitäisi olla aino-
astaan kaksi, mutta yksi yli-
määräinen paikka vapautui 
kun viime vuonna I-divisioo-
nan voittanut Riku Harjulan 
joukkue sulautui Tomi Ran-
tamäen joukkueeseen, eikä 
näin ollen lunastanut sille 
kuulunutta sarjapaikkaa.

Tutut mestariehdokkaat
Suurimpina mestariehdok-
kaina tulevaan kauteen läh-
dettäessä voitaneen pitää 
hallitsevia mestareita Anne 
Malmin joukkuetta ja Kalle 
Kiiskisen nimiin siirtynyttä 
miesten edustusjoukkuetta. 
Suurimmat haastajatkin tule-
vat tutuista osoitteista, viime 
kauden hopeamitalistit Kat-
ja Kiiskisen joukkue ja Aku 
Kausteen joukkue lienevät 
todennäköisimmät uhat hal-
litsevien mestarijoukkueiden 
mestaruuden uusimiselle. 
Suomen mestari vuosimallia 
2007-2008 lunastaa itselleen 
oikeuden edustaa maatamme 
ensi syksyn EM-kisoissa Örn-
sköldsvikissä, jossa molemmat 

joukkueemme pelaavat jälleen B-sarjassa.

 Vierumäen 2. karsinnasta mestaruus-
sarjaan nousivat koko viikonlopun hyvin 
pelannut nuori Kimmo Ilvosen joukkue 
sekä erittäin jännittävien, viimeisiin kiviin 
ratkenneiden karsintapelien jälkeen Timo 
Kausteen ja Toni Sepperin joukkueet.

Curlingin SM-sarja, joka koostuu 
miesten osalta mestaruussarjasta 
sekä I-, ja II-divisioonista, pelataan 
seuraavasti: 

18. - 20.1.2008   Vierumäki (m, n) 
25. - 27.1.2008  Vierumäki (m) 
15. - 17.2.2008  Vierumäki (m, n) 
29.2. - 2.3.2008  Kisakallio (m, n)  

■ Jermu Pöllänen
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Kalle Kiiskisen kipparoima joukkue saanee SM-sarjassa kovan vastuksen.
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Karsintakilpailuun osallistui yhdek-
sän maata, joista kaksi parasta saa 
paikan vuoden 2008 MM-kilpai-

luihin. Suomen joukkueen lisäksi MM-
karsintakilpailuun osallistuvat Ruotsi, 
Tanska, Puola, Töekki, Saksa, Italia, Kiina 
ja Englanti. MM-kilpailuihin ovat paik-
kansa varmistaneet Kanada, Japani, Ko-
rea, Norja, Venäjä, Skotlanti, Sveitsi ja 
USA.

 Suomen joukkue lähti turnaukseen en-
nen kaikkea hakemaan pelikokemusta, 
koska olihan joukkue ollut kasassa vasta 
viisi kuukautta, eikä yhtään virallista peliä 
ollut vielä alla. Toki mielessä oli myös 
mahdollinen pääsy MM-kisoihin Sveitsiin, 
mikä olisi vaatinut sijoittumista kahden 
parhaan maan joukkoon. 

 Suomen ottelut alkoivat erittäin koke-
nutta pt-curlingmaata Englantia vastaan. 
Suomen joukkue ei kumarrellut ennakko-
suosikkia vaan aloitti ottelun loistavasti 
ryöstämällä ensimmäisessä päässä yhden 
pisteen. Tämän jälkeen pelin hallinta siir-
tyi Englannille, mutta Suomi taisteli kui-
tenkin urheasti ja lopputulos oli 6-5 Eng-
lannille. Vaikka niukka tappio tulikin, niin 

Pyörätuolicurlingjoukkue 
taisteli upeasti MM-karsinnoissa

joukkue oli silti antanut myrskyvaroituk-
sen muille joukkueille osaamisestaan. 

 Päivän toisessa ottelussa vastaan tuli 
Ruotsi. Naapurimaamme tuli otteluun 
erittäin kovalla asenteella eikä suomalais-
ten kova yritys riittänyt millään vaan otte-
lu päättyi selvästi 11-0 Ruotsille. Ensim-
mäinen kisapäivä oli näin ohi ja tulomat-
kasta hieman väsynyt joukkue lähti hotel-
lille keräämään uusia voimia seuraavaan 
päivään. 

 Ensimmäisten pelien tilanteet oli jouk-
kueessa analysoitu ja toisena kisapäivänä 
lähdimme iltapäiväottelussa haastamaan 
Saksaa. Aamulla olimme saaneet ylimää-
räisen tunnin mittaisen harjoitusvuoron, 
koska kilpailujärjestäjät eivät ehtineet 
muokkaamaan otteluohjelmaa uudestaan 
Bulgarian poisjäännin jälkeen. Lähtökoh-
dat Saksaa vastaan olivat siis hyvät, vaik-
ka toki tiedettiin Saksan olevan yksi kisan 
ennakkosuosikeista. Suomi voitti määris-
kisan eli sai viimeisen kiven edun otteluun. 
Kaksi ensimmäistä päätä pelattiin tasa-
vahvasti, mutta sitten ote siirtyi vahvem-
malla ja kokeneelle Saksalle ja ottelu päät-
tyi selvästi 8-2 Saksalle.

 Kolmas päivä alkoi aamuottelulla 
Tanskaa vastaan. Tanska oli turnauksessa 
mukana puhtaalla pelillä, joten kovaan 
paikkaan Suomi joutui. Suomi oli hieman 
muuttanut pelaajien järjestystä ja se sel-
västi piristi joukkueemme ilmettä. Kol-
mannen pään jälkeiselle tauolle siirryttiin 
upeasti Suomen johtaessa 4-2. Tauon jäl-
keinen pää on perinteisesti curlingissa 
haastava etenkin, kun vastustajalla on vii-
meinen kivi ja takaa-ajoasema. Tanska 
käytti tilanteen erinomaisesti hyväkseen 
Suomen hermoillessa ja vei pään 6-0 ja lo-
pulta koko ottelun 10-5. 

 Iltapäiväpelissä vastaan tuli Tsekki, jo-
ka oli etukäteen ajateltuna turnauksen en-
simmäinen voitettava maa. Otteluun läh-
dettiin hyvällä tsempillä ja näyttämisen 
halulla, joka oli kasvanut entisestään hy-
vän Tanska-pelin alun jälkeen. Huippu-ur-
heilussa vain ei aina kova yrityskään riitä 
ja pelaajien yliyrittäminen kostautui en-
simmäisessä päässä, joka meni Tsekille 4-
0. Loppuottelu olikin sitten kosmetiikkaa, 
vaikka yrityksen puutteesta ei voinut jouk-
kuetta syyttää. Suomi onnistui kuitenkin 
voittamaan kolme päätä, mutta se ei riittä-
nyt, vaan ottelu päättyi lopulta 8-3 tsekeil-

Pyörätuolicurlingin 

MM-karsinnat pelattiin 

5. - 9.11.2007 Skotlannin 

Invernessissä. 

Ensimmäistä kertaa mukana 

oli myös Suomen maajoukkue. 

Maajoukkueessa pelasivat 

Tuomo Aarnikka (kapt.), 

Jari Manni, Harri Haapala, 

Riitta Särösalo ja Seppo 

Pihnala. 

Valmentajina toimivat Anne 

Malmi ja Lauri Ikävalko. 
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le. Tsekkiottelun jälkeen saimme kuulla 
murheellisesta Jokelan tapahtumasta, jo-
ka luonnollisesti järkytti jokaista joukku-
eemme jäsentä.

 Neljäs kisapäivä alkoi minuutin hiljai-
suudella, jolla kisajärjestäjät ja muut maat 
halusivat kunnioittaa maatamme kohdan-
neesta suuresta surusta. Aamupeli alkoi 
hieman sekavissa tunnelmissa Puolaa vas-
taan. Suomen joukkue osoitti kuitenkin 
suurta henkistä kanttia ja voitti ensimmäi-
sen pään 3-0. Tämän jälkeen tulimme taas 
tilanteeseen, jossa johtoa piti puolustaa. 
Turnauksen tuoma väsymys rupesi näky-
mään pelaajissa alkeellisina virheinä, jot-
ka Puolan joukkue käytti häikäilemättö-
mästi hyväksi. Puola voitti seuraavat 4 
päätä ja viimeisen päässä alkaessa oli ti-
lanne jo melko toivoton 9-3 Puolalle. Vii-
meinen pää oli vain pelailua, jossa Suomi 
sai yhden pisteen ja koko peli siis 9-4. 

 Iltapäiväpelissä vastaan tuli Italia, jo-
ka oli turnauksen aikana kohentanut peliä 
kuin kuuluisa sika konsanaan. Italia tuli 
hakemaan jatkoa hyville otteluille kovalla 

asenteella eikä Suomen väsynyt joukkue 
voinut muuta kuin ihmetellä saapasmaan 
hurjia heittoja. Tauolla tilanne oli jo 7-0. 
Tauolla valmennusjohto koetti herätellä 
väsynyttä joukkuetta taistelemaan, sillä 
olihan edessä vielä yksi kisapäivä. Tauon 
jälkeen Suomi saikin 3 pistettä, mutta vii-
des pää meni Italialle samoin numeroin: 
Italia johti 5. pään jälkeen 10-3. Suomen 
joukkue kätteli ja kiitti Italiaa pelistä ja 
lähti valmistautumaan viimeisen koitok-
seen. 

 Viimeisenä kisapäivänä riitti panosta 
niin sarjataulukon kärjessä kuin hännillä-
kin. Kärjessä viidellä maalla oli mahdolli-
suus päästä tie-break -ottelujen kautta 
kahden parhaan joukkoon. Häntäpäässä 
taas Suomella oli mahdollisuus nousta 
jumbosijalta kahdeksanneksi voittamalla 
Kiinan, jonka erittäin nuori joukkue oli 
edellisenä pelipäivänä voittanut Tsekin 9-
1. Edessä oli siis kova ottelu.
 
 Ottelu alkoi totutusti Suomen hyvällä 
ensimmäisellä päällä, josta se ryösti yhden 
pisteen. Seuraava pää oli sitten sysimusta: 

omilla virheillä ja vastustajan hyvällä tak-
tiikalla autoimme Kiinan ottamaan jopa 4 
pistettä. Nyt Suomen nuori joukkue oli 
kovemmassa paikassa kuin koskaan. Suo-
malainen sisu ja näyttämisen halu antoivat 
joukkueelle kuitenkin lisää voimaa ja otte-
lun kolmas pää oli Suomelta jälleen hyvää 
peliä ja tauolle mentäessä tilanne oli 4-3. 

 Tauolla joukkue tsemppasi entisestään 
ja halu voittaa ottelu takoi voimakkaasti 
jokaisen päässä. 4. ja 5. pään Suomi kuit-
tasi yhteensä 3-0 eli viimeiseen päähän 
mentiin Suomen johdossa 6-4! Voitto oli 
lähempänä kuin saattoi uskoakaan! Vii-
meisessä päässä Suomen piti vain pitää 
Kiinan kivet pois pesästä ja pakottaa vas-
tustaja yhteen pisteeseen. Dramatiikkaa 
riitti kuitenkin loppuun asti, kun Suomi 
hieman epäonnistui heitoissa ja päästi Kii-
nan yrittämään tasoitusta viimeisellä ki-
vellä. Kiinan Liu Chunyuen poistoheitto 
oli hieman liian hiljainen eikä se poistanut 
Suomen ykköskiveä. Suomen joukkue 
pääsi juhlimaan historiallista voittoa ilon-
kyynelein. Tällä voitolla Suomi säästyi ki-
sojen jumbopaikalta. 

 Kisojen kärki tiivistyi lopulta niin, että 
neljä maata pelasi tie-break -ottelut MM-
kisapaikoista: otteluissa olivat vastakkain 
Tanska ja Italia sekä Ruotsi ja Saksa. Otte-
lujen voittajat saisivat paikan MM-kisoi-
hin. Ihan pelkää pohjoismaista juhlaa ei 
koko päivä ollut, sillä Tanska kompastui 
Italiaan, eikä näin ollen päässyt kisoihin. 
Tappio oli tanskalaisille kova paikka (ja 
kyynelten myös), olivathan he johtaneet 
runkosarjaa koko viikon. Ruotsi hoiti 
Saksan selvästi ja pitää Norjan lisäksi 
pohjoismaista kunniaa yllä 2. - 9.2.2008 
MM-kilpailuissa Sveitsissä. 

 Kokonaisuudessaan Suomen joukku-
een esitystä voidaan pitää hyvänä: on har-
vinaista, että joukkue pystyy parantamaan 
suoritustaan peli peliltä, päivä päivältä 
turnausrasituksesta huolimatta, kuten pt-
curlingin maajoukkue teki. 

 Näillä eväillä on hyvä jatkaa ja tehdä 
lajia tutuksi myös pääkaupunkiseudun ul-
kopuolelle. Jos olet kiinnostunut pyörä-
tuolicurlingista pelaajana tai ohjaajana, 
ota yhteyttä Osku Kuutamoon (osku.kuu-
tamo@siu.fi SIU, lajipäällikkö), Lauri Ikä-
valkoon (lauri.ikavalko@kisakallio.fi) tai 
Anne Malmiin (anne.malmi@pp.inet.fi).
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Tässä artikkelissa jatketaan edellisen lehden aloittamaa heittotekniikan harjoitteiden esittelyä. 
Edellisessä numerossa käsiteltiin heiton tasapaino- ja suuntaharjoitteita, nyt vuorossa ovat 
heiton voimaan ja videointiin liittyvät harjoitteet. Artikkeli pohjautuu Valmentaja 2 -tason 

aineistoon, jonka on toimittanut Suomen Curlingliitolle Jermu Pöllänen.

Voima
Heiton voimakkuutta tulee harjoitella 
myös erikseen. Tällöin ei kiinnitetä huo-
miota niinkään heiton suuntaan kuin juuri 
oikean voimakkuuden löytämiseen. Yk-
sinkertainen ja tehokas harjoite on ns. 
määrämittaisten heittojen kilpailu, jossa 
joukkueen jäsenet kilpailevat toisiaan vas-
taan siten että jokaisella on koko kilpailun 
ajan käytössään yksi ja sama kivi, jolla 
heitetään määrämittaisia heittoja normaa-
listi radan toisessa päässä olevaan pesään. 
Heitot on helppo pisteyttää pesän renkai-
den mukaan esimerkiksi siten, että uloim-
masta renkaasta saa yhden, valkoiselta 
kaksi, sisemmästä renkaasta kolme, nän-

niltä neljä ja pesän keskireiän päältä viisi 
pistettä. Kilpailun voi järjestää esimerkik-
si siitä, kuka pääsee ensimmäisenä kol-
meenkymmeneen pisteeseen. Pienen lisäy-
rityksen kilpaan voi tuoda pieni panos, 
jolloin heitossa on pelitilanteen tapaan 
pieni onnistumisen paine.
 Pidemmälle vietynä pelin sääntöjä voi 
varioida mm. määräämällä miinuspisteitä, 
jos kivi ei osu pesään tai antamalla taka-
pesän puolelle ajautuneista heitoista yh-
den pisteen verran vähemmän kuin etupe-
sän puolelle pysähtyneistä. Tämä perus-
harjoite on erittäin helppo toteuttaa ja 
auttaa löytämään lihasmuistiin oikean 
voiman määrämittaisen heittämiseen sil-

loin kun sitä pelitilanteessa tarvitaan. 
Heittäessä tulee ottaa huomioon, että par-
haaseen tulokseen pääsee heittämällä ki-
ven noin metrin verran vajaaksi tee-linjas-
ta ja harjaamalla se oikean mittaiseksi – 
näin se toimii myös oikeassa pelitilantees-
sa. Lisävariointia määriskilpailuun saa li-
säämällä kisaan esim. tuplapiste- ja 
triplapistekierrokset loppuun, jolloin yk-
sittäisen heiton tärkeyttä voidaan koros-
taa. Aivan kuten ratkaisuheitot peleissä-
kin ovat tärkeämpiä.
 Pesän keskustaan suuntautuvien mää-
rämittaisten heittojen lisäksi curling-otte-
lun aikana tulee vastaan useita erilaisia 
määrämittaisia heittoja, joissa tarvitaan 

■ Jermu Pöllänen & Jari Laukkanen
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joko kovempaa tai hiljaisempaa voimaa. 
Voiman kontrollointia voi harjoittaa hy-
vin esim. jakamalla pelialueen pituussuun-
nassa kuuteen eri alueeseen, joihin yrite-
tään heittää määrämittaisia. Tässä har-
joitteessa ei ole niinkään tarpeellista har-
jata heittoja, jolloin ponnistuksen kovuus 
vaikuttaa suoraan kiven liukumaan mat-
kaan ja saadaan suorituksesta oikea pa-
laute. Myös tämän harjoitteen yhteyteen 
voi keksiä erilaisia kilpailuja kuten esim. 
tehtävänä heittää harjaamatta kivi järjes-
tyksessä noille kuudelle ennalta määrätyl-
le alueelle alkaen hiljaisimmasta heitosta 
aina kovimpaan saakka ja vielä sieltä ta-
kaisin. Tämän harjoitteen myötä käy sel-
västi ilmi ponnistuksen kovuuteen tarvit-
tava muutos siirryttäessä määrämittaisten 
heitossa alueesta toiseen. 
 Toisinaan kannattaa keskittyä pelkäs-
tään yhden voimakkuuden harjoitteluun, 
esimerkiksi harjoiteltaessa suojaheiton 
heittämistä voidaan harjoitella pelilinjan 
ja pesän puoliväliin pysähtyvän määrä-
mittaisen heittämistä useita kertoja perä-
jälkeen. Vaikka suojaheitto on ykkösheit-
täjälle se yleisin ja sitä kautta tärkein heit-
to, niin koko joukkueen tulee harjoitella 
myös suojan heittämistä, sillä se on peliti-
lanteessa yllättävän vaikea toteutettava 
vaikka on periaatteessa pelin helpoimpia 
heittoja.
 Kaikki peliheitot eivät ole tietenkään 
määrämittaisia, joten myös poistovoimia 
tulee harjoitella erilaisilla voimakkuuksil-
la. Poistovoimien määrittämiseen tulee 
käyttää sekuntikelloa, siitä enemmän 
myöhemmissä artikkeleissa.

Videointi
Kuten useissa muissakin lajeissa, videoi-
malla oman suorituksensa urheilija näkee 
sivustakatsojan silmin oman suoritteensa 
ja erityisesti ne virheet, jotka tulee ensim-
mäisenä korjata. Videoiden käyttö tek-
niikkaharjoitteissa on todella tehokas ja 
informatiivinen keino parantaa omaa tek-
niikkaa, toisinaan jopa ainoa keino, joka 
todella toimii.
 Heittotekniikkaa voidaan videoida 
suoraan sivulta kuvattuna, jolloin joku 
toinen henkilö kuvaa heittosuorituksen 
alusta loppuun paikallaan seisten ja seura-
ten liukua vaakasuuntaan panoroiden. 
Tällä tavalla paljastuvat heitosta mahdol-
liset puutteet heiton eri osioiden ajoituk-
sessa.
 Toinen ja kenties se yleisempi tapa on 
kuvata heittoa suoraan edestäpäin, jolloin 
heittäjä näkee oman heittonsa ”kapteenin 

silmin”. Tällöin kannattaa heittää aina 
suoraan kohti kameraa olevaan merkkiin, 
jolloin sivuttaissuunnassa tapahtuvat vir-
heet erottuvat selvästi. Lisäapua sivusuun-
nassa tapahtuvien virheiden havaitsemi-
seen tuo esimerkiksi laserpointteri, joka 
suunnataan kamerajalustan keskiöstä suo-
raan kohti ponnistavan jalan hakkia.
 Kamera kannattaa asettaa jäälle kol-
mijalkaisen jalustan varassa noin puolivä-
liin rataa ja vain muutaman kymmenen 
sentin korkeudelle jäästä. Videokameran 
kuva tulee suunnata ja zoomata siten, että 
heittäjä näkyy hakille kyyristyessään ylä-
reunassa kuvassa kokonaan ja alareunasta 
tulisi näkyä pelilinjan jälkeen vielä pari 
metriä jäätä. Tällä perusasetuksella näh-
dään irrotuksen suoruus ja koko heitto-
suoritus alusta loppuun saakka.
 Toisinaan voi olla tarve tarkastella 
hieman lähemmin jotain yksityiskohtaa 
heitossa, esim. irrotusta. Tällöin kameran 
voi zoomata lähemmäs pelilinjaa siten, et-
tä jäätä näkyy pari metriä ennen ja jälkeen 
pelilinjan. Kameran voi nostaa tässä tapa-
uksessa myös hieman ylemmäs, jotta heit-
täjän ote kiven kahvasta erottuu parem-
min. 
 Helpoimmin ja tehokkaimmin video-
harjoite viedään läpi siten, että asetetaan 
kamera jäälle ja kohdistetaan mahdolli-
sesti käytössä oleva pointteri oikein. Jouk-
kueen pelaajat heittävät yhden kiven ker-
rallaan vuoron perään siten, että oman 
heittonsa jälkeen heittäjä jää vastaanotta-
maan seuraavan heittäjän kiveä ennen 
kuin se törmää kameran jalustaan. Tähän 
tapaan heitetään 5-10 kierrosta läpi, min-
kä jälkeen vaihdetaan kamera toiselle 
puolelle rataa toisen puolen kierteiden 
heittämiseksi. Toistetaan harjoite toisella 
kierteellä, minkä jälkeen kokoonnutaan 
tutkimaan tulokset. On tärkeää, että use-
ampi silmäpari katsoo videota läpi ja 
kommentoi havaintonsa. Toisinaan heittä-
jä ei huomaa omaa virhettään edes videol-

ta katsottuna, ennen kuin joku sanoo sen 
ääneen. Tässä vaiheessa havainnointia 
auttaa myös huomattavasti, jos käytössä 
on videokameran näyttöä suurempi moni-
tori. 
 Jos käytössä ei ole laserpointteria, niin 
toinen tapa toteuttaa videoharjoitus on 
laittaa merkki pystyyn pesään ja kuvata 
kameralla merkin takaa noin metrin kor-
keudelta. Merkkinä voi toimia mikä ta-
hansa ”keppi”, joka pysyy pystyssä itses-
tään. Se voi olla vaikka rikkalapion teline 
tai harja, joka pidetään pystyssä kahden 
kiven välissä. Kamera suunnataan siten, 
että merkki näkyy kuvassa keskellä ja 
merkki on kohdistettu ponnistavan jalan 
hakkiin. Näin lähdettäessä heittoon kivi 
on keskellä merkkiä ja heittosuorituksen 
aikaiset kiven liikkumiset sivusuunnassa 
tulevat selkeästi esiin. Kuvasta erottuvat 
selkeästi ponnistuksen suuntaus ja irro-
tuksen vaikutus sivusuunnassa heittoon. 
Samoin liu’un suoruus (ts. pysyykö liuku 
suorassa koko suorituksen ajan vai kaar-
taako se johonkin suuntaan) ilmenee ku-
vasta selkeästi.
 Lopulta, kun selkeimmät virheet hei-
tosta on löydetty, voidaan harjoitella heit-
totekniikkaa juuri kyseisten virheiden 
poistamiseksi. Harjoittelu kannattaa aloit-
taa aina heittosuorituksen suoritusketjun 
alkupäätä lähinnä olevasta virheestä, sillä 
usein se ensimmäinen virhe johtaa toiseen, 
josta taas johtuu kolmas jne. Tunnin har-
joittelun jälkeen videointi voidaan toistaa 
ja tarkistaa muutokset heittotekniikassa. 
Ennen seuraavaa harjoituskertaa olisi jäl-
leen hyvä palautella edelliskerralla harjoi-
tetut asiat mieleen, jotta kehi-
tystä tapahtuisi. Tällä ta-
voin heittotekniikkaa 
voidaan parantaa koh-
talaisen lyhyessäkin 
ajassa huomatta-
vasti. Tietenkin 
mitä paremmak-
si tekniikka tu-
lee ja mitä pie-
nemmiksi virheet 
tulevat, sitä hitaammak-
si käy kehitys. Tällöin 
ollaan kuitenkin jo hy-
vin lähellä optimaa-
lista suoritetta ja vi-
deoharjoitteista on 
jo saatu irti suurin 
hyöty.        ■
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Kisoihin valmistautumi-
sessa vaikeuksia
Valmistautuminen EM-kisoihin 
koki miesten joukkueen osalta 
kovan takaiskun, kun pelireis-
sulla Sveitsissä ottelun jälkei-
sessä verryttelyssä joukkueen 
kolmosheittäjä ja varakapteeni 
Jani Sullanmaa loukkasi pol-
vensa, joka meni tilanteessa 
sijoiltaan. Loukkaantumisesta 
toipuminen vei lopulta niin pal-
jon aikaa, että kisat jäivät Janin 
osalta kokonaan pelaamatta, 
vaikka hänet nimettiinkin jouk-
kueen varapelaajaksi.

 Jania paikkaamaan lupau-
tui lopulta joukkueen varape-
laajaksi alun perin kaavailtu 
kokenut Wille Mäkelä, joka 
hyppäsi mukaan pelaavaan ko-
koonpanoon vasta noin kuu-
kausi ennen kisoja. Vaikka 
joukkueen jäsenet ovat vanhoja 
tuttuja keskenään ja pelanneet 
useita turnauksia yhdessä, niin 
tällä nimenomaisella kokoon-
panolla ja heittojärjestyksellä 
joukkue ei ollut aikaisemmin 
arvokisoissa pelannut. Valmis-
tautumisjakson jäätyä varsin 
lyhyeksi joukkue ei nähtävästi 

ehtinyt hitsautua riittävän yhte-
näiseksi, jotta paras pelisuori-
tus olisi kisoissa saatu kaivettua 
esiin.
 Naisten joukkueen valmis-
tautumista vaikeutti osaltaan 
ennalta tunnettu fakta, että 
joukkueen jäsenet asuvat eri 
paikkakunnilla, mikä väistä-
mättä vaikeuttaa jatkuvien yh-
teisten jääharjoitusten toteutta-
mista. Sama tilanne oli toki 
olemassa jo edellisvuonna hy-
vin menneiden EM-kisojen alla, 
joten mitenkään erityisen hälyt-
tävänä tilannetta ei voitu pitää.

Sattuu sitä 
kokeneemmallekin
Kisojen harjoituspäivänä jouk-
kueet heittivät harjoitusjakson-
sa päätteeksi Tee-heitot, joiden 
tarkoituksena on asettaa jouk-
kueet paremmuusjärjestykseen 

Taistelu Euroopan herruudesta käytiin tällä kertaa Etelä-Saksassa baijerilaisessa 
tuppukylässä, joka on kuuluisa lähinnä hulluna pidetyn kuninkaan rakentamasta 
linnasta – ja tietenkin curlingista! Suomalaisittain kisoilla oli varsin alavireinen 
sointi, kun molemmat joukkueemme putosivat ensi kaudeksi B-ryhmään. 
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Teksti ja kuvat ■ Jermu Pöllänen

     Loukkaantumisesta 

toipuminen vei lopulta 

niin paljon aikaa, että 

kisat jäivät Janin osalta 

kokonaan pelaamatta…” 



J O U L U 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 11CURL ING

siinä tapauksessa, että runko-
sarjan jälkeen satuttaisiin tasa-
pisteisiin useamman joukkueen 
kesken siten, että keskinäiset 
ottelut eivät riittäisi sijoituksen 
ratkaisemiseen. Tasapisteissä 
toki pelattaisiin tarvittaessa 
Tie-Break ottelu varsinaisen pa-
remmuuden selvittämiseksi, 
mutta esimerkiksi kolmen jouk-
kueen ollessa tasapisteissä ja 
keskinäisten otteluiden men-
nessä ristiin, parhaat Tee-heitot 
heittänyt joukkue saisi aluksi 
lepovuoron ja sitten vastaansa 
kahden heikomman keskinäi-
sen ottelun voittajan.
 Omaa mediapassia hakies-
sani törmäsin B-hallilla Englan-
nin naisten joukkueen kaptee-
niin Joan Reediin, joka asiasta 
kysyttyäni hieman nolostunee-
na suostui kertomaan oman 
joukkueensa Tee-heittojen men-
neen muuten aivan hyvin, mut-
ta oli itse epähuomiossa pot-
kaissut oman kivensä pois pe-
sästä sen pysähdyttyä, ennen 
kuin sitä oli ehditty mittaa-
maan. Totta tosiaan, arvoki-
soissa Tee-heittojen mittaami-
nen ei käykään kotoisaan ta-
paan pisteissä yhdestä viiteen, 
vaan näin monien (ja kohtalai-
sen taitavien) joukkueiden ol-
lessa mukana turnauksessa, 
Tee-heitot mitataan senttimital-
la neljän heiton yhteenlaskettu-
na etäisyytenä Tee-pisteestä. 
Jos kivi ei osu pesään, käyte-
tään etäisyytenä yleensä uloim-
man pesärenkaan etäisyyttä eli 
kuutta jalkaa (183 cm). Samaa 
mittaa käytetään myös silloin, 
kun joukkue koskettaa/siirtää 
kiveä ennen kuin se on tuoma-
rien toimesta virallisesti mitat-
tu.
 Hieman huvittuneena jat-
koin matkaani A-hallille, jossa 
oli juuri joukkueiden kokoon-
tuminen käynnissä. Myöhem-
min naisten ottelukierroksen 
aikana peliä seuratessani kävi 

ilmi, että myös Suomen mies-
joukkueen kokeneempi kaar-
ti oli syyllistynyt samaan lap-
sukseen kuin Englannin nais-
joukkueen kippari. Wille Mä-
kelän määrämittaisen tuuman 
vajaaksi jääneestä harjausvir-
heestä tuskastunut Teemu Salo 
oli nimittäin potkaissut kiven 
epähuomiossa pois pesästä heti 
sen pysähdyttyä ja näin tuuman 
etäisyys vaihtuikin äkisti seitse-
mäksikymmeneksikahdesi tuu-
maksi. Loppujen lopuksi tuolla 
virheellä ei turnauksen kulues-
sa ollut mitään vaikutusta Suo-
men peleihin, mutta se olisi hy-
vinkin saattanut heikentää me-
nestysmahdollisuuksia, jos Tie-
Break otteluihin olisi päädytty.

Ensimmäiset ottelut 
lupauksia herättäviä
Turnauksen alku lupasi hyvää 
tulevalle viikolle, kun naiset 
nappasivat voiton heti ensim-
mäisessä ottelussaan tsekkejä 
vastaan. Selvältä tuntunut joh-
toasema riitti juuri ja juuri tsek-
kien loppupäiden hyökkäyksen, 
ja pelikellon käydessä uhkaa-
vasti vähiin Suomen joukkueel-
ta joukkueen viimeisen pään 
pelisuoritus oli lähes käsin kos-
keteltavan hermostunutta. Niu-
kaksi menneen ottelun lopun 
myötä joukkueen jäsenten il-
meistä oli vaikea havaita EM-

kisojen A-sarjan turnausviikon 
alkaneen juuri äsken voitok-
kaasti.
 Naisten tavoin myös mies-
ten joukkue pelasi ensimmäi-
sen ottelunsa varsin hyvin aina 
vaikeana vastustajan tunnettua 
edelliskevään MM-kisojen ho-
peamitalistijoukkuetta, isäntä-
maan Saksaa vastaan. Saksan 
joukkueella oli yleisön vankka 
tuki takanaan, etenkin kun 
sattumoisin joukkue koostuu 
valtaosin Füssenissä syntyneis-
tä pelaajista ja mm. joukkueen 
kapteeni Andreas ”Andy” Kapp 
toimii paikallisen curlingseuran 
varapuheenjohtajana. Viimei-
seen päähän lähdettäessä ottelu 
oli tasan ja Suomella viimeisen 
kiven etu puolellaan. Viimeisel-
lä kivellä yritetty tuplapoisto 
taipui kuitenkin liikaa hipais-
ten puoliksi suojana ollutta 
Saksan kiveä ja voitto lipsahti 
isäntämaan joukkueelle. Ti-
lanteessa olisi ollut oiva mah-
dollisuus ratkaista ottelu myös 
viimeisellä määrämittaisella, 
mutta joukkue päätti luottaa 
ennemmin poistoheiton onnis-
tumiseen.
 Molempien joukkueiden 
osalta turnauksen ensimmäiset 
ottelut sujuivat siis pelillisesti 
varsin mallikkaasti ja toiveet 
hyvästä turnauksesta heräsivät 
henkiin. Jostain syystä hyvät 
otteet turnauksen edetessä kui-

tenkin katosivat ja muiden 
joukkueiden parantaessa omaa 
peliään, joutuivat suomalais-
joukkueet todelliseen ahdin-
koon.

Miesten sarjassa tasaista
Miesten turnaus jatkui hyvien 
otteiden myötä voitokkaasti 
Italian joukkuetta vastaan. 
Tsekki oli järjestää toisella peli-
kierroksellaan jymy-yllätyksen 
ollessaan niskan päällä Sveitsiä 
vastaan viimeisessä päässä, 
mutta pelikello painui nollaan 
ennen viimeistä heittoa, joten 
voitto merkittiin Sveitsille. Tse-
killä olisi tietääkseni ollut aina-
kin yksi aikalisä vielä käyttä-
mättä, joten taktinen kömmäh-
dys maksoi tärkeän voiton. 
Ruotsille kärsityn tappion jäl-
keen Suomen miesten joukkue 
palasi jälleen voittokantaan 
Ranskaa vastaan. Vielä tässä 
vaiheessa turnausta tilanne 
näytti joukkueen kannalta va-
loisalta. Toisin kuitenkin kävi. 
Ensin tuli tappio loistavat kisat 
pelannutta Norjan joukkuetta 
vastaan ja sitten kirvelevä vii-
meisen kiven tappio hyvin pe-
lannutta Tsekkiä vastaan. Vii-
meinen poistoheitto oli hieman 
liian kova ja vierähti vain joi-
tain millejä huonommaksi kuin 
tsekkien toinen pesässä ollut ki-
vi.
 Tsekeille koetusta tappiosta 

     Loukkaantumisesta 

toipuminen vei lopulta 

niin paljon aikaa, että 

kisat jäivät Janin osalta 

kokonaan pelaamatta…” 

Tsekkipelissä ottelun voitto ja 
Tie-Break paikka Ranskaa vas-
taan olivat näin lähellä.

…tuuman etäisyys vaihtuikin 

äkisti seitsemäksikymmeneksi-

kahdeksi tuumaksi” 
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ei miesten joukkueemme enää 
toipunut ja kun Tanskakin 
nappasi heti seuraavassa otte-
lussa voiton omalla viimeisellä 
määrämittaisellaan, jäi jouk-
kueen lopulliseksi saldoksi nuo 
alkuturnauksen kaksi voittoa. 
Tällä irtosi turnauksessa loh-
duton yhdeksäs sija, joka tiesi 
samalla putoamista ensi syksyn 
EM-kisoissa B-ryhmään. Run-
kosarjan viimeisessä ottelussa 
Suomen joukkue yritti vielä he-
rätellä kateissa ollutta pelivi-
rettä vaihtamalla Wille Mäke-
län kapteenin paikalle, mutta 
Skotlanti ei antanut Suomelle 
lopulta mahdollisuuksia otte-
luvoittoon.

Naisten otteissa 
epävarmuutta
Naisten joukkueen hyvin alka-
nut turnaus koki kovan kola-
uksen heti toisessa ottelussa, 

kun nuori itävaltalaisjoukkue 
peittosi Suomen, vieläpä melko 
selvänumeroisesti. Jatkossa 
Suomen otteet ailahtelivat pe-
lin aikana melko paljon, eikä 
tasaisen varmaa suoritustasoa 
saavutettu koko turnauksen ai-
kana. Venäjää vastaan Suomi 
rypisteli hienosti loppuun saak-
ka häviten kuitenkin lopulta 
yhdellä pisteellä. Saksaa ja Ita-
liaa vastaan Suomella oli myös 
omat tilaisuutensa, mutta lo-
puissa peleissä vastustajan suo-
ritustaso oli vain yksinkertai-
sesti liian kova. Tasaisuuden 
puutteen lisäksi joukkueen ot-
teissa paistoi läpi jonkinlainen 
epävarmuus, sillä pelikello kä-
vi useimmissa otteluissa armot-
tomasti kohti nollaa, mikä 
omalta osaltaan lisäsi painetta 
pelin loppupuolen ratkaisuhet-
killä. Yhdellä voitolla naisten 
joukkueemme sijoittui A-sar-

jan viimeiseksi eli kymmenen-
neksi ja sen kohtaloksi koitui 
pudota takaisin B-ryhmään, 
josta se viime vuoden hienosti 
menneiden kisojen myötä nou-
si.

Mitalipelien taika
Ristiin menneiden pelien myö-
tä miesten sarjassa päädyttiin 
Tie-Break otteluihin Ruotsin, 
Saksan ja Skotlannin kesken. 
Parhaiden Tee-heittojen perus-
teella skotit saivat vapaavuo-
ron ensimmäiselle pelikierrok-
selle. Saksan ja Ruotsin koh-
taamisessa isäntämaan joukkue 
osoittautui etevämmäksi selvin 
9-4 lukemin. Sen sijaan ilta-
kierroksella pelatussa toisessa 
Tie-Break ottelussa Saksan tie 
kotikisoissa nousi pystyyn, kun 
Skotlanti nappasi voiton ja 
runkosarjan neljännen sijan 
mukanaan tuoman jatkopai-
kan.
 Kansainvälisissä arvoki-
soissa on nykyisin käytössä 
Kanadassa jo pitkään suosittu 
ns. page-systeemi jatkopelien 
tuloksia ratkottaessa. Systee-

min hienous on siinä, että run-
kosarjassa kahden parhaan 
joukkoon sijoittunut joukkue 
on taatusti mitaleilla. Tällöin 
kaikki joukkueet pelaavat to-
sissaan runkosarjan loppuun 
saakka, eikä merkityksettömi-
en pelien mukanaan tuomia 
yllätystappioita runkosarjan 
viimeisillä kierroksilla enää 
nähdä.
 Page-systeemissä runko-
sarjan voittanut joukkue koh-
taa ensin toiseksi sijoittuneen. 
Voittaja tästä ottelusta etenee 
suoraan turnauksen finaaliin. 
Tällä kertaa molemmat run-
kosarjassa loistaneet joukkueet 
veivät suoraan finaalipaikan 
nimiinsä, kun miesten sarjas-
sa Norja jatkoi tappiottomien 
otteluidensa sarjaa peitoten 
Tanskan ja naisten sarjassa 
Ruotsin kokenut joukkue nap-
pasi finaalipaikan niin ikään 
Tanskan nenän edestä. Runko-
sarjan kolmanneksi ja neljän-
neksi sijoittuneiden joukkuei-
den kohtaamisissa molemmis-
sa skottijoukkue nappasi voi-
ton vastustajastaan Sveitsistä. 

Suomen joukkueen tapaan myös Skotlannin joukkueen kolmosheittäjä 
ja varakippari vaihtui ennen kisoja. Heittämässä Graeme Connal. 

Arvaa, harmittaako?
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Sveitsille jäi näin ”luu käteen” 
molemmissa sarjoissa, kun mi-
talipelit karkasivat viime het-
kellä tavoittamattomiin.
 Semifinaaliotteluksi page-
systeemissä kutsutaan runko-
sarjan voittaneen ja toiseksi si-
joittuneen ottelussa hävinneen 
joukkueen kohtaamista kol-
mannen ja neljännen kohtaa-
misen voittanutta joukkuetta 
vastaan. Systeemissä on näin 
vain yksi semifinaali, josta voit-
taja etenee finaaliin ja hävin-
neelle osapuolelle ojennetaan 
suoraan pronssiset mitalit. 
Kuin kohtalon oikkuna vastak-
kain sekä miesten että naisten 
semifinaalissa asettuivat Tans-
ka ja Skotlanti. Jälleen skotti-
laiset näyttivät, että perinteet 
ja kokemus painavat ratkaisu-
peleissä ja poistuivat areenalta 
voittajina. Pronssiset mitalit 
pujotettiin siis Tanskan jouk-
kueiden kaulaan.

Page-systeemiä on Kanadassa 
toisinaan kritisoitu siitä, että 
runkosarjan voittajan ja toi-
seksi sijoittuneen kohtaamises-
ta finaaliin suoraan edennyt 
joukkue häviää finaaliottelun 
useammin kuin voittaa sen. 
Tätä on yritetty perustella psy-
kologisilla seikoilla, kun semi-
finaalin voittanut joukkue saa 
voitostaan vielä ylimääräistä 
puhtia juuri finaalin kynnyk-
sellä. Niin tai näin, tällä kertaa 
voitot menivät puolittain edel-
lä mainitulla tavalla ja puolit-
tain toisinpäin. Ruotsin naisten 
joukkue osoitti jälleen kerran 
kovuutensa arvokisafinaalissa 
peitoten kapteeninsa Anette 
Norbergin johdolla skottilaiset 
kilpasiskonsa napaten näin pe-
räti kuudennen maanosan mes-
taruustittelinsä! Miesten sar-
jassa voittajana finaalista pois-
tui Skotlanti, joka paransi ot-
teitaan läpi koko viikon ja pe-

lasi parhaan pelinsä finaalissa. 
David Murdochin johtama ne-
likko ei antanut kisat finaaliin 
saakka tappiottomasti pelan-
neelle Thomas Ulsrudin Nor-
jalle juurikaan mahdollisuuk-
sia pelaten rohkeasti ja viisaasti 
läpi koko finaalin. Mainitta-
koon vielä, että Suomen jouk-
kueen tapaan myös Skotlannin 
joukkueen kolmosheittäjä ja 
varakippari vaihtui ennen kiso-
ja (tosin jo kauden alussa). 
Ewan MacDonaldin polvi ope-
roitiin, jolloin Graeme Connal 
liittyi joukkueeseen täyttämään 
Ewanin jättämän aukon ja hy-
vin hän sen täyttikin!

Kisojen yllättäjät ja 
pettymykset
Kisojen suurimmiksi yllättäjik-
si voitaneen lukea molemmat 
Tsekin joukkueet, jotka sekä 
miehissä että naisissa sijoittui-
vat turnauksessa lopulta kah-
deksanneksi. Molempien voit-
taessa myös MM-karsintaotte-
luissaan B-sarjan mestarit, 
avautui niille tie ensi kevään 
MM-kisoihin olympiakarsinta-

pisteiden jahtiin. Miesten sar-
jassa loistavat kisat pelasi myös 
Tanskan Johnny Frederiksenin 
joukkue, joka ei useista arvoki-
saedustuksista huolimatta ole 
aikaisemmin juurikaan menes-
tynyt. Myös Tanskan nuori 
naisten joukkue esitti loistavia 
otteita läpi turnauksen, mutta 
Tanskalta on naisten sarjassa 
totuttu odottamaan menestys-
tä miesten sarjaa enemmän.
 Suurimpien pettymysten 
joukossa oli suomalaisjoukku-
eiden lisäksi Italian miesten 
joukkue, joka matkaa kisoista 
kotiin ilman yhtäkään voittoa. 
Itse odotin myös Ruotsin mies-
ten joukkueelta hieman parem-
paa menestystä, vaikkakin jat-
kopelipaikka jäi vain yhden 
voiton päähän, joka joukkueen 
olisi pitänyt mielestäni ehdot-
tomasti ottaa Ranskaa vastaan. 
Tuore kokoonpano väläytteli 
kuitenkin ajoittain varsin mal-
likkaita otteita, joten luvassa 
on tulevina vuosina lisää me-
nestystä jos vain suinkin jouk-
kue pysyy yhdessä. Naisten 
puolella alisuorittajia Suomen 

H-mmm. Kuis se nyt noin... Anette Norbergin joukkue pelasi jälleen vakuuttavasti
koko kisojen ajan kaataen finaalissa Skotlannin.
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joukkueen lisäksi olivat mieles-
täni hallitseva mestari Venäjä, 
joka jäi tyystin mitalipelien ul-
kopuolelle. Myös Sveitsin jouk-
kueelta olisin odottanut ratkai-
supeleissä hieman terävämpää 
otetta, vaikkakin neljäs sija 
EM-kisoissa on sinällään var-
sin kunniakas saavutus. Lisäksi 
mainittakoon, että Itävallan 
naisjoukkueelta olisin odotta-

nut hieman parempaa pyriste-
lyä. Kovana poistojoukkueena 
tunnettu nelikko romahti aika 
monessa ottelussa suurinume-
roisiin tappioihin.

Taistelu A-sarjaan 
noususta
B-sarjan otteluissa käytiin jäl-
leen tiukka taisto paikasta au-
ringossa eli kahden A-sarjaan 

nousevan joukkueen sijoituk-
sista. Naisten sarjassa ehdotto-
mana ennakkosuosikkina oli 
Norjan joukkue, jonka kaptee-
niksi oli saatu houkuteltua 
uraansa lopettelemassa oleva 
Dordi Nordby. Joukkue pelasi-
kin runkosarjassa loistavasti 
napaten mm. ensimmäisessä 
ottelussaan Liettuasta murs-
kaavan 18-0 voiton! Joukku-

een veto loppui kuitenkin en-
simmäisessä ratkaisuottelussa 
kesken, kun Englannin joukkue 
peittosi sen viimeisellä loista-
valla määrämittaisella, joka 
kaksinkertaisen mittauksen jäl-
keen todettiin Norjan kiveä pa-
remmaksi. Heiton hienoutta li-
sää se, että määrämittainen pe-
lattiin läpi juuri ja juuri kiven 
mentävästä portista. Englanti 
nousi lopulta B-sarjan mesta-
ruuteen peitoten finaalissa Hol-
lannin joukkueen. Nämä kaksi 
raivasivat siis tiensä ensi syk-
syn EM-kisojen A-sarjaan.
 Miesten B-sarjassa oli jouk-
kueita peräti kolmen lohkon 
verran. Mestaruuteen ylsi en-
nakkosuosikki Irlanti, joka ei 
hävinnyt turnauksen aikana ot-
teluakaan. Toisena nousija-
joukkueena kunnostautui yllät-
täen Espanja, joka pudotti toi-
sen ennakkosuosikin viittaa 
kantaneen joukkueen Venäjän 
jatkosta semifinaalissa. Venäjä 
koki vielä tappion pronssiotte-
lussa Latviaa vastaan ja jäi näin 
kokonaan ilman mitaleita.

Protestia protestin 
perään 
EM-kisojen aikana nähtiin en-
nätysmäärä protesteja. Protes-
tien alkulähteenä toimi epäsel-
vyys naisten B-sarjan pelisys-
teemistä, joka ECF:n virallisten 
sääntöjen mukaan piti olla mu-
kautettu page-systeemi, jossa 
molempien lohkojen voittajat 
kohtaisivat viimevuotiseen ta-

David Murdochin luotsaama
Skotlanti venyi upeisiin suorituksiin
kisojen edetessä.
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paan toisensa kuten runkosar-
jan voittaja ja toiseksi tullut 
normaalissa yhden lohkon sys-
teemissä. Vastaavasti eri lohko-
jen toiseksi sijoittuneet kohtai-
sivat toisensa ottelussa, josta 
voittaja etenisi edellä mainitun 
ottelun hävinnyttä vastaan. Ki-
sojen joukkuetapaamisessa ki-
sojen päätuomari skotlantilai-
nen Leslie Ingram-Brown il-
moitti kuitenkin B-sarjan peli-
muodoksi semifinaaliottelusys-
teemin, jossa lohkon voittaja 
kohtaisi toisen lohkon kakko-
sen. Miesten sarjassa oli peräti 
kolme lohkoa ja tämän vuoksi 
miesten sarjassa tämä järjestely 
oli pakollinen jatkopelien to-
teuttamiseksi.

 Protestien suoran avasi 
Norja, joka protestoi pelisys-
teemin poikkeavuutta ECF:n 
säännöistä. Vastaprotestinsa 
jätti Hollanti, joka esitti pysy-
mistä joukkuetapaamisessa esi-
tetyssä systeemissä, johon 
joukkueet olivat asennoituneet. 
ECF:n hallituksen pikakoko-
uksessa päätettiin pysyä pää-
tuomarin esittämässä systee-
missä.
 Norjan joukkueen hävittyä 
Englannille oman semifinaa-
liottelunsa ja jäätyä näin ulos 
B-sarjan finaalista, mahdolli-
sesta MM-karsinnasta ja A-
sarjaan noususta ei joukkue 
enää mielenosoituksellisesti il-
mestynytkään B-sarjan prons-

siotteluun. Tämähän ei tieten-
kään käynyt heidän vastusta-
jakseen selvinneelle Ranskalle, 
joka olisi halunnut voittaa 
pronssiset mitalinsa pelillisillä 
otteilla peittoamalla Norjan tai 
kaatua ottelussa ”saappaat ja-
lassa”. No protestihan tästäkin 
saatiin aikaiseksi. Tähän men-
nessä Norjan curlingliitto oli 
ehtinyt esittää suullisesti uh-
kauksensa haastaa koko ECF 

oikeuteen aiheesta. Ranskan 
protestin myötä ECF:n hallitus 
laati Norjan liitolle nuhtelun 
epäurheilijamaisesta käytök-
sestä ottelun pelaamatta jättä-
misestä.
 Loppuun ei voi oikein muu-
ta kuin todeta ECF:n lainopilli-
sen neuvonantajan Olli Rissa-
nen sanoin: See You in court!

■

Norjan kapteeni Thomas Ulsrud huuteli harjaa...

David Murdochin luotsaama
Skotlanti venyi upeisiin suorituksiin
kisojen edetessä.

... ja Dordi-täti huuteli lähinnä silkasta tuskasta...

Andylläkin riitti sanomista...

See You in court!”
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Tanskan Aalborgin Gigantium-
areenan laajennus valmistui 
vuoden 2007 alussa, jolloin 
puitteet curlingturnauksen jär-
jestämiselle kohentuivat roi-
masti. Aalborg Curling Club 
päättikin kutsua vuosittaiseen 
turnaukseensa joukkueita ul-
komailta ja kutsuttujen listalle 
päätyivät mm. Otaniemen Jyl-
lääjät ja Chicago Curling Club. 

Otaniemi 
jylläsi 
Aalborgissa
Otaniemen Jyllääjät kävi hakemassa vauhtia SM-
karsintoihin Aalborg Openista kahden joukkueen 
voimin. Turnaus pelattiin 23. - 25.11.2007.

Turnaus ajoittui kilpailukalen-
teriin juuri sopivasti paria viik-
koa ennen SM-karsintojen tois-
ta vaihetta, joten Jyllääjien ei 
tarvinnut miettiä kahta kertaa 
osallistumista.
 Turnauksen henki oli ker-
takaikkisen loistava. Tanska-
laiseen urheilukulttuuriin kuu-
luu olennaisena osana klubitoi-
minta, joten oli itsestään selvää 

että joukkueet kokoontuivat 
klubille pelaamaan jälkipelejä 
aina harjauksen tauottua. Isän-
nät tekivät kaikkensa vieraiden 
viihtymisen eteen ja paitsi jär-
jestivät majoituksemme, myös 
tulivat hakemaan meidät aa-
muisin yhteiselle aamupalalle!
 OJy:n pelit sujuivat Aalbor-
gissa melko mukavasti. Jyllääji-
en ykkösjoukkue sijoittui Toni 

Sepperin kipparoimana lopulta 
kolmanneksi, vaikka turnauk-
sen voittoonkin olisi ollut kaik-
ki mahdollisuudet. Jaakko Uu-
situvan luotsaama joukkue oli 
lopputuloksissa sijalla 5. Mo-
lemmille suomalaisjoukkueille 
jäi turnauksesta runsaasti on-
nistumisia ja toisaalta sopivasti 
nälkää tulevia koitoksia ajatel-
len.                   Markus Sipilä ■
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Vuodesta 1974 lähtien vuosittain 
järjestetty Sundbyberg Open –tur-
naus oteltiin Tukholmassa jälleen 

16. – 18.11.2007. Tällä kertaa turnausvii-
konloppu osui päällekkäin Sveitsissä jär-
jestettävän Luzern Trophyn WCT-E osa-
kilpailun kanssa, joten Ruotsin kaksi pa-
rasta nuorta joukkuetta (Sebastian Kraupp 
ja Nils Carlsén) ei ollut mukana. Kun li-
säksi Peter Lindholmin joukkue oli vasta 
palannut Kanadasta jättäen turnauksen 
väliin, nähtiin aiempiin vuosiin verraten 
heikompitasoinen Sundbyberg Open.
 Toki turnauksen taso edelleenkin oli 
hyvä ja näin suomalaisen näkökannalta 
katsottuna juuri sopiva alkukauden turna-
ukseksi. Suomesta mukaan lähti tällä ker-
taa ennätykselliset neljä joukkuetta: Tee-
mu Salon, Aku Kausteen, Jussi Uusipaa-
valniemen sekä Tomi Rantamäen joukku-
eet. Muita ulkomaalaisia turnauksessa 
edustivat yksi virolainen (Martin Lill), yk-
si latvialainen (Karlis Smilga) ja yksi tsek-
kiläinen (Petr Capousek) joukkue.

Harvinainen peliformaatti

Yhteensä 24 joukkueen kesken pelattu 
turnaus toteutettiin hieman harvemmin 
nähdyllä Double Knock-Out –systeemillä, 

jossa kahdella tappiolla etenemismahdolli-
suus turnauksen voittoon katkesi. Jokai-
selle joukkueelle oli taattu kuitenkin vä-
hintään kolme ottelua, sillä turnauksen 
alussa pudonneet joukkueet pääsivät vielä 
pelaamaan ns. lohdutusturnauksessa.
 Suomalaisjoukkueiden menestys osoit-
tautui tällä kertaa heikoksi, sillä ainoas-
taan Teemu Salon nimissä pelannut edus-
tusjoukkueemme eteni jatkopeleihin. Jussi 
Uusipaavalniemen joukkueen kohtaloksi 
koitui toimiminen Salon joukkueen astin-
lautana jatkopeleihin, kun tiukka suoma-
laismittelö päättyi jatkopään jälkeen Salon 
joukkueen voittoon pisteen erolla. Kaus-
teen joukkueen hienosti kahdella voitolla 
alkanut turnaus päättyi tylysti tappioon 
lauantai-illan ratkaisevassa pelissä, jossa 
vastassa oli turnauksen loppujen lopuksi 
voittanut paikallisjoukkue kapteeninsa 
Mathias Mabergsin johtamana. Rantamä-
en joukkueella turnaus lähti edellä mainit-
tuja heikommin liikkeelle, kun kauden 
avaavassa ottelussa tuli tappio Uddeval-
lasta kotoisin olevaa Jonas Antonssonin 
joukkuetta vastaan. Kolmannessa ottelus-
sa koettu turnauksen toinen tappio pudot-
ti Rantamäen joukkueen lohdutusturna-
ukseen, mutta takasi pelien jatkuvan vielä 
sunnuntaina.

Ratkaisupeleissä isännillä 
isäntien elkeet

Sunnuntai-aamuna Teemu Salon joukkue 
sai neljännesvälierässä vastaansa Härnö-
sandin kokeneen joukkueen ja joutui tote-
amaan ruotsalaisten paremmuuden seitse-
män pelatun pään jälkeen selvästi lukemin 
6-3. Paras suomalaissijoitus oli siis tällä 
kertaa jaettu viides tila, josta joukkue net-
tosi palkintorahoina 3000 kruunua. Sun-
nuntain toinen suomalaisjoukkue voitti 
kapteeninsa Tomi Rantamäen johdolla 
kaikki kolme jäljellä ollutta ottelua voitta-
en näin lohdutusturnauksen ja sen tuomat 
5000 kruunua.
 Turnauksessa ruotsalaiset olivat tylyjä 
isäntiä ja kaappasivat kaikki kärkisijat 
haltuunsa. Ruotsalaisten keskinäisessä 
mittelössä tukholmalaisen Stocksund CK:
n Mats Nyberg peittosi semifinaalissa 
Norrköpingin Göran Carlssonin joukku-
een ja kotihallissaan pelannut Sundbyberg 
CK:n Mathias Mabergsin joukkue voitti 
Härnösands CK:n Andreas Prytzin nimellä 
pelanneen joukkueen. Finaaliottelusta 
kehkeytyi äärimmäisen jännittävä ja voit-
tajana jäältä poistui jatkopäässä ottelun 
voitokseen kääntänyt Mathias Mabergsin 
joukkue.

■

Sundbyberg Open 2007 
ruotsalaisten juhlaa

■ Jermu Pöllänen
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Ruotsin kautta aikain menestynein curlingin 
miespelaaja, Östersundin Peter ”Peja” Lind-
holm, vetäytyy kesken kauden huippucurlin-
gista. Hän ilmoitti asiasta 11.12.2007 jouk-
kuetovereilleen ja Ruotsin curlingliiton maa-
joukkuevalmentajalle Stefan Hasselborgille. 
Syyksi Peja ilmoitti peli-ilon katoamisen ja 
epäilyksen nykyisen joukkueensa riittävästä 
kehityksestä menestyäkseen Vancouverin 
olympialaisissa 2010.

Ohessa Ruotsin curlinglehden (Svensk Cur-
ling) haastattelu, jossa Peja Lindholm kertoo 
pikaisesta vetäytymisestään kesken kauden.

SC: Viime vuonna voititte uudella joukkueellanne 

lähestulkoon jokaisen turnauksen, 

johon osallistuitte, kunnes MM-kilpailuissa jäitte 

alkupeleihin. Mutta nyt syksyn kuluessa emme 

ole nähneet joukkueeltanne enää näitä kärkisi-

joituksia, muita kuin EM-kilpailujen kuudes sija. 

Mitä joukkueellenne on oikein tapahtunut?

PL: Hallitsevalla mestarilla on aina vaikeaa ja en-

nakkosuosikin paineisiin tottumiseen menee 

yleensä pitkä aika. Olen aina sanonut, että jos 

noin 500 muuttujaa vaikuttaa joukkueen lopulli-

seen suoritukseen, niin näistä vain 150 koskee 

pelisuoritusta. Tämän vuoksi joukkueen varmuu-

den kasvattaminen ottaa todella paljon aikaa ja 

joukkueellamme olisi kenties mahdollisuus huip-

pusuoritukseen vuoden 2014 olympialaisissa, 

mutta siihen on jo liian pitkä aika minulle.

SC: Kuulimme puhuttavan että joukkueenne hen-

gessä olisi ollut EM-kilpailujen aikana 

toivomisen varaa. Pitääkö tämä paikkansa?

PL: On selvää, että joukkueen henki ei toimi, kun 

tuloksia ei synny. Niin yksinkertaista se on. Halu-

an kuitenkin sanoa, että pelkästään EM-kilpailut 

eivät aiheuttaneet vetäytymistäni kilpa-areenoil-

ta, vaan koko kauden suoritukset vaikuttivat pää-

tökseeni. Muutoin päätöstäni olisi voinut pitää 

hätiköitynä, mutta olen todellakin miettinyt asi-

an loppuun.

SC: Kuudes sija EM-kilpailuissa ei sinällään ole 

fiasko. Se sivuaa aiempaa (1999) heikointa sijoi-

tustasi, mutta varmisti Ruotsille paikan seuraa-

vissa MM-kilpailuissa. Jos olisitte voittaneet vie-

lä Ranskan ja päässeet mukaan jatkopeleihin, oli-

siko tällöin toisin?

PL: Ei, sillä ei olisi ollut mitään vaikutusta päätök-

seeni ja tästä olen sataprosenttisen varma.

SC: Palataanpa pitkään ja menestyksekkääseen 

uraasi. Kolme MM-kultaa, kaksi EM-kultaa, neljä 

EM-hopeaa, yksi EM-pronssi, Juniori-MM: kultaa -

89, hopeaa -88 ja pronssia -90. Minkä mestaruu-

den nostaisit esille parhaimpana näiden vuosien 

varrelta?

PL: Juniorimestaruuden, ensimmäisen MM-kullan 

ja tietysti MM-kullan jonka sain voittaa fanaatti-

sen kotiyleisön tukemana. Näitä muistoja en tule 

koskaan unohtamaan. On myös tärkeää muistaa, 

että pelkästään tavoitteen toteutuminen ei ollut 

muistorikasta. Myös tapa jolla se saavutettiin oli 

unohtumaton.

SC: Mitalien, palkintorahojen ja muiden palkinto-

jen lisäksi, mitä arvostat eniten kansainvälisellä 

huipulla pelaamissasi vuosissa?

PL: Arvostan kaikkia niitä kokemuksia, jotka ovat 

muokanneet minusta sen ihmisen, joka nyt olen.

SC: Tulevaisuutesi curlingin parissa. Onko sitä? 

Jos, niin minkälaista asemaa ajattelisit itsellesi?

PL: Voi, ei aavistustakaan. Rakastan curlingia ja 

tulen aina harrastamaan sitä. Siksi en voi tietää 

mitä tulee vielä eteeni curlingin saralla. 

 On siis Östersundin 2008 Juniori MM:
ien ja Örnsköldsvikin 2008 EM-kisojen jär-
jestelytoimikuntien eikä vähiten Ruotsin cur-
lingliiton kontolla rekrytoida Peja johonkin 
tärkeään tehtävään. Valtaisan osaamisensa, 
suuren kokemuksensa, palavan kiinnostuk-
sensa ja yhteistyökykynsä puolesta Pejasta 
voisi tulla vaikkapa loistava curlingvalmenta-
ja.                            ■

Käännetty Håkan Sundströmin artikkelista 
Ruotsin curlinglehdessä.

Peja Lindholm 
vetäytyy 
huippucurlingista Alle 21-vuotiaiden maajoukkueemme niin 

pojissa kuin tytöissäkin lähtee välittömästi 
uudenvuoden jälkeisinä päivinä kohti Pra-
haa taistelemaan tulevan kevään MM-ki-
sapaikoista. Pojissa kisoihin matkustaa 
uutta verta, kun Iiro Sipolan kipparoima 
nuori joukkue voitti monen yllätykseksi 
junioreiden Suomen Mestaruuden ko-
koonpanolla Iiro Sipola, Oskar Ainola, 
Toni Ylhäinen ja Esko Sinisalo. Viiden-
neksi pelaajaksi kolmansiin junnukarsin-
toihinsa mukaan lähtee hopeajoukkueen 
varakapteeni Leo Mäkelä. Tyttöjen puo-
lella kisakoneeseen paikkansa lunastivat 
jo kokeneet maamme edustajat Tiina Köl-
hi (kapteeni), Sanna Puustinen, Päivi Salo-
nen, Heidi Hossi ja Oona Kauste. Osalle 
tytöistä karsinnat ovat jo viidennet kaiken 
kaikkiaan. Valmentajana tyttöjen reissus-
sa on mukana Aku Kauste, kun taas Riku 
Harjula hoitaa vastaavaa postia poikien 
puolella.
 Sekä poikien että tyttöjen karsintojen 
voittaja lunastaa paikan itselleen juniorei-
den MM-kisoihin 2008 Ruotsiin. Tytöissä 
tuosta paikasta taistelee 8 maata ja poiki-
en puolella 12. Kölhin kipparoima jouk-
kue voidaan lukea yhdeksi kisojen suosi-
keista emäntämaa Tsekin, aina kovan Sak-
san ja tasoaan nostaneen Italian rinnalla. 
Tosin juniorikisoissa kokemus on osoitta-
nut, että suuriakin yllätyksiä voi tulla, jo-
ten tiukkoja pelejä on varmasti paljon lu-
vassa.
 Pojissa maat on jaettu kahteen kuuden 
maan lohkoon, joista yksinkertaisen sar-
jan jälkeen molemmista kaksi parasta jat-
kaa jatkopeleihin. Sipolan johtama jouk-
kue lähtee omaan lohkoonsa haastamaan 
lähinnä isäntämaa Tsekkiä, joka on var-
mastikin suurin ennakkosuosikki useam-
pia kisoja kiertäneellä joukkueellaan. 
Muut alkulohkon maat ovat Belgia, Rans-
ka, Latvia ja Espanja, joten nappisuori-
tuksella Suomelle on kuitenkin varattuna 
yllättäjän rooli ensikertalaisryhmästä huo-
limatta! Toisessa lohkossa Venäjä, Italia, 
Puola ja Viro ratkaissevat jatkopaikat 
Hollannin ja Slovakian vielä hakiessa ko-
kemusta.  
 Kisat alkavat kolmas tammikuuta ja 
kestävät seitsemänteen päivään saakka. 
Pelejä voi seurata nettiosoitteesta: 
www.curlingpromo.cz/ejcc2008/index.php

Riku Harjula ■

Junioreiden Euroopan 
MM-karsinnat vuoden 
tauon jälkeen Prahassa

S U O M E N  C U R L I N G L E H T I CURL ING J O U L U K U U  2 0 0 71�



J O U L U 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 1�CURL ING

HEMPAN                       PÄHKINÄT  No 9 

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4

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

Punainen joukkue on saanut repäis-
tyä pienen kaulan pelin alkupäissä. 
Perusperiaatehan on näissä tilanteis-
sa että johdossa oleva joukkue pyr-
kii jäädyttämään pelin pelaamalla 
mahdollisimman selkeää peliä, jossa 
pesä/peli pidetään täysin puhtaana 
poistamalla kaikki vastustajan kivet. 
Tarvittaessa myös omat jos niitä jää 
poistojen jälkeen pelialueelle. Näin 
vastustajalle tarjoutuu mahdollisim-
man vähän mahdollisuuksia ottaa 
päästä yhtä pistettä enempää. 
Tässä tapauksessa punaisen tulee 
heittää joko suosiolla läpi (jolloin 
vastustajalle ei jää nojakiveä) tai sit-
ten heittää etupunaiselle (ei missään 
nimessä teen taakse).

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

Sininen joukkue on onnistunut 
putsaamaan pelialueen kaikista ki-
vistä. Punaisen oljenkorsi on pyrkiä 
saamaan suoja pesän etupuolelle 
(jonka taakse päästään myöhem-
min kiertämään). Sininen yrittää 
tietenkin jatkossa poistaa suojaa 
niin että heittokivikin rullaa pois 
pelialueelta. Helposti kuitenkin 
jossain kohtaan heittokivi jääkin 
peliin ja sen taakse on sitten mah-
dollista kiertää. Oikea heitto on siis 
punaisella suojaheitto pesän eteen.

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

Punaisen tulisi yrittää näin selvässä 
tappioasemassa saada kaksi tai use-
ampi piste päästääkseen paremmin 
peliin mukaan. Oikea heitto olisi täs-
sä kohtaa kiertää suojan taakse teen 
etupuolelle, sillä se tarjoaa mahdolli-
suuden kolmen pisteen ottamiseen. 
Pelihän etenisi oppikirjan mukaan 
tästä eteenpäin niin, että sininen 
poistaa aina suojan pesän etupuolel-
ta ja punainen heittää joka kerta uu-
den tilalle. Viimeisellä sininen sitten 
koittanee kiertää ykkösen taaimmai-
sen pesäkiven etupuolelle. Mikäli se 
ei täysin onnistu on punaisella help-
po työ heittää se pois ja ottaa näin 
kolme pistettä.

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

Mikäli kyseessä olisi nostava jää niin 
vaihtoehto yksi olisi heittää kevyt 
poisto, jolloin joko härpätään suoja 
pois edestä tai sitten tullaan suoraan 
pesäkiveen ja heittokivi jää rollin 
jälkeen toiselle puolelle pesää. Mi-
käli taas jää olisi ns suora eli ei nosta 
juuri mitään, niin silloin voisi kokeilla 
nojaheittoa.

Kuva 1
 

Pää: 8. (10 pään peli)
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 4-2 siniselle
 

Mihin punaisen pitäisi yrittää 
kolmannella kivellä?

Kuva 2
 

Pää: 10.
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 4-2 siniselle
 

Mitä heittoa punaisen pitäisi 
yrittää viimeisellään (päästäk-
seen jatkopäähän)?

Kuva 3
 

Pää: 5.
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 4-4
 

Mihin punaisen pitäisi yrittää 
viimeisellä kivellä?

Kuva 4
 

Pää: 10.
Viimeinen kivi: punainen
Tilanne: 6-5 siniselle
 

Mihin punaisen pitäisi yrittää 
seitsemännellä kivellä?
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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
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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
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