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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 
Curlingliiton nettisivuilla lehdelle varattuun osioon. Toimithan 
nopeasti – Suomen curlinglehden pääsponsorin arvonimen saa 
kantaakseen ainoastaan yksi erityisasemassa oleva yhteistyö-
kumppanimme!

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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Vuosi vaihtui ja jälleen on curlingin kevätkausi hyvässä vauhdissa. Näistä 
hetkistä kannattaakin nauttia kunnolla, tai huomaa äkkiä kauden loppuneen 
kesken, kun näyttäisi toinen peräkkäinen ”EU-talvi” lyhentävän talvikautta 
entisestään. Hiihtokansan tappio olosuhteissa on keskitalvella koitunut aina-
kin hyvinkääläisten curlingharrastajien voitoksi, kun ”pakastearkussa” ovat 
kuuleman mukaan lämpötilat pysyneet kohtuullisina ja jäät liukkaina! 

Olosuhteiden paranemista on mielestäni tapahtunut myös Oulunkylässä, 
missä halli on vihdoin pelialueensa osalta siinä kunnossa, jossa itse toivoin 
sen olevan jo viitisen vuotta sitten. Jäiden pelattavuuden paranemiseen on 
varmasti ollut osasyynsä aktiivisella henkilökunnalla, joka on kiitettävän 
usein jaksanut työstää jäätä höyläämällä. Vielä on kuitenkin parannettavaa 
olosuhteiden saamiseksi tasapuolisen hyviksi, sillä heilahtelut jään luistoissa 
ja loogisuudessa ovat olleet aika ajoin melko suuria. Omaa kieltään jääolo-
suhteiden paranemisesta kertoo myös sekin, että ainaisesti tyytymätön 
curlaajan luonteeni on alkanut kiinnittää huomiota hallin kivisarjojen suuriin 
eroavaisuuksiin! :) 

Kevään etenemisen myötä tulevat jälleen eteen myös lajin arvokisat. 
Sekä miesten että naisten MM-kisoissa vietetään tänä keväänä suomalaisit-
tain harvinaista välivuotta, joten katseet voitaneenkin siirtää suoraan mui-
hin sarjoihin. Kuinka ollakaan tämä on hyvin helposti toteutettavissa juuri 
tänä vuonna, kun arvokisat saapuvat luoksemme eikä päinvastoin, kuten 
yleensä. 

Seniorien ja Mixed Doubles MM-kisat Vierumäellä on loistava paikka monelle 
lajiharrastajalle tutustua halutessaan kilpacurlingiin ja kisajärjestämiseen 
liittyviin asioihin hieman lähemminkin. Tuoreessa muistissa ovat vielä ajat 
vuoden 2001 EM-kisoista, joissa pääsin seuraamaan otteluita aitiopaikalta ja 
opin melko paljon tuon viikon aikana vain seuraamalla rutinoituneiden pelaa-
jien toimintaa kisojen aikana. Suosittelen kaikille lämpimästi vapaaehtois-
työtä kisojen aikana, vaikka sitten lyhyempinä pätkinä, jos talviloma ei satu 
osumaan kyseiselle viikolle! Tällöin työkuorma jakaantuu hieman tasaisem-
min ja koko kisat läpi työskentelevät vapaaehtoiset toimihenkilöt saavat 
edes hieman helpotusta muutoin niin kiireiseen työtahtiin. 

Carpe diem – ja kivi nännille! 

Jermu Pöllänen

P Ä Ä K I R J O I T U SSUOMEN CURLINGLEHTI • 1/2008
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Junioritoiminta on lajissa kuin lajissa oleellisen 
tärkeä osa kehityksen sekä lajin tulevaisuuden kan-
nalta! Pyörätuolicurling taas on meille uusi osa 
rakasta lajiamme, ja yksi osoitus siitä, että curling 
on ”koko kansan peli”, kuten yhdessä (ainoassa?) 
curlingelokuvassa sattuvasti todetaan. Varsinaises-
ta junioritoiminnasta ei jäsenseuroissamme, Hyvin-
kään Curling ry:tä ehkä lukuun ottamatta, ole juuri 
voinut puhua, mihin tietysti pääsyynä on tyypillisen 
pienlajin tapaan ollut resurssien puute. Pyörätuoli-
curling rantautui maahamme viime kauden aikana, 
ja yhteistyö Suomen Invalidien Urheiluliiton (SIU) 
kanssa oli, ja on edelleen tältä osin avainasemassa! 
Nyt tavoitteena on, ei enempää eikä vähempää kuin 
saada curlingin junioritoiminta sekä pyörätuolicur-
ling maan laajuiseksi, jokaisen jäsenseuran ohjel-
maan!  

Curlingliitto on hakenut, ja nyt saanut opetusminis-
teriöltä erityisavustusta junioritoiminnan ja pyö-
rätuolicurlingin kehittämiseen! Edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan seuratason 
yhteistyötä, joten nyt pyydänkin seurojen edustajia 
olemaan yhteydessä, jotta saisimme käytettyä tuon 
erityisavustuksen mahdollisimman tehokkaalla ja 
tuloksekkaalla tavalla! Pyörätuolicurlingin levittä-
misessä SIU on tietysti keskeisessä roolissa omien 
kontaktiensa kautta, mutta myös jäsenseuroissa on 
jo syytä varautua toiminnan laajentumiseen myös 
tältä osin.

Junioritoimintaan ja 
pyörätuolicurlingiin potkua!

MM-KISAT OVAT OVELLA!

Seniorien MM-kisat ja Mixed Doubles MM-kisat 
ovat kohta alkamassa Vierumäellä. Suomalaisit-
tain näiden kisojen merkitys korostuu tänä kevää-
nä, koska valitettavasti sen paremmin naiset kuin 
miehetkään eivät saavuttaneet paikkaa varsinaisiin 
MM-kisoihin. Näin ollen myös mahdollisen olym-
piapaikan kohtalo jää ensi vuoden MM-kisojen 
varaan! Vierumäen kisojen kansainvälisyys näkyy 
myös vapaaehtoisjoukossa, johon on ilmoittautunut 
yllättävänkin moni ulkomaalainen curlingin harras-
taja - ja hyvä niin, koska se on täyttänyt vajausta 
täällä kotimaan päässä! Toivon ja kannustan edel-
leen mahdollisimman monen saapuvan katsomaan 
kisoja Vierumäelle ja samalla kannustamaan omia 
edustusjoukkueitamme! Toistaen itseäni, kyse on 
ainutlaatuisesta tilaisuudesta!

Lopuksi muistutan Curlingliiton 30-vuotisjuhlista, 
jotka päätettiin siirtää pidettäväksi 19.4.2008, 
yhdistäen niihin samalla kauden päättäjäiset! 
Merkitkää siis jo päivä kalentereihinne, vaikka 
erillinen kutsu onkin vielä tulossa! 

Aurinkoista ja Hauskaa Curlingkevättä kaikille!
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Kun miesten SM-sarjan alku-
sarjasta on vielä muutamia pe-
lejä pelaamatta, on tilanne erit-
täin jännittävä. I-divisioonassa 
alkusarjat saatiin pelattua, 
ylemmän ja alemman loppu-
sarjan joukkueet ovat selvillä.
 Miesten mestaruussarjan 
toinen peliviikonloppu saatiin 
päätökseen Vierumäellä. Sar-
jan pelisysteeminä on ensin 
kaksinkertainen sarja, jonka 
jälkeen neljä parasta joukkuet-
ta pelaa kaksinkertaisen ylem-
män loppusarjan. Alkusarjan 
perusteella neljä heikointa 
joukkuetta pelaa kaksinkertai-
sen  alemman loppusarjan.
 Viikonloppuun lähdettiin 
erittäin tasaisissa tunnelmissa, 
kun Kalle Kiiskisen ja Pekka 

Vaittisen kipparoimat joukku-
eet olivat tasapisteissä ensim-
mäisen peliviikonlopun jäljiltä. 
Vaittisen joukkue oli väkeväm-
pi joukkueiden keskinäisessä 
kohtaamisessa. Kiiskinen nousi 
kuitenkin sarjakärkeen voitet-
tuaan muut viikonlopun pelin-
sä ja Vaittisen kärsittyä tappiot 
sekä Jussi Uusipaavalniemen 
että Aku Kausteen joukkueille. 
Vaittisen kärsimien tappioiden 
myötä jaetulle kakkostilalle 
nousi myös Tomi Rantamäen 
joukkue.
 Ylemmän loppusarjan nel-
jännestä ja viimeisestä paikasta 
taistelevat vahvimmin Jussi 
Uusipaavalniemen ja Aku 
Kausteen joukkueet, jotka ei-
vät ole vielä kohdanneet alku-
sarjan toisella kierroksella. 
Alempaan loppusarjaan näyt-
täisivät tämänhetkisen sarjati-
lanteen perusteella jäävän Kim-
mo Ilvosen, Timo Kausteen ja 
Toni Sepperin luotsaamat jouk-
kueet. Timo Kausteella ja Kim-
mo Ilvosella on tosin vielä 
mahdollisuudet nostaa asemi-
aan ylempään loppusarjaan 
kolmannen peliviikonlopun 
voittoputkella, mutta ylemmän 
sarjapaikan saavuttaminen 
edellyttäisi samanaikaisia epä-
onnistumisia sekä Jussi Uusi-
paavalniemen että Aku Kaus-
teen joukkueilta.

Miesten 
SM-sarjassa 
tasaista

I-divisioonan alkusarja 
päätökseen – joukkueet 
jaettiin ylempään ja 
alempaan loppusarjaan

Miesten I-divisioonan kaksin-
kertainen alkusarja saatiin pe-
lattua jo kuluneen viikonlopun 
pelikierroksilla, sillä sarjape-
leiksi huomioitiin myös SM-
karsintaturnauksessa pelatut 
keskinäiset pelit. Piikkipaikalta 
ylempään loppusarjaan lähtee 
Tuomas Huolmanin kipparoi-
ma kadettijoukkue. Perään 
hengittää yhden tappion enem-
män kärsineenä Jakke Saarelai-
sen joukkue ja heistä yhden 
tappion päässä Olli Rissasen 
punakone. Viimeisen ylemmän 

jatkosarjapaikan vei monien 
yllätykseksi koko kauden erit-
täin hyvin pelannut Jaakko 
Uusituvan joukkue. Uusitupa 
osoitti sinnikkyyteensä voitta-
malla sekä Rissasen että Lasse 
Perkiön kovat joukkueet vii-
konlopun aikana.
 Alempaan loppusarjaan 
jäivät Perkiön seuraksi Markus 
Kaustisen, Joonas Hellevaaran 
ja Tom Stenmanin joukkueet. 
Etenkin Perkiön jääminen 
ylemmän loppusarjan ulko-
puolelle oli monelle yllätys.
 Curlingin SM-sarjan pelit 
jatkuvat 15. - 17.2. Vierumäel-
lä. Sarjan viimeinen peliviikon-
loppu pelataan 29.2. - 2.3. Ki-
sakalliossa Lohjalla.             ●

Teksti Markus Sipilä ■ Kuvat Aki Latvanne

Sarjataulukot: www.curling.fi



Tässä Tieto & Taito 
-osiossa perehdytään 
lyhyesti harjauksen 
vaikutukseen. 
Erityisesti käsittelyn 
kohteena on määrä-
mittaiset heitot, jolloin 
erot harjaamisessa 
näkyvät selvästi. 
Tämä artikkeli perustuu 
Jermu Pölläsen tuottamaan 
Curlingvalmentaja 2-tason 
koulutusmateriaaliin.

TIETO TAITO
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Harjauksen vaikutus 
määrämittaisen 
heiton kulkuun

■ Jermu Pöllänen & Jari Laukkanen
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Asia on pelin kannalta merkittävä, sillä ki-
ven ”sijoittaminen” oikein aiheuttaa vas-
tustajalle paljon enemmän haastetta 
omaan seuraavaan heittoonsa. Usein nä-
kee peleissä heittoja, jotka oikein harjattu-
na olisivat tuottaneet paremman lopputu-
loksen. Heitto ikäänkuin antaa mahdolli-
suudet toivottuun lopputulokseen, mutta 
väärään aikaan toteutettu harjautus pilaa 
sen. Kivi pysähtyy väärän harjautuksen 
johdosta oikean pituisena (tai väärän pi-
tuisena), mutta ei oikeaan paikkaan sivu-
suunnassa. Onnistumiseen toki vaikutta-
vat myös merkit, harjauskomennot ja har-
jaajien ilmoitukset voimasta. Näistä lisää 
seuraavassa numerossa. 

 Yleisesti tiedetään, että harjaus vai-
kuttaa kiven kulkuun sekä pituus- että si-
vuttaissuunnassa. Harjauksen vaikutus 
vähentää kiven ja jään välistä kitkaa, jol-
loin kiven kaareva liikerata suoristuu eli 
kivi nousee vähemmän. Oikea-aikaisella 
harjauksella voidaan kuitenkin vaikuttaa 
kiven lopulliseen pysähtymispaikkaan si-
vusuunnassa myös siten, että nousua on 
tullut enemmän kuin harjaamatta jätetyllä 
heitolla olisi tullut. Seuraavassa käydään 
läpi yksinkertainen tapaus aikaisen harja-
uksen ja myöhäisen harjauksen eroista 
verrattuna harjaamattomaan heittoon (ku-
van vasemmanpuoleinen rata).

Aikainen harjaus
Jos jäätä harjataan kiven edestä heti irro-
tuksen jälkeen (kuvan keskimmäinen ra-
ta), se ei nouse alkumatkasta juuri lain-
kaan ja ajautuu täten ulommalle linjalle 
kuin mihin se olisi mennyt harjaamatta. 
Tällöin kivi pysähtyy pienemmän koko-
naisnousun ansiosta ulommaksi ja kauem-
maksi kuin se olisi harjaamatta pysähty-
nyt.

Myöhäinen harjaus
Jos jäätä harjataan vasta sen jälkeen, kun 
kivi on kaartanut noususuuntansa kohti 
keskiviivaa (kuvan oikeanpuoleinen rata), 
niin vaikka kivi nousee lopussa harjauk-
sen ansiosta vähemmän, se kuitenkin py-
sähtyy sivuttaissuunnassa sisemmäksi ja 
kauemmaksi kuin se olisi harjaamatta py-
sähtynyt.

 Edellä mainittujen esimerkkien valos-
sa voidaan todeta, että harjaamalla voi-

daan vaikuttaa kiven nousuun myös posi-
tiivisesti. Tämä on erityisen tärkeää eten-
kin silloin, kun kivi on lähtenyt aiottua 
ulommalle radalle heitettäessä. Tällöin tu-
lee odottaa rauhassa kiven kääntymistä 
ennen kuin harjaaminen aloitetaan.

Yhteenveto
Aikaisempaa harjausta voi hyödyntää 
merkistä sisään jääneissä heitoissa, jolloin 
voidaan yrittää saada kivi kulkemaan niin 
ulkona olevaa reittiä kuin se kyseisessä 
heitossa on mahdollista. Tässä on tärkeää 
se, että kippari heti näkee mihin heitto 
lähtee ja reagoi mahdollisimman nopeasti 
käskemällä harjat kiinni kiven kulkura-
taan. Silloin myös harjamiesten kyky il-
moittaa voima kapteenille nousee tärkeäk-
si, ettei kivi tule kovin paljoa liian pitkälle 
aiotusta.

 Mahdollisimman loppuun jätetty har-
jaus taas on parhaimmillaan silloin kun 
kiven halutaan nousevan lopussa mahdol-
lisimman paljon, kuten esimerkiksi kierto-
heitoissa. Myös silloin pitää harjamiesten 
kommunikoida tarkasti voima kapteenil-
le, jottei kivi jää matkalle vaikka suunta 
saataisiinkin hyväksi.

 Usein heitto ja harjautus ovat jotain 
näiden edellä mainittujen esimerkkien 
puolivälistä. Alkuharjaa annetaan, jotta 
kivi pysyisi paremmin suunnitellulla reitil-
lään, keskellä matkaa harjataan jotta väl-
tettäisiin osuma kierto- tai suojakiveen ja 
loppuharjalla yritetään saada kivi tarpeek-
si pitkälle piiloon suojan taakse.            ●
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Harjauksen vaikutus 
määrämittaisen 
heiton kulkuun

Ph
ot

o:
 M

ik
ko

 P
ää

jä
rv

i

Aikaisen ja myöhäisen harjauksen erot verrat-
tuna harjaamattomaan heittoon käyvät ilmi 
ylläolevasta kuvaajasta.

Harjamiesten pitää kommunikoida 
tarkasti voima kapteenille.”

Kehon paino tulisi olla selkeästi harjan päällä 
kuten tässä Jannen ja Akin esimerkissä. 
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Joulukuun alussa Hesari otsikoi urheilu-
sivullaan: Curlingmatka Vancouveriin 

mutkistui. Suomen putoaminen EM-kiso-
jen B-sarjaan sinetöityi, kun Suomi hävisi 
viimeisen pelinsä tulevalle Euroopan mes-
tarille Skotlannille. Teemu Salo totesi tuol-
loin, että elintärkeää olisi päästä pois yh-
deksänneltä sijalta, sillä yhdeksäs ja kym-
menes putoavat B-sarjaan ja sieltä nouse-
minen on hankalaa. 

 Totta. Seuraavissa EM-kisoissa joulu-
kuussa 2008 ollaan pakkovoiton edessä 
eli selkä seinää vasten. B-sarjassa vain yk-
kössija kelpaa. Se ja vain se antaa mahdol-
lisuuden pelata A-sarjan kahdeksatta vas-
taan ja tämä voittamalla päästä seuraaviin 
MM-kisoihin. Tehtävä ei todellakaan ole 
helppo, sillä useammassakin Euroopan 
maassa taso on noussut merkittävästi pa-
rantuneiden harjoitusolojen ja tasokkai-
den kilpailujen järjestämisen myötä. 

 Se että Suomi olisi mukana vuoden 
2009 MM-kisoissa ei vielä takaa paikkaa 
Vancouveriin. MM-kisoista olympialaisiin 
kerättäviä pisteitä tarvitaan vielä. Olym-
piapaikkaan kerättävät pisteet tällä het-
kellä ovat: Kanada 14, Saksa 12, USA 10, 
Sveitsi 9, Ruotsi 8, Suomi ja Ranska 6,5, 
Norja, Britannia, Australia ja Tanska 3,5, 
Etelä-Korea 1. Taulukon kymmenen pa-
rasta maata saavat paikan Vancouveriin. 
Varmaa on, että kaikki viisi tällä hetkellä 
Suomen edellä olevaa maata myös säilyt-
tävät asemansa meihin nähden. Takaa tu-

Curlingin 
olympiapaikka 
karkaamassa  

lee kuitenkin kovia haastajia, joista pa-
himmat ovat viime EM-kisojen finalistit 
Skotlanti (Britannia) ja Norja. Yhdysval-
loissa Pohjois-Dakotan Grand Forksissa 
tänä keväänä molemmat ajanevat Suomen 
ohi. Myös Ranska ja Tanska sekä nollilta 
lähtevä Tshekki ovat mukana MM-kisois-
sa. Aasian suunnasta ovat mukana Aust-
ralia, varteenotettava ehdokas, sekä ensi-
kertalainen Kiina. 

 Naisista ei ole puhuttu tässä mitään, 
koska pääsy MM-kisoihinkin on tällä het-
kellä ja lähitulevaisuudessa lähes mahdo-
tonta. Hissiliike A- ja B-sarjojen välillä eh-
kä jatkuu, mutta sekin liike on vaarassa 
loppua. Torinon menestyksestä jäi suurelle 
yleisölle vähän väärä kuva suomalaisen 
curlingin tasosta. Olympialaisia edeltäneet 
EM-kisat eivät ennakoineet mitään suurta 
menestystä joukkueelle, jonka M15 oli 
Salt Laken jälkeen koonnut. Torinossa 
kaikki meni kuitenkin niin yläkanttiin 
kuin mennä voi, ja tuliaisina oli sitten 
kaikkea hyvää poikinut hopeamitali. 

 Ymmärtääkseni kisojen jälkeen pelaa-
jat olisivat halunneet, että sama ryhmä jat-
kaisi yhdessä Vancouver tähtäimessään. 
Tähän Markku Uusipaavalniemi ei voinut 
suostua. Minkätasoisia pelaajia Suomesta 
löytyisi parin vuoden kuluttua? Alkaisi-
vatko jo lopettaneet Salt Lake Cityn 2002 
kävijät Jari Laukkanen, Tommi Häti ja 
Wille Mäkelä ”vielä kerran” harjoitella 
tosissaan? Uskon, että tämä joukkue on 

edelleenkin Markun Dream Team. Pakko 
myöntää, että itsekin pidän tätä ryhmää 
kaikkien aikojen parhaana joukkueena. 
Pitää muistaa, että plakkarissa miehillä on 
mm. puhtaalla pelillä voitettu Euroopan 
mestaruus ja lukuisia muita EM- ja MM-
mitaleita. 

 Palaan vielä pettymykseen päättynei-
siin Füssenin EM-kisoihin ja siihen, että 
lajituntemus Suomessa on vielä vähäistä. 
Ihmiset eivät tiedä eivätkä ymmärrä, kuin-
ka haastavaa ja vaikeata on esimerkiksi 
johtaa peliä pesässä ylipäätänsäkin, saati 
sitten EM-kisatasolla ja melko vähäisellä 
kokemuksella. Itse sain kuulla monenlais-
ta kommenttia kisojen aikana. ”Miksi 
Markku UPN ei oo mukana”. ”Kuka ih-
meen Kiiskinen jne”. Tätä tietämättö-
myyttä ovat valitettavasti ruokkineet mm. 
Ylen kisaselostukset ja se, että media on 
nostanut Markun ehkä turhankin korke-
alle jalustalle. 

 Tiellä kansainväliselle huipulle ei oi-
kopolkua ole. Ei Makekaan sinne suoraan 
noussut, ei myöskään kova kilpakumppa-
ninsa Ruotsin Peter Lindholm. Oppirahat 
on maksettava. Se voi viedä useammankin 
vuoden ja vaatia useammankin EM-kisa-
matkan. Totuus juuri tällä hetkellä on vie-
lä se, että jos Suomi haluaa yrittää menes-
tyä Euroopan ja maailman terävimmällä 
huipulla, niin ainoa vaihtoehto olisi ra-
kentaa joukkue Markun ympärille. Vaan 
kuka tietää...?                                         ●

■ Juhani Heinonen
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Ensimmäiset Mixed Doubles SM-kisat pelat-

tiin juuri ennen vuodenvaihdetta. En tiedä oli-

ko kenelläkään osallistuneista pelaajista har-

joituspelejä parempaa kokemusta uudesta pe-

limuodosta. Näin MM-kisojen alla voidaan 

pohtia erikoisen pelimuodon piirteitä. Tulok-

set on esitelty toisessa artikkelissa.

 Kumpikin joukkue heittää viisi kiveä, joita 

ennen peliin on asetettu kaksi kiveä. Pään 

aloittajan kivi on suojana keskiviivalla hogli-

nen ja teen puolivälissä ja vastaavasti viimei-

sen kiven haltijan kivi on heti teen takana. 

Pään häviäjä saa valita kumpi joukkue aloit-

taa seuraavan pään.

 Ilmeisesti poikkeuksetta jokainen valitsi 

viimeisen kiven edun. Valmis suoja ja pesäkivi 

saivat aikaan sen, että nollapäät olivat harvi-

naisia. Nollapää sitä paitsi vaihtoi viimeisen 

kiven edun, joten nollaa ei välttämättä kan-

nattanut pelata. Suurinumeroisia päitä näh-

tiin paljon, harvinaisuutena ilmeisesti maail-

man ensimmäinen kuuden pisteen varastus. 

Pään aloittajallahan on omilla heitoillaan mah-

dollisuus vain viiteen pisteeseen.

 Suurestakin tappioasemasta siis on mah-

dollista nousta. Mikäli toinen joukkue epäon-

nistuu pari kiveä ja toinen saa hyvän hyökkä-

yksen päälle, syntyy herkästi 3-4 pistettä.

 Kumpi joukkueen kahdesta pelaajasta 

heittää ensimmäisen kiven? Toinenhan heit-

tää kolme keskimmäistä kiveä. Joukkueittain 

tässä näytti olevan erilaisia ratkaisuja. Jois-

sain joukkueissa järjestystä muutettiin esi-

merkiksi silloin, kun heitot eivät tahtoneet su-

jua. Kolmen perättäisen heiton myötä saa ai-

nakin määrämittaisista paremman tuntuman. 

Tai jalkakipuja on helpompi sietää, jos ei tar-

vitse heittää kolmea kiveä peräkkäin. Järjes-

tyksen valintaan voi vaikuttaa myös se, missä 

järjestyksessä vastustaja heittää.

 SM-viikonlopun pelijärjestelmä tarkoitti 

finaaliin pääsijöille vähintään seitsemää peliä 

viikonlopun aikana ja muutamat joukkueet 

saivat pelata lauantaina neljä peliä. Se on pal-

jon, vaikka alkusarjojen pelit usein päättyivät-

kin selvään eroon jo 5-6 pään jälkeen. 

 Yhden viikonvaihteen pelien perusteella 

voittaja pääsi edustamaan Suomea MM-kisoi-

hin. Sama tilanne on normaalissa Mixed-SM 

turnauksessa. Ensi vuonna voisi myös molem-

mat Mixed-kisat pelata sarjamuotoisena lop-

pupeleineen 2-3 viikonloppuun jaettuna. Sen 

verran mukavista pelimuodoista on kysymys.

Tomi Rantamäki

Mixed Doubles pohdintojaKURLAAJAN 
KYNÄSTÄ...
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Poikien puolella Suomea läh-
ti edustamaan ensikertalais-

joukkue Iiro Sipolan kipparoi-
mana. Juniorien Suomenmesta-
ruuden voittaneessa joukkuees-
sa pelasivat Iiron lisäksi Oskar 
Ainola, Toni Ylhäinen, Esko Si-
nisalo sekä varamiehenä Leo 
Mäkelä. Harvoin ensimmäisis-
sä karsinnoissaan pelaavan 
joukkueen onkaan totuttu 
marssivan voitosta voittoon ja 
niin myös tällä kertaa matkaan 
lähdettiin haastajana. 

 Pelit alkoivat onnistuneesti 
poikien kaadettua hämmästyt-
tävän tasapainoisella ja kypsäl-
lä esityksellä Espanjan avausot-
telussaan. Seuraava ottelu kivi-
kovaa isäntämaa Tsekkiä vas-
taankin sujui hyvin ja eroa en-
nakkosuosikki tsekkien hyväk-
si tuli ainoastaan suomalaisten 
pienistä nukahduksista. Tappio 
varmistui vasta viimeisellä ki-
vellä, joten taistelu oli toki on-
nistunut ja antoi lupauksia tu-
levasta.

 Tsekkipelin perään pelattu 
iltaottelu Belgiaa vastaan vali-
tettavasti koitui pojille kisojen 
käännekohdaksi, sillä odotuk-
set voitosta taisivat vielä koitua 
kohtalokkaiksi. Selkeähkö tap-
pio ennakkoon heikommalle 
porukalle ei ainakaan lisännyt 
itseluottamusta tuleviin koitok-
siin ja niin myös hyvää poisto-

Juniorien 
MM-karsinnat 
Prahassa

peliä pelannut Latvia voitti 
Suomen. Runkosarjan viimei-
seen peliin Ranskaa vastaan 
pojat kuitenkin kasasivat hie-
nosti itsensä vaikka jatkomah-
dollisuudet olivatkin jo men-
neet. Tuon pelin tauolle jouk-
kueet lähtivät vielä 3-3 tasati-
lanteesta, mutta ottelun loppu-
vaiheissa ranskalaiset käänsivät 
rutiinilla voiton itselleen.

 Lopulta siis Suomen pojille 
sarjan jaettu kymmenes sija, 
mikä ei rehellisesti sanottuna 
kyllä ollut oikeutettu peliesi-
tyksiin nähden, marginaalit 
maiden moniin joukkueisiin 
nähden ovat hyvin pienet ja 
mahdollisuuksia olisi ollut pie-
nellä onnellakin paljon kor-
keammalle. Toisaalta ensim-
mäiset arvokisat ovat aina vai-
keat ja tasaiset pelit lupaavat 
hyvää tulevaisuutta varten! On-
nea pojille ja tsemppiä tuleville 
kausille, sillä heillä on vielä yh-
dessä jäljellä monia juniorivuo-
sia! 

 Tytöt lähtivät kisoihin hie-
man erilaisista asetelmista, oli-
vathan he samalla kokoonpa-
nolla (kapteeni Tiina Kölhi, 
Päivi Salonen, Heidi Hossi, 
Sanna Puustinen ja Oona Kaus-
te) nousseet finaalipeliin asti jo 
kaksi vuotta sitten! Tällä ker-
taa kisat eivät lähteneet aivan 
yhtä hyvin käyntiin Tsekin ja 

Saksan haettua selkeät voitot 
suomalaisista kisojen avausot-
teluissa. Tämän jälkeen kurssi 
kuitenkin muuttui tyttöjemme 
kaadettua rutiinilla Puolan ja 
Slovakian selkein numeroin.

 Viides peli Italiaa vastaan 
todennäköisesti ratkaisisi mah-
dollisen välieräjoukkueen ja sii-
tä oli odotettavissa kunnon tril-
leri. Peli sujuikin todella tasai-
sissa merkeissä molempien 
joukkueiden vuoronperää nap-
siessa yhtä tai kahta pistettä. 
Viimeiseen päähän lähdettiin 
tasatilanteesta, mutta Suomen 
viimeisen kiven edulla. Tytöt 
lähtivät rohkeasti pelaamaan 
päätä jopa suojaten omaa yk-
köskiveään, kunnes Italia on-
nistui hienolla tökkiksellä saa-
maan itsellensä ykköskiven. 
Sen poistamisessa ratsuilla ei 
onnistuttu ja näin tytöille niuk-
ka pisteen tappio. Nyt jatkope-
leihin olisi vaadittu omien voit-
tojen lisäksi jo hieman ristiin-
pelaamisiakin tai vähintään tie-
breakien voittamista. 

 Ottelu Ranskaa vastaan al-

koi todella hyvin ja tarkasti pe-
lanneet suomalaiset johtivat 
viiden pään jälkeen 4-1. Pienis-
tä marginaaleista myös tyttöjen 
puolella kertoi suomalaisille 
sattunut hetken nukahdus, jon-
ka ansiosta Ranska kuittasi 
kuudennesta päästä kolme pis-
tettä ja varasti vielä seitsemän-
nestä neljä, jolloin ottelu ja jat-
komahdollisuudet olivat ohitse. 
Viimeinen ottelu Espanjaa vas-
taan sujui kuitenkin suoma-
laisittain kunnialla tyttöjen pe-
lattua itselleen rutinoituneella 
esityksellä selkeän 9-4 voiton. 

 Kaikenkaikkiaan järjestelyt 
ja olosuhteet Prahassa olivat 
jälleen kerran upeat. Hienoa oli 
myös seurata sosiaalisten suo-
malaispelaajien edustamista ja 
hyvää käytöstä läpi turnauk-
sen! Ilahduttavaa oli myös Vi-
ron poikien onnistunut turnaus 
heidän noustuaan tie-breakei-
hin asti. Niin, ja lopulta siis itse 
turnauksen ja samalla paikan 
junioreiden MM-kisoihin Ruot-
siin voittivat pojissa odotetusti 
Tsekki ja tyttöjen puolella Sak-
sa.                                          ●

Suomea oli juniorien MM-karsinnoissa Prahassa 

edustamassa joukkueet niin pojissa kuin tytöissäkin. 

Ennen kisoja kirjoitin lehteen hieman ennakko-

asetelmista ja odotuksista, joista jäätiin molemmissa 

sarjoissa jonkin verran. 

■ Riku Harjula
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Reippaita tuuletuk-
sia, pelin analysoin-
tia, jälkipeliä ja tu-

kuttain hienoja suorituksia tar-
josi kolmatta kertaa järjestetty 
Rock Curling Suomen mesta-
ruusturnaus. Curling on siis 
edelleen rock. Edelliskerran 
hopeajoukkue Suburban Tribe 
leipoi revanssihengessä itsensä 
mestariksi kyykyttämällä fi-
naalissa Apulannan 6-0. 

 Alkuperäinen suunnitelma 
kuuden bändin kutsuturnauk-
sesta meinasi mennä pahasti 
poskelleen kun tapahtumaa 
edeltävänä iltana Private Line 
ja Uniklubi peruivat osallistu-
misensa turnaukseen. Turnaus 
tulikin sitten käydä vain neljän 
joukkueen kesken, mutta se ei 
näyttänyt menoa haittaavan. 
Kolme bändiä - Apulanta, Su-
burban Tribe ja Five Fifteen 
osoittivat olevansa vahvasti 
rock myös jäällä. Neljäntenä 
joukkueen toimi hyvinkääläis-
voimista koottu Team Rock.

 Otteluita edeltäneessä har-
joitteluosuudessa oli selvästi 
havaittavissa edellisvuosiin 
verrattuna tason nousu. Erityi-
sen sulavasti heittelivät etenkin  
Apulanta ja Suburban Tribe. 
Turnaus pelattiin kolmen pään 
peleinä ja kaikki pelasivat toi-
siaan vastaan kertaalleen. Tu-
losten perusteella kaksi parasta 
finaaliin ja kaksi muuta prons-
sipeliin. 

 Ennakkosuosikkeihin lu-
keutuva Suburban Tribe otti 
ensimmäisessä pelissä 4-0 tap-
pion tulevaa finaalivastusta-
jaansa Apulantaa vastaan. Su-
burban Triben Ville Tuomi oli-
kin ottelun jälkeen heittämässä 

myrtyneenä harjat nurkkaan, 
mutta kun kävi selväksi että fi-
naalipaikka ei olekaan mene-
tetty, niin loput pelit hoidettiin 
hienoilla heitoilla varmasti ko-
tiin. Erityisesti Ville oli liekeis-
sä.

 Apulanta hoiteli tyylillä 
kaksi ensimmäistä otteluaan, 
mutta kärsi viimeisessä ottelus-
sa täpärän tappion Team 
Rockia vastaan. Five Fifteen 
pelasi tasaisia otteluita kaikkia 
vastaan, mutta kunto ei ihan 
riittänyt voittoihin asti vaikka 
Robert Plantia erehdyttävästi 
muistuttava Mika Järvinen 
koittikin suitsuttaa joukkuee-
seensa lisää virtaa.

 Kun kaikki olivat otelleet 
toisiaan vastaan, oli kolme 
joukkuetta päätynyt tasapistei-
siin. Kilpailun juryyn kuulu-

neet Petri Manninen ja Tommi 
Häti kokoontuivat pähkimään 
kuinka finalistit ratkotaan il-
man uusintaotteluita. Koska 
tasapisteisiin päätynyt kolmik-
ko oli pelannut vielä keske-
näänkin ristiin, niin pienen 
pohdinnan jälkeen finaaliin it-
sensä leipoivat kivipiste-erolla 
Apulanta ja Suburban Tribe. 

 Finaalista oli odotettavissa 
erittäin tasainen vääntö, mutta 
jostain syystä Apulanta pelasi 
turnauksen vaisuimman pelin-
sä. Ja kun Ville Tuomi pääsi 
loistoheitoilla kunnolla vauh-
tiin niin ensimmäisen pään 4-0 
tulos näytti suunnan ottelun 
jatkolle. Siitä kyykytyksestä 
Apulanta ei koskaan selvinnyt 
ja neljän pään jälkeen oli lop-
putulos paljon kertova 6-0. 
Pronssipelissä voiton kirjasi 
loppukirin tehnyt Five Fifteen.

 Ottelun jälkeen Apulannan 
Toni Virtanen totesi että ”vaik-
ka tämä onkin leikkiä ja rento-
henkinen turnaus niin kyllä 
korpeaa”. Sipe Santapukki 
säesti bändikaveriaan että ”re-
vanssi on ilman muuta järjes-
tettävä – kävisikö autokilpai-
lu?” Sipehän on tunnettu au-
tourheilun taitaja.

 Suburban Tribe oli vilpittö-
män iloinen saavutuksestaan ja 
edelliskerran finaalitappio oli 
näin komeasti kuitattu. Ville 
Tuomi suitsuttikin estoitta cur-
lingia todella hienoksi lajiksi ja 
antoi kiitosta järjestäjille hie-
non tapahtuman järjestämises-
tä. Kaikki muutkin vakuuttivat 
olevansa innoissaan tulossa 
uudestaan mukaan jos kutsu 
käy. Ja eiköhän se käy taas ensi 
vuonna. 

Tommi Häti ●

Suomen mestariksi
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Sisällys
 1. Curlingin kehitys 
 2.  Nykyajan haasteet curlingjäälle 
 3.  Curlingjään tarkka määritelmä 
 4.  Curlinghallien lattiat 
 5.  Mittaaminen, maalaaminen 
  ja ratamerkinnät 
 6.  Jäädytyksen valmistelu ja pohjatyö 
 7.  Jäädytys 
 8.  Curlingjää kaukalossa 
 9.  Jään huoltaminen 
 10.  Toimenpiteet ja välineet 
 11.  Kauden päätteeksi 
 12.  Peblaus 
 13.  Lämpötila ja muut mittaustulokset 
 14.  Kosteus 
 15.  Lämmitys ja ilmastointi 
 16.  Valaistus 
 17.  Valvontajärjestelmät 
 18.  Maan jäätyminen, routanousu 
  ja ikirouta 
 19.  Vesi 
 20.  Jään laatu 
 21.  Curlingkivet 
 22.  Jäähdytyslaitteisto 
 23.  Energiankulutus 
 24.  Nykyaikaisen curlinghallin 
  rakentaminen

Curlingjään tekemisen perusteet

7.1.5  Miksi jäädytysvesi 
 kannattaa lämmittää
Jäädytyksessä käytettävä vesi lasketaan aina kyl-
mälle alustalle, jolloin veden lämmöstä koituu 
useita etuja. On selvää, että lämmitetty vesi mak-
saa enemmän, mutta se on myös tärkeä tekijä 
veden tasoittumisessa jään pinnalle. 

Kuinka kallista veden lämmitys on? Energianku-
lutus nelirataisen curlinghallin yhden jäädytys-
kerran, noin 2,3 m³ vettä, lämmittämiseksi +10°C 
asteesta +45°C asteeseen on noin 100kWh. Säh-
kön keskihinta Suomessa (vuonna 2007) on noin 
5 snt/kWh, jolloin yhden jäädytyskerran hinnaksi 
tulee noin 5 euroa. 

Curlingjään tekeminen on taito, jota ei hetkessä opita. 
Maailmassa on kahden käden sormilla laskettava määrä alan asiantuntijoita, 

joiden kysyntä suurempien turnausten kynnyksellä on kovaa luokkaa.

Maailman curlingliitto (WCF) tuotti 
varsin kattavan ”Curling Ice Exp-
lained” -oppaan meidän tavallisten 
kuolevaisten avuksi, jotta kaikkea ei 
tarvitsisi oppia sen kuuluisan kanta-
pään kautta. Oppaan on kirjoittanut 
tätä nykyä WCF:n hallituksessa istu-
va ruotsalainen Leif Öhman (jäänte-
kovastuu mm. olympialaisissa) ja 
toimittanut skotlantilainen John 
Minnaar.
 Kaksikon kasaama opas kattaa 
curlingjään tekemisen (ja poistami-
sen) sekä kaiken mahdollisen siihen 
liittyvän monipuolisen vuorovaiku-
tuksen, joka vaikuttaa curlingjään 
pelattavuuteen (mm. kivet, ympäröi-
vät olosuhteet jne.) Oppaan saa it-
selleen tilaamalla sen Suomen cur-
lingliitosta tai suoraan WCF:n netti-
sivulta 50 euron hintaan.
 Tässä artikkelisarjassa Suomen 
curlinglehti esittelee valittuja poi-
mintoja jäänteko-oppaan sivuilta. 
Käännetyt kappaleet (kääntäjänä Ti-
mo Patrikka) esitetään tulevaisuu-
dessa kokonaisuudessaan Suomen 
curlingliiton nettisivuilla.
 Seuraavassa esitämme oppaan 
sisällysluettelon suomennettuna se-
kä ensimmäisen näytteen luvun 7 si-
sällöstä alalukujen 7.1.5 ”Miksi jää-
dytysvesi kannattaa lämmittää” se-
kä 7.1.8 ”Yhteenveto” muodossa.

Curling Ice 
Explained
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Jani ”Jäppi” Nevantaus 
in memoriam

Vuodenvaihteen jälkeen sattui Oulunky-
län curlinghallissa valitettava tapaus, kun 
curlingjoukkue HC Kiviaidan Jani ”Jäp-
pi” Nevantaus sai sairaskohtauksen kes-
ken sarjaottelun menehtyen myöhemmin 
sairaalassa. Suomen curlinglehti ottaa 
osaa omaisten ja ystävien suruun tämän 
nuoren miehen traagisen poismenon joh-
dosta.

Veli,

olit isä, poika, puoliso 
ja ystävä niin monille, 
etten pysty heitä laskemaan. 
Niin moni ihminen kaipaa sinua, 
iloasi ja elämänuskoasi nyt. 
 
Curling oli sinulle 
jalkapallon päätyttyä 
rakkain harrastus. 

Elämäsi oli määrämittainen, 
mutta erinomainen heitto. 
Miten itse pystyisin edes lähelle 
samaan ”määrikseesi”? 
Yritän.
 

Syvästi kaivaten. 
Veli ja muut pelitoverit HC Kiviaidasta 
ja Curling-piireistä. 
 

Daley Nevantaus

Jani kuvassa keskellä

Männävuosien menestynyt maajoukku-
eemme kävi kapteeninsa Markku Uusi-
paavalniemen johdolla muistelemassa 
vanhoja kauden viimeisessä WCT-E osa-
turnauksessa Prahassa. Joukkueen peli 
asettuikin uomiinsa melko nopeasti ja tu-
loksena loistavien pelisuoritusten myötä 
turnauksen kakkostila ja sen tuomat 4758 
Kanadan taalaa. Tällä yksittäistuloksella 
joukkue nousi kauden tienestilistalla sijal-
le 12. Nähtäväksi jää oliko tämä kerta-
luontoinen kokeilu vai näemmekö tule-
vaisuudessa joukkueen jälleen yhdessä 
jäällä – toivottavasti. 
 Joukkueen kakkosheittäjä (taannoin 
ykkösenä heittänyt) Jari Laukkanen ku-
vailee tuntojaan turnauksen jälkeen: 

”Siellä tosiaan käytiin muistelemassa van-
hoja. Turnauksessa oli oikein mukava pe-
lata, paikalla oli hyviä joukkueita (mm. 3 
Euroopan mestaria, joukkueita viime 
olympialaisista ja muuten kovia esim. 
Sveitsistä, Norjasta, Italiasta) Olosuhteet 
olivat kunnossa, jäätä tehtiin antaumuk-
sella ja aika hyväksi oli myös saatu. Nou-

Uusipaavalniemen joukkue 
menestyi Euroopan kiertueella 

Veden lämpötila vaikuttaa 
seuraaviin tekijöihin: 
1.  Veden viskositeettiin (veden kyky 
 vastustaa muodonmuutosta) 
2.  Hapen (ilman) määrään vedessä 
3.  Veden pintajännitykseen 

Mikäli vesi pystytään lämmittämään noin +40°C 
asteeseen, kaikki edellä mainitut tekijät ovat hy-
vällä tasolla, mikä edesauttaa tasaisen ja kovan 
jään syntymisessä. 

Veden viskositeetti
Veden viskositeetti vähenee lämpötilan kasvaes-
sa logaritmisen funktion mukaisesti. Veden alhai-
sempi viskositeetti edesauttaa veden liikkumista 
jään pinnalla, jolloin vesi tasaantuu nopeammin. 
Veden lämpötilan ollessa lähellä +40°C astetta 
suurin osa lämmityksestä saatavista eduista on 
saavutettu. 

Happipitoisuus (ilmapitoisuus) 
Lämmin vesi vapauttaa happeansa. Vesi, joka on 
lämmitetty noin +40°C asteeseen sisältää puolet 
siitä happimäärästä, jonka 0-asteinen vesi sisäl-
tää. Vähäinen ilmapitoisuus jäässä tekee jäästä 
tiheämpää ja lämmönjohtavampaa, mikä sääs-

tää jäähdytyskustannuksissa. Kokemus osoittaa 
myös, että näin saadaan kovempi jää siitä huo-
limatta, että osa hapesta palautuu veteen sen 
jäähtyessä. Veden happipitoisuus on alhainen 
kuumassa vedessä, joka johtaa parempaan ja ko-
vempaan jäähän. 

Pintajännitys 
Lämpimän veden alhainen pintajännitys yhdis-
tettynä lämpimän veden alhaiseen viskositeet-
tiin mahdollistaa veden nopean asettumisen 
jään pinnalle. 

7.1.8 Yhteenveto
On epätodennäköistä, että curlinghalleilla oli-
si käytettävissään puhdistettua vettä tarpeek-
si jäädyttämistä varten. Tämä johtuu osittain 
vanhentuneista tiloista, käytettävissä olevista 
resursseista sekä tiedon ja taidon puutteesta. 
Onneksi hyvän curlingjään voi tehdä myös vesi-
johtovedellä, mikäli sen aiheuttamat ongelmat 
tiedostetaan ja osataan korjata. Pohjimmiltaan 
jään laadun määrää jääntekijän omistautuminen 
tehtäväänsä. Hyvän curlingjään saa aikaan teke-
mällä jäädytyksen lämpimällä vedellä, poista-
malla suolat ja epäpuhtaudet höyläämällä sekä 
peblaamalla vain puhtaalla vedellä. 

sua parhaimmillaan metrin verran mää-
riksellä ja luisto heilui siellä 24:n huja-
koilla. Hallissa oli mukava ravintola ja 
hintataso edullinen, kisajärjestäjien tarjo-
ama hotelli 5 min. kävelymatkan päässä 
ja sekin edullinen. 
 Pelit sujui meidän osalta yllättävänkin 
hyvin, ottaen huomioon viime vuosien 
hiljaisolon osalla joukkueemme pelaajista. 
Pelattiin neljän päivän sisään 9 peliä sal-
dolla 7 voittoa - 2 häviötä. Vaikka pelit 
olivat 8 pään pelejä, niin tottumattomalle 
harjamiehelle (kuten minulle) yhtäkkinen 
jatkuva pelaaminen aiheutti hivenen ki-
peitä paikkoja. Lisäksi jalkavaivojen ta-
kia Make ei heittänyt viimeisiä kiviä kuin 
ensimmäisessä pelissä ja vähän toisen 
alussa. Pelattiin sitten koko turnaus jär-
jestyksessä Make, Jakke, Tommi ja Wille. 
Wille pisteli kiveä tarvittaessa nätisti nän-
nille ja tuplat lähtee tarvittaessa, joten ei 
hätää, vaikka kaikki oudommilla heitto-
paikoilla pelasivatkin. 
 Kaiken kaikkiaan oikein positiivinen 
kokemus. Näköjään kaikki taidot eivät 
vielä ole meiltä eläkeläisiltä unohtuneet.  ”
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Jos olet kiinnostunut tuomaan julki oman sarjasi kuulumisia, 
joita ei vielä lehdessämme ole käsitelty, niin yhteyttä voi ottaa 
esimerkiksi osoitteeseen riku.harjula@helsinki.fi

LAPPI-SARJA

Mestaruussarja Pelit  Pisteet
Kekki 8  12
Halme 8  8
Näyhä 6  8
Kemppainen 6  6
Vanhala 5  6
Mattila 5  4
Lohi 4  4
Middleton 6  0

JOENSUU 

Mestaruussarja
Alboys 11       18
KK-Team 11       14
JoenFlikat 11       14
Driving 12       12
Seniorit 6        9

I-divisioona  Pelit  Pisteet
Nännimestarit 4        7
JoYY 5        5
Öljypiste 4        4

OULUNKYLÄ 

A-sarja  Pelit  Pisteet
M-Curling  12       18
Curlinghalli 11       18
CC Risuveitikka 12       18
Kivittäjät 12       17
Hallihait 12       17

B-sarja  Pelit  Pisteet
Rotat 10       18
EsCu 10       11
Liukuvat Kivet 10       11

Tilannekatsaus 
sarjataulukoihin

PIEKSÄMÄKI

Mestaruussarja  Pelit  Pisteet
CBG-97 9        16
OS-01 9        13
Checkmark 9        10
PRGK 10       9       
VRU I 9        8

LÄNSI-SUOMEN LIIgA 

Mestaruussarja  Pelit  Pisteet
Loimaa 8        14
CCA 7        11
Ylöjärvi 8        11
Uusikaupunki 7        7
Harjavalta 7        4

I-divisioona  Pelit  Pisteet
Naantali 8        12
Ylöjärvi 7        8
Uki 6        6

HYVINKÄÄ

Mestaruussarja  Pelit  Pisteet
Ice Cubes 12       18
Eurocks 13       16
Ikämiehet) 11       14
Kivilaatikko-SB 11       12
AV 10       12

II-divisioona  Pelit  Pisteet
Karvaranteet 11       17
FiPa 11       12
Hupaajat 10       12

III-divisioona  Pelit  Pisteet
Kamelit 10 15
Milkstones 9     15
Snowflakes 10     14

Paikallissarjat kautta Suomenmaan ovat ehtineet vuodenvaih-
teen jälkeen jotakuinkin puoliväliin. Ohessa esitämme sarja-
tilanteet suurimpien paikallissarjojen kärkijoukkueiden osalta.

Lähde: www.curling.fi 10.2.2008

Suomen mestaruudesta 
taisteltiin tässä upouu-
dessa lajissa Vierumäellä 

28. - 30.12.2007. Panoksena 
mestaruuden lisäksi oli edus-
tuspaikka maaliskuisiin lajin 
MM-kilpailuihin juuri Vieru-
mäelle. Mestaruustaistoon il-
moittautui vain viisitoista kak-
sihenkistä joukkuetta, joten pe-
lit aloitettiin vasta lauantai-
aamusta 29.12.

 Puolivälieristä loppupelei-
hin edettiin seuraavasti: Joonas 
Hellevaaran joukkue peittosi 
Jenni Sullanmaan joukkueen. 
Jussi Uusipaavalniemen jouk-
kue pudotti jatkosta Lare 
Norrin joukkueen. Tomi Ran-
tamäki, yhdessä Kirsi Nykäsen 
kanssa, suoriutui voittoisasti 
ottelustaan Toni Sepperin jouk-
kuetta vastaan. Viimeisessä 
puolivälieräparissa, sisarus-
joukkueiden kohtaamisessa, 
Kausteiden joukkue nappasi 
hieman yllättäen jatkopaikan 
Kiiskisten nenän edestä niukas-
ti ottaen voittoon tarvittavan 
pisteen jatkopäästä.

 
 Semifinaaleissa kokemus 
oli valttia, kun Jussi Uusipaa-
valniemen ja Tomi Rantamäen 
joukkueet peittosivat kokemat-
tomammat Hellevaaran ja 
Kausteen joukkueet. Itse finaa-
lista kehkeytyi jännitysnäytel-
mä, jonka käänsi voitokseen 
Jussi Uusipaavalniemi yhdessä 
aisaparinsa Anne Malmin kans-
sa. Näin ollen Jussi ja Anne 
edustavat Suomen kunniaa 
maaliskuussa Vierumäen MM-
kilpailuissa – onnea matkaan!

Lopputulokset:

	 1.		Jussi	Uusipaavalniemi	/	Anne	Malmi

	 2.		Tomi	Rantamäki	/	Kirsi	Nykänen

	 3.		Aku	Kauste	/	Oona	Kauste

	 4.		Joonas	Hellevaara	/	Milja	Hellsten

	 5.		Lotta	Norri	/	Peter	Landgrén

	 6.		Kalle	Kiiskinen	/	Katja	Kiiskinen

	 7.		Toni	Sepperi	/	Ellen	Vogt

	 8.		Jenni	Sullanmaa	/	Kalle	Wallin

	 9.		Marjo	Hippi	/	Juha	Pääjärvi

	10.		Kai	Pahl	/	Helena	Timonen

Mixed Doubles mestaruus 
Jussi Uusipaavalniemen ja 
Anne Malmin joukkueelle 

Ruotsin maalta kuuluu jälleen. 
Viime vuonna viimeistä kertaa 
Östersundissa järjestetty WCT-
E osakilpailu Swedish Cup ko-
kee tulevalla kaudella uuden 
tulemisen. Turnaus järjestetään 
entistä ehompana 25. -28.9. 
2008 Tukholman upeassa kah-
deksanrataisessa Danderydin 
curlinghallissa. Uutuutena tur-

Swedish Cup palaa 
kilpailukalenteriin

nauksessa taistellaan sekä 
miesten että naisten sarjassa ja 
joukkuemäärät tässä Triple-
Knockout -systeemillä pelatta-
vassa cupissa tulevat olemaan 
32 miesten ja 16 naisten jouk-
kuetta. Osallistumismaksu tur-
naukseen on 4000 Ruotsin 
kruunua.                               ●

...LYHYESTI
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Tilannekatsaus 
sarjataulukoihin

HEMPAN PÄHKINÄT  No 10 

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4

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

Mihin punaisen pitäisi yrittää 
kolmannella kivellä?

Kuvassa on tilanne, joka voi syn-
tyä sinisen johtaessa selvästi. Se 
on onnistunut poistamaan peli-
alueen kaikki punaiset kivet. Pu-
naisen tulisi pyrkiä saamaan suo-
ja pesän etupuolelle keskilinjan 
tuntumaan (vasta kolmas kivi).

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

Mitä heittoa punaisen pitäi-
si yrittää viimeisellään (pääs-
täkseen jatkopäähän?)

Tämä tilanne on SM-sarjasta. 
Varmasti joku ajattelee, että kun 
tullaan suunnilleen takapesävoi-
malla päin pesässä jo olevaa pu-
naista kiveä poskeen ja levitetään 
molemmat kivet suojien taakse. 
Vaikka tässä onnistuttaisiin, kes-
kusta jäisi edelleen auki ja sinisille 
helpohko määris. Punaisen ratkai-
su oli kuitenkin parempi. Punais-
ten viimeisellä kivellä poskiosu-
ma etummaiseen omaan suojaki-
veen, jolloin takimmainen suoja 
saatiin pesään ja heittokivi jäi vielä 
suojaksi pesässä olevalle kivelle.
 

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

Mihin punaisen pitäisi yrittää 
viimeisellä kivellään?

Näyttää vahvasti siltä, että sininen 
on viemässä päätä 2-0. Tilanne ei 
ole kuitenkaan hirvittävän paha, 
sillä menossa vasta 5. pää. Täydel-
lisen nojan yrittämisessä on suuri 
riski hävitä pää 0-3. Ratkaisu tässä 
vaiheessa peliä: Hit and roll mah-
dollisimman lähelle toista sinistä. 

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

Mihin punaisen pitäisi yrittää 
seitsemännellä kivellään?

Tässä kulmat ovat paremmat kuin 
edellisessä tehtävässä (kuva 3). 
Poistovoimalla päin ykkösenä ole-
vaa sinistä kiveä ja heittokivi rulla-
taan kohti toista takapesässä olevaa 
sinistä kiveä. Tuloksena ykköskivi 
nojalla suojan takana. Näin punai-
sen mahdollisuus voittaa peli ilman, 
että joudutaan jatkopäähän.

Kuva 1
 

Pää: 10. (viimeinen pää)
Viimeinen kivi: punainen
Tilanne: 4-2 siniselle

Mihin punaisen pitäisi yrittää 
toisella kivellään?

Kuva 2
 

Pää: 10. (viimeinen pää)
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 4-3 punaiselle

Mitä punainen tekee 
ensimmäisellä kivellä?

Kuva 3
 

Pää: 10. (viimeinen pää)
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 4-4

Mitä punaisen pitäisi yrittää 
neljännellä kivellä?

Kuva 4
 

Pää: 10. (viimeinen pää)
Viimeinen kivi: punainen
Tilanne: 4-4

Mitä punaisen pitäisi yrittää 
kuudennella kivellä?

Ratkaisut 9
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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
Kyösti Lampinen
(03) 8424 1306
kyosti.lampinen@vierumaki.fi

HELSINKI
CC Dominant Eye ry
Joni Ikonen
gsm 044 500 5034
johtaja.ikonen@netti.fi

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 2008

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
Yrjö Franssila
gsm 0400 415 214
Lotta Norri
työ (09) 6122 6016  koti (09) 135 6431
Teemu Salo
gsm 040 519 5027
Timo Tapaninen
gsm 045 631 1381
Jussi Uusipaavalniemi

VARAJÄSENET
Tuomas Vuori
gsm 040 545 7587
Jorma Rinne
gsm 0500 226 858
Harri Hollo
gsm 040 744 0900

Liiton pankkiyhteys
Nordea 102950-217608

SUOMEN CURLINGLIITTO RY

www.curling.fi
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