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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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Kausi ohi, pillit pussiin

Jälleen tuli yksi curlingkausi päätökseensä ja on aika ripus-
taa curlingkengät kesäksi naulaan. Tilalle hiipivät kesäiset 
harrastukset, kuten golf, suunnistus, kalastus ja rannalla 
loikoilu. Liian pitkäksi aikaa ei kannata jäädä laakereilleen 
lepäämään, sillä kesälläkin kannattaa ylläpitää ja jopa kehit-
tää niin aerobista- kuin lihaskuntoakin – hikoilu maksaa 
itsensä takaisin tulevalla curlingkaudella varmasti! Ja johan 
se kausi alkoi joillakin taas hyvissä ajoin Leppävirralla...

Huippucurlingin osalta kaudesta ei jäänyt paljon käteen, 
joten kauden kohokohdaksi muodostui Seniorien ja Mixed 
Doubles -pelimuodon MM-kilpailut Vierumäellä. Loistava suo-
malaismenestys kotikisoissa sekä aktiivisen talkoohengen 
voimin hyvin järjestetyt kisat loivat turnaukseen mahtavan 
tunnelman. Toivottavasti tulevalla kaudella saamme jälleen 
nauttia myös mies- ja naismaajoukkueidemme hyvistä suori-
tuksista.

Curlingratojen lukumäärän suhteen näyttäisi jälleen hieman 
paremmalta, kun uusia hankkeita on päässyt jo rakennus-
vaiheeseen. Näistä ja tulevan kauden muista ajankohtaisista 
asioista sitten lisää syksyn ensimmäisessä 
lehdessä – jo muutaman kuukauden 
kuluttua ;-)

Hyvää kesää kaikille,

Jermu 
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Vierumäen MM-kisat
suuri menestys!

Vierumäellä järjestetyt Seniori-
en ja Mixed Doubles MM-
kisat olivat menestys niin jär-

jestelyiltään kuin myös suomalaisten 
joukkueiden peliesityksen osalta! 
Vierumäki todettiin jälleen kerran 
toimivaksi ja kompaktiksi kisa-aree-
naksi, ja erikseen kiitettiin myös kisa-
jäiden huippuluokkaa. Viimeksi mai-
nitusta kiitos kuuluu tietysti kaikille 
jääryhmään kuuluneille, jotka tekivät 
huikean työn huolimatta jääntekoa 
alussa kohdanneista vaikeuksista! 
Kiitokset myös vielä kerran kaikille 
vapaaehtoisille, jotka omalta osaltaan 
tekivät näistä kisoista onnistuneet – 
olitte mukana tekemässä suomalaista 
curlinghistoriaa! 

Suomen edustusjoukkueet, Mauno 
Nummilan ja Helena Timosen joh-
tamat seniorijoukkueet sekä Anne 
Malmin ja Jussi Uusipaavalniemen 
muodostama Mixed Doubles -jouk-
kue, suoriutuivat omasta urakastaan 
loistavasti ja ylittivät varmasti kaikki 
odotukset! Onnittelut vielä kertaal-
leen Annelle ja Jussille hopeamitalista 
– mahtava suoritus! Mixed Doubles 

-pelimuoto osoittautui myös erittäin 
mielenkiintoiseksi ja sai varaukse-
tonta kiitosta kaikilta osallistuneilta 
joukkueilta! Voimme siis suunnitella 
arvokisojen järjestämistä tulevaisuu-
dessakin!

SUOMALAINEN OLYMPIAEDUS-
TUS VAAKALAUDALLA

Kuten kaikki aktiivit tietävät, Suo-
mi ei kevään MM-kisoissa päässyt 
saalistamaan tärkeitä olympiapisteitä 
sen paremmin miesten kuin naisten-
kaan puolella. Kun miesten MM-ki-
sat olivat vielä erittäin tasaiset ja ns. 
”pienet” ja ”uudetkin” curlingmaat 
saavuttivat pisteitä ehkä odotettua 
enemmän, on Suomen tilanne erittäin 
vaikea. Ja koska vielä niin naiset kuin 
miehetkin ovat tulevissa EM-kisois-
sa B-sarjassa, vaatii se molemmilta 
joukkueilta täydellistä suoritusta, jot-
ta olympiapaikka Vancouverin kisoi-
hin voitaisiin vielä saavuttaa... Mutta 
niin kauan kuin on aikaa ja mahdolli-
suuksia, on toivoakin! Joten tsemppiä 
niin Annen kuin Kallenkin joukkueel-
le – nyt KAIKKI PELIIN!

SUOMALAISEN CURLINGIN 
JUHLAVUOSI JATKUU!

Tänä keväänä on vietetty Suomen 
Curlingliiton 30-vuotissyntymäpäi-
vää, ja tämän vuoden olen jo aiem-
minkin nimennyt Suomalaisen Cur-
lingin Juhlavuodeksi! Vaikka kaikilla 
ei ollutkaan mahdollisuutta osallistua 
liiton 30-vuotisjuhliin, voi tätä juh-
lavuotta juhlia esimerkiksi osallistu-
malla loppuvuoden aikana pidettä-
viin kansallisiin turnauksiin, joita on 
nyt entistä enemmän! Leppävirran 
turnaus kesäkuussa, Loimaan Count-
ry Curling elokuussa, Kangasniemen 
turnaus syyskuussa ja Ranualla loka-
marraskuun vaihteessa järjestettävä 
Porocup ovat mainioita juhlavuoden 
tilaisuuksia! Tulkaa siis mukaan juh-
limaan!

Nyt toivotan kaikille hauskaa ja läm-
mintä kesää – pitäkää huolta itsestän-
ne ja toisistanne!



Sekalaiset sekajoukkueet

Eri maiden joukkueiden valintakriteerit 
olivat varsin moninaiset ja niin olivat jouk-
kueiden kokoonpanotkin. Esimerkiksi Es-
panjan joukkueessa pelasivat 13-vuotias 
poika ja 15-vuotias tyttö. Skotlannin jouk-
kueen muodostivat äiti ja poika, Norjalla 
isä ja tytär. Norjalaisittain totuttuun ta-
paan joukkue ei ollut maansa mestaruu-
den voittanut kaksikko, vaan edustusteh-
tävään erikseen nimetty joukkue. Kana-
dan joukkue koostui sekajoukkueiden 
mestaruuden voittaneen joukkueen puo-
likkaasta, kun kansallisia mestaruuskilpai-
luja ei Mixed Doubles -pelimuodossa jär-
jestetty vielä lainkaan.

Mixed Doubles MM 
Vierumäki 8. - 16.3.2008

 Huomattavaa arvokisakokemusta 
omaavat Suomen pelaajat saivat allekir-
joittaneelta nimellistä apua kivisarjojen 
merkitsemisessä turnauksen alussa, kun 
sattui olemaan viikolla sopivasti vapaata 
aikaa. Turnauksen avausottelussa Suomea 
vastaan asettui Uuden-Seelannin joukkue, 
jossa pelasivat Torinon olympialaisissa 
Uuden-Seelannin miesten joukkuetta kip-
paroinut Sean Becker siskoineen. Tärkeä 
avausvoitto siivitti  Suomen joukkueen sel-
laiseen lentoon, jota monet tuskin osasivat 
odottaa. Alkusarjan jälkeen voittosarak-
keessa komeili kuutonen ja tappiollisesti 
päättyi ainoastaan Sveitsiä vastaan pelattu 
ottelu. Tässä vaiheessa oli selvää myös, et-
tä tässä pelimuodossa neljän tai viiden-

kään pisteen johto ei vielä merkinnyt otte-
lun voittoa. Sveitsin joukkue mm. tylytti 
Walesia keskinäisessä ottelussa nappaa-
malla kuuden pisteen pään, ja teki sen pe-
räti kahdesti.

Jatkopelien taikaa

Alkusarjoista jatkoon menivät lohkon 
kaksi parasta joukkuetta, joten Suomen 
lohkosta jatkopeleihin etenivät puhtaalla 
pelillä pelannut Sveitsi ja yhden ottelun 
hävinnyt Suomi. Toisessa lohkossa Ruotsi, 
Unkari ja Kanada olivat alkusarjan jäl-
keen tasapisteissä, ja kun Ruotsin joukku-
eella oli parhaat T-pisteet, se meni jatkoon 
lohkovoittajana. Kanadan ja Unkarin vä-

Ensimmäistä kertaa curlingin historiassa järjestetty Mixed 
Doubles -pelimuodon MM-kilpailujen järjestämisvastuu oli 
myönnetty Suomen urheiluopistolle Vierumäelle. Kisat järjes-
tettiin yhtä aikaa seniorien MM-kilpailujen kanssa viereisessä 
kaukalossa. 
Suomea kisoissa edusti lajin Suomen mestaruuden aiemmin 
keväällä voittanut Jussi Uusipaavalniemen ja Anne Malmin 
muodostama joukkue.
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■ Teksti: Jermu Pöllänen
■ Kuvat:  Markus Sipilä, Jermu Pöllänen



lillä järjestettiin Tie-Break ottelu, jossa 
Kanada osoittautui etevämmäksi. Lohko-
voittajat etenivät turnauksessa suoraan 
välieriin ja paras alkusarjan toiseksi sijoit-
tunut joukkue selvitettiin karsintaotteluil-
la. Suomen joukkueen T-pisteet olivat par-
haat toiseksi sijoittuneiden joukkueiden 
kesken, joten ensimmäisessä ottelussa Ka-
nada kohtasi Tsekin joukkueen. Voitok-
kaan ottelun jälkeen Kanadan joukkue 
asettui Suomea vastaan pelaamaan väli-
eräpaikasta. Suomen joukkueessa kova 
puolivälierävastus herätti pientä levotto-
muutta, mutta asia käännettiin positiivi-
seksi toteamalla, että jos arvokisoissa ha-
lusi mestariksi, tulisi Kanada peitota aina-
kin yhdessä ottelussa - muutoin sitä ei las-
kettaisi mestaruudeksi. Varsin hyvätasoi-

sen puolivälieräottelun Suomi hoiti 
ratkaisuhetkiä myöden lopulta mallik-
kaasti ja välieräpaikka irtosi viimeisen 
pään komealla ryöstöllä lukemin 9-8.  Tur-
nauksen ensimmäiset todelliset voitontuu-
letukset kertoivat pelin tärkeydestä.

 Välierässään Suomi kohtasi rakkaan 
länsinaapurin Ruotsin. Ottelun alku oli 
Suomen selvää hallintaa ja tauolle mentä-
essä Suomi oli karannut jo 5-0 johtoon. 
Pari päätä myöhemmin tilanne oli kuiten-
kin jo 5-3 ja ottelu jälleen käynnissä. Vii-
meiseen päähän lähdettäessä Suomen 
joukkue oli turvallisen tuntuisessa kolmen 
pisteen johdossa. 

 Kuten aiemmin tuli jo mainittua, niin 
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... jos arvokisoissa halusi mestariksi, 
tulisi Kanada peitota ainakin 

yhdessä ottelussa...”

Kanadan joukkue oli kisojen ainoa, jossa merkin 
näyttäjä riensi harjauspuuhiin

Välillä meni linjat todella tarkalle



tässä pelimuodossa tuo johto ei vielä mer-
kinnyt automaattisesti ottelun voittoa. 
Pään loppua kohden Ruotsilla oli jo hyvä 
nippu kiviä pesässä, joskin valtaosin tee-
linjan takapuolella. Suomen viimeisellä ki-
vellä oli edessä valinta, jossa houkutus 
lähteä poistamaan tuplaa Ruotsin pesäki-
vistä oli suuri jotta heidän viimeinen ki-
vensä ei riittäisi enää ottelun voittoon. 
Tiukassa paikassa Suomen joukkue punta-
roi tilannetta oikein pidemmän kaavan 
kautta ja lopulta päästiin yhteisymmär-
rykseen nojaheiton suorittamisesta. Jussin 
viimeisin kommentti on jäänyt elävänä 
mieleeni: ”Paat sen määriksen tähän, niin 
me voitetaan tää peli...” Näin kävi ja Suo-
mi matkasi finaaliin kohdatakseen Sveit-
sin, joka lähestulkoon ”teurasti” Norjan 

... peli on kyllä todella 
nopeatempoinen 

verrattuna perinteiseen 
pelimuotoon.”

omassa välierässään voittaen seitsemän 
pelatun pään jälkeen lukemin 11-2.

Kisojen huipennus - 
suomalaisfinaali

Finaaliottelu eteni tasaisissa merkeissä 
Sveitsin hienoisessa painostuksessa. Suo-
men joukkueen pelissä ei näkynyt hermos-
tumisen merkkejä, mutta vastustajan pela-
tessa loistavaa peliä luisui ottelu lopulta 
Sveitsille, eikä viimeisen pään ryöstetty 
piste tuonut lohtua 4-5 päättyneeseen fi-
naaliin. Mestarista ei lopulta ollut mitään 
epäselvyyttä, vai mitä sanotte siitä, että 
mestarijoukkue ei hävinnyt koko turnauk-
sen aikana yhtäkään ottelua. Yhtä vakuut-
tavasti matkasivat hopeamitalit Suomeen, 
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Paat sen määriksen tähän, niin me voitetaan tää peli…

Jussi opastamassa KOK:n jäsen Peter Tallbergia 
Mixed Doubles -pelimuodon saloihin



sillä joukkueemme hävisi ainoastaan kaksi 
ottelua, molemmat ylivoimaista mestari-
joukkuetta vastaan.

 Kaiken kaikkiaan Mixed Doubles 
MM-kilpailut olivat menestys. Järjestelyt 
olivat toimivat, olosuhteet loistavat ja 
joukkueet viihtyivät hyvin. Kisojen kol-
mantena päivänä Kansainvälisen olympia-
komitean suomalaisedustaja Peter Tall-
berg kävi tutustumassa lajiin paikan pääl-
lä, onhan se ehdolla uudeksi olympialajik-
si tulevaisuudessa. Lajin ideoinnissa on 
panostettu paljon sen yleisöystävällisyy-
teen että normaalia curlingottelua lyhyem-

pään peliaikaan, mikä on tärkeää televisi-
oinnin kannalta. Näiltä osin laji täyttää 
vaatimuksensa vähintäänkin kiitettävästi. 
Yhden ottelun valmentajan penkiltä seu-
ranneena voin todeta, että peli on kyllä to-
della nopeatempoinen verrattuna perintei-
seen pelimuotoon. Mielenkiintoista nähdä 

kuinka suosituksi tämä pelimuoto nousee 
ja innostuvatko lajin kovimmatkin nimet 
mukaan mestaruusjahtiin, jos olympiasta-
tus lajille jossakin vaiheessa myönnetään.

 Suomen joukkueen menestys turnauk-
sessa oli loistava. Odotukset olivat toki 
korkealla ja mitaliottelutkin unelmana, 
mutta näinhän se on aina, kun arvokisoi-
hin lähdetään. Se, miten kokenut joukku-
eemme taisteli turnauksen tiukimmissa 
paikoissa, ei jättänyt varmaankaan ketään 
kylmäksi – yleisökin eli hyvin mukana läpi 
koko turnausviikon ja hopea oli todella-
kin voitettu mitali!

■
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Kanadan voittaminen tuntuu aina hyvältä 
– etenkin ratkaisupeleissä!

Kautta aikain ensimmäiset Mixed Doubles 
maailmanmestarit Sveitsistä Ruotsi jäi tällä kertaa pronssille

Hopealle sijoittunut Suomen joukkue
Anne Malmi, Jussi Uusipaavalniemi
sekä valmentajana toiminut Jermu Pöllänen
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Aivan kuten ennen kauden alkua en-
nakoin, hallitsevat mestarit pitivät 

jälleen kutinsa sekä miesten että naisten 
SM-sarjassa. Miesten sarjassa Kiiskisen 
joukkueen mestaruus uusiutui selvällä 
erolla seuraaviin, sillä ero jaettuun kak-
kossijaan venyi peräti kuuden voiton mit-
taiseksi. Mestarijoukkue koki kauden ai-
kana ainoastaan kaksi tappiota ja nekin 
heti ensimmäisellä ottelukierroksella. 
Hopeamitalista uusivat Tomi Rantamäen 
ja Jussi Uusipaavalniemen joukkueet, 
joista jälkimmäinen osoittautui Hyvin-
käällä pelatussa ottelussa etevämmäksi. 
Jussi Uusipaavalniemi palasi näin takai-
sin SM-mitalikantaan ensimmäisen ker-
ran sitten vuoden 2001-2002 pronssimi-
talin.

Curlingin Suomen mestaruudet 
tuttuihin osoitteisiin

Miehet
Ylempi jatkosarja
Joukkue P V H
1. Kiiskinen 20 18 2 
2. Uusipaavalniemi 20 12 8 
3. Rantamäki 20 12 8 
4. Vaittinen 20 10 10

Alempi jatkosarja
Joukkue P V H
5. A. Kauste 20 9 11 
6. Ilvonen 20 7 13 
7. Sepperi 20 6 14 
8. T. Kauste 20 6 14

Naiset
Ylempi jatkosarja
Joukkue P V H
1. Malmi 15 13 2 
2. Vogt 15 11 4 
3. Kiiskinen 15 9 6 
4. Norri 15 7 8

Alempi jatkosarja
Joukkue P V H
5. Timonen 14 6 8 
6. Majapuro 14 5 9 
7. Heino 14 0 14

 Naisten sarjassa oli hieman tasaisem-
paa, sillä kaksinkertaisen runkosarjan se-
kä yksinkertaisen jatkosarjan jälkeen nel-
jä parasta joukkuetta erottuivat toisis-
taan kahden voiton erolla toisiinsa. Mes-
taruuden uusi Anne Malmin joukkue, jo-
ka hävisi kauden aikana kahdesti. Hieman 
yllättäen hopealle itsensä pelasi hienon 
kauden päätteeksi Ellen Vogtin joukkue, 
joka yllätti viime kauden mestaruudesta 
loppuun saakka taistelleen Katja Kiiski-
sen joukkueen. Kiiskisen joukkue joutui 
pelaamaan loppukauden ilman loukkaan-
tunutta kapteeniaan, mikä luultavasti 
vaikutti osaltaan joukkueen menestymät-
tömyyteen.

■

■ Jermu Pöllänen
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■ Teksti: Jermu Pöllänen Seniorien MM-kisat oteltiin 
Vierumäellä yhtä aikaa Mixed 
Doubles -kisojen kanssa. Tur-
nauksen ennakkosuosikista ei 
ollut miesten puolella epäsel-
vyyttä, kun aina kovan kana-
dalaisedustuksen toteuttajaksi 
henkilöityi Pat Ryanin jouk-
kue. Pat Ryan on yksi lajimme 
suurimpia nimiä kautta aikain. 
Hänhän voitti kaksi kertaa 
maailman mestaruuden mies-
ten sarjassa, kerran kipparina 
ja toisen kerran Rick Folkin 
varakipparina. Häntä on myös 
kunnioitettu omassa maassaan 
valinnalla Curling Hall of Fa-
meen. Kanadan lisäksi turna-

uksessa oli tukuittain muitakin 
loistavia joukkueita, mm. 
Ruotsin Per ”Pelle” Lindeman, 
joka hänkin on kunnostautu-
nut aikaisemmin arvokisoissa 
napaten miesten sarjassa EM-
kisoista pronssia ja hopeaa se-
kä MM-kisoista pronssia vuon-
na 1984.

 Suomalaisia turnauksessa 
edustivat Mauno Nummilan ja 
Helena Timosen joukkueet. 
Turnauksen alku sujui molem-
milta joukkueilta kun unelma 
ja turnauksen puolivälissä mo-
lemmat suomalaisjoukkueet 
majailivat lohkojensa kärkipai-

Seniorien MM, 
Vierumäki 8. - 16.3.2008

Erkka Westerlund ja 
kisojen avausheitto

Suomen urheiluopiston johtaja 
Erkka Westerlund kisojen avajaispuheessaan

■ Kuvat: Jermu Pöllänen
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kalla. Erityisesti jäi mieleen 
Suomen seniorimiesten tiukka 
taisto Skotlantia vastaan, mis-
sä ottelun puolivälin 4-1 tap-
pioasemasta joukkueemme 
taisteli vielä niukan 7-6 voiton. 
Naisten sarjassa alkusarjan eh-
doton kohokohta oli tietenkin 
mahtava 6-4 voitto Kanadas-
ta.

 Alkusarjan jälkeen Suomen 
miesten joukkue majaili hie-
nosti jaetulla ykköspaikalla yh-
dessä USA:n ja Skotlannin 
kanssa. Suomen naisjoukkue 
sen sijaan oli jatkopeleissä kiin-
ni jaetulla kakkossijalla yhdes-

sä Skotlannin, Sveitsin ja USA:
n kanssa. Suomen miehet koh-
tasivat Tie-Break ottelussa 
Skotlannin, joka osoittautui 
tällä kertaa karvan verran Suo-
mea paremmaksi. Suomen on-
nistui viedä ottelu jatkopähän 
viimeisessä pässä napatun kah-
den pisteen turvin, mutta Skot-
lanti käytti jatkopässä hyväk-
seen viimeisen kiven etunsa na-
paten voittoon tarvittavan pis-
teen ja eteni näin ollen mitali-
peleihin. Myös naisten 
joukkueen ensimmäinen jatko-
peli oli Skotlantia vastaan ja 
ikäväksemme samanlaisin tu-
loksin kuin miehissä – pisteen 

... turnauksen puolivälissä 
molemmat suomalaisjoukkueet 

majailivat lohkojensa kärkipaikalla.”

tappio niskassaan Suomen pe-
lit kuitenkin jatkuisivat prons-
siottelussa Sveitsiä vastaan.

Kanadasta kisojen 
kaksoismestari

Finaaliotteluissa Kanadan 
joukkueet ottivat jälleen oman-
sa. Miesten puolella voittajasta 
ei ollut hetkenkään epäselvyyt-
tä, kun Pat Ryanin nelikko oli 
suorastaan murskaavan ylivoi-
mainen voittaen ottelun anta-
matta vastustajalle yhtän pis-
tettä – todella harvoin minkän 
lajin arvokisafinaalissa on näh-
ty näin ylivoimaista suoritusta. 
Ruotsi taipui näin ollen hope-

alle lukemin 0-8. Miesten 
pronssiottelussa USA osoittau-
tui Skotlantia etevämmäksi ja 
pronssiset mitalit matkasivat 
rapakon taakse lukemin 6-4. 
Naisten finaalissa ottelu pysyi 
kohtalaisen tasaisena ottelun 
puolivälin tauolle, johon men-
nessä Kanadan johto kirjattiin 
lukemin 4-2. Ottelun toinen 
puolisko oli Kanadan näytöstä 
ja kolmen viimeisen pän kah-
den pisteen suoritukset toivat 
lopulta selvän 10-2 voiton seit-
semän pelatun pän jälkeen.

 Suomen naisten joukkueen 
pronssiotteluvastustajaksi aset-
tui Sveitsin joukkue. Ottelun 

Seniorinaiset vaudissa...

Kisojen vastaavana jääntekijänä 
kunnostautui Mark Callen
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alku oli sveitsiläisten näytöstä, 
kun heidän onnistui varastaa 
toisesta pästä peräti kolme pis-
tettä. Suomi vastasi hienosti 
heti seuraavassa pässä napaten 
oman viimeisen kivensä edun 
turvin neljä pistettä tasoittaen 
ottelun. Seuraavassa pässä Suo-
men onnistui vielä varastaa yk-
si piste ja ottelun hallinta siirtyi 
suomalaisille. Tämän jälkeen 
pelattiin tasaisesti molempien 
joukkueiden ottaessa aina pis-
teen viimeisen kiven etunsa 
turvin. Viimeiseen pähän läh-
dettiin tasatilanteessa Suomen 
joukkueen pitäessä hammeria. 
Viimeisen kiven märämittainen 
heitto olisi ollut harjattavissa 

pesän keskelle ykköseksi, mut-
ta harjaus aloitettiin hieman 
liian myöhän, eikä edes neljän 
pelaajan armoton raadanta 
auttanut enä asiaa ja pronssiset 
mitalit matkasivat Sveitsiin.

 Kaiken kaikkiaan Vieru-
mäen Seniorien MM-kilpailut 
olivat varsin onnistunut tapah-
tuma. Suomalainen arvokiso-
jen järjestystaito sai jälleen yh-
den elävän esimerkin. Kiitos 
tästä kuuluu koko kisaorgani-
saatiolle ja erityisesti kaikille 
mukana olleille vapaaehtoisil-
le, joita ilman ei tämän koko-
luokan (eikä kyllä pienempiä-
kän) tapahtumia Suomessa voi-

Suomalainen arvokisojen 
järjestystaito sai jälleen yh-

den elävän esimerkin.”

taisi järjestä. Suomen joukku-
eiden menestys turnauksessa 
oli suorastaan huikaisevaa, 
vaikka se aivan viimeinen pu-
ristus jäikin puuttumaan. Täs-
tä on kuitenkin hyvä jatkaa 
menestyksekästä senioricurlin-
gedustusta ja kaikki mukana 
olleet pelaajat saivat varmasti 
hienoja kokemuksia sekä elin-
tärkeä arvokisakokemusta vas-
taisuuden varalle.

Pat Ryan on klassinen kärkiliukuja Kanadasta tuli senioreiden tuplamestari

Suomen kipparikaksikko punoo juonia Svensk slajd

Kisojen ehtoopuolella myös jäänte-
kijät ehtivät hieman ”irroittele-
maan”. Tässä Jörgen Larsenin tyyli-
näyte...



Jäipä mukavat fiilikset senioreiden MM-
kisoista. Kisat Suomessa, yhdeksän matsia 
ja vain kaksi tappiota. Mitalipeleistä pu-
toaminenkaan niukimmalla mahdollisella 
tavalla ei tuntunut pahalta. Pelit menivät 
siis odotettua paremmin – toki tekemättä 
olisi voinut jädä muutama paha virhe ja 
Manun ensimmäisen kiven epäonnikin 
USA-pelin viimeisessä päässä olisi saanut 
jäädä pois.

 Miesten finaalissa pelattiin vasta tois-
ta päätä, kun Ruotsin kippari – jo aktiivi-
aikoinaan diivan elkeistä tunnettu Per 
Lindeman – lähti hyökkäämän kun tilan-

ne oli jo 1-0 ennen heidän ja koko pään 
viimeistä kiveä (Kanada oli varastanut en-
simmäisen pän 1-0). Vaikealla ratsulla oli 
pieni sauma ottaa 3-0. Yritys epäonnistui 
ja Perin kivi tönäisi vielä vastustajan kiven 
ykköseksi. Olisikohan joku muu kuin Lin-
deman lähtenyt moiseen, vaikka vastassa 
olikin itse Hall of Famen Pat Ryan!

 Naisten pronssipelissä oli Suomella 
viimeisen kiven määriksellä mahdollisuus 
ottaa mitali. Oliko heitto liian kova vai 
lähtikö se vähän ulos? Joka tapauksessa 
tytöt huomasivat liian myöhään että se tu-
lee osumaan pesän reunassa olevaan 

omaan kiveen. Harjaukseen havahtumi-
nen ehkä kolmisen metriä aikaisemmin 
olisi tuonut mitalin Suomeen.

 Onnittelut Annelle ja Jussille paripelin 
hopeamitalista. Itse en oikein syttynyt täl-
le uudelle jutulle. Molemmat joukkueet 
saattoivat heittä useita määriksiä peräk-
käin samalla merkillä, heittäjä nousi har-
jaamaan omaa kiveään...

 Oli miten oli – seuraavaksi jotkut mat-
kustavat Uuteen-Seelantiin.

Vierumäen 
jälkimaininkeja

Kausi 2007-2008 – mitä hyvä ja mitä huonoa mieleeni jäikään
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■ Juhani ”Hemppa” Heinonen

Mennyt kausi oli omalta osaltani poik-
keuksellinen. Viime kesänä asetettu tavoi-
ta – voittaa senioreiden SM – innosti ja 
velvoitti kovempaan harjoitteluun. Se pa-
kotti myös osallistumaan lukuisiin turna-
uksiin, joista olin jo ollut kokonaan luo-
pumassa. Divisioonapelieni ohessa tuli 
seurattua myös SM-sarjaa sekä naisissa 
että miehissä. Kauteen mahtui paljon hy-
viä kokemuksia, mutta jotkut asiat jäivät 
myös harmittamaan. 

Tässä ensin TOP 5 (plussat):
1. Mukavahenkiset turnaukset. Mieleenpai-
nuvin oli ehkä Kangasniemi – vuodenaika-
kin oli mitä sopivin tälle erittäin kauniille 
kesäpaikkakunnalle.
2. Turnausten runsaat joukkuemäärät (se-
hän ei kuitenkaan ole tae tason nousemi-
sesta Suomessa)

3. Yleisesti ottaen hyvät peliolosuhteet –
kiitos Mika Malisen ja Mauno Nummilan
4. Ollin (pressan) näkyvä läsnäolo
5. Senioreiden MM-kisat. Oli hienoa edus-
taa Suomea ja nimenomaan Suomessa!

Sitten TOP 5 (miinukset):
1. Paha pettymys kauden alkupuolella oli 
ensimmäiset SM-sarjaan liittyvät karsinnat 
Kisakalliossa. Jäät olivat surkeat.
2. Toinen epämiellyttävä yllätys – ja samas-
ta syystä kuin edellä – oli Tallinnan turnaus.
3. Onko SM-cupin arvostus tipahtanut? 
Vain kymmenen joukkuetta mukana eikä 
erillisiä sarjoja miehille ja naisille. Ajankoh-
ta ei kylläkän tainnut olla paras mahdolli-
nen?
4. Tuntui joskus pahalta katsella lajista in-
nostuneiden hyvinkääläisjunioreiden tree-
nejä. Harjoittelu näytti olevan pelkkä heit-

telyä ilman että kukaan puuttui tekniikka-
puoleen. Ja miten mahtaa olla taktisen 
puolen laita?
5. Henkilökohtaisesti surettaa muutama 
vuosi sitten lupauksia herättäneen tyttö-
joukkueen tulevaisuus. Junioreiden MM-
karsinnat oli pettymys ja SM-sarjassakin 
pudottiin kolmanneksi.

Se siitä. Hyvä kesää kaikille. Osa tapasi-
kin toisensa jo Leppävirralla kesäkuun 
puolivälissä!

■

Juhani Heinosen tyylinäyte
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Curlingliiton 30-vuotissyntymäpäi-
vää juhlittiin menneen huhtikuun 
19. päivänä Hotelli Arthurissa 

Helsingissä. Mukaan oli ilmoittautunut 
reilun 50 hengen suuruinen, mutta sitäkin 
innokkaampi joukko! Juhlaamme kunni-
oitti myös muutama kansainvälinen vie-
ras, kun Euroopan Curlingliiton pääsih-
teeri Saskia Krügl sekä Viron Curlinglii-
ton sihteeri Silver Uustalu seuralaisineen 
olivat saapuneet paikalle.

 Tervetuliaismaljojen jälkeen vieraat 
asettuivat pöytiin nauttimaan juhlapäiväl-
listä. Alku- ja pääruoan välissä liiton pu-
heenjohtaja Olli Rissanen piti juhlapu-
heen, jossa hän korosti suomalaisen cur-
lingin voiman olevan liiton jäsenseuroissa 
ja niihin kuuluvissa pelaajissa. Kansainvä-
lisistä vieraista myös Saskia Krügl piti pu-
heen, jossa hän puolestaan kehui Suomen 
Curlingliiton ja Euroopan Curlingliiton 
hyvää ja aktiivista yhteistyötä. 

Curlingliiton 
30-vuotisjuhlat

■ Teksti: Olli Rissanen
■ Kuvat:  Jermu Pöllänen

Liitto jakoi tunnustuksia suomalaisen curlingin 
hyväksi tehdystä työstä. 
Vasemmalta: Curlingliiton puheenjohtaja Olli 
Rissanen, Juhani Heinonen, Mauno Nummila ja 
Anne Malmi.

Hyvinkään Curling ry:n puheenjohtaja 
Wille Mäkelä tekee tarkempaa tuttavuutta
mestaruuspokaaliin.

Iloiset naisten Suomen mestarit 
kaudella 2007-2008
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 Juhlapäivällisen jälkeen oli vuorossa 
tunnustusten jako: Anne Malmi, Juhani 
Heinonen ja Mauno Nummila (kaikki 
Hyvinkään Curling ry:stä) palkittiin ansi-
oistaan suomalaisen curlingin hyväksi! 
Tämän jälkeen Kisakallion Urheiluopisto 
Harri Hollon johdolla lanseerasi uuden, 
”Vuoden Määris” -kiertopalkinnon, jon-
ka saivat tuoreet Mixed Doubles MM-ho-
peamitalistit Anne Malmi ja Jussi Uusi-
paavalniemi!

 Tunnusten jälkeen suoritettiin vielä 
kuluneen kauden SM-sarjan palkintojen-
jako, minkä jälkeen ilta jatkui tanssin 
pyörteissä erinomaisen orkesterin johdol-
la. Ja kuultiinpa tauolla jopa kolmikätistä 
flyygelin soittoakin!:) Kaiken kaikkiaan 
juhlat olivat erinomaisen onnistunut ja 
rento tilaisuus – ELÄKÖÖN SUOMA-
LAINEN CURLING!!

P.S. Seuraavassa numerossa lyhyt histo-
riikki liiton merkittävistä tapahtumista 
kuluneen 30 vuoden ajalta. 

■

   

Teemu ja mestaruuspokaali vm. 2007-2008.

Malja suomalaiselle curlingille!

Euroopan Curlingliiton pääsihteeri Saskia Krügl kehui 
liittojen välistä hyvää ja aktiivista yhteistyötä.

Lopuksi juhlakansa villiintyi jopa tanssimaan...



S U O M E N  C U R L I N G L E H T I CURL ING H E I N Ä K U U  2 0 0 81�

Molempien turnausten mesta-
ruuksien meno Kanadaan ei si-
nällään varmaankaan yllättä-

nyt ketään, mutta kiinalaisten vahva suo-
ritus pantiin kyllä merkille kautta linjan. 
Naisten turnauksessa kiinattaret ylsivät 
peräti finaaliin saakka pelaten loistavasti 
läpi viikon. Kapteeninsa Binguy Wangin 
johdolla Kiina peittosi myös finaalivastus-
tajansa Kanadan runkosarjan ottelussa, 
mutta voiton ratkaisevassa ottelussa Jen-
nifer Jonesin joukkueen kokemus ajoi vie-
lä nuoruuden ohi. 

 Miesten turnauksessa Kanadan Kevin 
Martin saavutti vihdoin pitkään jahtaa-
mansa arvokisavoiton. Mieshän on tun-
nettu siitä, että vuosi toisensa jälkeen 
keikkuu Kanadan kovatasoisella raha-

MM-kilpailut tänä vuonna 
ilman suomalaisia
Curlingin MM-kilpailut järjestettiin tänä vuonna ilman suomalaisedustusta. 
Miesten puolella turnaus oli vasta toinen kerta sitten vuoden 1997, kun 
Suomi ei selvinnyt EM-kilpailuista olympiapisteiden jahtiin. Naisten kilpailut 
järjestettiin Kanadan Vernonissa ja miesten kilpailut niin ikään ”rapakon 
takana” USA:n Grant Forksissa.

MIEHET	
Sij.	 Maa	 2007	 2008	 Pisteet
1	 Kanada*	 14,0	 14,0		 	28,0
2	 Saksa	 12,0	 5,0		 17,0
3	 USA	 10,0	 6,0		 	16,0
4	 GBR	 3.5	 12,0		 	15.5
5	 Ranska	 6.5	 8,0		 	14.5
6	 Norja	 3.5	 10,0		 13.5
7	 Ruotsi	 8,0	 3,0		 	11,0
8	 Sveitsi	 9,0	 2,0		 	11,0
9	 Australia	 3.5	 7,0		 	10,0
10	 Kiina	 -	 9,0		 	9,0
11	 Tanska	 3.5	 4,0		 	7,0
12	 Suomi	 6.5	 -		 	6,0
13	 Tsekki	 -	 1,0		 	1,0
14	 Korea	 1,0	 -		 	1,0
	

NAISET	
Sij.	 Maa	 2007	 2008	 Pisteet
1	 Kanada*	 14,0	 14,0		 	28,0
2	 Tanska	 12,0	 8,0		 	20,0
3	 Kiina	 6,0	 12,0		 	18,0
4	 Sveitsi	 7,5	 10,0		 	17.5
5	 USA	 9,0	 6,0		 	15,0
6	 Ruotsi	 7,5	 7,0		 	14.5
7	 Japani	 4,0	 9,0		 	13,0
8	 GBR	 10,0	 3,0		 	13,0
9	 Venäjä	 4,0	 5,0		 	9,0
10	 Saksa	 4,0	 4,0		 	8,0
11	 Italia	 1.5	 2,0		 	3.5
12	 Tsekki	 1.5	 1,0		 	2.5
*=	Isäntämaalla	varma	edustuspaikka	
olympialaisissa

MIEHET	
Sij.	 Maa	 Yht.	 Sij.	 	Pist.		 	Sij.
	 	 	 6/7		 6/7		 muut.
1	 Kanada	 1038	 1	 1200	 0
2	 GBR	 724	 2	 782	 0
3	 Norja	 639	 4	 758	 1
4	 USA	 636	 3	 779	 -1
5	 Saksa	 542	 7	 656	 2
6	 Suomi	 524	 5	 721	 -1
7	 Sveitsi	 497	 6	 680	 -1
8	 Ruotsi	 462	 8	 602	 0
9	 Ranska	 265	 12	 228	 3
10	 Australia	 260	 13	 207	 3
11	 Tanska	 255	 9	 295	 -2
12	 Italia	 251	 10	 294	 -2
13	 Uusi-Seelanti	223	 11	 265	 -2
14	 Kiina	 213	 21	 84	 7
15	 Tsekki	 123	 19	 106	 4	

NAISET
Sij.	 Maa	 Yht.	 Sij.	 	Pist.		 	Sij.
	 	 	 6/7		 6/7		 muut.
1	 Kanada	 928	 1	 1020	 0
2	 Ruotsi	 795	 2	 1012	 0
3	 Sveitsi	 672	 4	 762	 1
4	 USA	 615	 3	 776	 -1
5	 Tanska	 521	 7	 583	 2
6	 GBR	 506	 5	 724	 -1
7	 Norja	 464	 6	 669	 -1
8	 Japani	 446	 9	 439	 1
9	 Kiina	 400	 12	 267	 3
10	 Venäjä	 398	 8	 465	 -2
11	 Italia	 296	 10	 325	 -1
12	 Saksa	 275	 11	 323	 -1
13	 Tsekki	 154	 13	 147	 0
14	 Suomi	 137	 14	 144	 0
15	 Hollanti	 122	 16	 125	 1

kiertueella kärkipaikalla, mutta suuret ar-
vokisavoitot ovat silti häntä vältelleet. 
Voittoa ennen Martin oli ehtinyt saavut-
taa MM-tasolla yhden hopean ja neljän-
nen sijan sekä hopeaa Salt Lake Cityn 
olympialaisista. Nyt Martin näyttää lo-
pulta saavuttaneen nuoren ja menestys-
nälkäisen joukkueensa kanssa sopivan ta-
sapainon nuoruuden intoa ja kokemusta 
– ainakin se riitti kahden vuoden takaisen 
maailmanmestarin, Skotlannin David 
Murdochin joukkueen peittoamiseen fi-
naalissa. Kiina yllätti myös miesten sarjas-
sa edeten aina pronssiotteluun saakka, 
jossa se joutui lopulta toteamaan Norjan 
paremmakseen.

 Elintärkeiden olympiapisteiden kan-
nalta MM-kilpailut eivät olisi suomalaisit-

tain voineet paljon heikommin mennä. Pe-
rinteisesti menestyksekkäistä maista jo 
turnausta ennen Suomen edellä olym-
piapisteissä olevista maista Ruotsi ja Sveit-
si sijoittuivat toiseksi ja kolmanneksi vii-
meiseksi. Näin ollen mm. Tanska, Kiina ja 
Australia kiilasivat Suomen edelle kilpai-
lussa paikoista Vancouverin olympialai-
siin vuonna 2010. Kisoihin pääsy vaatii 
nyt Suomelta täydellistä onnistumista ensi 
syksyn EM-kilpailuissa Ruotsin Örn-
sköldsvikissä ja sen jälkeen vielä kohta-
laista menestystä seuraavan kevään MM-
kilpailuissa.

■

MM-kisojen jälkeen päivitetty maailmanranking:Olympiapisteet 

■ Jermu Pöllänen
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MM-kilpailut tänä vuonna 
ilman suomalaisia

NAISET
Sij.	 Maa	 Yht.	 Sij.	 	Pist.		 	Sij.
	 	 	 6/7		 6/7		 muut.
1	 Kanada	 928	 1	 1020	 0
2	 Ruotsi	 795	 2	 1012	 0
3	 Sveitsi	 672	 4	 762	 1
4	 USA	 615	 3	 776	 -1
5	 Tanska	 521	 7	 583	 2
6	 GBR	 506	 5	 724	 -1
7	 Norja	 464	 6	 669	 -1
8	 Japani	 446	 9	 439	 1
9	 Kiina	 400	 12	 267	 3
10	 Venäjä	 398	 8	 465	 -2
11	 Italia	 296	 10	 325	 -1
12	 Saksa	 275	 11	 323	 -1
13	 Tsekki	 154	 13	 147	 0
14	 Suomi	 137	 14	 144	 0
15	 Hollanti	 122	 16	 125	 1

Jatkamme edellisessä numeros-
sa aloitettua artikkelisarjaa, 
jossa esitämme valikoituja ot-
teita WCF:n ”Curling Ice Exp-
lained” -oppaasta. Tällä kertaa 
esittelemme luvun 7 aliluvut 
7.2.1 ”Jäädytysletku” ja 7.2.3 
”Jäädytys suoralla ja käyrällä 
jäädytysputkella”.

7.2.1 Jäädytysletku 
Halvin letku jäädyttämiseen on kir-
kas muoviletku nylonvahvistuksilla. 
Tämän tyyppinen letku ei vahingoi-
ta jään pintaa sulamalla siihen kiinni 
ja se liukuu helposti jäätä pitkin, 
mutta jäykistyy helposti mikäli vesi 
on kylmää. Erittäin hyvä letku, tosin 
hieman kalliimpi, on kangasverkolla 
vahvistettu PVC-muovinen letku. 
Moderni paloletku, jota ei ole val-
mistettu kumista, on sileäpintainen 
ja todennäköisesti helpoin hankkia. 
On tärkeää, että letku pitää muoton-
sa tyhjänä eikä mene sykkyrään hel-
posti. Letkun sisähalkaisijan tulisi ol-
la 19-25 mm, jotta saavutetaan lähes 
2.5 m3/h (41 l/min) virtaus. Letkun 
tulisi koostua yhdestä kappaleesta 
ja sen tulisi ylettyä hallin kaikkiin 
kulmiin helposti. Yhteen liitetyt let-
kut voivat sulaa kiinni jäähän tai irro-
tessaan pilata koko jäädytyksen. Mi-
käli letkujen välisiä kiinnityskappa-
leita on käytettävä, on hyvä varmis-
taa kiinnitys teipillä, jotta metalliosat 

eivät pääse koskemaan jäätä/maalia 
ja liitos pysyy varmasti kiinni.  
 
7.2.3 Jäädytys suoralla ja 
käyrällä jäädytysputkella 
 Alla kuvataan kaksi eri jäädytys-
tekniikkaa: suora- ja käänteisjäädy-
tys. Suorajäädytyksessä vesi laske-
taan suoraan jäälle tai radan pohjal-
le ja käänteisjäädytyksessä vesi las-
ketaan veden päälle. 

Käyrä jäädytysputki 
(käytetään käänteis-
jäädytyksessä) 

Ero suoraan jäädytysputkeen on pie-
ni. Putki on pidempi ja putken mut-
kan täytyy olla sellainen, että se liu-
kuu kuivalla pohjalla samalla kun 
putken päästä tuleva vesi on muuta-
man senttimetrin korkeudella vesi-
massasta. Käyrä jäädytysputki muis-
tuttaa piippua tai alppitorvea ja sen 
tulee jatkua ainakin 30 cm veden 
reunan yli, jotta vältetään putken 

kosketus veden kanssa. Samaa put-
kea voidaan muuntaa lisäliitännöil-
lä. 

Suora jäädytysputki 
(käytetään suorajäädytyksessä) 

Jäädytysputki on tärkeä jäädytysvä-
line, jonka tehtävänä on mahdollis-
taa veden tasainen levitys. Veden ei 
tule tulvia putkesta, vaan ”pudota” 
pehmeästi, sillä liian suuri virtaus 
vaikeuttaa tasaisen pinnan luomista. 
Jos letku on jo muunnettu 22 mm si-
sähalkaisijaan, on paras jäädytysput-
ki metrin mittainen putki 28 mm si-
sähalkaisijalla kytkettynä letkun ku-
pariliittimeen erillisellä venttiilillä. 
Venttiili helpottaa veden virtauksen 
säätelyä ja mahdollistaa vedentulon 
katkaisun mahdollisen ongelmati-
lanteen syntyessä. 
 Jäädytysputken pituuden mää-
rää käyttäjä siten, ettei vesi tule put-
kesta pohjaa kohden vaan pohjan 
suuntaisesti tai hieman siitä pois-

Curlingjään tekemisen perusteet II

päin. Suoran jäädytysputken päässä 
voi olla pieni mutka noin 20 cm put-
ken päästä 30-40 asteen kulmalla, 
mutta se ei ole pakollinen jos putken 
halkaisija ja virtauksen voimakkuus 
vastaavat hyvin toisiaan. Kierteiden 
poistaminen putkesta on paljon hel-
pompaa, jos sen päässä ei ole mut-
kaa (tietyt liittimet mahdollistavat 
kierteiden poiston helposti). Mikäli 
putken läpimitta on liian pieni, vesi 
virtaa putkesta epätasaisesti. Kun 
veden virtausaste on tunnettu, on 
helppoa löytää paras putken halkai-
sija kokeilemalla, varsinkin jos käy-
tössä on mittari veden virtauksen 
mittaamiseen. Putket ja liittimet ei-
vät ole kalliita ja ovat hintansa arvoi-
sia jäänteossa. Hyvillä välineillä put-
kien ja letkujen kiinnitykset ovat pi-
täviä ja nopeita käyttää.

■

■ Käännös: Timo Patrikka
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Joukkueen kommunikointi 
pelitilanteessa

Tarkka havainnointikyky on tärkeä ominaisuus hyvälle curlingpelaajalle. 

Yksittäisen ottelun aikana tapahtuu hyvin paljon asioita, joiden havainnointi 

vaatii vuosien harjaannusta. Vähintään yhtä tärkeää kuin itse havainnointi on myös 

tehdyistä havainnoista kommunikointi oman joukkueen muiden pelaajien kanssa. 

Curling on kaiken kaikkiaan joukkuelaji ja mitä lähemmäs huipputasoa mennään, 

sitä tärkeämmäksi joukkueen sisäinen kommunikointi muuttuu menestyksekkään 

pelisuorituksen aikaansaamiseksi. Tämä artikkeli perustuu Jermu Pölläsen tekemään 

materiaaliin Suomen Curlingliiton valmennuskoulutusta varten. 

Artikkelin Curlinglehteen koosti Jari Laukkanen.
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Pelitilanteessa joukkueen sisäisen kom-
munikoinnin ilmentymiä ovat kapteenin 
näyttämät merkit, kapteenin ja heittäjän 
antamat harjauskomennot sekä harjaaji-
en antama informaatio. Yleisesti ottaen 
kapteenin näyttämät merkit ovat ennen 
heittosuoritusta tapahtuvaa, kun taas 
harjauskomennot ja harjaajien havainnot 
heiton aikana tapahtuvaa kommunikoin-
tia. Menestystä tavoittelevalla joukkueel-
la tulee aina olla yhdessä sovittu koodisto 
tehokkaan kommunikoinnin toteuttami-
seksi.

Merkit
Kapteenin tehtäviin kuuluu johtaa peliä 
radan toisessa päässä olevasta pesästä ja 
toteuttaa ennalta sovittua taktiikkaa ot-
telun edetessä. Heittovuorossa oleva pe-
laaja ei yleensä vaikuta heiton valintaan, 
vaan heittää kapteenin pyytämän heiton. 
Kapteenin valitseman heiton saattami-
seksi  heittäjän tietoisuuteen tarvitaan 
toimiva kommunikointimuoto usean 
kymmenen metrin päässä toisistaan ole-
vien henkilöiden keskinäiseen tiedonvaih-
toon. Curlinghallissa on lähes aina käyn-
nissä useita (äänekkäitä) otteluita saman-
aikaisesti, jolloin pelkkään puhuttuun sa-
naan nojaava kommunikaatio ei ole riit-
tävän tehokasta. Tällöin tarvitaan 
visuaalista kommunikaatiota, jota kutsu-
taan yleisesti kapteenin merkin näytöksi. 
Usein merkin näyttö yhdistettynä lyhyi-
siin käsitteellisiin suullisiin neuvoihin on 
se järkevin tapa kommunikoida. Heitto-
vaihtoehtojen yhteydessä kannattaa käyt-
tää kaikille tuttuja heittojen nimityksiä, 
jotta sekaannuksilta ja väärinymmärryk-
siltä vältytään.
 Jokaisen heiton osalta kapteenin tulee 
merkein ja suullisin viestein esittää heiton 
tarkoitus sekä se, mihin oman ja vastusta-
jan kiven heiton jälkeen tulisi mennä. 
Määrämittaisissa heitoissa yksinkertai-
sinta on näyttää harjalla paikka, johon 
määrämittaista kiveä halutaan heittää. 
Nojaheitossa kiven paikan voi näyttää 
esimerkiksi vastustajan kiven eteen pys-
tyyn asetetulla harjalla, jonka päälle las-
ketaan avoin kämmen. Poistoheitoissa 
sen sijaan helpoin tapa on näyttää ensin 
poistettavien kivien lähtösuunnat, heitto-
kiven lähtösuunta osuman jälkeen sekä 
sen mahdollinen pysähdyspaikka.
 Tulevan heiton tarkoituksen ilmaise-
misen jälkeen joukkueen kapteeni näyt-
tää vielä heittäjälle heiton linjan asetta-
malla harjan tähtäyspisteeksi jäähän. 
Merkin paikka riippuu luonnollisesti hei-

ton voimasta (kovempi heitto nousee vä-
hemmän), joten erityisesti poistoheitoissa 
kapteenin tulee vielä viestiä tässä yhtey-
dessä heittäjälle aiotun poistoheiton ko-
vuus.
 Poistoheiton kovuutta kuvaamaan on 
hyvä määrittää myös omat merkit. Eräs 
yleisesti käytetty tapa on esittää kovuus 
ottamalla harjan varresta yhdellä kädellä 
kiinni näyttäen harjaa samalla heittäjälle. 
Tällöin tartuntakohta toimii indikaatio-
na heiton kovuudesta. Esimerkiksi mitä 
lähempänä harjan harjasosaa ote on, sitä 
kovempaa heittoa pyydetään. Toinen var-
sin toimivaksi havaittu tapa on ilmaista 
heiton aiottu kierre ojentamalla käsi si-
vulle kiven kiertosuunnan merkiksi. Täl-
löin voidaan poistoheiton voimakkuus il-
maista erikseen ojentamalla käsi ennalta 
sovittuun kulmaan tietyn kovuisille hei-
toille. Lisää tehokkuutta poistoheittojen 
merkinnäyttötekniikkaan saadaan, kun 
se yhdistetään sekuntikellon käyttöön 
poistoheiton kovuutta määritettäessä. 
Tällöin voidaan sopia esimerkiksi, että 
kierrettä näyttävällä kädellä osoitetaan 
alaviistoon kymmenen sekunnin poistoa 
pyydettäessä ja vastaavasti suoraan sivul-
le yhdeksän sekunnin poistossa, yläviis-
toon kahdeksan sekunnin poistossa sekä 
suoraan ylöspäin seitsemän sekunnin 
poistossa. Toki perinteisesti suullisesti il-
maisemalla viestin perille menon voi var-
mistaa tai käyttää ainoastaan suullista 
tapaa, jolla kertoo haluamansa voiman 
heittäjälle. Kun kapteeni, heittäjä ja har-
jaajat tietävät kaikki tarkalleen minkä 
kovuista heittoa ollaan suorittamassa, 
onnistumisen todennäköisyys kasvaa. 
 Sekuntikellon avulla määritetty pois-
tovoima on erittäin suositeltava tapa, sillä 
sanallisiin kuvauksiin perustuvat keinot 
eivät ole yhtä tarkkoja ja selkeästi määri-
tettyjä. Jollekin pelaajalle esimerkiksi ns. 
”normaali poistovoima” voi olla kahdek-
san sekuntia, kun jollekin toiselle se voi 
olla kymmenen sekuntia. Toki joukkueen 
sisällä on voitu sopia, minkä kovuinen 
(sekuntikellolla mitattu) poistoheitto on 
esimerkiksi tuo ”normaali poistovoima”. 
Pääasia on, että jokaiselle heitolle löytyy 
joukkueen jäsenten kesken sovittu merk-
ki, jotta tieto heiton tarkoituksesta ja to-
teutuksesta on kaikkien tiedossa ennen 
kuin siihen lähdetään.

Harjauskomennot
Harjauskomentoja ottelun aikana anta-
vat sekä joukkueen kapteeni että heitto-
vuorossa oleva pelaaja. Harjauksellahan 

pyritään vaikuttamaan kiven kulkuun si-
vusuunnassa ja/tai pituussuunnassa. Erit-
täin hyvä tapa heittäjälle on ilmoittaa 
heti irrotuksen jälkeen oma tuntumansa 
heiton kovuudesta, jotta harjaajat olisi-
vat siitä tietoiset. Tämän jälkeen heittäjä 
itse jää seuraamaan kiven kulkusuuntaa 
ja/tai voimaa antaen tarvittaessa harjaa-
jille komentoja harjauksen aloittamisesta 
tai lopettamisesta. Poistoheitoissa heittä-
jän kannattaa jäädä seuraamaan pelkäs-
tään kiven kulkusuuntaa irrotuksen jäl-
keen kyykyssä paikaltaan katsoen.
 Yleisempi tapa aloittelevissa joukku-
eissa on kuitenkin pelkästään kapteenin 
antamat harjauskomennot. Tämä onkin 
varsin suositeltava tapa ja aina kun heit-
täjän ja kapteenin komennusten välillä on 
ristiriitaa, tulisi ensisijaisesti uskoa pe-
sässä seisovaa, eli kapteenia. Toisinaan 
osittain epäonnistuneen heiton suunnitel-
maa joudutaan muuttamaan heiton aika-
na, jolloin kapteeni saattaa harjauttaa al-
kuperäiseen heittosuunnitelmaan nähden 
nurinkurisesti.
 Harjauskomentojen itsessään tulee 
olla riittävän yksinkertaisia ja lyhyitä, 
jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin ja ko-
mentoihin reagoitaisiin riittävän nope-
asti. Yleisesti käytettyjä komentoja ovat 
”Harjaa!”, ”Joo!” ja ”Ei!”. Joukkue voi 
keskenään sopia harjauskomennot itsel-
leen sopivimpaan muotoon ja toisinaan 
hieman valtavirrasta eroavista komen-
noista voi olla hyötyäkin, kun naapurira-
dan peleissä annetut komennot eivät sot-
ke omaa peliä. Tärkeintä on jälleen, että 
informaatio siirtyy kapteenilta (tai heittä-
jältä) harjaajille nopeasti ja selkeästi.

Harjaajien kommunikointi
Kapteenin ja heittäjän harjauskomento-
jen lisäksi heiton aikana myös harjaajilla 
on oma tehtävänsä kommunikaation yllä-
pidossa. Poistoheitossa harjauskomennot 
koskevat pelkästään kiven sivuttaissuun-
taista ohjaamista, joten harjaajien tehtävä 
on pelkästään harjata komentojen mukai-
sesti. Poistoheitossakin harjaajien on toki 
hyvä ilmaista kapteenille oma arvion-
sa poistoheiton kovuudesta, mutta tämä 
tehdään vain kerran ja heti irrotuksen jäl-
keen. Esimerkiksi aiottua hiljaisemman 
heiton voi informoida kapteenille huu-
dahduksella ”hiljaisempi!”. Tässäkin yh-
teydessä hyväksi todettu tapa on ilmaista 
poistoheiton kovuus sekuntikellon luke-
mana vaikkapa joka kerta, tällöin kap-
teeni saa varmistuksen heiton kovuudesta 
myös sen ollessa aiotunlainen.
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 Suurempi vastuu kommunikoinnista 
harjaajilla on kuitenkin määrämittaisis-
sa heitoissa, joissa heiton kovuuden ar-
viointi jää valtaosin harjaajien vastuulle. 
Hyvästäkään voima-arviosta ei ole suur-
ta hyötyä, jos se on pelkästään harjaaji-
en tiedossa, joten arvio tulisi ilmaista sel-

keästi riittävän lujalla äänellä, niin että 
pesässä seisova kapteenikin on siitä tie-
toinen. Taas tulemme tilanteeseen, jossa 
ennakkoon sovittu selkeä koodisto aut-
taa informaation siirrossa huomattavasti. 
Pitkät sanalliset kuvaukset kiven pysäh-
dyspaikasta eivät ole riittävän informatii-
visia ja ytimekkäitä tehokkaan käytön ta-
kaamiseksi. Sen vuoksi pelialue voidaan 
esimerkiksi jakaa useaan eri osaan pi-
tuussuunnassa. Yleisesti käytetty tapa on 
jakaa pelialue kuuteen vyöhykkeeseen ja 
käyttää kustakin vyöhykkeestä omaa ni-
mitystä, esimerkiksi numeroa.
 Tarkempaa jaottelua vaativat joukku-
eet voivat jakaa pelialueen ja etenkin pe-
sän vieläkin pienempiin alueisiin. Esimer-
kiksi pesäalue voidaan jakaa seitsemään 
alueeseen kehärenkaiden värien mukaan: 
etupunainen, etuvalkoinen, etusininen, 
tee, takasininen, takavalkoinen, taka-
punainen. Näiden lisäksi voidaan kiven 
pysähtymispaikasta käyttää esimerkiksi 
määreitä: lähellä (pesää), takaraja, läpi, 
hakki jne.
 Harjaajien tulisi määrämittaisen hei-
ton aikana esittää voima-arvionsa riittä-
vän usein, sillä jään liukkauden muutok-
set pelin aikana tuovat voimien arviointiin 

Harjauksen kommunikointihar-
joitteeseen saa lisätehoa kehit-
tämällä tapa pisteyttää ja kirja-
ta suoritus. Voidaan esimerkiksi 
tehdä lomake, johon valmen-
taja kirjaa kunkin suorituksen 
aikana tehdyt voima-arviot 
(5-8 kpl/heitto) sekä lopullisen 
kiven pysähtymispaikan. Pistei-
tä saa luonnollisesti jokaisesta 
oikeasta arviosta. Valmenta-
jan tehtäväksi jää suorituksen 
aikana ”patistaa” harjamiestä 
antamaan arvionsa tasaisin vä-
liajoin (esimerkiksi sitä mukaa 
kun edellinen arvio on ylös-
kirjattu). Tulosten arvioinnissa 
voidaan käyttää apuna halutta-
essa myös tietokonetta, kuten 
esim. taulukkolaskentaohjel-
maa, joka visualisoi pistekerty-
män. Harjoite kannattaa toistaa 
useamman kerran ja seurata 
joukkueen kehittymistä pistei-
den valossa.

Pelialueen jako kuuteen alueeseen 

omat haasteensa. Ensimmäinen voima-
arvio tulisi ilmoittaa kapteenille heti irro-
tuksen jälkeen, esimerkiksi sekuntikellon 
käytön yhteydessä. Tämän jälkeen arvioi-
ta tulisi antaa aina muutaman sekunnin 
välein lähes kiven pysähtymiseen saakka. 
Kapteeni pystyy arvioimaan kiven kulku-
nopeuden melko tarkasti pelilinjan jäl-
keen, mutta harjaajien tulee silti ilmoit-
taa oma arvionsa edelleen.
 Määrämittaisen heiton voiman arvi-
ointi ja harjaajien kommunikointi on me-
nestyksekkään pelaamisen kannalta niin 
tärkeä asia, että sitä kannattaa harjoitella 
erikseen. Yksinkertainen tapa on asettaa 
joukkueen kapteeni heittämään määrä-
mittaisia heittoja pesän keskustaan täh-
däten, jolloin joukkueen muiden jäsenten 
tehtäväksi jää yksi heitto kerrallaan ar-
vioida kiven pysähdyspaikkaa ilmoitta-
en sen myös ääneen riittävän usein. Kiviä 
ei ole tarkoitus välttämättä harjata lain-
kaan, mutta harjoitteen autenttisuuden 
takaamiseksi voiman arvioijan tulee liik-
kua kiven mukana harja kädessä ja har-
jausvalmiudessa.

■
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Perinteinen Lappisarja saatiin päätök-
seen 22. - 24.2. Ranuan turnaus järjestet-
tiin kolmepäiväisenä liiton kilpailukalen-
terin tiukkuuden asettamien rajojen vuok-
si. Vierumäen tupla MM-kisat söivät 
meiltäkin vapaita viikonloppuja, ja koska 
jäät loppuvat jo aikaisessa vaiheessa hal-
leista, ei ollut muita vaihtoehtoja kuin pe-
lata lopputurnaus pitkänä.
 Osalle joukkueista se tiesi kahdeksaa 
peliä kahden päivän aikana ja yhdelle yh-
deksää kolmelle päivälle. Urakasta huoli-
matta tunnelma oli curlingväen vaalima 
leppoisa ja huumorin sävyttämä. Ranu-
alaisten järjestämä After Curling Stripte-
ase -show lauantai-iltana piti väen hereil-
lä pitkälle yli sallitun kellonajan, ja joku 
taisi nukkua sunnuntain aamupelin ohi-
kin.
 Pelit olivat tasaisia, kuten Lappisar-
jassa on totuttu näkemään. Mestaritkin 
hävisivät ja hännänhuippu voitti, koti-
matkalle kaikki lähtivät voittajina. Sarjan 
voittoon oli ennen turnausta mahdolli-
suuksia kuudella joukkueella, mutta vali-
tettavat työesteet sotkivat Kemijärven 
Markus Halmeen suunnitelmat ja jouk-
kue joutui luovuttamaan kaksi peliä. 
Muiden joukkueiden ristiin voittaminen 
takasi viimeiselle päivälle jännitystä ihan 
tarpeeksi ja pelit olivatkin tiukkoja. Niis-
tä näki että voitosta tosiaankin pelattiin.
 Rovaniemen Miikka Ruokamo voitti 
tasaisesti pelinsä pisteellä tai kahdella. 
Sunnuntaiaamuna oli mestaruus vielä 
kahden joukkueen kauppaa, mutta päi-
vän aikana pelatuissa otteluissa Ruoka-
mo erkani yksin johtoon. Lauri Lohen 
joukkueella oli vielä mahdollisuus viimei-
sessä pelissään nousta tasapisteisiin, mi-

käli Ruokamo häviäisi viimeisen pelinsä. 
Ruokamo hävisikin niukasti Kemijärven 
Mattilan joukkueelle, mutta kun sarjan 
viimeisenä majaillut oululainen Mark 
Middleton joukkueineen voitti Lohen, 
muutti kiertopalkinto vuodeksi Rovanie-
melle.
 Palkintojenjakotilaisuudessa Miikka 
Ruokamo kertoi puheenvuorossaan ole-
vansa erittäin tyytyväinen Lappisarjan ti-
lanteeseen ylipäänsä. Sarjan merkitys 
tuntuu nousevan lappilaisten curlingin 
pelaajien joukossa aika korkealle. Tule-
valle kaudelle turnausten sovittaminen 
kilpailukalenteriin onkin erittäin tärke-
ää.
 Uusia joukkueita on tulossa myös mu-
kaan ensikaudelle ja Salla tulee liitty-
mään joukkoon. Ranua Curlingin urhei-
luvastaava Timo Peisa kertoi myös olleen-
sa tyytyväinen sarjatoimintaan. Peisan 
mukaan avoimet PSM-kisat huhtikuun 
puolessavälissä saisivat erikoisen muka-
van säväyksen, palkinnoksi kun oli luvas-
sa poro, joko elävänä taikka kuolleena. 
Syksyllä ovat tulossa lisäksi kaudenavaus-
kisat Poro Cupin muodossa. Tässäkin on 
palkintona poro. Odotettavissa onkin 
runsas osanotto eri puolilta maata. Kemi-
järvi järjestää ensimmäisen kansainväli-
sen curlingturnauksen lokakuun alussa. 
Mielenkiintoa on ainakin pohjoisen Ruot-
sin seuroilla. Alustavasti turnauksen 
työnimenä on Kalotti Cup.
 Turnauksen aikana puhuttiin myös 
liiton II-divarin nykyisestä tilasta ja mie-
tittiin alueellistamisen vaihtoehtoja. La-
pin kannalta alueellinen II-divisioona oli-
si erittäin yksinkertainen ja toimiva rat-
kaisu. Organisaatio on jo valmiina ja 
joukkueita on tulossa lisää. Liiton kan-
nalta ongelma olisikin kai eteläisen ja 
itäisen alueen osalla. Miten siellä järjes-

tettäisiin toimiva alueellinen organisaa-
tio? Ihanne olisikin sellainen järjestel-
mä, jossa liiton hallitus olisi vain alu-
eiden edustajien yhteenliittymä, joka 

antaisi toiminnalle puitteet ja hoitaisi 
kansainväliset asiat.  Kilpailuvaliokun-
ta miettisi sarjajärjestelmät ja ratkoisi 

niihin liittyvät ongelmat, koulutusvalio-

kunta pohtisi valmentajien koulutusjär-
jestelmää ja siihen liittyviä asioita. Näi-
den lisäksi voisi olla myös muita valio-
kuntia tarpeen mukaan. Käytännön toi-
minnan pitäminen yllä olisi valiokuntien 
tehtävä. 
 Alueiden tehtävä olisi peluuttaa sar-
jansa läpi, olivat ne sitten puulaaki- tai 
vastaavia sarjoja. Alueen ylimpänä sarja-
na olisi II-divisioona, josta voisi nousta 
ylemmäs valtakunnallisten karsintojen 
kautta. Nykymuotoisen hallituksen vii-
meinen tehtävä olisikin nimetä muodos-
tettaville alueille ”heimopäälliköt”, jotka 
aloittaisivat esikuntansa rakentamisen. 
Nämä esikunnat järjestäisivät alueensa 
asiat kuntoon. Uusi liiton hallitus valit-
taisiin alueiden edustajista.
 Lappilaisten silmin nähtynä ei ongel-
mia pitäisi tulla. Positiivisena asiana olisi 
jäsenrekisterin edelleen kasvaminen, alu-
eiden kehittyminen ja näkyvyyden lisään-
tyminen. Suurin ongelma tietysti on ja tu-
lee olemaan aktiivien vähäinen määrä. 
Näiden aktiivien vastustus muutoksia 
kohtaan on myös ratkaiseva asia.
 Onhan nykyinen tilanne ihan hyvä 
noin rivijäsenen kannalta. Pelejä tulee ja 
menee, menestystä tulee tai ei sitten tule. 
Kehitystä ei kuitenkaan tapahdu mihin-
kään suuntaan, tai ehkä jäämme jälkeen 
enemmän läntisen naapurimaamme ta-
sosta. Harrastamme sentään lajia, joka 
on olympiakelpoinen ja olemme järjestä-
neet jo kahdet MM-tason kilpailutkin. 
Lajin kehittäminen omassa joukkueessa, 
seurassa, alueella ja valtakunnallisesti pi-
täisi olla koko ajan johtoajatuksemme. 
 Yhteisellä päätöksellä pohjoisen mie-
het lupasivat olla mukana kehittämässä 
edelleen jokaisen alueensa seuran toimin-
taa ja koko alueen toimintaa, sekä tar-
peen mukaan antamaan panoksensa ny-
kyisen liiton hallituksen toimintaan ta-
valla tai toisella. 

 Näillä eväillä kesässä kohti tulevaa 
kautta...

 ■ Seppo I. Mattila

Lapin curlingin 
mestari vaihtui
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Turnauksessa parhaiten suoriutuivat 
hallitsevasta mestarijoukkueesta ja-

kaantuneet kaksi hyvinkääläisjoukkuet-
ta, jotka kohtasivat toisensa finaalissa. 
Etevimmäksi tässä titaanien taistossa 
osoittautui Jussi Uusipaavalniemen kip-
paroima joukkue, joka peittosi Anne 
Malmin nelikon lopulta lukemin 9-7. 
Mestaruus oli Jussi Uusipaavalniemen 
joukkueelta vahva näytös, sillä se ei hä-
vinnyt turnauksessa yhtään ottelua. 
Pronssiottelussa kohtasivat Joensuun 
Mikko Saastamoisen ja Helsingin yliopis-
ton curlaajien Lotta Norrin kipparoimat 

Mixed SM, Kisakallio 25. - 27.4.2008
Sekajoukkueiden Suomen mestaruudet ratkottiin Lohjan Kisakallion urheiluopistolla 
huhtikuun lopussa. Mestaruudesta taisteli kaikkiaan viisitoista joukkuetta ja turnaus-
muotona oli triple cup.

joukkueet. Pronssiset mitalit matkasivat 
jännittävien vaiheiden jälkeen Norrin 
joukkueen matkaan sen jälkeen, kun 
joukkue oli ensin menettänyt viimeisessä 
päässä kolmen pisteen johtonsa, minkä 
jälkeen se onnistui ottamaan voittoon 
tarvittavan pisteen jatkopäästä viimeisen 
kiven etunsa turvin.
 Turnauksen järjestelyt toimivat jäl-
leen loistavasti ja olosuhteet olivat hyvät. 
Laitaradalla kokeiltiin myös ottelun ajan-
käytön seurantaa shakkikellon avulla, 
mutta käytäntö tuomittiin kokeilussa 
mukana olleiden osalta täysin toimimat-

tomana vedoten kapteenien keskittymi-
sen hajaantumiseen ottelun seurannan ja 
kellon käytön välillä. Ehkäpä shakkikel-
lon käyttää voitaisiin harkita, jos se saa-
taisiin sijoitettua pelilinjojen väliselle alu-
eelle ja sitä käyttäisi heittovuoroon tulos-
sa olevan joukkueen toisen puolen harja-
mies. Viime vuoden tapaan mukana oli 
jälleen lukuisa määrä joukkueita eri puo-
lilta Suomea ja ikäjakaumakin oli jälleen 
varsin kattava – sekajoukkueiden mesta-
ruusturnaukselle on selvästi tilausta 
maassamme!

■

■ Teksti: Jermu Pöllänen
■ Kuvat:  Jussi Uusipaavalniemi, Jermu Pllänen

Kultaa... ...hopeaa... ja pronssia...

Hempan Ratkaisut 10

Nuorten pelaajien 
osallistuminen kisoihin oli
ilahduttavaa
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Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4

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

Mihin punaisen pitäisi yrittää toi-
sella kivellään?

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 pää)
Viimeinen kivi: sininen
Tilanne: 4-3 punaiselle

Mitä punainen tekee 
ensimmäisellä kivellä?

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

Mitä punaisen pitäisi yrittää nel-
jännellä kivellä?

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 pää)
Viimeinen kivi: punainen
Tilanne: 4-4

Mitä punaisen pitäisi yrittää kuu-
dennella kivellä?

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 
jatko-
päähän.

Hempan Ratkaisut 10 CURLINGLEHTI 1/2008

Nuorten pelaajien 
osallistuminen kisoihin oli
ilahduttavaa

Hyvin perinteikäs koululaiscurling pelattiin 

jälleen kevään aikana Hyvinkäällä. Sarjaan 

osallistui kuusi joukkuetta, joista kaksi oli en-

nen lajia pelaamattomia ja loput juniori-ikäi-

siä curlaajia Hyvinkäältä. Joukkueista yksi oli 

tyttöjoukkue ja peräti kolme edusti Sveitsin-

rinteen Lukiota. Lopuista kaksi pelasi Tapain-

linnan ja yksi Härkävehmaan puolesta. 

 80- ja 90-luvuilla Hyvinkään nuorisocur-

lingin kehtona juhlinut Sveitsinrinne menetti 

2000-luvun taitteessa valtikan selkeästi mm. 

juuri koululaiscurlingeja hallinneelle Hyvin-

kään yhteiskoulun lukiolle. Nyt hallinta on 

siirtymässä takaisin Sveitsinrinteelle pitkän 

reissaamisen jälkeen.

 Turnaus pelattiin sarjamuotoisena kevään 

mittaan Hyvinkään curlinghallissa ja jäiden 

sulaessa siirryttiin jäähallin puolelle taistele-

maan finaalipaikoista. Tänä vuonna sarjassa 

Curlingin herruus palasi 
Sveitsinrinteen lukioon!

ei suuria yllätyksiä menneistä 

vuosista poiketen nähty ja finaa-

liin tiensä raivasivat kaksi kovaa 

Sveitsinrinteen lukion joukkuetta, 

molemmat vielä puhtaalla pelillä. Ii-

ro Sipolan kipparoima Kamelit voitti jo 

kaudella alle 21-vuotiaiden Suomen mesta-

ruudenkin, joten finaalipaikka ei varmasti ol-

lut kenellekään suuri yllätys. Toisena finaaliin 

onnistui itsensä pelaamaan turnauksen ainoa 

tyttöjoukkue Snowflakes, joka ehti talvella jo 

edustaa nuorten SM-hopeansa turvin Suomea 

maamme kakkosmaajoukkueena. Pronssipeli 

ratkaistiin Sveitsinrinteen lukion Karvaran-

teet-joukkueen ja Härkävehmaata edustaneen 

Eskimoiden kesken Tapainlinnan tippuessa 

tylysti loppupeleistä.

 Finaalipeli sujui tasaisissa merkeissä kol-

manteen päähän saakka, mutta neljännestä 

Kamelit onnistui viemään 

viimeisellä kivellään neljä 

pistettä. Loppupeli olikin 

lähinnä poikien tiukkaa puo-

lustamista Snowflakesien hävitessä lo-

pulta ottelun lukemin 8-4.  Sveitsinrinteen lu-

kion voittajajoukkueessa pelasivat kapteeni Ii-

ro Sipola, Esko Sinisalo, Toni Ylhäinen sekä 

Oskar Ainola, joista tosin viimeksi mainittu 

opiskelee HYK:ssa. Hopeajoukkueen pelaajat 

olivat kapteeni Laura Vallinkivi, Jenni Räsä-

nen, Jenni Sullanmaa sekä Milja Helsten. 

 Kun turnauksen pronssimitalitkin matka-

sivat  tiukkojen vaiheiden jälkeen Sveitsinrin-

teen lukioon Karvaranteiden voiton myötä 

koululaiscurlingin palkintopokaalin ja kaik-

kien mitaleiden mukana, voidaan todeta Hy-

vinkään curlingherruuden palanneen – aina-

kin hetkeksi - takaisin syntysijoilleen! 

■  Riku Harjula
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