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Perinteistä poiketen emme päässeetkään nauttimaan kesällä cur-

ling-golfin merkeissä toistemme näkemisestä ja rennosta yhdessä-

olosta. Toivottavasti tämä oli vain poikkeus, joka vahvistaa säännöl-

lisen vuosittaisen curlingpelaajien golftapahtuman jatkumon täs-

tä iäisyyteen! Perinteistä poikettiin alkukaudesta myös siinä, että 

naisten edustusjoukkueemme joutui heilauttamaan valkeaa lippua 

EM-kilpailujen osalta, kun Annen selkä pitkän vihoittelun jälkeen 

ilmoitti pelien olevan toistaiseksi (?) ohi. toivottavasti Anne para-

nee pian ja tekee pikaisen paluun sille tasolle, missä olemme tottu-

neet hänet näkemään. Onnea ja menestystä myös Ellun luotsaamal-

le Liukumiinat-joukkueelle, joka joutuu varsin kokemattomana ko-

vaan paikkaan EM-kisoissa!

Muuten kausi on alkanut ainakin itseltäni varsin perinteisesti, eli 

pikkuhiljaa hiiviskellen. Toki innokkaimmat meistä ovat jälleen 

päässeet avaamaan kauden jo kesäisissä kotimaisissa ja ulkomai-

sissa turnauksissa, mutta valtaosalta kausi päässee kunnolla käyn-

tiin vasta syksyn ehtoopuolella. Tämä on sinänsä harmi, kun näillä 

pohjoisilla leveyspiireillämme pitäisi periaatteessa olla käytettä-

vissä olosuhteiden etu kylmän ilmanalan suhteen ja tätä etua pitäi-

si mielestäni käyttää paremmin hyödyksi.

Toimituksen kokoonpanossa koettiin jälleen muutoksia, kun kau-

den alla Jari Laukkanen ilmoitti tekevänsä tilaa nuoremmille ja tuo-

reemmille voimille. Kiitokset Jakelle kaikista näistä vuosista ja ter-

vetuloa nuoret ja tuoreet!
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Curlingrintama 
laajenee edelleen

Curlingin suosio lisääntyy 
edelleen ja uusia harrasta-
jia tulee lisää, hitaasti mutta 

varmasti. Ongelmammehan on se, et-
tei meillä ole tarpeeksi jäätä tarjolla, 
ja sitä kautta toimivia seuroja, jotka 
olisivat valmiit ottamaan vastaan la-
jin pariin haluavia. Onneksemme jo 
olemassa olevista jäsenseuroista löy-
tyy aktiivisia henkilöitä, jotka ovat 
valmiit viemään curlingin ilosanomaa 
myös lähialueille ja muihin kaupun-
keihin, vaikka ne olisivat hieman pi-
demmänkin matkan päässä. Tästä on 
hyvänä esimerkkinä Pohjois-Suomen 
alue, jossa ystävämme Ranualta, Ro-
vaniemeltä ja Kemijärveltä ovat saa-
neet aikaan todella paljon. Uusimmat 
tulokset tästä työstä ovat pyörätuoli-
curlingin aloittaminen Rovaniemellä 
sekä Oulun liittyminen uudeksi laji-
paikkakunnaksi! Minulla oli ilo liiton 
puolesta käydä muutama viikko sit-
ten alueeseen liittyviä kehityskeskus-
teluja Ranualla, jossa pelattiin uusin 
kansallinen kilpailumme Porocup. Sil-
miinpistävää on alueen pelaajien halu 

kehittää toimintaa sekä omaa osaa-
mistaan, ja myös ottaa vastaan tar-
jolla olevaa tietotaitoa! Näin luodaan 
valmiuksia myös liiton ”virallisen toi-
minnan” valtakunnallistamiselle!

Pääkaupunkiseudulla on vireillä kaksi 
”hiihtoputkina” tunnettua hanketta, 
joihin on myös tarkoitus sisällyttää 
curlingratoja. Näistä Kehäykkösen 
ja Lahdentien kulmassa oleva Ylläs-
halli on jo itse asiassa varsin pitkäl-
lä, ja hallin avajaiset on suunniteltu 
jo tulevalle maaliskuulle. Tällöin ei 
kuitenkaan vielä ole tarkoitus ava-
ta curlingratoja (suunniteltu 3 kpl), 
joiden käyttäönotto tapahtunee ensi 
syksynä. Espoon Leppävaaran han-
ke on viivästynyt alueen kaavaa kos-
kevien valitusten takia, mutta tähän-
kin projektiin on suunniteltu ainakin 
kaksi erillistä curlingrataa. Joka tapa-
uksessa nämä hankkeet tuovat toteu-
tuessaan nimenomaan curlingratojen 
osalta mielenkiintoisen lisän toimin-
nan kehittämiseen myös pääkaupun-
kiseudun alueella.

JÄNNITYSTÄ SEKÄ JOULUN 
ALLA ETTÄ SEN JÄLKEEN!

EM-kisat ovat kohta alkamassa, ja 
Suomen edustusjoukkueilla on paljon 
pelissä! Kuten jo aikaisemmin tote-
sin, nyt on oiva tilaisuus päästä näke-
mään kansainvälistä huippucurlingia 
todella lähellä, joten käyttäkää tilai-
suutta hyväksenne jos vain suinkin 
mahdollista. Kisoista on tulossa lähe-
tyksiä perinteiseen tapaan Eurospor-
tilta, ja myös Ruotsin liiton sivujen 
kautta löytyvän netti-tv:n  kautta pi-
täisi tulla joitain pelejä, joten seu-
ratkaa näitä, jos ette itse pääse ki-
sapaikalle! SM-sarjan pelit pääsevät 
kunnolla vauhtiin joulun molemmin 
puolin, minkä lisäksi juniorien edus-
tusjoukkueemme taistelevat MM-ki-
sapaikasta heti vuoden vaihteen jäl-
keen. Toivotan kaikille joukkueille 
menestystä ja peli-iloa sekä Hauskaa 
Joulua!
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Mauno Nummilan Ikämiehet voitti Kan-
gasniemellä 21.11.2008 - 23.11.2008 pe-
latuissa SM-kilpailuissa toiset perättäi-
set senioreiden kultamitalit. Joukkue sai 
samalla edustuspaikan keväällä Uudessa 
Seelannissa pelattaviin senioreiden MM-
kilpailuihin.

 Ikämiehet pelasivat turnauksen puh-
taalla pelillä tutuksi tulleilla sävelillä, kun 
Juhani ”Hemppa” Heinonen juoni tak-
tiikat pesässä ja Mauno Nummila heit-
ti joukkueen viimeiset kivet. Joukkuees-
sa pelasivat Heinosen ja Nummilan lisäk-

Nummilan Ikämiehille 
toinen peräkkäinen 
seniorimestaruus

si Paavo Ruottu, Martti Salonen ja Matti 
Syrjä.

 Finaalissa Ikämiehet kohtasi Lauri 
”Curlinglasse” Perkiön joukkueen, joka 
pelasi itsensä finaaliin voittamalla Timo 
Kausteen kipparoiman joukkueen tiukan 
väännön jälkeen jatkopäässä. Perkiöllä ei 
kuitenkaan ollut finaalissa mahdollisuuk-
sia, kun Ikämiehet naputti tulostaululle 
kuudessa päässä 8-1 lukemat. Pronssimi-
talit ripustettiin Joensuun Matti Virtaalan 
nelikolle, joka kukisti Markku Sorvarin 
joukkueen pronssiottelussa luvuin 6-4.  ■

Kiinalaisten 
dominointi jatkuu 
Tyynenmeren alueella

Tyynenmeren alueen (Aasia ja Osea-
nia) mestaruuskilpailuissa Kiina nap-
pasi toisena vuotena perätysten mes-
taruudet sekä miesten että naisten 
sarjoissa ja varmisti samalla paikkan-
sa ensi kevään MM-kilpailuihin. Uu-
den-Seelannin Nasebyssä järjestetyissä 
mestaruuskilpailuissa paikkansa MM-
kilpailuihin varmisti hopeamitaleiden-
sa myötä myös Japanin miesten jouk-
kue. Naisten kakkonen Korea omasi 
jo entuudestaan edustuspaikan kisojen 
emäntämaana. Pronssimitalit matka-
sivat miesten sarjassa isäntämaahan 
Sean Beckerin kipparoimalle joukku-
eelle ja naisten sarjassa vastaavasti Ja-
paniin.                  ■

Russ Howard 
valmentamaan 
Team Stöckliä

Torinon olympialaisissa Kanadan 
joukkueen kultaan kipparoinut koke-
nut kehäkettu Russ Howard on ryh-
tynyt valmentamaan yhtä Sveitsin ko-
vatasoisimmista joukkueista, jonka 
kipparina toimii Ralph Stöckli. Jouk-
kueen pelaavaan kokoonpanoon kuu-
luvat myös ykkösheittäjä Simon Strü-
bin kakkosheittäjänä kokenut Markus 
Eggler ja kolmosena Jan Hauser. Aika 
näyttää kuinka makeita hedelmiä 
tämä yhteistyö tuottaa.                     ■
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Aamu valkeni kirkkaana kun kolme 
naista, kolme miestä ja baby nousi-

vat Helsingissä Münchenin aamukonee-
seen. Matkan päämäärä ei ollut Saksan 
kuuluisat Octoberfestit, jotka käynnistyi-
vät tuona samaisena lauantaina vaan Itä-
valta ja Kitzbühelin kauniit vuoristomaise-
mat, joissa seuraavana maanantaina 22.8. 
käynnistyivät Mixed EMCC 2008 -kisat. 

 Suomen maajoukkue oli lähtenyt liik-
keelle täysmiehityksellä: joukkuetta kippa-
roi Jussi ”Nutella” Uusipaavalmiemi, apu-
naan 7 vuoden tauolta palannut varakap-
teeni Jaana ”Märkä-Röyhtäys” Hämäläi-
nen,  kakkosheittäjänä Paavo ”Clearing” 
Kuosmanen sekä ykkösheittäjänä Kirsi 
”Mermaid” Kaski.

 Taktiikkaan kuului vastustajien häm-

Kizbühel
mentäminen kaikin keinoin, niinpä kisa-
kassiin pakattiin mukaan ihka elävä mas-
kotti Joona ”dödeglää” Koivisto, 7kk, 
joka kiitettävästi häiritsikin etenkin nais-
osallistujien keskittymistä valloittavalla 
hymyllään, joka ei sammunut hetkeksi-
kään kaikkien suureksi ihmetykseksi. Ta-
makotchi vai ihan oikea lapsi? 

 Koska kaikilla parhailla joukkueilla 
on myös huoltojoukot, mukaan lähti vie-
lä valmentaja Jussi ”Kuitti” Koivisto sekä 
noin 20 vuoden taukoa pitänyt varapelaa-
ja Minna ”M24” Uusipaavalniemi-Koivis-
to. 

 Octoberfesteistä johtuen  seurueemme 
oli hyvissä ajoin varannut kaksi tila-au-
toa, joita lähdettiin noutamaan isolla kä-
örillä. Kun ensin oli saatu ei oota, kum-

paakin autoa vaihdettu vähintään 2 ker-
taa, penkkejä revitty irti ja autojen kokoja 
kiukuteltu tarpeeksi, pääsimme matkassa 
seuraavaan etappiin, joka oli Münchenin 
kuuluisa BMW-maailma & museo. Toiset 
lämpenivät tälle etapille vähän hitaammin, 
mutta ennenkuin matkaa jatkettiin virtu-
aalipakokaasuista raikkaaseen vuoristoil-
maan, kuumana kävivät muutkin kuin au-
ton moottorit. Huikea paikka, suositte-
lemme! 

 Matka jatkui kohti Kitzbüheliä ja siel-
tä vuokrattua vaatimatona 500 m2 alppita-
loa, josta joukkueella oli käytössään noin 
230 m2. Hieman huolestutti miten tila riit-
tää ja onko maisemat tarpeeksi henkeäsal-
paavat. Onneksi kumpikaan huoli ei osoit-
tautnut aiheelliseksi, henkeäkin päästiin 
haukkomaan. Joukkue huolehti matkalla 

EMCC 2008
■ Teksti: Jaana Hämäläinen ■ Kuvat: Jussi Uusipaavalniemi
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... Hämäläiselläkin heitto 
luisti kuin Mietaan sukset, 

niin mikäs 
siinä pelatessa...”

riittävästä sisäisestä nesteytyksestä sekä 
perille päästyä varmuuden vuoksi vielä 
ulkoisesti majoituksen pihalla sijaitsevas-
sa kirkasvetisessä lammessa. Tosin veden 
lämpötilan ollessa vain 10 astetta ulkoi-
nen nesteytys suoritettiin vaatteet päällä 
varmuuden välttämiseksi. Talosta löytyi 
onneksi pieni sauna, jonne todistettavas-
ti saatiin mahtumaan iso-Jussi, pikku-Jus-
si ja yksi keskikokoinen-Kuosmanen ikku-
nalaudalle. 

 Sunnuntaina päästiin jo oikeasti cur-
ling-tunnelmiin ja jäälle harjoittelemaan. 
Päätettiin keskittyä kivien tutkailuun ja 
jään liukkaaseen vauhtiin tutustumiseen. 
Valmentajan kynä suhisi ja muistikirjaan 
merkittiin kivet ja taktiikat. Unsere taktik, 
keine taktik. 

 Onni suosi joukkuettamme joka päi-
vä aikaisilla aamupeleillä ja ensimmäiseen 

sellaiseen lähdettiin hieman unisena, jän-
nittyneissä ja odottavissa tunnelmissa. Ta-
voitteet oli mitoitettu harjoittelun (puut-
teen) määrään ja ensimmäinen peli antai-
si osviittaa, koliseeko koko viikon pataan 
vai löytyykö vanhoista kisakaluista vielä 
potenssia. 

 Itävallan nuori joukkue jännitti koti-
yleisön edessä, mikä ei meitä haitannut, 
sillä heidän pelinsä parani kisojen edetes-
sä ja me kohtasimme heidät ihan mielel-
lään paineistettuina. Oltuamme koko ajan 
hieman niskan päällä yllättävänkin tasa-
väkisessä pelissä aina jatkopäähän saak-
ka, kuittasimme lopulta pisteet luvuilla 5-
8. Jatkopäästä tulikin sitten Suomen tava-
ramerkki, sillä 7 pelistä vain kahdessa ei 
pelattu jatkopäätä, niistäkin toisessa se oli 
enemmän kuin lähellä.

 Iltapäivän pelissä Irlanti koitti rim-

puilla kyydissä mukana Suomen painosta-
essa voimakkaasti taukoon saakka. Mut-
ta sitten tapahtui kummia. Mitä lie kurria 
nautittu tauolla kun yllättäen heitot hap-
panivat, määrikset jatkoivat matkaa ja vii-
meinen kivi kertoi kylmän totuuden; en-
simmäinen häviö luvuin 6-8 joukkueesta, 
jonka piti olla varma bratwursti. 

 Hämmenyksestä toivuttiin saunan, Te-
xas Hold’emin, Lidlin sammakkosalmia-
kin ja etenkin Joonan valloittavan hymyn 
voimalla, niinpä aamulla Norjan nuorisoa 
lähdettiin kasvattamaan uudella innolla, 
tuloksena voitto 6-4 ja kasvava usko Suo-
men menestykseen kisoissa. Josko sitenkin 
jopa semeihin saakka?

 Puolan joukkue treenaa ahkerasti Suo-
messa ja siitä lienee ollutkin apua, sillä 
saimme vääntää tosissamme jälleen jatko-
päähän saakka saadaksemme taululle voit-
toluvut 6-7, vaikka jälleen henkinen yliote 
oli meillä koko pelin hallussa.  Kisamenes-
tyksen kasvaessa kasvoi voiton nälkäkin 
ja kun lohkomme joukkueiden pelit olivat 
Ruotsin ja Italian voittokulkua lukuunot-
tamatta menneet ristiin, meillä oli yhdestä 
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tappiosta huolimatta yhä mahdollisuudet 
semeihin. Tosiasia oli kuitenkin, että kaik-
ki loput pelit pitäisi voittaa ja tietenkin jäl-
jellä olivat enää lohkon kovimmat: Italia, 
Saksa ja Ruotsin nuori dreamteam.

 Seuraavaan aamuun mennessä jouk-
kueemme oli pelien suhteen heittänyt lo-
putkin ”tultiin vaan pitämään hauskaa” 
-asenteestaan hevon kuuseen ja Italiaa 
lähdettiin kaatamaan ihan tosissaan. Sisu 
perkele!  Latautuneessa tunnelmassa koko 
joukkueemme esitteli parhaita taitojaan ja 
pelistä muodostui varsinainen trilleri lop-
puun saakka. 

 ”Sitä saa mitä tilaa”, päätti arvokiso-
jen ensikertalainen ”Mermaid” Kaski ja 
pelasi unelmapelin. Olihan hän edellise-
nä iltana käynyt hakemassa pihan altaasta 
kylmää kyytiä alkulämmittelyksi. ”Clea-
ring” Kuosmasen jäljiltä pesä oli putsattu 
italialaisista roskista ja kun Hämäläisellä-
kin heitto luisti kuin Mietaan sukset, niin 
mikäs siinä pelatessa. Pääsihän tuo vanha 
kisakävijä jo niin sisälle tunnelmaan, että 
äityi esittelemään kitarisojaan ja ääniva-
rantojaan pesässä Jussin takoessa viimei-
sillä kivillään rautaisia niittejä Italian ark-
kuun. Kisojen parasta peliä ja jännitävä 
jatkopää päättyi lukuihin 5-6. Voittajan 
on helppo hymyillä ja saatiinhan ne hymyt 
italialaistenkin huulille viimeistään oluen 
äärellä. Ja ehkä vähän myöhemminkin...

 Iltapäivän ailahtelevainen peli (lopulta 
kultaa voittanutta) Saksaa vastaan päättyi 
lukuihin 4-5. Kumpikaan joukkueista ei 

yltänyt parhaimpiin suorituksiinsa, vaik-
ka pelistä muodostuikin lopulta jännittä-
vä. Alkupeliä hallitsi Suomi ja vaikka Sak-
san kolmonen, tuikea pirttihirmu Andrea 
Schöpp (joka muuten nykyään on, hellan-
lettas, varsin sympaattinen sulotar) heit-
ti tapansa mukaan loistavasti, oli kippari 
Rainer Schöppillä vaikeuksia saada omia 
heittojaan onnistumaan. Suomi päätti kui-
tenkin avittaa Raikkua ja laski omaa ta-
soaan taas tauon jälkeen (mitä ihmettä ne 
huoltojoukot oikein meille juottaa?) anta-
en Saksan poimia pisteitä silloinkin kun 
niitä olisi pitänyt ottaa omaan taskuun. 
Fiilikset oli pakkasen puolella, Sakke oi-
reili kuumetta ja kisaväsymys alkoi kai-
killa painaa lihaksissa, taisipa lapsellisilla 
koti-ikäväkin vaivata. 

 Apuun kaivettiin taas ehtaa curling- 
spirittiä yhdessäolon merkeissä ja torstai-
aamuun mennessä tiimi oli jälleen jaloil-
laan, tavoitteena päästä karsimaan semi-
paikasta. Ruotsi kehui saman illan Pasta 
Partyissa saaneensa kisan parhaan vas-
tuksen Suomelta ja siltä se kyyti meistäkin 
tuntui, oli niin tiukkaa vääntää.

 Suomi aloitti vahvasti, poimien pis-
teen kerrallaan kahdessa ensimmäisessä 
päässä. Ruotsi otti kolmannessa yhden ja 
heti perään ryösti kaksi pistettä harmilli-
sen työtapaturman seurauksena, sillä Jus-
sin viimeinen kivi otti alleen viemärirotan 
kokoisen roskan (oli oli!) eli tauolle läh-
dettiin tilanteessa 2-3, yhden takamatkal-
ta. 

 Tauon jälkeen Suomi otti jälleen pis-
teen, mutta kuudennessa päässä jättiläis-

roska iski jälleen kriittisessä kohdassa, 
Ruotsille 2 pistettä. Vaan ei loppunut Suo-
men usko, seitsemännessä päässä otettiin 
3 ja päästiin pisteen johtoon vikaan pää-
hän. Ruotsi lähti agressiivisesti hakemaan 
kahta viitaten kintaalla yhdelle pisteelle ja 
suomalaisten suosimalle jatkopäälle. Hä-
mäläiseltä meinasi tulla pissa housuun (ja 
sen hän ystävällisesti ilmoitti hämmenty-
neelle vastustajallekin) kun Jussin viimei-
nen  poisto lähti liikkeelle. Pesässä 3 Ruot-
sin kiveä ja pakko saada oma kivi niin, 
että Ruotsi joutuisi heittämään hankalan 
poiston tai täydellisen määrämittaisen. 
Varakapteeni Hämäläisen ymmärrys ottaa 
käyttöön Plan B kesti liian kauan, poisto 
osui viistossa kulmassa jääden toki ykkö-
seksi, mutta oli suhteellisen helppo naka-
ta pois. Ruotsin omakin saisi lähteä ja pe-
sään jäisi silti kaksi kiveä. Näin tapahtui 
ja luvuiksi Suomelle kitkerän karvas 6-7.  
 Fiilikset olivat happamet kuin laihia-
lainen piimä, mutta niitä lähdettiin yksissä 
tuumin kirnuamaan illan Pasta Partyihin, 
jotka WMDCC 2009 ja WCC Men 2010 
-isäntämaa Italia järjesti. 

 Lopullinen sijoitus siis 11. ja vaikka 
mitalit jäivät tällä kertaa saamatta, niin ei 
sieltä ihan ilman palkintoja tarvinnut ko-
tiin tulla; Jaana Hämäläinen pokkasi ki-
sojen Fair Play 2008 palkinnon! Ja kyllä 
ne loputkin harmitukset haihtuivat huikei-
ta vuoristomaisemia ihaillessa kisaturistei-
na mm. Bad Gasteinin kylpyläkaupungin 
jylhien kallioiden ja koskien äärellä, Hah-
nenkammin korkeuksissa ja viimeistään 
aamun pikkutunneilla päättäjäisbanketis-
sa. Mutta se onkin sitten jo ihan toinen ta-
rina...          ■
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■ Jermu Pöllänen

Kovatasoinen WCT-E:n avaustur-
naus Sveitsin Bernissä sai toimit-
taa Kalle Kiiskisen luotsaaman 

miesten maajoukkueemme kauden ava-
jaisturnauksen virkaa. Lennokkaasti alka-
nut turnaus sai mollivoittoisen päätöksen, 
kun kahden voitetun ottelun jälkeen alkoi 
vastaavasti kolmen tappiollisen ottelun 
putki, joka tarkoitti Triple-Knock -sys-

teemillä järjestetyssä turnauksessa ”laulu-
kuoroon” siirtymistä.

 Turnauksen ensimmäisessä ottelussa 
Kalle Kiiskisen kipparoima joukkue nap-
pasi hienon päänahan peitoten St. Morit-
zin joukkueen. Samainen Stefan Karnu-
sianin kipparoima joukkue eteni lopulta 
turnauksessa aina puolivälieriin saakka 

ja yllätti myöhemmin kaudella voittaen 
Sveitsin EM-karsinnan ja lunastaen näin 
paikan joulukuun alussa järjestettäviin ki-
soihin Ruotsin Örnsköldsvikissä.

 Jos oli ensimmäinen voitto makoisa, 
niin sitä oli myös toisessa ottelussa na-
pattu voitto USA:n Todd Birrin kipparoi-
masta joukkueesta. Birrhän kipparoi jouk-

Miesten maajoukkueen 
kauden avaus Bern Openissa 

17. - 19.10.2008

■ Teksti: Jermu Pöllänen
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kueensa peräti MM-pronssille vain kaksi 
vuotta takaperin ja vaikka joukkue on sit-
temmin kokenut kokoonpanomuutoksia 
(mm. erittäin kokenut Paul Pustovar, vii-
det MM-kisat vuodesta 1977 lähtien pe-
lannut herra, tuotu ykkösheittäjäksi), niin 
voitaneen puhua varsin kovatasoisesta 
joukkueesta. 

 Kolmas ottelu toimi turnauksessa suo-
malaisittain vedenjakajana. Kanadan ko-
kenutta Russ Howardia vastaan pelattu 
ottelu eteni tasaisena aina viimeisen pään 
viimeisiin kiviin saakka. Kiiskisen viimei-
nen kivi epäonnistui ja ottelu kääntyi lo-
pulta kanadalaisille, vaikka Suomi oli ol-
lut ottelussa painostavana osapuolena. 
Kunnian kukko ei lopulta laulanut Ho-
wardinkaan joukkueelle, sillä sen tappio-
putki alkoi heti Kiiskisen joukkuetta vas-
taan pelatun ottelun jälkeen ja peräkkäiset 
tappiot Ralph Stöcklin, Todd Birrin ja Ste-
fan Karnusianin joukkueille takasi myös 
kanadalaisten ykkösjoukkueelle aikaisen 
kotimatkan.

 Suomalaisjoukkueen kaksi viimeistä 
tappiota tulivat Andi Schwallerin ja Stefan 
Heilmannin joukkueita vastaan. Näistä 
ensin mainittu erittäin kovatasoinen jouk-
kue eteni turnauksessa aina semifinaaliin 
saakka häviten siinä niukasti Ralph Stöck-
lin luotsaamalle joukkueelle. Sveitsiläisten 
kovan kotijoukkueiden rintaman pystyi 
rikkomaan ainoastaan Saksan Andy Kap-
pin kokenut joukkue, joka nappasi lopul-
ta voiton kolmen sveitsiläisen semifinaali-
joukkueen nenän edestä.

 Sveitsiläisillä oli kotiturnauksessaan 
totutusti vahva edustus peräti viidellätois-
ta joukkueellaan. Toiseksi eniten jouk-
kueita oli Skotlannista, Ruotsista ja Ka-
nadasta, kolme jokaisesta. Saksa ja Nor-
ja olivat mukana kahdella joukkueella ja 
jo mainittujen Suomen sekä USA:n lisäk-
si myös Italia ja Latvia olivat edustettui-
na. Lisäksi kun pannaan merkille, että Eu-
roopan maista joukkueet edustivat maan-
sa ehdotonta eliittiä, niin turnauksen voi-
daan sanoa olleen jälleen varsin tasokas ja 

siitä syystä Kiiskisen joukkueen saavutus-
ta voidaan pitää varsin mukiin menevänä 
kauden avauksena.

■
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Turnauksen tasoa laski ken-
ties hieman Anette Norbergin 
joukkueen poissaolo, sillä heil-
lä oli Kanadan leiri meneillään 
turnauksen aikana ja tällä ker-
taa myös skotit loistivat pois-
saolollaan.

 Tulevien EM-kisojen maa-
joukkueista paikalla olivat A-
sarjan Sveitsin Mirjam Ottin 
luotsaama joukkue sekä Venä-
jän maajoukkue kipparinaan 

Liudmila Privivkova. B-sar-
jan maajoukkueista läsnä oli-
vat Unkarin Ildikó Szekeresin 
johtama nelikko, Puolan maa-
joukkue Marta Szeliga-Fryinan 
johdolla sekä Suomen maa-
joukkueeksi kauden alussa ni-
metty Ellen Vogtin kipparoima 
joukkue. Suhteellisen kovata-
soisen turnauksen palkintopot-
ti ylti kokonaisuudessaan aina 
50 500 ruotsin kruunuun saak-
ka, josta voittajajoukkueelle 
lohkesi 18 000 kruunun siivu. 
Turnauksen yksi parhaita puo-
lia pelaajien kannalta on se, 
että Triple-Knock -systeemin 
alkusarjan jälkeen pelit jatkui-
vat kaikkien joukkueiden osal-
ta vielä Double Knock -systee-
millä ylemmässä ja alemmas-
sa jatkosarjassa. Pelejä kertyy 
näin ollen kaikille joukkueil-
le varsin mojova määrä hyvis-
sä olosuhteissa ja vähintäänkin 
kohtuullisen tason joukkueita 
vastan – ei ihme, että turnaus 

                            
STOCKHOLMLadiesCurlingCup 

                     30.10.-2.11.2008

Perinteikäs naisjoukkueiden 

huipputurnaus järjestettiin 

nyt neljättä kertaa Danderydin 

kahdeksanrataisessa curling-

pyhätössä. Mukana oli totut-

tuun tapaan tukuittain Euroo-

pan parhaita joukkueita Sveit-

sistä, Venäjältä ja tietysti isän-

tämaa Ruotsista.

on suuressa suosiossa euroop-
palaisten naisjoukkueiden kes-
kuudessa.

 Suomen joukkueen tur-
naus sujui jotakuinkin en-
nakko-odotusten mukaisesti, 
kun kansainvälisesti mitattu-
na vielä suhteellisen kokema-
ton joukkue koki tappiot kaik-
kia isäntämaan joukkueita vas-
taan pelatessaan, mutta vas-
tapainoksi se nappasi hienon 
päänahan peitotessaan Venä-
jän maajoukkueen, joka voitti 
EM-kultaa vain pari vuotta ta-
kaperin Baselissa. Kolmeen pe-
lipäivään mahtui yhteensä seit-
semän ottelua, joista voittoja 
kertyi kaksi kappaletta, mutta 
turnauksen paras anti ei ollut-
kaan tuloksellinen vaan se, että 
joukkue sai tuiki tärkeää koke-
musta kovista kansainvälisistä 
peleistä liukkailla jäillä.

 Turnauksen voittoon pela-

si Stina Viktorsonin kipparoi-
ma skellefteålaisjoukkue, joka 
peittosi finaalissa Sveitsin Mir-
jam Ottin joukkueen. Pronssi-
mitalit ja palkintorahat matka-
sivat myös Sveitsiin, kun Binia 
Feltscher-Beeli johdatti jouk-
konsa voittoon Cissi Östlundin 
kipparoimasta Ruotsin nuor-
ten maajoukkueesta. 

 Naisten turnauksen kanssa 
samanaikaisesti Sundbybergis-
sä oteltiin miesten kansainvä-
linen turnaus, jossa niin ikään 
Suomen maajoukkue oli edus-
tettuna. Suomalaismenestyk-
sellä ei tuossakaan kilpailus-
sa päästy mässäilemään, sillä 
joukkueen taival päättyi jo al-
kusarjaan, kun kolmen jouk-
kueen ollessa tasapisteissä jat-
koon tiensä raivasi ruotsalais-
nelikko, joka oli voittanut mo-
lemmat tasapisteissä olevien 
joukkueiden keskinäiset otte-
lut.         ■

■ Teksti: Jermu Pöllänen
■ Teksti: Jermu Pöllänen
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Mukana on myös muutamia 
säännöiksi kirjoitettuja yleisiä 
käytäntöjä, kuten se, että jää-
tä ei saa vahingoittaa. Nyt tuo-
mareilla on oikeus antaa varoi-
tuksia rajatapauksissa ja kol-
mannesta varoituksesta voi-
daan pelaaja sulkea ottelusta 
pois. Myös loukkaavaan kie-
lenkäyttöön sekä liian voimal-
lisiin mielenilmauksiin (harjan 
lyöminen jäähän tms.) voidaan 
nykyään puuttua tuomareiden 
toimesta ihan sääntökirjan tu-
kemana.

 Sääntökirjaan on nyt myös 
lisätty sellainen pykälä, että jos 
joukkue pelaa kolmella pelaa-
jalla, tulee heidän heittojärjes-
tyksen mukaisesti heittää ki-
viä lukumääräisesti 3-3-2. Tä-
män ainakin Suomessa yleise-
nä käytäntönä olleen säännön 
lisäksi on kerrottu myös se, 
mitkä pelaajat heittävät yli-

määräiset kivet, jos joku pelaa-
jista on kesken pään äkkinäi-
sesti kykenemätön heittämään 
molempia omia kiviään (muu-
toin pelataan 3-3-2). Jos kysei-
nen pelaaja on ykkösheittäjä, 
niin kakkos- ja kolmosheittä-
jät heittävät kumpikin omal-
la vuorollaan kolme kiveä. Jos 
estynyt pelaaja on kakkosheit-
täjä, niin ykkös- ja kolmospe-
laaja heittävät kumpikin omal-
la vuorollaan kolme kiveä. Jos 
estynyt pelaaja on kolmosheit-
täjä, niin ykkös- ja kakkosheit-
täjät heittävät ensin molemmat 
omat kivensä ja tämän jälkeen 
ykkösheittäjä heittää kolmos- 
heittäjän ensimmäisen ja kak-
kosheittäjä toisen kiven. Jos 
estynyt pelaaja on nelosheittä-
jä, niin kaikki heittäjät heittä-
vät ensin omat kivensä, minkä 
jälkeen kakkosheittäjä heittää 
nelosheittäjän ensimmäisen ja 
kolmosheittäjä toisen kiven.

 Pistelaskuun liittyen on nyt 
myös kirjattu, että joukkue hä-
viää ottelun automaattisesti, 
kun sillä ei enää ole matemaat-
tista mahdollisuutta voittoon 
tai tasapeliin (jatkopäähän). 
Tällöin kyseisen pään tulos mi-
tätöidään ja merkitään tulos-
taululle kahdella X:llä. Tähän 
kun lisätään vielä muutamat li-
säykset ratamerkintöihin, ku-
ten Mixed Doubles -paikka-
kivien merkinnät (3200mm, 
4115cm ja 5030 mm) sekä 
pyörätuolicurlingin keskiviivan 
suuntaiset (457mm etäisyydel-
lä molemmin puolin) heittolin-
jamerkinnät, niin tärkeimmät 
sääntömuutokset tulivatkin jo 
käsitellyiksi.

 Suomen curlingliitto pai-
nattaa uuden sääntökirjan suo-
menkielisen käännöksen vielä 
kuluvan kauden aikana.

■

Sääntömuutoksia 
alkavalle kaudelle

Maailman curlingliitto (WCF)on julkaissut elokuun alussa uuden sääntökirjan, johon on 

jälleen tullut viimevuotiseen tapaan lukuisia muutoksia. Osa muutoksista koskee arvoki-

sojen erilaisia Tie-Break –pelimuotoja, eivätkä ne näin ollen koske suurinta osaa lehtem-

me lukijoita. 

■ Teksti: Jermu Pöllänen

Brasilia haastaa 
USA:n MM-kisa-
paikasta ensi 
kevään Moncto-
nin kilpailuihin

Kymmenen vuotta siihen 
meni ennen kuin Brasi-

lia käytti hyväkseen oikeut-
taan WCF:n jäsenmaana haas-
taa edellisissä MM-kilpailuissa 
heikommin sijoittunutta Poh-
jois-Amerikan valtiota. Paras 
viidestä -karsintaottelusarja 
otellaan Brasilian ja USA:n 
välillä Bismarckin Capital 
Curling Clubilla tammi-hel-
mikuun taitteessa. Aivan kyl-
miltään eivät perinteikkään 
jalkapallokansan atleetit kui-
tenkaan jäälle liu’uttele, sil-
lä koko viisimiehinen joukkue 
opiskelee Quebecissä Sher-
brooken yliopistoissa ja har-
joittelee läheisellä Lennoxville 
Curling Clubilla.                  ■

Ellen Vogtin joukkue 
EM-kisoihin 
Örnskiöldsvikiin

Viime kaudella naisten 
SM-kultaa ja edustusoi-

keuden vuoden 2008 EM-ki-
soihin saavuttanut Anne Mal-
min joukkue ilmoitti kauden 
alla luopuvansa edustustehtä-
vistä kapteeninsa selkäongel-
mien takia. Näin ollen kisoi-
hin lähti Ellen Vogtin joukkue.

■
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Tällä kertaa olemme poimineet WCF:n ”Curling Ice Explained” –oppaasta 

lähempään tarkasteluun luvun 9.6  Höyläystekniikat. Toivottavasti tämä osio 

herättää lukijamme keskuudessa mielenkiintoa paneutua jään tekemisen saloihin hie-

man syvällisemmin, ja vaatia sitä samaa myös omalla paikkakunnalla curlingjäiden tekemisestä 

vastaavilta ammattilaisilta.

9.6 HöyläySTEKnIIKAT

Tässä luvussa mietitään kuinka jää höy-
lätään (eng. cutting). Oletetaan, että käy-
tössä on tasainen jää ja jääkone, jossa on 
suora terä. Optimitilanteessa terän leveys 
olisi radan levyinen eli melkein viisi met-
riä, mutta todellisuudessa terä on vain 
noin 1,5 metriä leveä. Näin ollen on vai-
keaa olla höyläämättä rataa ilman, että 
joitain kohtia höylätään kahteen kertaan. 
Nämä kohdat voivat madaltua jos käyte-
tään väärää tekniikkaa, jolloin jää ei ole 
enää tasainen. Jos höyläys kuitenkin teh-
dään oikein, päällekkäiset höyläykset ei-
vät ole ongelma. On tärkeää tehdä selvä 
ero höyläystekniikoissa uuden jään ja pe-
latun jään välillä.

 Jääkoneen terä on kiinni kehikossa 
tai kappaleessa, jossa on yleensä kymme-
nen koloa tasaisin välimatkoin. Uloim-
mat kolot ovat 7,5 cm kehikon päistä 
ja loput noin 15 cm toisistaan. Kolojen 
avulla määritellään höyläyskuvio, sillä 
niitä voidaan käyttää suuntaamaan terä 
suoraan linjaan.

Höyläyksen terminologiaa:
1.  Veto - matka radan päästä 
 toiseen päähän
2.  Kolmoisveto (kuvio) - koko radan 
 kattava kuvio kolmella vedolla
3.  Neloisveto - kattaa radan 
 neljällä vedolla
4.  Viitoisveto - kattaa radan 
 viidellä vedolla
5.  Kuutoisveto - kattaa radan 
 kuudella vedolla
6.  Kuvio - yhdistelmä vetoja, jotka 
 kattavat koko radan tai tarvittavan  
 osan siitä
7.  Kohtisuora terä - terä, joka on 
 poikittain rataan nähden
8.  Sisäänkäännetty terä - terä, jonka 
 lähempi reuna on lähempänä radan  
 keskilinjaa
9.  Uloskäännetty terä - terä, jonka 
 lähempi reuna on kauempana radan  
 keskilinjasta
10. Kakkoskolo = 22,5 cm terän reu- 
 nasta - toinen kolo höyläyslinjalle
11. Kolmoskolo = 37,5 cm terän reu- 
 nasta - kolmas kolo höylyslinjalle 

12. Neloskolo = 52,5 cm terän reunasta  
 - neljäs kolo höyläyslinjalle 
13. Tasakuvio - Kuvio, jossa on 
 hyvin vähän päällekkäishöyläystä ja  
 jota voi turvallisesti käyttää tasai- 
 seen jäähän. Käytetään yleensä jää- 
 dytyksen jälkeen.
14. Pelikuvio - Kuvio, jota käytetään  
 tärkeiden pelien aikana pelkästään  
 pebblin poistoon.
15. Työkuvio - Kuvio, jota käytetään  
 päivittäisiin rutiinihuoltoihin. Suun- 
 niteltu pitämään keskilinjan pak-  
 kautunut jää oikeassa tasossa. 
16. Korjauskuvio - Kuviot, jotka on   
 suunniteltu korjaamaan epätasaisen  
 pebblauksen aiheuttamia harjantei- 
 ta tai keskilinjan kohoamista.

9.6.1 TASAKUVIO

1.  Käytä tätä kuviota juuri jäädytetyl- 
 lä radalla suoloja ja muita epäpuh- 
 tauksia poistettaessa.
2.  Kuvio voi alkaa kolmoisvedolla ja  
 kohtisuoralla terällä. Ensimmäinen  

Curling Ice 
Explained

■ Käännös: Timo Patrikka
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 veto on keskilinjaa pitkin, palaten  
 reunaa pitkin mahdollisimman pie- 
 nellä päällekkäishöyläyksellä. Vii - 
 meinen veto tehdään toista reunaa  
 pitkin, jälleen mahdollisimman pie-
 nellä päällekkäishöyläyksellä. 
 Tällä kolmoisvedolla pyritään saa- 
 maan jään pinta tasaisesti jäädytys- 
 putkien väleissä olevien matalien  
 kohtien tasalle, missä suurin osa suo- 
 loista on. Muistisääntönä kannattaa  
 kuvio höylätä vastapäivään kiertäen.
3.  Seuraavaksi tehdään neloisveto kään- 
 netyllä terällä myötäpäivään kiertäen.  
 Yleensä tällöin kolmoskolo on keski- 
 linjan päällä, mutta myös kakkosko- 
 loa voidaan käyttää jolloin terän reu- 
 nimmaisin kolo menee kentän reunaa  
 pitkin.
4.  Piirtämällä kuviot paperille nähdään,  
 että rata käydään systemaattisesti  
 läpi molempiin suuntiin. Seuraavan  
 kuuman pebblin jälkeen tee sama uu-
 destaan mutta vastakkaisiin suun- 
 tiin. Näin rata tulee jälleen käytyä  
 läpi ja jokainen kuvio vastakkaisesti  
 edelliseen nähden.
5.  Tällä tavoin rata voidaan pebblata ja  
 höylätä uudestaan ja uudestaan kun- 
 nes suolat on poistettu ja pintajänni- 
 teongelmat tasattu ilman, että syntyy  
 uusia virheitä. 

Kuva1: Seitsemästä vedosta koostuva kuvio, 
vastapäivään kiertäen.

9.6.2 PElIKUVIO

1.  Tämä kuvio on täsmälleen sama kuin  
 tasakuvio sillä erolla, että loppuun  
 on lisätty yksi veto keskilinjaa pit- 
 kin jään pakkaantumisen vuoksi. 
 Mikäli näyttää siltä että keskilinjaa  
 tulee höylätyksi liikaa, tämä viimei- 
 nen veto voidaan jättää pois.
2.  Tätä kuviota voidaan käyttää myös  
 säännöllisesti jos jäällä on vähän  
 pebbliä. Kuvio toimii erittäin hyvin  
 jos pebbli on pientä (0,50 mm) tai  

 erittäin pientä (0,45 mm). Mikäli  
 pebbliä on yhtään enemmän tarvi- 
 taan enemmän höyläystä. Pelikuvio  
 vie aikaa noin seitsemän minuuttia  
 rataa kohden. 
3.  Koska tämä kuvio on niin vaaraton  
 jäälle ja helppo muistaa (muista kui- 
 tenkin vaihtaa välillä suuntia), kan- 
 nattaa se opettaa yleiskäyttöiseksi 
 kuvioksi.

Kahdeksasta vedosta koostuva 
pelikuvio, vastapäivään kiertäen.

9.6.3 TyöKUVIOT

Jokainen jääntekijä kehittää oman rutii-
ninsa. Vain kokemuksen kautta opitaan 
jokaisen curlinghallin kohdalla minkä-
lainen rutiini sinne parhaiten soveltuu.

Rutiinihöyläys

Seuraavaa rutiinia kannattaa käyttää läh-
tökohtana säännölliseen ylläpitoon. Ru-
tiinissa on useita etuja ja se on helppo 
muistaa. Sen on todettu pitävän jään ta-
saisena monta viikkoa, riippumatta siitä 
onko jään käyttöaste pieni tai suuri. Ru-
tiinia käytettäessä oletetaan, että jää on 
alussa tasainen, terä on hyvä ja pebbli 
tasakokoista. 

1.  Rutiini koostuu vähintään kahdesta  
 kuviosta. Ensimmäisellä höyläysker- 
 ralla kuvioiden kiertosuunta on myö- 
 täpäivään ja seuraavilla höyläysker- 
 roilla vastapäivään.
2.  Ensimmäinen ja viimeinen veto ovat  
 aina kohtisuoralla terällä. Kaikki  
 muut vedot ovat käännetyllä terällä,  
 jolloin lumi ohjautuu poispäin keski- 
 linjasta. 

Kymmenen vedon työkuvio, 
vastapäivään kiertäen.

3.  Rutiini vie noin kymmenen minuuttia  
 rataa kohden.
4.  Kuvion lisääminen rutiiniin voi olla  
 tarpeellista. Usein joku radoista voi  
 olla hieman muita ratoja kylmempi  
 ja jotta sen saa höylättyä muiden 
 tasalle, tarvitaan yksi kuvio lisää.

nopea kuvio

Joskus eteen tulee tilanteita, joissa tarvi-
taan nopeaa tai yksinkertaista ratkaisua. 
Syitä voivat olla ajanpuute, odottamaton 
ongelma tai muuten vaikeat olosuhteet. 
Olettaen, että käytössä on kohtalainen 
terä ja jää on kohtuullisessa kunnossa, 
seuraava kuvio on riittävä.
1.  Aloita kohtisuoralla terällä keski-
 linjaa pitkin. 
2.  Tee neloisveto käännetyllä terällä  
 käyttäen kolmoskoloa ohjaamiseen.
3.  Siirry seuraavalle radalle.

Kuva: Viitoisveto kolmoskoloa käyttäen, 
myötäpäivään.

Muista: Tämä on jään kannalta turvalli-
sin kuvio tilanteisiin, joissa kokematto-
mat jääntekijät hoitavat jäätä.
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9.6.4 TäRKEITä SäänTöJä MUIS-
TETTAVAKSI

1.  Jokainen curlinghalli ja rata voi olla  
 erilainen.
2.  Lopeta aina vetoon kohtisuoralla 
 terällä keskilinjaa pitkin.
3.  Kuvioiden valinta syntyy kokemuk- 
 sen kautta ja riippuu monesta tekijäs- 
 tä. Tekijöitä ovat höyläyksen syvyys,  
 jään kovuus, terän terävyys ja pebbli- 
 veden laatu.
4.  Mitä tahansa tehdään yhdessä kuvi- 
 ossa, pitää se tehdä toiseen suuntaan  
 seuraavassa.
5.  Käytä käännettyä terää mielummin  
 kuin kohtisuoraa terää.
6.  Höylää aina oikealla jään lämpötilal- 
 la, joka on hieman tavanomaista läm- 
 pimämpi, -4 C. Mikäli jää on liian  
 lämmin, terä voi höylätä liian syvältä.
7.  Terän kaltevuuden tulisi olla sama  
 koko höyläyksen ajan. Terän ollessa  
 terävä sen ei tulisi täristä tai jättää  
 lunta jälkeensä. Aloita pienellä kalte- 
 vuudella ja säädä kaltevuutta vähi- 
 tellen, kunnes paras asento on löyty- 
 nyt. Säilytä kaltevuus yhden tai kah- 
 den säätöportaan välissä säännöllisel- 
 lä hiomisella. Mikäli terä ei höylää  
 hyvin, korjaa se mieluiten hiomalla.  
 Jos terän kaltevuus on liian suuri 
 (esimerkiksi silloin kun jää on tavan- 
 omaista kylmempi) voi terä alkaa tyl- 
 syä. Terän reunan pyöristyminen voi 
 daan korjata vain koneellisesti.
8.  Älä höylää liian kovaa. Oikea määrä  
 lunta yhdestä vedosta höyläämättö- 
 män pebblin yli on noin 5-7 cm pak 
 su rulla. Lähes pebblittömällä jäällä  
 lumen määrä on noin 2-3 cm.
9.  Käytä lumen määrää terän edes-  
 sä apuna matalien ja korkeiden koh- 
 tien määrittelyssä. Hyvällä jäällä lu- 
 men määrä on tasaisesti jakautu-  
 nut koko terän matkalta. Pitää kui- 
 tenkin muistaa, että huonolla terällä  
 lumi ei jakaudu tasaisesti.
10. Tasaisen jään höyläys on helppoa,  
 mutta huonon jään höyläys lähes  
 mahdotonta. Huono jää vaatii lähes  
 aina uudelleenjäädytyksen.
11. Tee kaikki höyläykset joka radalla  
 aina samalla tavalla, paitsi jos ilme- 
 nee ongelmia. Säännöllisyys paljastaa  
 pienet virheet.

12. Älä jätä vetoja pois tai muuta kuvio- 
 ta ellei siihen ole hyvää syytä. Muu- 
 tokset voivat aiheuttaa ongelmia.
13. Seuraa terien päitä etteivät ne kaivau- 
 du jäähän. Jos näin tapahtuu mieti  
 tarkkaan miksi ja seuraa muuttuuko  
 tilanne seuraavalla kerralla. Jäässä on  
 vikaa jos tunnet sormella siinä reu- 
 nan. Silmällä havaittava kuultava lin- 
 ja ei välttämättä tarkoita ongelmaa ja  
 todennäköisesti katoaa ajan kanssa.
14. Hyvän terän ei tulisi tasaisella jäällä  
 jättää näkyviä linjoja radan pituudel- 
 la.
15. Opi kääntymään tasaisesti päissä.  
 Radan kulmat tulevat madaltumaan  
 vähitellen ja ne täytyy tasata varovai- 
 sesti ylimääräisillä pebblikerroksilla. 
16. Mitä tasaisemmin jää höylätään, sen  
 vähemmän ongelmia syntyy. Radan  
 kulmat, päädyt ja hakkien ympäris- 
 tö pitää höylätä samalla tavalla kuin  
 itse rata, jotta ne pysyvät samalla 
 tasolla radan kanssa.
17. Usko terällä näkyvään lumeen äläkä  
 oleta jään olevan tasainen.
18. Jään höylääminen koneellisesti on  
 halvin ja helpoin tapa pitää jää tasai- 
 sena. Älä laiminlyö jääkoneen sään- 
 nöllistä käyttöä, vaan pyri höylää- 
 mään jää aina neljän pebblauksen 
 välein.
19. Puhdas ja pebblattu jää säästää myös  
 kivien kosketuspintoja.
20. On vaikeaa korjata harjanteita höy-
 läyksellä, mutta höyläys ehkäisee 
 niiden syntymisen.
21. Pebblaustekniikan vaihtamisella voi- 
 daan muuttaa radan luonnetta. Ilman  
 hyvää pebblausta myös höyläys on  
 vaikeaa.
22. Helpoin tapa todentaa keskinlinjan  
 kohoaminen on heittää kaksi määrä- 
 mittaista keskilinjaa pitkin, toinen  
 kämmen- ja toinen rystykierteellä.  
 Tämän jälkeen heitetään kaksi mää- 
 rämittaista aiemmin heitettyjä ki- 
 viä kohden, mutta vastakkaisilla kier- 
 teillä. Mikäli kivet eivät nouse keski- 
 linjaan kiinni, on keskilinja kohol- 
 laan.

■

Curling Ice 
Explained...

Ranualla pelattiin 
ensimmäinen 
Perinteinen Poro Cup
Cup oli ehkä liikaa turnauksen nimessä; kaikki pelasivat 
saman määrän pelejä, eikä kukaan pudonnut jatkosta. 
(tai, no ehkä omasta halustaan...) Voittajat kuitenkin saa-
tiin tällekin turnaukselle. Poron raato lähti kohti Helsinkiä 
Presidentin Miesten mukana.

 Tapahtuma oli tuttuun ranualaiseen tyyliin lämmin-
henkinen ja mukaansa tempaava. Ranua Curlingin urhei-
luvastaava, Timo Peisa, oli piiskannut talkoomiehensä 
ylittämään itsensä; koskaan aikaisemmin ei Ranualla ole 
nähty niin hyviä ja pelattavia jäitä kuin nyt. Joukkueita oli 
ilmoittautunut koko Suomen mitalta, Helsingistä Kemi-
järvelle saakka, kaikkiaan kymmenen. Kangasniemen Hu-
ru-Ukot olivat toista kertaa Ranualla ja näyttivät, että 
Kangasniemeltä kajahtaa joka kerta aina vaan kovemmin. 
Viimekeväinen avoin PSM-kisa oli ehkä pettymys heille, 
mutta Poro Cupissa joukkue näytti kehittyneen huomat-
tavasti.

 Oulusta tuli mukaan kaksi joukkuetta, Mark Middle-
ton omallaan ja nuorten oululaisten kasaama O6-joukkue. 
Nuoret kertoivat olevansa lähinnä haistelemassa curlin-
gilmapiiriä turnauksessa. Ehkä juuri ennakkoasenteen 
vuoksi joukkue hellitti toisen päivän puolessa välissä ja 
siirtyi viettämään After Curling -aikaa ratojen ulkopuolel-
le.

 Olli Rissasen luotsaama Presidentin Miehet -kombo 
pelasi rennosti ja kokemuksen turvin, eikä antanut yhdel-
lekään vastustajalleen mahdollisuuksia voittaa itseään. 
Muutama joukkue kykeni viemään pään tai pari, mutta 
voittajasta ei kukaan ollut epävarma. Femmes Fatales Ra-
nualta oli turnauksen ainoa naisten joukkue. Vasta-alka-
jiksi joukkue osoitti aika nopeaa etenemistä lajin saloihin, 
joukkue voitti O6-joukkueen ja pelasi ihan hyvän vastuk-
sen antaen muitakin joukkueita vastaan.

Tulokset:
I      Presidentin Miehet pääkaupunkiseutu
II  Lohi                       Ranua
III  Peisa                      Ranua
IV  Kemppainen                Rovaniemi
V Näyhä                      Ranua
VI Mattila                    Kemijärvi
VII Huru-Ukot                  Kangasniemi  
VIII Middleton                  Oulu
IX Femme Fatales         Ranua
X O6                         Oulu 

Seppo Mattila 
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Pääkaupunkiseudulle on tulossa parikin uut-

ta ympärivuotista talviurheilukeskusta, joiden 

lajikirjoon kuuluu myös curling. Toinen näis-

tä keskuksista on tulossa Helsingin Kivikkoon 

saaden yhteistyökuvion myötä nimekseen Yl-

läsHalli. Suomen curlinglehti otti lyhyellä ky-

selyllä selvää hankkeen tilanteesta ja yhtiön ta-

voitteista. (Lisätietoa YlläsHallista yrityksen 

nettisivuilta: http://www.yllas-halli.fi)

1. Hallin peruskiven muuraus tapahtui nettisi-

vujenne mukaan 26.6.2008. Mihin aikaan en-

nustatte rakennusprojektinne valmistuvan ja 

palveluntarjontanne alkavan?

Keskuksen hiihtopuoli, kahvio, kuntosali ja 

myymälät avataan 20.3.2009 ja sen jälkeen ra-

kennetaan loppuun curling-halli ja 3-kerros. 

Näiden valmistuminen tapahtuu kesän 2009 

aikana.

2. Kuinka monta curlingrataa tiloihinne on tar-

koitus rakentaa ja minkälaista ratavuokraa 

olette ajatelleet pyytää?

Halliin tulee kolme täysmittaista rataa. Hin-

noittelu on ajateltu tuntipohjaiseksi ja hinta n. 

100-125 e/h. Hallin curling-toiminnot ovat vie-

lä lopullista toimintasuunnitelmaa vailla (hae-

taan yhteistyökumppania/seurojen mahdollista 

yhteistyötä).

3. Onko yrityksenne harkinnut lisäävänsä 

myös jääliikuntakaukalon jäähän curlingrata-

merkintöjä mahdollistaakseen näin myös suu-

rempien curlingturnausten järjestäminen ti-

loissanne?

Meille ei tule kaukaloita, mutta voimme aurata 

lumialueelle lisää ratoja. Käytössämme on esi-

merkiksi 30mx60m alue, johon voimme tehdä 

väliaikaisia ratoja.

4. Miten yrityksenne aikoo profiloitua curlin-

gratojen palveluntarjoajana, keskityttekö vält-

tävien harrastusolosuhteiden tarjoamiseen 

aloitteleville harrastajille, vai onko suunnitel-

missa tarjota huipputason jääolosuhteet, jotka 

miellyttävät myös lajiharrastuksessa pidem-

mälle ehtineitä?

Tarkoitus on tehdä curlingista ja radoista huip-

puluokkaa olevat, jotka kelpaavat kaikille 

harrastajille, sekä huipuille että aloittelijoille. 

Olemme kuitenkin toistaiseksi vailla hyvää yh-

teistyökumppania, jolla olisi tieto ja taito hyö-

dyntää hallin tarjoamat mahdollisuudet curlin-

gille.

5. Onko yrityksenne hankkinut tai aikeissa 

hankkia jään koneelliseen höyläämiseen siihen 

tehtävään varta vasten tarkoitettua konetta?

Olemme kalustoasioissa yhteistyössä Helsingin 

kaupungin liikuntaviraston kanssa. Alustavas-

ti on sovittu, että tulemme saamaan vuokralle 

latukoneen sekä jäänhoitokoneen, jolla hoide-

taan hallissa oleva yleisöluistelualue sekä myös 

tarvittaessa curlinghallin jää.

6. Entäpä kivisarjat, minkälaisia kiviä ja mistä 

maasta olette niitä hankkimassa/hankkineet?

Hankimme kivisarjat Skotlannista tai Kana-

dasta. Kivien hankinta on vielä kokonaisuu-

dessaan auki, sillä se on ensi kevään hommia. 

Toivoisimme tässä asiassa apua myös tulevalta 

curling-yhteistyökumppaniltamme.

7. Onko yrityksenne palveluksessa curlingjäi-

den valmistamiseen perehtyneitä osaajia, vai 

oletteko aikeissa hankkia tätä tietämystä ul-

kopuolisilta tahoilta?

Hankimme tietämystä ulkopuoliselta tahol-

ta. Kuten edellä mainitsin, haemme mahdol-

lista yhteistyökumppania seuroista, liitolta tai 

muulta taholta (Uusis?)

8. Kertoisitteko vielä lyhyesti lisää yritykses-

tänne, mitä muita lajeja kuuluu palvelutarjon-

taanne ja miten yrityksenne toiminnassa on 

huomioitu esimerkiksi ympäristöasiat?

Halliin tulee ainakin seuraavat suorituspaikat 

ja palvelut:

•  1,3 km latua, leveys 8m sis. 2 perinteistä, 

 1-2 vapaata

•  Yleisöluistelualue n. 400- 500 m2

•  Pulkkamäkiä lapsille

• Curling-radat 3 kpl

• Kuntosali 450 m2 Arctic Gym

•  Suksi/luistin vuokraamo (Patrol)

•  Proshop (Patrol)

YLLÄSHALLI YLLÄTTÄÄ

Jermu Pöllänen ■



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

HARJAVALTA
Hiittenharju Curling ry
Tapani Härkälä
040 511 1603
tapani.harkala@dnainternet.net

HEINOLA
Sport Club Vierumäki
Kyösti Lampinen
(03) 8424 1306
kyosti.lampinen@vierumaki.fi

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

HC Kiviaita ry
Juha Miikkola
050 375 5970
juha.miikkola@4tp.fi

Helsingin Curlingklubi ry
Tuire Autio
050 360 0751/gsm
tuire.autio@helsinki.fi

Helsingin yliopiston Curlaajat ry
Markus Kaustinen
050 323 8395
hyccurling@hyccurling.com

Kulosaari Curling Klubi ry
Sari Wicklund
(09) 684 8570/koti
0400 467 128
tooti@nettilinja.fi

Oulunkylän Curling ry
Markku Uusipaavalniemi
040 524 0528
markku.uusipaavalniemi
@upn-data.inet.fi

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Curling ry
Wille Mäkelä
050 572 1212
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
mika.malinen@liperi.fi

KEMIJÄRVI
C.C. northern lights
Seppo Mattila
040 563 8590
seppo.mattila@viestinet.inet.fi
www.ku-curling.com

KANGASNIEMI
Kangasniemi Kurlinki ry 
Mika Ollikainen
040 570 8838
mika.ollikainen@kotiposti.net

KOKKOLA
Kustaankatu Canucks ry
Jouko Pesu
044 725 0308
jouko.pesu@cou.fi  

KUOPIO
Kuopion Curlaajat ry
Antti Vainio
044 368 6500
savon.yrittajalehti@dnainternet.net

LAHTI
Curling Club lahti ry
Jukka Puolakka
040 722 7448
jukka.puolakka@phnet.fi

LOHJA
Curling Club lohja ry 
Hannu Virtanen
lvikymppi@gmail.com

Curling ladies lohja
Suvituuli Louhi  
(019) 315 1225/työ  
044 058 4911
suvituuli.louhi@kisakallio.fi

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

Kisakallio Curling Club ry 
Harri Hollo 
040 744 0900 
harri.hollo@kisakallio.fi

LOIMAA
Curling Club loimaa ry
Jorma Rinne
0500 226 858
jorma.rinne@priimusgroup.fi

PIEKSÄMÄKI
Pieksämäki Curling ry
Eila Keinonen
050 558 3957
eila.keinonen@grmedia.fi
www.curlingpmk.com

RANUA
Curling Ranua ry
Matti Pekkala
0400 396 294
matti.pekkala@pp2.inet.fi

ROVANIEMI
lappi Kurlinki ry
Veikko Kallionpää  
050 567 2823  
veikko.kallionpaa@pp1.inet.fi 

TARVASJOKI
CC Auranmaa
Eero Syrjälä 
050 490 8355  
eerosyrjala@netti.fi 

UUSIKAUPUNKI
Uki Curling ry
Laura Lehmuskoski
0400 765 789

VAASA
Vaasanseudun      
Pesis-Maila-Seura ry
Leena Knuuttila
(06) 3571 677
050 5582 931

VANTAA
M-Curling ry
Olli Rissanen
(09) 878 1987/koti
(09) 276 7254/työ
(09) 276 7254/faksi
040 553 1233
rissanen.olli@pp3.inet.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 040 844 0972
Harri Hollo
gsm 040 744 0900
Jussi Uusipaavalniemi

VARAJÄSENET
Tuomas Vuori
gsm 040 545 7587
Jorma Rinne
gsm 0500 226 858
Paavo Kuosmanen

Liiton pankkiyhteys
Nordea 102950-217608

SUOMEN CURLINGLIITTO RY

www.curling.fi
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