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Suomalainen huippucurling 
murrosvaiheessa

Hyvästä yrityksestä huolimatta emme 
saavuttaneet olympiapaikkaa ensi 

vuoden Vancouverin kisoihin. Kontras-
ti edellisiin olympialaisiin on tietysti sil-
miinpistävän suuri, ja nähtäväksi jää, 
mikä vaikutus sillä on suomalaiseen cur-
lingiin. Lienee selvää, että kotimaisen me-
dian kiinnostus lajiin ainakin olympia-
laisten aikana on nyt vähäisempää, mutta 
toisaalta tämä on samalla myös haaste lii-
tolle; meidän olisi pystyttävä tarjoamaan 
edelleen lajia koskevaa uutisointia riittä-
vän mielenkiintoisessa ”paketissa”, jot-
ta ylitämme uutiskynnyksen. Ja edelleen 
jokainen meistä voi omalta osaltaan ja 
omassa piirissään pitää yllä rakkaan la-
jimme positiivista mainetta. 

 Tässä tilanteessa myös suomalaisen 
huippucurlingin lippulaiva, SM-sarja saa 
mielestäni lisää mielenkiintoa, näin ai-
nakin toivon. Kuten mennyt kausi osoit-
ti, tilanne ei ole enää se, että vain yksi 
joukkue dominoi kotimaisia kilpakenttiä, 
vaan mestaruudesta, ja sitä kautta edus-
tuspaikasta kamppailee tasaväkisesti 
useampi joukkue. Toivottavasti tämä 
tilanne saa yhä useamman pelaa-
jan panostamaan lajiin entistä 
enemmän selkeänä tavoittee-
naan suomalaisen huippucur-
lingin tason nostaminen laajal-
la rintamalla sekä kansainväli-
nen menestys!

CURLINGLIITON STRATEGIA-
TYÖ KÄYNNISTYI

Curlingliitto käynnisti strategia-
työn, jonka tavoitteena on määritellä 
lajin leviämistä ja jäsenseurojen toimin-
taa tukeva strategia, joka ohjaa liiton toi-
mintaa lähivuosina. 

Ensimmäisessä vaiheessa työstettiin Tomi 
Rantamäen johdolla strategiatyön tausta-
dokumentti. Siinä esiteltiin strategiatyö-
tä koskevat aihealueet, jotka pohjautuivat 
hallituksen jäsenille tehtyyn kyselyyn. Toi-
nen vaihe on Kisakallion urheiluopistol-
la 27.6.2009 järjestettävä strategiasemi-
naari, jossa em. dokumenttia on tarkoitus 
työstää eteenpäin. Tavoitteena on löytää 
seurojen ja liiton toiminnalle painopiste-
alueet, joihin toimintaa keskittämällä sai-
simme lajimme asioita parhaiten tässä ti-
lanteessa eteenpäin. Lisäksi seminaarin 
yhtenä oleellisena tavoitteena on löytää 
aktiivisia henkilöitä strategiatyöryhmään. 
Näin ollen on äärimmäisen tärkeätä, että 
mahdollisimman monesta jäsenseurasta 
osallistuisi vähintään yksi henkilö tähän 
seminaariin. 

 Strategiatyön kolmannessa vaiheessa 
eli alkusyksyllä on tarkoitus sitten esittää 

jäsenseuroille selkeä toimintasuunnitelma, 
jonka tarkoituksena on motivoida seuroja 
ja niiden yksittäisiä jäseniä osallistumaan 
tähän kehitystyöhön sekä liiton hallitus-
työskentelyyn. Näin ollen ensi lokakuussa 
pidettävässä syyskokouksessa valittavaan 
hallitukseen onkin toivottavasti ”tun-
kua”…

 Strategiatyön oleellisena osana on pal-
katun työntekijän saaminen liitolle. Hal-
litushan sai viime syyskokouksessa tehtä-
väksi esitellä asiaa koskeva suunnitelma 
tämän vuoden syyskokouksessa, ja näin 
on tarkoitus tehdä. Tämän tavoitteen yh-
tenä merkittävänä edesauttajana voi olla 
vammaisurheilujärjestöjen keskinäinen 
integraatio sekä toisaalta vammaisurhei-
lun ja lajiliiton välinen integraatio. Lyhy-
esti sanottuna kysymys on tässä vaiheessa 
pyörätuolicurlingtoiminnan, jota toistai-
seksi pääosin on hoitanut Suomen Inva-
lidien Urheiluliitto, siirtäminen kokonai-
suudessaan Curlingliiton alaisuuteen. Tä-
mänkaltainen integraatio voi helpottaa 
merkittävässä määrin rahoituksen löyty-

mistä työntekijän palkkakuluihin. Asi-
an edetessä tiedotamme siitä tarkem-

min, mutta jos jo nyt tunnet mie-
lenkiintoa ko. tehtävään, ole yhte-
ydessä allekirjoittaneeseen!!

Mutta nyt on aika toivottaa kai-
kille erityisen Hauskaa Kesää! 
Pitäkää huolta itsestänne, naut-
tikaa… ja olkaa valmiina uuteen 

curlingkauteen, se on jännää!!
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Pelillisesti ei joukkueemme (Mauno 
Nummila, Paavo Ruottu, Martti Sa-
lonen, Matti Syrjä, Jussi Heinonen) 

onnistunut parhaalla mahdollisella taval-
la. Kolme numerollisesti niukahkoa tap-
piota ja kaksi voittoa – siinä tämän Nuori 
Suomi -periaatteella pelanneen joukkueen 
tulos eli olimme sijoilla 7-8.

Senioreiden MM-kisat     Uudessa Seelannissa

Kauas on pitkä matka. Tämän sai konkreettisesti kokea Suomen vähän varttuneemmassa 

iässä oleva Hyvinkään Curlingseuran miesjoukkue suunnatessaan kohti skottisiirtolaisten 

perustamaa Dunedinin kaupunkia Uudessa Seelannissa. Eksoottinen maa ja hyvin hoidetut 

kisajärjestelyt tekivät matkasta vaivan arvoisen – ikimuistoisen.

 Kaikki tappioon päättyneet kolme pe-
liämme (Sveitsi 5-6, Ruotsi 4-6 ja USA 4-
6) noudattivat pitkälti samaa kaavaa. Ta-
saisia vääntöjä, joissa voitto luisui käsis-
tä muutamaan pahaan epäonnistumiseen. 
Jäät olivat ok, mutta kuitenkin sellaiset, 
joissa paljastui ehkä pahin puutteemme – 
tekniikassa on parantamista. Jenkkipelin 

■ Juhani “Hemppa” Heinonen

Dunedinin vanha legendaarinen juna-asema

Ensikertalainen (Martti Salonen) MM-kisajäillä
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Senioreiden MM-kisat     Uudessa Seelannissa

Kauas on pitkä matka. Tämän sai konkreettisesti kokea Suomen vähän varttuneemmassa 

iässä oleva Hyvinkään Curlingseuran miesjoukkue suunnatessaan kohti skottisiirtolaisten 

perustamaa Dunedinin kaupunkia Uudessa Seelannissa. Eksoottinen maa ja hyvin hoidetut 

kisajärjestelyt tekivät matkasta vaivan arvoisen – ikimuistoisen.

parasta antia oli se, kun onnistuimme vie-
mään yhden pään 3-0. Joukkueen kippari-
na oli muuten Pustovar, joka on ollut viisi 
kertaa MM-kisoissa.
 Oman lohkomme ennakkoonkin hei-
koin joukkue oli Italia, jonka voitimme 
niukasti 8-7. Vikaan päähän lähdettiin 8-
6 johdossa ja meillä vielä viimeinen kivi. 
Voiton varmistamiseksi riitti Manun pois-
toheitto.
 Viimeisessä pelissä kohtasimme isän-
tämaa Uuden Seelannin, joka oli pitänyt 
jenkkejä tiukoilla häviämällä vain 7-8. 
Heittomme olivat nyt kohdallaan ja voi-
timme 7-2.
 Miesten puolella mestaruuden vei Ka-
nada (Eugene Hritzuk), USA oli toinen ja 
Skotlanti (Keith Prentice) kolmas. Naisten 
mestaruuden otti niinikään Kanada, joka 
loppuottelussa murjoi Sveitsin 10-1. Ruot-
si oli kolmas.
 Toki reissuun mahtui paljon muutakin. 
Hienoja retkiä merelle, Uuden Seelannin 
uskomattoman kaunista luontoa, paljon 
lampaita, konsulin vastaanotto Dunedi-
nissa jne. Mutta se onkin sitten kokonaan 
toinen stoori.                                          ■

Vielä 80-luvulla suomalaiset harvalukui-

set curling-turnaukset olivat keskitty-

neet Hyvinkäälle. 90-luku tarjosi uusia 

paikkakuntia yleisille turnauksille kun 

esimerkiksi Vantaan Myyrmäessä aloi-

tettiin Myyrmäki-cup ja ainoastaan Hy-

vinkäällä järjestetty SM-cup muuttui eri 

paikkakuntia kiertäväksi turnaukseksi. 

 Merkille pantavaa oli myös se, että 

suomalainen curling-yhteisö siinä sivus-

sa oli alkanut jakautua kahteen leiriin. 

Oli nuoret, melko tosissaan lajiin panos-

tavat, huipulle nousseet joukkueet sekä 

sitten se rennommin lajiin suhtautuva 

vanhempi kaarti. Lisäksi tämä nuorempi 

polvi osallistui enenevässä määrin luot-

tamustehtäviin seura- ja liittotasolla. Hil-

jalleen alkoi siis syntyä tilausta vanhem-

man harrastajakunnan omalle turnaus- ja 

kilpatoiminnalle. 

 Lajin parissa 70-luvun alkupuolelta al-

kaen ollut Jorma Mäkelä muistelee, että 

”puolileikillään joku 90-luvulla silloin täl-

löin totesi, että pitäisiköhän senioreille 

järjestää omat kisat, kun alkaa tämä kil-

pailu mennä monilla liian totiseksi”.  

Ja kun pinnan alla alkaa riittävästi kyteä 

niin aina joku lopulta puhaltaa ideat liek-

kiinsä. Aluksi Myyrmäessä käynnistyi 

epävirallinen seniorien mestaruuskisa jo 

paria vuotta aiemmin ennen kuin Vieru-

mäellä aloitettiin liiton alainen, virallinen 

SM-sarja. Ikäraja oli ensi alkuun 45 vuot-

ta, joka nostettiin vuonna 2005 +-kan-

sainvälisten sääntöjen mukaiseksi eli 50 

ikävuoteen. 

Ikärajojen eroavaisuuksista johtuen vuo-

sina 2003 ja 2004 pelattiin omat karsin-

nat 50 vuotta täyttäneille MM-kisoja aja-

tellen. Ensimmäiset senioreiden MM-ki-

sat pidettiin vuonna 2002 ja Suomi on ol-

lut mukana vuodesta 2003 lähtien. 

 Seniorikisojen yksi ahkerimmista ko-

luajista, Mauno Nummila leipoi itses-

tään niin sanotusti tuplamestarin vuon-

na 2003, kun hän oli voittamassa 45 ja 

50 vuotta täyttäneissä mestaruudet. 

Nummila on muutenkin menestynein pe-

laaja otettuaan jo viisi mestaruutta. En-

simmäinen tuli Tapio Juntusen riveissä 

vuonna 2000 ja kaksi viimeisintä mesta-

ruutta ovat tulleet tältä ja edelliskaudel-

ta.

 Naiset eivät ole pelanneet omaa seni-

orisarjaa, mutta MM-kisoihin on osallis-

tuttu kolmesti vuodesta 2005 alkaen. Pa-

ras sijoitus on ollut Helena Timosen kip-

paroiman joukkueen neljäs sija vuonna 

2008.

Seniorisarja on koettu mukavaksi tapah-

tumaksi, joka kokoaa vuosittain noin 

kymmenkunta joukkuetta ympäri Suo-

men pelaamaan ja ennen kaikkea viihty-

mään yhdessä. Jorma Mäkelä ja Mauno 

Nummila, jotka ovat kumpikin osallistu-

neet joka vuosi, kuvailevat kisoja varsin 

positiiviseksi tapahtumaksi. ”Vaikka eril-

listä bankettia tai illanviettoa ei viralli-

selta taholta vielä kertaakaan ole järjes-

tetty, niin kyllä porukka on toisensa löy-

täneet ja aina on ollut aikaa vaihtaa kuu-

lumisia”, herrat toteavat. Seniorikisoista 

on kehkeytynyt monelle varttuneemmal-

le harrastajalle kauden ehdoton kohokoh-

ta ja osalle ainoa turnaus koko kaudella.

 Seniorien Suomen mestarit löytyvät 

listattuina Liiton sivuilta: www.curling.

fi/fi/kilpailut/arkisto/sm

■ Tommi Häti

Kymmenen vuotta seniorimestareita
Vuonna 1999 ratkaistiin ensimmäistä kertaa viralliset Suomen mestarit 
senioreiden kesken. Voittajaksi leivottiin jo 70-luvulla oman curling-uran-
sa Hyvinkäällä ulkojäällä aloittanut Pekka Pekariston joukkue. Pekan lisäksi 
joukkueessa pelasivat Jorma Mäkelä, Juhani Eholuoto ja Seppo Suni.

Kiwi jäällä
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Kiiskisen joukkueen kausi ennen 
huhtikuun MM-kisoja oli vaihte-
leva. Syyskaudella joukkue esitti 

vahvoja otteita sekä Suomessa että kan-
sainvälisillä jäillä. Olympiapaikkaa aja-
tellen kansainvälisistä suorituksista tär-
keimmiksi nousivat luonnollisesti Ruotsin 
Örnsköldsvikissä joulukuussa 2008 pela-
tut EM-kilpailut. Siellä joukkue kulki ran-
kan tien B-sarjan voittoon palauttaen Suo-
men A-sarjaan kaudeksi 09-10, ja mikä 
tärkeintä, joukkue onnistui kukistamaan 
kotijoukkue Ruotsin haastepeleissä, jotka 
ratkaisivat viimeisen MM-kisoihin lähti-
jän. Suomi hankki siis paikan Monctonin 
MM-kisoihin ja säilytti täten mahdollisuu-
den olympiapaikan saavuttamiseen. 

 Suomen pahimmat haastajat olympia-
paikkaa ajatellen olivat Tanska, Kiina ja 
Ruotsi. Vaikka Ruotsi jäikin ulos MM-
kisoista, sillä oli kuitenkin vielä mahdol-
lisuus olympialaisiin riippuen siitä, miten 
muut sen kanssa paikasta kamppailevat 
joukkueet pärjäisivät. Ennen kisoja tehty-
jen laskelmien mukaan Suomen olisi pitä-
nyt sijoittautua 7. sijalle Monctonin MM-
kisoissa varmistaakseen itselleen olym-
piapaikan. Myös 8. sijalla kisapaikka oli-
si ollut mahdollinen, mutta silloin myös 

Tunnelmia kauden ajalta 
ennen MM-kisoja

muiden maiden suorituksilla olisi ollut 
Suomen kannalta merkitystä.

 Likimain täydellisen EM-suorituksen 
jälkeen Kiiskisen joukkueen suoritukset 
takkusivat kotimaan jäillä ja he joutui-
vat lopulta tyytymään SM-pronssiin Tomi 
Rantamäen ja Aku Kausteen joukkueiden 
viedessä kirkkaammat mitalit. Siitä huo-
limatta joukkue piti yllä reipasta peli- ja 
harjoittelutahtia koko kevään ajan, joten 
Kanadan koneeseen noustessaan joukkue 
tiesi valmistautuneensa kisoihin parhaan-
sa mukaan. 

Kohti Kanadaa

Itse MM-kilpailut alkoivat 2.4., mutta 
joukkue suuntasi lammikon toiselle puo-
lelle jo 29.3.. Suomea Monctonissa edus-
taneeseen kokoonpanoon kuului Juha Pe-
karisto (alt), Jari Rouvinen (1st), Jani Sul-
lanmaa (2nd), Teemu Salo (3rd) ja Kalle 
Kiiskinen (skip), sekä valmentaja Paavo 
Kuosmanen ja Suomen Curlingliiton pu-
heenjohtaja Olli Rissanen. 

 Ennen MM-kisojen alkua joukkue oli 
kutsuttu harjoitusleirille Nova Scotian vie-
reiseen provinssiin, pikkukaupunkiin ni-

meltä Amherst. Pojat saivatkin jääaikaa 
päivisin noin 6 tuntia pelailun ja tiukan 
treenailun merkeissä. Aitoon kanadalai-
seen tapaan koko curlingklubi otti jouk-
kueen innolla vastaan ja huolehti siitä, että 
pojilla riitti puuhaa myös jään ulkopuolel-
la. Päivittäinen ilmainen lounas oli taattu 
paikallisessa hampurilaisravintolassa, jon-
ka omistaja sattui itsekin olemaan innokas 
lajin harrastaja. Ennen Monctoniin lähtöä 
keskiviikkoillan juhlissa paikalla oli kau-
pungin kerma kaupunginjohtajaa myö-
ten, ja joukkueelle myönnettiin Amhers-
tin perinteinen ”Hauskanpidon diplomi”. 
Myöntöperusteet eivät ole allekirjoitta-
neelle vielä aivan selvillä...

Harjaajat lämpöisenä 
Monctonissa

Monctonissa poikia odottivat perjantain 
spektaakkelimaiset yli kahden tunnin ava-
jaiset, ja curlinghallille hieman epätyypilli-
sesti lähes +28 asteen sisälämpötilat. Cur-
lingharrastajalle ei varmaan ole tarpeen 
huomauttaa, että jään kannalta tällaiset 
lämpötilat eivät ole varsinaisesti ideaaleja. 
 
 Kun kaksi Suomen Curlingliiton me-
diaedustajaa, Tuomas Vuori ja Katja Kiis-
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kinen, saapuivat paikalle lauantaina muu-
taman mutkan jälkeen (= älä koskaan len-
nä stand by-lennoilla Kanadaan) viimein 
Monctoniin, heitä oli odottamassa helle 
sekä Curlingliiton mediaryhmän kolmas 
edustaja - hallitsevan Suomenmestarijouk-
kueen kapteeni Tomi Rantamäki kameroi-
neen.

 Katja Kiiskinen kirjoitteli kisaviikon 
ajan itse curlingkilpailun ympärillä tapah-
tuvista asioista Canadian Curling Newsin 
legendaariseen blogiin ja alkupäivien läm-
pötilat tarjosivatkin mainiota bloggailu-
materiaalia kirvoittaen muutamia vertaus-
kuvia Karibian auringosta ja New Orlean-
sin karnevaaleista. Tuomas Vuori kantoi 
päävastuun siitä, että Suomen pelien kään-
nekohdat sekä pelaajien kommentit peleis-
tä välittyivät myös koti-Suomessa kannus-
tavien nähtäväksi.  

 Rantamäki oli paikalla vastaamas-
sa kuvamateriaalista ja hakemassa tuntu-
maa joukkueisiin ja heidän pelityyliinsä 
joulukuun 2009 EM-kisoja silmällä pitä-
en.  Helle oli paikalla Monctonin asukkai-
den iloksi ja jääntekijöiden kauhuksi. Lau-
antain lämpötilat hallin sisällä olivat par-
haimmillaan (ja pahimmillaan) +25, jonka 
vuoksi jäätä jouduttiin pitämään -19 astei-
sena jotta pelaajat eivät päätyisi heiluttele-
maan harjojaan vesilammikossa. 

Ensimmäiset pelit jäiden armoilla

Suomi kohtasi ensimmäisessä ottelussaan 
Jiri Snitilin luotsaaman Tsekin joukkueen 
ja hankalista oloista huolimatta Suomi 
hoiti ensimmäisestä pelistä kunniakkaasti 
voiton kotiin. Molemmat joukkueet pela-
sivat kohtalaisen varovaisesti ja peli kul-
kikin tasaisissa merkeissä viimeisiin kiviin, 
ja jopa jatkopäähän asti. Jatkopäästä Kiis-
kisen joukkue nappasi kaksi pistettä vii-
meisen kiven turvin ja vei ottelun nimiinsä 
luvuin 8-6. 

 Kierrosten välissä kisojen pääjääntekijä 
Hans Wuthrich tiimeineen pörräsi ympä-
riinsä maantiekiitäjän tavoin tehdessään 
parhaansa, jotta jää saataisiin pysymään 
pelikunnossa. Heidän epäonnekseen Ka-
nada avasi turnauksensa lauantain viimei-
sellä iltakierroksella, mikä tietysti houkut-
teli paikalle lähes täyden katsomon. Jää-
ryhmän yrityksistä huolimatta jää kärsi 
korkeista ilman lämpötiloista ja pelin jäl-
keen Suomen pelaajan kuultiinkin tokai-
sevan: ”Anna mulle ¤#%¤# lapio, ni kyllä 
mä harjaan!”.
 
 Suomi kohtasi illan pelissä Thomas 
Ulsrudin kipparoiman kivenkovan Norjan 
joukkueen ja loppulukemat kirjattiinkin 
selvästi Norjalle. Selkeistä lukemista huo-
limatta Suomella oli pelin aikana muuta-
mia hyviä paikkoja pisteiden tekoon, mut-
ta viimeinen terä jäi uupumaan. Yleisön 
läheisyydessä sijainnut reunarata kärsi eri-
tyisesti korkeista lämpötiloista ja sai myös 
kapteeni Ulsrudin pyörittelemään päätään. 
Näissä trooppisissa oloissa kanssapelaajia 
ilahdutti sekä huvitti Suomen kolmosheit-
täjä Teemu Salon haluttomuus luopua pi-
postaan. 

Tunnelma viilenee – 
sekä jäällä että hallissa

Sunnuntai toi helpotusta sekä jääntekijöil-
le että pelaajille. Yön aikana viilentynyt 
sää sekä halliin kattoon tökityt reiät oli-
vat laskeneet hallin lämpötilan jo alle +20 
asteen. Vähitellen päästiin siis palaamaan 
lähes normaaliin jäänhoitorutiiniin ja pe-
laajatkin joutuivat kantamaan vähemmän 
huolta jääolosuhteista.  

 Jään aiheuttamien hankaluuksien vä-
hentyessä Suomen joukkueen suoritusten 
hienoinen epätasaisuus korostui tulevis-
sa peleissä. Toisen päivän ensimmäisessä 
pelissä vastaan asettui Tanskan kokenut 

joukkue. Suomen hapuilusta huolimat-
ta peli pysyi tasaisena yllättävän pitkään, 
mutta Tanska vei lopulta ottelun luvuin 7-
5. Seuraavassa pelissä Suomi kohtasi lo-
pulta maailmanmestaruudenkin voitta-
neen David Murdochin Skotlannin jouk-
kueen ja paljon tasaisemmista otteista 
huolimatta Skotlannin ajoittain lähes täy-
dellinen peli ei jättänyt Suomelle mahdol-
lisuuksia ottelun voittamiseen. 

 Kiiskinen tiivisti pelin ongelmat otte-
lun jälkeen: ”Kyllä tällaisia joukkueita 
vastaan pitää onnistua kahdeksan heittoa 
joka päässä, mikäli haluaa ottaa enemmän 
pisteitä kuin sen yhden aina vikalla. Skot-
lanti onnistui tosi hyvin aina purkamaan 
tilanteet, joissa onnistuttiin luomaan pai-
netta”.
 Maanantaina toisessa pelissä Japania 
vastaan samat ongelmat jatkuivat. Vaikka 
joukkue esittikin selkeästi viikon paras-
ta ja tasaisinta peliään, ottelu kaatui kui-
tenkin lopulta siihen, että ne tärkeimmät 
onnistumiset oikeaan aikaan jäivät puut-
tumaan. Mediapenkiltä katsottuna näytti 
siltä, että alkuturneen tasaiset ottelut, joi-
den voittaminen olisi ollut terävällä pelillä 
omissa käsissä, jättivät joukkueeseen jäl-
keensä. Tiistaina joukkueen tunnelma vai-
kutti ahdistuneelta ja harjanvarressa nä-
kyi turhaa puristamista, koska alun tap-
piot tarkoittivat pakkovoittoja loppuvii-
kon peleissä, vaikka vastustajat tuntuivat 
kovenevan peli peliltä. Tiistaipäivä koko-
naisuudessaan vaikuttikin olevan jonkin-
lainen käännekohta turnauksessa. Suomi 
kärsi selkeän tappion sekä Saksalle että 
Ranskalle, koska jälleen ajoittain tasaiset 
heitot ja hyvä pelin rakentelu kaatuivat 
jossain vaiheessa peliä katastrofiheittoon, 
johon vastustajat yleensä vielä vastasivat 
täydellisellä onnistumisella.  
  Jääolot oli tiistaihin mennessä saa-
tu jo arvokisakuntoon, vaikka halli oli-
kin koko viikon tavallista lämpöisempi. 
Tähän luonnollisesti vaikuttivat myös ne 
muutama tuhatta katsojaa, jotka istuivat 
katsomossa joka kierroksella. Piippuhyl-
lyllä selostaneet kanadalaisen nettipalve-
lu CurlTV:n pojat saivat nauttia helteistä 
koko viikon ja vetivätkin turnauksen läpi 
erilaisissa, toinen toistansa värikkääm-
missä boksereissa ja shortseissa. Tiistaista 
eteenpäin vauhti kiihtyi myös kanadalai-
sen olutmerkin Keith’s Alexanderin spon-
soroimassa Keith’s Patch’ssa, joka tarjosi 
korkeatasoista livesoitantaa ja jos jonkin-
laista kisailua koko viikon ajan. Tiistaina 
saapui paikalle myös YLE:n reportteri Pe-

Kiiskiset nauttimassa Patchin tunnelmasta
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ter Sjöblom kuvaajansa kera raportoidak-
seen Suomen poikien loppuviikon otteluis-
ta. 

Olympiapaikka katkolla

Keskiviikko oli merkittävä päivä Suomen 
olympiahaaveita ajatellen. Peliaikataulu ei 
tarjonnut apuja tässä suhteessa, sillä vas-
taan asettui heti aamusta lähes voittamat-
toman oloinen Kevin Martinin luotsaama 
Kanadan joukkue. Kanada hallitsikin ot-
telua alusta alkaen ja oli ottanut ottelun 
nimiinsä käytännössä jo viidennen pään 
tauolle mentäessä. Tämän vuoksi illan 
USA-ottelu muuttui ratkaisevaksi olym-
piapaikkaa ajatellen. Jos Suomi voittaisi, 
mahdollisuus olympiapaikkaan säilyisi. 
Tappio tarkoittaisi olympiahaaveen hau-
taamista. John Shusterin komentama USA 
oli ollut Suomen tapaan hieman ailahte-
leva läpi turnauksen, mutta oli kuitenkin 
onnistunut keräämään muutaman voiton 
viikon ajalta. Peli kulki tasaisissa merkeis-
sä viimeiseen päähän asti ja Suomi ylsi 
suorituksissaan Japani-pelin tasolle, mut-
ta viimeisessä päässä USA ratkaisi ottelun 

itselleen luvuin 6-5. Tätä myötä karkasi 
myös Suomen mahdollisuus edustaa Van-
couverin 2010 olympialaisissa.

 Torstain pelit Kiinaa ja Sveitsiä vastaan 
toivat jäälle fiilikseltään vapautuneen Suo-
men joukkueen. Meininki jäällä oli ren-
non letkeä, mutta se ei valitettavasti tuo-
nut kaivattua johdonmukaisuutta pelisuo-
rituksiin. Myös torstain peleistä kirjattiin 
Suomelle tappiot, vaikka Kiiskinen väläyt-
telikin mainioita henkilökohtaisia suori-
tuksia viimeisillä kivillään, ja onnistui pi-
tämään Suomen mukana molemmissa pe-
leissä varsin pitkään

Summa summarum

Kapteeni Kalle Kiiskinen pohti turnauk-
sessa kohdattuja ongelmia sekä Suomen 
curlingin tilannetta yleisesti monelta kan-
tilta viimeisen pelin jälkeen. Näiden yk-
sittäisten MM-kisojen suurimmaksi on-
gelmaksi nousi heittovarmuus. Se ei riit-
tänyt muiden maiden parhaita joukkueita 
vastaan, sillä taso on noussut kauttaal-
taan vuosi vuodelta. Myös Kiina ja Japa-

Mediaedustaja Tuomas Vuori 
Keith’s Patch’in promoottorina
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ni ovat kehittyneet joka osa-alueella niin 
paljon, että niiltäkään joukkueilta ei ole 
enää ”helppoja” voittoja saatavissa. Sa-
maan hengenvetoon on sanottava, että jos 
joukkueen heittovarmuus olisi ollut samaa 
luokkaa kuin joulukuun EM-kisoissa, niin 
Kiiskisenkin mukaan ”liput Vancouveriin 
Suomelle olisi hommattu”. Valitettavasti 
joukkue ei onnistunut löytämään parasta 
teräänsä oikeaan aikaan ja tällä kertaa se 
maksoi Suomelle olympiapaikan. Syitä ai-
lahtelevaan pelisuoritukseen on vaikea eri-
tellä. Harjoituksen puutteesta joukkuetta 
ei suinkaan voi syyttää ja kisoja edeltänyt 
leiri Amherstissa tarjosi myös mahdolli-
suuden saada nopeat ja nostavat jääolot 
haltuun. 

 Suomen curlingin yleistilanteen Kiiski-
nen kiteytti seuraavasti: ”Jos tulevaisuutta 
katsotaan, niin ei tämä Suomen kannalta 
hyvältä näytä. Halleja, harrastajia ja huip-
pujoukkueita kaivattaisiin Suomeen lisää, 
muuten me pudotaan tästä junasta pois.”
 Tähän on helppo kisoja seuranneena-
kin yhtyä. Jokaisen kisoihin osallistuneen 
maan ammattimaista peli- ja valmennus-
otetta seuratessa oli mahdotonta olla huo-
maamatta kuinka paljon taktista ja tek-
nistä tietotaitoa Suomesta puuttuu. Sitä 
löytyy vain harvoilta paljon panostaneil-
ta, kansainvälisesti kokeneilta pelaajilta ja 
tämän tiedon jakaminen harrastajien tai 
edes nykyisten edustusjoukkueiden kes-
kuuteen ei voi jäädä vain heidän harteille. 

 Odotusten, paineiden ja lajin julkisuu-
denkin kasvaessa myös henkisen puolen 
valmennukselle tulisi antaa sille kuuluva 
arvo – korokkeilla seisovien joukkueiden 
taustajoukoista löytyy poikkeuksetta fy-
sioterapeutin lisäksi mentaalivalmentaja, 
joka on ehdottoman tärkeä etenkin silloin 
kun hankala alku turnauksessa haastaa 
joukkueen pelaajien itseluottamusta. Täl-
lainen asiantuntija olisi mahdollista palka-
ta myös curlingin ulkopuolelta, sillä myös 
muissa lajeissa valmentanut henkilö ym-
märtää urheilijaan yleisesti kohdistuvat 
paineet ja odotukset. Henkilökohtaisesti 
näkisin, että tällainen apukeino olisi aina-
kin kokeilemisen ja panostuksen arvoinen 
myös suomalaisessa curlingissa, sillä tek-
nisen harjoittelun tai osaamisen puuttee-
seen ei tämänkään edustusjoukkueen suo-
ritus kaatunut. 

■ Katja Kiiskinen
CurlTV:n pojat piippuhyllyn kuumuudessa

Suomen joukkue banketissa rankan viikon jälkeen
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Keskussairaaloiden kolmannet cur-
lingin SM.kisat pelattiin tänä vuonna 

Kangasniemellä. Mestaruuden vei jälleen 
uusi joukkue, kun Oulun yliopistollinen 
sairaala korjasi voiton ensikertalaisena ja 
vieläpä puhtaalla pelillä.

Pelin asu, niin kuin peli henki, on aina rento

OYS sairaaloiden mestariksi

 OYS hallitsi alkusarjaa voittamalla 
kaikki pelit. Sama tahti jatkui finaalissa, 
jossa Joensuu antoi oululaisille tiukan vas-
tuksen, mutta taipui lopulta numeroin 5-8. 
Joensuu jatkoi mitaliputkeaan ottamalla 
hopeaa kahden pronssin jatkoksi. Pronssi-

mitalit lähtivät tällä erää TAYS:in matkas-
sa Tampereelle. Pronssiottelussa tampere-
laiset kaatoivat Marian sairaalan 7-4. Vii-
meisessä sijoitusottelussa sijoista 5-6 Lahti 
kaatoi Kotkan numeroin 9-8.

 Kolmatta kertaa pelatussa sairaaloiden 
kisoissa pelien taso on parantunut vuosit-
tain. Tänä vuonna pelattiin Kangasniemel-
lä erinomaisissa olosuhteissa ja paikalli-
sen curlingseuran avustamana. Mika Olli-
kainen oli loihtinut uskomattoman hyvän 
jään, joten menestys ei ainakaan olosuh-
teista ollut kiinni. Erityiset kiitokset Mi-
kalle jään kunnosta ja sen tekemisestä.

 Turnauksen osallistujamääräksi on va-
kiintunut kuusi joukkuetta, mutta lisää 
joukkueita mahtuu mukaan. Oulun mes-
taruus ensikertalaisena osoittaa, että me-
nestyä voi, kun lähtee mukaan. Lisää tie-
toa turnauksesta löytyy osoitteesta www.
smkisat.net

■ Pasi Mäki
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Kevätkausi 1999 tarjosi ensimmäistä ker-

taa järjestetyn SM-sarjan huipennuksen 

Vierumäen urheiluopistolla. Samassa paikas-

sa ratkottiin myös ensimmäistä kertaa senio-

rien virallinen mestaruus. Mestaruudet meni-

vät kaikissa sarjoissa Hyvinkäälle.

 SM-sarjan aloittaminen kaudella 1998-99 

oli merkittävä edistysaskel suomalaisessa cur-

lingissa. Mestaruudet oli ratkaistu 80-luvun 

alkupuolelta alkaen yhden viikonlopun cup-

turnauksilla. Jäät olivat käytännössä melko 

heikkotasoisia ja kelvollisia kivisarjoja oli tar-

jolla ainoastaan kahdet. Näin ollen oli luonte-

va tarve kehittää hieman jalostetumpi versio, 

jossa joukkueiden taidot pääsisivät paremmin 

oikeuksiinsa. 

 Ajatus omasta SM-sarjasta oli läpi 90-lu-

vun nostettu silloin tällöin keskusteluun, mut-

ta moiset ideat ammuttiin aina alas utopis-

tisina haihatteluina. Radikaaleimmat olivat 

viemässä SM-cupin jopa lahden taakse Ruot-

siin, jossa olisi ollut tarjolla kunnon jäät ja ki-

vet. Lopulta muutoksen mahdollisti Vierumä-

en kanssa aloitettu yhteistyö kaudella 1998-

99, jolloin turnaukset voitiin järjestää opiston 

toisessa harjoitteluhallissa. 

 Sarja vietiin läpi neljän naisjoukkueen ja 

kuuden miesjoukkueen voimin. Lisäksi mie-

hillä oli vielä erikseen 1. divisioona. Joka tur-

nauksen jälkeen miesten sarjan kaksi heikoin-

ta karsivat divisioonan kahta parasta vastaa. 

Näin oli läpi kauden pientä vaihtuvuutta mies-

ten sarjoissa. Mestaruudet menivät ennakko-

suosikeille eli Anne Malmin ja Markku Uusi-

paavalniemen joukkueille.

 Seniorien mestaruudet ratkottiin myös 

Vierumäellä ja mestaruuden otti Pekka Peka-

riston joukkue (seniorikisoista lisää sivulla 5). 

Erikoinen piirre oli että voittajajoukkueen Pe-

kariston ja Jorma Mäkelän pojat olivat voitta-

massa samana vuonna myös Suomen mesta-

ruuksia. Juha Pekaristo junioreissa ja Wille 

Mäkelä miehissä.

SM-cup Joensuussa
Joensuu oli jo kerran aiemmin järjestänyt SM-

cupin vuonna 1994, ja nyt viisi vuotta myöhem-

min oli jälleen kaupungissa koolla Suomen 

parhaimmisto, niin miehissä kuin naisissakin. 

Erikoisuutena mainittakoon että näihin kisoi-

hin tultiin etelästä omalla tilausbussilla, kun 

pääkaupunkiseudun ja Hyvinkää kymmenkun-

ta joukkuetta yhdisti voimansa. Turnauksen 

tuleva voittajajoukkue jopa yöpyi bussissa en-

simmäisen yön jäähallin parkkipaikalla. Tur-

nausta hieman varjosti muutamien miesjouk-

kueiden parissa vellonut sitkeä vatsatautiepi-

demia, mikä luonnollisesti verotti kokoonpa-

noja. 

 Itse turnaus sujui pelien osalta ilman suu-

rempia yllätyksiä. Tuleviin MM-kisoihin ko-

vaa vauhtia valmistautuneet Anne Malmin ja 

Markku Uusipaavalniemen joukkueet veivät 

odotetusti pääpotit Hyvinkäälle. Wille Mäke-

lä toimi menestyksekkäästi joukkueensa kap-

teenina kun Markku oli jo lähtenyt Kanadaan 

harjoittelemaan tulevia MM-kisoja silmällä pi-

täen. 

Juniorit
PM-kisat käytiin Tanskassa Tårnbyssä. Suo-

men värejä edusti hienosti Mikko Saasta-

moisen joensuulaisjoukkue yltäen hopealle. 

Suomen mestaruus meni Juha Pekariston hy-

vinkääläisjoukkueelle. Hampurissa käydyissä 

MM-karsinnoissa Suomea edusti Aku Kaus-

teen vantaalaisjoukkue. Sijoitukseksi tuli vii-

des tila.

MM-kisoissa skotit 
yllättivät Kanadan
MM-kisat järjestettiin lajin mahtimaassa Ka-

nadassa, Saint Johnissa. Suomi oli mukavas-

ti sujuneiden EM-kisojen tuloksena mukana 

niin miehissä kuin naisissakin. Tuolloin voitiin 

puhua maamme vakiinnuttaneen paikkansa 

kymmenen maan MM-kisoihin. Miesten puo-

lella oli jopa hienoisia toiveita edellisvuoden 

yllätysmitalin uusimisesta.

 Suomalaisesitykset jäivät turnauksessa 

kuitenkin melko vaisuiksi. Anne Malmin joh-

dolla yhdeksästä pelistä kirposi ainoastaan 

kolme voittoa ja sijoitus oli kahdeksas. Mark-

ku Uusipaavalniemen miesjoukkueella oli koh-

talona sama sijoitus ottelusaldolla neljä voit-

toa ja viisi tappiota. Valopilkkuna mainitta-

koon Suomen nuijineen turnauksen lopulta 

nimiinsä vieneen Hammy McMillanin Skot-

lannin.

 Turnauksessa Hammy McMillan toteut-

ti unelmansa ja sai lukuisten Euroopan mes-

taruuksien jatkoksi vihdoin myös MM-kullan. 

Finaalissa kaatui täpärästi isäntämaa Kanada 

(Jeff Staughton). Naisten puolella juhli Ruot-

si Elisabet Gustafsonin johdolla.                    ■

vuotta 10 sitten
■ Tommi Häti

Onneksi olkoon Tomi, Timo, Jermu ja Lauri! Tätä kirjoit-
taessani istuskelen shortseissa pihanurmikollani nautiskel-
len kesäauringosta, funtsaillen Tomin kommentteja ja pres-
san juttua curlinglehdessä ja ehkä jopa pientä mielihyvää 
tuntien sitä, että pelikausi on minun osaltani paketissa.
 Omassa osuudessaan Rantamäki kertaili aikaisempia 
vaikeuksiaan joukkueen kasaamisessa. Yksi syy on ollut se – 
minun mielestäni – että jengiin on tullut hyvinkääläisiä pe-
laajia, joiden ajatusmaailma ei curlingissa toiminut niinkuin 
Tomin ja liian nopeita johtopäätöksiä tehtiin... (ihan pointti-
na vaan, että miksiköhän, aina kun kehun pikkaisenkin sta-
din (Helsinki) suuntaan, hyvinkääläisten huippupelaajien 
huulille ilmestyy sellainen tietynlainen hymynkare).
 Curlinglehteä lukiessani tuli väkisinkin vielä mieleen ne 
kaksi peliä, jotka näin Rantamäen ja Kiiskisen välillä. Ihmet-

telin kovasti sitä, että Kalle lähti muistaakseni molemmis-
sa matseissa heti ekasta päästä lähtien pelaamaan “härdel-
liä”. Teknisesti parempana joukkueena mielestäni puolusta-
va pelityyli olisi sopinut paremmin: pelataan poistoja, pi-
detään pesä avoimena ja kyttäillään sopivaa iskun paikkaa 
niinkuin M15 aikanaan.
 Onnittelut myös Joonakselle (Hellevaara)! Toivottavas-
ti jengisi pysyy pääpiirteittäin kasassa. Mutta missä (mis-
tä) pressan mainitsema osaava valmennus? Valmennus on 
muutakin kuin sitä, että joku vaan lähtee junioreiden kanssa 
kisoihin mukaan.
 Mika Ollikainen teki tosiaan mahtavaa duunia kauden 
aikana. Unohtaa ei sovi nousevaa tähteä Leo Mäkelää!
 Naisten puolella vielä onnittelut Ellenille ja muille li-
koille. Käväisipä mielessä, että mitenkähän jonkinlaisen pa-

luun jäille tehnyt Jaana Hämäläinen – Jussin mielestä Suo-
men paras naispelaaja tällä hetkellä – sopeutuisi johonkin 
porukkaan. Mutta siinä taitaa olla pelaamista riittämiin kun 
pelaa UPN:n kanssa näitä mixed-juttuja.
 Ihminen muuttuu, kun tulee ikää lisää. Nuorempana 
Jussikin usein, kun oli tarjolla kaksi vaihtoehtoa – määris tai 
poisto, joista edellinen vaihtoehto olisi ollut suositeltavampi 
– valitsi poistoheiton. Nykyäänhän Jussi suorastaan rakas-
taa määrispeliä!
 Muuten olen sitä mieltä, että en tykkää Double Mixe-
distä.

Kesäisin ajatuksin,
Jussi “Hemppa” Heinonen

Kommentti    Vielä menneestä kaudesta 



MM-kisat pelattiin 50. kertaa ja järjestelyt 
olivat sen mukaiset. Vapaaehtoisia oli vär-
vätty 500, joista jokainen valitiin edellise-
nä kesänä jätetyn hakemuksen perusteel-
la. Lisäksi jokainen vapaaehtoinen maksoi 
100 CAD mahdollisuudesta toimia vapaa-
ehtoisena.
 Avajaisseremonia kesti puuduttavat 
kolme tuntia, mitä edelsi alkuvastaanotto 
sekä illallinen puheineen ja joukkueiden 
esittelyineen. Melkein kokonainen työpäi-
vä siis. Itse pääsin seuraamaan avajaissere-
moniaa jäällä istuen ja esiintyjiä väistellen. 
Lämpötila jäällä nousi illan aikana 20 C-
asteeseen, joten kylmä tuli vasta parin tun-
nin istuskelun jälkeen ja kävin vaihteeksi 
seuraamassa tapahtumia verhojen takana, 
missä esiintyjät valmistautuivat.
 Avajaisseremonian lämpöpiikki aihe-
utti ongelmia jäämestari Hans Wuetrichil-

le. Seuraavana päivänä alkaneissa peleis-
sä koettiinkin yllätyksiä, kun jää ei ollut 
huippukunnossaan. Pikapäätöksellä hal-
liin puhkottiin suuria reikiä, vedettiin yli-
määräisiä ilmastointikanavia ja asennet-
tiin lisää ilmankuivatuslaitteita. Loppuvii-
koksi jäät saatiin hyvään kuntoon.
 Kisojen tunnelma oli intensiivinen. 
Katsomo eli peleissä mukana ja piti välillä 
huumaavaa meteliä. Kaikkien maiden hy-
ville suorituksille annettiin raikuvat aplo-
dit, yleisö oli hyvin asiantuntevaa. Viikon 
aikana katsojia oli kaikkiaan 78 470.
 Eurooppalaiseen makuun outoa oli se, 
että jopa Kanadan vastustajan suorituk-
sen aikana tai juuri ennen suoritusta yleisö 
piti meteliä. Toisaalta aina ennen Kanadan 
kapteenin Kevin Martinin suoritusta ylei-
sö taputti rytmikkäästi ja piti suurta mete-
liä. Saattoi tuoda hieman paineita sekin.

 Turnaus oli suuri show silläkin tavalla, 
että jokainen pelikierros aloitettiin kuulut-
tajan esityksellä, joka toi mieleen vapaa-
painiottelut tai vähintään nyrkkeilykuu-
lutukset maustettuna dannykayemaisella 
huumorilla. Loppuviikosta kuuluttajal-
le sattui tahaton moka, kun hän kuulutti 
Kanadan joukueen jäälle. Kapteeni Kevin 
Martin sai kuuluttajan suussa nimekseen 
Kevin Howard. Tämä johtui luultavasti 
siitä, että vastustajan Sveitsin valmentaja-
na toimi kanadalainen Russ Howard.
 Kaikki joukkueet ja liittojen edustajat 
oli majoitettu samaan hotelliin. Kuljetuk-
set hotellin ja hallin välillä sujuivat jous-
tavasti. Kisojen sponsori oli luovuttanut 
kisaorganisaation käyttöön kymmeniä 7-
hengen Ford Flex -tila-autoja. Niitä kulki 
noin viiden minuutin välein, joten kyydin 
sai käytännössä melkein milloin vain. Eräs 

Tarinoita Monctonin MM-kisojen kulissien takaa      ja edestä 

Matka alkoi rennoissa tunnel-
missa, lento oli ajoitettu puo-
lille päivin, joten aamu-uninen 

Jaanakin sai nukkua tarpeeksi. Parivaljak-
ko Uusipaavalniemi & Hämäläinen olivat 
lähdössä tällä kertaa ihan kahdestaan ki-
sareissuun Italian MM-kisoihin, sillä toi-
nen puolisko mixed-joukkueesta, Kirsi ja 
Paavo sekä valmentaja, maskotti ja muu 
kannustustiimi jäivät kotikamaralle, niin-
pä pärjättävä oli omillaan. 

 Edessä olivat Jaanalle ensimmäiset mi-
xed double -pelimuodon kansainväliset 
arvokisat. Suomen SM-kisat oli onneksi 
pelattu vain hetkeä aiemmin, joten hyvää 
treeniä ja pelejä oli takana ja kisafiilikset 
korkealla. Tavoitteita ei kuitenkaan halut-
tu asettaa liian korkealle, olihan nyt tosi-
aan paljon tuntematonta edessä, niin peli-
muodon kuin yhteispelin osalta. Kisoihin 
osallistui kaikkiaan 24 maata, joiden jou-
kossa maajoukkueiden kovimpia kärkini-
miä, olympiamitalisteja ja ammattilaisia-
kin. Idästä saatiin mukaan Australian ja 
Uuden Seelannin lisäksi Korea, Kiina ja Ja-
pani, lännestä USA ja Kanada sekä tieten-
kin Euroopan vakiomaat. Nöyrästi, mut-
ta ilon kautta päätettiin lähteä katsomaan 
kuinka pitkälle taidot riittävät. 

 Matkareitti kulki jälleen Münchenin 
kautta, josta tuttuun tapaan vuokrattiin 
auto ja lähdettiin ylittämään vuoria Itäval-
lan läpi kohti Pohjois-Italian Dolomiitteja. 
Viiden tunnin ajomatka sujui leppoisasti 
aurinkoisissa merkeissä ja perille henkeä-
salpaavan upeaan, keväiseen Cortinaan 
saavuttiin illalla noin yhdeksän maissa. 

 Suuntasimme väsymyksestä huolimat-
ta suoraan jäähallille, tavoitteena pääs-
tä nuuskimaan kivisarjoja, mutta paikalla 
olleet jääntekijät olivat tiukkana ja heiltä 
herui vain pieni vinkki kivisarjasta. Hu-
hujen mukaan kaikki sarjat olisivat ol-
leet ”telakalla” Skotlannissa tarkastetta-
vana ja tuunattavana, joten vanhoista sar-
jamerkinnöistä ei olisi apua kuitenkaan. 
Jouduimme tyytymään muiden paikal-
le saapuneiden pelaajien kanssa hienojen 
olosuhteiden ihasteluun. Cortina hioi ja 
harjoitteli isännän rooliaan vuoden 2010 
miesten MM-kisoja varten, joten kaikki 
järjestelyt yksityiskohtia myöten oli vii-
meisen päälle mietitty. Koko kisojen ajan 
saimme nauttia varsin loistavista jääolo-
suhteista ja isojen kisojen tunnusta sere-
monioita myöten. 

 Apartamentomme viereisestä Via Di 

Cadoren kylästä löytyi pienen etsinnän ja 
kyselyn jälkeen ja iloksemme saimme to-
deta olevamme alkureissun ajan koko ho-
tellin ainoat asukkaat. Huoneistokin oli 
kodikas; keittiö-olohuone -yhdistelmä, 
kaksi makuuhuonetta ja suihkutilat. Keit-
tiövuorot jaettiin sovussa ja selkeästi, Jaa-
na kokkaa, Jussi tiskaa. Tällä haluttiin 
varmistaa joukkueen muonituksen onnis-
tuminen edes teoriassa. Pasta ja prosciutto 
alkoivat loppureissusta tulla korvista, jo-
ten päätimme yksissä tuumin siirtyä puo-
lessa välissä kisoja osittaiseen ulkoruokin-
taan. 
 
 Lauantai-aamuna paljastui unohdus 
nro 1/186. Tämä olikin se pahin niistä kai-
kista, joita koko viikon dementiasta kär-
sineelle joukkueellemme sattui kerta toi-
sensa jälkeen. Jaanalla meni aamukahvit 
väärään kurkkuun, kun Jussi ähkäisi pa-
kokauhun vallassa kesken aamupalan, 
että missä helv….meidän harjat on?! Sa-
massa sekunnissa kummallekin valkeni, 
että Münchenin lentokentältä oli lähdetty 
kovin tohkeissaan laukkujen kanssa liik-
keelle, mutta kummallekaan ei ollut tul-
lut mieleen poimia hihnalta harjakassia 
mukaan! Eikä kumpikaan ollut ihmetel-
lyt puuttuvaa harjakassia autoa pakatessa, 
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kuski kehui autoa, mutta valitti, ettei raas-
kinut niin kallista autoa itselleen ostaa. 
Hän oli kovin hämmästynyt kertoessani, 
että Suomessa samalla hinnalla saa pienen 
Toyotan.
 Moni muukin asia paikallisia kuskeja 
ihmetytti, kun kerroin suomalaisesta cur-
lingista. Miljoonan pelaajan maassa on 
halleja kaikkialla ja lajissa pyörivät suuret 
rahat. Siihen sirkukseen verrattuna suo-
malainen curlingelämä on yhtä mitätön 
kuin hiekanmuru kanadalaisen curlinghal-
lin parkkipaikalla.
 Suomalaisten menestys olympialaisissa 
kuitenkin muistetaan ja pelaajien nimiä-
kin joku osasi tapailla. Mutta menee kau-
an ennen kuin seuraavat suomalaispelaaji-
en nimet tunnetaan Kanadassa.

Tarinoita Monctonin MM-kisojen kulissien takaa      ja edestä 
Tilastotietoa MM-kisojen 50-vuotisesta historiasta (ennen 2009 kisoja)
Eniten osallistumisia: Eigil Ramsfjell, Norja 15 kertaa
Pisin peli: 14 päätä Norja-Usa 1971
Suurin voitto: 34-0 Skotlanti-Saksa 1967
Eniten pisteitä pelissä yhteensä: 37-8 Skotlanti-Sveitsi 1965
Eniten nollapäitä yhdessä turnauksessa: 104 vuonna 1974
Eniten nollapäitä yhdessä pelissä: 8, Suomi-Ranska 2-1 vuonna 1988
Eniten mestaruuksia tappiotta: Kanada 10 kertaa 
(mikään muu maa ei ole pelannut koskaan tappiotta MM-turnausta)
Nelinkertaisia voittajia: Randy Ferbey 1989,2002,03,05 
Ernie, Arnold ja Garnet Richardson 1959,60,62,63
Eniten voitettuja pelejä: 63 Eigil Ramsfjell, Norja
Eniten mestaruuksia: 31 Kanada (seuraavana Ruotsi 5)
Eniten voittoja: 406 Kanada (81,5% peleistä)
Eniten isännyyksiä: 19 Kanada
     Kulisseissa kirjoitti
     Tomi Rantamäki

ei jäähallilla, ei autoa purkaessa, eikä edes 
laukkuja hotellilla purkaessa. 

 Harjat tosiaankin olivat kokonaan toi-
sessa maassa ja harjoitukset olivat alka-
massa tunnin päästä. Samalla kun nau-
roimme kyyneleet silmistä tyrskyen koo-
mista amatööritouhuamme, Jussi osoitti 
loistavaa kriisitilanteen hallintaa tarttu-
malla välittömästi luuriin ja pyytämällä 
päätuomari Eevalta apua paitsi lainahar-
jojen pikaiseksi saamiseksi, myös kentällä 
makaavien harjojen saamiseksi joko Cor-
tinaan tai takaisin Suomeen. Päädyimme 
monen värikkään episodin jälkeen pelaa-
maan koko kisat läpi Italian miesten maa-
joukkueen harjoilla ja omat harjamme 
päätyivät kaiken jälkeen, yllätys yllätys, 
Zürichiin! Konkaritkin osaa sählätä…

 Treeneissä jään huikea liukkaus aihe-
utti lisää vatsanväänteitä. Parhaimmil-
laan - tai pahimmillaan - mentiin jopa 26 
sekunnin vauhdilla ja kun Jaana oli vie-
lä laittanut Manniselta lainatut teräslät-
kät ensimmäistä kertaa alleen, oli määris-
tä lähdettävä heittämään jarrut pohjassa, 
kaikki mahdolliset ankkurit vedessä. 

 Tuntuma kuitenkin löytyi kun radat 
tahkottiin läpi, kaikkien ratojen kivet vi-
deoitiin aina niin avuliaan Eestin joukku-
een avustuksella (heillä oli mukana oma 
fysioterapeutti, jonka palveluksia laina-
simme ahkerasti läpi kisojen) ja kun kivi-
en heittojärjestyksetkin saatiin hotellilla 

kaavioihin, niin seuraavan päivän ensim-
mäiseen peliin lähdettiin hyvällä fiiliksellä, 
intoa piukassa ja ne italialaiset harjat ta-
nassa. 
 Luulot pois heti alkumetreillä. Vastas-
sa oli heti ensimmäiseksi aina kunnioitus-
ta herättävä Kanada, kuinkas muuten. En-
simmäinen peli menee tunnetusti aina vä-
hän jäätä ja kisoja ihmetellessä, joten Ka-
nada oli sinänsä mieluinen vastus, eipä 
menisi mahdollinen Kanada-pelin häviö 
”hukkaan” kun se olisi joka tapauksessa 
mitä todennäköisimmin tiedossa. Ja näin 
kävikin, mutta voi jestas millä pelillä. Hä-
peän puna poskilla ihmettelimme, että ol-
laanko me joskus aiemmin pelattu tätä 
peliä?! Kaikki ennakkosuosikin paineet 
saatiin tehokkaasti karistettua sillä per-
formanssilla pois, joten siitä eteenpäin oli 
helppo keskittyä mustan hevosen rooliin.

 Kävimme nopean curlingin pikakurs-
sin kämpillä ja kaivoimme oman pelin ta-
kataskusta ja niinpä toisesta pelistä eteen-
päin mentiin eikä meinattu. Pilaan teiltä 
jännityksen kertomalla, että tämän jäl-
keen seuraavan kerran hävisimme vain ja 
ainoastaan toisessa tie-breakissa - hopeaa 
voittaneelle Unkarille semifinaalipaikasta 
kamppaillessamme! Go Finland!

 Tulostaulu kertoo peleistä oman tari-
nansa, mutta yleisesti ottaen keskityim-
me pelaamaan taktisesti niin paljon mää-
rispainotteista peliä kuin mahdollista ja se 
osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Taktiikas-

ta oltiin täysin yksimielisiä läpi kisojen ja 
Suomen harmonista ja iloista yhteispeliä 
tultiin ihan vastustajienkin taholta ihaste-
lemaan. Lähdimme yleensä ensimmäisen/
toisen pään jälkeen takamatkalta kipua-
maan kiinni, mutta viimeistään tauon jäl-
keen olimmekin jo menossa hyvää vauhtia 
edellä, muutamaa trilleri-peliä lukuun ot-
tamatta. Mm. Skotlantia ja Italiaa vastaan 
pelasimme juuri sellaiset trilleripelit, jotka 
ratkesivat vasta viimeisellä heitolla, muu-
ten olimme varman tasaisia. Joitain koho-
kohtia jäi mieleen peleistä, tässä muuta-
ma.

 Kisan ehdoton uskomatonta-mutta-
totta -heitto oli Jussin ratsu tiukassa pai-
kassa Skotlantia vastaan. Mahdottomal-
ta näyttänyt tilanne kääntyi päälaelleen, 
kun Jussi kävi kylmän viileästi nakkaa-
massa sellaisen poiston, että katsomon ko-
haus kuului varmaan Müncheniin saakka. 
Koko pesän edusta oli täysin tukossa, vas-
tustajalla kaksi kiveä täysin muurien taka-
na. Kun Jussin ratsu vastustajan ykköski-
ven poistamisen jälkeen istahti vielä koli-
nan päätteeksi itse keskelle nänniä, olisit-
tepa nähneet vastustajan ilmeen. Ja Jussin. 
Kun sen osaa, niin sen osaa.

 Englantia vastaan Jaana meditoi itsenä 
(tai mitä lie sieniä napsinut) sellaiseen ti-
laan, että heitti pelin joka ikisen aloitus-
kiertonsa täydellisesti kiinni vastustajan 
aloituksessa asetettuun pesäkiveen! No, 
yhtä lukuun ottamatta, joka ”epäonnis-
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Jo perinteeksi muodostu-
nut Leppävirran kesätur-

naus oteltiin jälleen juhannus-
ta edeltävänä viikonloppuna. 
Turnauksen osallistujakaartiin 
oli soluttautunut suomalais-
joukkueiden lisäksi useita ul-
komaalaisjoukkueita Venäjältä 
ja Latviasta, ja kaukaisimmat 
pelaajat saapuivat trunaukseen 
aina Italiasta saakka.   
 Kesäturnauksessa olosuh-
teet olivat hellejakson myötä 
tällä kertaa melkoisen haasta-
vat, mutta turnauksen rento 
ilmapiiri ja otteluiden väliset 
kylpyhetket sekä maanalaiset 
hiihtoputken pulkkamäet pi-
tivät hymyt osallistujien suu-
pielissä.
 Turnauksen voittoon ve-
nyi viimeisen ottelun tasape-
lin myötä Olli Rissasen jouk-
kue, jonka ”finaalivastus” Aku 
Kausteen joukkue putosi tasa-
pelinsä myötä turnauksen ne-
lossijalle.     ■ Jermu Pöllänen

Sijat 1-10
 1. VHCC
 2.  Ondulat B
 3.  Mice
 4.  Sex Time
 5.  Team Pahl
 6.  Karhupuiston Pesä
 7.  HC Kiviaita
 8.  Team Loimaa
 9.  Team Ranua
 10. Team Luisu   

LEPPÄVIRRAN 
KESÄTURNAUS 
12.-14.6.2009

Vuoden tauon jälkeen otel-
tiin jälleen curlingpelaaji-

en golfmestaruudesta. Vihdin 
Hillside Golf Clubilla helle-
säässä käydyn kilpailun voit-
toon pelasivat Tomi Ranta-
mäki lyöntikilpailussa ja Kalle 
Kiiskinen pistebogey-sarjassa. 
Lisähöysteenä järjestetyt lä-
himmäs lippua- ja pisin drive-

kilpailut voitti Jari Rouvinen. 
Kilpailun molempien sarjojen 
kiertopalkinnoksi Tomi Ranta-
mäki oli lahjoittanut itse puus-
ta valmistamansa palkinnot, 
joista toisen hän sai heti takai-
sin kotiin kannettavaksi.

Lyöntipelin 10 parasta:
 1.  Tomi Rantamäki 72
 2.  Jari Rouvinen 81
 3.  Juha Pekaristo 85
 4.  Perttu Piilo 85
 5.  Kai Wist 86
 6.  Timo Kauste 86
 7.  Tuula Merentie 90
 8.  Petri Kauste 93
 9.  Eero Lehtovaara 93
 10.  Jari Laukkanen 95

Pistebogey-sarjan 10 parasta:
 1.  Kalle Kiiskinen 41
 2.  Perttu Piilo 40
 3.  Tomi Rantamäki 38
 4.  Lauri Ikävalko 36
 5.  Eero Lehtovaara 35
 6.  Tuula Merentie 34
 7.  Petri Kauste 32
 8.  Timo Kauste 31
 9.  Kai Wist 31
 10.  Reijo Lindberg 31

Lähimmäs lippua:
Jari Rouvinen 2,83 m
Pisin drive:
Jari Rouvinen 307 m

■ Jermu Pöllänen

Tomi Rantamäki ja Kalle Kiiskinen 
Curling Golf 2009 mestareiksi

tui” jäämällä kokonaista 15 
cm irti. :) Jussin oli helppo tak-
tikoida tuosta lähtöasetelmas-
ta ja kun Jussillakin heitto kul-
ki, niin Englanti kaatui kevyes-
ti. 

 Jussi muistutti Uuden See-
lannin pelissä jälleen, miksi 
Uusipaavalniemet ovat tunnet-
tuja poistoista heittämällä täl-
lä kertaa triplapoiston ratsul-
la! Jälleen katsomossa saatiin 
huokaista äänekkäästi enkä 
itsekään ihan hiljaa malttanut 
siinä kohtaa olla.

 Runkosarjan viimeisessä, 
erittäin tiukassa pelissä Jaana-
kin sai ikioman hall-of-fame -
heittonsa, kun viimeisellä ki-
vellä oli pakko tulla peittä-
mään nännin keskireikä tilan-
teessa, jossa nännillä makasi jo 
vastustajan kivi hyvin piilossa, 
jättäen tilaa vain heitolle, joka 
tuntui allekirjoittaneelle täysin 
mahdottomalta jo teoriassa, 
saati sitten käytännössä. Jussi 
totesi viileän rauhallisesti, että 
nyt menet ja heität sen ja sillä 
siisti! Poistosta salaa haaveil-
lut Jaana oli pelikaverin vank-
kumattomasta luottamuksesta 
niin otettu, että meni ja heitti 

kädet täristen sen kiven juuri 
siihen reiälle (tosin täysin coo-
lilta näyttäen kuulemma). Ar-
vatkaa hymyilyttikö? Vastus-
taja kätteli ja Suomi pääsi suo-
raan kakkos tie-breakiin! Täs-
sä vaiheessa nekin, jotka olivat 
epäilleet, alkoivat siirtää ve-
donlyöntiään Suomen puolelle 
semifinaalipaikoista. 

 Liekö iskenyt uskonpuu-
te vai kisaväsymys mutta vii-
meinen pelimme, johon voit-
toputki sitten lopulta tyssäsi, 
oli Kanada-pelin tasoinen eli 
selittämättömän surkea. Kum-
mallakaan meistä ei onnistu-
nut yhtään mikään, ei ennakot, 
ei heitot, ei edes harjaukset ja 
koko kisat hyvin menneessä 
taktiikassakin vähän töpeksit-
tiin… 

 Kahden tie-breakin kautta 
itsensä vastaamme kamppail-
lut Unkari puolestaan jatkoi 
hyvää tasaista peliään, jota oli 
pelannut läpi kisojen näyttäen 
kaikille, että kurinalainen la-
jiin satsaaminen jo useita vuo-
sia sekä kuukauden harjoittelu 
Kanadassa juuri ennen kisoja 
alkoivat kantaa hedelmää. Sur-
keaan peliin oli toki ikävä lo-

pettaa kisat, mutta siitä huo-
limatta koko kisojen ajan val-
linnut iloinen meininki jouk-
kueessamme jaksoi kantaa 
loppuun saakka häviöstä huo-
limatta. Siirryimme siis jatka-
maan ilopitoa viihdepuolelle 
muiden ”ulkoistettujen” jouk-
kueiden kanssa. 

 Kotiin oli harvinaisen haike-
aa lähteä. Mieleen jäi niin pal-
jon hauskoja muistoja, huippu-
na mm. Australian joukkueen 
järjestämät kotibileet, hilpeät 
illalliset muiden joukkueiden 
kanssa, Giao Passon ylitys ja 
autoilu huikeissa maisemissa, 
loppubanketti ylhäällä vuoril-
la (jonne matkattiin toista ki-
lometriä köysiradalla korke-
anpaikankammoisen Jaanan 
riemuksi), Suomen aina niin 
uskolliset kannustajat, hienot 
kisajärjestelyt, sekä tietysti on-
nistuneet pelit ja hyvä pelifiilis. 
Monia kisoja nähneenä tämä 
reissu menee allekirjoittaneen 
top kolmoseen. 

■ Jaana Hämäläinen
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Arvokisamenestyksellä on 
suuri välillinen merkitys 

lajimme harrastajamäärän kas-
vuun ja sitä kautta harrastus-
olosuhteiden ja taloudellisten 
mahdollisuuksien paranemi-
seen. Olympiamenestys 2006 
toi lajin suuren yleisön tietoi-
suuteen, mikä olisi voinut joh-
taa siihen että meillä olisi nyky-
ään useita kehittyviä joukkuei-
ta tavoittelemassa arvokisa-
edustusta. Vaan ei ole. Kaiken 
lisäksi Suomi putosi pois seu-
raavista olympialaisista. Siitä 
alkoi analysi ja pohdinta kilpa-
curlingin nykytasosta Suomes-
sa. Suomen menestys 90-luvun 
lopulla alkaneeseen miesten 
menestysjaksoon perustui ai-
nakin seuraaviin asioihin:
1. Edustusjoukkueessa pelasi 
ihmisiä, joilla oli aikaa panos-
taa lajiin. Puolet joukkueesta 
oli hionut tekniikkansa hullun-
kiilto silmissään huippukun-
toon ja joukkue matkusti pal-
jon ulkomailla harjoittelemas-
sa ja pelaamassa.
2. Suomen joukkueella oli käy-
tössään Kanadasta omaksuttu-
ja ajatuksia ja menetelmiä, jot-
ka aluksi toivat kilpailuetua 
suhteessa muihin Euroopan 
maihin.
3. Curlingista oli vasta tullut 
olympialaji ja maiden panos-
tukset edustusjoukkueiden toi-
minnan kehittämiseen olivat 
vasta alussa.

 Kun Suomi putosi puus-
ta, kaikki kävi äkkiä. Vuoden 
2009 MM-kisoissa muiden 
maiden joukkueissa näkyi am-
mattimaisuus. Joukkueilla oli 
mukanaan armeija ihmisiä, joi-
den tehtävänä oli hieroa, ruok-
kia, paijata, komentaa, järjes-
tää, avustaa jne. Kaikesta pää-
tellen rahaa käytetään paljon. 

myöhemmin käytettävää val-
mentautumistietämystä. Alku 
on lupaava, sillä edustusjouk-
kueen tueksi ovat jo lupau-
tuneet Euroopan golfvalmen-
tajaksi viime vuonna valittu 
Timo Rauhala, Kalle Kiiskisen 
joukkue ja sitä aikaisemmasta 
edustusjoukkueesta Wille Mä-
kelä, Jari Laukkanen ja Tom-
mi Häti. Lisäksi allekirjoitta-
nut seurasi MM-kisoissa kaik-
ki pelit sekä haastatteli eri mai-
den valmentajia ja pelaajia. Itse 
olympiavoittaja Russ Howard 
antoi joukkueellemme henkilö-
kohtaiset ohjeensa.

 Projekti on erittäin haas-
teellinen. Syksyn budjetti on yli 
30 000 euroa, koska joukkue 
aikoo pelata viidessä kovassa 
kansainvälisessä turnaukses-
sa ennen joulukuuta. Hyvänä 
yhteistyökumppanina on jo al-
kuvaiheessa Kisakallion urhei-
luopisto, joka tarjoaa hyvät 
puitteet joukkueen valmistau-
tumiseen. Voit myös osallistua 
joukkueen tukemiseen tuomal-
la työpaikkasi henkilökuntaa 
tai asiakkaitasi joukkueen jär-
jestämään curlingturnaukseen, 
joka järjestetään Kisakalliossa 
22.9.

 Voit seurata edustusjouk-
kueen valmistautumista kisoi-
hin osoitteessa www.voittaja.
fi. Nimi ei viittaa itseriittoisuu-
teen tai ylimielisyyteen vaan 
siihen nöyryyteen, jolla pieniä 
voittoja lähdetään hakemaan. 
Pienet voitot nyt voivat merki-
tä suuria voittoja Suomelle vii-
den vuoden päästä. Tule sinä-
kin mukaan tekemään pieniä 
voittoja!

■ Tomi Rantamäki
www.voittaja.fi

Suomen menestysvuodet takanapäin, 
miten tästä eteenpäin?

Esimerkiksi Ranskan joukkue 
vietti MM-kisojen alla kolme 
kuukautta Kanadassa valmis-
tautumassa kisoihin. Jokainen 
Ranskan pelaaja saa 1500 € 
kuussa kulukorvausta. Vastaa-
vasti koko Kiinan joukkue pe-
laa työkseen. Skotlannin jouk-
kueen vuosibudjetti on noin 
500 000 € eli noin viisinker-
taisesti Suomen Curlingliiton 
koko budjetin verran.
Murros on tapahtunut viimeis-
ten vuosien aikana ja Suomi 
on käytännössä jäänyt jälkeen 
muiden maiden kehityksestä. 
Syitä on monia, mutta ehkä 
keskeisintä suuressa mittakaa-
vassa on se, että edustusjouk-
kuetoiminta on ollut joukkuei-
den omissa käsissä eikä liitto-
tasolta ohjattua ja tuettua ku-
ten muissa maissa. Aikaisempi 
menestys perustui yhden jouk-
kueen itselleen kerryttämään 
osaamiseen ja kokemukseen, 
joka ei ole siirtynyt liiton val-
mennustoimintaan ja siten laa-
jentanut osaamisen tasoa. Il-
meisesti tietoja ei ole haluttu 
jakaa siinä pelossa, että joku 
muu voisi siitä hyötyä. Peli-
olosuhteiden heikkous on toi-
nen selittävä tekijä. Mahdolli-
suutemme oli vuosituhannen 
alussa, jolloin ensimmäinen 
lämmin curlinghalli valmistui 
Helsinkiin. Sinne oli alun perin 
kaavailtu liiton sarja- ja val-
mennustoimintaa, mutta ne ei-
vät liiton tahdosta huolimatta 
toteutuneet suunnitellulla ta-
valla eikä liitolla edelleenkään 
ole paikkaa, johon se voisi kes-
kittää valmennus- ja kilpailu-
toimintansa.

 Kun olosuhteet Suomessa 
ovat puutteelliset, pitäisi erityi-
sesti panostaa harjoitteluun ja 
pelaamiseen ulkomailla. Kun 

viime vuosien edustusjoukku-
eella ei ole ollut siihen mah-
dollisuutta työ-, talous- ja per-
hesyistä, on harjoittelu pitänyt 
keskittää säiden armoilla ole-
viin olosuhteisiin.
 Miten tästä eteenpäin? Mui-
den maiden valmennuksessa 
on Olympiakomitean tarjo-
amalla osaamisella suuri roo-
li. Valmennus sisältää ainakin 
seuraavia osa-alueita:
• Fyysinen valmennus
• Henkinen valmennus
• Ravintovalmennus
• Lajivalmennus

 Vuonna 2009 Suomen mes-
taruuden voittaneen uuden 
edustusjoukkueen yhteydenot-
to Suomen olympiakomiteaan 
ei ole poikinut mitään. Curling 
ei ole siellä nyt prioriteetissä 
kovin korkealla, vaan kaikki 
resurssit käytetään seuraavi-
en olympialaisten menestyksen 
eteen. Miesten edustusjoukkue 
onkin ottanut ohjat omiin kä-
siin ja laatinut eri asiantunti-
joita kuullen valmistautumis-
suunnitelman vuoden 2009 
EM-kisoihin. Edessä on kaik-
kien aikojen EM-kisat, sillä 
sinne lähetetään muista maista 
huippuunsaviritetyt olympia-
joukkueet, joille Suomen koke-
maton edustusjoukkue on näil-
lä näkymin vain suupala.

 Miesten edustusjoukku-
eella on siis vain voitettavaa. 
Koko valmistautuminen perus-
tuu pienten voittojen polkuun. 
Ajatuksena on se, että jo pelk-
kä valmistautuminen kisoihin 
tuottaa pieniä voittoja kaikille 
osapuolille. Suurimmaksi voit-
tajaksi halutaan Suomen Cur-
lingliitto, sillä tässä projektis-
sa on tarkoitus ensimmäistä 
kertaa luoda myös liittotasolla 

Tomi Rantamäki ja Kalle Kiiskinen 
Curling Golf 2009 mestareiksi
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Kivivuorenkuja 4 A 3, 01620 Vantaa

Puhelin  (09) 878 1987

Faksi (09) 276 7254

Sähköposti: liitto@curling.fi

SUOMEN CURLINGLIITTO RY

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

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

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

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
Rami Toivonen
0400 780 398
Riihelänkatu 28
15810 Lahti

LAUKAA
Curling Team Peurunka ry
Simo Väisänen
0400 839 501
simo@pp.inet.fi

LOHJA
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

NAANTALI
CopperHill Curling Club ry
Anssi Reunanen
044 588 7911
anssi@anssireunanen.com

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
Timo Helkiö
044 557 9718
timo.helkio@mbnet.fi
www.kuntoputki.com/curling/uc.htm

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

SUOMEN CURLINGLIITTO RY:N
HALLITUS VUONNA 2009

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 Curlingliiton jäsenseurojen yhteystiedot


