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Pientä pintaremonttia
Yli viisitoista vuotta on Curlinlehti jököttänyt tontillaan. On ollut auringon paistet-
ta, harmaita päiviä ja myrskykin on pyyhkinyt joskus ohitse. Maisema on ympärillä 
muuttunut radikaalisti. Ennen niin merkittävä ja ylväs on jäänyt muuttuneen ym-
päristön puristuksiin. Perhe on kasvanut ja tarpeet muuttuneet. Maali on alkanut 
paikkapaikoin jo hilseilemään ja katto kauhtumaan. Oli aika koota remonttiryhmä.

Remontti aloitettiin miettimällä pohjaratkaisun soveltuvuutta nykytarpeisiin. 
Meitä kiinnosti se mitä harrastajat haluavat ja mikä heitä kiinnostaa. 
Naapuruston netti oli kasvanut merkittäväksi 
viestintäkanavaksi ja raja-aidan paikkaa tuli 
tarkistaa kummankin osapuolen vahvuuksia 
edistäen.

Kun aidan paikka oli selvillä, saatoimme 
miettiä mitä kaikkea sisällöllisesti haluam-
me ja pystymme lukijoille tarjoamaan.   
Loimme rungon, joka takaa monipuoli-
sen sisällön jokaiseen numeroon. 
Jatkossa sivuilta löytyy henkilökuvia, 
historiaa, seurojen ja liiton kuulumi-
sia, asioiden taustoja, kommentteja, 
tapahtumaraportteja, uutisia 
maailmalta ja tieto-taito -aiheisia 
juttuja. Lisäksi uskallamme nostaa 
kuumat puheenaiheet esille ja 
herätellä asioista keskustelua ( jota 
voidaan luontevasti jatkaa netti-
sivuilla).

Remontti ei ole tietenkään vielä valmis 
vaikka uudistettuja kokonaisuuksia 
onkin monia jo valmiina. Paikkoja hiotaan 
kuntoon koko tulevan kauden ajan ja 
toivomme että kauden lopussa olemme 
päässeet tavoitteisiin. Remontin onnistu-
misen määrittelevät lehden lukijat. Siksi 
toivommekin palautetta jo tästä ensim-
mäisestä numerosta alkaen. Näin vauhdi-
tetaan mielenkiintoisen ja puhuttelevan 
lehden kehittymistä.

Tommi Häti

P.S. Remontin tarve ei tarkoita sitä, 
että edelliset päätoimittajat ja toimituk-
set olisivat epäonnistuneet työssään. 
Päinvastoin. He ovat tehneet arvokasta ja 
pyyteetöntä työtä. Aika-ajoin vain on 
syytä tarkistaa kurssia ja tehdä pieniä 
huoltotoimenpiteitä lehden elinvoimai-
suuden takaamiseksi. Nyt oli se aika.

T ä s s ä  l e h d e s s ä  m m .

Kannen kuva: Jermu Pöllänen
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Strategiatyön ensimmäinen vaihe on saatu pää-
tökseen, mistä suuri kiitos kaikille työhön 

osallistuneille! Saimme nyt ensimmäistä kertaa 
kirjattua ylös yksityiskohtaisempia tavoitteita sekä 
menettelytapoja, joilla liiton toimintaa voitaisiin 
saada tehostettua, ja sitä kautta kasvatettua rekis-
teröityjen pelaajien määrää. Tästä on tietysti vielä 
pitkä matka käytännön tasolla tapahtuvaan työ-
hön, johon on löydettävä paitsi vapaaehtoisia toi-
mijoita, myös resursseja pitkään toiveena olleen 
toimihenkilön palkkaamiseen. Opetusministeriön 
kanssa juuri käytyjen neuvotteluiden perusteel-
la tuo tavoite näyttää hyvinkin realistiselta, mutta 
asia ratkeaa lopullisesti, kun ensi vuoden toimin-
ta-avustuksista saadaan päätökset. Toinen asiaan 
ratkaisevasti vaikuttava tekijä on vammaisurheilu-
järjestöjen kesken tapahtuva integraatio. Omassa 
strategiatyössämme myös paikallistason kehitys-
työ eli seuratoiminnan aktivoiminen on avainase-
massa, ja tältä osin tulemme olemaan yhteydessä 
jokaiseen jäsenseuraamme. Liiton lokakuussa pi-
dettävässä syyskokouksessa (28.10.) on tarkoitus 
esitellä ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisempi, 
käytännön toimenpiteisiin perustuva toiminta-
suunnitelma tulevalle toimintavuodelle. On myös 
syytä huolellisesti miettiä, miten rahoitamme 

Liiton strategiatyö etenee

Vantaalla 22.9.2009

omalta osaltamme toimintamme tason nostami-
sen – jäsenmaksujen tarkastaminen on yksi keino. 
Odotan seuroilta aktiivisuutta myös hallituksen 
sekä valiokuntien jäseniä valittaessa – tarvitsem-
me lisää tekijöitä, jotta voimme saavuttaa asetettu-
ja tavoitteita!! 

Curlinglehti uudistuu
Curlinglehti on yksi merkittävimmistä "näyteikku-
noista" lajissamme. Siksi olen erityisen ilahtunut 
siitä, että aktiivinen toimitusryhmä on päättänyt 
nyt uudistaa lehden sisältöä vastaamaan parem-
min niitä tavoitteita ja toiveita, joita lajin erikois-
julkaisulle asetetaan. Tässä numerossa on myös 
tapahtunut päätoimittajan vaihtuminen; suuret 
kiitokset Jermulle usean vuoden työstä, joka nyt 
on päättynyt hänen siirryttyään maajoukkuetehtä-
viin! Ja tervetuloa Tommi, joka puolestaan usean 
vuoden poissaolon jälkeen palaa taas maisemiin – 
toivottavasti sinua nähtäisiin myös jäällä!! 

Suomalaista arvokisajärjestämistä 
arvostetaan 
Kuten monen muunkin urheilulajin, niin myös 
curlingin piirissä arvostetaan suomalaista osaa-
mista arvokisojen järjestämisessä. Maailman Cur-

lingliitto (WCF) otti liittoomme yhteyttä ja tie-
dusteli olisiko Suomella halua järjestää ensi vuon-
na pyörätuolicurlingin MM-karsinnat. Asiaa ei 
tarvinnut kauaa miettiä, varsinkin kun yhteistyö-
kumppanimme Kisakallion urheiluopisto on ni-
menomaisesti profiloitunut pyörätuolicurlingin 
keskuksena. Kisakallio oli valmis ottamaan haas-
teen vastaan, ja syyskuun alkupuolella WCF:n 
kilpailutoiminnasta vastaava Keith Wendorf kävi 
tarkastuskäynnillä Kisakalliossa todeten niin suo-
rituspaikan kuin majoituspuolenkin sopivan erin-
omaisesti tähän kilpailuun. Asiaa koskeva hake-
mus on lähetetty WCF:ään, ja jollei mitään ih-
meellistä tapahdu, pelataan pyörätuolicurlingin 
MM-karsinnat ensi vuoden marraskuun alkupuo-
lella Kisakalliossa!! Alkanut curlingkausi tarjoaa 
siis jälleen kerran meille kaikille uusia haasteita, 
jännitystä ja iloa sekä yhdessäoloa ja toveruutta – 
tavalla, joka on mahdollista vain curlingin parissa. 
On upeata saada olla mukana, eikö vain!!!   

Kanadan Poh-
jois-Ontarios-
sa sijaitsevas-
ta Nipigonista 
kotoisin oleva 
kymmenikkö 
on pelannut 

itsensä Guinnessin ennätysten kirjaan 
pelaamalla pisimmän yhtäjaksoisen 
curlingmaratonin. Innokkaat pelurit uh-
masivat väsymystä pelaamalla yhteen 
putkeen 50 tuntia ja 3 minuuttia. Enti-
nen ennätys jäi jalkoihin lähes 10 tun-
nilla oltuaan aikaisemmin 40 tuntia ja 
23 minuuttia pitkä. Ennätystä piti aikai-
semmin hallussaan Manitoban Brando-
nissa vaikuttava joukko sisukkaita cur-
laajia.

Guinnessin ennätysten kirjaan 
uusi curlingennätys

 ”Halusimme rikkoa ennätyksen 
sen verran reippaasti, että seuraavat 
yrittäjät joutuvat todella tekemään töi-
tä rikkoakseen meidän ennätyksemme”, 
totesi Nipigonin jeff Zechner, yksi 
osallistujista. Ennätysyritys tuotti hy-
väntekeväisyysrahaa 3000 dollaria 
suunnitteilla olevalle uudelle hallille Ni-
pigoniin. Nipigonin pormestari ylisti 
kuntalaisiaan auliisti saavutuksesta: 

”Taas hieno esimerkki nipigonilaisten 
yhteishengestä ja vaikeuksien kautta 
voittoon nousemisesta näinä vaikeina 
taloudellisina aikoina.” Ennätys tehtiin 
viime maaliskuussa. 

• • •

Munro kokee menettäneensä maineen-
sa Brownin kommenttien takia. Erityi-
sesti Munroa hiertää Brownin anta-
ma lausunto RCCC:n nettisivulle, jossa 
hän väittää, että Gail Munro kieltäytyi 
pelaamasta kahta viimeistä peliä. Gail 
taas sanoo, että hänet tiputettiin pe-
laavasta kokoonpanosta eikä sen jäl-
keen edes pyydetty pelaamaan. Soppaa 
sekoittaa myös Lyndsay Wilson sano-
malla Brownin asettaneen hänet nau-
runalaiseksi muun joukkueen edessä 
näyttämällä hänen kaatumistaan nau-
raville joukkuekavereille videonauhalta. 
Puolin ja toisin on heitetty syytöksiä 
toisia kohtaan 91-sivuisessa raportis-
sa, joka tehtiin puolueettomalle asiaa 
käsittelevälle elimelle. Raporttiin haas-
tateltiin 13 ihmistä. Kiistaa koitettiin 
myös sovitella kisojen aikana sekä jäl-
keen olympiavoittaja rhona martinin 
välityksellä, mutta hän ”ei onnistunut 
saamaan yhteistä, kaikille sopivaa ai-
kaa” sovittelulle. Martin työskenteli ki-
soissa päävalmentajan apuna ja oikea-
na kätenä.
 Gail Munron lakimies on vahvista-
nut kanteen jättämisen. Derek Brown ei 
ole suostunut kommentoimaan kannet-
ta. Mielenkiinnolla odotetaan asian val-
mistumista.

• • •

Suomalaisillekin tuttu gail munro 
haastoi skottien päävalmentajan De-
rek Brownin oikeuteen kunnianloukka-
uksesta. Gail tuli meille suomalaisille 
tutuksi 90-luvun loppupuolella toimi-
essaan mm. Jaana Jokelan joukkueen 
valmentajana useissa arvokisoissa.
Tapahtumat saivat alkunsa viime ke-
vään MM-kisoissa Kanadan Vernonissa, 
jolloin Skotlanti hävisi kahdeksan otte-
lua ensimmäisistä yhdeksästä pelistään. 
Valmentaja Brown pudotti kapteenina 
toimineen Gailin joukkueen kokoon-
panosta tappioputken jälkeen. Tästä 
seurasi se, että joukkuetoveri lyndsay 
Wilson jäi myöskin lopuista otteluista 
sivuun. Näin skotit pelasivat kaksi vii-
meistä MM-kisaotteluaan kolmella pe-
laajalla. Tämä johti tapahtumien selvit-
telyyn kotimaassa kisojen jälkeen.

 Sekä valmentaja että pelaajat ra-
portoivat tapahtumista kisojen jäl-

keen liittoon. Munro 
syyttää Brownia kun-

nianloukkauk-
sesta hänen 

annettuaan 
komment-
teja asiasta 
kisojen ai-

kana sekä ki-
sojen jälkeen. 

skotlannissa maajoukkueen kapteeni 
haastoi valmentajan oikeuteen

P U H E E N J O H TA JA N  PA L S TA
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Curlingkausi avattiin loimaalla 
kosteissa merkeissä
Loimaa Country Curling avasi elokuun lopussa curling-
kauden 2009-2010. Yhdeksättä kertaa järjestettyyn 
turnaukseen osallistui tänä vuonna 30 joukkuetta, ul-
komaalaisia vieraita paikalle saapui Venäjältä, Virosta 
ja Unkarista.
 Turnauksen kahta ensimmäistä pelipäivää sä-
vytti jäähallin hyvin kostea sisäilma, joka iltoja koh-
ti heikensi luiston olemattomaksi. Peliolosuhteiden 
haastavuus ei kuitenkaan latistanut turnauksen koko-
naistunnelmaa, sillä rennosta curling lifestylestä piti-
vät huolen lauantai-illan mainio banketti ja pelikentil-
täkin tuttujen Tuomas vuoren, Tero Tähtisen ja roni 
Pakkalan curling-friendly bar Edgar.
 Schenkel-systeemillä pelatun turnauksen voitti 
Timo kausteen kipparoima Ucc.Elit. Toiseksi sijoittui 
curlinglasse Perkiön Ladonlukko ja kolmanneksi Har-
ry Halosen Fiina Curling. Voittajajoukkueessa pelasi-
vat Kausteen lisäksi olli malmi, jorma venäläinen ja 
Yrjö Franssila. Tarkemmat tulokset löytyvät curling.
fi -sivuston tulospalvelusta.

• • •
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anette norbergin menestysjoukkue 
lopettamassa Vancouverin jälkeen
 Anette Norbergin hallitseva olympiavoittaja-
joukkue on lopettamassa Vancouverin kisojen jälkeen. 
Anetten pikkusisko catherine lindahl on jo päättänyt, 
että tulevat olympialaiset ovat hänen viimeiset suur-
kilpailunsa ja niiden jälkeen on aika siirtyä muiden asi-
oiden pariin.
 - Me muut emme ole tehneet vielä mitään lopullis-
ta päätöstä uran lopettamisesta tai jatkamisesta, mut-
ta jotenkin tuntuu siltä, että Vancouver on minullekin 
päätepysäkki. Perheenäidin tehtävät lienevät minun 
hommani kisojen jälkeen, tuumaa anna Svärd, joukku-
een ykkösheittäjä.
 Myös varakippari eva lund pohtii lopettamista ja 
ainoastaan kippari Anette Norbergilla olisi vielä mo-
tivaatiota jatkaa olympiakisojen jälkeenkin. Se tosin 
vaatinee kokonaan uuden joukkueen kokoamista ensi 
vuodelle.
 - Olympialaisissa meidän tavoitteenamme on 
saavuttaa mitali ja mieluiten puolustaa kultaa, jonka 
saimme Torinosta, toteaa Anna Svärd joukkueen ta-
voitteista tulevaan talveen. Viime keväänä joukkue jäi 
MM-kisoissa toiseksi yllättäjä Kiinan vietyä mesta-
ruuden.

• • • 
Juniorileiri kisakalliossa 
11.-13.9.2009 
Lohjan Kisakalliossa järjestettiin juniorileiri viikonlop-
puna 11. - 13.9.2009. Leirille osallistui kahdeksan nuorta 
tulevaisuuden nimeä, jotka harjoittelivat Jari Laukka-
sen opastuksella perjantai-illasta sunnuntai-iltapäi-
vään. 
 Harjoituksissa paneuduttiin henkilökohtaisen 
tekniikan kehittämiseen. Ohjelmaan kuului heiton ta-
sapainoa, heiton suuntaa ja heiton voimakkuutta pa-
rantavia harjoituksia. Suuntaharjoituksissa yhtenä 
osana oli heittojen kuvaaminen videolle ja tämän jäl-
keen yhdessä tekniikan ruotimista ja analysointia luo-
kassa. Heiton voimakkuutta harjoiteltaessa otimme 
kellot käyttöön ja koitimme saada poistoheittojen voi-
mia paremmin haltuun. Leirin ohjelmaan kuului myös 
fysiikkaharjoitus kentällä ja kuntosalilla. 
 Leirillä olivat mukana tytöt Tiina kölhi, Heidi 
Hossi, Sanna Puustinen, oona kauste ja eszter ju-
hasz sekä pojat kasper Hakunti, iiro Sipola ja iikko 
Säntti. 

maissipeltoon tehty jättimäinen 
curlingaiheinen sokkelo 
Elokuun ensimmäinen päivä avattiin Edmontonissa 
maissipeltoon rakennettu jättiläismäinen sokkelo tai 
labyrintti, jossa on kuvattu kevin martinia heittämäs-
sä kiveä. Asiaa varten on perustettu tietenkin omat 
nettisivut (http://www.edmontoncornmaze.ca/) ja 
Twitterissäkin voi kommentoida labyrinttia. Labyrint-
ti on valmistettu promoamaan tulevia Kanadan olym-
piakarsintoja, jotka pidetään Edmontonissa 6. joulu-
kuuta alkaen. 
 Labyrintin voi kulkea läpi noin 30 minuutin ja 
tunnin väliin kestävällä patikoinnilla ja pituutta po-
luilla on viitisen kilometriä yhteensä. 

• • •
mirjam ott vaihtaa kakkosheittäjän 
Team Mirjam Ott on vaihtanut kakkosheittäjä valeria 
Spaeltyn varapelaaja carmen kuengiin. Spaelty oli 
viimeinen peluri Ottin 2006 olympiahopeaa saavutta-
neesta joukkueesta, joka vielä oli mukana viime kau-
della. Ottin nykyinen nelikko tulee melkoisen varmasti 
valituksi Vancouverin kisoihin Sveitsin edustajaksi ja 
siksipä joukkue aikoo ottaa töistä vapaata puoli vuot-
ta valmistautuessaan kisoihin. Valmistautuminen tu-
lee sisältämään muun muassa kuuden viikon kiertu-
een Kanadassa. 

• • •
stöckli jahtiin olympiapaikasta 
karnusiania vastaan 
Ralph Stöcklin olympiakisahaaveiden edessä on enää 
Stefan karnusianin joukkue. Stöcklin pitää voittaa 
EM-kisoissa Sveitsiä edustanut vastustaja paras seit-
semästä ottelusarjassa päästäkseen uudelleen olym-
piahuumaan. Stöckli johdatti joukkueensa Torinon 
kisoissa kuudenneksi. Tuleviin olympiakisoihin mah-
dollisesti matkaava joukkue ei kuitenkaan saa mu-
kaansa viime vuosien valmentajaansa russ Howardia, 
joka on sopinut puku- ja kravattihommista paikallis-
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ten TV-yhtiöiden kanssa olympiakisojen ajaksi. Syksyn 
osalta valmennussuhde on vielä auki. 

• • •
sveitsin maajoukkueille uudet 
kanadalaiset valmentajat 
Kanadalaiset valmentajat eivät tulevaisuudessakaan 
Sveitsistä heti lopu, sillä aviopari lorne ja chris Hamb-
lin valmentavat Sveitsin maajoukkueita ensi kaudella. 
Hamblinit olisivat omien sanojensa mukaan valmenta-
neet mieluummin kotimaassaan, mutta tämän tason 
pestejä ei Kanadassa enää ollut tarjolla.

• • •
andi schwaller jättää 
kilpacurlingin
Vielä yksi uutinen Sveitsistä: Ralph Stöcklin pitkäai-
kainen kilpakumppani, olympiapronssimitalisti Salt 
Lake Citystä 2002 ja MM-hopeamitalisti vuodelta 2001 
Andreas ”Andi” Schwaller jättää kilpacurlingin. Aina-
kin ensi vuoden hän on luvannut olla telakalla, mutta 
paluu vuoden päästä on mahdollinen.  

• • •
John morris julkaisi curlingkirjan
kevin martinin kolmosheittäjä ja varakippari John 
Morris seuraa M-15:n jalanjälkiä ja on julkaissut cur-
lingaiheisen kirjan nimeltään ”Fit to Curl: A Sport-Spe-
cific Guide to Training for the World’s Greatest Game.”
 Kirja pureutuu nimensä mukaisesti curlingin fyy-
siseen harjoitteluun sekä mentaaliseen puoleen. Se on 
kirjoitettu kaiken tasoiset curlaajat huomioiden - kir-
jasta löytyy sopivia harjoitusohjelmia ja vinkkejä jo-
kaiselle curlaajalle. Kirja sisältää kolme eri tasoista 
harjoitusohjelmaa aikatauluineen ja harjoituksineen. 
Morris uskoo vakaasti lajinomaisten fyysisten treeni-
en nimeen ja sanoo olympiastatuksen tuoneen curlin-
gin lajina uusien fyysisten vaatimusten äärelle.
 Kirjasta voi käydä katsomassa esimakua sekä ti-
lata sen netin kautta osoitteesta http://www.fitto-
curl.com/ . 

• • •
simpsonit curlingin lumoissa 
Piirretyn TV-suosikkisarjan Simpsonien Homer ja 
marge pääsevät curlingin makuun tulevalla tuotan-
tokaudella. Simpsonit vierailevat tulevissa Vancou-
verin olympiakisoissa ja pääsevät mm. myös itse to-
sitoimiin jäällä. Maailmanmestari randy Ferbey on 
jo ehtinyt kommentoimaan tulevaa Homerin visiittiä 
curlingjäällä toteamalla Homerin olevan tyypillinen 
curlingpelaaja, koska hän juo olutta, syö donitseja ja 
laskee leikkiä itsestään. Jaksossa Simpsonit testaavat 
muitakin talviurheilulajeja ja keräävät Olympia-aihei-
sia pinssejä. 

• • •
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SM-sarjan jälkeen joukkue lähti haarukoimaan 
kunkin pelaajan mahdollisuuksia ja halua panos-
taa EM-kisoja ajatellen. Siltä pohjalta päädyttiin 
tekemään tarkennuksia kokoonpanoon.    
 - Joukkueemme on itse asiassa viime vuosi-
na uusiutunut jonkin verran useampaan kertaan, 
vaikka joukkueen ydin, Riikka ja minä, on pysynyt 
ennallaan. Viime vuonna Liukumiinat jakautuivat 
yhteistuumin kahteen joukkueeseen oikeastaan sil-
lä perusteella, ketkä halusivat panostaa lajiin ja pe-
laamiseen tavoitteellisemmin ja ketkä sitten har-
rastaa enempi curlingin pelaamisen ilosta, Ellen 
kertaa tapahtumia.
 Samantapaiset syyt olivat taustalla myös tä-
män vuotisessa uusiutumisessa. Keväällä koko 
joukkue pohti kunkin resursseja panostaa EM-ki-
soihin ja sen seurauksena kaksi pelaajaa viimevuo-
tisesta kokoonpanosta päätti vetäytyä. 

Katja Kiiskinen tekee 
comebackin

- Kun sitten mietimme uusia pelaajia, lähtökohtana 
oli se, että pelaajien tulee olla valmiita treenaamaan 
ja panostamaan pelaamiseen aika paljon. Onnelli-
sesti Katja Kiiskinen, joka parin vuoden tauon 
jälkeen oli tekemässä comebackia jäälle, innostui 
lähtemään mukaan. Lisäksi EM-kisajoukkuee-
seen lupautui mukaan Oona Kauste, joka edustaa 
uutta, tulevaisuuden curlingsukupolvea. Tällä va-
linnallamme halusimmekin saada porukkaan mu-
kaan lisää nuoruutta ja jatkuvuutta, Ellen toteaa. 

EM-kisoissa riittää haasteita
- Kyyti on varmasti kovaa. Toisaalta isoimmat pai-
neet ovat aivan muilla joukkueilla kuin meillä. 
Olympiakokoonpanot ovat huippumailla parhais-
ta pelaajista koottuja ryhmiä ja vasta opettelevat 
pelaamaan yhteen. Usealla pelaajalla on edessään 

MM-kisat 
kiikarissa 
uudistuneella 
kokoonpanolla
Ellen Vogt vie naisjoukkueensa toistamiseen EM-kisoihin. 
Ensimmäistä kertaa tuntumaa otetaan A-sarjaan, jossa säi-
lyminen on vähimmäistavoite. Ellen myöntää että kyyti 
saattaa olla kylmää, mutta kuvia ei Skotlantiin 
lähdetä kumartelemaan.

kova näytön paikka päästäkseen mukaan maansa 
lopulliseen olympiakokoonpanoon, Ellen arvioi 
tulevia vastustajiaan. 
 - Lähdemme ensisijaisesti pelaamaan hyviä 
pelejä ja oppimaan uutta. Jokainen mahdollinen 
voitto on joukkueellemme kisoissa saavutus, josta 
aiomme nauttia täysin rinnoin, kuten myös ylipää-
tään pelaamisesta kansainvälisillä kentillä ja vielä-
pä lajin syntysijoilla Skotlannissa, Ellen arvioi.
 - Eurooppalainen naiscur-
ling on Ruotsin vanavedessä 
nostanut tasoaan viime vuo-
sina. Uusien huippumaiden 
kuten Japanin ja Kiinan tule-
minen ja panostus lajiin taitaa 
olla sitä luokkaa, että kovas-
ti saadaan Euroopassa tehdä 
töitä, että taso säilyy ennallaan 
nykyisten huippujoukkueitten 
siirtyessä jäähdyttelemään. 

Aku Kauste lupautui 
valmentajaksi
Harjoittelun osalta joukkue on lähtenyt liikkeelle 
viime vuoden tapaan perusteista. Tavoitteena on 
saada varmuutta perusheittoihin ja ruuvata tek-
niikkaa kuntoon. Ulkopuolisen valmentajan tuella 
haetaan lisäapua taktiikan kehittämiseen.
 - Viime vuosi osoitti, että kaikkein tärkeintä 
on pelata hyvällä fiilingillä ja nauttia yhdessä pelaa-
misesta. Yhtenä kehittämisen kohteena on siis saa-
da tämä uusi kokoonpano toimimaan hyvin yhteen 
ja nauttimaan yhdessä pelaamisesta. Hyvällä kan-
nustavalla yhteishengellä, taistelutahdolla ja mei-
ningillä voi paikata monia puutteita.
 Tänä vuonna joukkue sai ensimmäistä kertaa 
oman valmentajan kun Aku Kauste lupautui tu-
kemaan valmistautumista. Muilta osin valmistau-

tumisessa auttavat kotimaiset kärkiporukat pe-
laamalla harjoitusotteluita ja joukkue osallistuu 
syksyllä yhteensä viiteen turnaukseen. Merkittä-
vimpinä ovat Womens Masters Sveitsissä loka-
kuun alussa ja Tukholman Ladies Cup loka-mar-
raskuun vaihteessa. Viimeinen kenraaliharjoitus 
ennen EM-kilpailuja on SM-sarjan aloitusturnaus 
Kangasniemellä.

Oulunkylän kanssa 
yhteistyötä
Sponsoreiden haaliminen on 
ollut tällekin kaudelle odo-
tetun hankalaa, mutta ABB 
tukee joukkuetta myös tänä 
vuonna. Muutaman yrityksen 
kanssa neuvottelut ovat edel-
leen kesken. 
 - Todella iloista on ollut se, 
että Oulunkylän Curlinghal-

lin kanssa olemme solmineet yhteistyösopimuksen, 
joka mahdollistaa kohtuuhintaisen treenauksen 
Ogelissa tämän kauden aikana. Muilta osin talou-
dellisesti ollaan Liiton ja omien kukkaroiden varas-
sa.

Tulevaisuuden suunnitelmissa 
vakiinnuttaa paikka A-sarjatasolla
- Täytyy nyt ensin katsoa, miten tällä uudella tii-
millä tämä kausi sujuu. Kokonaisuutena kuitenkin 
joukkueemme kehitys on ollut viime vuosina aina-
kin tulosten valossa varsin selkeää ja onnistumiset 
ovat tietenkin myös lisänneet uskoa mahdollisuuk-
siin. Myös tämän kauden aikana on tarkoitus tehdä 
pitkän tähtäimen suunnitelmia huipputasolla pe-
laamisen mahdollistamiseksi ja Suomen naiscur-
lingin aseman vakiinnuttamiseksi EM-kisojen A-
sarjatasolla ja MM-kisoissa.                                

”Tavoitteena on 
koko kauden ajan 
olla jäällä neljästä 
kuuteen kertaan 

viikossa.”

l Tommi Häti Vasemmalta Oona Kauste, Ellen Vogt, Katja Kiiskinen, Riikka Louhivuori, Elisa Alatalo
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Vasemmalta Oona Kauste, Ellen Vogt, Katja Kiiskinen, Riikka Louhivuori, Elisa Alatalo

Tomi Rantamäen nelikko ei peittele sitä tosiasiaa että kokemattomalla 
joukkueelle on paljon kurottavaa EM-vastustajiinsa nähden. 
Rantamäki osallistuu jo kolmatta kerran EM-kisoihin, mutta muille 
joukkueen jäsenille arvokisaedustus on ensimmäinen. 

Rantamäen kipparoima joukkue järjesti yllä-
tyksen keväällä voittamalla mestaruuden kenttiä 
viime vuodet hallinneen Kalle Kiiskisen nenän 
edestä. Juhlahumun hälvettyä ollaan palattu ar-
keen ja analysoitu missä mennään kilpailijamaihin 
nähden.  
 - Lähdin keväällä Kanadan MM-kisoihin te-
kemään selkoa missä huipputasolla liikutaan ja 
mihin asioihin olisi meidänkin syytä kiinnittää 
huomiota. Matkalla ymmärsin että kaverit siellä 
heittävät rutiinisuorituksina meidän huippuheit-
toja. Tietyllä lailla oli joukkueellemme shokki ta-

juta että työsarkaa saattaa olla liikaakin päästäk-
semme EM-kisoihin mennessä siihen kuntoon 
että voisi olettaa edes muutamaa voittoa A-sarjas-
sa.
 Tavoitteena joukkueelle on säilyttää paikka 
A-sarjassa ja työt tämän eteen aloitettiin keväällä. 
Konsultaatiota on saatu vanhoilta edustuspelaajil-
ta ja MM-kisoissakin monien maiden valmentajat 
kertoivat auliisti Rantamäelle omia menetelmiään. 
Mukaan joukkueeseen haettiin myös kokenutta 
pelaajaa Suomesta, mutta kun sellaista ei saatu 

järjestymään, jatkaa joukkue ilman ulkopuolisia 
vahvistuksia.
 - Keväällä hioimme vielä perustekniikkaa, 
mutta nyt syksyllä olemme siirtyneet enenevässä 
määrin kokonaissuoritusten pariin. Pelillistä tun-
tumaan ja turnaustuntumaa haetaan osallistumal-
la viiteen turnauksen ennen EM-kisoja. Ruotsissa 
vietämme lisäksi yhden treeniviikon, Rantamäki 
kertaa syksyn ohjelmaa.
 Joukkue on keskittänyt harjoittelun Kisakalli-
on Urheiluopistolle ja aikoo jatkaa siellä perushar-
joittelua EM-kisoihin asti. Innostusta on kaikilla 

riittänyt tähän projektiin 
mutta perhe-elämä aset-
taa osalle omat rajoitteen-
sa. Jermu Pölläsen puoliso 
Riikka Louhivuori valmis-
tautuu myös EM-kisoihin 
ja harjoittelu onkin suori-
tettu vuorotellen, jotta las-
tenhoito tulee hoidettua 
kunnialla. 
 Lähempänä EM-
kisoja täsmennetään tak-
tiikkakuvioita Laukkasen 
Jarin ja kumppanien kans-
sa, kun syksyn turnaukset 
ovat antaneet paremman 
kuvan siitä millä tasol-
la joukkue pystyy pelaa-
maan.

 Etukäteen arvioiden Rantamäki uskoo kaik-
kien vastustajien EM-kisoissa olevan taidollisesti 
heitä edellä. Voitettavaksi joukkueiksi hän laskes-
kele Italian ja Tsekin.
 - Realismin nimissä erityisestä menestykses-
tä on turha haaveilla. Suurin voitto on minusta se, 
että tämän projektin myötä on ohessa koitettu ke-
hittää Liitolle järjestelmällistä menetelmää, josta 
kertynyt kokemus ja tieto-taito voidaan hyödyn-
tää jatkossa tuleville edustusjoukkueille. 



Yksikin voitto EM-
kisoissa on saavutus 

Tomilla on taas virtaa 
Tilanne 15 vuoden takaa muistuttaa yllättävän paljon 
nykyistä tilaa suomalaisessa curlingissa. Rantamäki on 
hallitseva mestari, puhkuu intoa sekä tarmoa kehittää 
suomalaista curlingtekemistä ja aiheen tiimoilta teh-
dään kirjallisia strategiasuunnitelmia.
 - Jotain samaa saattaa olla tilanteessa. Silloin mi-
nulla oli runsaasti opiskelijapojan pohjatonta intoa. 
Ei aina välttämättä taitoa. Nyt on intoa, mutta myös 
paljon matkan varrella opittua kokemusta. Isoin saa-
vutus taisi olla noihin aikoihin Curlinglehden perusta-
minen, joka yhtenäisti hyvin erillään toiminutta cur-
lingyhteisöä. Sitä kautta minun näkemyksiäni alettiin 
ottaa Liitossakin tosissaan, Tomi muistelee.
 Vuonna 1992 Rantamäki syrjäytti opiskelijoista 
koostuvalla joukkueellaan pitkään kenttiä suvereenisti 
hallinneen Jussi Uusipaavalniemen nelikon. Rantamäki 
oli tehokkaasti hyödyntänyt uusia tuulia maailmalta ja 
tavallaan tuli samalla kääntäneeksi uuden luvun suo-
malaisessa huippucurlingissa. Tämän jälkeen mestari 
vaihtui vuosittain ennen kuin Jussin velipoika Markku 
aloitti oman valtakautensa. Tomi palasi vielä kertaal-
leen mestariksi Pieksämäen SM-kisoissa 1994.
 -  En ole koskaan tullut ajatelleeksi että tosi-
aan noihin aikoihin harjoittelua vietiin Suomessa uu-
delle tasolle, vaikkakin se oli vielä täyttä näpertelyä 
Markun menestysjoukkueiden harjoittelumäärien 
rinnalla. Ruotsalainen valmentajamme oli tieten-
kin jo luku sinänsä ja vietimme useita viikkoja Ruot-
sissa harjoitellen. Ajatus oli jopa osallistua Suomen 
köykäisiksi koettujen sarjojen sijaan Ruotsin mes-
taruussarjaan. Selvittelin asiaa Håkan Sundströmin 
kautta eikä estettä asialle sinänsä ollut heidän ta-
holtaan. Tosin olisi pitänyt aloittaa vitosdivarista ja 
siihen sitten se ajatus kuopattiin, Tomi muistelee.                                                                                                                                       
                                                                                                                      T.h.

l Tommi Häti

Rantamäen nykyinen orkesteri: Tomi Rantamäki (vas.), Timo Patrikka, 
Jermu Pöllänen ja Lauri Ikävalko

Rantamäen EM-joukkue 1992

Culinglehden toimitus ja kokenut kehäkettu Mark-
ku Uusipaavalniemi laittovat maat järjestykseen ja 
miettivät Suomen menestysmahdollisuuksia tule-
vissa EM-kisoissa.

Toimituksen veikkaus
Miehet:
Viime vuosien kovimmat eurooppalaisnimet Ulsrud 
ja Murdoch korjaavat potin. Suomen kohtalona on 
jäädä A-sarjan häntäpäähän, jopa viimeiseksi. Yksi 
voitto tulee häntäpään porukalta.
1. Skotlanti, 2. Norja, 3. Sveitsi, ... 9. Suomi

Naiset:
Ruotsi on ollut pitkää tasaisen varma menestyjä ja 
pahimmat kilpasiskot tulevat Sveitsistä. Kaksi muuta 

                   Ketkä menestyvät EM-kisoissa ja kuinka käy Suomen?
semipaikkaa löytyvät nelikosta Saksa, Tanska, Venäjä 
ja Skotlanti. Musta hevonen saattaa olla Venäjä. Suo-
mi voittaa kaksi peliä jääden taulukossa huonoim-
paan kolmannekseen.
1. Ruotsi, 2. Sveitsi, 3. Skotlanti, ... 8. Suomi

Markun veikkaus:
Miehet:
Voittaja löytyy parista Skotlanti (Murdoch) ja Norja 
(Ulsrud). Lisäksi uskon nuoren ruotsalaisjoukkueen 
kiilaavan kärkeen. Erittäin potentiaalinen joukkue tu-
levia vuosia ajatellen. Semipaikkaa kärkkyvät myös 
Sveitsi ja Saksa.
 Rantamäen joukkueelle veikkaan yhtä voittoa. 
Kolmikko Tsekki, Italia ja Ranska on lyötävissä. Muita 
vastaan en näe hyvälläkään pelillä voiton mahdolli-

suutta, ellei vastustajan kipparille satu erittäin heik-
koa peliä.

Naiset:
Ruotsi selkeä voittajasuosikki. Naisissa pelien tason 
heilahtelu on suurta kärkijoukkueillakin, joten mi-
talistien veikkaaminen suhteellisen haastavaa. Suo-
men naiset saattavat napsia 2-3 voittoa, mutta MM-
paikan saavuttaminen olisi suuri yllätys.

1x2
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Alkuunsa yhtenäiset peliasut oli-
vat harvojen ja valittujen joukkuei-
den ylellisyyttä. Useimmiten ne oli-
vat toppa-asuja koska 
pitkään pelat-
tiin vain ulko-
jäillä ja suo-
jautuminen 
talven viimoihin 
oli syytä hoitaa 
kunnolla. 
 Ankarat 
olosuhteet ei-
vät toki kaikkein 
paatuneimpia har-
rastajia suurem-
min hetkauttaneet. 
Laukkasen Jari 
muistelee kuinka hän 
80-luvun alkuvuosina 
saapui kerran Hyvin-
kään ulkojäälle harjoi-
tuksiin ja ihmetteli jo 
pitkän matkan päästä 
kun vaakatasossa pyryt-
tänyt lumi pyöritti jon-
kun keltaista pelitakkia 
vinhaa ympyrää tolppaan 
sidotun narun päässä. Lähemmäksi 
päästyään hänelle selvisi että Juhani 

”Hemppa” Heinonenhan se oli rii-
sunut takkinsa pois päältä pelin tii-
mellyksessä ja suihki lumimyrskyssä 
kylmän viileästi pelkkä t-paita päällä 
pitkin lumista jäätä.

Ajanmukaiset asut
Kauden kynnyksellä moni 
joukkue pohtii kuumeisesti 
yhtenäistä peliasua tulevan 
kauden koitoksiin. Kysees-
sä ei tietenkään ole mikään 
uusi ilmiö, vaan osattiin 
sitä jo 70-luvulta alkaen. 
 

 Sisähallien ilmaantuessa asut 
muuttuivat hiljalleen kevyem-
miksi vaikka toki pakkasta sisäl-
läkin riitti. Lumi ja räntäsateet 
eivät kuitenkaan enää kiusan-
neet harrastajia. Verryttelyasut 
olivat sittemmin varsin yleinen 
näky pelaajien päällä, klassi-
sia tuulipukuja unohtamatta. 
Pelihousuiksi alkoivat vakiin-
tua edustustehtävissä oleville 
mustat prässätyt curlingousut. 
90-luvulla fleecetakit ja tie-
tysti ajan villitys eli kahisevat 
kansitakit tekivät näkyvästi 
tuloaan. 
 Edustusjoukkueiden asut 
mukailivat usein eurooppa-

laisia tuulia lompakon paksuudesta 
riippuen. Aivan uudenlaista muotia 
Euroopan mestaruuskisoissa 1994 
sen sijaan tarjoili Pieksämäen nais-
joukkue antennipipoineen ja jää-
kiekkoympyröistä tuttuine reikäpai-
toineen. 90-luvun lopulla alkoivat 
kansainvälisiä kenttiä kiertävillä 
joukkueilla yleistyä kevyet kangas-
takit. Äveriäimmillä joukkueilla oli 
jopa yhtenäiset juhlapuvut, vapaa-
ajan asut ja pelikassit.
 Suomalaisessa curlingpukeu-
tumisessa erikoisuutena voitaneen 
mainita hassut hatut, omat vanhat 
edustuspeliasut ja erilaiset kisois-
sa vaihdetut pelipaidat. Vastaavaan 
kulttuuriin en ole vielä muualla tör-

männyt ja olen kuitenkin käynyt pe-
laamassa curlingia yli kymmenessä 
eri maassa (kolmella eri vuosikym-
menellä). Ihmettelipä kerran eräs 
turisti Vierumäellä kesken SM-tur-
nauksen että miten Suomen maa-
joukkue pelaa noin monella radalla 
samanaikaisesti. Toppuuttelin hie-
man kyselijää ja 
kerroin että ovat 
nykyisiä/vanhoja 
eduspelaajia, jotka 
osallistuvat SM-
sarjaan.              
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Wille Mäkelän isä Jorma heittää ja 
taustalla Juhani Heinonen ja Kauko 
Orrainen. Huomatkaa Kaukolla oleva 
Fc Pub asuste jossa pipoonkin on 
kirjailtu joukkueen nimi.

l Tommi Häti
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Suomalaiset säväyttivät Sunsvallin 
EM-kisoissa antennpipoilla.

Kai Pahlin Aura Team ja Temmi Juntusen Vato kohtasivat yhtenäisin 
peliasuin jo 70-luvun lopulla.

Hame oli kohtalaisen yleinen peliasu 
Kanadassa ja Suomessa ensimmäisenä 
niitä käytti Jaana Jokelan joukkue. 
Kuva  vuodelta 1992.

70-luvulla meno oli kirjavaa asuja 
myöten. Kuvassa pelataan kumisaap-
paat jalassa Sveitsin Majan pihalla 
Hyvinkäällä.
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Lajin kanadalaisiin legendoihin lukeutuva Ed 
Lukowich pistäytyi Suomessa tulevaa curling-
kirjaansa varten. Matkan tarkoitus oli tutustua 
paikallisiin olosuhteisiin ja kulttuuriin, jossa suo-
malaiset lajia harrastavat. Samalla pelattiin ystä-
vyysottelut Hyvinkään kolkossa hallissa ja pai-
kalle oli kerääntynyt kourallinen lajin harrastajia 
asiaa ihmettelemään. Muistoksi tapahtumas-
ta Edi lahjoitti aidon stetsonin, joka on ollut 
jonkinlaisen kiertopalkinnon asemassa Hyvin-
kään seuran tilaisuuksissa.
 Keväällä 1989 oli ratkottu Hyvinkäällä Suo-
men mestarit cup-turnauksella. Ennakkosuosi-
kit pitivät odotetusti pintansa vaikka muut hy-
vän vastuksen antoivatkin.
 Legendaarinen välieräottelu pelattiin Jussi 
Uusipaavalniemen ja Heikki Virtasen joukku-
eiden kesken. Muutaman pelatun pään jälkeen 
ottelu oli ratkaisevan tuntuisesti 7-0 Virtasel-
le. Niin vain kävi että Jussi nousi ottaen pis-
teen kerrallaan ja lopulta voittaen. Virtasen 
Gliders-joukkueen kokoonpano menikin 
koko lailla uusiksi tuon episodin tahdittama-
na. Uudeksi kippariksi tuli Jussin kanssa pit-
kään pelannut Petri Tsutsunen.
 SM-cupissa oli paikalla Helsingin Sa-
nomat, joka raportoi oudosta lajista isolla 
artikkelilla. Siinä keskityttiin lähinnä Jaana 
Jokelan joukkueen edesottamuksiin ja kerrottiin 
kuinka lajissa on käynnissä nuorten vallankumo-
us. Ymmärrettävästi toimittaja ei ollut ihan kartal-
la curlingin kanssa ja tekstissä oli joitakin koomi-
sen kuuloisia toteamuksia. Tässä pari poimintaa: 

” Jaana on reippaan ja ryhdikkään olemuksensa 

Curling-legenda vieraili Hyvinkäällä
Kevättalvella 1989 legendaarinen 
Ed Lukowitch vieraili Hyvinkäällä ja 
pelasi näytösottelun Jaana Jokelan 
joukkuetta vastaan. Tapauksesta 
ikuistettiin kuva joka päätyi hänen 
kirjansa sivuille.

perin lajin kaupunkiin tuoneet herrakerholaiset 
ovat lähes kaikki lakanneet pelaamasta. Curlingin 
ovat löytäneet nuoret ja hyväkuntoiset”.               

Hyvinkään Bonspiel päätti 
kauden maaliskuussa ja mukana 
oli tuttuun tyyliin joukkueita 
Suomesta ja Ruotsista. Liiton 
silloinen puheenjohtaja Matti 
Orrainen totesi naurahtaen 
paikallislehdelle että ”Tässä 
turnauksessa oppilaat ajoivat 
opettajiensa ohi. Samat ruotsalai-
set, jotka nyt pelasivat jumbo- ja 
välisarjoissa, opettivat aikoinaan 
hyvinkääläisille curlingin perus-
teet”. 

Voitot ratkottiinkin suomalaisten 
kesken ja pisimmän korren veti 
Jaana Jokelan joukkue, jossa vah-
vistuksena oli Petri Tsutsunen. Fi-
naalissa kaatui Hemppa Heinosen 

joukkue.             

vuoksi käypää kamaa mihin tahansa urheilupo-
rukkaan, liikakiloja ei ole ja käsivarresta löytyy pa-
pua”. Toisessa kohdassa taas kerrotaan että ”Alun 

ED-lehtileike Hyvinkään Sanomista.

Bonspiel 1989

SM-cupin yhteydessä julkaistussa kisalehtisestä saattaa bongata useita nimiä, 
jotka edelleeen vaikuttavat aktiivisesti mukana suomalaisessa curlingissa.

Jaana Jokela voitti 1989 Suomen 
mestaruuden ja Bonspielin.

20 
vuotta 
sitten

l Tommi Häti
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Kauden 2009-2010 SM-sarjan 
ennakkotunnelmia sävyttävät useat 
muutokset joukkueiden kokoonpa-
noissa sekä kilpailukalenteriin tien-
sä löytäneet uudet pelipaikat. Cur-
linglehti haastatteli jäämestari Mika 
Ollikaista ja maiskuttelee alkavan 
kauden suosikeilla.

Uusia pelipaikkakuntia
Silmiinpistävintä kauden 2009-2010 
kilpailukalenterissa on aikaisemmis-
ta vuosista varsin paljon poikkeava 
paikkakuntajakauma. Syyskauden 
peliviikonloppujen areenat löytyvät 
Kangasniemeltä, Virroilta ja Peurun-

galta. Vuodenvaihteen jälkeen pele-
jä pelataan Vierumäen tutussa kau-
kalossa ja Peurungalla. Oulunkylän 
curlinghalli palaa SM-pelien näyttä-
möksi muutaman vuoden tauon jäl-
keen.
 - Kangasniemen kaukalo ja 
hallimestarit ovat varsin tuttuja ja 
saamme syysturnauksestamme hy-
vän kenraaliharjoituksen jääntekoa 
ajatellen, toteaa SM-jäistä vastaava 

SM-sarjan ennakkotunnelmia 
– uusia pelipaikkoja ja vanhoja naamoja uusissa joukkueissa

Mika Ollikainen. - Kokonaan uu-
sista pelipaikoista Perunka jännittää 
Virtoja vähemmän, sillä siellä jäätä 
pidetään jatkuvasti hyvässä kunnos-
sa samalla tavalla kuin Vierumäel-
lä. Peurungalla ja Virroilla käymme 
joka tapauksessa etukäteen sopimas-
sa hallimestareiden kanssa jään etu-
käteisvalmisteluista.
 Oulunkylän curlinghalli tekee 
paluun kilpailukalenteriin useam-
man vuoden tauon jälkeen ja hallil-
la onkin nyt kova näytön paikka pe-
liolosuhteiden kanssa. - Liitto teki 
tarjouspyynnön kauden viikonlo-
puista ja saimme niistä kaksi. Liiton 
kanssa on sovittu, että me teemme 
tasoitusjäädytykset valmiiksi. He ha-
luavat hoitaa jäät viikonlopun ajan 
itse ja se sopii meille oikein hyvin. 
Olosuhteista saadaan varmasti hyvät, 
lupailee Oulunkylän curlinghallia 
pyörittävä Markku Uusipaavalniemi.

Joukkueissa paljon 
kokoonpanomuutoksia
Miesten mestaruussarjan joukkueis-
sa on tapahtunut paljon muutoksia. 
Ruletin käynnisti Kalle Kiiskisen 
viime kauden joukkueen hajoaminen. 
Kippari-Kalle pelaa alkavalla kaudel-
la takavuosien Eurocks-kokoonpa-
nolla, minkä seurauksena myös vii-
me kauden Jussi Uusipaavalniemen 
joukkue hajosi Perttu Piilon ja Paa-

vo Kuosmasen liityttyä Eurocksin ri-
veihin. Huhut ovat viemässä Jussia 
Tomi Rantamäen joukkueeseen.
 Syksyn ehdottomasti isoin uu-

tinen oli kuitenkin Markku Uusi-
paavalniemen paluu SM-jäille. M15 
pelaa yhdessä viime kaudella neljän-
neksi sijoittuneen Kimmo Ilvosen 
joukkueen kanssa. - Pojat ovat tree-
nanneet pari vuotta tosi paljon ja ke-
hittyneet hyvin. Tavoitteenamme on 
Sotshin olympialaiset 2014 ja teem-
me tosissamme töitä sen eteen. Jo-
kaisen kanssa on käyty läpi kehitet-
täviä osa-alueita ja treenimotivaatio 
on korkealla. Kipparin omaa tuntu-
maa kysyttäessä vastaus ei kauaa vii-
vy. - Takana on 25 vuotta tätä peliä, 
eivät taidot ole parissa vuodessa mi-
hinkään kadonneet.
 Naisten SM-sarjassa joukkueet 
ovat myös menneet uusiksi. Ellen 
Vogtin mestaruutta puolustavassa 
joukkueessa nähdään viime kaudel-
ta tutut Riikka Louhivuori ja Elisa 
Alatalo. Uusina tuttavuuksina tähän 

joukkueeseen ovat liittyneet Hanne-
le Liesmäki ja pari vuotta taukoa la-
jista pitänyt Katja Kiiskinen.

Miehissä useita mestari-
suosikkeja, Liukumiinat 
vahvoilla naisissa
Hallitsevan mestarijoukkueen kap-
teeni Tomi Rantamäki ei suostu ot-
tamaan ennakkosuosikin viittaa 
alkavalle kaudelle. -Elämme sukupol-
venvaihdosta. Kasper ja muut Mar-
kun kanssa pelaavat nuoret kaverit 
ovat äärimmäisen lahjakkaita ja tree-
naavat todella paljon. Eivätköhän he 
vie sarjan tänä vuonna, Kallen jouk-
kue löytää peli-ilon vanhalla kokoon-
panollaan ja he saavat hopeaa. Me si-
joitumme tällä kaudella kolmanneksi, 
ellei Aku Kausteen uudistunut jouk-
kue yllätä ja sekoita kärkikuvioita.
 Samoja joukkueita kärkinelik-
koon veikkaa myös M15, mutta ei 
kuitenkaan lähde arvuuttelemaan 
joukkueiden sijoituksia. - Pelit näyt-
tävät mihin kenelläkin rahkeet riittä-
vät. Omalla joukkueellamme on pal-
jon kiinni harjauksesta ja siitä, miten 
onnistumme painemääriksissä.
 Naisten sarjassa mestarisuosik-
keja on vain yksi: Ellen Vogtin kippa-
roima Liukumiinat.
 



 ”Kokonaan uusista 
pelipaikoista Peurunka 

jännittää Virtoja
vähemmän”

”Kallen joukkue 
löytää peli-ilon 

vanhalla kokoon-
panollaan”

M15 palaa SM-jäille

l Markus Sipilä

Alkavan kauden uudet pelipaikat 
tuovat peliolosuhteiden loihti-

misen lisäksi haastetta myös Cur-
lingkanavalle. Lajimme harrastajien 
keskuudessa varsin suuren suosion 
saavuttaneet viime kaudella aloite-
tut nettilähetykset saavat jatkoa aina, 
kun pelipaikan Internet-yhteys ne 
mahdollistaa.

Curlingkanavan kuva liikkuu myös kaudella 2009-2010
 Kangasniemeltä yhteys löytyy ja 
sen nopeuden pitäisi riitää lähetyk-
siin. Oulunkylän curlinghalli sen si-
jaan on tällä hetkellä mokkulayhte-
yden varassa, joten vuodenvaihteen 
mixed doublesin ja helmikuun SM-
viikonlopun lähetykset riippuvat 
hallin todo-listalla olevan kiinteän 
yhteyden hankkimisaikataulusta.  

 Perungan ja Virtain osalta yh-
teyden nopeus testataan syksyllä sa-
malla, kun Mika Ollikainen käy so-
pimassa hallihenkilökunnan kanssa 
jäiden tekemisen etukäteisvalmiste-
luista.

Curlingkanavan lähetysaikataulut ilmoitetaan aina ennen peliviikonloppua osoitteessa 
http://www.curling.fi/fi/kilpailut/curlingkanava. Samasta osoitteesta löytyvät myös arkistoidut lähetykset.
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M15 palaa SM-jäille

Ketkä joukkueessanne ensi 
kaudella pelaavat (nimi, 
ikä)?
 - Teemu Salo 35, 
Perttu Piilo 33, Juha 
Pekaristo 30, Paa-
vo Kuosmanen 33 ja 
Kalle Kiiskinen 34.

Missä heittojärjes-
tyksessä aiotte pe-
lata? Onko monia 
vaihtoehtoja peluu-
tukseen?
 - Ei ole mitään tiettyä heittojär-
jestystä. Kalle kipparoi joukkuetta, 
mutta muuten heittelemme varmaan 
pelaavasta kokoonpanosta riippuen 
eri paikoilla. Todennäköisesti sama 
kokoonpano heittää eri peleissä myös 
eri järjestyksessä, eli mitään pelipaik-
koja ei ole lyöty lukkoon. Vaihtoeh-
tojahan on yhtä monta kuin on teo-
reettisesti heittojärjestyksiäkin. Kun 
kaikki eivät aina ehdi paikalle, niin 
järjestys tullee tosiaan elämään.

Milloin pelasitte sarjaa viimeksi yh-
dessä? Miten silloin pärjäsitte?
 - Taidettiin pelata tällä kokoon-
panolla viimeksi Bonspielissä pari 
vuotta sitten ja muistaakseni tuli c-
sarjan pronssia;-) SM-sarjaa pelat-
tiin 2002-2003 ja sijoitus oli sinä 
vuonna toinen, kuten myös kolmena 
sitä edeltäneenä kautena.

Mikä/kuka/ketkä sai porukan 
kasaan muutaman välivuoden jäl-
keen? Mistä idea yhdessä 
pelaamiseen tuli?
 - Mitään yksittäistä kokoon ke-
rääjää ei mun käsittääkseni ollut. Ol-
laan erittäin paljon tekemisissä tois-
temme kanssa oikeastaan ympäri 
vuoden, vaikka ei olla yhdessä pelat-
tukaan muualla kuin Hyvinkään sar-
jassa. Viime kausi treenattiin maa-
joukkueena todella paljon ja kaikki 
tietää miten kausi päättyi. Kun tätä 
lajia on harrastanut kaksikymmen-
tä vuotta, niin alkoi olla sellainen fii-
lis, että on aika tehdä myös jotakin 
muuta välillä. Ja kotoakin alkoi olla 
jo tuollaisia paineita. Kallen kans-
sa juteltiin asiasta aika paljon ja pa-
luu vanhaan porukkaan oli jotenkin 
luonnollinen valinta juuri siitä syystä, 
että ollaan muutenkin paljon tekemi-

Eurocks kasassa jälleen 
– hyvät pelit tavoitteena

Vanha maineikas Eurocks löi hynttyyt uudelleen yhteen ja osallistuu ensi kauden 
SM-sarjaan seitsemän vuoden tauon jälkeen. Joukkueen tavoitteena on nauttia 
peleistä ja pelaamisesta sekä laittaa sarjan ennakkosuosikeille kapuloita rattaisiin. 
Curlinglehden toimitus otti yhteyttä taannoin ensimmäisen mitalin arvokisoista 
Suomeen tuoneeseen joukkueeseen ja kyseli kuulumisia sarjan kynnyksellä. Jouk-
kueen puolesta kysymyksiin vastaili Teemu Salo. 

sissä. Lisäksi kaikilla on aika saman-
lainen elämäntilanne, eli perhe ja työt 
asettuvat asteikossa muiden asioiden 
edelle.

Oletteko pelanneet tässä välivuo-
sina yhdessä joissain turnauksissa? 
Jos olette, niin missä?
Bonspiel pelattiin pari vuotta sitten 
yhdessä ja olihan viime vuonna MM-
kisoissa meistä neljä mukana, Sakke 
(Paavo Kuosmanen) tosin valmenta-
jana. 
Mikä on tavoitteenanne ensi vuo-
den SM-sarjassa? Mihin olette 
tyytyväisiä? Millainen tilanne olisi 
pettymys?
 - Ainoaksi tavoitteeksi olemme 
asettaneet pelistä nauttimisen. Ol-
laan pettyneitä, jos tuo ei onnistu. 
Curling on kuitenkin loistava harras-
tus ja mainio tapa viettää aikaa yh-
dessä. 

Ketkä ovat SM-sarjan suosikit tei-
dän mielestänne? Mitkä joukku-
eet ovat pahimpia kilpailijoitanne? 
Ketkä ovat etukäteen ajateltuna 
mitalitaistossa?
Tällä hetkellä ei ole tiedossa kaikki 
joukkueet, jotka sarjaan ovat tulossa. 
Mutta veikkaisin, että mitalisijoista 
pelaavat vanhat tutut nimet, eli Aku 
Kauste, Tomi Rantamäki ja Markku 
Uusipaavalniemi. Noille joukkueille 
pyritään tekemään kiusaa. Varmaan 
kauden aikana sitten selviää, pysty-
täänkö siihen ja mihin asetumme 
sarjataulukossa.

Mihin turnauksiin tai kisoihin aiot-
te osallistua tällä kaudella? Aiotte-
ko ulkomaille? Minne?
 - Pyritään 1-2 turnaukseen ul-
komaille, mutta mihin on vielä kysy-
mysmerkki. 

Sumpan (Sundbyberg, Tukholma) 
lienee todennäköisin vaihtoehto. 
Muuten pelataan vain SM-sarjaa. 
Hyvinkään sarjan voitto on puolus-
tettavana ja siellä pelaillaan enem-
män tai vähemmän kaikki. 

Mitä ajatuksia joukkueen harjoitte-
lusta? Kuinka paljon? Missä aiotte 
treenata?
 - Kukin harjoittelee omien re-
surssien puitteissa. Mitään määriä 
ei ole sovittu ja varmaan talvi vasta 
näyttää minkälainen motivaatio itse 
kullakin on hallilla käydä. Hyvinkää 
on ainakin viime vuosina toiminut 
perustekniikan treenaamiseen ihan 
hyvin ja kun neljä viidestä asuu Hy-
vinkäällä, niin eiköhän meidät sieltä 
löydä. 

Mitkä asiat ovat päällimmäisinä 
treeneissä? Mihin aiotte keskittyä 
syksyllä/keväällä?
 - Eiköhän se pääpaino ole ihan 
alkuun hakea alle perustoistoja riit-
tävästi, jotta heiton saisi uomiinsa. 
Keväällä keskityttäneen tökkipeliin. 

Mitä ajattelette SM-sarjan peli-
systeemistä? Pitäisikö sitä kehittää 
jollain tavoin? Miten?
 - Minun mielestä sarjasysteemi 
on toimiva ja kun sitä on itse kehit-
tämässä, niin mitään suuria kehitys-
kohteita en ole keksinyt itse systee-
mistä. Kun erilaisia kehityskohteita 
on tämänkin talven aikana mietit-
ty, niin juurikaan ei ole löydetty kor-
jaamista. Ehkä “turnausmuotoinen” 
pelaaminen voi iskeä nilkoille näinä 
sikainfluenssan aikoina. Eli ehkä ot-
telukierroksia useammin, jotta yksit-
täiset poissaolot eivät ratkaise mesta-
ruutta. Tosin sitä ennen pitäisi saada 
olosuhteet tasaisiksi eri puolilla Suo-

mea. On olennaista, että uusikin 
joukkue voi voittaa sarjan, sil-

lä joukkueet tuntuvat elä-
vän melkoisesti. Siten ei 
ole mitään järkeä, että kä-
visi kuten salibandyssa, 

jossa entiset maajouk-
kuemiehet aloittavat 

kuutosdivarista ja 
ensimmäiset kol-
me vuotta pelaa-

vat täysin merki-
tyksettömiä pelejä. 

Tämän mahdollistaminen puoles-
taan aiheuttaa sen, että syksyisin en-
sin karsitaan pariin kertaan sarjata-
soista. Piirit ovat pienet ja tekijöitä 
kaivattaisiin lisää. Rutisijoita löytyy, 
mutta kun pitäisi itse tehdä jotakin, 
niin käsiä ei nouse pystyyn. 

Mitkä ovat pelaajien tulevaisuuden 
suunnitelmat?
 - Katsotaan mitä ensi vuosi tuo 
tullessaan ja mietitään sen jälkeen. 
Varmaan aika näyttää parhaiten mi-
ten pelaaminen ilman tavoitteita on-
nistuu. Ja voihan käydä niinkin, että 
kipinä syttyy jossakin vaiheessa uu-
delleen.

Miten kauan aiotte pelata tällä po-
rukalla? Oletteko sopineet vain ensi 
kaudesta vai onko tähtäin pidem-
mällä?
 - Ei olla sovittu mitään vuo-
sia kauanko pelataan. Käytännössä 
sama porukka vahvistettuna Miska 
Armisella ja Jussi Uusipaavalniemel-
lä meillä on ollut Hyvinkään sarjassa 
jo pitkään eikä sielläkään mitään sen 
suurempia vuosilukuja olla katsot-
tu. Jos joku lopettaa kokonaan pelaa-
misen, niin sitten pitää luonnollises-
ti katsoa tilannetta uudelleen, mistä 
korvaaja löytyy. Mutta tällaista ei ole 
ainakaan nyt näkyvissä. Mutta kun 
elämäntilanteet vaihtelevat eikä cur-
ling ole sijalla yksi, niin on hyvin vai-
kea sanoa mitään. 

Missä ja millaisessa muodossa 
Eurocks on 5 vuoden päästä?
Eiköhän olla akselilla Tuusula-Hy-
vinkää ja pyöreämmässä muodos-
sa;-)                                                      

l Jari Laukkanen
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Rakennus- & curling-

MESTARI

70-luvulla Kai Pahl leipoi itsensä rakennusmestariksi, 
1983 hänestä tuli mestari myös curlingissa. Lisää mestari-
titteleitä on tullut neljästi seniorisarjoissa 2000-luvulla. 
Ja on toki pari piirinmestaruuttakin nuoruusvuosilta 
yleisurheilussa.

l Tommi Häti
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Kai Pahlin curlinguraa voisi luon-
nehtia mutkat suoristaen niin, että 
70-luvulla pelattiin, 80-luvulla pe-
lattiin pitäen ohessa hauskaa, 90-lu-
vulla pidettiin hauskaa ja ohessa pe-
lattiin ja 2000-luvulla taas pelattiin 
pitäen ohessa hauskaa. Siinä sivussa 

tuli myös toimittua Hyvinkään Cur-
lingin hallituksissa.
 Hauskuus on se määre, jonka voi 
jokainen Pahlin tunteva liittää hänen 
rempseään luonteeseensa. Huumori 
kukkiin ja naurun hörähdykset säes-
tävät jutusteluja. Totisemmaksi on 

pitänyt heittäytyä ainoastaan silloin 
kun on taisteltu curlingin päättävien 
elimien kanssa. 
 Hauskuus ajoi toisinaan hurinal-
la ohi urheilullisista tavoitteista. Oli 
Joensuun SM-kisat 1992 ja ratkai-
seva ottelu Jussi Uusipaavalniemeä 

vastaan. Voittaja pelaisi seuraavana 
aamuna semifinaaleissa. Ilta pimeni 
ja kello tikitti. Viidennen pään tietä-
missä peli oli kutkuttavasti 4-3 Jus-
sille. Pahlin joukkueen silmissä kim-
melsi jo kuitenkin hotelli Kimmelin 
viihtyisä saunaosasto ja yökerhon 



13

S u o m e n  c u r l i n g l e H T i  3  •  2 0 0 9

kirkkaat valot. Niinpä Jussin suurek-
si hämmästykseksi Pahl vaihtoi mita-
limahdollisuuden mielummin muka-
vaan illanviettoon ja luovutti ottelun 
kesken pelin.

Curlingura käynnistyi 
Sveitsissä
Pahlin nuoruus taittui Hyvinkäällä 
urheilullisissa merkeissä. Hän har-
rasti aktiivisesti hiihtoa ja yleisur-
heilua. Piirinmestaruuksiakin tuli. 
Kuvaan astui myös lentopallo. Iän 
myötä pallo vaihtui kuitenkin cur-
lingiin, jotta kesät jäisivät vähän ren-
nommin otettaviksi kaverien kanssa. 
 Syksyllä 1975 Seppo Hieta-
la kokosi edellisvuonna perustet-
tuun joukkueeseen uusia pelaajia ja 
Pahl myös kutsuttiin mukaan. Peli-
paikkana toimi luonnonjää Hyvin-
kään Sveitsissä hyppyrimäen juurel-
la. Olosuhteissa ei ollut hurraamista 
(näytteitä tuolta ajalta löytyy YLEN 
Elävässä arkistosta).
 -  Siihen aikaan ei tiedetty edes 
peblistä mitään. Harjauksenkin suh-
teen oli tapana harjata joko Majan 
puolelta tai montun puolelta. Eli 
vain siltä puolen kiveä harjattiin mi-
hin suuntaan haluttiin kiven käänty-
vän. Tämä teoria joutui sittemmin 
romukoppaan, Pahl naureskelee.
 Pahlin joukkueessa olivat tuol-
loin mukana jo Pekka “Pedias” Kou-
vo ja Seppo Hietala, jotka edelleen 
vaikuttavat kuvioissa. Samat kave-
rit pelasivat kimpassa aina 2000-lu-
vun alkupuolelle asti, jolloin Hietala 
siirtyi syrjemmälle muun joukkueen 
aloittaessa tavoitteellisemman tree-
naamisen senioriedustuksia silmällä- 
pitäen. 

Herrojen kanssa hippasilla
Pahl johdatti joukkueensa Suomen 
mestaruuteen 1983 ja tie vei näin 
EM-kisoihin Vesteråsiin. Takana oli 
jo muutamat visiitit Ruotsin turna-
uksiin, mutta EM-kisat tekivät suu-
ren vaikutuksen. Syntyi jopa haave 
olympialaisiin pääsystä. Calgaryn ki-
soissa 1988 curling oli näytöslajina ja 
oli Suomellakin pieni toivonkipinä 
päästä mukaan. 
 EM-kisoihin liittyi muuan eri-
koinen episodi. Pahlin Revyy-jouk-
kueen aloitteesta päätettiin toimittaa 
ja julkaista kisalehtinen Suomen 
Curlingliiton alaisuudessa, johon 
myytäisiin yrityksille mainostilaa. 
Näin saataisiin kartutettua merkittä-
västi matkakassaa. Lehti onnistui yli 
odotusten ja rahaa kertyi noin 
30 000 markkaa. 
 Vaikka matkabudjetit ylitettiin 
moninkertaisesti niin  Curlingliitol-
ta ei liiennyt edustusjoukkueille kuin 
pakolliset matkakulut. Liiton edus-
tajille sitä vastoin tuntui varoja löy-
tyvän yllin kyllin hienoja hotelleja 
myöden. Kisojen jälkeen Liitto jul-
kesi laittaa vielä 1700 markan las-
kun jokaiselle pelaajalla koska näin 
oli aina ennenkin toimittu. Se mihin 
tuo summa perustui, ei koskaan sel-
vinnyt ja suhteettomalta touhu vai-

kutti hyvin sujuneen varainhankin-
nan jälkeen. 
 Asiasta käytiin sittemmin mel-
koista kädenvääntöä Hietalan Sepon 
kieltäydyttyä maksamasta laskua ja 
hänelle langetettiin kilpailukielto. 
Takaisin hän pääsi sivaltamaan olles-
saan siihen aikaan Hyvinkään tullis-
sa töissä huolintaliikkeessä ja siellä 
jököttivät Liiton Ruotsista hiljattain 
ostamat curlingkivet. Parin muistu-
tuksen jälkeenkään kiviä ei haettu ja 
Hietala ehdotti että he toimittavat 
ne pakettiautolla Liiton haluamaan 

osoitteeseen ja siitä sitten normaali 
kuljetusmaksu. Kivet toimitettiin ja 
maksuhan oli yllättäen se sama 1700 
markaa jonka Hietala oli Liitolle 
ikään kuin pystyssä. Homma lopulta 
sovittiin ja Hietala vapautui kilpailu-
kiellostaan.
 Toisen kerran kädenvääntöä 
harrastettiin Hyvinkäälle puuhatun 
pressuhallin kanssa. Hallituksen jä-
senenä Pahl ja muutama muu eivät 
suostuneet allekirjoittamaan päätös-
tä ennen kuin heille esitettäisiin kus-
tannusarvio hankkeesta. Painostusta 
oli tullut allekirjoittaa paperi ilman 
konkreettisia lukuja tai arvioita. Vas-
ta muutaman pyynnön jälkeen saa-
tiin jo jotain lukujakin pöytään, puol-
tava päätöskin syntyi ja halli lopulta 
nousi nykyiselle paikalleen. Monen-
moista kirjoittelua ja kritiikkiä se ai-
kanaan laajalti paikallisesti kirvoitti.

Laukkanen ja Uusipaaval-
niemi kokoonpanoon
Pahl muistelee uraansa lämmöllä ja 
mielihyvällä. Uskomattoman monta 
hauskaa hetkeä mukavien ihmisten 
seurassa on tullut vietettyä. Ikävim-
millekin väännöille Pahl osaa hyvän-
tuulisena naureskella. Mitään ei ole 
jäänyt hampaan koloon. Joskus on 
toki tullut tehtyä ylilyöntejä, mut-
ta eivät nekään loppupelissä kaduta. 
Selkä suorana edelleen seistään.
 Pahlin alaisuudessa pelasi 80-lu-
vulla kaksi tulevaa arvokisamitalistia. 
Jari Laukkanen liittyi mukaan 80-lu-
vun puolivälissä muutamaksi vuo-
deksi. Sitten he Markku Uusipaaval-
niemen kanssa vaihtoivat paikkoja 

ja Laukkanen liittyi legendaariseen 
Four Boysiin.
 -  Kyllähän niistä kavereista tiet-
ty lahjakkuuden havaitsi ja totesin-
kin että ette te meidän vaarien seu-
rassa kauaa viihdy. Laukkanen tosin 
taisi tykästyä meidän hauskanpito-
kulttuuriin siinä määrin, että viipyi 
muutaman kauden verran.
 Pahl haluaa nostaa hattua kah-
delle suomalaiselle lajin uranuurta-
jalle. Jaana Jokela, joka aloitti Pah-
lin opissa pelaamisen ja kohosi sitten 
myöhemmin lajin tunnetuksi teki-

jäksi maailmanlaajuisesti, ansaitsi-
si enemmänkin arvostusta. Jaanan 
esimerkillä suomalainen naiscurling 
nosti päätään 80- ja 90-luvuilla leve-
ällä rintamalla ja tasaisen hyvää me-
nestystä tuli arvokisoissa. 
 Toinen uranuurtaja ja pyyteetön 
työmyyrä on Juhani “Hemppa” Hei-
nonen. Lähes kaikki Suomen mes-
tarit ovat käyneet Heinosen koulun 
uransa alkuvaiheessa.

Puoliso löytyi 
kentän laidalta
Monista curling-tuttavuuksista on 
kehkeytynyt syvempiäkin ystävyyk-
siä ja kanssakäymistä on jään ulko-
puolella ollut läpi vuosien. Pahlin 
avopuoliso Helena Timonen löy-
tyi myös curlingympyröistä vuon-
na 2005. Kummallakin oli takanaan 
avioero ja kaksi yksin eläjää tutustui 
toisiinsa. Sittemmin on kotia pidetty 
kahdella paikkakunnalla, Hyvinkääl-
lä ja Joensuussa.

Kai Pahl

Syntynyt 1954
Avoliitossa, tytär 
Ammatti rakennusmestari
Aloitti curlingin 1975
Suomen mestaruudet
- 1983 miehet
- 2001, 2002, 2005 ja 2007 seniorit

Arvokisat
- 1983 EM-kisat, 10. sija
- 2005 seniorien MM-kisat, 10.
- 2007 seniorien MM-kisat, 5.
- 2008 seniorien MM-kisat, 4.

katso Pahlin listaus suomalaisen curlingin merkittävistä hetkistä: www.curling.fi  

 -  On ollut erittäin mukava pääs-
tä siinä sivussa tutustumaan joen-
suulaiseen curlingtoimintaan. Heillä 
on hyvä halli ja tälle kaudelle saatan 
osallistua heidän sarjatoimintaansa-
kin. Muilta osin vietämme Helenan 
kanssa eräänlaista välivuotta curlin-
gista. Reissaamista tulee riittämiin 
kahden paikkakunnan välillä ja sen 
seurauksena turnauksissa kiertämi-
nen käy haastavaksi.
 Pahl on toiminut myös Helenan 
joukkueen valmentajana yksissä se-
niorikisoissa ja tuloksena oli hienos-
ti neljäs tila. Kiinnostusta olisi enem-
mänkin valmennushommiin.

Tieto-taidon levin-
neisyys heikkoa
Pahl on mielenkiinnolla seurannut 
suomalaisen curlingin nousut ja las-
kut 70-luvulta alkaen. Oman uran 
osalta hiipumisen aika oli 90-luvulla, 
mutta seniorisarjojen syntyminen toi 
mukanaan uuden kipinän. Hän pys-
tyi toteuttamaan unelmansa päästä 
pelaamaan lajin mahtimaihin Skot-
lantiin ja Kanadaan. Kyseessä olivat 
senioreiden MM-kisat ja Suomen 
mestaruuksia varten panostettiinkin 
näinä vuosina poikkeuksellisen mää-
rätietoisesti.
 -  Hämmästyttää kun Suomes-
sa on käytännössä lajin huipulle vaa-
dittava tieto-taito olemassa, mutta 
sitä ei ole juuri hyödynnetty. Erityi-
sesti nuoret on se ryhmä johon näi-
tä oppeja olisi hyödyllisintä istuttaa. 
Heistä kuitenkin kasvaa se seuraava 
sukupolvi, joka tökkii meitä vanhem-
piakin siinä sivussa eteenpäin, Pahl 
summailee.
 -  Suomessa olosuhteet eivät ole 
tällä hetkellä esteenä huipulle nouse-
miselle mikäli vain harjoitteluvirtaa 
riittää. Sen ovat Markun joukkueet 
pystyneet todistamaan. Toki helpot-
taisi kun oikeita curlinghalleja saatai-
siin useammille paikkakunnille ja oi-
keaa tieto-taitoa siihen oheen oikein 
hyödyntäen.
 Pahl aikoo jatkaa omaan uraansa 
vielä vuosia ja suunnitelmissa on ol-
lut jopa vanhan kunnon Revyyn ka-
saaminen jossain kohdin satunnaisia 
turnauksia varten.                                                            

Revyyn kaverit EM-kisoissa 1983, jolloin mestaruus kariutui legendan mukaan 
kahteen peräkkäiseen roskaan. Kuvassa Kai Pahl, Seppo Hietala, Pekka Kouvo 
ja Timo Korhonen.
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Suomen Curlingliitto sai Suo-
men Urheiluopistosta (=Vieru-

mäki) tärkeän yhteistyökumppanin, 
kun vuonna 1998 liitossa päätettiin 
aloittaa curlingin SM-sarja. Hank-
keen puuhamiehenä liiton päässä 
oli Markku Uusipaavalniemi, jonka 
johtama joukkue oli keväällä saavut-
tanut curlingissa Suomen ensimmäi-
sen arvokisamitalin, MM-pronssia 
Kanadan Kamloopsissa. Pelipaikak-
si valikoitui huippu-urheilukeskuk-
sena tunnettu Vierumäki, jonka sil-
loinen rehtori Tapani Ilkka innostui 
myös curlingista. Nopeasti sujunei-
den neuvotteluiden tuloksena liitto 
myi Vierumäelle pari vanhaa kivi-
sarjaa, jotta urheiluopistolla voitiin 
harrastaa lajia myös omissa asiakas- 
ja muissa tapahtumissa. Liitto taas 
puolestaan tilasi WCF:ltä parempia 
kiviä alkavaa SM-sarjaa varten. En-
simmäinen SM-sarja siis pelattiin 
kaudella 1998-1999, ja sen jälkeen 
Vierumäellä on pelattu vuosittain, lu-
kuun ottamatta kausia 2003-2004 ja 
2004-2005, jotka pelattiin Oulunky-
lässä.
 Tapani Ilkan innostus curlingiin 
ja rooli Vierumäen johtajana oli rat-
kaiseva tekijä sille historialliselle pää-
tökselle, että liitto päätti lähteä hake-
maan Vierumäelle EM-kisoja, jotka 
sitten järjestettiin siellä joulukuus-
sa 2001. Tosiasia on se, ettei kisojen 
järjestäminen olisi tuolloin ollut lii-
tolle mitenkään mahdollista ilman 

yhteistyötä Vierumäen kanssa. Ki-
sat onnistuivat mainiosti, ja Suomen 
maine curlingmaailmassa kasvoi en-
tisestään. Tämä oli myös pohjana 
Seniorien MM-kisojen hakemiselle 
Vierumäelle. Nämä kisat puolestaan 
järjestettiin sitten maaliskuussa 2008, 
minkä lisäksi Vierumäellä pelattiin 
samaan aikaan historialliset ensim-
mäiset Mixed-Doubles MM-kisat. 
Nämäkin kisat onnistuivat erinomai-
sesti, ja kisajäitä kiiteltiin yksiksi his-
torian parhaista!
 Vierumäellä isoista yritysten lii-
kunta- ja virkistyspäivistä vastaava 
Tuomo Järvinen toteaa, että ”hyvin 
menneen olympiaturnauksen jälkeen 
curlingin kysyntä kasvoi räjähdys-
mäisesti, ja jos joku väittää, että huip-
pu-urheilulla ei ole tunteita ja kokei-

lunhalua lisäävää merkitystä kansan 
syvien rivien välissä, niin puppua 
haastelee! Nyt kun muutama vuo-
si on kulunut, niin ilolla voin todeta, 
että curlingin kysyntä ja kaikinpuo-
linen kiinnostus lajiin on pysynyt ja 
kasvanut entisestään”, Järvinen jat-
kaa.
 Tuomo Järvisen mielestä ”laji 
on mainio, koska tavisihmisten kes-
kuudessa ei koskaan etukäteen pysty 
sanomaan, kuka taitaa curlingin sa-
lat parhaiten, ja usein kaiken lisäksi 
curlingharjaa heiluttaa ja parhaasta 
liu’usta vastaa se, joka kenties ei niin 
muissa lajeissa olisi korkeimmalla ko-
rokkeella. Meidän myynnissä usein 
kysytään, että mikä olisi sellainen laji, 
joka kokouspäivän jälkeen olisi jotain 
mukavaa, mitä voisi yhdessä harras-

Curlingia Vierumäellä jo yli 10 vuotta
l Olli Rissanen
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taa… Silloin curlingia on helppo suo-
sitella, ainakin me tiedämme jo näi-
den vuosien ja kokemusten jälkeen, 
että curling on tullut meidän ohjel-
miin jäädäkseen. Kun vielä tulevina 
vuosina saamme kolmannen jäähal-
lin, niin silloin kenties voisimme yh-
den hallin valjastaa kokonaan curlin-
gin käyttöön, mutta tämä siis kenties 
joskus tulevaisuudessa…”
 Mikäli kaikki vuoden curling-
tunnit (= jää curlingkäytössä) jaet-
taisiin tasaisesti, niin Vierumäellä 
pelataan Järvisen käsityksen mukaan 
jokaisena vuodenpäivänä 3-4 tuntia 
curlingia! Ja arkipäivisin A-halli on 
jo selkeästi enemmän curlingin kuin 
muiden jäälajien käytössä! 
 Sekä Vierumäki että Curling-
liitto ovat olleet erittäin tyytyväisiä 
toteutuneeseen yhteistyöhön! Yhte-
nä konkreettisena esimerkkinä tästä 
yhteistyöstä on ollut panostaminen 
jääntekoon, johon liiton toimesta 
alettiin syvällisemmin paneutua ni-
menomaan Vierumäellä. Tänä päivä-
nä Vierumäellä jäähallien jäänhoita-
jille pidettävillä kurssituksilla yhtenä 

”oppiaineena” on myös curlingjään te-
keminen ja hoito! Voitaneen siis kiis-
tatta todeta, että Vierumäki on malli-
esimerkki hyvästä yhteistyöstä ja että 
Vierumäellä on pysyvä, merkittävä 
paikka suomalaisen curlingin histo-
riassa!                                                                  
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- Pitää paikkansa, sanoo Peja kysyttäessä paluuaikeis-
ta. Joukkueessa pelaavat Peter narup, magnus Swart-
ling ja Thomas nordin Peja Lindholmin hoidellessa 
kipparin tonttia, aivan kuten aikanaankin. Joukkue sai 
ajatuksen pelata pitkän tovin jälkeen yhdessä, kun he 
olivat curlinghallin avajaisissa Uppsalassa pelanneet 
kaksi lyhyttä näytösottelua. Pojat totesivat homman 
olleen sen verran hauskaa, että päättivät osallistua 
turnaukseen.
 Kysyttäessä jatkosuunnitelmia Peja kertoo jouk-
kueen sopineen, että aikovat pelata joka vuosi yhden 
turnauksen hauskanpitomielessä. 
 Se, mitä turnauksia pojat aikovat pelata, ei vielä 
ole tarkemmin suunniteltu. Kysymykseen voivat tulla 

turnaukset ulkomailla kuten muualla Euroopassa tai 
Kanadassa.
 Kun Pejalta kysyttiin muuttuvatko suunnitelmat, 
jos peli sujuu hyvin, Peja sanoi: ”Ei ole poissuljettua, 
ettemmekö pelaisi enemmänkin, mutta Ruotsin mes-
taruussarjaan emme aio lähteä”. Myöskään olympia-
laiset eivät kuulu joukkueen tulevaisuuteen vaikka ne 
ovatkin ainoat kisat, joista joukkue ei onnistunut huip-
puvuosinaan mitaleita hankkimaan. 
 Liikaa pojat eivät aio harjoitella ennen tulevaa tur-
nausta. Yhteiselle harjoittelulle kun tuo jo pieniä han-
kaluuksia se tosiseikka, että kaksi pojista asuu Öster-
sundissa ja kaksi Tukholmassa. Tavoitteena vanhoilla 
mestareilla on voittaa ainakin yksi matsi tulevassa 

turnauksessa. ”Vastustajilla on vain hävittävää meitä 
vastaan, koska emme ole pelanneet pitkään aikaan yh-
dessä. Aiomme olla tyytyväisiä, jos voitamme edes yh-
den pelin”.

maailmanmestarit palaavat syksyllä pelikentille 
– ainakin yhteen turnaukseen
Kolminkertainen maailmanmestarijoukkue Ruotsista, Peter ”Peja” Lindholmin 
joukkue tekee paluun curlingjäille. Joukkue löi pelihanskat naulaan pieleen 
menneiden Torinon olympialaisten jälkeen maaliskuussa 2006. Nyt joukkue on 
kokoontumassa jälleen yhteen pelatakseen Sundbyberg Openissa marraskuun 
ensimmäisenä viikonloppuna.

Kolminkertainen maailmanmestari tekee paluun
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Anne ja Ellen ratkomassa mestaruutta Vierumäellä

Meiltä ja
maailmalta

laukkanen
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Kolminkertainen maailmanmestari tekee paluun

Terhi pelasi edustustasolla lähinnä Jaana Jo-
kelan maineikkaassa joukkueessa. Parasta 
aikaa oli vuodet 1992-94, jolloin EM-ki-

soissa oltiin kahdesti viidensiä ja MM-kisoissakin 
semifinaalipaikka jäi epäonnekkaasti päättyneen 
Ruotsi-tappion myötä haaveeksi. Suomi johti vii-
meiseen päähän lähtiessä neljällä pisteellä ja voitto 
olisi tiennyt paikkaa mitalipeleihin. Niin vain kävi 
että Ruotsi nappasi voittoon tarvittavat viisi pistet-
tä suomalaisten suureksi pettymykseksi. 
 Terhi osallistui viimeisen kerran EM-kisoihin 
loppuvuodesta 1994 Sundsvallin kisoissa pieksä-
mäkeläisjoukkueen vahvistuksena. Samoihin ai-
koihin oli hän hakenut Halsuan kunnan eläinlää-
kärin virkaa ja pesti toteutuikin pika-aikataululla. 
Muutto pohjanmaalle tapahtui alkuvuodesta 1995 
ja siinä sivussa curling sai jäädä. Ajatus tosin oli 
aluksi, josko seudulle voisi viritellä jonkinlaista 
seuratoimintaa homman jäädessä lopulta vain aja-
tuksen asteelle. Tuohon aikaan lähin paikkakunta 
harrastukselle olisi ollut Kuopio, joten edellytykset 
lajin parissa jatkamiselle olivat varsin marginaali-
set.

 Peliura alkoi syksyllä 1983 le-
gendaarisesta Sveitsinrinteen kou-
lusta Hyvinkäältä. Sama koulu josta 
suuri osa Suomen mestareista Uusi-
paavalniemistä alkaen on lajin pariin 
lähtenyt. Liikunnanopettajana toi-
minut Sirkka Alikylä kokosi lukio-
tytöistä kahdeksan hengen ryhmän 
jotka aloittivat curlingin harjoitte-
lun. 
 Muutama tyttö jäi alkuinnos-
tuksen jälkimainingeissa sivummal-
le ja lopulta oli koossa ryhmä joka 
päätti osallistua ennakkoluulotto-
masti ensimmäisenä suomalaisena 
naisjoukkueena EM-kisoihin. Ruot-
sin Vesteråsissa käydyt kisat menivät 
ensikertalaisilta kunnialla läpi ja yksi 
voittokin saavutettiin. Sijoitus oli 13. 
Miehiä muuten noissa kisoissa edusti Kai Pahlin 
joukkue.
 Pelikaverit muistavat Terhin rennon boheemi-
na tyyppinä jonka kanssa kaikki tulevat mutkitta 
toimeen. Hyvin hän on tullut toimeen myös Hal-
suan eläinlääkärinä sillä on edelleen samassa viras-

sa ja mainitseekin että 
lähti silloin viran pe-
rään jäädäkseen. Tuleva 
aviomies löytyi samoil-
ta seuduilta ja naimi-
siin he menivät vuonna 
2005. Saman vuonna 
parille syntyi lapsi. 
 Terhi ei ole suin-
kaan sukunsa  ainoa 
curlingin parissa aktii-
visesti toiminut vaan 

Terhi Arolla on vyöllään nippu Suomen 
mestaruuksia ja arvokisoissakin on pis-
täydytty reteät 11 kertaa. Vuonna 1995 
matka vei Halsualle, curling sai jäädä ja 
sukunimi vaihtui sittemmin avioliiton 
myötä Ahoksi.

hänen äitinsä ja veljensä ovat myös harrastaneet 
lajia. Jori on siskonsa tapaan menestynyt hyvin ja 
osallistunut arvokisoihin seitsemän kertaa 80- ja 
90-luvulla. Suomen mestaruuksia on hänellä neljä. 
 Vaikka peliura Terhiltä jäikin Halsualle muu-
ton myötä, niin lajia ei hän ole missään nimessä 
unohtanut. Mielenkiinnolla hän on seurannut me-
dian kautta suomalaisten menestyksiä ja edesotta-
muksia. Erityisesti Terhi on kokenut voittona lajin 
osakseen saama mediahuomio sekä yleinen hyväk-
syntä. 90-luvulla vielä moni avoimesti naureskeli 
curlingille ja kovin moni ei edes tiennyt koko lajia. 
Nyt hän voi tuntea ylpeyttä ollessaan osa lajin suo-
malaista historiaa. 
 Terhi ei haikaile pelaamisen perään, mutta 
myöntää lopuksi että joihinkin satunnaisiin tur-
nauksiin saattaisi jossain kohdin sopivan porukan 
kanssa osallistuakin.                                                 

Terhi oli mukana ottamassa Suomen naisten ensimmäistä 
arvokisavoittoa EM-kisoissa 1984

kivet vaihtuivat eläimiin      

Curlinglehti aloittaa artikkeli-
sarjan henkilöistä, joilla on 
takana näkyvä ura curlingin 

parissa, mutta ovat poistuneet vuosia 
sitten kokonaan lajin parista.

Terhin sijoitukset arvokisoissa:
- 1983 EM-kilpailut, 13. 
- 1985 juniorien EM-kilpailut , 6.
- 1988 EM-kilpailut, 12. 
- 1989 MM-kilpailut, 10. 
- 1989 EM-kilpailut, 9. 
- 1990 EM-kilpailut, 7. 

- 1991 EM-kilpailut, 8. 
- 1992 MM-kilpailut, 10. 
- 1992 EM-kilpailut, 5. 
- 1993 EM-kilpailut, 5. 
- 1994 MM-kilpailut, 6. 
- 1994 EM-kilpailut, 10.

l Tommi Häti

Terhi Aro on viihtynyt curling-uran tauottua 
eläinlääkärinä Halsualla. Omalta tilalta löytyy 
myös lehmiä.

MISSÄ
HÄN ON

NYT?
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MIKSI
Tärkeintä on miettiä mitä tur-
naukselta halutaan. Harras-
telijoille ei useinkaan oma 
menestys ole päällimmäise-
nä kriteerinä, vaan hauska 
yhdessäolo, tutustutaan uu-
siin ihmisiin ja siinä sivus-
sa päästään haistelemaan 
ulkomaan curlingtuulia. 
Yksi merkittävä tekijä on 
useimmilla saada vaih-
telua kotimaan sar-
jojen koluamiseen 
ja tietenkin kar-
tuttaa lajitietout-
ta. Kilpapelaajat 
hakevat kovista 
turnauksista en-
sisijaisesti ko-
kemusta ja lisä-
vauhtia omaan 
kehitykseensä. 

MINNE
Eurooppa on valta-
osalle se ensisijainen kohde 
matkojen ja ajankäytön suh-
teen. Tarjontaa on paljon, pi-
tää vain haarukoida minne 
päin haluaa lähteä.
 Koska Suomessa curlingkulttuuri on melko 
nuorta ja jopa olematonta, on suositeltavaa lähteä 
tutustumaan perinteikkäiden ja isojen curling-
maiden tarjontaan. Tällaisia maita Euroopassa 
ovat Sveitsi, Skotlanti ja Ruotsi. Kussakin näis-
sä on lajille ominainen klubikulttuuri voimissaan, 
takana on pitkä historia ja peliolosuhteet ovat 
kunnossa. Näistä maista löytyy kilpapelaajille ko-
vatasoisia rahaturnauksia, mutta harrastelijoille-
kin on tarjolla paljon leppoisahenkisiä turnauk-
sia. Sveitsin osalta mainittakoon kallis hintataso, 
joka kannattaa ottaa huomioon.
 Vanhan Itäblokin maat tarjoavat myös paljon 
turnauksia, joissa yhtenä houkuttelevana tekijänä 
on edullinen hintataso. Miinuksena todettakoon 

että jäät ovat usein melko heikkotasoi-
sia, turnaukset pelataan jääkiekko-

kaukaloissa ( joita ei ole suuremmin 
tasoitusjäädytetty) ja joukkueiden 
taso kirjavaa. Curlingkulttuuri on 
myös melko alkutekijöissään näil-
lä alueilla.
 Todellinen mekka lajin har-
rastajalle on tietenkin Kanada, 

jossa on yli miljoona harrastajaa 
ja halleja pienissäkin kylissä. Tur-

nauksia on joka lähtöön mutta taso 
on kaikkialla paria pykälää kor-
keammalla Eurooppaan ver-

rattuna. Aktiivisia pro-
vinsseja ovat esimerkiksi 
Alberta ja Ontario.

MILLOIN
Syyskaudella tun-

tuu olevan eniten 
tarjontaa kaikis-
sa maissa. Se an-
taakin reippaan 
startin monelle 
kautensa ulko-

mailla aloittaval-
le. Kevätkaudella 

on selvästi vähemmän 
tarjontaa johtuen siitä että eri mai-

den omat sarjat ovat kuumimmillaan. 
Turnauksiin ilmoittautuessa kannattaa olla ajois-
sa liikkeellä. Suosituimmat buukataan täyteen jo 
kuukausia ennen turnausta.

MITEN
Lähialueille suunnatessa autoilu on usein talou-
dellisin vaihtoehto. Pidemmälle mentäessä, esim 
Keski-Eurooppaan, kannattaa jo miettiä lentoko-
netta. Näin säästyy matka-aikaa ja palkattomia 
työpäiviä.
 Turnausmatkojen oheen suositellaan ajan-
käytöllisesti liittämään mukaan pari harjoittelu-
päivää paikan päällä. Näin valmistautuminen tur-
naukseen tehostuu ja samalla pääsee tutustumaan 
etukäteen tuleviin jäihin sekä kiviin.                     

Curlingmatkailu
Useat maamme joukkueet rikastuttavat curling-kauttaan lähtemällä 
pelaamaan yhden tai useammankin turnauksen ulkomaille. Curlinglehti 
listasi omat vinkit ja kyseli kokeneelta turnauskävijältä hänen turnauss-
uosituksensa ulkomaille suuntaaville. 

Jussin lista:

st. moritz Cup
maaliskuu, Sundbyberg, Tukholma
Tasoitusturnaus, ei ehkä parhaille joukkueille, 
mutta hyvillä jäillä mukava turnaus. Miellyttävä 
ilmapiiri. Helppo vaihtoehto ensimmäiseksi 
turnaukseksi Suomen ulkopuolella.

sundbyberg open
loka/marraskuu, Sundbyberg, Tukholma
Huipputurnaus, hyville joukkueille. 
Hyvät jäät ja huippuvastustajat.

neujahr Tournament
tammikuu, Bern
Rauhallinen turnaus, ei huippuja, mutta 
osaavia vastustajia. Hyvät jäät, alpit vieressä.

north West Castle
Stranraer, Skotlanti
Mixed turnaus melkein joka viikonloppu 
hotellin asiakkaille. Luxusta parhaasta pääs-
tä. Hotellin omistaa McMillanin curlingperhe. 
http://www.northwestcastle.co.uk/curling.htm

Suositeltavia kesäturnauksia (joissa itse en 
tosin ole vielä käynyt):

Garmisch-Partenkirchen
heinäkuu, Saksa
Rauhallisempi ja enemmän aikuisille 
kuin Oberstdorf...

oberstsdorf
touko/kesäkuu, Saksa
Varsinkin nuorten suosiossa oleva turnaus.

Cortina d’ampezzo
kesäkuu, Italia
Paikka on ainakin hieno, 
keskellä Dolomiitteja.

l Tommi Häti

Kalle W.


