
S U O M E N  C U R L I N G L E H T I  4  •  2 0 0 9

1

4/
20

09

S U O M E N  C U R L I N G v ä E N  P U O L U E E T O N  ä ä N E N k a N N aT Ta j a

Miehet jääneet naisten varjoon
Joensuussa menestys nojannut naiscurlingiin

INTERVALLIKELLOTUS
– hyötyä vai haittaa



JulkaisiJa: 
Suomen Curlingliitto ry

ToimiTuksen osoiTe: 
Kivivuorenkuja 4 A 3 
01620 Vantaa

PääToimiTTaJa: 
Tommi Häti
gsm 050 436 1306 
tommi@reaktio.fi

ToimiTussihTeeri: 
Riikka Louhivuori
riikka.louhivuori@welho.com

VakiTuiseT aVusTaJaT:
Jari Laukkanen
Olli Rissanen
Markus Sipilä
Jermu Pöllänen

ulkoasu: 
Kari Tuulari

kari.tuulari@dlc.fi

osoiTTeenmuuTokseT: 
riikka.louhivuori@welho.com

PosTia lehdelle:
curlinglehti@gmail.com

Curlinglehti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. 

Lehteen voi lähettää 
lajiin liittyviä juttuja 
ja kuvia sähköisessä 

muodossa. Myös ideat ja 
kritiikki ovat tervetulleita.

PainoPaikka:
Newprint Oy, Loimaa, 2009

ISSN 1237-802X

S U O M E N  C U R L I N G L E H T I

4/
20

09

ilmoiTusVaraukseT:
curlinglehti@gmail.com

ilmoiTushinnaT:
1/1 -sivu, 4-v. 297x210 mm 450  €
1/2 -sivu, 4-v., vaaka 130x190  mm 250  €
1/2 sivu, 4-v., pysty 260x90  mm 250  €
1/3 sivu, 4-v., vaaka  90x190  mm 150  €
1/4 -sivu, 4-v., pysty 130x90  mm 90  €

ilmoiTusaineisToT:
curlinglehti@gmail.com tai postitse:
Curlinglehti / Riikka Louhivuori, Kalatorppa 2 A 62, 02230 Espoo

F1 ja curling 
Suomalaisten F1-pilottien mahdollinen poisjääminen 
ensi vuoden sarjasta kirvoitti paljon keskutelua. Erityi-
sesti MTV3 on koittanut pitää yllä ajatusta että laji 
kiinnostaa suomalaisia jatkossakin vaikkei yhtään omaa 
poikaa mukana kaasuttelekaan. Tästä on moni ollut 
täysin eri mieltä. Kuka jaksaa katsoa tapahtumaköyhää 
kaasuttelua jos mukana ei ole ketään kenen puolesta 
jännittäisi. En ainakaan itse aio vaivautua. 

Saman tyyppistä spekulointi on hiljaisesti käyty myös 
curlingharrastajien piirissä tulevien olympialaisten tii-
moilta. Torinossa curling oli todellinen hitti, joka kam-
pesi massat tv:n ääreen jännäämään mitä ihmetekoja 
Uusis tällä kertaa virpoo. 

Mielenkiintoista on nähdä  kuinka suomalaisten poissa-
olo vaikuttaa lajin seuraamiseen kotisohvilla. Toki tällä 
kertaa kun ollaan täysin eri aikavyöhykkeillä niin lähe-
tysajat joka tapauksessa ovat haasteelliset lajista intoile-
ville. Se ei voi olla rokottamatta katsojalukuja jos pelejä 
näytetään aamuyöstä. 

Joka tapauksessa lajimme saa näkyvyyttä, joka heijastuu 
lisääntyvinä esittelytilaisuuksina ja kyselyinä ympäri 
Suomen. Ensiarvoisen tärkeää olisi hyödyntää olympia-
laisten mukanaan tuoma noste lajille ja konkretisoida se 
jäsenmäärien kasvuna. Edelliskerralla saimme paljon uu-
sia paikkakuntia, mutta monella perinteisellä paikkakun-
nalla jäsenmäärät esittelyistä huolimatta laskivat.

Tommi Häti

P ä ä k I R j O I T U S
Hollola 10.12.2009
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Viitaten viime leh-
dessä toivomaa-

ni aktiivisuuteen liiton 
syyskokouksessa sekä 
osallistumisessa liiton 
hallituksen ja sen alais-
ten valiokuntien toi-

mintaan, on hieman pettyneenä  todettava, ettei 
se toteutunut aivan toivotussa laajuudessa. En-
sinnäkin liiton strategiatyön raporttiin tuli 
kommentteja vain muutamalta seurojen edusta-
jalta, valtaosan seuroista jäädessä asiassa täysin 
passiiviseksi. Strategiatyön yhtenä tavoitteena 
oli myös harrastajien innostaminen osallistu-
maan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen, 
mutta tälläkin saralla vain muutama henkilö on 
toistaiseksi ilmoittautunut mukaan yhteisiin 
”talkoisiin”… Mistä siis kiikastaa?  

 Itse näen tilanteen niin, että  ainakin yhtenä 
syynä vaisuun osallistumiseen on se, että useim-
milla curlingpaikkakunnilla itse seuratoiminta 
on niin passiivista, etteivät myöskään yksittäiset 
seuran jäsenet koe luottamuspohjaista toimin-
taa innostavaksi tai mielekkääksi. Toki tämä on 
myös osaltaan ymmärrettävissä, koska tosiasia 
on se, että useimmilla seuroilla on hyvin niu-
kasti resursseja käytettävissä, ja monelle jäsenel-
le riittää pelkästään se, että pääsee pelaamaan. 
Toinen tosiasia on kuitenkin myös se, että mi-
käli mitään ei tehdä, ei niitä resurssejakaan mis-

tään tule. Vaaditaan siis muutaman ”innostu-
neen hullun” ryhtymistä toimeen, mistä on jo 
hyviä esimerkkejä suomalaisen curlingin histo-
riassa! 

 Strategiatyön yksi oleellinen tavoite oli siis 
myös seuratoiminnan aktivoiminen, mille näyt-
tää selvästi olevan ”sosiaalinen tilaus”. Vuoden-
vaihteen jälkeen alamme toteuttaa raporttiin 
kirjattuja tavoitteita, ja toivon että jokaiselta la-
jipaikkakunnalta löytyy tuo muutama ”innos-
tunut hullu”, joka on valmis ottamaan haasteen 
vastaan!

Uudet gurlingpaikkakunnat 
heti mukaan toimintaan 

Uudet curlinpaikkakunnat, Virrat ja Peurunka, 
ovat osoittaneet kiitettävää aktiivisuutta järjes-
tämällä  heti ensimmäisenä toimintakautenaan 
SM-sarjan turnausviikonlopun. Tarjous turna-
usten järjestämisestä tuli nimenomaan ko. paik-
kakunnilta, ja myös liitto halusi lajin edistämi-
seksi ne siellä järjestää. Virroilla on lisäksi heti 
ensimmäisenä syksynä saatu huikeasti 16 jouk-
kueen paikallissarja pyörimään, mikä on varsin 
ainutlaatuista. Myös neuvottelut paikallisen jä-
senseuran toiminnan aloittamisesta ovat käyn-
nissä. Peurungassa jäsenseura on jo olemassa, 
joten hyvältä näyttää myös sillä suunnalla. Savi-
taipaleella on ”omissa oloissa” pelattu curlingia 

Seuratoiminnan aktivoiminen käyntiin
jo hetken aikaa yhdellä erillisellä curlingradalla, 
ja nyt myös siellä on halua liittyä liiton toimin-
nan piiriin. Rakas lajimme siis leviää edelleen, ja 
erityisen tärkeätä on, että uudet lajipaikkakun-
nat saadaan rekisteröidyn toiminnan piiriin heti 
alusta alkaen. Tästä on syytä aina muistuttaa, 
kun nykyiset jäsenseuramme käyvät pitämässä 
lajiesittelyjä uusilla paikkakunnilla! 

Vuosi vaihtuu, 
mutta curling pysyy!

Vuoden lopussa pelataan mielenkiintoiset EM-
kisat, ja tapahtumia riittää heti vuoden alusta 
lukien niin täällä  kotimaassa kuin ulkomailla-
kin, huipennuksena tietysti helmikuun olym-
piakisat Vancouverissa. Muistakaa olla mukana 
ainakin kotikatsomoissa, ja seurata myös omaa 
curlingkanavaamme liiton nettisivuilla! Tarjolla 
on meille kaikille elämyksiä niin jäällä kuin ko-
tikatsomoissakin, vastapainoksi arjen kiireelle ja 
”harmaudellekin”! 

Toivotan kaikille Rauhallista Joulua 
ja Iloista Curlingvuotta 2010!

  

Vantaalla 10.12.2009

P U H E E N J O H TA JA N  PA L S TA

VAKUUTUSASIAA

Curlingliiton jäsenseurojen jäseniä koskeva tapaturma-
vakuutus on voimassa myös vuodelle 2010 entisin eh-
doin, samoin kuin liiton jäsenseuroille tarjoama esit-
telyvakuutus, joka korvaa lajiesittelyissä mahdollisesti 
tapahtuvat vahingot. Tiedot vakuutuksista ja niitä kos-
kevista menettelyohjeista löytyvät liiton nettisivuilta,
www.curling.fi

S U O M E N  C U R L I N G L I I T T O  Ry  T I E d O T Ta a 

TEKEVÄLLE  TÖITÄ

Jos olet kiinnostunut mahdollisesta 
työpaikasta Curlingliitossa, ole yhteydessä 
puheenjohtaja Olli Rissaseen 
olli.rissanen@curling.fi tai 
puhelin 040 553 1233
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Meiltä ja maailmalta
laukkanen & häti

WCF suunnittelee joitakin sääntömuutoksia 
tulevaisuudessa. Monet tulevat mahdolliset 
muutokset liittyvät pelin kestoon. WCF:ssä 
mietitään, miten pelien kestoa voitaisiin 
kontrolloida nykyistä paremmin. Ehdotuksien 
joukossa on mm. ajanottosysteemin muutos 
siten, että ajanotto perustuisi miettimiseen 
käytettyyn aikaan. Asiaan liittyy aikalisien 
poistaminen mahdollisesti kokonaan ja jouk-
kueiden kentälle marssittamisen mielekkyys. 
WCF lähtee siitä, että itse ottelun nykyinen 
kesto on ihan ok, mutta keinoja ottelutapah-
tuman kokonaiskeston lyhentämiseksi mieti-
tään.
 Toinen mielenkiintoinen pohdinta koh-
distuu siihen, pitäisikö pelien kestää 10 vai 8 
päätä. Arvokisoissahan pelataan 10 pään pele-
jä, mutta eri kiertueilla pelataan lähes sään-
nöllisesti 8 pään otteluita. Tässäkin asiassa 
lienee kummassakin puolensa ja omat kan-
nattajansa. Saa nähdä, tuleeko muutoksia.
 Kolmas mielenkiintoinen ehdotus kos-
kee tie-break -pelejä. Niistä halutaan eroon 

Tässä mallia meille suomalaisille siitä, miten pitää satsata olympia-
kisoihin. Kiinan maajoukkueet (miehet, naiset sekä juniorit) muutti-
vat syyskuun alussa Kanadan Leduciin harjoittelemaan olympialai-
sia varten. Joukkueet harjoittelevat siellä ei enempää eikä vähempää 
kuin itse olympialaisiin asti. 
Joukkueiden muuttoa perustel-
laan paitsi harjoitteluolosuhteilla 
ja sijainnilla myös sillä, että näin 
pelaajista tehdään kaksikielisiä. 
Harjoittelun ohessa toki turna-
taan kovia kanadalaisia joukkuei-
ta vastaan ympäri maata. No, pari 
euroahan tuommoinen satsaami-
nen tietysti maksaa ja perheelle-
kin voi sanoa vähäksi aikaa hy-
västit.

Sveitsissä Mirjam Ottin joukkue ottaa töistä ja koulusta puoli 
vuotta vapaata harjoitellakseen kisoihin. Kuusi viikkoa tuosta ajas-
ta kuluu Kanadassa turnauksia pelaten ja harjoitellen. USA:n john 
Shusterin ja debbie McCormickin joukkueet leireilivät kesällä 7 lei-
riä (4 päivää kerrallaan), joissa panostettiin fyysiseen kuntoon, hen-
kiseen valmennukseen, taktiikan kehittämiseen ja itse lajitaitoihin. 
Kesäleirien jälkeen aloitettiin kiertue Euroopassa ja World Curling 
Tourilla. Ammattilaisten puuhaa tuntuu olevan tuo curling huippu-
tasolla.                         

miten eri joukkueet 
valmistautuvat 
olympiakisoihin?

SääntömuutokSia tuloSSa 
– miten peli muuttuu vai muuttuuko? 

kisajärjestäjien aikataulutusongelmien ta-
kia. Koskaanhan ei voi etukäteen tietää, tu-
leeko tie-break -pelejä vai ei. Niille on kuiten-
kin varattava nykyisin aikaa peliohjelmaan ja 
se närästää. Yleensä tie-breakeille joudutaan 
varaamaan kokonainen päivä turnauksessa ja 
tästä halutaan eroon. Ehdotuksessa uusinta-
otteluiden tilalla käytettäisiin joukkueiden 
rankkausta teeheitoilla, jos joukkueita on kol-
me tai enemmän. Kahden joukkueen tasati-
lanteessa ratkaiseva tekijä olisi joukkueiden 
keskinäinen peli turnauksessa.
 Eräs uusi ehdotus koskee otteluiden jat-
kopäitä. Esillä on ehdotus, jossa halutaan jat-
kopäistä eroon pisteyttämällä voitto 3 pis-
teeseen ja tappio 0 pisteeseen ja tasapeli 1 
pisteeseen. Aika dramaattinen muutos, jos 
tämmöinen otetaan huippupeleihin. Moni peli 
ratkeaa vasta jatkopäässä ja se on kuitenkin 
erittäin ratkaiseva tekijä pelin sisällä taktii-
kasta päätettäessä. Mitä muutoksia se toisi 
pelien viihteellisyyteen, jos joukkueet alkaisi-
vat pelaamaan tappion välttämistä voiton ta-

voittelun sijaan? Tätä voisi itse kukin pohtia 
enemmänkin. Liiton nettisivut on hyvä paikka 
keskustella mahdollisista sääntömuutoksis-
ta.
 Muutakin “tärkeää” sääntömietittävää 
WCF:n kokouksella on, kuten esimerkiksi min-
kä värisiä sukkia saa käyttää, jos sukat on 
lahkeiden päällä. Tai saako joukkueessa osa 
pelaajista pelata kiltti päällä, jos osalla poru-
kasta on housut. Esillä on myös kysymys siitä, 
saako saman joukkueen jäsenillä olla erilaiset 
hatut pelissä.
 WCF pohtii em. tärkeitä ja vähemmän tär-
keitä asioita tämän vuoden EM-kisojen yhtey-
dessä joulukuussa Skotlannin Aberdeenissa. 
Jos kaikki sääntökohdat kokevat muutoksen, 
niin pelistämme voi tulla aika erinäköinen, 
kuin mitä se tällä hetkellä on.                            

Lähde: Skip Cottage Curling Blog 
(http://skipcottagecurling.blogspot.com/) 
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Pejan paluu 
– miten meni?
Peja Lindholm kasasi vanhan porukkansa marras-
kuun alun Sundbyberg Openiin kuten edellisessä leh-
dessä  kerroimme. Tavoitteena oli ottaa yksi voitto ja 
siinä porukka onnistuikin. Voitto kopsahti tilille heti 
ensimmäisessä ottelussa, mutta sen jälkeen joukkue 
keräsi pelkkiä tappioita. Kolme kertaa kuonoon, yksi 
niistä suomalaiselle Salon joukkueelle, ja sitten jouk-
kue siirtyikin kannustusjoukkojen puolelle. Yhdessä 
ottelussa ei kolmen johto riittänyt viimeisessä päässä 
vaan vastustaja otti 4 ja kipusi ohi.            

kevin martin
kolmatta  kertaa 
olympialaisiin

Edmontonissa pelattiin EM-kisojen aikoihin Kana-
dan olympiakarsintaturnaus. Miesten finaalia oli seu-
raamassa täysi halli eli yli 11 0000 katsojaa. Heidän 
suureksi riemuksi voittajaksi selvisi kotikaupungin 
oma joukkue eli kevin Martin, joka pieksi finaalissa 
Glenn Howardin joukkueen.  Martinille olympiamat-
ka on jo uran kolmas.

Naisten finaaliin oli tiensä selvittänyt kaksi joukkuet-
ta Calcarysta – Sheryl Bernard ja Shannon kleibrink. 
Tasainen finaali ratkaistiin lopulta viimeisellä kivellä 
luvuin 7-6 Bernardin eduksi.                              

Continental cupille jatkoa ainakin kaksi vuotta
Maailman curlingliitto WCF ja Kanadan cur-
lingliitto ovat sopineet yhdessä pääsponsori 
The World Financial Groupin kanssa curlin-
gin Continental Cupin jatkosta kahdeksi vuo-
deksi eteenpäin vuosille 2011 ja 2012. Lisäksi 
sopimuksessa on optio vuodelle 2013.
       Continental Cupissahan kilpailevat Poh-
jois-Amerikan joukkue muun maailman jouk-

kuetta vastaan golfin Ryder Cupin ideaa seuraillen. Cupissa pelataan erilaisissa otte-
lumuodoissa toisiaan vastaan kapteenin nimittämin joukkuein ja lasketaan pisteitä 
yhteen, jolloin maapallon herruus saadaan selville.
 Continental Cup on järjestetty tähän mennessä kuusi kertaa vuodesta 2002 läh-
tien (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008) ja kilpailut on aina järjestetty Kanadassa. 
Voitot kilpailussa tähän mennessä ovat jakautuneet tasan 3-3. Seuraava cup järjeste-
tään tammikuussa 2011. Aikaisemmin järjestetyt kisat on pelattu loka-marraskuussa, 
joten ajankohta kilpailukalenterissa tulee siis muuttumaan. Tarkempi aika ja paikka 
on kuitenkin vielä sopimatta.
 Suomalaisista ainoina mukaan on päässyt Torinon hopeajoukkue Markku Uusi-
paavalniemen johdolla vuonna 2006.                                   

82-vuotias curlaaja 
yrittää ennätysten kirjaan
Itsekin on joskus tullut laskeskeltua sitä, kuinka monella curlingklubilla on tullut 
uran aikana käytyä pelaamassa. En päässyt muutamaa kymmentä pidemmälle las-
kuissani, mutta 82-vuotias kanadalainen Camille villeneuve Chicoutimistä, Quebe-
cistä laittaa hieman paremmaksi. Hän jahtaa paikkaa Guinnessin ennätysten kirjas-
ta erityisalanaan vierailut pelaamassa eri curlingklubeissa. Tähän mennessä vyölle 
on kertynyt 625 eri klubia ja 3041 pelikaveria. Idea ennätyksen tavoitteluun tuli, kun 
hän huomasi käyneensä 100:ssa eri klubissa, jolloin hän päätti yrittää vierailua 500 
klubissa. Tavoitteen täytyttyä hän meinasi, että “600 klubia? Miksipä ei?”. Nyt täh-
täimessä on 700 klubia. Kanadassahan noita klubeja riittää metsästyksen toteutta-
miseksi. Kotimaassaan hän on valloittanut 565 klubia, USA:ssa yli 30 ja Skotlannis-
ta on kertynyt 19 eri hallia ennätyksen jatkeeksi. 
 Curlingin pelaamisen tämä teräsvaari aloitti jo niinkin varhain kuin 38-vuotiaa-
na. Sitä ennen harrastuksiin kuului lätkäveskarin hommat. Pelitkään eivät vierailla 
jäillä ole sujuneet ihan huonosti: hän itse arvelee voittaneensa noin 75 % peleistään. 
Pinssejäkin on kuulemma kohtuullisen mukava kasa.                                                           

SääntömuutokSia tuloSSa 
– miten peli muuttuu vai muuttuuko? 
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Puolassa ollaan tosissaan viemässä  nais-
joukkuetta kohti Sotsin olympialaisia. Val-
mennuksesta vastaa Markku Uusipaaval-
niemi, jonka johdolla on valittu kymmenen 
potentiaalisen urheilijan valmennusryhmä. 
 Oulunkylän curlinghallilla on ollut vil-
kasta puolalaisrintamalla kuluneen syksyn 
aikana. Kaksi kahden viikon leiriä Markun 
tarkan silmän alaisuudessa on osa alkanut-
ta olympiaprojektia. Valmennusryhmä koos-
tuu nuorista noin kaksikymppisistä nuoris-
ta, joilla on jo kohtalaista lajikokemusta, 
mutta ennen kaikkea halua ja mahdollisuus 

aloittaa täysipainoinen panostaminen cur-
lingiin.  
 Puolassa paikallinen lajiliitto on pys-
tynyt vakuuttamaan ministeriön siitä että 
hyvällä  valmistautumisella on curlingista 
mahdollista naisten puolella leipoa potenti-
aalinen mitalilaji vuoden 2014 olympialisiin. 
Toistaiseksi on sovittu että Markun johdol-
la mennään ensin EM-kisoihin ja määritel-
lään sitten erikseen projektin jatko. 
 –  Vielä olemme puhtaasti keskittyneet 
perustekniikan hiomiseen. Vaikka olemme-
kin vasta harjoittelun alkumetreillä niin 

Tanskan Esbjergin kaupunki Pohjanmeren 
rannalla saa järjestettäväkseen naisten 
MM-kisat vuosimallia 2011. Kisojen tarkka 
ajankohta on 19. - 27. maaliskuuta 2011 ja kil-
pailujen nimi tulee olemaan sponsorin mu-
kaisesti Capital One World Women’s Cham-
pionship. 
 Esbjergin kisat tulevat olemaan ensim-
mäinen kerta Tanskassa, kun kisoja ei pide-
tä Kööpenhaminassa vaan muualla maassa. 
Kööpenhamina on aikojen kuluessa järjes-
tänyt EM-kisat 1980 ja 1996, seniorien MM-
kilpailut 2006 sekä lukuisan määrän junio-
reiden MM-karsintoja 2000-luvulla. 
 

jalon lajimme historiasta kiinnostuneille 
on avattu uusi blogi. Osoitteessa http://
curlinghistory.blogspot.com/ löytyy mie-
lenkiintoista tarinaa lajimme historiasta. 
Tosin ainakin ensi silmäyksellä näyttää 
tarjonta olevan skottipainotteista, mutta 
niinhän lajimme muutenkin on. 

selvää kehitystä on tapahtunut. EM-kiso-
ja ajatellen minun tuli ensimmäisen leirin 
jälkeen puristaa kymmenen ryhmä viiteen 
pelaajaan. Kaikilla rinkiin kuuluvilla on kui-
tenkin jatkossakin mahdollisuus näyttää 
osaamistaan ja luovia itsensä edustusryh-
mään, Markku summailee kokonaisuutta. 
 Puolassa ollaan siis lähdetty rohkeasti 
koordinoidun valmennusringin piiristä ke-
hittämään iskukykyistä menestysjoukkuet-
ta. Suomessa tällainen ajattelumalli ei ole 
saanut ainakaan vielä laajempaa kannatus-
ta pelaajien piirissä.                                           

markku valmentaa puolalaiset sotsiin

naisten mm-kisat 
Tanskaan 2011

Miesten MM-kilpailut 2011 Kanadan Reginaan
WCF ja kanadan curlingliitto ilmoittivat, 
että vuoden 2011 miesten MM-kilpailut pi-
detään Kanadan Reginassa, Saskatchewa-
nin osavaltiossa huhtikuun 2-10.päivä. Ky-
seessä on kolmas kerta, kun MM-kisat 
saapuvat Reginaan. Aikaisemmin kisat oli-
vat ko. paikassa vuosina 1973 ja 1983. 

 Regina on järjestänyt myös 2001 Kana-
dan olympiakarsintaturnauksen, 2002 Con-
tinental Cupin, 1998 ja 2008 Scotties tour-
nament of Heartsin (Kanadan naisten 
mestaruuskisat) sekä  2006 Tim Hortons 
Brierin (Kanadan miesten mestaruuskilpai-
lut).                                                                           

uusi curlingin historiaan 
paneutuva blogi netissä

 Blogia ylläpitävät ex-päätoimittaja Bob 
Cowan Scottish Curler Magazinesta ja cur-
linghistorioitsija david B.Smith.  
 Blogista löytyy mahtava määrä  kuvia 
ja tapahtumia lajin alkutaipaleesta. 
käy tarkistamassa!                                           
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Kom Igen Sverige –      
 Hopp Schwizz!
Curlingin Euroopan mestaruuskilpailut 

Skotlannin Aberdeenissa olivat kuin tila-
uksesta järjestetty lajin emämaan juhlakulku-
eeksi herättämään entisestään kiinnostusta ke-
väällä pelattavia Olympialaisia kohden. Toisin 
kuitenkin kävi, sillä molemmat skottijoukkueet 
putosivat jo varsin aikaisessa vaiheessa ratkaisu-
peleistä, mitä voitaneen pitää jonkinasteisena 
yllätyksenä etenkin miesten hallitsevan maail-
manmestarijoukkueen kohdalla.

 Miesten turnauksessa finaalipaikat oli etu-
käteen lähestulkoon ”korvamerkitty” edeltävien 
kahden vuoden finaalikaksikolle Norjan Ulsru-
dille ja Skotlannin Murdochille. Naisissa ase-
telma oli täysin vastaavanlainen Sveitsin Ottin 
ja Ruotsin Norbergin osalta. Liekö sitten vaike-
at peliolosuhteet heikentäneet huippujoukkuei-
den tulostasoa vai oliko sittenkin niin, että näi-
den joukkueiden osalta kauden huippukunto on 
ajoitettu Vancouverin olympialaisia silmällä pi-

täen? Joka tapauksessa ennakkosuosikeista ai-
noastaan Miriam Ottin sveitsiläisnelikko raiva-
si tiensä finaaliin saakka, missä se lopulta hävisi 
kautta viikon hyvin pelanneelle Saksan puoliksi 
kokeneelle ja puoliksi nuorekkaalle joukkueelle.
 Turnauksen alla kisajärjestäjien puolesta 
lupailtiin kivisarjojen olevan tällä kertaa edel-
lisvuoden katastrofin jäljiltä uudelleen parem-
min yhteneviksi sovitetut ja että jatkossa kivien 
suhteen muutoinkin tultaisiin olemaan tarkem-

l Jermu Pöllänen
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Ruotsin nuori ja lupaava miesjoukkue oli yksi kisojen sensaatioista.
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pia siitä, missä kunnossa ne ovat ja miten nii-
tä siirrellään ja käsitellään. Vaikea sanoa, kun 
viime vuodesta en muista muuta kuin yleisen 
nurinan A-sarjan kivisarjojen erittäin suurista 
eroista, mutta omasta mielestäni kivien erot oli-
vat suurempia kuin esimerkiksi kotoisessa SM-
sarjassamme. Osa eroista selittynee silläkin, että 
prosentuaaliset erot esimerkiksi kiven ”nouse-
vuudessa” näkyvät selvemmin arvokilpailuja var-
ten viritetyillä nousevammilla jäillä.
 Kiviä suuremman haasteen toivat parisen 
vuotta käyttämättömänä olleen Linx Ice Are-
nan jäät, joita jääntekijät joutuivat työstämään 
oikein urakalla saadakseen ne edes jotenkuten 
pelattavaan kuntoon. Turnauksen alussa oli heti 
merkille pantavaa hakkien olevan hyvin syvällä 
jään sisällä, mikä kieli lukuisten tasoitusjäädy-
tysten tarpeesta. Alkuun jäät tuntuivat kuiten-
kin jotakuinkin loogisesti toimivilta pois luki-
en laitimmainen E-rata, jossa toinen puoli jäätä 
nosti kiveä paremmin.
 Viikon aikana tapahtui kuitenkin jotain ou-
toa, mistä syystä Skotteja vastaan pelatun pelin 
alussa nousut olivat äkisti aivan valtavat jokai-
seen suuntaan kiven noustessa nännille jota-
kuinkin viitisentoista senttiä pesän ulkopuolel-
la olevalla merkillä – myös Skottikivet! Tämän 
episodin jälkeen jäät tuntuivat jokaisella radal-
la olevan epäloogiset nostaen kiveä milloin mi-
tenkin, kunnes tasoittavat letkutukset saatiin 
tehtyä juuri ennen semifinaalien alkua. Samalla 
E-rata suljettiin ratkaisupelien ajaksi kokonaan 
pois käytöstä. Skottipelin alla muistan myös 
päätuomari Leslie Ingram-Brownin ilmoitta-
neen pelikellojen olevan mykkinä eli jotakin on-
gelmaa siellä lienee ollut sähkön saannin kanssa 
(kadulla huhut kertoivat jonkin sortin ilkivallas-
ta, mutta todellinen selitys saattaa olla arkisem-
pikin).
 Muuttuneeseen tilanteeseen nopeimmin 
reagoineet joukkueet jatkoivat hyviä otteitaan 
ongelmista huolimatta ja parhaat joukkueet 

kohtasivat lopulta loppuotteluissa. Saksan mes-
taruutta naisissa voitaneen pitää jonkinasteise-
na yllätyksenä, mutta kapteenina häärinyt erit-
täin kokenut Andrea Schöpp pelasi kyllä aivan 
loistavasti pitkin viikkoa ja ratkaisi otteluita hui-
kealla prosentilla. Miesten finaalissa vahvan tur-
nauksen alusta saakka pelannut Ruotsi kohtasi 
turnauksen myötä peliään parantaneen koke-
neemman Sveitsin. Omalta osaltani en osannut 
päättää kumpaa joukkuetta kannattaa, niinpä 
päätin olla iloinen molempien puolesta ja toivoa 
vain tasapuolista ja hyvää finaaliottelua.

 Finaalista kehkeytyikin lopulta loistava peli, 
joka ratkesi vasta jatkopään viimeisellä kivellä. 
Nuori ja sympaattinen ruotsalaisnelikko kippa-
rinsa Edinin johdolla osoitti viimeistään maan-
osan mestaruutensa myötä olevansa Olym-
piapaikan arvoinen joukkue ja varteenotettava 
mitaliehdokas myös Vancouverissa. Hieno ki-
saviikko Skotlannissa sai arvoisensa päätöksen 
loistavan tasoisen finaalinsa myötä ja finaalia 
varten virittämääni kannustushuutoon on help-
po yhtyä: Kom Igen Sverige – Hopp Schwizz!!
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Hakit ”uivat” Aberdeenissä melko syvällä.

Niklas Edinille mestaruus oli ensimmäinen. Sen sijaan Saksan Andrea Schöppille mestaruus oli jo peräti 
seitsemäs. Tilillä on myös yksi maailmanmestaruus ja olympiavoitto Albertvillestä (curlingin näytöslajina).

Tomi Rantamäen joukkue ei onnistunut säilyttämään A-sarjapaikkaa.
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Edellisessä lehdessämme teimme veikkausta 
EM-kisojen menestyjistä ja Suomen jouk-

kueiden sijoituksista. Miehissä kultaa otti Nik-
las Edinin nuori ruotsalaisjoukkue, ehkä  hi-
venen yllättäen, mutta mm. Markku veikkasi 
oikein arvatessaan joukkueen potentiaalin me-
nestykseen. Sveitsin miehille hopeaa ja prons-
sia Norjalle. Finaaliin veikkaamamme Skotlanti 
jäi tällä kertaa ilman mitalia ja oli neljäs. Toimi-
tuksen veikkaus finaaliparista Norja-Skotlanti 

siis hivenen pieleen, mutta mitaleille ylsi Sveitsi, 
joka oli merkitty mitalisuosikiksi toimituksen-
kin papereissa. Suomen joukkuetta povasimme 
sijalle 9 ja näin myös tapahtui. Suomi siis ensi 
vuonna B-sarjaan uutta nousua yrittämään.

Naisten mestariksi pelasi ainakin toimitukselle 
yllätyksenä Saksan joukkue kokeneen Andrea 
Schöppin johdolla, hopealle Sveitsi ja prons-
sia sai Tanska. Neljänneksi kiilasi Venäjä ennen 

                   EM-kisojen veikkaus ja tulokset1x2

toimituksen ennakkosuosikki Ruotsia. Mitaleil-
le ennakoimamme Skotlanti jäi lopulta kuuden-
neksi kotikisoissaan. Toimituksen papereissa 
Ruotsi, Sveitsi ja Skotlanti kuuluivat mitalisuo-
sikkeihin. Suomen naisia arvasimme etukäteen 
sijalle 8, jonka tytöt myös ottivat säilyttäen A-
sarjapaikan ensi vuoden kisoihin. MM-paikka 
lipui kuitenkin Latvialle karsintaotteluissa. 
         
               

Kiiskisen joukkue johtaa miesten mestistä 
puhtaalla pelillä ensimmäisen peliviikon-

lopun jälkeen kahden voiton erolla seuraaviin 
joukkueisiin. SM-sarjaa on pelattu samalla peli-
systeemillä kolmena edeltävänä kautena. Tilas-
tot paljastavat, että mestarijoukkue on kärsinyt 
koko kauden aikana näinä vuosina kolme, kaksi 
ja viisi tappiota (kaudella 2006-2007 Uusiksen 

viides tappio tosin oli luovutus mestaruuden jo 
ratkettua). 
 Tätä asetelmaa vasten muiden mestarisuo-
sikkien on syytä onnistua seuraavina peliviikon-
loppuina täydellisesti. Kiiskinen on joka tapa-
uksessa kaadettava, mutta muille joukkueille ei 
tappioita saisi ensimmäisen peliviikonlopun ta-
voin enää tulla. 

Erityisen mielenkiintoisia pelejä Vierumäen 
tammikuun peliviikonloppuna ovatkin Kiis-
kisen pelien lisäksi pelit Rantamäki-Kauste ja 
Uusipaavalniemi-Kauste. Spekuloinneissa on 
toki huomioitava, että tällä kaudella mikä ta-
hansa joukkue pystyy yllättämään kenet tahan-
sa, myös Kippari-Kallen... 

l Markus Sipilä

Tilastomatematiikkaa ensimmäisen mestisviikonlopun jälkeenHakit ”uivat” Aberdeenissä melko syvällä.

M I E S T E N  S M - S a R ja
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Lyhyen matkan kellotus eli ns. intervalli-
kellotus on herättänyt alusta asti kehu-
ja, mutta myös paljon kritiikkiä. Puoles-

ta puhujat kehuvat sen auttavan konkreettisesti 
arvioissa ja epäilijät muistavat tuoda esiin sen 
virheherkkyyden, kellon tutkailun vähentämän 
harjausmatkan, tekniikkaerojen kompensoinnin 
vaikeuden jne. Jotta ”juupas-eipäs” -keskustelu 
saisi hieman enemmän konkretiaa ympärilleen, 
päätimme käytännössä testata asiaa kokeneilla 
pelaajilla. 

Kuinka testi toteutettiin?
Testissä heitettiin 20 heittoa, jotka kaksi harjaa-
jaa kellotti. Näin siis saatiin 40 lyhyen matkan 
kellotusta, jotka kirjattiin muistiin. Aikoja ver-
tailtiin toisiinsa, jotta saataisiin selville, kuinka 
lähelle toisiaan nuo ajat ovat. Lisäksi mitattiin, 
kuinka paljon harjausaikaa käytettiin kellonajan 
tutkimiseen sekä pantiin merkille, miten hyvin 
ajasta päätelty voimahuuto piti paikkansa. Tes-
tissä merkittiin myös ylös kivien pysähtymis-
paikat ja niitä verrattiin kellonajan perusteella 
huudettuihin voima-arvioihin. Lisäksi testissä 
hyödynnettiin puolalaisen valmennusryhmän 
Markun johdolla tehtyä kellotustarkkuustestiä. 

Mitä  testissä selvisi?
Testissä kellottajien saamiessa ajoissa oli eroa 
keskimäärin noin 4-10 sadasosaa. Kaikki tes-
tiin osallistujat olivat harjaantuneita kellottajia 
joten kokemattomammilla pelaajilla virhemar-
ginaali on luonnollisesti suurempi. Yhden kym-
menyksen heitto, joka syntyy helposti, vastaa 

perusluistolla pituudessa noin 1,5 metriä. Hy-
vällä luistolla se on vielä enemmän. 
 Kelloa katseltiin irrotuksen jälkeen keski-
määrin kuusi metriä harjausmatkasta ennen 
ensimmäistä  voimahuutoa kipparille. Pahim-
millaan ensimmäinen arviohuuto tuli noin 12 
metrin matkan jälkeen eli lähes puolessa välissä 
rataa. Keskiarvoksi tullut kuusi metriä on käy-
tännössä noin 20 prosenttia koko harjausmat-
kasta, joten siinä menetetään melkoisesti harja-
uspotentiaalia. 
 Voima-arviot kellon lukemien pohjalta oli-
vat keskimäärin noin 1,3 metriä pielessä kiven 
lopullisesta pysähdyspaikasta. Ainoastaan kaksi 
arviota 40:stä osui oikeaan.
 Testin jälkeen tehty pikagalluppi systeemiä 
aktiivisesti käyttäviltä pelaajilta kertoi että osal-
la ei ole selkeää taulukointia eri nopeudella hei-
tetyille heitoille ja näin ollen tieto siitä, miten 
paljon tavoiteajan alitus tai ylitys merkitsee ki-
ven pysähtymispaikkaan, perustuu lähinnä mu-
tu-tuntumaan. 

Mitä  sudenkuoppia intervalli-
kellotus sisältää? 
Periaatteessa intervallikellotuksen idea on hyvä, 
mutta hankalaksi käytössä siitä tekevät muuta-
ma seikka. Mittaustapahtuma on nopea ja on 
luonnollista kellottaa pari kymmenystä väärin. 
Silloin saatu tieto ei olekaan niin luotettavaa 
kuin haluaisi. 
 Intervallikellotus ei mahdollista tekniikka-
poikkeamia, kuten esimerkiksi sitä että heittä-
jä hidastaa kiveä  ennen irrotusta, tai vastaavasti 

työntää siihen lisää vauhtia tai irrottaa selväs-
ti ennen hog-linjaa. Myös kierteen määrällä on 
vaikutusta kokonaisluistoon, mikä tulisi huomi-
oida kellotuksessa. 
 Ongelmia harjamiehille tuottavat myös eri-
laisilla kengillä liukuvat pelitoverit. Luistavilla 
kengillä  (takajalan kengän kärjessä on muovili-
uku) kiven ja heittäjän vauhti hidastuu vähem-
män ja näin ollen luonnollista jarrua on vä-
hemmän heitossa kuin huonommin luistavilla 
kengillä pelaavalla joukkuetoverilla. 
 Ongelmia tuottaa myös kellon katselu ki-
ven irrotuksen jälkeen. Jos kellosta katsoo ajan 
ja mietiskelee kellon lukemaa, niin kivi ehtii hel-
posti kulkea monta metriä ennen kuin ehtii lait-
taa harjan jäähän ja aloittaa harjaamisen. Joskus 
ne metrit ilman harjaa voivat olla kohtalokkaat. 
Alkuharjan puute vaikuttaa laskelmien mukaan 
30-50 cm kiven nousuun riippuen radan profii-
lista ja kivien ominaisuuksista. 
 Jään luisto-ominaisuudet muuttuvat pelissä 
kaiken aikaa ja eri kohdissa on erilaisia luistoja. 
Lyhyen matkan kellotuksella on hyvin hankalaa 
luotettavasti suhteuttaa ja portaistaa tätä asiaa 
kesken pelin, varsinkin kun heittolinja ennen ir-
rotusta on usein tasaluistoinen merkistä riippu-

Monen suosima ns. lyhyen matkan kellotus vaikuttaa paperilla 
toimivalta systeemiltä, joka tarjoaa ensikäden tietoa voimista. 
Toimituksemme päätti testata edustusjoukkueen pelaajilla kuin-
ka se todellisuudessa toimii. Tässäkin asiassa tuntuu pätevän 
toteamus ”hyvä apuväline renkinä, mutta huono isäntänä”. 
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l Jari Laukkanen & Tommi Häti  ”kellonaikaa osattiin 
hyvin hyödyntää mikäli se 
oli juuri oikea tavoiteaika, 
mutta mikäli se poikkesi 
siitä, niin arviot menivät 

arvailuksi suuntaan 
jos toiseen”. 

IntervallIkellotus 
– hyötyä vai haittaa?
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matta. Kivien välillä on myös luistoeroja joten 
nekin tulisi ottaa huomioon. 

Johtopäätöksiä 
Testi vahvisti ennakkokäsityksiä  kellottami-
sen epäluotettavuudesta ja siitä että hyvin harva 
osaa sitä luotettavasti käyttää. Yksilöiden välil-
lä on isoja eroja ja ennen kaikkea kellonaiko-
jen nopeassa analysoinnissa irrotuksen jälkeen. 
Intervallikellotuksen hyödyllinen käyttäminen 
vaatisi hyvin analyyttistä ja nopeaa reagointia 
poikkeamiin. 
 Heräsi siis monia kysymyksiä. Miksi kel-
lottaa ylipäätään, jos näin monta sudenkuoppaa 
vaanii kyseisessä  tavassa? Kuinka moni haluaa 
jättää käyttämättä noin 20 prosenttia harjauste-
hostaan ja jopa puolen metrin nousuerot mää-
riksissä?  
 Yksi ihmetyksen aihe oli joidenkin käyttä-
essä  intervalliaikaa myös kivien ja jään luiston 
analysointiin. Hog to stop -kellotus kun kertoi-
si saman asian noin kymmenen kertaa luotetta-
vammin ja tarkemmin.  
 Mittaaminen on hyödyllistä, jos sen antama 
informaatio osataan nopeasti muuttaa toimin-
naksi, kellotus on tarkkaa ja ymmärretään että 
intervallikellotus on vain apuväline silmällä ta-
pahtuvan arvioinnin tueksi.  
 Oli mittaamissysteemi mikä hyvänsä, pitää 
aina muistaa, että se on vain apuväline. Varsi-
nainen työkalu on pelisilmä, joka kehittyy har-
joittelemalla ja pelaamalla. Silmällä parhaiten 
reagoidaan matkalla muuttuviin luistoihin ja 
kohtiin. Lisäksi kivien harjalla vieminen juuri 
oikeaan paikkaan tapahtuu silmäarvioiden pe-
rusteella, ei kellolla.                                              

Lue netistä laajempi selonteko sudenkuopista 
ja johtopäätöksistä sekä osallistu keskusteluun. 
 

Selvitä intervalliajat eri 
luistoille ja haarukoi mikä 
vaikutus on esimerkiksi 
viiden tuhannesosan tai 
kymmenyksen poikkea-
malla lopputulokseen. 
Kokeille harjoituksissa 
kellottaa kaverisi kiviä ja 
anna kellolukeman pohjalta 
arviot siitä mihin kivi päätyy. 
Näin voit käytännössä todeta 
kuinka oikeaan osut arvioilla.

Menestyksen resepti 
Moni lajiliitto pähkäilee päät punaisena kuinka saada oma 
laji nousuun ja menestykseen. Näitä  asioita on varmaan 
mietitty Suomen Curlingliitossakin tasaisin väliajoin, mut-
ta ilmeisesti reseptiä säilytetään kassakaapissa koska siitä 
ei ole julkisesti muille kerrottu. Rantamäki toki tarjosi kesällä auttavaa kättään 
oman listauksen muodossa. Päätin kantaa korteni kekoon kollaamalla mediassa 
esitettyjä menestyksen syistä ja puristin niistä neljän ydinkohdan version. 
 Pengoin curling-arkistoja ja omia muistikuvia 80-luvulta alkaen siitä kuin-
ka menestyjät ja menestymättömät ovat analysoineet suorituksiaan jälkikä-
teen. Suomalaisessa curlingissa menestysten jälkeen on pääosin keskitytty 
selkään taputteluun ja penkin alle menneiden kisojen jälkeen on tarjolla pit-
kä lista toinen toistaan painavampia syitä. Erityisesti kun tarkasteli näitä me-
nestymättömyyden syitä, niistä muodostuu selvä resepti kuinka menestyä.  

1.  RaHa. 
 Mitä enemmän rahaa sen paremmin menestyy. Rahalla voi matkustaa ja mitä  
 enemmän matkustaa, niin sen parempi joukkue. 

2.  TauSTaJoukoT. 
 Menestyäkseen curlingjäillä tarvitaan fysioterapeutteja ja psykologeja. 
 Monilla kärkimailla on näitä, joten niitä tulee olla meilläkin. Ja tietysti pieni 
 armeija huoltajia. Kyllä sitten heitotkin napsuvat väistämättä aina merkkiin. 

3.  HaRJoiTTeLuoLoSuHTeeT. 
 Vain lämmitetyissä halleissa viihtyisine kahvioineen voi kehittyä ja luovia 
 itsensä mitalikantaan. Ainoat poikkeukset tähän tekevät Suomen noin viisi 
 arvokisamitalia aikuisten sarjoissa. 

4.  PanoSTuS. 
 On kerrottu että monet maat ovat Suomen turmioksi alkaneet panostamaan  
 curlingiin ja kilpailu on muutenkin kasvanut laajalla rintamalla. Pitäisi siis   
 kieltää muita maita harjoittelemasta, jotta Suomi voisi keikkua mukana 
 puolivaloillakin.  

Eli kun näihin seikkoihin panostaa, on menestyminen liki väistämätöntä. Joissa-
kin toisissa urheilulajeissa on hiiskuttu myös harjoittelun määrän, sisällön, tieto-
taidon ja erityisesti lahjakkuuden merkitsevän paljon. Nämä  eivät ilmeisesti kui-
tenkaan päde curlingissa, koska niistä asioista ei arkistoista paljon mainintoja 
löytynyt. Toisaalta, onko mediaan luottaminen? 

näillä eväillä  – kultaa Sotsista! 
 
Tommi Häti

Harjoitteluvinkki

Pa k I N a
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Vaikka curlingia harrastetaan nykyisin ym-
päri Suomea lukuisilla paikkakunnilla, on 

SM-mitalit pääosin siroteltu Helsinki-Hyvin-
kää-Joensuu -akselille. Eikä pidä unohtaa Piek-
sämäen naisjoukkueen saavuttamia mitaleja 
90-luvulla.  
 Joensuu on ollut hyvin edustettuna koti-
maan kisoissa aina 80-luvulta alkaen. Pitkät 
välimatkat eivät ole olleet esteenä aktiiviseen 
turnausten kiertämiseen.  Miesjoukkueet ovat 
keikkuneet tasaisesti kärkikymmenikössä, Pek-
ka Vaittisen joukkue on kiilannut kahdesti nel-
jänneksi, mutta mitalit ovat napsineet naiset.  
 Minna Malisen joukkue on saanut pari 
SM-pronssia, joista ensimmäinen tuli vuonna 
1999 ja SM-cupin voitto paria vuotta myöhem-
min. Helena Timonen joukkueineen on saavut-
tanut muutaman pronssin, joista viimeisin edel-
liskaudelta. Samainen porukka on menestynyt 
myös seniorien MM-kisoissa jääden täpärästi 
neljänneksi vuonna 2008. Joukkueessa on toki 
pelannut pääkaupunkiseudulta pelaajia joen-
suulaisten lisäksi, joten ihan puhtaasta joensuu-
laissikermästä ei voida puhua. 

Joensuulaiset mukaan edustus-joukkueisiin 
Minna Malisen menestysryhmässä  pelasivat 
mm. Sari Laakkonen ja Katri Määttä, jotka 
ovat Minnan lisäksi olleet edustustehtävissä hy-
vinkääläisiin pohjautuvissa maajoukkueissa.  

Miehet jääneet naisten 

varjoon 

Joensuussa naiscurlaaat ovat aina olleet vähemmistönä, mutta menestyksen 
suhteen he ovat olleet selkeä  enemmistö. Menestystä on tullut niin SM-sar-
jassa kuin seniorien MM-kisoissakin ja maajoukkue-edustuksia on lukuisia.  

 –  Arvokisoihin pääsin ensimmäisen kerran 
varapelaajaksi Kanadan St. Johnin MM-kisoi-
hin 1999. Jaana Jokelan joukkueessa oli tuolloin 
liikehdintää kokoonpanossa ja lopulta olin osa 
perusryhmää. Sittemmin kapteeniksi tuli hy-
vinkääläinen Kirsi Nykänen. Sari Laakkonen 
liittyi myös ryhmään ja näin meidän SM-sarjaa 
kiertänyt joensuulaisjoukkue hiljalleen hajosi. 
 Seuraavat vuodet Minna pelasi Kirsi Ny-
käsen joukkueessa ja saavutti siinä sivussa vii-
si Suomen mestaruutta ja arvokisoissa vierai-
li peräti seitsemän kertaa. Uran parhaat hetket 
osuivat tuohon aikakauteen ja hän suitsuttaakin 
estoitta loistavaa joukkuehenkeä, joka tuolloin 
heidän välillään vallitsi. 

 –  Muutin Helsinkiin ja pidin curlingis-
ta vajaat pari vuotta taukoa. Palasin kuvioihin 
viime kaudella ollen varapelaajana naisten SM-
sarjassa Helena Timosen joukkueessa, joka sai 
pronssia kauden päätteeksi. Tämä kausi jää mi-
nulta väliin olkapään ja niskanseuduilla olevien 
kiputilojen vuoksi. Curlingin parissa tulen var-
masti viettämään enemmän ja vähemmän koko 
loppuikäni. On tämä kuitenkin niin hieno laji, 
Minna hehkuttaa. 

Timosen joukkue lähellä  MM-mitalia 
Joensuussa naiscurling alkoi kehittyä  90-luvun 
alkupuolella. Mimmi Koivula ja Helena Timo-
nen kuuluivat ensimmäisten joukkoon. Koivu-
lan ensikosketus lajiin oli tosin tapahtunut jo 
Hyvinkäällä  80-luvun lopulla, mutta varsinai-
nen innostus alkoi Joensuussa. Timosen sitä 
vastoin mukaan toi puhdas sattuma. 
 –  Kuuluin tällaiseen naisten liikuntaklu-
biin ja kävimme tutustumassa erikoisiin lajeihin 
ja yksi kaunis kerta se sattui olemaan eksootti-
selta vaikuttanut curling. Ihastuin oitis lajiin ja 
aloitin pelaamisen syksyllä 1994, Helena muis-
telee. 

Sari Laakkonen on ollut jo viidesti 
arvokisoissa. Paras sijoitus EM-kisojen 
seitsemäs sija vuonna 2004.

l Tommi Häti
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Joensuun Curling lähtee kauteen uuden pu-
heenjohtajansa Mikko Saastamoisen johdol-
la. Pari vuotta puheenjohtajana toiminut Pek-
ka Lautanen siirtyi syrjään työkiireiden 
johdosta ja kun tilalle esitettiin Saastamoista 
niin hän oli valmis tarttumaan haasteeseen. 
Sarjassa on mukana taas toistakymmentä 
joukkuetta kahdella sarjatasolla mutta lisääkin 
otettaisiin mukaan. 
– Parhaimmillaan 90-luvulla meillä oli noin 
150 harrastajaa mutta sittemmin ovat määrät 
liikkuneet 60 tietämissä. Enemmänkin harras-
tajia siis mahtuisi ja tulevalla kaudella pyritään 
toimimaan siihen suuntaan. Yksi mietinnässä 
ollut asia on firmaliiga, josta olisi sitten luon-
tevaa innokkaimpien hypätä normaaliin sarja-
toimintaan.  
 Olympiavuosi tarjoilee curlingille näky-
vyyttä vaikkei Suomi mukana olekaan. Joen-
suussa ollaan valmistauduttu esittelyiden ja 
avoimien ovien muodossa tulevan kevään 
kasvavaan kysyntään. 
 Uusi valmennusjärjestelmä  on alkavan 
kauden selkein uudistus. Idean takana on Jo-
ensuun curlingin yksi isoista nimistä nimittäin 
Matti Virtaala. Häntä on kiittäminen lajin 
merkittävästä edistämisestä jo 80-luvulta al-
kaen. Nyt tulille laitetaan tuorein idea eli val-
mennusjärjestelmä, joka toteutetaan Urheilu-
akatemia-järjestelmän puitteissa. Neuvottelut 
ovat vielä kesken joten nähtäväksi jää toteu-
tuuko se tällä kaudella. 

Joensuun ajankohtaisiin uutisiin ja historiaan 
voi tutustua: www.joensuuncurling.fi

Joensuussa  käynnistellään 
uutta valmennusjärjestelmää
Perinteikäs Joensuun Curling vahvistaa toimin-
taansa uudella valmennusjärjestelmällä mikäli 
asiat etenevät toivotulla tavalla. Tavoitteena on 
tarjota koululaisille mahdollisuus harjaannut-
taa curlingin taitoja koordinoidusti. 

 Aluksi Mimmi ja Helena pelasivat eri jouk-
kueissa mutta osallistuivat ensin parina vuotena 
SM-kisoja varten koottuun joensuulaiskokoon-
panoon ja myöhemmin se muuttui pysyväksi 
ratkaisuksi. 
 Seniorisarjojen syntyminen sai myös joen-
suulaiset liikkeelle ja MM-kisoihin on osallis-
tuttu komeat viisi kertaa, joista viimeisin visiitti 
oli enemmän kuin lähellä viedä  heidät mitaleil-
le. 
 –  Kun Kai Pahl alkoi valmentaa meitä 
Timo Kausteen antaessa taustatukea, palasia 
loksahteli paikoilleen. MM-kisojen tähtihet-
kiin kuului voitto Kanadan naisista, jotka äityi-
vät kehumaan poistopeliämme ylistävästi: ”he 
ovat todellinen poistojoukkue, ihan kuin Mark-
ku kavereineen ja he hoitivat sen hyvin”. Ensim-
mäinen semiottelu hävittiin viimeisellä kivellä 
parilla sentillä ja pronssipeli sentillä. On tullut 
monta kertaa kelattua nuo tapahtumat ja olisi se 
voinut meille päin kallistua kun niin lähellä ker-
rankin oltiin, Helena huokailee. 

Välivuosi 
Tällä kaudella Joensuusta ei osallistu yhtään 
naisjoukkuetta SM-sarjaan. Pitkät kilpailumat-
kat väistämättä rassaavat työssäkäyviä ja nyt 
tuntui olevan monelle pelaajalle sopiva hetki ve-
tää henkeä ja ladata akkuja. Niinpä tämä talvi 
menee enemmän paikallissarjan parissa, mutta 
vuoden päästä saattaa tilanne olla taas aktiivi-
sempi. 
 Vaikka Joensuun naiscurling on menesty-
nyt enemmän kuin hyvin, ottaen huomioon että 
käytännössä  siellä ei ole ollut muita joukkuei-

ta kuin nämä kaksi menestyjää, ei uusia mant-
telinperijöitä ikävä kyllä ole näköpiirissä. Aktii-
visempaa junioritoimintaa tarvittaisiin ja sille 
puolelle onkin seurassa selkeitä suunnitelmia 
alkavalle kaudelle. 
 Naisten menestyminen on pitkälti perus-
tunut heidän omaan innokkuuteensa, mutta ei 
pidä unohtaa miespelaajien antamaan tausta-
tukea ja kannustusta. Mika Malinen ja Pekka 
Vaittinen saavat varauksetonta kehua läpi vuo-
sien antamastaan tuesta, joka on osaltaan autta-
nut heitä eteenpäin.  

Kuvan kolmikko on pelannut yhdessä 
Helena Timosen kanssa jo 90-luvulta alkaen. 
Kuvassa vasemmalta alkaen Eila Mantsinen, 
Mimmi Koivula ja Terttu Pakarinen.

Joensuun naisjoukkue saavutti pronssia kaudella 2008/09. Kuvassa vasemmalta alkaen Terttu Pakarinen,
Minna Malinen, Eila Ilmakangas, Kirsti Kauste, Mimmi Koivula ja Helena Timonen.

Minna Malisen joukkueen naiset ovat olleet mukana useaan otteeseen nais-
maajoukkueessa. 90-luvun puoilivälissä otetussa kuvassa Tarja Härmä, 
Minna Malinen, Katri Määttä ja Sari Laakkonen.
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Matti on syntynyt Kuopiossa 1944 ja 
työn perässä on menty ympäri Eu-
rooppaa. Hän on työskennellyt Sak-

sassa ja Sveitsissä sekä ollut rauhanturvaajana 
Kyproksella. Kotimaassa Matti on työskennel-
lyt pääosin hotellialalla ja toimiessaan 80-luvul-
la Joensuussa Kimmelin hotellipäälikkönä hän 
sai ensikosketuksensa curlingiin. 
 – Kyllä kipinä varmaankin siellä Kimmelin 
terassilla syttyi, mutta liekkiin harrastus roihah-
ti vasta Pieksämäellä talvella 1986, Matti muis-
telee. 
 Lentopalloilusta tunnetulla Pieksämäellä  
curling sai hyvän kasvualustan. Seura perustet-
tiin 1987 ja harrastajia oli parhaimmillaan sato-
ja. Toiminta laajeni ja olosuhteita paranneltiin. 
Matille parasta aikaa olivat juuri nuo Pieksämä-
en ajat. Hän oli innolla mukana seuratoimin-
nassa ja paljon hauskoja muistoja on noilta ajoil-
ta.  
 – Oli kaunis maaliskuun viikonloppu, au-
rinko lämmitti, lumivallit sulivat silmissä. Sa-
von Solmun rannassa pelataan kauden tärkein-
tä curling-ottelua, kaupungin mestaruusottelua. 
Kippari valmistautuu heittoon, ensin lähtee ko-
lamies työntämään vesikerrosta radalta, kippari 
heittää heti perään ettei vesi kerkiä valua takai-

sin radalla, kivi pesässä, mestaruus on ratken-
nut. Silloin tehtiin päätös hallin rakentamisesta, 
Matti muistelee huvittuneena. 
 Rättihalli nousi talkoilla ja harrastustoi-
minta harppoi eteenpäin. Sarjassa oli joukkuei-
ta parhaimmilla 44. Vuonna 1995 järjestettiin 
Pieksämäellä jo SM-kisat, jossa kaupungin oma 
naisjoukkue vei mestaruuden. 

Takaisin Kuopioon 

Kuopiossa homma käynnistyi lupaavasti 90-lu-
vun puolivälissä ja intoa riitti ratojen tekemi-
seen talkoilla tyhjillään olleeseen kaupungin 
parkkihalliin.  
– Pari vuotta siinä sinniteltiin, kunnes kaupun-
gin älytön vuokrapyyntö ja muutaman virka-
miehen ymmärtämättömyys pakotti toiminnan 
lopettamiseen. 
– Innostus lajiin ei osaltani 90-luvun lopulla 
suinkaan hiipunut, mutta elämä opetti rankal-
la kädellä ettei elämä pelkää peliä ole. 90-luvun 
lama, uuden pubin rakentaminen, loppuun pa-
laminen, konkurssi ja luetteloa voisi vielä jatkaa-
kin, mutta lehdessähän on rajoitettu sivumäärä, 
hän kertailee takavuosien käännekohtiaan. 
 Matin jälkikasvusta Mikko ja Johanna olivat 
myös noihin aikoihin aloittaneet lajin harrasta-
misen. Johanna oli erittäin lahjakas ja innostu-
nut lajista. Hän jopa muutti lukion kynnyksellä 
Hyvinkäälle, jossa oli koulun ohessa paremmat 
harjoittelumahdollisuudet. Hän pelasi junio-
riedustusten lisäksi myös naisten maajoukku-
eessa Kööpenhaminan EM-kisoissa 1996. 
 – Johanna otti 90-luvun puolenvälin jälkeen 
curling-harrastuksen tosissaan ja tulostakin tuli. 
Curling antoi paljon, uusia kavereita, pelimat-
kat Jenkkeihin ja Saksanmaalle, itsenäistymisen 
ja lopuksi rikkonaiset leikkausta vaativat polvet. 
Siinäpä se silloinen ura oli, nyt uusi ura urkenee 
Kuopiossa. Naisjoukkueen muodostuminen on 
hyvässä vauhdissa, Minttu 8 vuotta ja Peppi 6 
kuukautta, tuohon pari lisää niin voin itse kes-
kittyä valmentajan hommiin. 
 Curling on tehnyt Mattiin lähtemättömän 
vaikutuksen ja syystäkin hän pitää sitä yhtenä 

hienoimmista urheilulajeista jossa ei ikä ole mi-
kään este harrastamiselle. 
 – On tuskin muita joukkuelajeja, joissa voi 
yhdessä pelata vaikka ikäerot pelaajien välillä 
ovat vaikkapa 70 vuotta. Ruotsissa on eräs cur-
ling-joukkue jonka keski-ikä on 85 vuotta. On 
harvoja joukkuelajeja jossa 65-vuotias harras-
taja voi todeta peliaikaa olevan jäljellä vielä 20 
vuotta, kuten minulla. 
 Vaikka Matilla onkin takana jo pitkä  tau-
ko curlingista niin tänä syksynä on vanha kipinä  
taas herännyt. 
 – Nykyään meillä huippu-urheilijoilla on 
tapana pitää välivuosia, minun välivuoden pi-
toni alkoi 1997, mutta muutamia viikkoja sit-
ten suunniteltiin Salovaaran Matin kanssa taas 
joukkueen kasaamista joihinkin turnajaisiin. 
Olisihan se taas kiva kiusata nuorempia!          

MISSÄ HÄN ON NYT?

Eläkeläinen miettii paluuta 
Matti Kartano muistetaan mukavana herrasmiehenä  Pieksämäen curling-
kuvioista. Tie vei sittemmin Kuopioon ja liiketoimien ajauduttua konkurs-
siin sai curling myös jäädä. Nyt on kuitenkin alkanut veri vetää jäille. 

l Tommi Häti

Matti hoiti itselleen klovnin koulutuksen noin viisi 
vuotta sitten ja esiintyy ajoittain vaimonsa Pirjon 
ohjelmatoimiston tapahtumissa.
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vuotta 
sitten

Pahoinpitely uutisoitiin 
näkyvästi Suomessa 
Sekä Iltalehti että Ilta-Sanomat nostivat lööp-
piin EM-kisoissa tapahtuneen pahoinpitelyta-
pauksen. Ilta-Sanomat raportoi seikkaperäisesti 
kuinka Vierumäelle curlingin EM-kisoja puu-
hannut ja Chamonix’ssa markkinoimassa ollut 
Kari Piipari joutui kisapaikalla ensin ryöstön 
uhriksi ja sitten vielä perään pahoinpidellyk-
si. Maajoukkuemiehet Ville Mäkelä ja Tommi 
Häti saivat etsintöjen ja takaa-ajon jälkeen na-
pattua yhden voroista kiinni ja paikallinen polii-
si selvitti loput tekijät. Selvisi että olivat poliisin 

eM-kilpailut käytiin Ranskan 
perinteikkäässä Chamonix’ssa. 
Vuotta aikaisemmin oli Mar-
kun joukkue ollut jo semeissä 
jääden kuitenkin lopulta nel-
jänneksi. Tällä kertaa puris-
tus riitti loppuun asti paikalle 
kertyneiden suomalaiskannat-
tajien isoksi riemuksi. Markun 
joukkueen määrätietoisen tin-
kimätön työ alkoi kantaa he-
delmää ja paikka Euroopan 
huippujoukkueiden joukossa 
oli vakiintumaan päin. Edel-
lisvuoden MM-pronssi ei siis 
jäänyt yhdeksi ”onnenkanta-
moiseksi”.  
 Finaalissa kohtasivat kokeneet Skotlan-
nin Hammy McMillanin ja Tanskan Ulrich 
Schmidin joukkueet. Ottelu päättyi Hammyn 
huikeaan ratsuun pesän edessä olevalla kivellä ja 
villit voitonjuhlat alkoivat. Tanskalaiset joutui-
vat näin toistamiseen parin vuoden sisällä nöyr-
tymään EM-finaalissa. 
 Naisissa finaali huipentui skandinaavien 
voimainkoitokseksi. Ruotsin nuori joukkue, jol-
la oli jo mittavat meriitit juniorivuosilta, jou-
tui tunnustamaan tiukassa ottelussa kokeneen 
Dordi Nordbyn norjalaisjoukkueen parem-
makseen luvuin 5-4.  
 Jos oli ollut miesten finaalin ratkaisuheitto 
huikea niin naiset laittoivat paremmaksi. Dor-
dilla oli viimeinen kivi ja hänen tuli poistaa pe-
sän keskustassa, osittain näkyvissä  ollut Ruotsin 
ykköskivi. Kivi jäi hieman sisään ja hipaisi pe-
sässä  (Ruotsin ykköskiven edessä) ollutta nor-
jalaiskiveä, joka siirtyi kaikkien yllätykseksi yk-
köseksi. Kumpikin joukkue repesi nauramaan 
tilanteen selvittyä ja sattumusta hämmästeltiin 
vielä pitkään. Dordin ensimmäiset mitalit olivat 

jo 80-luvulta ja pienen suvantovaiheen jälkeen 
nyt oli siis palattu taas terävimpään kärkeen. 
 Suomen naisten tilanne sen sijaan oli ollut 
laskusuuntainen parin vuoden takaisen semifi-
naalipaikan jälkeen. Alkusarjassa tuli pari voit-
toa mutta kuudes tila B-lohkossa tiesi tippu-
mista B-sarjaan. Naisten joukkueessa pelasivat 
Jaana Jokela, Jaana Hämäläinen, Anne Malmi, 
Laura Tsutsunen ja Tiina Kautonen. 

Kisojen ehdoton väriläiskä  olivat suomalaiset Blues Brothersit, jotka 
keräsivät kiitosta niin järjestäjiltä, yleisöltä kuin pelaajiltakin. Kuvassa 
vasemmalta alkaen Jouni Weckman, Kalle Kiiskinen, Petri Manninen, 
Jussi Uusipaavalniemi ja Paavo Kuosmanen. 

vanhoja tuttuja, jotka olivat ennekin rötöstel-
leet hallilla. Piiparilta murtui nenä ja lohkesi 
pari hammasta mutta hän jaksoi kuitenkin iloi-
ta että Vierumäelle myönnettiin vuoden 2001 
EM-kisat.                                                                            

”Ironista asiassa on se, 
että kiersin maailmaa viisi vuotta 

hulivileinä tunnettujen lumilautailijoiden 
kanssa ja mitään ei tapahtunut. 

Nyt kun olin herrasmieslajin 
curlingin parissa, kävi näin.” 
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l Tommi Häti

Suomelle 
ensimmäinen 
Em-mitali 

Vuosituhat päättyi suomalaisjuhliin kun Markku Uusipaavalniemen 
miesjoukkue kukisti olympiavoittaja Hürlimanin Euroopan mesta-
ruuskisojen pronssipelissä luvuin 9-4. Skandinavian maat kahmivat 
kisoista komeasti neljä mitalia. 

Kannessa Skotlannin joukkueen jäsenet tuulettavat Euroopan mestaruuden ratkettua ja ala-
laidassa EM-pronsille yltäneet suomalaiset (vas. Raimo Lind, Jari Laukkanen, Tommi Häti, 
Wille Mäkelä ja Markku Uusipaavalniemi). Pronssijoukkueen Lind lopetti uransa näihin kisoihin. 
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