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Mitä jäi käteen? 
Eräällä johtavalla kaupallisella tv-kanavalla oli määris hu-
kassa läpi kisojen. Vajaan kymmenen curlinguutisoinnin 
joukosta voimme poimia journalismin tasoa hyvin kuvaavat 
otsikot: ”Ruotsin curlingnaiset suutelivat kultajuhlissa”, 
Olympiaurheilija kuudennella kuulla raskaana”, ”Tanskan 
curlingkaunotar puolustaa nakukuvaansa” ja ”Norjan cur-
lingjoukkue puettu räikeisiin housuihin”. 

Yhdellä radiokanavalla juontaja pohjusti lupaavasti syven-
tyäkseen seuraavaksi ohjelmassaan käynnissä olevien olym-
pialaisten yhteen mielenkiinoiseen lajiin, nimittäin curlin-
giin.  Jutustelu typistyi lopulta vain ja ainoastaan hänen 
arvuutteluun että lukeeko Ruotsin peliasujen rinnuksissa 
Kampela. Pyysi vieläpä lähettämään viestiä studioon että 
saadaan tähän mieltä kutkuttavaan arvoitukseen ratkaisu. 
Huray!

Kuten arvata saattaa oli suomalaisen median kiinnostus 
hiipunut curlingia kohtaan sitten Torinon huuman. 
Vaikka suomalaiset eivät tällä kertaa mukana olleet niin 
voisi sitä varmaan kaupallisella puolella uutisoida jotain 
oleellisempaakin. 

Lajin harrastajille kisat tarjosivat toki jännitettävää mutta 
eivät ne tarjonneet mitään suuria yllätyksiä. Lopulta se 
mieliin painuvin juttu taisi kuitenkin olla ne edellä maini-
tut Norjan räikeät pelihousut. Varsin konservatiivisessa ja 
hillityssä lajissa ruutuhousut olivat suorastaan sensaatio. 
Nähtäväksi jää otetaanko rohkeammat kuosit laajemmalti 
käyttöön. Suomessa ainakin voisi olla suotuisat olosuhteet 
hullunkuristen hattujen sekaan.

Ilahduttavaa oli se että uutuushousut ajoi sisään joukkue 
jonka pelitaidotkin riittävät uutiskynnyksen ylittämiseen. 
Niitäkin tapauksia on nähty lukuisia joiden on pitänyt pä-
teä muilla keinoilla kun pelikentällä ei taidollisesti tulosta 
synny.

Tommi Häti
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Suomi juniorien MM-kisoihin

Vantaa 2.3.2010

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

Iiro Sipolan johtama poikien junio-
rijoukkue teki omalta osaltaan taas 

suomalaista curlinghistoriaa voitta-
malla Euroopan MM-karsinnat tam-
mikuun alussa Tsekissä – upea suo-
ritus, joka johti useamman vuoden 
tauon jälkeen suomalaisen juniori-
joukkueen varsinaisiin MM-kisoihin! 
Suoritus oli erityisen hieno, kun tällä 
kertaa Sveitsissä pelattavien MM-ki-
sojen takia vain yksi joukkue pojista 
ja yksi tytöistä sai karsinnoista paikan 
varsinaisiin MM-kisoihin. Toivotam-
me onnea ja menestystä poikien jouk-
kueelle, ja toivon myös, että tämä saa-
vutus antaa lisäpuhtia seurojemme 
juniorityöhön sekä lisämotivaatiota 
harjoitteluun kaikille junioripelaajil-
lemme!

 Junioritoiminnan tehostaminen 
on yksi avainalue curlingliiton stra-
tegiatyössä, ja uskonkin, että poikien 
saavutus auttaa myös tällä saralla ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamista.

OLYMPIAHUUMAA
Kanadassa juuri käydyt talviolympia-
laiset näyttivät mikä merkitys curlin-
gilla on kanadalaisessa talviurheilus-
sa – voi vain kuvitella sitä tunnelmaa, 
mikä paikan päällä kisakatsomossa 
vallitsi. Mutta vaikka Suomi ei täl-
lä kertaa ollutkaan mukana, on ollut 
kuitenkin mukava todeta, että myös 
YLE on piti curlingin mukana tele-
visioitavissa lajeissa, ja meillä oli si-
ten mahdollisuus seurata myös olym-
pialaista huippucurlingia. Kiitokset 
YLE:lle myös siitä, että se kutsui 
kommentaattoreiksi omia huippupe-
laajiamme! Lajimme kannalta nämä 
televisiolähetykset olivat erittäin tär-
keitä, ja tulevat varmasti taas omalta 
osaltaan vaikuttamaan curlingin le-
viämiseen maassamme.

VALTAPELIÄ KEVÄÄN 
MM-KISOISSA
Olympialaisista huolimatta tänäkin 
keväänä järjestetään myös MM-kisat. 

Miesten kisat pelataan huhtikuun 
alussa Italian Cortinassa, jossa myös 
järjestetään WCF:n kokoukset. Tänä 
keväänä listalla on myös joka toinen 
vuosi pidettävät WCF:n hallituk-
sen vaalit. Edellä mainitusta hienos-
ta kanadalaisesta curlingkulttuurista 
huolimatta monet Euroopan curling-
maat pitävät WCF:n toimintaa liian 
”Kanada-keskeisenä”. Niinpä tulevis-
sa vaaleissa nykyinen puheenjohtaja, 
Kanadan Les Harrison saa haastajak-
seen toissa vuonna varapuheenjohta-
jaksi valitun Skotlannin Kate Caith-
nessin. Saapa nähdä, saako WCF 
historiansa ensimmäisen naispuheen-
johtajan…

 Oma curlingkautemme etenee hy-
vää vauhtia, mutta vielä on useita ki-
soja jäljellä. Olkaa aktiivisia ja tulkaa 
mukaan. Kisoja järjestetään juuri tei-
tä varten, ja seuraanne kaivataan! Toi-
votan kaikille oikein aurinkoista ja 
Curling-painotteista kevättä! 

- Aikaisemmin saimme jäähallin puolelta ker-
ran viikossa vuoron, johon hät’hätää kyhättiin 
jää ja hakit kiinni. Toiminta on saatu nyt uudel-
le tasolle kun meillä on oma yksiratainen halli, 
Loimaan puheenjohtaja Eino Merta iloitsee. 
 Pilottihankkeena loppuvuodesta Loimaal-
le pystytettiin alumiinirunkoinen LiteSki-kate 
jäähallin yhteyteen. Toteutuksesta vastasi Kas-
vihuone Es-An Oy/Monexi LiteSki ja toimi-
tusjohtaja Esa Kylä-Kaila haaveilee jo kymme-
nien vastaavien rakentamisesta ympäri Suomea. 
Valikoimasta löytyy myös 2-ratainen versio. 
 - Ensimmäistä kertaa olemme voineet aloit-
taa kunnollisen puulaakitoiminnan ja mukaan 

Loimaalle nousi oma curlinghalli 
on ilmoittautunutkin 16 joukkuetta. Lisäksi 
meidän joukkueitamme on tietenkin osallistu-
nut Länsi-Suomen sarjaan, jota pelataan lähin-
nä Harjavallassa ja Loimaalla. Seuramme on jo 
yli 10 vuotta vanha, mutta vasta nyt tämä alkaa 
käynnistyä kunnolla aktiivisen sarjatoiminnan 
myötä, Eino kertailee tilannetta. 
 - Yksi hieno piirre on seurassamme ollut 
sellainen varttuneempien ”huru-ukkojen” joka-
viikkoinen kokoontuminen. Mukana on yleen-
sä toistakymmentä osallistujaa, joiden kes-
ken muodostetaan joukkueet ja pelataan sitten 
muutamat ottelut.                                                 

    
Avausheiton heitti seuran 
oma kasvatti Eszter Juhász.
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Meiltä ja maailmalta
laukkanen & häti & sipilä

Suomen joukkue nousi Tiina kölhin ko-
mennuksessa korkeimmalle korokkeelle ku-
kistamalla finaalissa Puolan. Miesten turna-
uksessa nähtiin ruotsalaisfinaali, jossa Per 
carlsenin joukkue Sundsvallista oli Linköpin-
gin Pettersonin joukkuetta vahvempi. mark-
ku uusipaavalniemen joukkue sijoittui mie-
hissä pronssille. 
 Turnaukseen osallistui joukkueita Suo-
mesta, Latviasta, Virosta, Puolasta, Ruotsista 

Tiina Kölhi vei Baltic Cupin 

kanadan eliitticurlingjoukkueet ovat järjes-
telleet rahoitustaan kuntoon. Erilaisten va-
rainkeruusysteemien tuotoksena jaossa on 
1,2 miljoonaa Kanadan dollaria (noin 816 000 
euroa) huippucurlingille.
 Olympiajoukkueet (kevin martin ja che-
ryl Bernard) saavat molemmat CAD 180 000 
(122 400 euroa) seuraavien 30 kuukauden ai-
kana harjoitteluun ja pelaamiseen Sport 
Canadalta. Lisäksi molemmat voittajajoukku-
eet saavat olympiakarsintojen tuottoja Tim 
Hortonilta (turnauksen sponsori) CAD 50 000 
(34 000 euroa) joukkuetta kohden.

1,2 miljoonaa dollaria kanadan huippucurlingin käyttöön
 Lisäksi molemmat joukkueet saavat mui-
den neljän joukkoon (sekä miehissä että  
naisissa) sijoittuneiden kanssa CAD 40 000 
(27 200 euroa) kilpailuja, harjoittelua ja lää-
kinnällisiä kuluja kattamaan. Miehissä tuon 
summan kuittaavat Martinin lisäksi glenn 
Howard, kevin koe ja randy Ferbey joukku-
eineen. Naisissa Bernardin lisäksi rahoille 
pääsivät jennifer jones, Shannon kleibrink 
ja Stefanie lawton nelikkoineen.
 Olympiakarsintaturnauksen esikarsin-
noissa pärjänneet jeff Stoughton, Wayne 
middaugh, Brad gushue, mike mcewen, kel-

Voittoisa suomalaisjoukkue 
vasemmalta: Tiina Kölhi, Eszter Juhász, 
Heidi Hossi, Oona Kauste ja Sanna 
Puustinen.

ly Scott, Sherry middaugh, marie-France la-
rouche ja michelle englot ryhmineen nettoa-
vat CAD 26 000 (17 700 euroa) kukin.
 Jokainen voi leikkiä  ajatusleikkiä ja miet-
tiä, miten oman joukkueen kanssa käyttäisi 
tuollaiset rahasummat. Siis curlingiin. 

ja Venäjältä. Kölhin joukkue koki turnaukses-
sa ainoastaan yhden tappion avauskierrok-
sella finaalivastustaja Puolaa vastaan. lare 
norrin kipparoima toinen suomalaisjoukkue 
sijoittui turnauksessa viidenneksi. 
 – Joukkueet olivat tänä vuonna tosi tasa-
väkisiä, eikä mikään joukkue ollut ylitse mui-
den. Olosuhteet olivat mainiot ja Puolasta oli 
mukava saada finaalissa revanssi, summasi 
Kölhi turnausta.  

 Finaalissa vastaan asettui Markku Uusi-
paavalniemen valmentama Puola. Suomi va-
rasti kaksi pistettä viimeisessä päässä ja 
voitti tasaisen ottelun lukemin 7-5. 
 Suomen kultajoukkueessa pelasivat Tiina 
kölhi (kapteeni), eszter juhász, oona kaus-
te, Heidi Hossi ja Sanna Puustinen. 
 Lisää tietoa liiton sivuilta www.curling.fi 
ja kisojen omilta sivuilta www.curlingbaltic.
com.	 	 	 	 											
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viime joulukuussa vuoden 2000 Brier-voittaja ja maailmanmestari Brent Pierce 
koki kovia kotonaan. Varkaat vierailivat greg mcauleyn joukkueen entisen vara-
kipparin ja kolmosheittäjän Brent Piercen kotona ja veivät muun arvotavaran jou-
kossa myös miehelle rakkaan Brier-sormuksen. Sormustahan voivat kantaa aino-
astaan joskus Kanadan mestaruuden saavuttaneet curlaajat.
 Kyseessä lienee tunnearvoa enemmän kuin rahallista arvoa. Kyseessä on tie-
tysti jotakin, mitä ei vakuutusrahoilla voi ostaa takaisin. Brent Pierce laittoi ai-
heesta liikkeelle tiedotteen kuvan kanssa, jossa toivoi ihmisten apua sormuksen 
löytämiseksi.
 Brent Pierce pelaa nykyään kolmosena Sean geallin joukkueessa, joka viime 
vuonna ylsi British Columbian mestarina Brieriin asti ja sijoittui kuudenneksi. 
Tänä vuonna joukkue on keikkunut WCT-kiertueella 15 parhaan joukossa.             

1,2 miljoonaa dollaria kanadan huippucurlingin käyttöön Brier-sormus varkaiden mukaan

Western ontarion yliopiston tutkija Tom jenkyn on satsannut lujasti 
harjaamisen tutkimiseen. Jenkynin tutkimus saa rahoituksensa 
Kanadan kansallisen talviolympialaisissa menestymiseen tähtäävän 
Own	the	Podium	-tutkimushankkeen kassasta. Kassaan on laitettu 
tuohta 22 miljoonaa Kanadan dollaria (noin 15 miljoonaa euroa) eri 
lajien tutkimusta varten. 
 Jenkyn tutkii curlingin fysiikkaa mm. lämpökameroilla. Tähän 
astisista tuloksista mainitaan, että harjaaminen ei sulata pebbliä 
kokonaan pois kuten monesti luullaan vaan ainoastaan pehmittää 
ja muuttaa peblin ominaisuuksia hiuksenhienosti. Mittauksissa on ha-
vaittu, että harjaamalla jään pinnan lämpötila nousee noin 1,5 astetta 
(lähteestä ei käy ilmi, onko kyseessä Fahrenheit- vai Celsius-asteet). 
Lisäksi mittaukset ovat osoittaneet ja vahvistaneet sen, että kitka 
vähenee harjaamisen tuloksena. 
 Tutkija Jenkynin tulokset julkaistaan muulle maailmalle kokonaan 
vasta kesäkuussa 2010, ja tulokset on nyt annettu ainoastaan Kanadan 
curlingjoukkueen käyttöön Vancouverin kisoja silmällä pitäen.            

Huippututkimusta 
harjaamisen 
vaikutuksesta jäähän 

curlingkolumnisti Bob Weeks 
listaa viime vuosikymmenen 
merkittävimmiksi hetkiksi ka-
nadalaisesta näkökulmasta seu-
raavat tapahtumat: 

Curlingin nouseminen mitalilaji-
en joukkoon talviolympialaisissa. 
Ennen sitä kaikkien tähtäin oli 
MM-kisoissa ja Brierin voitossa, 
nykyään olympialaiset laittavat 
lajiin uuden syklin. 

Viime vuosikymmenen merkittävimmät 
hetket curlingissa
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 Vuosikymmenen suurin yllä-
tysvoittaja on Iso-Britannian 
rhona martin voittaessaan 
olympiakultaa Salt Lake Citystä 
2002. 
 Muistettavin nimi viime vuo-
sikymmenen curlingmaailmassa 
on tietysti U-15 tai M-15, markku 
uusipaavalniemi. 
 Nopeimmat kehittyjät ovat 
Kiinan naisjoukkueen jäsenet 
Wang Bingyun johdolla. Vuonna 

2004 he menivät Kanadaan pelaa-
maan klubicurlaajia vastaan en-
simmäisen kerran ja ottivat 
pataan pahan kerran. Vuonna 
2009 he olivat lajin maailman-
mestareita. 
 Vuosikymmenen joukkueeksi 
on Bob Weeksillä  muutama eh-
dokas: randy Ferbeyn nelinker-
tainen Brierin voittajajoukkue, 
rahalistojen kärkinimi koko vuo-
sikymmenen ajan eli kevin 

martin, Kanadan ensimmäinen 
olympiakultamitalisti Brad gus-
hue vai naisten nelinkertainen 
mestari colleen jones. 
 Lisäksi Bob Weeks listaa vuo-
sikymmenen heiton, parhaan pe-
lin, vuosikymmenen tarinan ja 
vuosikymmenen mokan. Mitkä 
tapahtumat yltävät sinun listal-
le? Tässä olisi paikka hyvään kes-
kusteluun nettisivujen keskuste-
lupalstalla.         
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Meiltä ja maailmalta
laukkanen & häti & sipilä

Lisää kanadalaisten tutkimus-
projekteja curlingissa 

henkilöihin on kiinnitetty numeroituja merkkejä ympäri kehoa ja nii-
tä on sitten kuvattu erityiskameroilla heittosuorituksessa. Näin on 
saatu mallinnettua heittosuoritukset tietokonekäsittelyä varten ja 
heittoa voidaan analysoida vaikkapa alapuolelta, jos niin halutaan. 
Tutkimuksessa on tehty lisäksi videoanalyysiä ja laseria on käytetty 
apuna.  
 Dr. Baudin sanoo havainneensa mielenkiintoisia asioita heitosta 
ja irrotuksesta. Hänen mukaansa moni huippupelaaja hämmästyi, 
kun sai tietää olevansa hakilla tai heitossa pahasti hakoteillä. Hän li-
sää kuitenkin, että moni pelaaja, joiden liuku ja irrotus eivät olleet 
parhaasta päästä, onnistuivat kuitenkin heittojen lopputuloksissa eli 
heittämään vaaditun heiton. Hän selittääkin tätä sillä, että nuo pe-
laajat ovat poikkeuksellisen lahjakkaita urheilijoita. 
 Tutkimuksen tuotoksena on koehenkilöille annettu vinkkiä siitä, 
miten heittoa voisi parantaa. Useimmiten korjausehdotukset ovat ol-
leet Baudinin mukaan minimaalisia korjauksia suoritukseen, mutta 
vaikutuksiltaan merkittäviä. Pelaajan on sitten itse pohdittava, onko 
moisista korjausehdotuksista iloa henkilökohtaisella tasolla. 
 Liukumisen ja irrotuksen mekaniikan tuloksia ei tulla julkista-
maan ainakaan näillä näkymin lainkaan. Tieto halutaan säilyttää ka-
nadalaisilla curlaajille perintönä, jotta lajin mahtimaa säilyttäisi etu-
matkansa tulevaisuudessakin.



albertan yliopiston professori Pierre Baudin 
ja rob krepps ovat tehneet tutkimusta heit-
tämisen biomekaniikasta. Tutkimuksen koh-

teena on ollut saada selville, mitkä tekijät 
curlingheitossa saavat aikaan parhaan 
irrotuksen. Tutkimus on analysoinut 
mm. seuraavia tekijöitä heittosuorituk-

sessa: vartalon asentoa hakilla, jalan asentoa 
ja käden asentoa sekä näiden lisäksi montaa 
muutakin heittoon vaikuttavaa tekijää. 
 Tutkimus on kolme vuotta kestävä  ja on 

saanut rahoitusta tiettävästi noin 100 
000 CAD. Mukaan on saatu osal-

listumaan vuosien varrella suu-
ri osa Kanadan huippupelaa-
jista jollain tavalla. Tutkijat 
itse epäilevät kuitenkin ole-
vansa tutkimuksessa skotti-
tutkijoita perässä, jossa tä-

mäntapaisia tutkimuksia on 
tehty aiemminkin. 

 Tutkimuksessa on hyödyn-
netty liikeanalyysiteknologiaa. Koe-

kuudetta kertaa pelatut curlingin Mixed SM 
-kisat päättyivät Tomi rantamäen joukku-
een juhliin. Vierumäellä finaalissa kaatui Toni 
Sepperin joukkue lukemin 8-3. Tappio oli Sep-
perin joukkueelle turnauksen ainoa. 
 Voiton myötä Rantamäki edustaa Suo-
mea mixed curlingin EM-kilpailuissa tänä 
vuonna. Kapteenina toimivan Rantamäen li-
säksi joukkueessa pelaavat katja kiiskinen, 
juha Pekaristo ja Bettina mandelin. Prons-
simitalin nappasi aku kausteen joukkue Toni 
anttilan nenän edestä. Tiukka pronssiottelu 
päättyi lukemiin 6-5. 
 Tähän asti kaikki mixed-mestaruudet oli-
vat menneet Uusipaavalniemien sukuun. En-
simmäiset mestaruuskisat järjestettiin vuon-

Uusipaavalniemien dynastia murtui

Rantamäen joukkue voitti 
mixed curlingin mestaruuden

na 2005 ja tuolloin Markku nappasi voiton. 
Sen jälkeen on velipoika Jussi joukkueineen 
korjannut potin jo neljä kertaa perättäin. Tä-
näkin vuonna oli Jussi mukana, mutta nyt suk-
si tökkäsi puolivälierävaiheessa Rantamäkeä 
vastaan. 
 - Tänä vuonna taso oli selvästi noussut 
ja joukkueiden kokoamiseen oli nähty vaivaa. 
Merkille pantavaa on myös se että olimme pa-
ras hyvinkääläinen porukka ja olimme vasta 
sijalla kuusi. Väistämättä alkaa näkyä esimer-
kiksi Oulunkylässä ja Hyvinkäällä harjoittele-
vien ero määrispelissä. Kaikki semifinalistit 
harjoittelevat ja pelaavat Oulunkylässä, Jussi 
summailee turnauksen antia. 



Tulokset ja joukkueiden kokoonpanot löyty-
vät Liiton sivuilta: www.curling.fi 

Teksti: Antti Männynväli ja Tommi Häti
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Uutena vuotena on usein ollut tapana antaa uuden vuoden lupauksia. 
Minä en suostu niitä enää antamaan, mutta toiveita suostun esittämään. 
Tässä minun toiveitani suomalaisen curlingin suhteen seuraavalle vuo-
delle ja vuosikymmenelle: 

Hyvinkäälle saataisiin vihdoin kunnon curlinghalli. Lajin suomalainen 
mekka tarvitsee lämpimän hallin ehdottomasti. 

Juniorimäärä kymmenkertaistuisi viidessä vuodessa. Kahden joukkueen 
junnu-SM-kilpailut alkavat jo riittää. Onneksi kotimaan pienestä jouk-
kuemäärästä huolimatta pojat raivasivat tiensä junnujen MM-kisoihin. 

Kaikki SM-sarjaan ja 1-divisioonaan osallistuvat joukkueet alkaisivat 
harjoitella viisi kertaa viikossa säännöllisesti, vuodesta toiseen. Yleinen 
osaamisen taso ei tule nousemaan merkittävästi, jos vuosi toisensa pe-
rään vain 1-2 joukkuetta yrittää tosissaan tavoitella maailman huippua. 

Vähintään yksi joukkue nousisi sille tasolle, että kilpailee vuosi toisensa 
jälkeen mitaleista arvokisoissa. Parasta olisi, jos sellaiset joukkueet löy-
tyisivät sekä miehistä että naisista. 

Liittoon saataisiin vähintään yksi palkallinen työntekijä, joka mahdollis-
taisi lajin eteen työskentelemisen täysipäiväisesti eikä oman työn ohella 
pelkästä rakkaudesta lajiin. Vapaaehtoisten puute jarruttaa kehitystä 
koko ajan, joten maksamalla innokkaille tekijöille voisimme ehkä saada 
jotakin aikaan. Nyt kaikki on liikaa muutaman vapaaehtoisen aktiivi-
suuden varassa. 

Toivoisin myös, että lajin SM-kilpailut pelattaisiin aina curlinghallissa 
hyvillä jäillä ja hyvillä kivillä. SM-tasolla pitäisi päästä pelaamaan sa-
mankaltaisissa olosuhteissa kuin arvokisoissakin. Olisi kiva, jos kivet 
kiertäisivät ja luistaisivat hyvin, aina. 

Lajille löytyisi ennakkoluuloton ja pitkälle tulevaisuuteen katsova anteli-
as sponsori, joka mahdollistaisi resurssit menestykseltä heikkoina vuosi-
na. Nyt kaikki on kiinni menestyksestä ja sitä kautta olympiakomitean 
anteliaisuudesta. 

Suomessa pelattaisiin säännöllisesti Eurooppa Touriin kuuluvaa osakil-
pailua ja turnauksessa olisi niin hyvät rahapalkinnot, että tänne tultai-
siin Kanadasta asti pelaamaan. 

Lopuksi, lähtiköhän kirjoittajalta mopo käsistä eli onko toiveissa yhtään 
realismia?

Jari Laukkanen

Uuden 
vuoden 
toiveet

GoldLine
curlingliiton 

välinetoimittajaksi
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Kanadalainen 
curlingvälinevalmistaja 

Goldline sponsoroi 
kaudesta 2009-2010 alkaen 

curlingliiton nimeämiä 
edustusjoukkueita. 

Sopimukseen kuuluu 
vuosittain korkeintaan 

viiden edustusjoukkueen 
varustaminen pelivälineillä; kengät, 

harjat, housut ja hanskat. 
Välinepaketin normaalihinta 

viidelle joukkueelle olisi 
yli 10.000 € eli kyseessä 
on merkittävä sopimus.
Vastineeksi saamistaan 
pelivälineistä joukkueet 

sitoutuvat käyttämään niitä 
kaikissa kansallisissa ja 

kansainvälisissä kilpailuissa. 
Lue lisää sopimuksen 
sisällöstä, tarjouksista 

ja kuinka itse 
sopimus syntyi: 
www.curling.fi
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Ylivoimainen Kanada voitti Vancouverin 
olympialaisten miesten curlingturnauk-
sen. Isäntämaa kukisti finaalissa Tho-

mas Ulsrudin johtaman Norjan pistein 6-3.
 Kevin Martinin johtama Kanadan joukkue 
(John Morris, Marc Kennedy ja Ben Hebert) 
voitti olympiakultaa vakuuttavaan tyyliin, sillä 
ryhmä ei taipunut kertaakaan tappioon turna-
uksen yhdessätoista ottelussaan. Vastaavaan sal-
doon ei ole kyennyt yksikään joukkue aiemmin 
olympiaturnauksessa. Turnaussaldo 11 voittoa 
eikä yhtään tappiota kertoo sen, että ehdotto-
masti paras joukkue voitti. Norjalle hopeaa hie-
nosti, joukkueessa pelasivat Thomas Ulsrud, 
Torger Nergård, Christoffer Svae ja Haavard 
Vad Petersson.
 Old Bear -lempinimellä kulkevalle 43-vuo-
tiaalle Martinille Norjasta irronnut voitto oli 
erityisen makea, sillä hän kipparoi Salt Lake Ci-
tyn olympialaisissa norjalaisyhdistelmälle (Trul-

vancouverin 
kuulumisia 

sen) niukasti hävinnyttä Kanadan ryhmää. Sil-
loin Martinin viimeinen määris karkasi 
muutaman sentin pitkäksi ja sen jälkeen hän on 
odottanut 8 vuotta saadakseen korjata asian.
 Pronssiottelussa Markus Egglerin johta-
ma Sveitsi kaatoi turnauksessa hyvin pelanneen 
Ruotsin 5-4. Ruotsin joukkue kippari Niklas 
Edinin johdolla nappasi joulukuussa Euroo-
pan mestaruuden ja nyt pudotti tiebreak-pelis-
sä Ison-Britannian David Murdochin mitalipe-
leistä. Ruotsin joukkueesta kuullaan vielä!
 Naisissa Anette Norbergin johtama Ruot-
si voitti isäntämaa Kanadan lukemin 7-6 lop-
puottelussa. Kanadalla oli ratkaisun avaimet 
käsissään kahteen otteeseen, mutta he eivät on-
nistuneet viimeisissä päissä ottamaan kultaa.
 Ruotsalaiset nousivat viimeisessä  pääs-
sä tasoihin 4-6-tappioasemasta ja voittivat jat-
kopään varastamalla pisteen. Ottelun kymppi-
päässä Kanadan kippari Cheryl Bernardilla oli 

mahdollisuus ratkaista ottelu poistollaan, mutta 
hän epäonnistui ja näin jouduttiin jatkopäälle. 
Jatkopäässä Kanada (Susan O’Connor, Caro-
lyn Darbyshire, Cori Bartel) ja Bernard sai-
vat toisen mahdollisuuden voittoon kohtuulli-
sen helpolla tuplalla, mutta sekin meni pieleen 
ja näin ruotsalaiset kuittasivat toisen peräkkäi-
sen olympiakultansa. Alkusarjassa Kanada voit-
ti keskinäisen kohtaamisen 6-2.
 Anette Norbergin kipparoimassa joukku-
eessa pelasivat Eva Lund, Cathrine Lindahl, 
Anna Le Moine ja Kajsa Bergström. Pronssia 
sai Bingyu Wangin johtama Kiina, joka löi kak-
sien edellisten kisojen hopeanaisen Mirjam Ot-
tin Sveitsin lukemin 12-6.

Katsomot pullollaan

Mielenkiintoista mielestäni kisoissa oli ka-
nadalaisten suhtautuminen curlingiin. Lajin 

l Jari Laukkanen
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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 

”emämaassa”  tietysti asiaan suhtaudutaan mel-
koisella tunteella, josta mm. osoituksena kansal-
lislaulun kajauttaminen pariin otteeseen kesken 
peliä koko katsomon voimin. Pelaajat sitten sii-
nä odottelevat ja kuuntelevat laulua ja kello ti-
kittää tulostaulun vieressä. Onneksi ajankululla 
ei ollut ainakaan finaalissa merkitystä.
 Tanskalaiset naiset sen sijaan joutuivat heit-
tämään eräässä alkusarjan pelissä viimeisen rat-
kaisuheittonsa karmean metelin aikana, koska 
heillä oli loppumassa kellosta aika. Pieleenhän 
se sitten meni ja kippari valittelikin katsomon 
käytöstä heiton aikana sekä arveli sen aiheutta-
neen tappion.
 Toinen seikka, joka mm. loppuottelussa 
nousi esiin, oli se, että katsomoon oli ajautu-
nut myös törppöjä, jotka yrittivät torvella häiri-
tä norjalaisten heittoja. Kevin Martinkin joutui 
pyytelemään anteeksi tuollaista käytöstä  ja asi-
antunteva katsomokin osasi buuata torvensoit-
tajille. Muutenkin yleisö oli todella äänekästä ja 
loihti peleihin hienon tunnelman.
 Yleisön joukosta saattoi bongailla muuta-
mia arvovaltaisempiakin vieraita, kuten Nor-
jan kuningas Harald, Ruotsin kuningas Kaarle 
Kustaa ja kuningatar Silvia, Prinsessa Anne Iso-
Britanniasta, Kanadan pääministeri Stephen 
Harper, Wayne Gretzky, Carl Lewis ja Donald 
Sutherland.                Ruotsin Anette Norberg on nyt kaksinkertainen olympiavoittaja
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David Murdochin ja Eve Muirheadin skottiryhmät eivät jättäneet 
mitään sattuman varaan valmistautuessaan Vancouverin olympia-

laisiin. Joukkueet leireilivät ennen kisoja Galgaryssa Glencoe Curling 
Clubilla ja palkkasivat avukseen kanadalaisen huippujääntekijä Mark 
Shurekin Manitoban Stonewallista harjoitus- ja viimeistelyleirilleen. 
 Shurekin tehtävänä oli laittaa parin viikon ajan jää sellaiseen kun-
toon kuin sen oletettiin olevan Vancouverissa. Tarkoitusta varten oli va-
rattu kaksi rataa kyseiselle ajanjaksolle. Lisäksi joukkueet tuottivat pai-
kalle omat kivisarjansa, jotka olivat täsmälleen samanlaiset kisakivien 
kanssa. Paikalle raahatut kivet olivat saman firman tekemät ja niissä oli 
täsmälleen samat yksityiskohdat ja ominaisuudet kuin kisoissa käsiin 
annettavat. Mistäköhän nuo tiedot oli muuten saatu? No suhteillahan 
voi hankkia monenlaista etua. 
 Skottijoukkueet ovat saaneet oikeastaan kaiken sen tuen rahallisesti 
kuin ovat toivoneet. Joukkueen valmentaja David Hay toteaakin, että 
”meitä kohdellaan erityisen hyvin, ei ole mitään, mitä voisimme toivoa 
lisää”. Joukkueella on noin 20 henkilön taustaorganisaatio, jonka tehtä-
vänä on ainoastaan palvella joukkuetta matkalla olympiamenestykseen.  
 Menestyspaineet ovatkin joukkueiden niskassa, sillä menestys Van-
couverissa määrittää sen, miten panostusta tulevaisuudessa jatketaan. 
Iso-Britanniassa seurataan myös herkeämättä skottien etenemistä ki-
soissa, kaikki joukkueiden ottelut lähetetään kansallisella BBC-kanaval-
la suorina lähetyksinä. Curling on lajina yksi harvoista Ison-Britannian 
mahdollisista mitalilajeista talvikisoissa kelkkailun ohella ja Murdochia 
povattiin maan lipun kantajaksi avajaisjuhlissa.                                         

Skotit laittoivat treenileirillä 
olosuhteet kuntoon 

Markun joukkueen ei tarvinnut nous-
ta kisakoneeseen media kintereil-
lään mutta tilanne oli tasan päinvas-

tainen kun Finnairin kone laskeutui Seutulaan. 
Jopa vanhoja joukkuekavereita käytiin puheli-
mitse läpi koittaen onkia jotain kohun tynkää, 
mistä sitten maiskutella mediassa. Curlingliiton 
serveritkin piti laittaa vaihtoon räjähdysmäisesti 
kasvaneiden kävijämäärien  tukkiessa nettisivut.  
 Päivästä toiseen saattoivat olla pojat löö-
peissä, milloin ruodittiin Markun mystisiä tai-
toja nuoruusvuosista alkaen ja milloin yritettiin 
kehitellä kohua joukkueen jäsenten välisistä eri-
mielisyyksistä. Mopo oli myös karannut netin 
keskustelupalstoilla, joilla alkoivat totuus ja taru 

Torinon huumaa
Suomen menestys Torinon kisoista vuonna 2006 sai aikaan suoranaisen 
mediamyrskyn maassamme. Markkua oltiin jo nostamassa niin suurelle ja-
lustalle, että korkeammalla oli enää itse jumala.  

sekoittua tehokkaasti yhteen. Hyvinkäällä ho-
peapoikia oli vastassa monituhatpäinen väki-
joukko. Itse juhlakalut heiluttelivat väkijoukolle 
nostolavan nokassa.  
 Noiden kisojen aikana mediassa Markun 
nimeksi muodostui Uusis ja M15, joista jälkim-
mäistä oli jo aiemminkin curlingpiireissä käytet-
ty. Uusiksesta tuli joka tapauksessa koko kansal-
le tuttu hahmo ja pian oli kysyntää myös 
erilaisiin tilaisuuksiin puhujaksi. Kysyntää oli 
niin paljon että Markku valjasti hommaan erilli-
sen managerin. Ja kun vauhtiin oli päästy niin 
Markku pääsi Eduskuntaankin ensi yrittämäl-
lään. Samana vuonna julkaistiin myös hyviin 
myyntilukemiin päätynyt kirja curlingista, jossa 
käytiin läpi Markun vaiheet ja ajatuksia.  
 Myös muilla joukkueen jäsenillä  oli vientiä 
erilaisiin karkeloihin. Muun muassa HPK:n lät-
käjoukkue kutsui pojat katsomaan otteluitaan 
VIP-aitioon täydellä kestitsemisellä  ja vasta-
vuoroisesti jääkiekkoilijat Ville Leinon johdolla 
kävivät kokeilemassa curlingia Hiki-nimisessä 

tv-ohjelmassa. Teemu Salo vieraili Kuningasku-
luttaja-ohjelmassa testaamassa urheilujuomia ja 
Ville ja Markku olivat Se on siinä -ohjelmassa. 
Curlingin termistöä ja henkilöitä sivuttiin ja lai-
nailtiin erilaisissa ohjelmissa Uutisvuodosta al-
kaen.   
 Mutta vaikka Markun joukkue olikin kiis-
taton sensaatio median parissa niin ei kuiten-
kaan riittävän sensaatiomainen Glory-Hunte-
rinakin tunnetulle urheilutoimittaja Jari 
Porttilalle. Torinon finaalin aikana hän ilmaan-
tui kyllä paikalle ja oli valmiudessa ampaise-
maan haastattelemaan poikia, mutta kun kultaa 
ei tullutkaan niin hän jätti haastattelut muiden 
hommiksi. 
 Seuraavana talvena oli vielä huumaa sen 
verran jäljellä että Idea Parkin ostoskeskuksessa 
järjestettiin maaottelu Suomi-Ruotsi. Mukana 
oli Voitto ”Vode” Liukkonen selostamassa, sata-
määrin yleisöä ja tilaisuuteen myytiin jopa VIP-
paketteja. Tapahtumasta piti tulla perinne mut-
ta se jäi kuitenkin yhteen kertaan.                      

l Tommi Häti
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1924 Chamonix, Ranska 

Kisoissa miteltiin seitsemässä  lajissa, joista 
yhtenä oli curling (muut lajit olivat jääkiekko, 
pikaluistelu, hiihto, rattikelkkailu, sotilashiihto 
ja taitoluistelu). Alun perin curling oli kisoissa 
näytöslaji mutta 82 vuotta myöhemmin 
– vuonna 2006 – Kansainvälinen olympiako-
mitea muutti lajin viralliseksi. 
 Curlingissa mestaruus meni odotetusti 
skotlantilaisista pelaajista kootulle Iso-Britan-
nian joukkueelle. Ruotsi virpoi hopealle ja isän-
tämaa Ranska pronssille. Mukana oli vain kol-
me maata, joista Ruotsilla oli myös kakkos-
joukkue joka jostain syystä myös sai hopeami-
talit. Naiset eivät pelanneet curlingia näissä ki-
soissa. 

1932 Lake Placid, USA 

Curling oli mukana näytöslajina ja kivet saivat 
kyytiä sisähallissa kahdeksan joukkueen voi-
min. Erikoista oli se, että neljä joukkueista oli 
Kanadasta ja loput neljä isäntämaa USA:sta. 
Kanada ei jättänyt epäilyksen sijaa siitä kuka 
on lajin mahtimaa miehittäen kaikki kolme mi-
talisijaa. 

1988 Calgary, Kanada 

Pitkän tauon jälkeen curling oli päässyt mu-
kaan näytöslajiksi. Mukana olivat ensi kertaa 
myös naiset. Kanada oli luonnollisesti kotijäillä 
selvä ennakkosuosikki ja onnistuikin voitta-
maan naisissa kultaa. Hopeaa otti Anette 
Nordbergin kipparoima Ruotsi ennen Dordi 
Nordbyn Norjaa. Miehissä lajin legendoihin 

lukeutuva Eigil Ramsfjell johdatti Norjan voit-
toon. Hopealle jäi Sveitsi ennen isäntämaa Ka-
nadaa. 

1992 Albertville, Ranska 

Jälleen näytöslajina ja mukana kahdeksan nais- 
ja miesjoukkuetta. Mukana oli myös muuan 
Kevin Martin (Kanada), joka voitti alkuloh-
konsa puhtaalla pelillä mutta hävisi yllättäen 
semiottelun Sveitsille ja sitten aivan pystyyn 
pronssiottelun USA:ta vastaan. Voiton vei 
Sveitsi ennen Norjaa ( jonka kapteenina tuleva 
Salt Lake Cityn olympiavoittaja Pål Trulsen) ja 
pronssille siis Kanadan peitonnut USA. 
 Naisissa väkevimmin pelasi lajin yksi me-
nestyneimmistä eli Andrea Schöppin Saksa. 
Hopealle kiilasi Norja ennen Kanadaa. 

1998 Nagano, Japani 

Curling-väen pitkäaikainen haave toteutui lo-
pulta ja curlingista tuli virallinen laji talviolym-
pialaisiin. Se tosiasia aktivoi myös päättäjät 
Suomessa ja kun paria kuukautta myöhemmin 
Suomi saavutti MM-kisoissa ikimuistoisen 
pronssimitalin niin lajin tulevaisuus näytti kau-
kana pohjolassakin valoisammalta. 
 Naganossa Sveitsi yllätti finaalissa Kana-
dan ja vei näin kultaa alppimaan suureksi rie-
muksi. Pronssille virpoi Norja ennen USA:ta. 
Hallitseva maailmanmestari Ruotsi jätettiin ty-
lysti semien ulkopuolelle. Naisissa sen sijaan 
Kanada piti pintansa Sandra Schmilnerin joh-
dolla. Tanska teki historiaa nappaamalla maan-
sa kaikkien aikojen ensimmäiset mitalit ja 
pronssille jäi Ruotsi. 

2002 Salt Lake City, USA 

Suomi ensi kertaa mukana ja vieläpä  mitalit 
mielessä. Paria kuukautta aikaisemmin napattu 
EM-pronssi antoi osviittaa siitä että oikealla 
tiellä ollaan, mutta kone yskähtelikin vähänou-
suisilla olympiajäillä. Matka semeihin katkesi 
yhden voiton päähän, mutta viides sija oli jälki-
käteen ajatellen ihan kelpo suoritus.  
 Norja yllätti finaalissa Kevin Martinin kip-
paroiman Kanadan. Peja Lindholm koki petty-
myksen hävittyään Sveitsille pronssipelin. Nai-
sissa Iso-Britannia (Skotlanti) oli väkevin 
kukistaen Sveitsin finaalissa. Pronssia nappasi 
Kanada. 

2006 Torino, Italia 

Suomi jälleen mukana mutta heikosti sujunei-
den EM-kisojen jälkeen eivät odotukset olleet 
erityisen korkealla. Valjun alun jälkeen jäiden 
muuttuessa nouseviksi urkeni huima putki, 
joka vei Suomen semeihin. Finaalipaikka aukesi 
Markun legendaarisella määriksellä, jonka 
päätteeksi liiton puheenjohtaja Olli Rissanen 
huusi katsomossa presidenttimme Tarja Halo-
sen korvaan: SE ON NÄNNI! Tarja ei pienis-
tä hätkähtänyt vaan lähetti koko porukalle kut-
sun Linnan juhliin.  
 Itse finaalissa eivät eväät enää riittäneet la-
jin mahtimaan Kanadan yllättämiseen. Mutta 
komeasti hopeaa ja siinä sivussa varsinainen 
curling-buumi Suomen niemellä. Pronssille kii-
lasi USA. Naisten puolella järjestys oli Ruotsi, 
Sveitsi ja Kanada. 
 

 
 

Curling olympialaisissa 
kautta aikain

Monelle penkkiurheilijalle saattaa tulla yllätyksenä että  curling oli 
mukana jo ensimmäisissä  virallisissa talviolympialaisissa vuonna 1924. 

Curlinglehti kollasi lajin taipaleen olympialaisissa. 

l Tommi Häti
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Kannattaisiko heittää viimeisellään mää-
ris reunan kautta, josta ei tiedetä luis-
toa vai houkuttelevan näköinen poisto 

parin suojakiven ahtaasta välistä. Vai tyydytään-
kö peräti riskittömästi häviämään johtoasemas-
sa tämä pää yhdellä, heittämällä avoin poisto 
tutusta kohdasta, jossa eivät nousut eivätkä luis-
tot yllätä. Tutun kuuloista aprikointia vai mitä? 
Toni Sepperi syventyy tässä artikkelissa analy-
soimaan heittovalintojen haasteita. 

Heittovalinta-analyysiä

 Heittovalinnan perustana on aina jokin ta-
voite, jota kohti yksittäisillä heittosuorituksilla 
pyritään. Se voi olla vaikka kahden pisteen ta-
voittelu viimeisen kiven edulla tai pisteen varas-
taminen ilman viimeistä kiveä, mikä voi olla yksi 
askel kohti voitettua ottelua. Heittovalinnan 
tekeminen ei useimmiten ole täysin mutkaton 
prosessi ja tässä artikkelissa pyritään analysoi-
maan ja pohtimaan tähän prosessiin liittyviä asi-
oita ja kriteerejä hieman pintaa syvemmältä. 

 Läheltä tarkasteltuna jokainen heitto on ai-
nutlaatuinen tapahtuma. Ei ole kahta samanlais-
ta heittoa – aina on eroa ottelutuloksessa, pesän 
tilanteessa, heittolinjassa, luistossa, heittäjän 
(tai koko joukkueen) psykologisissa valmiuksis-
sa jne. Näiden kriteerien pohjalta jokaiselle heit-
tovaihtoehdolle muodostuu tietty vaikeusaste, 
joka on heittovalinnan kannalta yksi tärkeim-
piä elementtejä. Muita heittovalinnan kannalta 
oleellisia elementtejä ovat joukkueen pitkän ja 

Heittaako 
vai eiko 
heita?  
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Esimerkki 1:

Keltaisilla kivillä pelaava joukkue heittää viimeisenä tilanteen pesässä ollessa kuvan 1 mukai-
nen. Heitto on helppo arvottaa riskianalyysin yhteydessä suoraan saatavien pisteiden odo-
tusarvoon perustuen. Kapteeni pohtii kannattaisiko hänen heittää määrämittaista yhteen 
pisteeseen vai yrittää tuplapoistoa kahteen pisteeseen. Kapteeni arvioi heittovaihtoehtojen 
lopputuloksille taulukon 1 mukaiset todennäköisyydet ja päätyy yrittämään tuplapoistoa, 
koska kyseisellä heittovalinnalla saavutetaan keskimäärin 0.95 pistettä, joka on enemmän 
kuin määrämittaisella saavutettava keskimääräinen 0.55 pistettä. 

lyhyen aikavälin tavoitteet sekä eri heittovaihto-
ehtojen välillä suoritettava riskianalyysi. 

Tavoitteiden määrittely 
Joukkueen tavoitteet määrittelevät joukkueen 
pelistrategian. Millä tavalla joukkue tavoitte-
lee ottelun voittoa? Kuinka kuluvan pään tuli-
si päättyä, jotta tavoite olisi todennäköisimmin 
saavutettavissa? Tavoitteet elävät jatkuvasti ta-
pahtumien edetessä – pitkän tähtäimen tavoit-
teet ovat lyhyen tähtäimen tavoitteita stabiilim-
pia. Yksikin heitto saattaa muuttaa yhden pään 
tavoitteet päälaelleen.  
 Oma onnistuminen tai vastustajan epäon-

nistuminen tarjoavatkin hyvän tilaisuuden lisä-
pisteisiin tai vastaavasti oma epäonnistuminen 
tai vastustajan onnistuminen saavat tilanteen 
tukalaksi. Lyhyen aikavälin tavoitteet vaihtele-
vat voitettujen pisteiden maksimoinnista hävit-
tyjen pisteiden minimoimiseen. Toisinaan han-
kalaan tilanteeseen ajauduttua voidaan tyytyä 
tavoitteeseen, jossa vastustajalle suodaan päästä 
viimeisen kiven avulla yksi tai kaksi pistettä. Vii-
meisen kiven vaihtaminen yhteen pisteeseen on 
monesti jopa erittäin tavoiteltavaa. 
 Jotta heittovalinta voidaan tehdä  perus-
tellusti ja loogisesti, on joukkueen pystyttävä 
arvottamaan eri heittovaihtoehtojen lopputu-

lokset suhteessa tavoiteltuun tavoitteeseen. Esi-
merkiksi varastusta tavoittelevalle joukkueelle 
keskisuoja on yleensä parempi vaihtoehto kuin 
reunasuoja. Lisäksi jokaisen heittovaihtoehdon 
kohdalla on tarkasteltava heittoon liittyviä ris-
kejä. Jos heitto ei onnistukaan suunnitellusti, 
niin mitä epäonnistumisesta seuraa? Yleensä 
epäonnistunut heitto haittaa tavoitteen saavut-
tamista, mutta toisinaan epäonnistunutkin heit-
to voi olla hyödyllinen. Lisäksi heitolle voidaan 
valmiiksi suunnitella vaihtoehtoisia skenarioita, 
joista lopullinen määräytyy vasta heittosuori-
tuksen aikana. Tähän liittyvät toisinaan kuullut 
toteamukset ”plan B” ja ”katotaan mitä tulee”. 

Taulukko 1 

Analyysin havainnollistamisen vuoksi esimerkissä oli kyseessä 
pään viimeinen kivi ja suhteellisen yksinkertainen tilanne. Esi-
merkistä käy hyvin ilmi heittovalintojen taustalla oleva teoria. 
Sama analyysi pätee jokaiseen heittoon, jonka joukkue ottelun 
aikana heittää. Erona esimerkin esittelemään tapaukseen on 
lähinnä se, että lähes poikkeuksetta heittojen arvottaminen 
ei ole yhtä suoraviivaista kuin esimerkissä, jossa heittojen arvo 
voitiin perustaa kokonaan pään lopputulokseen, koska kysees-
sä oli pään viimeinen kivi. Kaikissa muissa tapauksissa heittojen 
arvottaminen on tehtävä käytännössä intuitiivisesti ”näppitun-
tumalla”. Kapteenin on osattava puntaroida eri heittovaihtoeh-
dot ja niihin sisältyvät eri skenariot suhteessa joukkueen tavoit-
teeseen ja saatava jokin mielikuva parhaiten joukkueen 
tavoitetta palvelevasta heittovaihtoehdosta, johon analyysin 
jälkeen lopulta päädytään. 

Esimerkki 2:

Heiton arvottaminen ei aina ole yhtä suoraviivaista kuin esimerkissä 1 esitetty puhtaasti 
pisteodotusarvoihin perustuva tapaus. Kuvan mukaisessa tilanteessa keltaisella joukkueella 
son kapteenin kivillä kaksi vaihtoehtoa lähteä pelaamaan päätä loppuun ilman viimeisen kiven 
etua. Konservatiivisempi vaihtoehto on poistaa vastustajan pesäkivi ja tavoitella lähinnä yhden 
pisteen pakotusta. Aggressiivisempi vaihtoehto on kiertää suojan taakse välittämättä vastusta-
jan pesäkivestä. Molemmat vaihtoehdot ovat oikein tietyssä tilanteessa. Kysymys kuuluukin, 
kuinka hyödyllinen mikäkin heittovalinta on joukkueen tavoitteen kannalta. Joukkueen on siis 
kyettävä arvioimaan kuinka tarpeellinen mahdollinen varastus joukkueen tavoitteen kannalta 
on vai onko tavoitteen kannalta sittenkin parempi hävitä kyseinen pää yhdellä pisteellä ja siir-
tää ratkaisu tuleviin päihin. 

Yksinkertaistettuna heitolla on kaksi puolta: onnistumisen tuoma hyöty ja epäonnistumisen 
tuoma haitta. Molemmilla osa-alueilla on jokin toteutumistodennäköisyys ja näiden todennä-
köisyyksien pohjalta vaakakupit pyritään saamaan mahdollisimman edulliseen asemaan oman 
joukkueen kannalta. Mitä enemmän hyötyä ja mitä todennäköisempi onnistuminen, sitä pa-
rempi heittovalinta. 

Kuva 1

Kuva 2

Lopputulos Pisteet Todennäköisyys Pisteiden odotusarvo

Määrämittainen   0,85 - 0,30 = 0,55

Pysähtyy ykköseksi 1 85% 85% * 1 = 0,85

Ei pysähdy ykköseksi -2 15% 15% * -2 = -0,30

Poisto  -0,20 + 0,05 + 0,20 + 1,00 - 0,10 = 0,95

Poistaa etukiven ja rollaa ulos -1 20% 20% * -1 = -0,20

Poistaa etukiven ja rollaa ykköseksi 1 5% 5% * 1 = 0,05

Poistaa kivet ja rollaa ulos 1 20% 20% * 1 = 0,20

Poistaa kivet ja jää pesään 2 50% 50% * 2 = 1,00

Ei poista kumpaakaan kiveä -2 5% 5% * -2 = -0,10

Kuva: Toni Sepperi

Kuva: Toni Sepperi

Aiheesta lisää innokkaille: http://curlwithmath.blogspot.com/

S u o m e n  c u r l i n g l e H T i  1  •  2 0 1 0

13



S u o m e n  c u r l i n g l e H T i  1  •  2 0 1 0

14

EJCC 2010 pelattiin Tsekin Prahassa lois-
tavissa olosuhteissa 2. - 9.1.2010. Pojis-
sa ennakkosuosikeiksi povattiin Saksan, 
Ranskan, Alankomaiden sekä Tsekin poi-
kien joukkueita kun taas tytöissä kovimmat 
odotukset osuivat Saksan, Tanskan ja Nor-
jan harteille. MM-kisojen ollessa Euroo-
passa sekä tytöillä että pojilla oli vain tur-
nauksen voittajalle luvassa paikka tuleviin 
MM-kisoihin.  

 Poikien osalta ennen turnausta pidet-
tiin mahdollisimman paljon yhteisiä har-
joituksia, vaikkakin haastetta tarjosi yhden 
pelurin armeijassa olo ja yhden opiskelu 
Rovaniemellä. 

Pojat lohkokakkosiksi 
Pojissa alkusarjat oli jaettu kahteen loh-
koon, kun taas tytöt pelasivat kaikki samas-
sa alkusarjassa. Alkusarjassa Suomen pojat 

hävisivät ainoastaan lohkovoittajalle Tsekil-
le. Pelin taso hieman heitteli, mutta voitois-
sa pysyttiin silti kiinni. Alkusarjan viimeise-
nä päivänä ratkottiin lohkon toinen sija ja 
mahdollinen joutuminen tiebreak-ottelui-
hin. Hyvä ottelu Alankomaita vastaan, ja 
Saksan joukkueen yllättäessä heikkoudel-
laan Suomi saavutti lohkon toisen sijan en-
nen semifinaaleita. Suomen ja Tsekin lisäksi 
semifinaaleihin pääsivät Viro ja Ranska.  

European Junior Curling Challenge 2010

Pojat palauttivat 
Suomen MM-kilpailuihin
Tammikuun alussa Prahassa pelatussa karsintaturnauksessa Suomen 
pojat nappasivat voiton kotiin. Turnausvoitollaan Iiro Sipolan joukkue 
ansaitsi paikan junioreiden MM-mittelöihin. Edellisen kerran Suomi oli 
edustettuna vuonna 2003. 

l Teksti ja kuvat: Kalle Wallin
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Kun Iiro Sippolan johdolla pojat 
voittavat MM-karsinnat ja Tiina 
Kölhin nuori naisjoukkue korjaa 
potin Baltic Cupissa, niin voita-
neen puhua jostakin poikkeuk-
sellisesta maamme curlingrinta-
malla.  
 Lupaavia ja innokkaita nuo-
ria ilmaantuu lajimme pariin sil-
loin tällöin. Jostain merkillisestä 
syystä he yleensä siirtyvät takava-
semmalle tai hyytyvät perushar-
rastelijoiksi kesken lennon. Tällä 
hetkellä SM-sarjassa päätään ovat 
nostaneet erityisesti 2000-luvul-
la aloittaneet harrastajat. Yhtenä 
esimerkkinä Markku Uusipaaval-
niemen uuden joukkueen pe-
laajat. Kiikarissa siis saattaa olla 
nippu tekijöitä, joilta voidaan odottaa menestyksekästä curlingtu-
levaisuutta. Ainakin kansallisella tasolla. 
 Pitkän päivätyön suomalaisen junioricurlingin parissa teh-
neen Juhani ”Hemppa” Heinosen mukaan ei vielä pidä liikaa asiasta 
innostua. 
 – Juniorijoukkueiden määrät ovat olympiavuosien tuomasta 
huumasta huolimatta olleet laskusuunnassa jo pitkään. Huolestut-
tava ilmentymä asiasta on se ettei Hyvinkäälläkään enää saatu edes 
suosittua koululaissarjaa käyntiin. Poikien MM-kisoihin tiensä rai-
vannut joukkuekin on koottu kolmesta eri joukkueesta ja heitä ei 
siis nähdä yhdessä kuin kevään MM-kisoissa. Kasperin mukaan tulo 
saattoi olla ratkaiseva tekijä menestykseen. 
 – Käytännössä meillä on vain muutama juniorijoukkue. 90-lu-
vulla tilanne oli täysin toinen ja niistä kavereista nousi moni maail-
man terävimpään kärkeen, Heinonen haikailee. 
 –  Kyllä meillä pitäisi olla massaa ihan eri lailla, harjoittelumää-
rät toisella tasolla ja sieltä sitten hiljalleen valikoituisivat lupaavim-
mat ja innokkaimmat lajin huipulle. Junioritoiminnan tiimoilta on 
aika ajoin kaavailtu suuria mutta teot ovat jääneet vähiin. Näistä 
nuorista joukkueista  potentiaalisin on Tiina Kölhin ryhmä, joka joh-
taa naisten SM-sarjaa parin turnausviikonlopun jälkeen. Muissa en 
juuri näe potentiaalia päästä oikeasti lajin huipulle, Heinonen ker-
tailee. 
 Vaikka ilolla on pantava merkille monet nuoren polven me-
nestykset niin Heinosen huolestuneisuuteen voitaneen yhtyä. Sa-
moilla linjoilla tuntuu olevan poikien maajoukkueen kippari Iiro 
Sippola. 
 –  Kyllähän tilanne on huolestuttava. Junioreiden SM-kisat ty-
pistyivät yhteen otteluun ja tyttöjen puolella ei niitä edes pelattu. 
Ihmettelen myös että MM-karsintoihin matkannut tyttöjen joukkue 
ei käytännössä harjoitellut ollenkaan kisoja varten, eivätkä lähte-
neet mukaan SM-sarjaan, joka olisi tarjonnut hyviä otteluita. Luulisi 
Liittoakin tällaiset asiat kiinnostavan toisella lailla, Iiro ihmettelee. 
 Nähtäväksi jää tuovatko olympialaiset uutta intoa lajin pariin 
ja kenties Liitto keksii uusia tapoja aktivoida junioritoimintaa. Eikä 
tietenkään pidä unohtaa seurojen työtä eri paikkakunnilla yhdessä 
koulujen kanssa. Ainakin Hyvinkäällä jo parikymmentä vuotta pyö-
rinyt koululaissarja on tuonut viime aikojen notkahduksista huoli-
matta tasaisesti lajin pariin nuoria.  

l Tommi Häti

NEXT GENERATION? 
 Tytöillä alkusarja oli hyvin tasaista 
vääntöä pelien mennessä ristiin. Suomen 
tytöt ylsivät sijoille 5-7. Semifinaalipaikka 
jäi siis harmittavan lähelle. Semifinaaleihin 
pääsivät Norja ja Saksa Tanskan joukkueen 
päästessä suoraan finaaliin. 
 Poikien semifinaaliparit olivat Suomi-
Viro ja Tsekki-Ranska. Viron joukkue oli jo 
tähän mennessä yllättänyt taidoillaan. Hur-
ja harjausteho ja monipuoliset heitot oli-
vat kaataneet alkusarjassa kokeneempiakin 
joukkueita. Pelin alkupuolen hapuilun jäl-
keen 6. päässä Suomen joukkue haali neljä 
pistettä loistavalla pelillään. Seitsemännessä 
päässä Viro otti vielä kolme pistettä. Kah-
deksatta päätä ei tarvinnut pelata loppuun 
asti Suomen ollessa 9-7 johdossa viimeisen 
kiven turvin. Täten Iiro Sipola selvitti tien-
sä finaaliin. Toisessa välieräottelussa Rans-
ka saavuttivat finaalipaikan lukemin 5-4. 

Suomi finaaliin 
Poikien finaalissa kohtasivat Suomi ja Rans-
ka. Joukkueet eivät olleet pelanneet toisiaan 
vastaan aiemmin turnauksessa, mutta jouk-
kueiden pelityylit olivat tunnetusti hyvin-
kin erilaiset. Oletettavissa oli, että Suomen 
tavoitellessa härdelliä Ranska yrittäisi pa-
kottaa poistopeliin. Pelin alku oli erittäin 
tiukkaa vääntöä molempien joukkueiden 
onnistuessa heitoissaan. Viimeisessä päässä 
Suomi tasoitti pelin ottamalla kaksi pistet-
tä. Täten peli eteni jatkopäähän, jossa Suo-
men tuli varastaa vähintään yksi piste. Peli 
ratkesi Ranskan viimeisen heittäjän epäon-
nistuessa viimeisellä kivellään määrämittai-
sessa heitossa. Suomi voitti ottelun 5-6.  

 Tyttöjen poistovoittoisessa ja tasaisessa 
finaalissa kohtasivat Saksa ja Tanska. Kah-
deksannessa päässä  Saksan varastaessa yh-
den pisteen peli meni jatkopäähän. Rat-
kaisu nähtiin Tanskan viimeisen heittäjän 
viimeisellä poistoyrityksellä, joka osui mat-
kalla suojaan. Näin paikan Sveitsiin saavutti 
Saksan joukkue.  

Tehostetulla harjoittelulla 
kohti Flimsiä 
Suomi saavutti paikan nuorten MM-kil-
pailuihin historiassaan kuudennen kerran. 
Joukkue aloitti tehostetun harjoittelun heti 
Tsekeistä palattuaan.  
 – Harjoittelemme käytännössä vii-
si kertaa viikossa. Kahdesti Oulunkylässä, 
jossa päästään oikeanlaisiin olosuhteisiin ja 
sitten Hyvinkäällä kolmesti viikossa poisto-
harjoittelua, joukkueen kapteeni Iiro Sip-
pola summailee. 
 – Joukkueemme menestysmahdolli-
suuksista en osaa vielä arvioida koska Nor-
jaa lukuun ottamatta joukkueet ovat meille 
tuntemattomia. Ainakin Kiina tulee ole-
maan kova koska ovat jo kuusi kuukautta 
olleet Kanadassa valmistautumassa. Pääl-
limmäinen tavoite on säilyttää Suomelle 
paikka seuraaviin MM-kisoihin. 
 Junioreiden MM-kilpailuissa vastaan 
asettuvat Kanada, Skotlanti, Kiina, Sveitsi, 
USA, Ruotsi, Norja, Tanska ja Venäjä.     
 

WJCC 2010 viralliset sivut: 
www.wjcc2010.com 

Pitäisi olla 
massaa ihan eri lailla 
ja harjoittelumäärät 

toisella tasolla.”
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Tähän artikkeliin on koottu suomalai-
sen curlingin merkittävät ja kauaskan-
toisimmat teot tai tapahtumat. Pon-

nistelua, intoa ja paneutumista vaatineita tekoja, 
jotka ovat vieneet Suomen curlingia eteenpäin. 
Tämä lista ei todellakaan ole kattava, on myös 
paljon muita tekoja tai saavutuksia, jotka ovat 
vieneet jonkun henkilön, ryhmän, seuran tai lii-
ton asiaa eteenpäin. Kukin edustusjoukkue on 
vuorollaan panostanut harjoitteluun ja matkus-
tamiseen, liiton hallituksen jäsenet ovat tehneet 
hyvää työtä ja seuroissa on ponnisteltu peliolo-
suhteiden ja junioritoiminnan kehittämiseksi.
 Tässä nostetaan esiin yksittäisiä tekoja ja 
arvioidaan niiden merkitystä lajin kehittymi-
selle Suomessa. Numeroitu lista noudattelee lä-
hinnä kronologista järjestystä eikä ota kantaa 
esitettyjen asioiden tärkeys- tai  merkittävyys-
järjestykseen. Listassa on mukana sekä pieniä 
intomielisiä aloitteita että suurta ponnistelua ja 
uhrauksia vaatineita tekoja.

Håkan Sundström, 
Sundbyberg Curling Klubb 
ja Jussi Uusipaavalniemi

Jussi Uusipaavalniemen joukkue 80-luvulla oli 
ensimmäinen, joka alkoi käydä ulkomailla tur-
nauksissa ja harjoittelemassa. Olemme ruotsa-
laisille kiitollisia siitä vieraanvaraisuudesat ja 
ystävällisyydestä, jolla Jussi ja monet muut on 
otettu vastaan. Håkan esimerkiksi majoitti Jus-
sin joukkueen kotiinsa Tukholmassa kerta toi-
sensa jälkeen. Sundbybergin curlinghalli toimi 
muutamille suomalaisille joukkueille 80-90 -lu-
vuilla miltei kotihallina. Lauttamatkan päässä 
meillä oli ilmaiseksi käytössämme lähinnä Suo-
mea oleva oikea curlinghalli. Ruotsalaiset ovat 
aina ottaneet meidät lämmöllä vastaan ja siten 
olemme päässeet oppimaan curlingkulttuuria 
ja pelitaitoja. Olivathan ruotsalaiset voittaneet 
maailmanmestaruudenkin ennenkuin tietääk-
seni ensimmäinenkään suomalaisjoukkue edes 
oli käynyt ulkomailla pelaamassa. Jussin jouk-
kue Four Boys toikin matkoiltaan Suomeen tie-
tämystä oikeasta curlingista. Tuo tietämys levi-
si aluksi Hyvinkäällä ja sittemmin muidenkin 
paikkakuntien pelaajien tietoon ja loi laajem-
man pohjan sellaiselle osaamiselle, jolla voitiin 
lähteä ulkomaille edustamaan.

Juhani Heinosen juniorityö

Juhani on varmasti Suomen merkittävin yksit-
täinen henkilö, joka on toiminnallaan innos-
tanut junioripelaajia harjoittelemaan ja kehi-
tymään kohti kansainvälisiä edustustehtäviä. 
Kymmenet pelaajat ovat perehtyneet lajimme 
hienouksiin Juhanin opastuksella ja Juhani on 
ollut valmentajana mukana monessa reissussa. 
Juhanin curlingkokemus alkaa vuodesta 1974 
ja tietoa on karttunut monista arvokisoista sekä 
pelaajana että valmentajana. Lisäksi hänen vei-
jarimainen opastamistyylinsä on vedonnut nuo-
riin pelaajiin. Juhanin ansiota on se, että pienes-
tä maastamme on tullut kuitenkin suhteellisen 
monia menestyneitä pelaajia.

Pääkaupunkiseudun                           
opiskelijasarja

Tämä on yksittäisenä  tapahtumana kovin pie-
ni eikä vaatinut tekijöiltään kuin ripauksen nuo-
ruuden intoa. Tämä toimii kuitenkin meille kai-
kille hyvänä esimerkkinä siitä, mihin oikeaan 
kohtaan rinnettä heitetty lumipallo voi vieriä. 
Vuonna 1990 kaksi junnumaajoukkueen pelaa-
jaa perustivat Espoo Curling Clubin, joka järjesti 
pääkaupunkiseudun opiskelijoille curlingesitte-
lyitä sekä saunailloissa että Myyrmäen kylmäs-
sä yhden radan teltassa. Ensimmäisenä vuonna 
sarjassa pelasi kuusi, toisena yhdeksän joukku-
etta, sittemmin vielä enemmän. Liekö lisäänty-
neen harrastajamäärän ansiota tai ei, Myyrmäen 
jäähalliin syntyi pääkaupunkiseudun ensimmäi-
nen lämmin rata. Myöhemmin Jari Paavilaisen 
vetämän ECC:n sarja yhdistettiin muiden seu-
rojen sarjoihin ja syntyi koko pääkaupunkiseu-
dun sarja. ECC:n kautta lajiin tulleet opiskelijat 
perustivat omia seurojaan, esimerkiksi Helsin-
gin Yliopiston Curlaajat ja Otaniemien Jyllää-
jät. Kuten tiedämme, monet SM-mitalistit ja 
curlingaktivistit ovat nykyisin juuri näistä seu-
roista. He laittavat koko ajan uusia palloja vie-
rimään.

Lehden perustaminen

Ennen Curlinglehteä tieto lajiin liittyvistä asiois-
ta saavutti kovin harvat. Eri paikkakunnilla val-
litsi erilainen kulttuuri ja käsitykset curlingista 

saattoivat pääkaupunkiseudun ulkopuolella olla 
kovinkin villejä. Uutiset ja tieto levisivät huhu-
puheina. Curlinglehden perustaminen vuonna 
1994 oli allekirjoittaneen idea, jonka toteutta-
misessa ei intoa puuttunut. Opiskelijalla oli ai-
kaa kirjoittaa juttuja sekä taittaa lehteä. Alusta 
asti mukana oli Tommi Häti, joka otti taitto-
vastuun viidennestä numerosta ja päätoimitta-
javastuun 12. numerosta lähtien palaten jälleen 
päätoimittajaksi viime numerossa. Lehden pe-
rustamisen aikoihin eivät sähköposti tai nettisi-
vut varsinkaan olleet juuri kenenkään arkipäivää 
ja siksi tiedonkulku nykymittapuun mukaan oli 
kovin alkukantaista. Lehti on lisännyt harrasta-
jien tietoa lajista ja sen kulttuurista, taktiikas-
ta ja monista muista tärkeistä asiosita. Lehden 
myötä koko harrastajakunta sai yhteisen käsi-
tyksen suomalaisesta curlingista ja curlingkult-
tuuri saatiin leviämään kaikille pelipaikkakun-
nille. Lehden avulla saatiin luotua suomalaisen 
curlingyhteisö.

Juniorien MM-hopea

Perttu Piilo, Kalle Kiiskinen, Paavo Kuosma-
nen, Pepe Manninen, Olli Orrainen ja valmen-
taja Teemu Salo avasivat Japanissa juniorien 
MM-kisoissa 1997 Suomen mitalitilin. Pojat 
mursivat käsityksen siitä, että Suomi ei voisi 
pärjätä arvokisoissa puutteellisten olosuhteiden 
vuoksi. Menestys innoitti muitakin pelaajia har-
joittelemaan ja uskomaan menestykseen. Mies-
ten sittemmin MM-pronssia voittanut joukkue 
on myöntänyt poikien menestyksen lisänneen 
ratkaisevasti uskoa omaankin menestymiseen. 
Pojat tekivät meistä curlingmaan MM-tasolle.

Miesten MM-pronssi

Vuoden 1998 MM-kisojen pronssi oli ensim-
mäinen aikuisten arvokisamitali. Markku, Wil-
le, Tommi, Jakke ja Jussi saavuttivat sen pitkän 
panostuksen tuloksena. Markku oli ensimmäi-
nen suomalainen, joka aikaa säästämättä pe-
rehtyi kanadalaisten esikuvien kautta siihen, 
millä tavalla curlingia pitää pelata menestyäk-
seen arvokisoissa. Markku löysi joukkueeseen-
sa Tommin ja Willen, jotka olivat aikaa ja vaivaa 
säästämättä hioneet tekniikkaansa Hyvinkään 
kylmässä teltassa. Kun mukaan liittyivät vielä 

curlingteot
Suomen curlingkulttuurin nuoresta historiasta on 

löydettävissä avainkohtia, joilla on ollut suuri vaikutus 
curlingin nykytilaan Suomessa.
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Jussi ja Jakke, joilla oli pitkä kokemus arvoki-
soista, oli koossa vahva yhdistelmä. Mitali nos-
ti curlingin myös mediassa kiinnostavien lajien 
joukkoon ja joukkue sai lisää itseluottamus-
ta. Sen jälkeen joukkueen kokoonpano vaihtui 
mies kerrallaan ja mitaleja tuli myös EM-kisois-
ta aina vuoteen 2001 asti. Menestyksen myötä 
joukkue alkoi saada Olympiakomitealta tukea, 
mikä mahdollisti pitkät harjoittelu- ja kilpamat-
kat ulkomaille, erityisesti Kanadaan.

SM-sarjatoiminnan 
aloittaminen

Suomen mestaruudet ratkottiin 90-luvun lop-
pupuolelle saakka yhden viikonlopun kestä-
vässä SM-Cupissa. Usein jääolosuhteet olivat 
arvaamattomat ja sattumalle annettiin liikaa si-
jaa. Edustuspaikan ratkaisemiseen käytäntö ei 
ollut toimiva. SM-kisojen muuttaminen sarja-
muotoiseksi ensimmäistä kertaa kaudella 98-99 
muutti lajin kehityksen uudelle uralle. Vieru-
mäki halusi ottaa lajin valikoimaansa ja pereh-
tyi myös jääntekoon. Peliolosuhteet paranivat ja 
sarja antoi joukkueille moninkertaisesti pelejä 
hyviä joukkueita vastaan. Myös eri paikkakun-
nat kohtasivat aikaisempaa useammin, joten pe-
likulttuuri ja lajiosaaminen alkoivat levitä aikai-
sempaa tehokkaammin. Sarjajärjestelmä myös 
varmisti sen, että edustusjoukkueeksi pääsemi-
sessä sattumalla oli yhä pienempi merkitys.

Miesten Olympiahopea 2006

Edellinen miesten arvokisamitali oli saatu 2001 
omista EM-kisoista Vierumäellä ja syksyn 2005 
EM-kisoissa joukkue säilytti Suomen täpärästi 
A-sarjassa kahdeksannella tilallaan. Siksi kovin 
moni ei osannut odottaa olympiahopeaa.
 Monien pelaajien vuosien työ tiivistyi, kun 
semifinaali ratkesi viimeisellä heitolla viimeises-
sä päässä. Kaikki muistavat tuon määrämittai-
sen, joka pysähtyi nännille. Markku heitti juu-
ri sopivan heiton, jonka Wille harjautti oikein 
ja Kalle ja Teemu hallitusti veivät oikeaan paik-
kaan. Kiven vieminen harjalla tarkalleen oike-
aan paikkaan tuollaisessa tilanteessa vaatii hyviä 
hermoja. Kallella ja Teemulla oli pokkaa. Ehkä 
ratkaisevimmassa roolissa olympiahopean kan-

nalta oli Jakke, joka toimi joukkueen valmen-
tajana. Hänen roolinsa oli huolehtia siitä, että 
joukkueella oli henkiset edellytykset suoriutua 
hyvin tehtävästään.
 Media teki Markusta sankarin ja Futisforu-
milta jo vuosia aikaisemmin vitsinä alkaneen ja 
olympiahopean myötä suuria mittasuhteita saa-
neen kansallisen uusishypetyksen myötä Mark-
ku sai paikan kansanedustajana ja Markun hal-
lissa työskentelevä ja nykyisin myös Markun 
joukkuetoveri Joni Ikonen nimitettiin kansan-
edustajan avustajaksi. Oulunkylän curlinghalli 
sai valtavat määrät kokeilijoita sekä yritys- että 
polttariporukoista.
 Tuskin on mitään olympialaisia näkyväm-
pää paikkaa saada lajillemme huomiota. Koko 
kansa sai nähdä kuinka presidentti Halonen 
seurasi jännittyneenä Suomen ja Skotlannin vä-
listä semifinaalia. Koko kansa näki myös kuinka 
oma presidenttimme Olli Rissanen spontaanis-
ti halasi Tarjaa voitokkaan pelin jälkeen. Tällai-
set asiat luovat myönteisiä muistijälkiä ja niiden 
avulla on mahdollista kasvattaa harrastajamää-
rää.
 Suomalaiselle curlingille merkittävin hyö-
ty olympiahopeasta oli lajin saama julkisuus. 
Menestyksen myötä siivoamiseen liittyvät let-
kautukset vähenivät merkittävästi. Lajiimme 
suhtaudutaan vakavammin ja erilaisten yhteis-
työkumppanien saaminen sekä liitto-, seura- 
että joukkuetasolla on helpompaa.

WWW-sivujen kehittäminen

Lehden jälkeen seuraava askel viestinnässä  on 
ollut www-sivujen perustaminen ja kehittämi-
nen. Alkuaikoina sivut toimittivat vähän tietoa, 
mutta vuosi vuodelta palveluvalikoima on kas-
vanut. Tänä päivänä sivujen kautta voi ilmoit-
tautua sarjoihin ja turnauksiin, keskustella mui-
den pelaajien kanssa, etsiä arkistoitua tietoa, 
seurata livenä ja tallennettuna SM-sarjan pelejä 
ja paljon muuta. Markus Sipilä on ollut aloit-
teellinen ja päämoottori sivujen kehittämises-
sä. Nettisivujen poistaminen merkitsisi paluu-
ta hitaan tiedonvälityksen aikaan, jossa huhut 
ja kuulopuheet hallitsevat. Nettisivujen kautta 
voimme hyvin nopeasti saavuttaa sekä lajin har-
rastajat että lajista kiinnostuneet.

 Tuossa listassa on vasta yhdeksän kohtaa. 
Eli vielä mahtuisi yksi, mutta se vaatii vielä to-
teuttamista. Tässä pari ehdotusta:

Curlinghalli

Vähintään 4-rataisen curlinghallin saaminen 
curlingliiton ja paikallisten jäsenseurojen toi-
minnan keskukseksi. Siellä voitaisiin ylläpi-
tää arvokisoja vastaavia jääolosuhteita ja pelata 
SM-sarjaa sekä kansainvälisiä turnauksia. Li-
säksi liiton valmennustoiminta sekä seurojen jä-
senhankintaa tukeva esittelytoiminta saataisiin 
uudelle tasolle. Hyvinkäällä on viritteillä halli-
hanke, jonka toteutuminen kuitenkin edellyttää 
julkisen rahoituksen saamista. Merkittävän jul-
kisen taloudellisen tuen jo saanut Oulunkylän 
curlinghalli voisi myös halutessaan toimia tällai-
sena keskuksena. Halliyhtiön, liiton ja seurojen 
yhteistyö edellyttää sitä, että osapuolet antavat 
toistensa hyötyä yhteistöstä.

Valmennustoiminta

Liiton valmennustoiminnan käynnistäminen. 
Menestystä ei tule ilman kunnianhimoisia ja it-
sensä likoon laittavia yksilöitä. Tommin ja Wil-
len kaltaiset harjoittelijat menestyvät toki ilman 
liiton tukeakin. Oleellista onkin se, että liiton 
valmennustoiminta nostaisi todennäköisyyt-
tä löytää ja innostaa Tommin ja Willen kaltai-
sia yksilöitä, joita muuten saattaisimme joutua 
odottamaan seuraavat sata vuotta. Ja miksi an-
taisimme tasoitusta muille maille, joilla val-
mennustoiminta jo pyörii tehokkaasti? Val-
mennustoiminnan yksi vaikutus tulee siitä, että 
aikaisempien joukkueiden kokemukset saadaan 
uusien edustusjoukkueiden käyttöön. Tähän 
asti suuri osa kokemuksesta on jäänyt edustus-
joukkueen vaihtuessa hyödyntämättä.

Muu, mikä?

Tämän jätän sinun itsesi pohdittavaksi. Mikä 
pieni aloite tai suuri hanke auttaisi lajimme ke-
hittymistä eteenpäin?

 l  Tomi Rantamäki

7

8 9

Suomalaisen urheilujuoman ke-
hittäjä  Flow Drinks Oy varustaa 
miesten ja naisten maajoukkueet 
riittävällä  määrällä Flow Feather 
ja Flow Endurance -urheilujuomia. 
Juoman kehitystyön taustalla 
on LKT Pertti Lähteenmäki sekä 
suomalaisia yliopistoja ja muita 
johtavia tutkimuslaitoksia.

Flow Drinks Oy curlingliiton juomatoimittajaksi
Yhteistyöstä sopinut Tomi Rantamäki kertaa sopimusta edeltäneitä 
tapahtumia: ”Tutustuin Pertti Lähteenmäkeen pari vuotta sitten 
GolfDigest-akatemiassa, jossa golfin huippuvalmentaja Timo Rauhala toi 
Pertin kertomaan urheilijan ravitsemuksesta. Saimme myös Flow-juomaa 
käyttöömme. Otin yhteyttä Perttiin 2009 keväällä ja ehdotin yhteistyötä. 
Sovimme viime syksynä ennen EM-kisoja, että sekä miesten että naisten 
maajoukkue saa tarpeellisen määrän juomaa.”

Lisätietoja juomasta: www.flowdrinks.com
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Ensimmäiset heitot Matti heitti 
Paavolan tekojäällä veljiensä Karin 
ja Kaukon jalanjäljissä 70-luvun 
puolivälin paikkeilla ja ihastui la-
jiimme heti. Ennen curlingia lajiva-
likoimassa olivat jalkapallo ja hiih-
to, joita hän harrasti kilpaa ennen 
curlingia. Hiihto kuuluu harras-
tusten joukkoon nykypäivänäkin. 

Ruotsista menestystä ja 
voittopokaaleja 
Pitkän uran pelanneen Matin par-
haita muistoja ovat Uppsalan Gul-
däpplet-turnaukset ja niistä saa-
dut viisi voittoa. Voitot kipparina 
pelanneelle Matille tulivat vuosina 
1988, -89 ja -90 häviämättä peliä-
kään noina vuosina. Voitot haet-
tiin myös vuosina 2001 ja 2002. 
Meriittilistalle yltää myös Finnish 
Bonspielin voitto 1994, jonka Mat-
ti saavutti erikseen turnausta var-
ten kerätyllä porukalla. 
 Viimeisimmät kokemukset la-
jista ovat lajiesittelyistä, joita on 
uralle kertynyt lukuisa määrä. 3-4 
vuotta sitten hän piti toistaiseksi 
viimeisen esittelynsä työn puitteis-
sa ja kilpailumielessä hän on vii-
meksi pelannut kaudella 2003–04 
Uppsalassa. Curling jäi vähemmäl-
le tuolloin parin joukkuekaverin 
vakavan sairastumisen vuoksi eikä 
uutta joukkuetta tullut silloin ka-
sattua. 

 Nykyisin harrastuksiin kuu-
luvat tennis ja hiihto. Tennis alkoi, 
kun Matti sai 50-vuotislahjaksi ka-
vereiltaan ohjattua tennisopetusta 
ammattivalmentajan tennisklini-
kalta. Tennis viekin nykyään Ma-
tin vapaa-ajasta kahdesta kolmeen 
iltaa viikossa. 

Lähes vuosikymmen 
liiton peräsimessä 
Hyvinkään seuran hallituksessa 
Matti vaikutti 80-90-lukujen tait-
teessa toimien mm. puheenjoh-
tajana siellä. Kun Osmo Anttila 
jäi pois, astui Matti liiton johtoon 
vuonna 1991. Tätä tehtävää hän 
hoiti aina vuoden 1997 loppuun 
asti. Ennen puheenjohtajuutta hän 
toimi varapuheenjohtajana. 
 Hänen kaudellaan curling al-
koi saada valtionapua ja hän tutus-
tui mm. Harri Holkeriin esitelles-
sään lajia päättäjille. Matti edusti 
liittoa myös SLU:n perustamisko-
kouksessa, jossa eri lajiliitot yhdis-
tyivät suureksi lajien kattojärjes-
töksi. Yhteistyö Mauri Oksasen 
kanssa oli merkittävää suomalaisen 
curlingin kehityksen kannalta. 
 Läheisimmät kumppanit Ma-
tille olivat liiton hallituksessa Leif 
Grönlund, Petteri Sipiläinen, Pek-
ka Sylvander ja veli Kari, joiden 
kanssa myös pelattiin Hyvinkään 
sarjaa ja turnauksia. Tämä viisikko 

vastasikin käytännössä lajin taus-
tojen pyörittämisestä Suomessa 
90-luvulla. 

Kilpailuja uusille 
paikkakunnille 
Matti ajoi aktiivisesti SM-kilpai-
lujen levittämistä Hyvinkään ul-
kopuolelle. Ajatus oli levittää lajia 
muualle SM-kisojen järjestämisen 
kautta. Tämä trendi onkin jatku-
nut uudella vuosituhannella. 
 Mukavia muistoja uusis-
ta paikkakunnista on mm. Joen-
suusta, jossa Isä Ambrosius vihki 
jään ennen SM-kilpailuja. Samaan 
ajoittuvat myös ensimmäiset TV-
kohtaamiset, kun Urheiluruutu 
tuli tekemään juttua. Hesarikin 
kiinnostui lajista ensimmäisiä ker-
toja 90-luvun alussa. 

Pelastusalan ennalta-
ehkäisyä leipätyönä 
Työkseen Matti toimii Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön joh-
tajana, jossa hänen vastuullaan on 
johtaa onnettomuuksien ennalta-
ehkäisyn tulosaluetta. Toimenku-
vaan kuuluu erityisesti tulipalojen, 
palokuolemien ja omaisuusvahin-
kojen ehkäisyn koordinointi. Työ 
vie häntä myös maailmalle esitel-
möimään alan kansainvälisiin se-
minaareihin. 
 Suomen curlingin nykymenoa 

Matti seuraa positiivisin mielin. 
Kilpailusysteemit ovat kehittyneet 
toivottuun suuntaan. Turnaus-
muotoinen SM-sarja saa kanna-
tusta ja aktiivien määrän kasvu on 
auttanut taustatyön tekemistä. Ke-
huja saavat mm. liiton nettisivut, 
jotka toimivat hyvin. 
 Parannettavaa järjestötyön 
konkari näkee lajin tiedotustoi-
minnassa, joka ei ole onnistunut ai-
van parhaalla tavalla. Mahdolli-
suuksia on matkan varrella ollut, 
olympiakisojen tuomaa ”curling-
huumaa” ei ole hyödynnetty niin 
hyvin kuin olisi voinut. Valtakun-
nallisella tasolla emme ole saaneet 
tarpeeksi näkyvyyttä. 

Paluu jäälle? 
Kysyttäessä nähdäänkö Mattia vie-
lä jäillä, hän toteaa sen olevan mah-
dollista. Tänä vuonna ajatuksis-
sa oli kerätä Bonspieliin joukkue, 
mutta ulkomaanmatka estää osal-
listumisen. Matti palaisi mielellään 
poikiensa kanssa johonkin turna-
ukseen. Curling ei ole kokonaan 
jäänyt taakse, se on ainoastaan 
odottamassa sopivampaa ajankoh-
taa. Olisiko se ensi vuonna?
 

l  Jari Laukkanen

MISSÄ HÄN ON NYT?

Matti
Orrainen
Matti Orrainen on joillekin nykypelaajille ehkä 
tuntemattomampi kasvo, mutta hänellä on vahva 
merkitys suomalaisen curlingin historiassa. 
Nykyistä puheenjohtajaa edeltävän ajan liiton 
nokkamiehenä hän oli vaikuttamassa lajimme 
nousuun koko 90-luvun ajan. 
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Moni syö läpi elämänsä sen kummemmin miet-
timättä valintojensa vaikutuksia. Elintarvike-
teollisuus on tehnyt helpoksi syödä elimistön 
hyvinvoinnin kannalta väärin.  Urheilijan on 
tärkeä tiedostaa, miten syöminen ja juominen 
vaikuttavat itse suoritukseen. Olisihan hölmöä 
aktiivisen harjoittelun jälkeen itse kisoissa vää-
rin syömällä hukata 20 % suorituskyvystään. 
Curlingissa usein 1 % riittää erottamaan voitta-
jan häviäjästä.

Suomen Olympiakomitean sivuilla todetaan:
 ” Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio 
on terveenä pysymisen, harjoittelussa jaksami-
sen, kehittymisen, ja kilpailuissa menestymisen 
kannalta keskeisessä asemassa. Huipulla olevan 
tai huipulle haluavan urheilijan tulee kiinnittää 
ruokavalioon yhtä paljon huomiota kuin har-
joitteluun, lepoon ja lihashuoltoon. 
 Urheilijan peruspilareista eli harjoittelusta, 
ravinnosta ja levosta juuri ravintoasioissa on ur-
heilijoilla usein eniten parantamisen varaa. Eri-
tyisesti arjen perusruokavalioon tulisi panostaa, 
koska fyysinen kehitys tapahtuu arkisen puur-
tamisen ja sitä tukevan laadukkaan arkiruoka-
valion yhteisvaikutuksesta. Kehittyminen hi-
dastuu ja sairastumisten sekä loukkaantumisten 
todennäköisyys kasvaa, jos syö huonosti.”

Miten turnauksessa kannattaa syöminen ja 
juominen rytmittää ja mitä kannattaa syödä? 
Tässä  esimerkkipäivä, josta kukin voi sovel-
taa itselleen sopivan kokonaisuuden:

6.30 aamupalaksi jotain seuraavista: he-
delmiä, jogurttia, leipää, kasviksia, 
juustoa (tuorejuusto, esim. mozza-
rella), mysliä, puuroa

8-11 peli, jonka aikana urheilu-
juomaa, pähkinöitä, siemeniä 
ja kuivattuja hedelmiä

12 lounaaksi kasviksia, vaale-
aa lihaa, täysjyväpastaa (pas-
tan pitää olla al dente, liikaa 
keitetyn vaikutus verensoke-
riin on huonompi). Juomana ei 
kannata ottaa olutta, sillä  se hei-
lauttaa verensokeria liikaa.

lepoa

16-19 peli, jonka aikana urheilujuomaa, pähkinöi-
tä, siemeniä ja kuivattuja hedelmiä

20 iltapalaksi lounaan ainekset kevyesti tai iltapa-
lana hedelmiä, marjoja, leipää, vihanneksia, juus-
toa

Mikäli illalla haluaa ottaa olutta, voi sitä juo-
da korkeintaan kaksi pulloa siten, että elimistö 
on ehtinyt polttaa alkoholin ennen nukkumaan 
menoa. 
 Punaviinin maltillista juomista perustellaan 
joskus terveysvaikutuksilla. Samat vaikutukset 
saa syömällä  tummia viinirypäleitä. Hedelmät 
kannattaa syödä ennen muuta ateriaa, sillä he-
delmät kulkevat nopeammin ruoansulatuksem-
me läpi.
 Ravitsemussuosituksia lukeva saattaa ko-
kea, että tietoa ja erilaisia aineita on liikaa. Siksi 
moni kokee helpommaksi syödä sitä, mitä mie-
li tekee. Tässä  lopuksi lista helpottamaan asiaa 
käytännössä. 

Vältä turnausten aikana näitä ruoka-aineita:

•  Vahva alkoholi, joka tuhoaa limakalvoja; 
 alkoholi kaikenkaikkiaan aiheuttaa neste-
 vajausta, joten sen juontia kannattaa tasa-
 painottaa vedellä

•  Liiallinen kahvinjuoti, koska kahvi aiheuttaa  
 nestevajausta
•  Perunalastut ja muut snacksit, jotka lisäävät  
 suolistotulehduksia
•  Punainen liha, joka liian raskaana laskee 
 suoritusherkkyyttä
•  Sokeripitoiset elintarvikkeet
•  Valkoinen sokeri, joka heilauttaa voimakkaasti  
 verensokeria (huono esimerkki aamiaisesta on  
 vähäkuituiset aamiaismurot, joihin on vielä 
 lisätty sokeria)

Suosi näitä ruoka-aineita aina:

•  Kaurapuuro, sitä parempi, mitä hitaammin 
 kypsytetty
•  Täysjyjäruisleipä
•  Kotimaiset marjat, mielellään kokonaisena ja  
 tuoreena, pakastettu sopii myös
•  Tomaatti tuoreena, passeerattuna tai pyreenä
•  Parsakaali
•  Omena kuorineen
•  Kasvikset, vihannekset ja hedelmät, 
 vähintään puoli kiloa päivässä
•  Kala ja linnut marinoimattomana
•  Kasviöljyt, erityisesti oliiviöljy ja rypsiöly, 
 sopivat myös leivän päälle levitteen asemesta
•  Maustamaton jogurtti ja viili, makeuttamiseen  
 rusinoita
•  Pähkinät ja siemenet, erityisesti manteli

•  Vihreä tee, tummat rypäleet, tumma 
suklaa, inkivääri, punainen sipuli, 

valkosipuli

Miten syöt, siten pelaat
Miten curlingturnauksen aikana kannattaa syödä?  

Maajoukkueemme saivat viime hetken evästykset ennen EM-kisoja.  
Arvostettu ravitsemustieteilijä,  lääket. ja kir. tri Pertti Lähteenmäki 

antoi ohjeet kisamatkalle.

Lisää ravinnosta: 
Curlinglehti 2007-2

www.noc.fi/urheilijan_ravitsemus/
Pirjo Saarni: Ruoan terveysvaikutukset (Otava, 2009)

l  Tomi Rantamäki
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Kausteen perheen sydämet 
sykkivät curlingille

Kausteen perhejoukkue voitti Vierumäellä 
helmikuussa sekajoukkueiden SM-pronssia. 
Näiden kisojen jälkeen perhe on saalistanut 
yhteensä 44 SM-mitalia. Kotimaan kilpajäiden 
lisäksi kaikilla perheenjäsenillä on kokemusta 
myös edustustehtävistä maamme rajojen 
ulkopuolella.
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Kausteet ovat helposti eniten SM-
mitaleita kahminut perhe. Perhee-
seen kuuluvat isä Timo, äiti Kirs-

ti sekä lapset Aku, Okko ja Oona. Eivätkä 
curling-Kausteet tähän lopu, jäällä saattaa 
törmätä myös Timon pikkuveljeen Petriin 
ja isosiskoon Tuula Merentiehen.

Lasol-pulloja ja nahkasaappaita 
Myyrmäessä
Perheen curlinginnostus sai alkunsa 80-lu-
vun lopussa Myyrmäessä, kun Petrin ap-
piukko Manne Turunen sai houkuteltua 
Timon kokeilemaan lajia. - Ensimmäisen 
kerran jälkeen Timo nauroi, ettei ole eläis-
sään kokeillut mitään niin hullua, muistelee 
Kirsti. - Mutta toisen kokeilukerran jälkeen 
päässä naksahti ja sillä tiellä ollaan vieläkin, 
huikkaa Timo heti perään. 
 Curlingkengistä ei vielä tuolloin ollut 
tietoa, joten käsistään näppärä Timo askar-
teli liukupohjan nahkasaappaisiin Lasol-
pullosta. Saappaat olivat niihin olosuhteisiin 
ihan oikeat varusteet, sillä kerran jäämiehet 
olivat jäädyttämässä rataa vain keskeltä. Kun 
Timo kävi pyytämässä, että rata jäädytettäi-
siin koko leveydeltä, pysäytti mies jäädytys-
koneen ja tokaisi Myyrmäen curlingpiireissä 
legendaksi muodostuneen lentävän lauseen 
”ei tää kuule niin helppoa ole”. - Jääkone oli 
laskenut koko keskustelun ajan vettä radalle 
ja kesti kaksi tuntia, ennen kuin vesilammi-
kot jäätyivät ja pääsimme pelaamaan, muis-
telee Timo harrastuksen alkuaikoja. 

Pääkaupunkiseudun 
ainoat juniorit
Kausteet hankkivat 90-luvun alussa video-
kameran lomareissulta Keski-Euroopasta. 
Aku innostui videokuvaamisesta ja kuvasi 
ahkerasti Timon joukkueen pelejä. Lopul-
ta Aku päätyi myös radan puolelle ja pelaili 
pääkaupunkiseudun ainoana juniorina isän-
sä joukkueen varapelaajana. Vaihto-oppilas-
vuoden jälkeen Suomeen palattuaan Träske-
linin veljekset Kim ja Tony olivat aloittaneet 

” Toisen 
kokeilukerran 
jälkeen päässä 

naksahti”

l  Teksti ja kuvat: Markus Sipilä
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syksyllä naisten EM-kisajoukkueen kanssa use-
amman kerran viikossa vedetyt treenit.
 Motivaatio-ongelmista ei voida puhua 
myöskään perheen kuopuksen kohdalla. Oonan 
tavoitteena oli pitkään päästä mukaan juniorien 
MM-karsintoihin. Tämä tavoite täyttyi vuonna 
2006, jonka jälkeen nälkä on kasvanut syödes-
sä. - Seuraavana tavoitteena minulla oli pääs-
tä naisten EM-kilpailuihin, kertoo Aberdeenin 
EM-jäillä joulukuussa pelannut Oona. - Ja nyt 
haluan ehdottomasti päästä pelaamaan joskus 
MM-kisoihin ja toivottavasti sitä kautta vielä 
olympialaisiin, valottaa Oona curlingiin liittyviä 
haaveitaan. 

Mitä kuuluu suomalaiselle 
curlingille?
Aku näkee miesten kilpacurlingin tilan varsin 
valoisana, vaikka Vancouverin olympialaiset jäi-
vätkin väliin ja vaikka ensi joulun EM-kisois-
sa vauhtia joudutaankin hakemaan B-sarjasta. 
- Suomessa on tällä hetkellä monta kilpailuky-
kyistä ja kehityskelpoista joukkuetta ja uskon, 
että keskinäisen kilpailun kautta miesten kilp-
acurlingin taso nousee nykyisestä, pohdiskelee 
Aku.
 Koko perheellä on kuitenkin yhteinen huo-
lenaihe. Seuratoiminnassa ja erityisesti juni-
oritoiminnassa on paljon kehitettävää. - Ju-
nioritoiminnan käyntiinpolkeminen on mitä 
suurimmassa määrin seurojen asia, täräyttää 
Aku suoraan. - Liitto voi tarjota  puitteita ju-
nioritoiminnalle esimerkiksi leirien muodossa, 
mutta on seurojen tehtävä aktivoitua toimin-
nassaan jotta niille leireille olisi tulijoita, hän 
jatkaa. 
 Kausteet pitävät vuoden alussa käynnis-
tynyttä pääkaupunkiseudun seurojen yhteistä 
Sunnuntaklubia tervetulleena ja toivovat, että 
se vakiinnuttaisi pian asemansa. - Erilaiset oh-
jeet ovat aina tervetulleita, mutta niiden lisäksi 
tarvitaan sitä, että hallilla on joku joka on val-
mis opastamaan seuraavalle tasolle, pohdiskelee 
Oona seuraavaa kehityskohdetta.

curlingin ja kolmikko perusti Tigers-kokoonpa-
non jonka ”juniorivahvistuksena” pelasi alkuun 
Myyrmäen hallin silloinen toimitusjohtaja Jor-
ma Eskola. 
 Ensimmäisiin juniorien SM-kilpailuihin 
vuonna 1998 tarvittiin neljäs juniori, jolloin 
myös Okko saatiin houkuteltua lajin pariin. Ti-
gers pelaili yhdessä useamman vuoden ja jouk-
kueen kenties suurimpana saavutuksena voi-
daan pitää Suomen jäitä suvereenisti hallinneen 
UPN-Datan parin vuoden mittaisen voittoput-
ken katkaisemista Myyrmäki-Cupin semifinaa-
lissa vuonna 1998.

Pelataanko kilpaa vai 
harrastetaanko kivaa kivipeliä?
Vaikka koko perheen sydämet sykkivätkin cur-
lingille, suhtautuvat he peliin hieman eri tavoin. 
Okolle ja Kirstille tärkeintä ovat mukavat pelit 
ja hyvästä peliseurasta nauttiminen, kun taas 
Akulle, Oonalle ja Timolle curling on elämää 
suurempi asia. - Timo on aina valmis lähtemään 
mukaan pelaamaan, jollei nyt sitten satu ole-
maan jonkun hautajaiset samaan aikaan, nau-
rahtaa Kausteiden pitkäaikainen seura- ja pe-
likaveri Olli Rissanen. - Ja silloinkin pitää olla 
kyse jonkun erittäin läheisen henkilön hautajai-
sista, täsmentää Rissanen hetken mietittyään. 

 Kausteiden kanssa 90-luvun alusta lähtien 
tekemisissä ollut Juhani ”Hemppa” Heinonen 
pitää Akua yhtenä tämän hetken parhaista suo-
malaispelaajista. - Olen mielessäni verrannut 
Akua Mäkelän Willeen, josta pystyin aikanaan 
sanomaan ensimmäisten liukujen jälkeen, että 
mies nousee Suomen huipulle, analysoi Heino-
nen. Hänen mukaansa Akulla on ollut alusta 
asti samanlaista nälkää kehittyä. Nälkää tosiaan 
tuntuu riittävän, sillä tällä kaudella helmikuun 
alkuun mennessä treeni- ja pelikertoja on Akul-
le kertynyt oman joukkueensa kanssa yli 80. 
Päälle tulevat vielä mixed doublesit, mixedit ja 

” olen mielessäni 
verrannut akua 

mäkelän Willeen”  
               - juhani Heinonen

Veljekset Aku ja Okko nauttivat välillä katsomossa
nauttien peleistä.

Oona tarkkana.

Kirsti pelaa naisten SM-sarjaa 
Lare Norrin joukkueessa.

Pitkävetoa ja lumenluontia
Juhani Heinonen on Kausteiden pitkäai-
kainen tuttava, josta Timolla riittää muis-
teltavaa. – Kerran ihmettelimme mihin 
Hemppa hävisi kesken pelin. Kävi ilmi, 
että mies oli lähtenyt tekemään pitkäve-
toa. – Toisella kerralla Hempan vanhan 
auton ikkunat olivat menneet huuruun ja 
hän oli avannut ikkunan. Ikkuna jäi pelin 
ajaksi auki ja pelin jälkeen autoon oli sa-
tanut monta kymmentä senttiä lunta.

kalsareissa pakkaseen
Eräällä Vierumäen pelireissulla Timo oli 
ottanut mukaan vahingossa tyhjän peli-
kassin. Oman pelinsä juuri lopettanut 
Akun joukkue tuli sopivasti vastaan 
Vierumäen parkkipaikan kohdalla. Isä 
komensi poikaansa antamaan pelihousut 
lainaan, joten Aku joutui jatkamaan mat-
kaa mökille pelkissä kalsareissa.

kuinka Timosta tuli Pastori
Timo Kauste tunnetaan curlingpiireis-
sä lempinimellä Pastori. – Timo tuli hake-
maan minua kotoa, kun olimme lähdössä 
Vierumäelle, muistelee Olli Rissanen.  
– Meillä hän huomasi unohtaneensa 
”edustusvaatteet” kotiin ja lainasin 
hänelle tummaa pikkutakkia ja poolopai-
dan Country Clubia varten. Timo keksi vii-
meistellä asunsa käsipyyhepaperista teh-
dyillä lipereillä, josta Pastori-nimitys sai 
alkunsa, jatkaa Rissanen. Meinasipa Timo 
saada illan aikana turpiinsakin, kun 
humalainen kaveri syytti Timoa jumalan-
pilkasta...



kausteen perheen meriitit:

aku kauste
Aloittanut curlingin: 1994
Kotimaiset meriitit
 • Miesten SM-kulta
 • 13 muuta SM-mitalia
 • 6 kotimaista turnausvoittoa 
Maajoukkue-edustukset / juniorit
 • 1998 MM-kilpailut (10.)
 • 1999 MM-karsinnat (5.)
 • 2001 MM-karsinnat (6.)
Maajoukkue-edustukset / miehet
 • 2002 MM-kilpailut (5.)
 • 2002 EM-kilpailut (4.)
 • 2003 MM-kilpailut (4.)
 • 2004 EM-kilpailut (11.)
Muut edustustehtävät
 • 2009 EM-kilpailut, 
   miesten varapelaaja (9.) ja 
   naisten valmentaja (8.)

okko kauste
Aloittanut curlingin: 1998
Kotimaiset meriitit
 • 6 SM-mitalia
Maajoukkue-edustukset
 • 1999 Juniorien MM-karsinnat (5.)

oona kauste
Aloittanut curlingin: ”Pelannut pienestä 
ja pitkään”
Kotimaiset meriitit
 • 2 juniorien SM-kultaa
 • 7 muuta SM-mitalia
Maajoukkue-edustukset / juniorit
 • 2006 MM-karsinnat (2.)
 • 2007 MM-karsinta (5.)
 • 2008 MM-karsinta (5.)
 • 2008 PM-kilpailut (6.)
 • 2009 MM-karsinnat (5.)
Maajoukkue-edustukset / naiset
 • 2009 EM-kilpailut (8.)
Muut meriitit
 • 2010 Baltic Cup (1.)

kirsti kauste
Aloittanut curlingin: ”En oikeasti muista”
Kotimaiset meriitit
 • 5 SM-mitalia
Maajoukkue-edustukset / seniorit
 • 2004 MM-kilpailut (7.)
 • 2005 MM-kilpailut (9.)
 • 2006 MM-kilpailut (8.)
 • 2007 MM-kilpailut (7.)
 • 2008 MM-kilpailut (4.) 

Timo kauste
Aloittanut curlingin: 1988
Kotimaiset meriitit
 • 2 seniorien SM-kultaa
 • 8 muuta SM-mitalia
  • 2 kotimaista turnausvoittoa
Maajoukkue-edustukset / seniorit
 • 2005 MM-kilpailut (10.)
 • 2007 MM-kilpailut (5.)
Muut edustustehtävät
 • 1999 Juniorien MM-karsinnat,   
   valmentaja (5.)

Suomalaisessa curlingissa oli junioripuolella 
varsin vilkasta 80- ja 90-lukujen taitteessa 

ja siinä  porukassa pelasi mukana neljä tulevaa 
aikuisten arvokisamitalistia. Valtikkaa noiden 
joukkueiden kesken heilutteli kuitenkin vakaas-
ti Pasi Länsiluodon kipparoima joukkue, jossa 
pelasivat lisäksi Tomi Rantamäki, Jussi Heinon-
salo ja Eero Kupila. 
 – Sveitsin Engelbergissä pelattiin EM-ki-
sojen alla kolmen maan kesken MM-karsinnat. 
Selvisimme mukaan vaikka ilmoittautuminen 
menikin pitkäksi. Voitimme  kaksinkertaisen 
sarjan jälkeen pelatun uusintaottelun Tanskaa 
vastaan ja matkaliput MM-kisoihin Kanadaan, 
Tomi Rantamäki muistelee menneitä. 
 Juhani Heinonen lähti poikien matkaan 
valmentajaksi. Torontossa jatkolento Winnipe-
giin oli ylibuukattu ja seurueelle ilmoitettiin, 
että joutuvat odottamaan seuraavaa lentoa ja se 
taas olisi tiennyt myöhästymistä ensimmäisestä 
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vuotta 
sitten

Ensimmäistä kertaa 
Suomen pojat selvittivät 
tiensä MM-kisoihin ja 
maahamme rantautuivat 
ensi kerran kellotusopit. 

ottelusta. Virkailijoiden asenne muuttui toisen 
sävyiseksi kun ilmoitettiin suomalaisten olevan 
matkalla curlingin MM-kisoihin. Pari puhelua 
ja koneesta talutettiin viisi matkustajaa ulos ja 
suomalaiset sisään. Perillä odotti vielä torvisoit-
tokunta ja tervetuliaisseremoniat. 
 Itse kisoissa irtosi vain yksi voitto ja se tuli 
USA:ta vastaan tiukan ottelun jälkeen. Mesta-
ruuden vei Sveitsi ennen Skotlantia. Pronssille 
kipusi Peja Lindholmin kipparoima Ruotsi.  
Vaikka suomalaisittain menestys jäi laihaksi 
niin paljon uusia ajatuksia ja oppeja tarttui mat-
kalla. Joukkueen mukana Suomeen tuotiin uu-
tena juttuna kellotus, jota aikansa hieman hy-
myiltiin ja ihmeteltiin kotoisissa sarjoissamme. 
Mutta ei mennyt kuin pari vuotta ja Rantamäen 
johdolla samainen orkesteri uudistuneessa ko-
koonpanossa nappasi jo miesten Suomen mes-
taruuden. 

Tuttu laulu – Jussi ja Jaana 
Kotimainen sarja huipentui Hyvinkään jäähallissa pelattuun SM-cupiin. Voittajista ei ollut 
juuri epäselvyyttä ja kirkkaimmat mitalit menivät odotetusti Jaana Jokelan ja Jussi Uusipaaval-
niemen joukkueille. Jussi laitteli lisäksi vastustajat ojennukseen myös Finnish Bonspielissä ja 
pokkasi Sipissä järjestetyssä perinteisessä palkintojenjaossa Tulikiven klassiset pihvikivet. 
Näitä kertyi vuosien mittaan kavereille mittava kokoelma ja esimerkiksi joukkueessa pelannut 
Jari Laukkanen jakoi niitä jo tutuillekin.  

Suomen mestarit 1990
NAISET: Jaana Jokela, Nina Pöllänen, Heidi Koskiheimo, Terhi Aro ja Marita Ripatti

MIEHET: Jussi UPN, Jari Laukkanen, Jori Aro, Marko Poikolainen ja Juhani Heinonen

Suomi oli ensimmäistä ker-
taa poikien MM-kisoissa 1990. 
Kuvassa alkaen vasemmalta 
Tomi Rantamäki, Eero Kupila, 
Jussi Heinonsalo, Pasi Länsi-
luoto ja joukkueen autonkul-
jettajana toiminut Don Moar.
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