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Kipparit karsinoihin
Onko välineillä väliä?
Flopit ja topit
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SUOMEN CURLINGLEHTI

CurlingPRO
Käsi pystyyn jokainen jolla on toisinaan heitto hukassa!
Veikkaan että liki 100% teistä nosti kätensä pystyyn.
Kovimmallakin tekniikkataiturilla on ajoittain heitto ns.
hakusessa. Pieni oikomishoito saattaisi piristää peliotteita,
eikö?
Golfia lätkiville on tuttua puuhaa käydä klubinsa proon luona ottamassa pari oppituntia kerran vuodessa. Näin oiotaan
pahimpia tekniikkavirheitä, opitaan kiinnittämään oikeisiin
asioihin huomiota, ymmärretään mistä virheet johtuvat ja
ennen kaikkea tämän jälkeen – kun lyönti alkaa taas kulkemaan – lisääntyy nautittavuus peliä kohtaan kummasti.
Samanlaista ajatusta kannattaisi harkita curling-seuroihin ja
pelipaikkakunnille. Proon ”klinikalle” voisi sitten astella niin
yksittäiset pelaajat kuin joukkueetkin pitkin kautta. Näin
yksilöiden ja joukkueiden taidot kehittyisivät jatkuvasti,
panostivatpa he lajiin vähän tai paljon. Mielummin vähän
ja oikein, kuin paljon ja ihan metsään.
Lisäksi he osaisivat näin jatkoa ajatellen kiinnittää itsenäisesti oikeisiin asioihin huomiota. Liian monen olen nähnyt
treenailevan vääriä asioita väärään aikaan. Pitää ymmärtää
että puuhun kiivetään tyvestä käsin askel kerrallaan. Ei päin
vastoin.
Kompastuskiveksi tälle kauniille ajatukselle saattaa muodostua osaavien opastajien puute ja he eivät suinkaan asu
tasaisesti ympäri maatamme. Lisäksi kuinka moni näistä on
halukas tai omaa edes mahdollisuuden astua mukaan onkin
jo toinen juttu. Talous lyö myös monessa seurassa vastaan.
Tässä saattaisi kuitenkin olla Liiton ja seurojen välisessä yhteistyössä yksi kehittämisen paikka. Vaikkei seuroille omia
eksperttejä löytyisikään niin pistokeikat tai pienoisseminaarit eri paikkakunnilla saattaisivat ajaa asian. Ainakin näin alkuun saattamiseksi. Mielestäni tämä määris kannattaisi harjata nännille asti. Kyselkääpä asiasta omasta seurasta ja
laittakaa kivi liikkeelle.
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P U H E E N J O H TA JA N PA L S TA
Vantaa 25.4.2010

Juniorit kauden valopilkku
Poikien juniorijoukkue jatkoi erinomai- että pääsimme pelaamaan kaikki SM-kisia otteitaan myös juniorien MM-ki- samme niin hyvillä jäillä kun se vain oli
soissa pelaamalla itselleen suoran paikan olosuhteet huomioon ottaen mahdolmyös ensi vuoden MM-kisoihin. Erin- lista. Lisäksi Leo oli junioreiden MMomainen saavutus Iiro Sipolan johtamal- kisoissa ja Mika miesten MM-kisojen
ta joukkueelta, ja kiistaton suomalainen jääryhmässä mukana, ja saamani palauvalopilkku kansainvälisessä huippucur- te kummankin miehen suorituksista on
lingissa tällä kaudella. Kisakallion urhei- ollut kiitettävää. On hienoa, että suomaluopiston jakama ”Vuoden määris” –pal- lainen curling saa edustusta kansainvälikinto osui näin ollen myös täysin oikeaan sissä ympyröissä myös tällä sektorilla, ja
osoitteeseen! Hyvä pojat!
onkin odotettavaa, että kummallakin on
Haluan myös antaa tunnustusta
edessään lisää töitä kansainvälisissä arvoLarelle ja Peterille sekä Lauri Perkiön
kisoissa, jos vain niin itse haluavat. Suuseniorijoukkueelle, jotka suurten vaike- ret kiitokset siis myös Leolle ja Mikalle!
uksien kautta pääsivät kuin pääsivätkin
lopulta Tseljabinskiin edustamaan kun- WCF:lle uusi puheenjohtaja
niakkaasti Suomea! Moni olisi ehkä heit- Niinhän siinä sitten kävi, että Maailman
tänyt hanskat tiskiin samassa tilanteessa, Curlingliiton uudeksi puheenjohtajaksi
mutta nämä joukkueemme käänsivät vai- valittiin Skotlannin Kate Caithness. Hiskeudet voitoksi ja kokemukseksi, jollaista toriallinen päätös! Ennen vaaleja käyei välttämättä enää toista kertaa tule.
missäni keskusteluissa sain tietää, että
myös WCF:n hallituksen sisällä oli henJääntekijämme loistivat niin
kilösuhteista johtuvia ongelmia, mikä oli
kotimaassa kuin ulkomaillakin
nähdäkseni yksi pääsyy puheenjohtajan
Haluan myös erityisesti vielä kerran kiit- vaihtumiseen. Toinen merkittävä tekijä
tää jääntekijöitämme Mika Ollikaista ja oli mitä ilmeisimmin ”ristiriidat” WCF:n
Leo Mäkelää, jotka antaumuksella ja in- markkinoinnista vastaavan Infrontin ja
tohimoisesti pitivät jälleen huolta siitä, Kanadan Curlingliiton välillä. Suomalai-

sen curlingin kannalta tärkeintä on kuitenkin se, että meillä on edelleen, kuten
aikaisemmankin puheenjohtajan kaudella, erittäin hyvät suhteet WCF:n hallitukseen ja sen jäseniin, ja voimme edelleen
luottaa siihen, että saamme WCF:ltä tukea suomalaisen curlingin kehitystyössä.
Vaikka curlingkausi alkaakin olla monen kohdalta ohi, kisoja kuitenkin riittää
kesälläkin, ja perinteinen Curling-Golf
odottaa runsasta osanottoa. Myös liiton
strategiatyö jatkuu, ja toivonkin että saisimme vielä lisää vapaaehtoisia mukaan
talkoisiin! Lopuksi haluan vielä erikseen
kiittää Tommi Hätiä, jonka vuoden mittainen pesti tämän lehden päätoimittajana päättyy tähän numeroon. Curlinglehden uudistustyö on mielestäni sujunut
hyvin, ja uskon lehden sisällön nyt palvelevan paremmin jäsenkuntaamme!
Nyt on aika toivottaa kaikille Hauskaa kesää, ja kiittää kuluneesta kaudesta
niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin! Pidetään kuitenkin yhteyttä, ja viedään yhdessä rakasta lajiamme eteenpäin!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Päätoimittajaa haetaan
Viime keväänä Jari Laukkanen ja Tommi Häti valittiin Curling-lehden puikkoihin
vuoden määräaikaisella sopimuksella. Nyt tehtävä on täytetty ja Liitto hakee
lehdelle uusia vetureita. Jari ja Tommi ovat toki jatkossakin mukana uuden toimituksen sisään ajamiseksi ja satunnaisten artikkeleiden kirjoittajina.
Kauden alla asetetut tavoitteet lehden sisällön monipuolistamisesta ja perusharrastajien tietotaidon lisäämisestä ovat onnistuneet varsin mukavasti. Toimitus on lisäksi
pystynyt konseptoimaan sisältösuunnittelun ja kehittämään tuotantoputkea toimivammaksi. Näitä tuloksia ja ohjeistuksia on määrä jatkossakin hyödyntää sekä edelleen kehittää.
Mikäli sinulla on halua lähteä mukaan Curlinglehden kehittämiseen tai
jopa päätoimittajaksi, niin ole yhteydessä Suomen Curlingliiton puheenjohtaja
Olli Rissaseen, sähköposti olli.rissanen@curling.fi.
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Meiltä ja maailmalta
Laukkanen & Häti & Sipilä

Kuten aikaisemmassa curliglehdessä
kerroimme, on
WCF:llä ollut edessään erinäisiä sääntömuutoksia koskien pelien pituutta.
WCF kokoontui
miesten MM-kisojen aikaan ja teki seuraavia
päätöksiä lajimme katto-organisaation ominaisuudessa:
• pelejä ei lyhennetä 8 pään mittaisiksi
		 arvokisoissa vaan ne pysyvät 10 pään
		 peleinä
• tiebreak-pelejä ei oteta pois vaan ne
		 säilyvät vanhaan malliin arvokisoissa,
		 runkosarjapeliä ei siis käytetä ratkais		 taessa tasatilanteissa mitaliotteluihin
		 pääseviä joukkueita

• pelit ratkotaan edelleen tarpeen niin 		
vaatiessa jatkopäillä eli tasapelejä ei 		
		 edelleenkään hyväksytä
• aikalisiä saa vastedes olla ainoastaan 		
		 yksi 60 sekunnin mittainen pelin aika-		
		 na ja kello myös käy aikalisän aikana
• sähköiset pyörätuolit ovat sallittuja
		 pyörätuolicurlingissa WCF:n turnauksissa
• kaikenlainen kommunikointi coach-penkin
		 ja sellaisten henkilöiden
		 välillä, jotka eivät istu osoitetulla
		 alueella, on kiellettyä
• 	Mixed Doubles ja seniorien MM-kisat 		
		 siirtyvät kilpailukalenterissa huhti		 kuulta marraskuulle alkaen 2012
Nämä päätökset astuvat voimaan 1. kesäkuuta
2010 julkaistavassa uudessa sääntökirjassa.
Lisäksi Slovenia on hyväksytty uutena, 46.
maana kansainvälisen liiton jäseneksi.


97-vuotias
curlaaja
jatkaa
uraansa
Everett MacDougall Charlottetownista ei aio
vielä lopettaa uraansa, vaikka mittariin kertyy toukokuussa kunnioitettavat 97 vuotta.
Hän aloitti taipaleensa määristen ja poistojen
maailmassa vasta 76-vuotiaana, joten kaksikymmenvuotinen ura saa jatkoa.
Everett kertoi aloittaneensa curlingin kaverin myötävaikutuksella, joka houkutteli hä4

net kokeilemaan lajia parikymmentä vuotta
sitten. Kaveri oli kysynyt, että mitä teet nykyisin kun olet eläkkeellä. Everettillä ei ollut
kummempaa puuhaa, joten hän lähti mukaan
epäuskoisena ensimmäistä kertaa. Hän kertoi
aluksi pelänneensä sitä, että hän vain kaatuilee ja nolaa itsensä kentällä ja muut pelurit
potkaisevat hänet kentältä pois, mutta huo-

Photo: www.cbc.ca

Photo: www.curlingrussia.com

WCF teki päätöksiä
pelimme tulevaisuudesta

masi hyvin pian nauttivansa pelistä. Hän uskoo myös, että laji koukuttaa kenet tahansa
eikä aio miettiä lopettamista lainkaan.
Monikohan meistä jatkaa peliuraansa tuo
ikäisenä, kysyy epätietoinen nimimerkillä
”alle nelikymppisenä lopettanut”?
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Ferbey ja Gushue
yhdistävät voimansa

Ken Armstrong
pärjäsi
pelikentällä

viimeisten kivien heittäjänä ja Mark Nicholls
siirtyy kakkoseksi ja Ryan Fry ykkösheittäjäksi. Jamie Korab joutuu siis lähtemään
toisen kerran tästä porukasta, hänhän erosi
heti Torinon jälkeen palatakseen takaisin viime kaudeksi. Viidentenä pelaajana porukassa
tulee pelaamaan Jamie Danbrook, joka on
urallaan saavuttanut juniorien MM-hopeaa.
Hänelle on varattu pelaajan rooli oman osavaltion provincial-peleissä, kun pelataan paikasta Brieriin, sillä Ferbey asuu Albertassa
ja muu porukka itärannikon Newfoundland &
Labradorissa.


Photo: www.torontosun.com

Randy Ferbeyn johtama nelinkertainen brierja kolminkertainen maailmanmestariryhmä
hajoaa tämän kauden jälkeen. Joukkueen
kolme nuorinta kaveria eli David Nedohin,
Scott Pfeifer ja Marcel Rocque aikovat pitää
ainakin vuoden verran taukoa huippucurlingista, mutta 50-vuotias Ferbey haluaa jatkaa
huipputasolla ensi vuonnakin. Joukkue pelasi
yhdessä vuodesta 1999 saakka.
Niinpä Ferbey liittyy Brad Gushuen Torinon 2006 olympiakultajoukkueeseen kolmosheittäjäksi ja kippariksi. Gushue jatkaa

Andrea Schöpp vei naisten
maailmanmestaruuden Saksaan
22 vuotta on kulunut saksalaisen Andrea
Schöppin edellisestä maailmanmestaruudesta. 45-vuotias kaiken kokenut kippari tuli ja
otti vuoden 2010 mestaruuden voittamalla
Skotlannin Eve Muirheadin nuoren nelikon
MM-kisojen finaalissa Swift Currentissa Kanadassa. Schöppistä tuli vanhin mestaruuden
voittanut naiskippari lajin historiassa. Muirhead taas tavoitteli kaikkien aikojen nuorimman mestarikipparin kruunua, mutta kokemus jylläsi ja Saksa vei kultamitalit lukemin
8-6 jatkopäässä.
”Joukkueen rakentaminen on kestänyt
kauan ja välillä on ollut vaikeaakin, mutta nyt
olen löytänyt oikean joukkueen”, sanoi Andrea mestaruuden ratkettua. Joukkueessa
pelasivat kapteenin ohella Melanie Robillaird
kolmosena, kokenut Monica Wagner kakkosena ja kaikkien aikojen nuorin naisten maailmanmestari, 17-vuotias Stella Heiss ykkösheittäjänä.

Suomen maajoukkuetta Salt Lake Cityn
olympialaisissa 2002 valmentanut Ken
Armstrong pääsi esittelemän heitto- ja
harjaustaitojaan Kanadan seniorien
mestaruuskisoissa Ottawassa maaliskuun
lopulla. Ja hyvin esittelikin, sillä Ontariota
edustaneen Gareth Barryn joukkue, jossa
Ken heitti ykkösheittäjänä, sijoittui
hienosti toiseksi häviten finaalissa
Albertan Mark Johnsonille viimeisellä
kivellä 7-4 lukemin.
Lähellä siis oli, että Ken olisi matkannut seniorien MM-kisoihin tänä vuonna
vaahteranlehti pelipaidassaan. Seniorien
kisathan pelattiin huhtikuun lopulla
eksoottisessa Chelyabinskin kaupungissa
Venäjällä. Kenin peliesitys oli turnauksessa niin vakuuttava, että hänet valittiin
jopa turnauksen ykköstähdistöön
ykkösheittäjäksi. Onnittelut Kenille
hyvistä suorituksista.

Pronssille ylsi kisaan ennakkosuosikkina lähtenyt Kanadan Jennifer Jonesin joukkue
peittoamalla nuoren ruotsalaisen Cecilia Östlundin joukkueen pronssiottelussa lukemin
9-6. Jones oli aikaisemmin voittanut mestaruuden vuonna 2008 sekä hävinnyt pronssipelin 2005 ja 2009.
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Meiltä ja maailmalta
Laukkanen & Häti & Sipilä

Australia värvää
curlingpelaajia –
haluatko lähteä?

A

ustralialla ei ole viime aikoina sujunut takavuosien malliin
curlingkentällä. Takaiskuja on tullut kentällä ja kentän ulkopuolella. MM-paikka on jäänyt haaveeksi pariin otteeseen,
puhumattakaan olympialaisista. Kolmannes liiton kivistäkin varastettiin, joten vastoinkäymisiä on riittänyt. Sen vuoksi he ovat käynnistäneet rekrytointiohjelman saadakseen lahjakkaita pelaajia maahan muuttamaan kurssin suunnan.
Australian maajoukkueesta tutut Steve Johns ja Hugh Millikin etsivät uusia pelaajia Australiaan pelaamaan curlingia. He haluavat uusia pelaajia pysyvästi kengurujen maille, sillä heillä on työpaikkoja
varattuna uusille tulokkaille. Australiassa pelataan Melbournessa,
Brisbanessa ja Sydneyssä, jonne uutta verta nyt haetaan. Sydneyssä
pelaa yksi juniorijoukkue, yksi naisjoukkue, yksi seniorijoukkue ja
yksi mixed-joukkue, joten siellä on tilaa uusille joukkueille.
Hakusessa on sellaisia pelaajia, jotka voivat siirtyä pysyvästi
Australiaan asumaan ja edustaa tulevaisuudessa keltavihreää lippua
arvokisoissa. Aloittelijoista ei ole kyse vaan Steve Johnsin sanojen
mukaan ”ottaisimme mielellämme Dave Nedohinin tai Scott Pfeiferin, mutta kyllä muutkin lajista hyvin perillä olevat kelpaavat.” Tarjolla on ainakin IT-alan töitä ja he lupaavat hankkia työpaikan puolestasi. ”Jos olet sinkku, hankimme vaikka kumppanin sinulle, jos
tarve niin vaatii” sanoo Steve.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteisiin:
Steveajohns@hotmail.com tai HMillikin@indigopacific.com
6
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E

Kanada miesten mestariksi
Kevin Koen johdolla

nnakkosuosikkina MM-kisoihin lähtenyt Kanadan joukkue kapteeninsa
Kevin Koen johdolla kesti suosikin
paineet ja otti omansa kaatamalla Norjan
miehet MM-kisojen loppuottelussa lukemin
9-3. Mestarijoukkueeseen kuuluivat kipparin ohella kolmosheittäjä Blake McDonald,
kakkonen Carter Rycroft ja ykkönen Nolan
Thiessen. Mestaruus oli nelikolle ensimmäinen laatuaan.
”Viimeiset kuukaudet ovat olleet melkoista hullunmyllyä” sanoi onnellinen kapteeni pelin jälkeen. Koe nappasi ensimmäisen Brier-voittonsa tänä keväänä Halifaxissa
kokeneen Glenn Howardin ryhmän nenän
edestä upealla määriksellä jatkopäässä ja
ansaitsi joukkueelleen ensimmäisen matkan MM-kisoihin. Kanadan joukkue pelasi
viimeiset ottelut hyvällä tasolla, josta kertovat joukkueen Page PlayOff-voitto Norjasta
selkein lukemin 11-5 sekä finaalin heittoprosentit 91 %. Koe pelasi runkosarjan saldolla
9-2 ollen toinen Norjan jälkeen. Mestaruus
oli Kanadalle 31. laatuaan.
Hopeajoukkue Norja koki takaiskun jo
heti kisojen alussa, kun kipparina normaalisti pelaava Thomas Ulsrud joutui palaamaan
kotiin perheessä tapahtuneen sairastapauksen vuoksi. Rutinoitunut norjalaisryhmä
ei siitä häkeltynyt vaan normaalisti kolmosena pelaava Torger Nergård otti kipparin tontin haltuunsa ja johdatti joukkonsa varamiehisenäkin runkosarjan voittoon
ja hopeamitalille. Pronssimitalit kaappasi kaulaansa kokenut skottijoukkue David
ja Warwick Smithin johdolla voittamalla
USA:n pistein 6-4.

Uusi yhteistyökumppani
l Markus Sipilä

S

uomen Curlingliitto, Ice King ja Ice Kingiä Euroopassa edustava Suomi
Sports ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Ice King teroittaa veloituksetta kaikkien suomalaisten Ice King -jäänhoitokoneiden terät.
- Suomesta ei löydy konepajoja, jotka pystyisivät täyttämään teroituksen
äärimmäisen tarkat toleranssivaatimukset. Terät lähetetään toukokesäkuun vaihteessa Kanadaan teroitettavaksi, josta ne
palautetaan teroitettuina yhdessä Suomi Sportsin
varastontäydennyksen kanssa ennen syyskauden
alkua. Näin rahtikulut saadaan pysymään varsin
pieninä, taustoittaa Suomi Sportsin Mark
Middleton yhteistyökuviota.
Lisätietoja yhteistyökuviosta
Curling.fi -sivustolta.
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Kipparit
karsinoihin
Harjalla merkkiä näyttelee monenkirjava joukko
kippareita, joilta löytyy niin taidollisia
kuin mielipide-erojakin.
Curlinglehti niputti arkkityypit karsinoihinsa.
8
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JOHTAMISTYYLI
Maltillinen johtaja

li tilanne alkaa mutkistua. Panostaa omiin vahvuuksiin ja vastustajan heikkouksiin.
On opittu oikeita asioita taktiikasta, mutta soveltaminen käytännössä haparoivaa. Tilanteissa
toimitaan usein päähänpistojen kautta ja johdonmukainen taktiikka on hakusessa. Saattaa
toisinaan aiheuttaa vastustajalle harmaita hiuksia, mutta pääasiassa ihmetyksen aiheita kun
pelitapa ei noudattele oppikirjaa. Samalla tarjotaan auliisti vastustajalle avaimia voittoon. Päättämätön ottaa mielellään vastaan ideoita muilta
ja muuttaa mieltään sitä mukaa kuin harjamiehet niitä ehdottelevat.

Rikasta tai köyhää

Legendaarinen lausahdus kuuluu “kuuteen päähän puoleen tai toiseen”. Eli pelataan rohkeasti ensimmäisistä kivistä alkaen määrisvoittoista
peliä, jossa riskejä ei kaihdeta. Mikäli peli kulkee
niin voitto kirpoaa nopeasti, mutta vastaavasti myös tappio kirjataan tulostaululle nopeasti
mikäli kone yskii. Tarjoaa katsojille mielenkiintoista peliä mutta joukkueelle paljon riskejä.

Kipparista huokuu itsevarmuus ja rauhallisuus.
Eleet ovat pieniä ja harkittuja. Harjakomennot
ovat lyhyen teräviä. Maltillinen kapteeni ei anna
tunteiden kuohua ja viestii olemuksellaan että
homma on hallussa. Hän ei sorru neuvomaan
jokaisen heiton jälkeen joukkueelleen itsestään
selviä asioita. Se osoittaa kapteenin luottavan
joukkueensa ajattelukykyyn ja valmiuteen korjaata virheensä.

Kaavoihin kangistunut

Hemostunut hötkyilijä

Välttelee tekemästä aloitteita ja pyrkii pitämään
pelissä mahdollisimman vähän kiviä. Näin syntyy vähäpisteinen ottelu, jossa voittoa jännitetään loppuun asti. Tällainen taktiikka toimii
jos tietää että heittopelillä ei vastustajaa kellistetä tai omat taidot eivät riitä kimurantimpaan
taktikointiin ja pelaamiseen. Poistopelaamisella
sitä vastoin saatetaan yllättää. Pahimmillaan ei
tartuta edes vastustajan syöttöpisteisiin.

Tämän lajityypin edustaja käy usein kierroksilla
jo ottelun alusta alkaen. Komennot ja eleet ovat
yliampumia ilmentäen hermostuneisuutta ja
epävarmuutta. Harjakomennot suorastaan karjutaan. Pahimmillaan ensin huudetaan ja sitten
vasta katsotaan mihin se kivi oikeasti lähtikään.
Veikkaan että joku on kuullut radalla joskus
seuraavanlaisen komennon: “TÄYSIIII, EIIIII,
IRTIIII, ei mitään”. Ja kivi livahti kokonaan ohi
ulkoposken puolelta (eli heitto oli puoli metriä ulkona). Hermostunut kapteeni usein jopa
sättii pelaajiaan näkyvästi ja viestii heidän eksyneen väärälle sarjatasolle. Hötkyilijä hötkyilee
myös taktillisissa valinnoissaan tarttuen ensimmäiseen mieleen tulleeseen ajatukseen vaivautumatta miettimään muita vaihtoehtoja saati sitten riskitekijöitä, joita heittovalintaan liittyy.

TAKTIIKKA
Analyyttinen järkeilijä iskee
tarvittaessa

Välttelee turhia riskejä, tunnustelee ensin jään
ja kivet haltuun sekä odottelee vastustajan virheitä. Malttaa mielensä ja iskee vasta kun näkee oikean paikan tulleen. Usein tämä isku ratkaisee ottelun. Osaa myös rakentaa aktiivisesti
peliä mutta ymmärtää ajoissa perääntyä mikä-
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Päättämätön suuntaviiri

Pelaa aina samalla kaavalla kaikkia vastustajia vastaan. Pelataan usein ns. omaa peliä, jossa
ei liikoja huomioida vastustajan vahvuuksia tai
heikkouksia. Useimmiten ollaan yhden pelityylin ja osaamisalueen varassa. Mikäli se sopii vastustajan heikkouksiin niin tulosta syntyy, mutta
muuten saattaa olla kyyti kylmää.

Passiivinen

Ne menestyjät

Maailman huippukippareiden johtamistyyleissä
on jonkin verran hajontaa, mutta taktisella puolella on tiettyä samankaltaisuutta.
– Euroopan kärkiporukat pelaavat taktisesti aika samankaltaista peliä keskenään – ns
oppikirja-curlingia, ja erot syntyvät mielumminkin heittovarmuuden kautta, kuin taktisilla
eroavaisuuksilla. Kanadalaiset sitä vastoin ovat
yllättävänkin aggressiivisia pelien alusta alkaen
eli tunnustelun sijaan pelaavat rohkeasti määrämittaispeliä, Kalle Kiiskinen summailee.
Euroopan kärkikipparit tyyliin Ulsrud ja
Murdoch kuuluvat Kallen näkemyksen mukaan
kategoriaan analyyttiset järkeilijät ja johtamistyyli on maltillinen. Kanadan kärkimiehet ovat
myös saman suuntaisilla määreillä varustettuja
mutta kuten edellä mainittiin, alkupäissä taktiikka on rohkeampaa.
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K

apteenilla on iso rooli taktiikan laadinnassa ja joukkueensa johtamisessa. Lisäksi häneltä vaaditaan silmää
harjautuksille, kulmien katsomiseen, jään analysointiin, kivien asetteluun, nopeaa tilannetajua jne. Pätevä tekijä riuhtoo heikoimmastakin joukkueesta kaiken irti, käyttää tehokkaasti
oman joukkueensa vahvuuksia sekä vastustajan heikkouksia, lukee jäätä kuin avointa kirjaa,
hyödyntää aiemmista heitoista saatuja kokemuksia ja saa joukkueen luottamaan itseensä.
Tässä artikkelissa keskitytään lokeroimaan
kapteenit karkeasti taktiikan ja johtamistyylin
mukaan sekä kartoittamaan mistä lokeroista
löytyvät ne menestyjät. Tämä jako ei ole tietenkään ihan näin selkeä, koska erilaiset ominaisuudet ja osaaminen yhdistyvät kapteeneissa
melko yksilöllisesti ja johdettavalla joukkueella
on myös oma roolinsa valintoihin. Yritämme
artikkelissa kuitenkin aukaista peruseroja. Toivottavasti se tarjoaa kapteenin toimintaan uusia
näkökulmia.

Thomas Ulsrud ja David Murdoch kuuluvat analyyttisiin järkeilijöihin ja heidän johtamistyylinsä pelikentällä on maltillinen.

– Kanadalaisista kovimmiksi nimiksi nostaisin Martinin ja Howardin. Heidän välillään
ero tulee ehkäpä kummankin joukkueen parhaiden osaamisalueiden hyödyntämisessä. Howard pelaa enemmän heittopelin kautta ja Martinin kovat poistot mahdollistavat tilanteiden
taidokkaan purkamisen. Kumpikin kiristää paineruuvia tasaisesti ja ajaa vastustajat tekemään
virheitä joihin isketään säälittä. Martin on ehkä
vuosien mittaan tullut taktiikassa varovaisemmaksi, Kalle arvioi lopuksi omien kokemustensa pohjalta.
– Johtamistyylin puolelta kannattaa vielä
nostaa esiin Peja Lindholm, joka aktiivisesti antoi kannustavaa palautetta joukkueelleen. Hän
saattoi usein tulla heiton jälkeen hog-linjan yli
suitsuttamaan hyvää harjautusta, voima-arviota tai heittosuoritusta. Ainakin sen joukkueen
kanssa tällainen toimi hienosti ja tilille tuli arvokisamitaleja tukuittain.

Mikäli artikkeli herättää lisäkysymyksiä ja
mielipide-eroja niin keskustelu jatkuu liiton
nettisivuilla.
l Tommi Häti
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Jäähdyttelijät
veivät voiton
Tämän vuoden SM-sarja miesten osalta päättyi Kalle Kiiskisen joukkueen voittoon. Joukkue oli muuttunut edellisestä kaudesta takaisin
vanhaan alkuperäiseen kokoonpanoonsa ja lähti sarjaan hauskanpito mielessä. Hauskaa piisasikin koko kauden, sillä pojat nappasivat heti
alusta sarjan kärkipaikan haltuunsa ja olivat ratkaista mestaruuden jo ajoissa johtaen välillä kolmella voitolla seuraavaa joukkuetta.
Finaaliviikonloppu kuitenkin alkoi surkeasti kolmella tappiolla ja yhtäkkiä oltiin tilanteessa, jossa Markku Uusipaavalniemen uusi joukkue johtikin sarjaa. Viimeiseen ratkaisevaan
otteluun Markkua vastaan lähdettiin kuitenkin tasatilanteesta ja ottelun voittaja olisi tämän
vuoden Suomen mestari. Hieno finaalihuipennus nähtiinkin ottelun ollessa todella hyvätasoinen. Kalle joukkoineen kaatoi tiukassa taistossa
Markun valloittaen näin ties monennenko mestaruuden.
Miten tässä näin kävi? Jäähdyttelemään alkanut joukkue löysi varmasti peli-ilon, joka ehkä
oli viimeisinä vuosina ollut enemmän tai vähemmän kateissa olympiapisteiden kummitelles-

sa takaraivossa. Saattaa olla, että kun hallille ei
enää ollut ns. pakko mennä treenaamaan, saatiinkin yläpää sellaiseen kuntoon, että pelin taso
parani pelkästään siitä syystä. Vapautuminen ja
voittamisen pakon poistuminen toi kaivattua
rentoutta ja varmuutta otteisiin, mikä siivitti tasaiseen hyvätasoiseen pelaamiseen. Taidot eivät
kuitenkaan olleet kadonneet mihinkään, vaikka
ihan niin montaa kertaa hallilla ei tänä vuona
käyty kuin aikaisempina vuosina. Kyllä ne aiempien vuosien treenit ovat jääneet sinne selkärankaan, se varmasti selittää suurimmaksi osaksi
voittajan.
Joku sanoi kauden aikana ehkä osuvasti, että
jos jäähdyttelijät voittavat, niin silloin on syytä
olla suomalaisesta curlingista huolissaan. Uusia
ryhmiä on noussut maan kärkijoukkoihin, mutta kausi osoitti, etteivät kaikki ole sillä tasolla,
jolla voitaisiin haastaa vanhoja mestareita tosissaan. Markun joukkue osoitti, että sillä on tulevaisuus edessä ja se tulee varmasti olemaan hankala voitettava jatkossa. Nuori porukka menee
varmasti eteenpäin, kunhan vaan jaksaa puskea
sitä perustyötä. Muiltakin SM-sarjan porukoil-
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l Jari Laukkanen

Kalle Kiiskisen joukkue voitti jälleen Suomen mestaruuden huikean jännittävän finaalikierrosviikonlopun jälkeen.

ta odottaisin vielä selkeämpää tason nostoa ja
kovempaa haastetta kokeneemmille pelaajille.
Patistankin nyt kaikkia treenaamaan ja kehittämään peliään, jotta saadaan alkanut sarjan tason
l
nousu jatkumaan.
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Divarikatsaus
l Antti Männynväli

M

iesten curlingin SM-sarjassa
on tällä hetkellä kolme sarjaporrasta: Mestaruussarja, I-divisoona ja II-divisioona. I-divisioona
toimii eräänlaisena vedenjakajana,
jossa käydään vuosittain tiukkaa
nousemistaistelua Mestaruussarjaan, sekä kamppaillaan II-divisioonaan putoamista vastaan. Nykyisellä pelisysteemillä ratkaiseva
ero selviää, kun kolme neljäsosaa
kaudesta on pelattu, ja joukkueet
jaetaan alempaan ja ylempään jatkosarjaan.
Tällä kaudella tasapisteissä olleet Jari Saarelaisen ja Antti Männynvälin joukkueet ratkaisivat Idivisioonan jatkosarjapaikat yhden
ottelun tie-breakerilla, joka tärkeälle pelille tyypillisesti oli viiden
pelatun pään jälkeen vasta 1-1 ti10

lanteessa. Peli ratkesi kunnon curlingklassikon mukaisesti kymmenennen pään viimeiseen heittoon.
Saarelainen jäi alempaan jatkosarjaan mutta varmisti siellä paikkansa ensi kauden I-divisioonassa sijoittumalla alemman jatkosarjan
ensimmäiseksi, eli koko divisioonan viidenneksi.
Tänä vuonna Olli Rissasen
joukkue voitti I-divisioonan, eikä
siis joudu karsimaan oikeudestaan
pelata korkeimmalla sarjatasolla.
Nykyinen pelisysteemi tekee divarista mielekkään ja merkityksellisen sarjan, josta ei puutu panosta.
Vaikka ykkösdivarin voittaja pokkaakin päätösbanketissa pystin,
varmasti suurin syy voiton tavoitteluun on himoittu suora paikka
Mestaruussarjaan. Paikat kovata-

soiseen pääsarjaan ovat kiven alla,
ja tuskin yksikään SM-sarjaan
osallistuneesta 26 joukkueesta korkeimman sarjatason paikasta kieltäytyisi.
Myös II-divisioonan loppuasetelmat olivat mielenkiintoiset.
Lauri Perkiön joukkue voitti lopulta sarjan ja ansaitsi suoran nousun
I-divisioonaan, mutta heidän takanaan yhden voiton päässä vaani viisi joukkuetta tasapisteissä. Jossittelu on tunnetusti turhaa mutta näin
herkullisessa tilanteessa se sallittakoon. Mikäli Perkiö olisi hävinnyt viimeisen ottelunsa Miikkolaa
vastaan, olisi kärjessä ollut kuusi
joukkuetta tasapisteissä. Kuuden
joukkueen tie-breakereiden järjestäminen tarjoaisi kilpailuvaliokunl
nalle melkoisen haasteen.

Olli Rissasen luotsaama M-Curling
nousi ensi kaudeksi suoraan
mestaruussarjaan.

S UOMEN CURLINGLE H T I 2 • 2 0 1 0

SM-BANKETTI 2010
Yllätyksiä täynnä ollut kausi 2009 - 2010
saatiin päätökseen Vierumäen banketissa
■ Kuvat: Jari Laukkanen

Naisissa mestaruuden alkuvaikeuksien jälkeen
nappasi jälleen Ellen Vogtin rutinoitunut joukkue.

Pitkään yhdessä jäitä kolunnut Kalle Kiiskisen joukkue
voitti mestaruuden jännittävän finaaliviikonlopun päätteeksi.

Taukoa pitänyt Markku Uusipaavalniemi nosti hienosti uuden,
nuoren joukkueensa hopealle.

Mainiosti koko kauden pelannut tyttöjen joukkue nousi upeasti kakkoseksi
Tiina Kölhin johdolla.

Aku Kausteen mainiosti pelannut joukkue jäi tällä kaudella kolmoseksi.

Lare Norri pokkasi Mixed Doublesin mestaruuden lisäksi
naisten sarjan pronssimitalit.
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Monessa urheilulajissa välineillä on suuri merkitys tuloksiin ja suorituksiin. Golfissa esimerkiksi
on markkinoilla mailoja, jotka antavat normaalia
enemmän virheitä anteeksi ja uintikisoissa on
mahdotonta pärjätä ilman huippuunsa viritettyjä uimapukuja. Mitenkä on curlingin laita?

Onko välineillä väliä?
l Tommi Häti

C

urlingissa välineistö koostuu harjasta,
kengistä, peliasusta sekä monien hyödyntämästä kellosta. Kehitys näiden
parissa on ollut melkoinen lajin syntyaikoihin
nähden. Toki ensimmäiset sadat vuodet pelattiin ulkojäillä ja vasta kun sisähallit alkoivat kehittyä, alkoi myös välineiden puolella ote ammattimaistua.
Välineitä tarvitsemme heittosuoritukseen,
harjautuksiin ja kipparoinnin tueksi. Pääosassa ovat kuitenkin meidän omat taitomme ja arviomme. Esimerkiksi ponnistuksen suunta ja
voima ovat puhtaasti heittäjän oman osaamisen varassa eivätkä kengät korjaa voimaa oikeaksi tai auta suuntauksessa. Irrotus määrittää
loppupelissä mihin heittomme lähtee ja se tapahtuu heittäjän omalla näppituntumalla ilman
apuvälineitä. Harjauksissa on usein enemmän
merkitystä harjaajien fyysisillä ominaisuuksilla,
yhteistoiminnalla, luiston arvioinnissa, kipparin
suunnanarviolla ja niin edelleen.

Hyvä kenkä antaa vakautta
Curling-kengät ovat ehkäpä keskeisin varuste
lajissa ja niihin kannattaa kohtuudella myös panostaa. Keskeiset ominaisuudet ovat hyvä pitopohja, joka helpottaa jäällä liikkumista sekä liukas ja vakaa liukukenkä. Vaihtoehtoja on monia,
joista yleisimpiä seuraavissa kappaleissa hieman
avataan.
12

Alkeellisin versio, jota nykyään käytetään
on erilliset liukupohjat. Ne ovat oiva apu esittelytilaisuuksissa, mutta aktiivisempaan harrastuskäyttöön liian heppoiset. Liukupohjat eivät
tarjoa vakaata liukua ja ovat luisto-ominaisuuksiltaan melko kehnot. Lisäksi pitopohjana toimii se kenkä, joka sattuu olemaan jalassa ja jossa
harvoin on mainittavampaa pito-ominaisuutta.
Teflonpohjaiset, nahasta tehdyt liukukengät
ovat vakiinnuttaneet asemansa suosituimpina
kenkinä niin kilpapelaajilla kuin harrastelijoillakin. Kengät kestävät jopa parikymmentä vuotta
riviharrastajalla ja kilpapelaajillakin muutamasta vuodesta ylöspäin. Hintahaitari on noin 150300 euroa.
Pohjissa käytetään muutamia erilaisia ratkaisuja, kuten palapohjat, kaksiosaiset pohjat,
vaihdettavat nappulat jne. Selkeimmän eron
käyttäjälle tekee kuitenkin pohjan paksuus ja
tukevuus. On ohuita pohjia jotka eivät ihmeemmin vakaata liukua tarjoa hyvästä kenkäosasta
huolimatta ja sitten paksummat (n. 5-7 mm),
jotka ovat erinomaiset vakautensa ja luistoominaisuuksiensa puolesta. Mikäli heittäjällä
on taipumusta kärkipainotteiseen liukuun niin
suosittelen kaksiosaista pohjaa.
Erikoisuutena mainittakoon Balance Plussan kehittämät reiät liukupohjassa. Monet ovat
väittäneet niiden tuoneen vakaamman liu’un,
mutta itse en ole mainittavaa eroa huomannut
peruspohjiin. Kannattaa testata ristiin normaa-

lin version kanssa ja tehdä sitten omat johtopäätökset.

Hienosäätöä kenkiin
90-luvun alusta alkaen on moni viritellyt pitokengän kärkeen muovisen ns liukuelementin.
Tämä ratkaisu on sittemmin tuotu joihinkin
sarjatuotantomalleihin, joskin lopputulokset
ovat olleet heppoisen oloisia ja kuluvat nopeasti puhki. Monelle asiaan perehtymättömälle tällainen ratkaisu on vaikuttanut turhanpäiväiseltä
kikkailulta näyttävän pitkän liu’un aikaansaamiseksi, mutta on siinä selkeä hyötykin.
Luistava kengän kärki tarjoaa liukuun paremmin hallittavan voima-arvioinnin niin heittäjille kuin harjamiehillekin (liuku etenee tasaista vauhtia joka ei juuri hidastu). Lisäksi se
helpottaa ponnistamista. Balance Plussan klinikalla esimerkiksi Markku Uusipaavalniemelle,
jolla ei ollut liukukärkeä, mitattiin määriksessä
puolta suurempi lähtönopeus kuin muilla joukkueen jäsenillä, jotka käyttivät liukukärkeä. Voimaa on pykälää hankalampi näin arvioida kun
vauhti hidastuu nopeasti heiton loppua kohden.

Harjoissa lisätty säädettävyyttä
Aluksia harjat olivat t-mallisia, joka ei ole paras
mahdollinen malli mikäli halutaan saada jäähän
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”Parhaat tehot tarjoilee
synteettinen harja,
kunhan muistaa pestä tai
vaihtaa pään riittävän usein.”

kohdistumaan maksimaalinen voima kovissakin
poistoissa. Hieman takaviistosta harjaten päästään parhaisiin tuloksiin koska harjausliikkeen
suunta on enemmän kiven kulkusuunnan mukainen (harjaamatta kuitenkaan sääntöjen vastaisesti kiven yli).
Nykyisissä harjoissa on portaattomasti kääntyvät harjaosat, jotka helpottavat löytämään itselle sopivimman harjauskulman. Harjaosat ovat ns synteettiset eli ne on valmistettu
kangasmaisesta materiaalista. Kankaiden ominaisuuksia on matkan varrella hieman paranneltu kestämään paremmin kulutusta ja toimimaan
tehokkaammin kitkan tuottamisessa erilaisilla
jäillä.
Varret on valmistettu pääosin muovista,
lasi- ja hiilikuidusta joista etenkin jälkimmäinen
takaa mahdollisimman kevyen painon harjalle.
Tämä taas näkyy hieman harjaustehon kasvuna.
Voisi todeta että parhaat tehot tarjoilee ns
synteettinen harja kunhan muistaa pestä tai

vaihtaa pään riittävän usein. Likaantuneella
ja kuluneella pinnalla ei kitkan muodostus ole
enää kovin tehokasta. Karvaharjojakin vielä toisinaan käytetään mikäli jää on kovin huuruinen,
mutta muuten niiden tehokkuus on aika laimea
synteettisiin verrattuna.
Harjojen hinnat ovat suurin piirtein välillä
40 - 150 euroa. Halvimmissa harjoissa ovat ns
kiinteät harjaosat eli niillä ei pääse harjaamisasentoa optimoimaan. Ne ovat varsin sopivia
satunnaiselle klubipelaajalle. Keskitason harjat tarjoavat riittävän hyvät ominaisuudet lähes
kaikille pelaajille. Keskitason ja huippuharjojen
erot ovat niin marginaalisia että paljon enemmän on merkitystä sillä kuinka hyvässä kunnossa harjaosa sattuu olemaan (onko siis huollettu
tai vaihdettu riittävän usein).

Kello

Peliasut

On erehdys kuvitella että hyvät välineet tarjoavat oikotien oppimiseen ja korjaavat tehtyjä virheitä. Vain harjoittelemalla ahkerasti oppii liukumaan suoraan merkkiin oikealla voimalla ja
irrottamaan oikein. Harjaamiseen saa tehoa
käymällä punttisalilla ja harjoittamalla silmää
voima-arviointeihin.
Curlingvälineistö on verrattain edullista
käyttöikäänsä nähden ja parhaidenkin välineiden hankinta on lähes kaikkien ulottuvilla. Halvimpien ja kalliimpien ero on selkeä, mutta noin
viiden kympin lisäpanostus harjaan tai kenkiin tuo ominaisuudet jo niin hyvälle tasolle ettei huonoja suorituksia voi ainakaan välineiden
piikkiin pistää. Siksi suosittelemmekin hankkimaan suoraan suht’ hyvät välineet jos tietää harrastavansa lajia edes kohtuullisen paljon ja useampia vuosia.
Ennen kuin hankkii uusia välineitä kannattaa tutustua tarjontaan, testata erilaisia vaihtoehtoja käytännössä jos se on mahdollista ja
tiedustella kokeneemmilta kokemuksia. Jo keskitason välineillä voi kuka tahansa nousta maailman terävimpää kärkeen.

Yleisesti voisi todeta hyvän peliasun olevan riittävän kevyt, hengittävä ja väljä. Housujen tulee
olla tarpeeksi joustavat ja väljät jotta liukuasentoon meneminen ei hankaloidu. Takissa huomion arvoista on ettei kainaloiden seutu ole liian kankea. Mikäli kädet eivät pääse liikkumaan
riittävän vapaasti, se vaikuttaa liukuasentoon ja
harjaamiseen. Pelipaidoissa pätevät samat ominaisuudet. Takkien osalta on etua myös jos taskut ovat vetoketjulliset jolloin taskuista ei tipu
tavaroita jäälle kesken suoritusten.

Heittotuki
Jotkin pelaajat käyttävät liukuessa harjan sijaan
ns heittotukea. Ideana on että se asettaisi luonnostaan heittäjän hartiatason oikeaan asentoon
ja ryhdittäisi muutenkin liukua. Itse olen joskus
kokeillut enkä huomannut eroa suorituksissani. Samanlaiset tuntemukset olivat maajoukkuekonkarilla Teemu Salolla. Yksi selkeä miinus sen käyttämisessä on, ettei heittäjä voi tulla
tällöin tarvittaessa harjaajien avuksi. Kuitenkin
joka ottelussa on useita kiviä, lähinnä määriksiä,
joissa kaikki apu olisi tarpeen. Mutta heittotukea kannattaa kokeilla, jos joskus kohdalle osuu
ja tehdä omat päätelmät.

Kello on lisäväline kapteenille ja harjamiehille
jään luiston seuraamiseen ja heittovoimien tarkkailuun. Perinteisesti on käytetty kahta mallia:
kaulassa/vyötäisillä roikkuva käsisekkari tai
harjan varteen kiinnitettävä, varta vasten curlingiin suunniteltu sekkari. Jälkimmäinen tarjoaa
selkeän edun siinä että harjaajat ovat kelloa lukiessaan jo valmiina harjausasennossa, jolloin ei
menetetä metrejä kellon tuijottelusta harjaamisasentoon siirtymiseen. Muilta osin kellojen tehokkuus riippuu käyttäjän taidoista ja siitä mitä
matkaa mittaa (kts. ed. Curlinglehti). Hinnallisesti kaikki kellot ovat suht’ edullisia.

Yhteenveto

”On erehdys kuvitella,
että hyvät välineet tarjoavat oikotien oppimiseen ja
korjaavat tehtyjä virheitä.”
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Lahdessa curlingia
kerran viikossa
l Tommi Häti

Lahti tunnetaan aktiivisena urheilukaupunkina, erityisesti talvilajien
saralla. Curling on myös kuulunut talvilajien valikoimaan jo lähes
kymmenen vuotta. Harrastamien käynnistyi aikanaan Ankkurihallissa,
mutta kun se purettiin niin sarjatoiminta siirrettiin Vierumäelle.

P

ari kautta seuran
puheenjohtajana
toiminut Rami Toivonen on iloinen kun
curling saatiin osaksi
2008 valmistunutta SOL
Areenaa. Hallissa on neljä
rataa pysyvästi merkittynä
jääkiekkokaukaloon.
– Sarjatoiminnassa on nyt mukana reilu
kymmenen joukkuetta ja olemme saaneet hallilta yhden päivän viikossa käyttöömme. Käytännössä se aika menee perussarjatoiminnan
tarpeisiin ja itse harjoitteluun ei juuri aikoja jää,
Rami toteaa.
Lahtelaiset osallistuvat myös vuosittain
seniorikisoihin ja joihinkin muihin yksittäisiin
turnauksiin. Merkille pantavaa on myös rullatuoli-curlaajien aktiivinen ote ja he ovat tätä
artikkelia kirjoitettaessa mukana lajin SMkisoissa.
– Tulevalla kaudella pyrimme pitämään
useita tutustumistilaisuuksia, joiden kautta
jäsenhankintamme tulee tehostumaan. Muiltakin osin on tarkoitus lisätä suunnitelmallisuutta ja saada curlingille isompi jalansija Lahden
alueelle, Rami lopuksi toteaa.
Curling Club Lahti
Perustettu 2002
Puheenjohtajana
Rami Toivonen

MIELI P I D E

Kilpailuvaliokunnan toiminnasta

K

auden alussa otin ”yhteen” otsikossa mainitun valiokunnan kanssa. Olin silloin eri
mieltä erään asian tulkinnan kanssa. Pelillisesti se ei häirinnyt minua – pikemminkin ehkä
silloin positiivisesti ”ärsyyntyneenä” pelasin jopa
normaalitaitojani paremmin.
Toinen juttu, joka sai kyllä ”kuppini nurin”, tapahtui muutamaa päivää ennen naisten SM-sarjan
viimeistä turnausta. Keskiviikon treeneissä Oulunkylässä Tiina Kölhin joukkue kertoi että kilpailuvaliokunta oli mennyt muuttamaan otteluohjelmaa.
Vaikea oli uskoa kuulemaani – olihan kyseessä sentään lajin MESTARUUSSARJA. Yhtä vaikeaa se
tuntui olevan osalle tytöistäkin – he olivat todella
suutuksissaan.
Curling on olympialaji ja sellaisessa ei tällaista
saisi tapahtua. Se on se tärkeä pointti. Lajin arvostuksen nostaminen on meidän kaikkien yhteinen
tavoite ja kaikki mitä teemme vaikuttaa siihen.
Lisää vettä myllyyn tuli sitten torstaina ekan
matsikierroksen aikana. Tyttöjen ärsytystä lisäsi se
kun he näkivät Ellun joukkueen aloittavan pelinsä
kolmella pelaajalla!
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Tällä kaudella toistuivat usein termit ”hermomääris” ja ”paineensietokyky”. Joku voi olla – ja puheitten mukaan olikin – sitä mieltä, että tällaisten
asioiden ei pitäisi antaa vaikuttaa eli ”pollan pitää
kestää”. Omasta mielestäni kuitenkin tämä juttu kokonaisuudessaan ei voinut olla vaikuttamatta tyttöjen pelaamiseen. Miettiköön jokainen mikä merkitys kokemuksella on tässä tapauksessa, kun toinen
osapuoli on vielä melkein juniori-iässä ja pelaa vasta
ekaa kautta tosissaan. Ja huippu-urheilijan tapaan
ajatukset ja lataus olivat vielä kokonaan torstain
ekassa matsissa.
Niinpä niin – kukahan tämän siirtoajatuksen
ekana keksi? Kaikesta huolimatta – hyvää kesää kilpailuvaliokunnalle ja muillekin lajissa mukana oleville!
l Juhani Heinonen

(Toim. huom.: Otteluiden järjestyksen siirrosta
kilpailuvaliokunta soitti turnauksen alla kaikille
kuudelle naisjoukkueen kipparille ja nämä kuusi
hyväksyivät yksimielisesti otteluiden järjestyksen
muuttamisen.)
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MM-kisat ostoskeskuksessa
Suomen miehet nappasivat toistamiseen MM-pronssia ja oli kolmas vuosi peräkkäin kun heidän tililleen tuli arvokisamitali.

10
vuotta
sitten

Sveitsiläinen Eeva Röthlisberger (oik.) toimi Markun joukkueen
nimellisenä valmentajana. Nykyisin hänet tunnetaan parhaiten
kansainvälisten kisojen tuomaroinneista.

Pitkän tauon jälkeen curlingin MM-kisat järjestettiin lajin synnyinmaassa Skotlannissa. Glasgow’n kaupungin laidalla sijaitsevan
suuren ostoskeskuksen yhteydessä oli isokokoinen, noin 10 000 katsojaa vetävä jäähalli.
Suomen naiset eivät mahtuneet
MM-koneeseen mutta Markku Uusipaavalniemen joukkue
oli sitä vastoin neljännen
kerran peräkkäin mukana.
Kahden tappiollisen ottelun jälkeen kurssi käännettiin väkevin
ottein ottamalla lopuista seitsemästä ottelusta voitot. Siinä sivussa kaatui mm. Naganon
olympiavoittaja Patrik Hürlimanin Sveitsi.
Semeihin lähdettiin suurin odotuksin
Ruotsia vastaan mutta toisin kävi. Ottelua

edeltävänä yönä oli jäädytyslaitteisto mennyt
pois päältä ja asia huomattiin vasta seuraavana
aamupäivänä. Jään pinta oli ehtinyt sulaa ja otteluiden alkua jouduttiin siirtämään. Kun ottelut vihdoin saatiin käyntiin, oli luisto kohonnut
yli 27 sekuntiin. Käytännössä se tarkoitti että muutama ylimääräinen
harjan sipaisu saattoi viedä kivet
metrin pitkäksi.
Suomen takkuillessa kovan
luiston kanssa oli Ruotsi sitä vastoin formissaan. Selkeä voitto Ruotsille, Suomi pronssipeliin ja vastaan asettui Kanadalle hävinnyt
USA. He kaatuivat lopulta Suomen ryöstäessä neljä pistettä kahdeksannessa päässä ja Markun joukkueelle toistamiseen MM-pronssia (ed. vuodelta 1998).
Kanada vei mestaruudet niin miehissä kuin naisissakin.

SM-sarjan palkittuja

MM-pronssia nappasivat: Markku Uusipaavalniemi, Wille Mäkelä, Tommi Häti,
Jari Laukkanen ja varapelaajana ollut Perttu Piilo. Valmentajana toimi Eeva Röthlisberger.

Aku Kauste

Loimaan SM-cupin yhteydessä palkittiin SMsarjan parhaat joukkueet ja pelaajat. Mestaruudet menivät Markku Uusipaavalniemen ja Jaana
Jokelan joukkueille. Parhaaksi naispelaajaksi nimettiin Sari Aro ja miehissä Wille Mäkelä. Reilun pelaajan palkinnot pokkasivat puolestaan
Riikka Louhivuori ja Tommi Häti.

Sandra Schmirler 1963-2000
Kanadalainen olympiavoittaja ja kolmikertainen curlingin maailmanmestari Sandra
Schmirler kuoli syöpään 2.3.2000. Hautajaiset näytettiin Kanadassa suorana lähetyksessä ja Brierien otteluohjelmaa rukattiin
niin etteivät ne menneet lähetyksen kanssa
päällekkäin. Myös Glasgow’n MM-kisoissa
pidettiin Sandran muistolle hiljainen hetki.

Riikka Louhivuori
nappasi reilun pelaajan
palkinnon.

Pekaristo ja Kauste
poikien PM-kisoissa
Suomalaiset eivät olleet aivan iskussaan ja Pekariston joukkue oli parhaana viides. Aku
Kausteen joukkue jäi jaetulle seitsemännelle sijalle. Suomen tytöt eivät olleet mukana kisoissa
laisinkaan ja ensimmäistä kertaa tyttöjen mestaruus meni Ruotsin ulkopuolelle kun Norja
korjasi potin.
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l Jari Laukkanen

Bonspielin
tiimoilta
Perinteinen Finnish Bonspiel järjestettiin Hyvinkään jäähallissa huhtikuun puolivälissä jo 31. kerran.
Mukaan oli tällä kerralla tunkua, sillä peleihin huolittiin 36 nopeimmin ilmoittautunutta joukkuetta.
Viisi huono-onnista ilmoittautujaa jäi vielä ilman paikkaa kovan kiinnostuksen vuoksi. Petrausta viime
vuoden 27 joukkueen määrästä siis oli reippaasti.

R

annalle jäi mm. kaksi innokasta venäläisjoukkuetta, joiden ilmoittautuminen tuli niin myöhään, että olisi pitänyt
alkaa heittää kotimaisia ulos turnauksesta, jotta ulkomaisia vieraita olisi saatu mukaan enemmän. Ulkomailta oli kuitenkin mukana neljä
joukkuetta, joista ruotsalainen Amatörföreningen Tukholmasta on aikaisemminkin vieraillut
täällä. Joukkue tarvitsi viime metreillä yhtä pelaajaa sairastumisen vuoksi ja Nummilan Manu
saatiinkin vahvistamaan päivän varoitusajalla
ruotsalaisia.
Venäjältä saapui lopulta yksi joukkue Kaliningradista. He ilmoittivat kaksi joukkuetta jo
syksyllä, mutta toisen joukkueen saapuminen
kisapaikalle kaatui jälleen viisumin saamisen hitauteen. Näin ainakin kisajärjestäjille ilmoitettiin pari viikkoa ennen kisaa. Pitäisiköhän heidän laittaa viisumihakemukset jo nyt kehiin
vuoden 2015 Bonspieliin …
Jostain ihmeestä oli mukaan ilmoittautunut myös joukkue Italiasta, Monsano-Anconan
alueelta Suomeen lensi vanhempia herrasmiehiä
kuuden pelurin ryhmä. Kukaan ei saanut selvää,
mistä ja miten he tänne olivat päätyneet osallistumaan, koska kuudesta miehestä englantia taisi
vain yksi kaveri ja hänkin sen verran auttavasti,
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että asia ei ainakaan minulle selvinnyt. Italiaanot saattavat muistaa reissunsa paluumatkan
vaikeuksien takia (tuhkapilven peruuttamat
lennot) ja pelitulosten vuoksi. He nimittäin joutuivat kovaan kyytiin turnauksessa saaden takkiin yhtä ottelua lukuun ottamatta suurinumeroisesti jokaisessa pelissä.
Toisenlaista taitoa esitti sitten Mäkelän
Leon paikalle kutsuma Sveitsin nuorten tyttöjen maajoukkue. Tytöt hävisivät ensimmäisen
ottelunsa, mutta sen jälkeen Suomen ja Hyvinkään ilmastoon ja aikaeroon totuttuaan voittivat jokaisen pelinsä vieden turnauksen kiertopalkinnon mukanaan Sveitsin Baseliin. Tosin
kovin nopeasti palkinto ei kotiinsa tyttöjen mukana päässyt. Tuhkapilven peruttua lennot he
joutuivat matkustamaan kokonaista 45 tuntia
yhteen putkeen yhdistelmällä autolautta-bussihenkilöauto. Tytöt tykkäsivät turnauksen meiningistä ja lupasivat tulla ensi vuonna puolustamaan voittoansa, jos vain suinkin mahdollista.
Islannin tulivuoret aiheuttivat siis muutamille joukkueille paluumatkaan viivästyksiä,
mutta epäonnisin joukkue lienee Kemijärven
porukka, joka ei päässyt lainkaan paikalle lennon peruutuksen takia perjantaiaamuna. Junat
olivat tietysti täynnä heti lentojen perumisen

takia ja joukkue jäi yksinkertaisesti mahdottoman tehtävän eteen. Onneksi Hyvinkäältä löytyi noin parin tunnin varoitusajalla korvaava
porukka, joten kaikki saivat luvatut neljä ottelua
turnauksessa.
Loistavat jäät (kiitos Leolle ahkerasta työstä), hyvin sujunut banketti ja mukava yhteishenki peleissä osoittivat jälleen kerran turnauksen
tarpeellisuuden. Tavataan ensi vuonna näissä
merkeissä, tätä traditiota ei kannata katkaista.
Jäähallin ulkopuolella juniorijääkiekkoturnauksen talkooväkikin aina muistaa kiitellä curlingpelaajien suolaisen nälkää sunnuntaiaamuna, sillä heidän makkaramyyntinsä kuulemma
kääntyy aina voitolliseksi meidän ansiostamme.
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Kehitystä
ilmassa?
V

iime kesänä Curlingliitolle laadittiin
vuoteen 2014 ulottuva strategia. Samassa yhteydessä tälle vuodelle tehtiin toimintasuunnitelma, johon on kirjattuna vuoden
2010 aikana otettavaksi tarkoitetut asekeleet
vuodelle 2014 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yhdeksi painopistealueeksi nostettiin
viestinnän kehittäminen ja liitolle perustetiin
viestintävaliokunta, jota olen saanut olla vetämässä. Yhdessä Katja Kiiskisen, Antti Männynvälin ja Harri Hollon kanssa puskimme
maailmalle kauden aikana yli 40 lehdistötiedotetta. Työ kantoi hedelmää: curlingaiheisia
juttuja oli aktiivisen tiedottamisen (ja olympialaisten) ansiosta mediassa selvästi enemmän kuin edellisvuonna.
Viestintä on kuitenkin vain yksi liiton toiminnan kehittämiskohteista. Toimintasuunnitelmaan kirjatut muut tavoitteet ovat varsin
kunnianhimoisia ja työtä on jäljellä ns. riittävästi – kohta on nimittäin juhannus ja vuodesta enää puolet jäljellä.

Flopit
ja topit
TOP3

Korkealle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi liitto metsästi kevään aikana historiansa ensimmäistä palkattua työntekijää. Toivottavasti sopiva henkilö löytyy, sillä muuten
tämän kauden tavoitteiden saavuttaminen uhkaa jäädä märäksi uneksi.

P.S. Viestintävaliokuntaan haetaan viestinnästä, mediasta ja webbikehityksestä kiinnostuneita ihmisiä. Touhussa on vahva tekemisen
meiniki ja puuha on varsin mukavaa. Kaikille opiskelijoille vinkiksi, että hyvät viestintätaidot ovat varsin arvostettuja ominaisuuksia
työelämässä. Tarjolla on siis mitä mainioin tilaisuus kehittää näitä taitoja.
Ota yhteyttä osoitteeseen
markus.sipila@curling.fi

SM-sarjat

Jännitys säilyi loppuun asti mestaruuksien huipentuessa viimeisiin otteluihin. Erityisesti miesten sarjan
tasaisuus ja tason nouseminen ilahdutti.
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SM-sarja palasi
Oulunkylään

Oulunkylällä on tarjota parhaat puitteet pelaamiseen ja valtaosa joukkueista asuu lyhyen ajomatkan päässä. Vielä kun
hallille saisi nettiyhteyden Curlingkanavan lähetyksiä varten...

FLOP3

1

– kaupunkilegendan jäljillä
Legendan mukaan loppubanketti oli fiinissä
hotellissa, jonka aulassa oli lasinen pyöröovi.
Tuleva suomalainen olympiamitalisti olisi sitten päättänyt testata kuinka kovaa ovea pystyy
pyörittämään ja olisi huikannut muita juhlavieraita tulemaan kyytiin. Kyytiläinen olikin
sitten löytynyt Suomen joukkueesta, mutta
hänellä oli sitten hieman hankaluuksia hypätä
vauhdista mukaan – seurauksena se, että ovi
meni tuhannen palasiksi.
Muu joukkue oli legendan mukaan sännännyt vertavaluvien pelikavereidensa avuksi ja kehottaneet näitä peittämään isoimmat
haavat, ettei alkoholi pääse karkaamaan verenkierrosta.
Legenda kertoo edelleen, että aiheutettu
vahinko laitettiin kyytiläisen matkavakuutuksen piikkiin. Tuleva olympiasankari oli kylmän rauhallisesti ruksinut kohdan “kyllä”, kun
vakuutuspaperissa tiedusteltiin oliko alkoholilla osuutta asiaan. Legendan mukaan tämä ei
kuitenkaan haitannut, vaan vakuutus korvasi
vahingon.
Olisi mielenkiintoista tietoa onko tämä
totta vai tarua ja jos taustalla on tositapahtu-

2

Juniorimme luovivat paikan karsinnoista MM-kisoihin seitsemän vuoden tauon jälkeen. Kisoissa he ottivat
tasaisten otteluiden jälkeen seitsemännen sijan
ja varmistivat näin Suomelle paikan seuraaviinkin MM-kisoihin.

l Markus Sipilä

TOTTA VAI TARUA
Lasiovi helähti niskaan
MM-kisoissa Sveitsissä

1

Suomen pojat

mia, niin kuinka paljon tarina on värittynyt
vuosien varrella.
- eräs harrastaja

Näin se meni
Mukana ollut, tämänkin lehden palveluksessa toimiva henkilö vahvistaa tarinan pitävän
likimain kutinsa. Kyseessä oli tosin MacAllan whisky-merkin järjestämät iltajuhlat kaikille kisoihin osallistuneille. Paikka oli todella
pramea ja porukka tarjoilusta johtuen iloisissa tunnelmissa, olihan kuitenkin round-robin
pelattu ja suurimmalla osalla pelit siis paketissa.
Epäonnekas kyytiin pyrkinyt jäi karmin
ja oven väliin jolloin noin 2,5 metriä korkea
lasiovi helähti iloisesti alas ja kyytiläisten niskaan. Kaveruksista toinen nostettiin kadun
puolelle jalat seinää vasten ja joku paikalla olevista (ei Suomen joukkueesta), totesi että nostetaan jalat ylös seinää vasten niin ei valu viina
hukkaan.
Toinen kaveruksista sai pientä paikkausta
paikallisessa terveyskeskuksen ja vakuutuskuvio meni kutakuinkin kuten ed oli esitetty.

Suomen Cup

Perinteikäs ja jokavuotinen turnaus
jäi pelaamatta osanottajien vähyyden
vuoksi. SM-cupia on pelattu jo noin
30 vuotta ja oli ensimmäinen kerta kuin se jäi
väliin. Aiheesta käytiin keskustelua myös Liiton
nettisivuilla.

2

Team Rantamäki

EM-kisat menivät kokemattomalta joukkueelta odotetun kaltaisesti,
mutta SM-sarjassa olisi luullut tiiviin
syksyn tuoneen joukkueen uudelle tasolle. Kävi
kuitenkin päinvastoin ja joukkue jäi alempaan
loppusarjaan.

3

Juniorien SM-kisat

Osallistujia oli vain kaksi joukkuetta ja toinen niistäkin luovutti ensimmäisen ottelun jälkeen. Tyttöjen
puolella ei pelattu laisinkaan. Kaukana ollaan
90-luvun parhaista vuosista eikä se lupaa hyvää
suomalaisen curlingin tulevaisuudelle.
l Tommi Häti

Toimitus
17
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Sipola kokoaa jo
uutta joukkuetta

Suomen pojat pokkasivat ”Vuoden määris” -palkinnon ja
aiheesta. MM-kisoissa seitsemäs tila ja paikka seuraavallekin
vuodelle on harvinainen teko. joka on onnistunut Suomen
pojilta vain kerran aikaisemmin.
Iiro Sipola toimi poikien joukkueen kapteenina
kevään MM-kisoissa ja nyt hän tähyillee jo uuden kokoonpanon perään. Kalle Wallin ja joukkueen viimeisenä heittäjänä toiminut Kasper
Hakunti tulevat yli-ikäisiksi ja näin heidän tilalleen tulee hankkia uudet pelurit.
– Kasper oli meille tärkeä lenkki varmaotteisena heittäjänä ja hän toi merkittävästi joukkueeseen kaivattua tieto-taitoa. Nyt tulee kuitenkin hänenkin jättämänsä aukko täyttää ja
hyvän harjoittelun kautta kaikkien meidän tasomme varmasti nousee entisestään, Iiro summailee.
Iiron kipparoiman joukkueen lähteminen
ensi kauden MM-kisoihin ei tietenkään ole vielä kirkossa kuulutettu, mutta tällä hetkellä ei
varteenotettavia kilpailijoita Suomessa näy. Kokoonpanonkin kanssa on vielä riittävästi kysymysmerkkejä ilmassa, koska monien ehdokkaiden opiskelupaikat selviävät vasta kesällä.
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– Kun opiskelukuviot selviävät ja tiedämme
ketä on käytettävissä niin lyödään asiat sitten
vasta lukkoon. Ainakin meidän valmentajanamme ollut Eero Sinisalo tekee paluuta joukkueeseen. Sekin on vielä sitten auki millä joukkueella
lähdemme Liiton sarjoihin mukaan, Iiro arvuuttelee.

Eurotourille mukaan
Alustavissa suunnitelmissa Iiron joukkueella on
lähteä mukaan juniorien Eurotourille. Se käsittää kaikkiaan kolme erillistä turnausta ja mahdollisesti joukkue osallistuu pariin miestenkin
turnaukseen Ruotsissa.
– Flimsissä me tulimme monille vähän puskista, koska eivät olleet nähneet meitä muissa junnuturnauksissa. Lähes kaikki muut ovat
kiertäneet tiuhaan samoja turnauksia ja seuraavalla kaudella varmaan mekin lähdemme mukaan.

– Tavoitteet
ensi kaudelle
on toki asetettu
korkeammalle
kuin mihin nyt
MM-kisoissa pystyimme. Pelasimme tasaisia otteluita kaikkia vastaan
ja pari jatkopäätappiota
vähemmän
niin olisi paikka semeihin ollut käsillä. Jos valmistautuminen
sujuu hyvin ja saamme valmennusapua Suomen
kärkinimiltä niin menestymistä saattaa tulla.
Jäädään siis mielenkiinnolla odottelemaan
tulevaa ja toivotaan menestystä jatkossakin.
l Tommi Häti
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MISSÄ HÄN ON NYT?

Ninni Pöllänen
Veikko Ahvenainen on tuttu nimi harmonikan soittajille – onhan
hän Suomen kuuluisin alan taitaja. Hänen tyttärensä Ninni on tuttu curlingpelaaja monille niistä, jotka tahkosivat suomalaisia curlingjäitä 90-luvulla. Ninni ja Jokelan Jaana ovat käytännöllisesti
katsoen merkittävimmät naispelaajat, jotka tähän mennessä historiastamme löytyy. Tämä erottamaton parivaljakko hallitsi naiscurlingiamme 80-luvun puolivälistä aina 2000-luvun alkuun saakka.
Paljon pelikavereita

Ninnin peliura alkaa vuodelta 1985, jolloin ensi
kosketus lajiin tapahtui Hyvinkään tekojäällä.
Tuolloin kasattiin hänen ensimmäinen joukkueensa ja porukkaan liittyi Jaanan lisäksi Hirvosen Kirsi sekä Jeskasen Taru. Tällä joukkueella
sitten koluttiin EM- ja MM-kisoja aina vuosikymmenen loppuun, jonka jälkeen pelikavereiksi liittyivät mm. Aron Terhi, Ripatin Marita ja Koskiheimon Heidi. Myöhemmin mukana
ovat pelanneet Ninnin ja Jaanan kanssa Malmin
Anne, Tsutsusen Laura, Julkusen Tiina ja Nykäsen Kirsi muiden muassa.
Uralle mahtuu seitsemän MM-kilpailua ja
kymmenen EM-kilpailua vuosien 1985 ja 2001
välillä. Otteluita arvokisoissa on kunnioitettavat
139. Parhaiten pelit sujuivat vuonna 1997, jolloin Füssenin EM-kisoissa joukkue pelasi hienosti neljännelle sijalle. Se oli myös ensimmäinen kerta, kun suomalainen joukkue aikuisten
sarjassa ylsi arvokisojen välieriin. Tuloksena oli
karvas neljäs tila, joka eniten ehkä onkin jäänyt
sapettamaan Ninniä muuten niin mahtavalla
uralla. ”Silloin oli mahdollisuudet mennä finaaliin, mutta niin ei vain tapahtunut. Se hivenen
korpeaa” sanoo Ninni muistellessaan uran pettymyksiä ja parhaimpia hetkiä.
Toinen asia, josta hivenen on jäänyt hampaankoloon, on olympiakomitean päätös jättää
naisten joukkue kotiin Salt Lake Cityn 2002
olympiakisoista, vaikka naisilla oli maapaikka
Suomelle hankittuna. OK katsoi silloin, ettei
joukkueella ollut realistisia saumoja 8 parhaan
joukkoon eikä lähettänyt naisjoukkuetta lainkaan kisoihin. Sen jälkeen ei ole sitten naisilla
ollut edes paikkaa olympiakisoihin, joten harmillistahan se oli Suomen naiscurlingin kannalta.

Curling on joukkuepeli

Vaikka pettymyksiä on matkan varrella tullut
koettua, on ura huippucurlingin parissa tuonut Ninnille paljon positiivistakin. ”Paljon ihania kokemuksia on tullut koettua, sellaisia ei
muuten olisi päässyt kokemaan. Hienoa on ollut kantaa Suomipaitaa niin monessa paikassa”
toteaa Ninni uransa vaiheita muistellessaan. Parasta curlingissa on Ninnin mielestä se, että laji
on joukkuepeli. Hän haluaa korostaa juuri tätä
seikkaa nykyisille ja tuleville pelaajille.
Ura huipulla loppui kauteen 2001-2002.
Sen jälkeen Ninniä on nähty harvemmin tositoimissa kivien kanssa. Joskus on kivi liikkunut Hyvinkään paikallissarjassa satunnaisesti
tai joissain yksittäisissä turnauksissa. Pelaamista on rajoittanut suuri selkäleikkaus vuonna 2005, jolloin paikkoja leikeltiin parempaan
kuntoon. Selän kunto myös rajoittaa liikkumista edelleen, kovin tiukkaan treeni- ja pelitahtiin
ei selän kunto anna mahdollisuuksia. Ironisesti Ninni toteaakin, että ”nyt periaatteessa olisi
enemmän aikaa pelata kun lapsetkin ovat kasvaneet jo niin isoiksi, ettei äitiä tarvita joka hetki
kotona”. Nykyisin liikunta on pääasiassa kävelyä
luonnossa, mutta joskus veri vetää turnaamaan
myös jäälle.
Työkseen psykiatrista hoitotyötä fysioterapeutin koulutuksen omaava Ninni tekee Kellokosken sairaalassa. Työporukalla on myös monet kerrat osallistuttu sairaaloiden SM-kisoihin
ja menestystä on tullut sieltäkin. Tänä keväänä
Ninni bongattiin myös Bonspiel-jäiltä vanhojen
pelikavereidensa keskeltä jäähallilta. ”Leikeltyyn selkäytimeen” aikanaan harjoiteltu heittotaito toimikin hienosti: Bonspielista oli tuomisina hieno toinen sija.
l Tommi Häti
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Oikein hyvää
lähellä, puolivälissä ja kaukana
olevaa kesää kaikille
Curling-lehden lukijoille!
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