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Hiljaiseloa

Curlingin syyskausi kääntyi 
joulukuun alussa ehtoopuo-
lelle ja kaikki toiminta tun-
tui pysähtyvän EM-kilpailu-
jen ajaksi. Sama hiljaiselo 
jatkuu varmasti vuodenvaih-
teeseen saakka. Muutamat 
aktiivisimmat jatkavat har-
joituksiaan ja järjestelevät 
pikkujoulujaan tällä ajanjak-
solla, mutta muutoin tuntuu 
curlingjäillä aika hiljaiselta.

Hiljaiseloahan ei kovinkaan pitkään enää kestä, kun SM-sarjan 
jälkimmäinen puolisko pyörähtää käyntiin heti tammikuun 
alusta. Puhumattakaan helmikuusta, jolloin miljoonat katsojat 
pysähtyvät jälleen seuraamaan olympialaisia paikan päällä ja 
television välityksellä. Siitä se hulina sitten jälleen alkaa!

Jos olympialaisten televisiointi on yhtä myönteinen lajillemme 
kuin neljä vuotta sitten, on pelkästään toivottavaa että suuret 
ihmismassat reagoivat jälleen samoin kuin Salt Lake Cityn jäl-
keen. Tottahan monet ovat ehtineet tällä välin jo lajia kokeile-
maan, mutta vielä on paljon ensikertalaisia opastettavana. En-
sikertalaisista tuleekin pitää erityisen hyvää huolta, jotta he 
tulisivat kokeilemaan toistekin – muutamat toivottavasti löy-
tävät lajistamme itselleen kokonaan uuden mielekkään harras-
tuksen.

Olympialaisiin on vielä aikaa, mutta vuodenvaihteen pyhäpäi-
vinä aika lentää kuin siivillä. Vielä ei ole aika ryhtyä toimiin, 
mutta muutama ajatus asialle kannattaa jo uhrata, jotta alku-
vuodesta oltaisiin valmiina tositoimiin. Olosuhteet ovat maas-
samme parantuneet kuluneen neljän vuoden aikana huomatta-
vasti, joten loppu on kiinni vapaaehtoisesta seuratyöstä. Pian 
on taas aika toimia, jokaisen panos on tärkeä!

Rauhaisaa vuodenalkua kaikille.

Jermu Pöllänen
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Yksi kauden pääkisoista, curlingin EM-
kisat käytiin Saksan Garmisch-Parten-
kirchenissä, joka on monille tuttu paikka 

Keski-Euroopan Mäkiviikon uudenvuoden ki-
sasta. Pelipaikkana oli ”Olympia-jäästadion”, 
jossa järjestettiin vuoden 1936 talviolympia-
laisten jäälajit. Hallia on toki muutettu tuosta 
tapahtumasta paljonkin, mutta puitteiltaan se oli 
erinomaisen sopiva tähän kilpailuun ja olympia-
laisten esiintuominen sopi tietysti hyvin edessä 
olevien Torinon kisojen takia!

 Naisten joukkueemme (tässä yhteydessä 
lienee lupa sanoa myös ”tyttöjen”) osalta ei 
varmastikaan ollut suuria odotuksia sen paremmin joukkueen 
itsensä kuin meidän kannattajienkaan taholta. Yhtään voittoa ei 
tällä kertaa irronnut, mutta hieman paremmalla onnella parikin 
peliä olisi voinut päättyä meidän voittoomme. Hienointa kui-
tenkin oli se, että pelaajamme realistisesti ymmärsivät oman ta-
sonsa eivätkä millään tavoin masentuneet tästä tuloksesta. Tytöt 
päinvastoin pitivät kisaa hienona kokemuksena, joka antoi hy-
vää oppia sekä lisää intoa harjoitteluun! Tämä on mielestäni 
erittäin positiivinen ja oikea asenne, joka antaa mahdollisuuden 
jatkossa hieman toisenlaisiin tuloksiin!! Tästä on myös hyvä 
jatkaa tammikuun juniorien MM-kisojen Euroopan karsintaan. 
Tsemppiä Tytöt!! 

 Miesten joukkueen osalta moni pitää varmastikin saavutet-
tua tulosta pettymyksenä, kun sitä verrataan viimeisten vuosien 
saavutuksiin. On kuitenkin syytä muistaa, että marginaalit tällä 
tasolla ovat hyvin pienet ja epäonnistuneisiin heittoihin, joita 
nyt tuli valitettavasti liikaa, ei vain ole hirveästi varaa. Tämän 
lisäksi joukkueemme päätavoite on luonnollisesti Torinon olym-
pialaiset, joten myös harjoituskausi on tältä osin vielä kesken. 
Myös jää tuotti ongelmia, paitsi meidän joukkueellemme myös 
esimerkiksi Ruotsille, kuten miesten fi naalissa ilmeni. ”Selkä 
seinää vasten” -tilanteessa Markun joukkue kuitenkin näytti 
jälleen kerran kykynsä ja säilytti A-sarjan paikkansa sekä otti 
tarjolla olleen MM-kisapaikan! Meillä ei siis ole mitään syytä 
olla uskomatta, etteikö joukkueemme taistelisi Torinossa jäl-
leen mitaleista! TWT (= tsemppiä Walapais tsemppiä) Markku, 
Wille, Kalle, Teemu ja Jani!!!

EM-kisojen aikana järjestettiin taas myös kan-
sainvälisten liittojen kokouksia, joihin Suomen 
Curlingliiton edustajana osallistuin. Huomion 
arvoista on se, että myös curlingissa ”politikoin-
ti” on lisääntynyt, tai ainakin se on tullut nä-
kyvämmäksi (lue: päätöksiä tunnutaan tekevän 
”etukäteen kabineteissa” eikä niitä välttämättä 
perustella millään loogisella tai ymmärrettävällä 
tavalla). Tämä on ilmennyt mm. päätettäessä eri 
MM-kisojen pitopaikoista, joiden osalta vallitsee 
selkeä Kanada-USA -keskeisyys. Toki Kanada 
on lajin ehdoton mahtimaa ja sieltä löytyy se 
suurin osaaminen, mutta lajimme kannalta ei 
kuitenkaan ole mielestäni hyvä, mikäli valtaosa 

kisoista järjestetään Pohjois-Amerikassa. Tältä osin olen yrittä-
nyt korostaa eurooppalaista yhteistyötä sekä yhteisen ”linjan” 
tai intressien löytymistä, joiden osalta ei ainakaan toistaiseksi 
ole hirveästi työtä tehty. Mielenkiintoista on myös se, millaiseksi 
muodostuu WCF:n uusi hallitus, kun se nyt uusiutuu lähes ko-
konaisuudessaan ensi huhtikuun vaalissa…  

CURLING OTSIKOIHIN JA KAHVIPÖYTÄKESKUSTELUIHIN
Kauden päätapahtuma, Torinon talviolympialaiset on ovella! 
Kuten olen jo moneen kertaan toistanut, kysymys on siis mei-
dänkin osaltamme lajimme ”näyteikkunasta”. Curling tulee 
näin ollen pakostakin siis saamaan jälleen paljon julkisuutta ja 
näkyvyyttä niin televisiossa kuin muissakin medioissa. Mutta 
me voimme vielä omaltakin osaltamme sitä lisätä pitämällä 
huolen siitä, että omassa ”verkostossamme” kaikki ovat tietoi-
sia siitä, milloin Suomen joukkue pelaa, koska televisiosta tulee 
curlingia ja miten joukkueemme on pärjännyt. Näin toimien 
curling on jälleen mukana niin kotona kuin työpaikoillakin kah-
vipöytäkeskusteluissa sekä kisaveikkauksissa! Ja kun puhelimet 
alkavat soida, toivottavasti kaikki jäsenseuramme ovat valmiit 
vastaamaan haasteeseen käytettävissä olevin resurssein!! 

…sillä, SUOMALAINEN CURLING JYRÄÄ!!!

Toivotan kaikille Jännittävää ja 
Hauskaa Curlingvuotta 2006!!

32 0 0 5  J O U L U K U U S U O M E N  C U R L I N G L E H T I

PU H E E N J OHTAJAN  PALSTA

Va nta al la  2 8 . 1 2 . 2 0 0 5

Terveisiä EM-kisoista

Olli Rissanen  



Naisjoukkueemme koostui viime 
kaudella SM-sarjassa hopealle si-
joittuneesta Katja Kiiskisen nuo-

resta joukkueesta, jonka pelaajat Katjaa 
lukuun ottamatta voivat toimia edelleen 
nuorten maajoukkueenamme vielä useita 
vuosia. Joukkueessa pelasivat kapteeninsa 
Katja Kiiskisen lisäksi Heidi Hossi, Tiina 
Kölhi, Päivi Salonen ja varapelaaja Sanna 
Puustinen ja joukkueen valmentajana toi-
mi Tuomas Vuori. Tällä kertaa nuorelle 
joukkueelle asetettu tehtävä A-sarjapaikan 
säilyttämisestä osoittautui mahdottomak-
si. Kokeneemmat joukkueet saivat pidet-
tyä oman pelinsä kasassa läpi ottelun ja 
voittoon riitti yleensä yksi suomalaisjouk-
kueen heikko hetki. Ennakkoon ajateltuna 
Suomella olisi kuvitellut olevan mahdolli-
suuksia ainakin viime kaudella B-sarjasta 
nousseita Itävallan ja Hollannin joukkuei-
ta vastaan ja kenties myös Italiaa vastaan. 
A-sarjapaikan varmistaakseen Suomen oli-
si pitänyt voittaa näistä otteluista vähin-
tään kaksi. 
 Suomen joukkueen kokemattomuus 
huomioon ottaen kisojen voidaan kuiten-
kin todeta menneen jotakuinkin odotetus-
ti. Kenties selvimpänä alisuorittajana ki-
soissa oli Venäjän joukkue, joka on totut-

        EM-kilpailut 
Garmisch-Partenkirchenissä

tu viime vuosina näkemään taistelemassa 
tosissaan pääsystä jatkopeleihin. Viime 
vuonnahan Venäjä oli EM-kisoissa neljän-
tenä ja MM-kisoissa viides. Nyt sen oli 
kuitenkin tyytyminen vaivaiseen kahdek-
santeen sijaan ja A-sarjapaikan säilyttämi-
seen kahdella voitolla sarjataulukossa se-
län taakse jääneistä Suomesta ja Itävallas-
ta, jotka siis putosivat ensi kaudeksi B-sar-
jaan.

Ruotsin naiset jyräsivät 
viidenteen peräkkäiseen 
Euroopan mestaruuteen
En usko kenenkään yllättyneen näkemäs-
tään Ruotsin pelatessa jälleen fi naaliotte-
lussa. Vastaan asettui tällä kertaa Miriam 
Ottin kipparoima Sveitsin joukkue, joka 

joutui toteamaan ruotsalaisten voittamat-
tomuuden selvästi lukemin 5-8. Anette 
Norbergin kipparoiman ruotsalaisjoukku-
een Vierumäellä alkanut neljän Euroopan 
mestaruuden putki sai näin jatkoa kun 
joukkue pelasi läpi viikon puhdasta peli ja 
nosti itsensä samalla selkeimmäksi ennak-
kosuosikiksi haastamaan Kanadaa Olym-
pialaisten kullasta taisteltaessa. Muita on-
nistujia viikon aikana olivat eittämättä 
Tanska ja Hollanti. Tanskan joukkueella 
oli paljon pelissä, sillä heidän tuli sijoittua 
viiden parhaan joukkoon jos mielivät 
Olympialaisiin kansallisen Olympiakomi-
teansa esittämänä. Maakohtainen edustus-
paikkahan Tanskalla jo oli edelliskevään 
heikosti menneistä MM-kisoista huolimat-
ta. Selkä seinää vasten tanskalaiset tekivät 
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 …joukkueen kokemattomuus 
huomioon ottaen kisojen voidaan 

kuitenkin todeta menneen 
jotakuinkin odotetusti.”

”

Curlingin EM-kilpailut järjestettiin 

tällä kertaa Saksassa Garmisch-Par-

tenkirchenissä. Kilpailuun lähetettiin 

Suomesta kokenut miesjoukkue ja 

aikuisten arvokisatasolla täysin ko-

kematon naisten joukkue. Molempi-

en joukkueiden tavoitteena oli säilyt-

tää A-sarjan paikka ensi syksyn EM-

kilpailuihin, jossa jälleen karsittaan 

pääsystä seuraavan MM-kilpailuihin 

– siellähän ovat jaossa ensimmäiset 

maakohtaiset pisteet karsittaessa 

Vancouverin olympialaisten 2010 

osallistujia.

Nuori tyttöjen joukkue peri SM-hopean myötä edustusoikeuden Kirsi Nykäsen 

joukkueen lopettaessa.

■ Jermu Pöllänen



radikaalin ratkaisun ja houkuttelivat ko-
keneen Dorthe Holmin joukkueen peräsi-
meen ja tämä tuotti tuloksena EM-kilpai-
luista hienosti pronssia ja olympialaisten 
kisapassit. Täytyy muistaa, että Tanskalta 
löytyy olympialaisista jo yksi hopeamitali, 
jonka se nappasi Naganon kisoissa 1998.
 Kisojen onnistujiin voidaan laskea 
myös Hollanti, joka toki voitti vain sarja-
taulukossa selkänsä taakse jääneet jouk-
kueet, mutta piti tiukoilla myös montaa 
paremmin sijoittunutta joukkuetta. Viime 
kauden B-sarjan kakkonen säilytti näin 
paikkansa A-sarjassa ensi kauden EM-ki-
soihin ja saavutti lisäksi MM-kisapaikan 
Hollannille 20 vuoden tauon jälkeen. Hie-
no suoritus, josta sopii olla erittäin tyyty-
väinen. Viime kaudella B-sarjaan pudon-
neet Saksa ja Tsekki nousivat odotetusti 
takaisin A-sarjaan. Kokenut (mm. kuusi 
EM-kultaa!) saksalainen Andrea Schöpp 
selvitti mestaruuden lisäksi joukkueineen 
tiensä MM-kisoihin voittaen karsintaotte-
lut Venäjää vastaan suoraan kahdessa ot-
telussa. Saksa suoriutui siis omista kotiki-
soistaan puhtaalla pelillä ja palasi takaisin 
curlingin arvokisojen eliittiin.

Miesten joukkue liikkeellä 
kokeneella kaartilla
Miesjoukkueemme muodostivat Teemu 
Salo, Kalle Kiiskinen, Wille Mäkelä, 
Markku Uusipaavalniemi ja varapelaaja 
Jani Sullanmaa sekä joukkueen valmenta-
ja Jari Laukkanen. Tältä kokeneelta kaar-
tilta sopi odottaa hyvää turnausta, olihan 
mm. samainen pelaava kokoonpano edel-
listen Olympialaisten jälkeen heti ensim-
mäisissä MM-kilpailuissaan Bismarckissa 
hienosti viides, vuotta myöhemmin pienel-
lä kokoonpanomuutoksella neljäs ja viime 
keväänä jälleen viides. Viime kauden EM-
kilpailuissahan Suomi pelasi B-sarjassa no-
usten kuitenkin hyvin pelatun viikon päät-
teeksi mestaruuden myötä takaisin A-sar-
jaan ja MM-kilpailuihin voitettuaan kar-
sintaotteluissa Venäjän.
 Kisojen alku tiedettiin vaikeaksi ja 
etenkin toisen päivän ottelut Ruotsia ja 
huolella olympialaisiin valmistautunutta 
Skotlantia vastaan olivat erittäin kovia 
koitoksia. Heti ensimmäisessä ottelussaan 
Suomi kohtasi Irlannin, joka nousi edellis-
kaudella Suomen tapaan A-sarjaan. Irlan-
nin joukkueessahan pelaavat kokeneet 
skotit, jotka olivat saaneet houkutelleeksi 
kipparikseen Douglas Dryburghin, joten 
kipparikaksikko oli täysin sama kuin Iso-
Britannian edustusjoukkueessa Naganon 
olympialaisissa 1998. Molemmat joukku-
eet pelasivat todella puolustusvoittoista 
peliä ja ottelun viimeiseen päähän lähdet-

tiin niukassa tasatilanteessa 2-2 viimeisen 
kiven edun ollessa Suomella. Viimeisen ki-
ven edullahan näitä otteluita useimmiten 
voitetaan, mutta tällä kertaa viimeinen 
kivi ei noussutkaan aivan riittävästi ja 
viikko lähti käyntiin alavireisesti tappiolla 
täysin voitettavissa olleesta pelistä.
 Toisen päivän tiukat ottelut kääntyivät 
tasaisen taiston jälkeen hyvin pelanneille 
vastustajille, mutta kolmannen päivän 
kohdalla tapahtui jotain odottamatonta. 
Suomen kohdatessa viimesyksyisen MM-
kisapaikan karsintavastustajansa Venäjän 
olivat molemmat joukkueet vielä ilman 
voittoja. Suomen joukkue lähti tähän ot-
teluun selvänä ennakkosuosikkina, mutta 
toisin kävi. Venäjä löylytti Suomea lopulta 
9-5 napaten mm. pariinkin otteeseen 
omalla viimeisellään peräti kolme pistettä. 
Iltapelissä Suomi kohtasi vielä isäntämaan 
kovakuntoisen Andy Kappin joukkueen. 
Saksalaisethan olivat edelliskevään MM-
kilpailuissa peräti loppuottelussa saakka 
ja aloittivat omat kotikisansakin parilla 
voitolla ja parilla niukalla tappiolla. Tällä 
kertaa peli päättyi jo yhdeksän pelatun 
pään jälkeen Saksan voittaessa ottelun sel-
västi lukemin 7-3.

A-sarjapaikka vaarassa
Kolmannen pelipäivän jälkeen Suomi oli 
siis edelleen nollilla hävittyään turnauksen 
viisi ensimmäistä peliään. Jatkopeleihin oli 
enää häviävän pienet mahdollisuudet, sillä 
tie-breakeihin pääsyynkin tarvitaan kym-
menen joukkueen lohkossa useimmiten 
vähintään viisi voittoa. Nyt pelattiin kui-
tenkin vielä tosissaan A-sarjassa pysymi-
sestä ja MM-kisapaikasta. Seuraavana 
Suomen joukkueen asetti selkä seinää vas-
ten Norjan hallitseva olympiavoittaja Pål 
Trulsenin joukkue, joka perinteisesti pa-
rantaa turnauksien kuluessa peliään kuin 
sika juoksuaan. Pohjalla norjalaisilla oli 
tähän mennessä kolme voittoa ja katse 
kohti jatkopelejä. Suomen joukkue pelasi 
sisuuntuneena kuitenkin hyvän pelin pei-
toten Norjan lopulta lukemin 6-3. Vielä 
kun iltaottelussa kaatui Tanskan joukkue 
samoin lukemin, voitiin todeta päivän ol-
leen kaikin puolin onnistunut.
 Keskiviikon ainokaisessa ottelussaan 
Suomi kohtasi hyvin pelanneen Sveitsin 
Ralph Stöcklin joukkueen. Samat joukku-
eethan kohtasivat mm. semifinaalissa 

MM-kilpailuissa 2003 ja tuolloin sveitsi-
läiset poistuivat areenalta tiukan taiston 
jälkeen voittajina kohdatakseen fi naalissa 
itsensä Kanadan. Tälläkin kertaa taistel-
tiin voitosta tasapäisesti pelin ollessa vii-
den pelatun pään jälkeen tasan 1-1. Kah-
deksannessa päässä sveitsiläiset pääsivät 
pisteen johtoon napaten omalla viimeisel-
lään kaksi pistettä. Suomi toisti saman, 
mutta ikäväksemme Sveitsin onnistui vielä 
kerran toistaa temppu viimeisessä päässä 
napaten lopulta niukan voiton yhden pis-
teen erolla 5-4.
 Viimeiselle pelikierroksellekin riitti 
jännitystä kun useammalla joukkueella oli 
mahdollisuudet vielä välieriin. Saksan ja 
Irlannin kohtaamisesta voittaja etenisi tie-
break otteluun välieräpaikasta, samaten 
Norjan ja Tanskan kohtaamisesta. Väli-
eräpaikkojen takana käytiin kiivasta tais-
toa A-sarjassa pysymisestä ja MM-karsin-
taan pääsystä. Suomea vastaan asettui Ita-
lian joukkue, joka olisi voitolla päässyt 
tasoihin Suomen kanssa ja jos Venäjä olii 
samanaikaisesti voittanut Skotlannin oli-
sivat kaikki kolme viimeistä joukkuetta 
olleet kahdessa voitossa. Suomen ja Italian 
ottelussa käytiin tiukkaa taistoa ensim-
mäisellä puoliskolla Suomen varastaessa 
viidennessä päässä 5-4 johtoasemaan vaa-
dittavan pisteen. Italian tasoitettua seitse-
männessä päässä ja siirryttyä vuorostaan 
pisteen johtoon seuraavan pään varastuk-
sella oli Suomella jälleen edessään tilanne, 
jossa se oli kaksi päätä ennen loppua vii-
meisen kiven turvin yhden pisteen takaa-
ajoasemassa. Tällä kertaa Suomen onnis-
tui napata kuitenkin kolme pistettä ja ajaa 
italialaiset ahtaalle viimeiseen päähän läh-
dettäessä. Lopulta Suomen onnistui vielä 
ryöstää viimeisestä päästä yksi piste, joten 
voitto kotiin ja kohti MM-karsintoja.

MM-karsinnat toisena 
vuonna peräkkäin
 MM-karsinnoissa Suomea vastaan asettui 
B-sarjan voittanut Ranska. Joukkue on 
ajoittain esittänyt hyviä otteita EM-kilpai-
luissa ja osallistunut MM-kilpailuihinkin 
2000-luvulla jo kolmesti, joten mistään 
heittopussista ei tosiaankaan ollut kyse. 
Karsintapelien luonteeseen kuuluu, että 
arvonnan voittanut joukkue saa valita 
missä hallissa ensimmäinen karsintaottelu 
pelataan. Tästä on tietenkin hyötyä arvon-
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Välieräpaikkojen takana 
käytiin kiivasta taistoa 
A-sarjassa pysymisestä”

”



nan voittaneelle joukkueelle sen valitessa 
lähes poikkeuksetta oman sarjansa hallin, 
jossa joukkue on viikon aikana tutustunut 
jäihin ja kiviin pelien tiimellyksessä.
 Arpa suosi tällä kertaa Suomea, joten 
ensimmäinen karsintaottelu oteltiin A-hal-
lissa. Suomen arpaonni jatkui viimeisen 
kiven edun suhteen, joten karsintoihin 
päästiin parhaista mahdollisista lähtökoh-
dista. Ottelu sujui selkeässä suomalaisko-
mennuksessa ja ratkesi jo kahdeksannessa 
päässä lukemin 7-2 Suomelle. Toinen osa-
ottelu siirryttiin mittelemään B-halliin 
Ranskan saadessa viimeisen kiven edun 
puolelleen ja äkisti voimasuhteet kääntyi-
vät päälaelleen. Ranska otti Suomesta 
murskavoiton yhdeksän pään pelin jälkeen 
lukemin 10-5. Kolmannen ja ratkaisevan 
ottelun arvonnoissa Suomella oli jälleen 
onni myötä ja ottelun pelipaikaksi valikoi-
tui A-halli, mutta viimeisen kiven etu ar-
vottiin Ranskalle. Ensimmäisistä karsinta-

peleistä poiketen ottelusta kehkey-
tyi varsinainen jännitysnäytelmä. 
Puolivälin tauolle lähdettiin kut-
kuttavasti tasatilanteessa 3-3 vii-
meisen kiven edun kuitenkin siir-
ryttyä Suomelle kolmospään kah-
den pisteen varastuksen avulla. 
Yhdeksännessä päässä Suomen on-
nistui napata tasatilanteessa kaksi 
pistettä viimeisen kiven edun tur-
vin, joten viimeiseen päähän läh-
dettiin suomalaisjohdossa. Viimei-
sessä päässä Ranskan onnistui vie-
lä rakentaa tilanne kahden pisteen 
ottamiseen ja ottelun siirtämiseen 
jatkopäähän. Viimeinen määrämit-
tainen ei kuitenkaan osunut riittä-
vän tarkasti ja MM-kisapaikka li-
pui suomalaisten haltuun. Tiukan 
pelin loppulukemat kirjattiin 6-5.
 Kisojen kenties iloisin yllättäjä 
(jos sitä nyt yllätyksenä voidaan pi-
tää) olivat Irlannin joukkueen ta-
saisen vahvat otteet läpi viikon. 
Tuloksena oli historiallinen ensim-
mäinen MM-kisapaikka Irlannille. 
Turnauksessa voiton korjasi Nor-

jan joukkue kapteeninsa Pål Trulsenin joh-
dolla. Euroopan mestaruus oli tälle hallit-
sevalle olympiavoittajalle ensimmäinen 
laatuaan. Finaaliottelussa kaatui Ruotsia 
edustanut Peja Lindholmin joukkue, joka 
hävisi nyt neljännen EM-fi naalin peräk-
käin sen jälkeen kun joukkue voitti mesta-
ruuden Vierumäellä 2001. Pronssille itsen-
sä kampesi Skotlannin Olympialaisia var-
ten kasattu joukkue, joka on parantanut 
otteitaan viime aikoina lupaavasti – Skot-
tien uhkapeli saattaa sittenkin toimia!

Kohti olympialaisia
Kisoista selvittiin lopulta miestenkin osal-
ta tyydyttävin arvosanoin. Aiempien vuo-
sien menestykseen ja ennakko-odotuksiin 
(ainakin omiini) nähden viikosta jäi kui-
tenkin hieman alavireinen maku. Onko 
sitten niin, että aiemmissa koitoksissa Suo-
men miesjoukkue on venynyt huippusuo-
rituksiin vai onko lajin yleinen taso Euroo-

EM-kisat 2005, 
Garmisch-Partenkirchen 

Curlingissa voittaa joukkue, joka 
saa toista enemmän pisteitä. Voit-
toon riittää siis yksikin ratkaiseva 

piste ja usein arvokisoissa ottelut ratkais-
taan viimeisen pään kutkuttavan jännittä-
vissä henkien taistossa. Aina ei kuitenkaan 
ottelun lopputulos kerro kaikkea ottelun 
kulusta, kuten seuraavista esimerkeistä 
saamme huomata.

 EM-kisojen fi naali. Vastakkain Ruotsi 
(Thomas Norgren) ja Norja (Eigil  Rams-

Lopputulos ei aina kerro koko totuutta

passa vain yksinkertaisesti noussut? Veik-
kaisin että tässä sopassa on mausteita mo-
lemmista. Huipputasolla ero niukan voi-
ton ja tappion välillä on hiuksen hieno: 
joskus ottelut kääntyvät voitoiksi, toisi-
naan taas tappioiksi – sellaista on curling. 
Muistettakoon kuitenkin, että joukkueem-
me otti voiton aina silloin, kun sitä eniten 
tarvittiin. Olisiko kenties tullut voitto tai 
pari enemmän, jos kauden päätähtäin oli-
si ollut näissä kisoissa?                          ■ 

fjell). Ruotsi vie ensimmäisen pään 3-0. 
Tämän jälkeen johdossa  oleva joukkue al-
kaa pelata puolustavalla (”defensive”) 
taktiikalla –  poistoja ja pesä avoimena il-
man suojia. Norgren voittaa helposti 4-3. 
(Toim. huom. tapahtui aikana ennen ”Free 
guard zone” -sääntöä)

 MM-kisojen fi naali - vastakkain Saksa 
(Rodger Schmidt) ja Kanada (Russ Ho-
ward). Tilanne ennen viimeistä päätä on 
se, että saksalaiset  johtavat 5-4. Kanadal-

la on kuitenkin viimeinen kivi. Saksan 
kakkosen epäonnistuessa Kanada saa 
mahdollisuutensa (ottaa pää 2-0).   Viimei-
sellä kivellään Schmidt nojaa hyvin vastus-
tajan ykköskiveen.  
 Howard onnistuu kuitenkin vaikeassa 
poistossaan ja vie pään 4-0. MM ratkesi 
siis selvän tuntuisesti 8-5, mutta vasta vii-
meisellä kivellä!

Jussi Heinonen
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Kolme vuotta sitten MM-kisoissa edettiin mitalipeleihin.

Naiset Voitot-Häviöt
1.  Ruotsi 10-0
2.  Sveitsi 9-2 
3. Tanska 7-4 
4.  Norja 7-4
5.  Skotlanti 6-5
6.  Italia 5-5
7.  Hollanti 3-6
8.  Venäjä 2-7 
9.  Itävalta 1-8
10.  Suomi 0-9

Miehet Voitot-Häviöt
1.  Norja 8-4
2.  Ruotsi 9-2
3.  Skotlanti 9-2
4.  Sveitsi 6-5
5.  Saksa 5-5
6.  Tanska 4-5
7.  Irlanti 4-5
8.  Suomi 3-6
9.  Italia 1-8
10.  Venäjä 1-8



Euroopan Curlingliitto ECF päätti Saksan 
EM-kisojen yhteydessä pitämässään koko-
uksessa vetää jo Andorralle vuodeksi 2007 
myönnetyn kisaisännyyden uudelleen kä-
siteltäväksi. Kisoille etsitään uusi isäntä 
ECF:n toimesta mahdollisimman nopeasti. 
Kisojen vetämiseen vuoristovaltiosta vai-

Andorra menetti 2007 EM-kisaisännyyden

joukkueella on vain yksi tappio tilillään. 
Rantamäki petrasi hyvin asemiaan toisessa 
turnauksessa voittamalla kaikki ottelunsa 
ja kiilasi kahden pisteen päähän Uusipaa-
valniemestä. Vuoren joukkue on kolman-
tena ailahtelevan alkukauden jälkeen. Kär-
kikolmikko on kuitenkin erottunut jo sel-
västi muusta porukasta. 
 Divarista noussut Saarelaisen joukkue 
on joutunut toteamaan kyydin kylmäksi 
mestaruustasolla. Tillillä on vasta yksi 
voitto ja jatkossa lisävoittojen saaminen ei 
tule olemaan helppoa.
 Kauden kolmas turnaus näyttää sitten 
pitkälti tietä mestaruuden suhteen. Mikäli 
naisten ja miesten sarjoja johtavat joukku-
eet pystyvät pelaamaan puhtaalla pelillä 
seuraavan koitoksen, niin viimeisessä tur-
nauksessa riittää varmisteleva peli mesta-
ruuteen. Jos sitä vastoin haastajat Kiiskin-
en ja Rantamäki pelaavat puhtaalla pelillä, 

SM-SARJA puolivälissä
Kun kaksi SM-turnausta on takana, voidaan todeta että ennakkoarvioiden 
hengessä ollaan edetty. Odotetut joukkueet ovat kärjessä. Vielä toki ehtii 
paljon tapahtua jäljellä olevissa turnauksissa, joten mielenkiintoa pitäisi 
riittää kalkkiviivoille asti.

niin sitten viimeisestä turnauksesta voi-
daan odottaa iloista trilleriä. Penkkiurhei-
lijat olisivat ainakin siitä innoissaan.     ■ 

kutti ratkaisevasti maassa tänä syksynä 
järjestettyjen mixed-EM-kisoissa esiin tul-
leet ongelmat olosuhteissa ja jäänhoidos-
sa. 
 Ensi vuonna Euroopan Mestaruuksista 
taistellaan Sveitsin Baselissa ja vuonna 
2008 Ruotsin Örnsköldsvikissä.          RH

 

Parhaat olosuhteet 
löytyvät Joensuusta 
ja Pieksämäeltä.
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Naisten puolella kärjessä porskuttaa hie-
man yllättäen Anne Malmin joukkue. 
Eroa kakkosena olevaan Kiiskisen joukku-
eeseen on toki vain kaksi pistettä. Mesta-
ruutta tiukasti tavoittelevan Kiiskisen nuo-
ren joukkueen peli on yskähdellyt alku-
kauden osalta. EM-kisojen myötä heidän 
pelinsä melko varmasti paranee ja ailahte-
lut tasoittuvat kauden edetessä. 
 Nyt pelattujen kahden turnauksen pe-
rusteella voidaan todeta että mestaruus on 
melko varmasti näiden kahden joukkueen 
kauppa. Kolmostilalla oleva joensuulainen 
Timosen  joukkue vaanii kyllä lähituntu-
massa mutta pelillinen varmuus ei taida 
vielä riittää tällä kaudella mestaruuteen 
asti.

Markku määrää
Miesten puolella mennään täysin odote-
tuin voimasuhtein. Uusipaavalniemen 

Joensuun naisten 

kovaa harjausta 

Suomen curlingliiton teettämästä jäsen-
kyselystä käy ilmi, että jäsenseurojen pe-
lipaikoista suurinta kannatusta kokevat 
Joensuun ja Pieksämäen paikkakunnat. 
Olkoonkin että otokset kyseisiltä paikka-
kunnilta olivat kohtalaisen pienet, pa-
lautteesta käy selvästi ilmi myös ne koh-
dat, jolla olosuhteita voidaan halutessa 
parantaa entisestään. Sanomattakin lie-
nee selvää, että muiden suorituspaikko-
jen edustajien tulisi tarkastella palautetta 
vieläkin tarkemmin.                             JP
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■ Tommi Häti



Katja Kiiskisen luotsaama uusi naisten 
maajoukkue otti marraskuun alkupuolella 
osaa erittäin kovatasoiseen turnaukseen, 
jossa oli osanottajia Pohjoismaiden lisäksi 
myös Venäjältä, Skotlannista, Saksasta ja 
Sveitsistä asti. Turnaus pelattiin Dandery-
din uudessa 8-rataisessa curlinghallissa, 
jossa olosuhteet tuttuun ruotsalaiseen tyy-
liin olivat hyvät. Järjestelyt olivat loistavat 
ja pelisysteemikin oli hieman muuteltu 
triple-cup (8 pään pelejä) systeemi, jossa 
kolmen häviön jälkeen pääsi pelaamaan 
vielä B-sarjaa (10-pään pelejä) josta yhdel-
lä häviöllä joutui laulukuoroon.  Turnaus 
oli tytöille ainoa ulkomailla ennen joulu-

European Masters 
10. - 13.11.2005 
(Danderyd, Tukholma, Ruotsi)

kuussa pelattavia EM-kisoja, joten kaikki 
mahdollinen hyöty ja oppi oli otettava irti 

nyt. Tuttuun suomalaiseen tyyliin Tuk-
holmaan lähdettiin mustalaistyylisellä 
Nissanilla eikä majoitus ollut viiden 
tähden hotellissa. Juttua kirjoittaes-

sani lauantai-iltana auto on toimi-
nut moitteettomasti ja majoituk-

sessa ei ole ollut mi-
tään huomautetta-
vaa. 
 Torstaiaamu-

na turnauksen en-
simmäisessä pelissä tuli vastaan Kormann 
Sveitsistä. Kokeneet sveitsittäret eivät juu-
rikaan saumaa antaneet, mutta Kiiskinen 
sinnitteli joutuen kuitenkin kättelemään 8. 
pään jälkeen tilanteessa 7-4. Torstain toi-
sessa pelissä tuli vastaan Venäjän Ljudmi-
la Privivkovan joukkue. Tässä pelissä jäät 
olivat yllättävän hankalat ja niinpä tauol-
le mentäessä Privivkova oli hankkinut it-
selleen jo reilun 8-2 johdon. Tästä kuiten-
kaan lannistumatta Kiiskisen joukkueen 
onnistui napsia itselleen muutamia pisteitä 
ja tilanne olikin viimeiseen päähän lähdet-
täessä yllättävät 8-6 venäläisille. Viimei-
sessä päässä ei kuitenkaan saatu suoma-
laisten kannalta toivottua tulosta ja Venä-
jä korjasi potin. 
 Perjantaiaamuna vastaan tuli erittäin 
kokenut Rhona Martinin joukkue Skot-
lannista ja ainakin allekirjoittanut pelkäsi 
että kokemattomat tytöt ”teurastetaan” 
radalle, mutta toisin meinasi käydä. Kuu-

den pelatun pään jälkeen tilanne oli Kiis-
kiselle 7-4, mutta pelin loppuvaiheessa 
skottijoukkueen kokemus alkoi tuottaa tu-
losta ja he nappasivat 7. päässä viimeisellä 
kaksi pistettä. Näin Kiiskisellä oli viimei-
seen päähän mentäessä viimeinen kivi ja 
yhden pisteen johto. Skottijoukkue heitti 
kuitenkin suojat kohdilleen ja koska Kiis-
kisen joukkueella ei vielä ihan riittävästi 
voimaa löydy ”niitteihin”, pääsivät skotit 
rakentamaan pahan tilanteen. Ennen Kiis-
kisen viimeistä kiveä skoteilla oli ykköski-
vi täysin suojassa, eikä Katjan viimeinen 
määris riittänyt varmistamaan jatkopäätä. 
Skoteille siis niukka voitto 8-7. Joka tapa-
uksessa erittäin hyvä peli nuorelta ja ko-
kemattomalta Kiiskisen joukkueelta, joka 
joutui pelaamaan kolmella pelaajalla sai-
rastelun vuoksi. 
 Kolmen tappion vuoksi tyttöjä odotti 
B-lohko, jossa vastaan asettui Anna Has-
selborgin teknisesti erinomainen ja varsin 
kokenut nuori joukkue. Kiiskinen joutui 
jatkamaan kolmella pelaajalla, mutta vä-
symys ei onneksi vieläkään näkynyt otteis-
sa vaikka nyt pelattiinkin 10 pään pelejä. 
Peli pysyi tasaisena, mutta Hasselborg otti 
suhteellisen varman johdon yhden erin-
omaisen pään turvin ja lopulta voitti koko 
ottelun 9-6.

Turnaus oli erittäin kovatasoinen ja Suo-
men tytöt saivat hyvää kokemusta, sillä 
olihan tämä heille ensimmäinen kunnon 
naisten turnaus.                                     ■ 

■ Tuomas ”Höyry” Vuori
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Tyynen valtameren alueelta on vali-
koitunut karsintaturnauksessa nel-
jä parasta joukkuetta ensi keväisiin 

MM-kilpailuihin. Suurimpana yllätyksenä 

Tyynen valtameren alueen MM-karsinnat 
1.-7.12.2005 Taipei

Kanadan olympiakarsintaa voitaneen pi-
tää maailman kovatasoisimpana curling-
turnauksena. Tämä neljän vuoden välein 
käytävä mittelö kerää lajin emämaan ab-
soluuttisen parhaimmiston taistelemaan 
kunniasta edustaa maataan olympialaisis-
sa, curlingturnauksista arvostetuimmassa. 
Karsintaturnauksen taso on vieläkin pa-
rempi kuin vuosittainen Kanadan mesta-
ruusturnaus (miehillä The Brier ja naisilla 
Scott Tournament of Hearts), sillä mesta-
ruusturnauksissa pelaavat kulloisetkin 
provinssinsa mestarit. Olympialaisten kar-
sintaan sen sijaan seulotaan meneillään 
olevan olympiadin parhaat joukkueet riip-
pumatta siitä, mistä provinssista joukkue 
on kotoisin. Mukaan valitaan joukkueita 
niin mestaruusturnausten kuin suurimpien 
rahaturnaustenkin sijoitusten perusteella.

 Miesten olympiakarsinnan osallistuja-
lista olikin varin kunnioitettavaa luetta-
vaa. Listalta löytyivä mm. sellaiset nimet 
kuin Kanadaa Salt Lake Cityn olympialai-
sissa edustanut Kevin Martinin joukkue, 
2000-luvulla peräti kolmesti maailman- 
mestaruuden voittanut Randy Ferbeyn 
joukkue sekä entiset maailmanmestarikip-
parit Jeff Stoughton, Wayne Middaugh ja 
Pat Ryan joukkueineen! Naisten karsinta-

Kanadan 
olympiakarsinnoissa 
yllätysvoittajat

turnauksessa osallistujalista oli myös var-
sin nimekäs, suurimpina voittajasuosikkei-
na kaksinkertainen maailmanmestari Col-
leen Jones sekä viimevuotinen Kanadan 
mestari Jennifer Jones.

Yllättävää ei ollut sinällään turnauksen 
kova taso, vaan ennakkosuosikkien taipu-
minen nuorten haastajien edessä. Miesten 
turnauksen voittoon nousi nuori Brad 
Gushuen joukkue, joka voitti vuonna 
2001 poikien maailmanmestaruuden. 
Mainittakoon, että joukkue nosti erittäin 
kokeneen varapelaajansa Russ Howardin 
pelaavaan kokoonpanoon heti ensimmäi-
sestä ottelusta alkaen. Kokemustahan täl-
lä vuosien 1987 ja 1993 maailmanmesta-
rijoukkueen kipparilla on enemmän kuin 
nuorilla joukkuetovereillaan yhteensä, jo-
ten hänen tehtäviinsä kuului pelin johta-
minen (kipparointi) kakkoskivien heittä-

voidaan pitää sitä, että Torinon Olympia-
laisiinkin itsensä saanut Uuden-Seelannin 
miesjoukkue jäi tällä kertaa kisoista ran-
nalle. Runkosarjassa Sean Beckerin jouk-
kue oli vielä jaetulla kärkipaikalla Kiinan 
kanssa rasitteenaan ainoastaan yksi tap-
pio, mutta välieräottelussa koettu 6-4 tap-
pio Japania vastaan pudotti joukkueen 
taistelemaan himmeämmistä mitaleista ja 
samalla MM-kilpailut saivat jäädä pelkäs-
tään haaveeksi. Japanin joukkueelle tämä 

on ensimmäinen kerta MM-kilpailuissa 
sitten vuoden 2002. 
 Toisessa välieräparissa Kiina joutui 
taipumaan tiukassa ottelussa Australiaa 
vastaan lukemin 8-7. Mestaruuden voitti 
lopulta Australia voitettuaan loppuottelun 
Japania vastaan lukemin 6-3. Naisten sar-
jassa runkosarjan kärkipaikan jakaneet 
Japani ja Kiina etenivät lopulta myös lop-
puotteluun Japanin voittaessa sen selvänu-
meroisesti 10-5.         JP

misen lisäksi. Tämä uhkapeli näytti tuot-
tavan hyvin tulosta, kun nuoruuden into 
ja kokemuksen tuoma taktinen kypsyys 
vei joukkueen lopulta koko turnauksen 
voittoon fi naalissa kaatuneen Jeff Stough-
tonin nenän edestä. Ottelun tasosta kertoo 
sekin, että, että Jeff Stoughtonin joukkue 
onnistui fi naalissa heitoissaan 89-prosent-
tisesti ja hävisi ottelun silti!

Naisten turnauksessa puhalsivat myös uu-
det tuulet, kun suurimmat ennakkosuosi-
kit karsiutuivat jatkosta jo alkusarjavai-
heessa. Finaaliin tiensä raivasivat lopulta 
Kelly Scottin ja Shannon Kleibrinkin jouk-
kueet. Kippareista kokeneempi vei voiton, 
kun kahdeksan vuotta sitten vastaavassa 
tilanteessa olympiapaikan Sandra Schmir-
lerille hävinnyt Shannon Kleibrink nappa-
si viimeisen pään poistoheitolla peräti kol-
me pistettä voittaen ottelun lopulta yhdel-
lä pisteellä.                                             ■ 

Naisten edustusjoukkue: Christine Keshen, 

Glenys Bakker, Amy Nixon, Shannon Kleibrink. 

Miesten edustusjoukkue: Jamie Korab, Russ 

Howard, Mark Nichols, Brad Gushue (vas.)

■ Jermu Pöllänen
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Kuva 1  
• 6. pää
• tilanne tasan 3-3
• punaisella viimei-
 nen kivi
• vuorossa punaisen 
 5. kivi

Mitä punaisen 
pitäisi yrittää?

Kuva 2  
• 6. pää
• tilanne tasan 3-3
• punaisella viimei-
 nen kivi
• vuorossa punaisen 
 5. kivi

Mitä punaisen 
pitäisi yrittää?

Kuva 3  
• 6. pää
• tilanne 6-4 sinisille
• punaisella viimei-
 nen kivi
• vuorossa punaisen 
 6. kivi

Mitä punaisen 
pitäisi yrittää?

Onko jäänteko ennen peliä tärkeää 
ja miksi? Monesti vielä Suomessa 
näkee joukkueita, jotka tulevat 

peliin tai harjoituksiin kylmiltään ja suo-
raan hakille ilman minkäänlaisia tunnon-
tuskia. Itse en ainakaan pelaa yhtään peliä, 
mikäli jäätä ei ole edes peblattu. Jokainen 
varmasti tietää peblin tärkeyden curlingis-
sa, tai jos ei tiedä niin suosittelen luke-
maan eteenpäin. Perusharrastustoimin-
taankin mielestäni kuuluu peliä ja harjoi-
tuksia ennen valmistelu, joka ei turhaa ai-
kaa vie ja pienellä uhrauksella saatat jopa 
nauttia pelistä enemmän, kun kivet luista-
vat jopa ehkä pesään tai peliin asti. Eten-
kin näin kosteilla ja lämpimillä säillä 
(loka-marras-joulukuussa) jäähän pitäisi 
panostaa hieman koska lämpö ja kosteus 
eivät ole hyväksi tälle lajille. Mitään ylem-
pää matematiikkaa eivät peblaus, höyläys 

Yleistä jäänteosta...
ja putsaus ole joten rohkeasti kaikki vaan 
yrittämään. 

 Ennen pelin tai harjoitusten alkua kan-
nattaa varata noin 15 min. jäänhuoltoon, 
joka kannattaa aloittaa höyläämällä (ice-
king tai käsiskraba) jää. Tämä sitä varten 
että saadaan hieman vanhaa pebliä pois. 
Höyläyksen jälkeen jää pitäisi putsata 
mopilla tms. jotta saadaan lumet ja muut 
roskat pois. Peblikannu kannattaa täyttää 
aina mahdollisimman täyteen, jottei vesi 
vahingossakaan lopu kesken peblauksen. 
Peblaus PITÄÄ aloittaa radan päädystä ja 
päättää toiseen päätyyn niin että hakkien 
läheisyyteenkin tulisi pebliä ja peblaus 
kannattaa suorittaa molempiin suuntiin. 
Silmällä seuraamalla näkyy kuinka ”pak-
su” peblistä tulee, joten hieman kävely-
vauhtia muuttelemalla saat peblistä sellai-

■ Tuomas ”Höyry” Vuori

sen kun haluat. Pebliletkun pään pitäisi 
peblatessa olla vaakasuorassa, mutta itse-
ään ei kuitenkaan tarvitse kastella ja ”hei-
lutusliikkeen” tulisi olla mahdollisimman 
rivakka, ei kuitenkaan liian nopea. Pebla-
uksen jälkeen kannattaa jää yleensä ”ki-
vettää” työntämällä esim. harjalla muuta-
maa kiveä rataa edestakaisin.

 Näillä pienillä asioilla voimme vaikut-
taa hyvinkin paljon olosuhteisiimme, joten 
suosittelen tästä lähin kaikkia edes kokei-
lemaan eroa tehdyn ja tekemättömän jään 
välillä. Ja mikäli joku on kiinnostunut 
ihan konkreettisista neuvoista niin allekir-
joittaneeseen saa ottaa yhteyttä. Tarkoi-
tuksenani on järjestää Hyvinkäällä kulu-
vana kautena lyhyitä kursseja jäänteosta, 
-hoidosta ja muista siihen liittyvistä asiois-
ta joten rohkeasti paikalle.                     ■ 
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HEMPAN PÄHKINÄT osa 2

1. Höyläys 2. Puhdistus 3. Peblaus 4. Kivetys

Suositeltavat ratkaisut seuraavassa lehdessä.



Hyvinkääläiset joukkueet koh-
tasivat toisensa jo kisojen 
avausottelussa, joka kulki 

pitkälti alusta alkaen poikien komen-
nossa. Tiina Kölhin kipparoima tyttö-
joukkue tyytyi lopulta luovuttamaan 
seitsemännessä päässä tilanteen ollessa 
Joonas Hellevaaran nelikon hyväksi jo 
11-5. Seuraavana oli vuorossa lauan-
taiaamun kohtaaminen turnauksen 
tyttöjoukkueiden kesken, jossa esiin 
tulivat selvästi joukkueiden väliset ko-
kemuserot. Vasta syksyllä aloittanut 
Kulon joukkue pelasi hyvin, mutta jou-
tui antautumaan Kölhin kokeneelle ja 
edellispäivän tappiostaan sisuuntu-
neelle joukkueelle lopulta lukemin 20-
1. Tampereen tytöt petrasivat otteitaan 
seuraavaan peliin Joonas Hellevaaran 
joukkuetta vastaan, mutta jälleen ko-
kemus jyräsi ja pojat voittivat ottelun 
lukemin 15-1. Lukemia tärkeämpää 
sen sijaan oli Kulon joukkueen ennak-
koluulottomuus uskaltautua mukaan 
junioreiden SM-turnaukseen, josta 
mukaanviemisinä oli ainakin roppa-
kaupalla kokemusta. 
 Runkosarjan otteluiden jälkeen fi -
naalissa kohtasivat siis uudelleen pai-
kalliset Kölhi sekä Hellevaara joukku-
eineen. Ottelu alkoi jälleen poikien hy-
villä otteilla heidän siirtyessään kah-
den pelatun pään jälkeen 3-0 johtoase-
maan. Tytöt kuitenkin sisuuntuivat 
onnistuen upealla pelillään kolmannes-
sa päässä ottamaan peräti neljä pistet-
tä siirtyen samalla ottelussa pisteen 
johtoon. Neljännessä päässä tytöt jat-
koivat hienoja otteitaan ja vain Joonas 
Hellevaaran viimeisellään heittämä 

Junioreiden 
          SM-kilpailut
18. - 19.11. taisteltiin junioreiden SM-mitaleista Hyvinkäällä hyvissä olosuh-

teissa. Valitettavaa oli vain vähäinen osanottajamäärä, joka ei tosin hyvähen-

kiseen turnaukseen tuntunut vaikuttavan. Hyvinkää Curlingia kilpailuissa 

edustivat Joonas Hellevaaran kipparoima nelikko sekä naisten maajoukkue, 

jonka kapteenina junioreissa toimii Tiina Kölhi Katja Kiiskisen jäätyä yli-ikäi-

seksi viime kauden jälkeen. Länsi-Suomen Curling Pirkanmaata edusti Tiina 

Kulon kipparoima nuori joukkue. Joukkueet pelasivat perjantain ja lauantain 

aikana keskenään yksinkertaisen runkosarjan, jonka kaksi parasta selvisi 

lopulta lauantai-illan fi naaliin taistelemaan junioreiden Suomen mestaruu-

desta.

upea tuplapoisto toi pojille niukasti 
pisteen tasoittaen kamppailun sen puo-
livälissä.
 Viidennestä päästä pojat ottivat 
kaksi pistettä ja painostivat hyvin 
myös kuudennessa päässä, joka kui-
tenkin kääntyi viimeisellä kivellä tyttö-
jen pisteen voitoksi Päivi Salosen hei-
tettyä hienon määrämittaisen aivan 
pesän keskelle poikien kolmea pisteki-
veä vastaan. Kun tytöt onnistuivat roh-
keassa pelissään myös seitsemännessä 
päässä varastaen siitä kaksi pistettä, 
johtivat he fi naalia pisteellä ennen vii-
meistä päätä. Pojat luottivat viimeisen 
kivensä etuun pelaten melko avointa 
peliä tyttöjen taas hakiessa itselleen hy-
vää suojattua ykköskiveä. Lopulta 
Kölhin kolmikko onnistui saaden ki-
ven aivan T-pisteen taakse ykköseksi, 
poikien kahden parhaan kiven ollessa 
vain noin 40 cm T:n etupuolella. Tyt-
töjen viimeisen suojan onnistuttua tuk-
kimaan vielä keskustaa jäi pojille voit-
toheittoon mahdolliseksi ainoastaan 
vaikea ratsu omalla kivellä, joka lopul-
ta sujahti maalinsa ohitse. Näin siis ty-
töt varastivat kahdeksannesta päästä 
vielä pisteen ja voittivat fi naalin kah-
den pisteen turvin! Mainittavaa fi naa-
lissa oli vielä sitä seuranneiden kiin-
nostuneiden silmäparien lukumäärä, 
joka parhaimmillaan kipusi yli kah-
denkymmenen. Pienessä hallissa se loi 
hyvin kaivattua arvokkuutta juniorifi -
naalille!
 Junioreiden Suomen Mestaruuden 
voittaneessa joukkueessa pelasivat Tii-
na Kölhi, Päivi Salonen sekä Heidi 
Hossi.                                              ■ 

Tällä kaudella juniorien MM-kisojen karsinta-
turnaus järjestetään heti tammikuun alussa Pra-
hassa, jonne Suomea edustamaan lähtee sekä 
tyttöjen että poikien joukkue. Tytöt lähtevät 
matkaan junioreiden Suomenmestaruuden voit-
taneella joukkueellaan, johon kolmikon lisäksi 
kuuluu vielä junnu-SM:t sairauden vuoksi vä-
liin jättänyt Sanna Puustinen. Pojissa SM-hopeaa 
saavuttanutta joukkuetta vahvistamaan mukaan 
Prahaan lähtevät moninkertaiset junnukisakävi-
jät Roni Pakkala ja Riku Harjula. Kahta viimek-
si mainittua lukuun ottamatta Suomen joukku-
eet ovat hyvin nuoria, sillä heillä on jäljellä pe-
livuosia junioreissa vielä peräti neljä. Tyttöjen 
valmentaja kisoissa on Katja Kiiskinen ja poiki-
en Lauri Orrainen.                                          ■ 

Juniorien MM-karsinta-
turnaus Prahassa 2006

Vuonna 2006 järjestettävien Senioreiden MM-
kilpailujen kisapaikkana toimii Kööpenhaminan 
lähellä sijaitseva Tårnby. Kilpailut pidetään 
maaliskuun 4-12 2006. Tämä on ensimmäinen 
kerta kun turnaus järjestetään omana tapahtu-
manaan sitten kilpailujen ensijärjestämisen 
vuonna 2002.
 Tårnbyssä on viisiratainen curlinghalli ja 
siellä on järjestetty jo neljät Junioreiden-B MM 
kilpailut, EJCC 2005 ja nyt WSCC 2006.       ■ 

Senioreiden 
MM-kisat 
Tanskaan

CBC Sports on voittanut suuresti arvostetun ka-
nadalaisen televisiopalkinnon Geminin luokassa 
”Best Live Sports Event”. Tunnustus annettiin 
2005 Tim Hortons Brier -fi naalin tuottamisesta. 
Tämä tv-lähetys ”voitti” Stanley Cup 2004 jää-
kiekko- fi naalin, joka kertoo lajin suuresta suo-
siosta Atlantin takana.
 Tuottaja Don Peppin otti vastaan palkinnon 
CBC -curlingtiimin puolesta vuosittaisessa gaa-
lassa Torontossa. Kiitospuheessaan Peppin mai-
nitsi että on hienoa työskennellä tiimissä, joka 
pystyy sivuuttamaan kaikki erimielisyydet ja 
keskittymään olennaiseen. ”Olimme valmiina 
jokaiseen heittoon, joka viikko viime vuoden ai-
kana, mutta ylitimme itsemme Brierin fi naalissa, 
mahtava ottelu”      rh  ■ 

Curling-lähetys 
palkittiin 
Kanadassa

■ Riku Harjula
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              Miksi 
    yksi joukkue voittaa 
           tai miksi toinen häviää?

■ Jari Laukkanen
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Voittaminen on vaikeaa, sen tietää jokainen kilpatasolla urheileva. Jokainen tietää myös että cur-
lingissa voittoon yltää, jos onnistuu kolmen ja puolen tunnin taistelussa keräämään enemmän 
pisteitä kuin vastustaja, mutta miten ne tarvittavat pisteet sitten otetaan?

Häviäminen on oikeastaan aika 
helppoa. Jokainen meistä muis-
taa pelin, joka selkeästä hallin-

nasta huolimatta kääntyi vastustajan hy-
väksi. Yleensä selityskin löytyy vastustajan 
paremmasta tuurista, huonoista kivistä tai 
jäästä ja tappio hyväksytään hiljaisena, 
mutta hivenen katkerana. ”Ei oikein kul-
kenut tänään” kuuluu monesti tappion 
kalkin nielleen suusta.
 Mitä syitä sitten tappioille ja voitoille 
voisi olla? Yksi syy tappioon voisi olla 
omassa valmistautumisessa. Tullaan peliin 
suoraan töistä tai koulusta kovalla kiireel-
lä eikä olla ajateltu koko peliä lainkaan. 
Astutaan kenkiin, hypätään jäälle ja kat-
sotaan kuinka käy. Vastustaja on sen si-
jaan saattanut miettiä etukäteen pelatta-
vaa peliä hyvinkin tarkkaan. Joukkue on 
voinut sopia esimerkiksi miten eri kiviä 
käytetään missäkin tilanteessa, miten pe-
lataan ensimmäiset kolme päätä, millaisel-
la taktiikalla pelataan kokonaisuutena jne. 

ja on todennäköisesti näin 
valmiimpi reagoimaan pelin 
aikana eteen tuleviin tilantei-
siin. Valmistautuminen peliin 
on syytä aloittaa ajoissa. Jo-
kainen peli on riittävän ajan 
tiedossa, jotta ehtii tekemään 
suunnitelmia pelin suhteen.
 Voittoon voi auttaa jo 
se että halutaan voittoa enem-
män kuin vastustaja. Silloin 
joukkue on keskittynyt pa-
remmin edessä olevaan peliin 
kuin vastustaja, joka on ehkä 
tullut vain pelaamaan ja haus-
kaa pitämään. Jos joukkueel-
linen pelaajia vain ”pelailee”, 
on turha etsiä syitä tappion 
kivistä tai jäästä. Vastustaja 
on latautunut peliin oikealla 
asenteella ja on valmis teke-
mään kaiken osaamansa voit-

taakseen. Halu voittaa voi ilmentyä myös 
turhautumisina: harja saa kyytiä tai ärrä-
päitä kuuluu epäonnistuneen suorituksen 
jälkeen. Tavallaan tunteenpurkaukset vain 
paljastavat, että halua löytyy eikä ole sa-
mantekevää miten peli sujuu. Toki parem-
piakin tapoja energian suuntaamiseen oi-
keaan asiaan on kuin työkalun heittely.
 Toinen seikka, joka erottaa tappion 
voitosta voisi olla ”voittamisen pelko”. 
Pelataan ajatuksella  ”kunhan ei hävittäisi 
ainakaan paljoa”. Tai toivotaan tasaista 
peliä ja katsotaan miten lopulta käy. Ol-
laan tyytyväisiä hyvään peliin vaikka tap-
pio tulisikin. Onko silloin voitonhalu ollut 
kohdallaan? Ehkä, jos tavoitteena on vain 
yhdessä olo tai hauskanpito mutta jos pu-
hutaan kilpaurheilusta, ei näin voi ajatel-
la. 
 Itse muistan ajat, jolloin pelasimme 
80-90 -lukujen taitteessa tasaisia pelejä 
maailman huippuja vastaan, mutta hä-
visimme yleensä aina. Noin päällisin puo-

lin heittelimme poistot ihan yhtä hyvin 
kuin vastustaja, mutta ratkaisuhetket me-
nivät vastustajan viedessä peliä ja näin ol-
len myös voittaessa. 
 Tästä nousee esiin kolmas seikka: voit-
taakseen on otettava riskejä. On hyökät-
tävä eikä vain roikuttava mukana. Joskus 
mukana roikkuminen tuo voiton vastusta-
jan epäonnistuessa, mutta pidemmän pääl-
le sellainen taktiikka ei tuo voittoja. On 
otettava riskejä ja yritettävä itse pelata 
niin, että voittaa. Kun taidot kasvavat, ris-
kien ottamisen taidotkin kasvavat. Koke-
mus auttaa myös riskien punnitsemisessa. 
Joskus peli voi kaatua otettuun riskiin, jos-
kus peli voitetaan sillä. 
 Viime olympialaisissa joukkueemme 
peliä Ruotsia vastaan kritisoitiin monessa 
paikassa, usein tietämättä mistä oli loppu-
jen lopuksi kysymys. Olikohan se toinen 
vai kolmas pää joka päättyi Ruotsin 4 pis-
teen varastukseen ja näin ollen oikeastaan 
koko pelin menettämiseen. Markulla oli 
viimeinen kivi ja tässäkin heitossa taustal-
la oli riski, jota yhdessä punnittiin. Vaih-
toehdot olivat meidän mielestämme joko 
5 meille tai 2 ruotsalaisille ja näimme siinä 
mahdollisuuden riskin ottamalla voittaa 
ottelu, vaikka olisimme suhteellisen hel-
polla heittäneet tasoittavan yhden pisteen 
kun pelikin oli niin alussa. Jos olisimme 
onnistuneet ottamaan tuon 5 pistettä, peli 
olisi ratkennut meille jo siinä vaiheessa 
mutta epäonnistuminen käänsikin ottelun 
toisinpäin. Kyse oli siis halusta ratkaista ja 
halusta ottaa riski. Meillä oli urallamme 
monta esimerkkiä suurin piirtein saman-
laisesta tilanteesta, jossa olimme ottaneet 
riskin ja onnistuneet yrityksessä.

 Tärkeää edellä mainitussa esimerkissä 
on miettiä, kenen käsissä voitto silloin oli? 
Se oli omissa käsissä koska me heitimme 
ja ratkaisimme, ei vastustaja. Jos seurailee, 
mitä vastustaja pelaa ja toimii sen mu-

Kaksi erilaista peli-ilmettä...



”Hempan pähkinät”

Matti PJ Saari Oulusta on lähestynyt toimitus-
tamme meilitse ja kysynyt miksi Hempan päh-
kinöiden vastauksia ei ole saatavilla samassa 
lehdessä kuin pähkinät on annettu purtavaksi. 
Vastauksena Matille ja muille samaa asiaa 
miettineille voidaan todeta että palstan alku-
peräisen idean mukaan sen tehtävänä on he-
rättää lukijoiden mielenkiinto pähkäilemään 
mahdollisia taktisia vaihtoehtoja erilaisissa 
pelitilanteissa. Tavoitteena on, että Juhani 
Heinonen pitkällä kokemuksellaan johdatte-
lee vähemmän pelanneita ja hieman pidem-
mällekin ehtineitä valikoimaan pelitilanteissa 
vaihtoehtoja, jotka useimmiten antavat 
parhaan tuloksen – tämä johtaa toivottavasti 
pelin tason nousuun koko maassamme!
 Oppimisprosessin kannalta on parempi 
esittää kysymys ja antaa siihen vastaus vasta 
jonkin ajan kuluttua. Valmiiksi pureskeltu 
vastaus lehden samassa numerossa painuu 
nopeammin unholaan kuin seuraavassa nume-
rossa kertausluontoisesti läpikäyty pelitilanne 
- kertaus on opintojen äiti myös curlingissa. 
Tavoitteena on myös herättää keskustelua 
halukkaiden kesken näistä tilanteista ja tätä 
varten on luotu oma otsikkonsa curlingliiton 
nettisivujen keskustelupalstalle.
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Jokainen haluaa voittaa.

Moni tietää, mitä pitää tehdä 

voittaakseen. Harva on valmis tekemään, 

mitä voittoon vaaditaan.”

”

kaan, joutuu odottamaan vastustajan vir-
hettä voittaakseen. Huipputasolla niitä 
virheitä tulee vain niin harmittavan har-
voin. Saattaa joutua odottelemaan aika 
pitkään, eikä sitä virhettä ehkä koskaan 
tulekaan. Silloin harmittaa, kun ei tart-
tunutkaan tilaisuuteen tehdä itse tarvitta-
vat hyökkäysliikkeet.

Neljäs yksittäinen seikka, joka erottaa 
voittavat joukkueet häviävistä on ”tilan-
nepelaaminen”. Miten johtoasemassa pe-
lataan, miten pelataan tappioasemassa, 
miten pelataan viimeiset päät, miten jatko-
päät. Näissä on omia hyväksi havaittuja 
tapoja pelata, jokaisessa omat kommer-
venkkinsä. Joukkue, joka nämä hallitsee 
voittaa todennäköisesti useammin kuin 
joukkue, joka pelaa vain pesässä olevan 
tilanteen mukaan. Voittavat joukkueet 
osaavat pelata tällaiset ”erikoistilanteet” 
ja voittavat siksi pelejä.

 Viides asia, joka mieleen tulee on niin 
kutsuttu ”yläpään kestävyys”. On olemas-
sa pelaajia, jotka nakuttavat aina parhaat 
heittonsa treeneissä, mutta peleissä eivät 
sitten onnistu läheskään yhtä hyvin. Tai-
dot tuskin ovat treenien jälkeen karanneet 
mihinkään vaan kyse on siitä, ettei pysty 
ottamaan parasta osaamistaan käyttöön 
kilpailutilanteessa. Syynä voi olla hermo-
jen pettäminen, jännitys ottaa vallan eikä 
tekeminen ole totutulla tasol-
la. 

 Hermoja raastavassa pai-
kassa, kuten esimerkiksi pe-
lin ratkaisevassa heitossa, ad-
renaliini ryöppyää verenkier-
toon ja samassa ”huumassa” 
heittää määrämittaisen 10 
metriä pitkäksi. Useimmiten 
jännitys saa heittämään liian 
kovaa, johtuen juuri adrena-
liinista. Silloin kun hermo 
pettää, epävarmuus hiipii pu-
seroon ja itseluottamus ra-
koilee. ”Nouseekohan se 

noin paljon, luistaakohan se noin hyvin, 
mitä kello näyttäisi sen luistavan, miten 
jää toimii tuossa kohdassa, miten muut ki-
vet aikaisemmin siitä kohdasta meni, mi-
tenkäs tämä kivi luistikaan ja mitenkäs se 
nousikaan” ovat kysymyksiä, joita pitää 
miettiä. Niistä saa kuitenkin helposti myös 
epävarmuuden tunteen, jos itseluottamus 
ei ole oikealla tasolla. Se joka antaa liiaksi 
valtaa epävarmuudelle ei onnistu suorituk-
sessa. Se jonka itseluottamus kestää moiset 
epäilyt ja joka heittää sen minkä osaa, 
voittaa pelin. Samoin se, joka tunnistaa 
jännityksen tuoman adrenaliinipuuskan ja 
sopeuttaa heittonsa asian huomioiden, 
voittaa pelin.

 Näitä edellä mainittuja kohtia kun 
puntaroi, pitää tietysti muistaa myös pe-
rusasiat: heittojenkin tulisi pelin aikana 
osua jotakuinkin kohdalleen, taktiikan pi-
täisi olla sopiva ja kipparin olisi onnistut-
tava jään lukemisessa ja viimeisissä ratkai-
suheitoissaan jne. Muitakin joukkueiden 
voittoja ja tappioita selittäviä seikkoja var-
masti löytyy. Niitä voi jokainen pohdiskel-
la omassa mielessään samalla kun miettii, 
miten pelaa seuraavassa pelissä. Tämä cur-
ling on kaikessa yksinkertaisuudessaan oi-
keastaan aika monimutkainen peli, vai 
mitä? Ja siksi niin hauska ja haastava.   ■ 

Pidä pesä tyhjänä

Yksi-yhtä-vastaan -harjoitus, jossa toinen 

pelaaja heittää määristä ja toinen harjaa. 

Heittäjä yrittää heittää kiven pesään ja har-

jaaja yrittää harjata niin, ettei kivi jää pesään 

vaan jää lyhyeksi tai menee pitkäksi. Piste 

sille, joka onnistuu omassa tavoitteessaan ja 

roolien vaihto seuraavaan heittoon. Sopikaa 

jokin pistemäärä, josta peli menee poikki. 

Tämä harjoitus voisi olla hyvä tehdä treenien 

lopussa, kun pelaajat ovat väsyneitä ja jää 

kulunut. Silloin tulee esiin kyky arvioida voi-

maa väsyneenä (millä voimalla heittää ja 

miten kiveä pitää harjata) pelin lopussa, siis 

ratkaisukivien tapaan. Lisäksi harjoitteeseen 

voi ja kannattaa ottaa mukaan kello, jotta 

oppisi kivien luistosta kuluneella peblillä. 

Siis miten kivi luistaa missäkin kohdassa, 

missä kohtaa ryytyminen alkaa ja miten kel-

lolla voidaan asian huomioimista parantaa. 

Kellolla voi mitata vaikka väliaikatoiminnolla 

hogilta hogille väliajan ja vertailla loppuluis-

toa viimeiseltä hogilta pysähdykseen.

...ei kuitenkaan niin rento, 

etteikö tarvittaessa löytyisi 

riittävää puristusta...

Nettipulinat

HARJOITUSVINKKI



■ Riku Harjula
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– Curling kuuluu yhtenä jaostona Vaasan 
Pesis-Maila-Seuraan. Minun käsitykseni 
mukaan Vaasan Pesis-Maila-Seuran pu-
heenjohtaja Erkki Teppo innostui jollakin 
tapaa, että curling on saatava kaupunkiin. 
Vaasan Maila ja kuntayhtymä osti puoliksi 
kaksi kivisarjaa, harjoja ja liukukalosseja 
ja pian Vaasan jäähallin seinään ilmestyi 
iso mainos ”Curling is here” ja puhelin-
numero. Sen verran olin seurannut curlin-
gia Eurosportilta, että tiesin joukkueeseen 
kuuluvan neljä henkilöä. Kyselin kavereil-
ta ovatko he halukkaita kokeilemaan pe-
laamista ja tarvittavat 8 henkilöä löytyi. 
Soitin hallin seinässä olevaan numeroon 
ja kysyin koska on mahdollista päästä pe-
laamaan. Minun tietääkseni olimme en-
simmäinen ulkopuolinen ryhmä, joka tuli 
kokeilemaan curlingia. Aikaisemmin hal-
lihenkilökunta ja hallin liikunnanohjaajat 
olivat perehtyneet lajin sääntöihin ja pe-
lanneet Tuomas Vuoren opastuksella.
 – Meille oli varattu 3 tunnin jäävuo-
ro, johon kuului ohjaus, kahvi ja munk-
ki. Kallis ensimmäinen kerta oli sillä mak-
soimme yli 30 euroa per pelaaja. Ohjaaja 
kertoi meille säännöt ja kun ne olivat sel-
villä pääsimme kokeilemaan heittämistä. 
Osalla oli säännöt aika hyvin hallussa, sil-
lä moni oli seurannut Eurosportilta cur-
lingia ja ihmetellyt miksi Markku halusi 
nyt juuri tuollaisen heiton. Myöhemmin 
on selvinnyt, että ei siellä kapteenin pai-
kalla niin helppoa ole. Heitimme jonkin 
verran harjoitusheittoja ja sitten aloitim-
me pelaamisen, sillä pitäähän sitä päästä 
kilpailemaan.

Julkaisemme tällä paikalla Curlinglehdessä seurapalstaa, jossa seurat voivat tiedottaa ta-
pahtumistaan, turnauksistaan yms. mainittavista asioista. Julkaisemme myös ilmoitusten 
yhteydessä aina esittelyn yhdestä curlingseurasta. Pyrimme esittelemään ainakin aluksi 
pääasiassa nuoria seuroja tai esimerkiksi ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä curlingyh-
teisöjä. Ilmoituksia, ideoita ja kyselyitä vastaanotetaan toimituksessa esimerkiksi osoit-
teessa riku.harjula@pp1.inet.fi 
Edellisessä numerossa julkaistu M-Curlingin esittely heidän 20-vuotistaipaleensa kunni-
aksi saa nyt jatkoa Vaasan Pesis-Maila-Seura ry:n esittelystä.

 – Harjoitusten jälkeen totesimme, että 
laji on mukava mutta emme olleet valmii-
ta maksamaan 30 euroa kerrasta (tämä 
ensimmäinen kerta taisi olla alkuvuodesta 
2004). Otin yhteyttä Vaasan Mailaan ja 
kysyin, koska Mailan kautta on mahdol-
lista tulla pelaamaan curlingia. Sieltä sa-
nottiin, että vasta ensi syksynä (2004) pe-
rustettaisiin curlingjaosto eli silloin olisi 
mahdolista. Meni muutama päivä ja Mai-
lasta soitettiin, että he ovat päättäneet pe-
rustaa jaoston heti. Menimme kokoukseen 
ja siellä perustettiin curlingjaosto. Puheen-
johtajaksi tuli Vaasan Mailan puheenjoh-
taja Erkki Teppo ja minun tuli vastata toi-
minnasta käytännössä. Ensimmäisenä ke-
väänä meitä oli 8 aktiivista ja sitten yritim-
me saada myös toisen radan käyttöön, 
jotta saisimme maksua alemmaksi henki-
löä kohden. Ensimmäisen kevään jälkeen 
8 henkilöä totesi, että lajia voisi jatkaa vie-
lä ensi vuonnakin, Puisto kertoo.
 Ongelmat ja esteet kasvulle pienessä ja 
nuoressa seurassa ovat kaikille tuttuja; ai-
noastaan curlingille pyhitettyä jäätä ei 
kaupungista löydy ja lajia harrastetaan 
jääkiekkokaukalossa, joten olosuhteet 
vaihtelevat. Toinen ongelma löytyy jää-
vuoroista. Vaasassa lajia pääsee harrasta-
maan tällä kaudella kerran viikossa tietty-
nä aikana kahden ja puolen tunnin ajan, 
mutta suunnitelmia harjoitus- ja pelimah-
dollisuuksien parantamiseksi löytyy jo ensi 
kaudeksi.
 Nuoresta historiasta huolimatta seu-
rassa pelataan omaa paikallissarjaa jo vii-
den joukkueen voimin ja haaveissa on 
joukkuemäärän kasvattaminen kahdek-
saan jo tulevalle kaudelle. Lisäksi jäävuo-
ron aikaistamisen tulevalla kaudella toivo-
taan tuovan seuraan myös junioreja. Tule-
vaisuutta on suunniteltu ja toiminnasta 
paistaa läpi puhdas positiivisuus sekä ehkä 
myös hieman ”Pohjalaanen asenne”.
 – Toivon, että saamme nostettua jouk-
kuemäärän aluksi kahdeksaan. Sen jälkeen 

pitäisi hankkia jo uusi kivisarja.Vaasassa 
lajia pääsevät harrastamaan uudet ja van-
hat pelaajat, yksin tai joukkueena. Lajia 
pääsee harrastamaan liitymällä seuraan ja 
sitten oikeastaan jäämaksun hinnalla. Vä-
lineitä saa lainata jäähallilta, joten niitä ei 
tarvitse itse hankkia. Innokkaimmat ovat 
täällä jo hankkineet omia varusteita. Li-
säksi on yrityksillä mahdollisuus osallistua 
harrastesarjaan maksamalla sarjamak-
sun. 
 – Mitään erityisiä suunnitelmia eri ikä-
luokkien tai sukupuolen suhteen ei ole. 
Kaikki ovat tervetulleita harrastamaan 
curlingia yksin tai valmiina joukkueena. 
Myös pyörätuolicurlingiin meillä on va-
rusteissa valmiina yksi heittovarsi, Puisto 
jatkaa.

– Seuran kasvamisesta ja kehittymisestä 
kertoo myös se, että tällä kaudella Vaasa 
teki yhden joukkueen voimin debyyttinsä 
myös miesten SM-sarjan 1.divisioonaan 
juuri Jani Puiston kipparoimalla joukku-
eella. Millaisia suunnitelmia tai tavoitteita 
seuralla on kilpailutoimintansa edistämi-
sessä?
 – Tänä vuonna lähdimme sarjaan ha-
kemaan kokemusta ja oppia. Tavoitteeksi 
asetimme, että viimeisiksi ei jäädä ja pys-
tyisimme pelaamaan hyviä pelejä. Vaasas-
sa tuskin monikaan tietää, että divarissa 
on vaasalaisjoukkue. Toivottavasti muuta-
man vuoden päästä saisimme Vaasasta 
kaksi joukkuetta mukaan turnauksiin! 
Vierumäen SM-sarjassa monet ovat olleet 
kiinnostuneita Vaasan toiminnasta ja ovat 
myös antaneet meille neuvoja harjoitte-
luun ja pelaamiseen. Toivottavasti myös 
Vaasasta löytyy joskus menestyvä joukkue 
mestaruussarjaan.... : )

– Vaasa järjesti SM-Cupin viime keväänä ja 
suoriutui siitä hienosti! Millaiset fi ilikset 
jäivät tuosta tapahtumasta päällimmäisi-
nä mieleen? Oliko tapahtumassa jotakin 

Curling on uusi laji Pohjanmaan lakeuk-
silla, mutta nykyisin Vaasassa toimii nuori 
ja virkeä seura. Enemmän seuran synty-
vaiheista ja lajin rantautumisesta Vaa-
saan, kertoo Vaasanseudun Pesis-Maila-
Seuran curlingjaoston toimintaa vetävä 
Jani Puisto.

Pohjalaasta positiivisuutta              
       länsirannikon peleissä

SEURAT



Tilanne 3

Näin tapahtui:
Punainen päätti poistaa sinisen 
pesäkiven, vaikka olikin selvästi 
tappiolla ilman viimeistä kiveä. 
Poisto osui sisäposkeen poistaen 
samalla ykköskiven keskeltä. 
Sinisellä oli helppo työ poistaa 
suojakivi ja näin tilanne täysin 
sinisen hallinnassa. Punaisen ryöstöyritykset tyssäsivät 
siihen.

Suositeltava ratkaisu:
Punaisen tulee yrittää päästä takaisin peliin. Se edellyttää 
käytännössä ryöstämistä ja määrispeliin siirtymistä. Tässä 
tilanteessa punaisen kannattaa kiertää osittain piiloon 
sinisen suojan taakse, kuitenkin niin että kivi on osittain 
pesässä. Näin estetään suoran poiston mahdollisuus, etuki-
vien poistaminen yhdellä heitolla muuttuu haasteelliseksi 
ja syntyy mahdollisuus rakennella useamman pisteen 
ryöstöä.

Tilanne 1

Näin tapahtui:
Punainen lähti tässä tilanteessa 
heittämään suojaa, vaikka oli tie-
dossa voimakkaasti nouseva jää. 
Suoja nousi reilusti yli, jäi lyhyeksi 
ja siniselle jäi helppo poisto 3-0 
voittoon. 

Suositeltava ratkaisu:
Kun on alkupäistä kysymys, nouseva jää ja peli vielä ta-
sainen, kannattaa välttää turhia riskejä. Oikea ratkaisu on 
heittää sinisistä tupla ja näin vastustajalle maksimissaan 
yksi piste. Sinisen epäonnistuneella heitolla mahdollisesti 
punaiselle yksi tai kaksi.

Suomalaisessa miescurlingissa elettiin mielenkiintoisia aikoja kun 90-luvun alun jäl-
keen joka vuosi vaihtui mestari. Nyt oli ollut Jori Aron kokemusta ja nuoruutta sopi-
vasti yhdistelleen joukkueen vuoro. Joukkueen nuorin, Riku Raunio, pelasi samanai-
kaisesti vielä Perttu Piilon juniorimaajoukkueenkin riveissä, joten kiirettä piisasi sillä 
kaudella. 
 Aron joukkueen pelit eivät kulkeneet Grindelwaldissa odotetulla tavalla A-sarjas-
sa ja saldoksi kirjattiin yksi voitto sekä viisi tappiota. Joukkue kohtasi vastoinkäymi-
siä loukkaantumisten muodossa kun Jorin ja Poikolaisen Markon nivuset paukkuivat 
turnauksen edetessä. Loukkaantumiset, miehistövaihdokset ja huonosti menneet otte-
lut saivat surkean lopun kun sijoitusottelussa Bulgariaa vastaan oli suomalaisten an-
tauduttava ja sijoitukseksi tuli 12. tila. Joukkueessa pelasivat edellä mainittujen lisäk-
si kokenut Juhani ”Hemppa” Heinonen ja ensikertaa arvokisoissa ollut nuori lupaus 
Ville Mäkelä.

Jaana loisti
Toisin kuin miehillä, oli naisjoukkueella hyvä vauhti päällä. Alkusarja meni mukavas-
ti saldolla neljä voittoa ja viisi tappiota. MM-paikka varmistui jo ennen viimeistä si-
joitusottelua, jossa ilman suurempaa panosta tuli tilille tappio. Sijoitus kuitenkin hie-
nosti kuudes ja paikka tuleviin Hamiltonin MM-kisoihin Kanadaan.   
 Joukkueessa pelasivat Jaanan lisäksi Anne Eerikäinen (nyk. Malmi), Laura Frans-
sila (nyk. Tsutsunen) ja Nina Pöllänen. Tämä kokoonpano vakiintuikin tulevien kau-
sien luottojoukkueeksi hallitsemaan suomalaista naiscurlingia ja siinä sivussa napsah-
teli MM-edustuksiakin hyvin menneiden EM-kisojen pohjalta.                                ■

20 vuotta sitten

Vuoden 1985 EM-kisat järjestettiin jälleen Keski-Eu-
roopassa. Täällä kertaa Sveitsin Grindelwaldin hulp-
peissa vuoristomaisemissa. Suomen sinivalkoisia vä-
rejä edustivat MM-paikka tavoitteenaan hyvinkää-
läisten Jaana Jokelan ja Jori Aron joukkueet. Liiton 
silloinen puheenjohtaja Matti Orrainen oli myös mat-
kassa mukana.

■ Tommi Häti
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todella erityistä tai joitain karikoita, joita 
tulevat SM-cupin järjestäjäseurat voisivat 
kenties välttää?
 – SM-cupin puuhanaisena toimi Vaa-
san Mailan sihteeri Leena Knuutila, joka 
vastasi käytännön järjestelyistä. Niistä en 
itse paljoakaan tiedä. Lähtökohta oli tosi 
vaikea, sillä kukaan täältä ei ollut edes 
käynyt muissa turnauksissa, joten kaikki 
oli uutta. Mutta sen muistan, että tuli yl-
lätyksenä kun jään piti olla tyhjänä jo tors-
taina jääntekoa varten. Torstaina olimme 
auttamassa Nummilaa jään teossa ja sil-
loin kuulimme, että meiltä puuttuu lastat 
joilla jäätä höylätään. Hallihenkilökunta 
hommasi lastat heti perjantaiaamuna ja il-
meisesti ne toimivat kohtalaisen hyvin. 
Muuten turnaus taisi mennä ihan hyvin il-
man suurempia ongelmia. Tulevaisuudessa 
kun uudet seurat järjestävät turnauksia 
voisi liitolta tulla jonkinlainen ohje missä 
on lueteltuna kaikki tarvittava turnausta 
varten. Meillä ongelma oli se, että kenel-
läkään ei ollut mitään tietoa jäänteosta ja 
näin välineiden hommaamiselle tuli tosi 
kiire.”

RATKAISUT: HEMPAN PÄHKINÄT 1
Curlinglehti 3/2005

 

Tilanne 2

Näin tapahtui:
Punainen lähti yrittämään poistoa 
sinisen ykköskivestä. Heitto jäi 
ulos, osui poistettavaan, mutta 
poiston jälkeen lipui ulos pesästä. 
Sininen kiersi suojan taakse 
yhden kiven ja lopulta ryösti kaksi 
pistettä.

Suositeltava ratkaisu:
Jälleen kerran tulee muistaa että alkupäissä ei kannata 
turhia riskeerata. Koska jäljellä on vielä kaksi heittoa, vasta 
ensimmäinen pää, viimeisen kiven etu, niin kannattaa 
lähteä vielä avaamaan etukiveä. Siinä on mahdollisuus 
tuplaan, jopa triplaaan mutta kuitenkin niin että heittokivi 
ei saa jäädä ”raiteille” eli suojaksi pesäkiville. Tilanne on 
näin auki ja mahdollisesti on poistettu 1-3 pesäkiveä. 

– Olet nyt seurannut suomalaisen curling-
perheen toimintaa hyvin läheltä parin 
vuoden ajan. Millaisia kehitysehdotuksia 
voisi toiminnassa nostaa esille?
 – Suomen Curlingliitto voisi ilmoi-
tella vähän teksti-TV:seen enemmän tu-
loksia (ainakin SM-sarjataulukko siel-
tä voisi löytyä). Toisen viikonlopun jäl-
keen taisi olla maininta, että Uusipaa-
valniemen joukkue voitti kaikki pelinsä.
TV:ssä näytettiin curlingista pätkä, joka 
taisi olla Lohjalta. Siinä oli curlingrata ra-
kennettu kaukalon viereen. Uusissa harjoi-
tushalleissa voisi jäädytysputket vetää si-
ten että radan viereen saataisiin curlingra-
ta vain curlingkäyttöön. Uusia paikkakun-
tia, joissa rakennetaan halleja voitaisiin in-
formoida tällaisestä mahdollisuudesta. En 
tiedä mutta luulen, että rakennuskustan-
nukset ei näin kovinkaan paljoa nousisi, 
Jani Puisto kehittelee.                            ■

Lisää tietoa curlingista Vaasassa 
kiinnostuneille löytyy osoitteesta 
www.vaasanmaila.fi /curling 



ESPOO

Otaniemen Jyllääjät ry

Markku Huotari

(09) 452 5229/koti

(09) 156 1454/työ

markku.huotari@ytv.fi 

HEINOLA

Sport Club Vierumäki

Jukka Lahtinen

(03) 8424 1207/puh

(03) 8424 1208/fax

040 5287 687/gsm

jukka.lahtinen@vierumaki.fi 

HELSINKI

Eläintarhan Curlingklubi ry

Tuire Autio

050 3600 751/gsm

tuire.autio@helsinki.fi 

Helsingin Yliopiston Curlaajat ry

Jermu Pöllänen

(09) 174 791/koti

040 759 0998/gsm

jermu@iki.fi 

Kulosaari Curling Klubi ry

Sari Wicklund

(09) 684 8570/koti

0400 467 128/gsm

tooti@nettilinja.fi 

Oulunkylän Curling ry

Markku Uusipaavalniemi

Vaiveronkatu 51 A 6

05900 Hyvinkää

markku.uusipaavalniemi

@upn-data.inet.fi 

Tapanilan Erä Curling Club

Aarre Toivonen

040 502 0133/gsm

0400 271 333/gsm

HYVINKÄÄ

Hyvinkään Curling ry

Asko Korhonen

0400 699 341/gsm

asko.korhonen@pp1.inet.fi 

Hyvinkään Palloseura ry

Kari Orrainen

(019) 452 210/koti

(020) 475 2269/työ

 

Hyvinkään Tahko ry

Ilkka Musto

(019) 484 025/koti

(019) 453 700/työ

(019) 419 891/fax

040 5498428/gsm

ilkka.musto@hyvinkaantahko.fi 

JOENSUU

Joensuun Curling ry

Mika Malinen

0400 572 681/gsm

mika.malinen@liperi.fi 

KUOPIO

Kuopion Curlaajat ry

Antti Vainio

044 368 6500/gsm

savon.yrittajalehti@dnainternet.net

LAHTI

Curling Club Lahti ry

Jukka Puolakka

Tapanilankatu 31

15900 Lahti

040 722 7448/gsm

jukka.puolakka@sew.fI

LOHJA

Curling Ladies Lohja

Suvituuli Louhi

(019) 3151 225

suvituuli.louhi@kisakallio.fi 

LOIMAA

Loimaa Curling Club

Erkki Mäkeläinen

(040) 500 6411/gsm

emakelainen@msn.com  

PIEKSÄMÄKI

Pieksämäki Curling ry

Martti Korkalainen

(015) 616 690/koti

0400 655 312/gsm

martti.korkalainen@yit.fi 

 

RANUA

Curling Ranua ry

Matti Pekkala

Aapiskuja 7

97700 Ranua

0400 396 294

matti.pekkala@pp2.inet.fi 

ROVANIEMI

Lappi Kurlinki ry

Timo Tapaninen

045 6311 381

tapaninen.timo@luukku.com

VAASA

Vaasanseudun      

Pesis-Maila-Seura ry

Leena Knuuttila

Mäkiluodontie 7

65410 Sundom

(06) 3571 677/puh

050 5582 931/gsm

VANTAA

A-Curling ry

Yrjö Franssila

(09) 879 6985/koti

(09) 870 62 502/työ

(09) 870 62 522/fax

yrjo.franssila@ajasto.fi 

M-Curling ry

Olli Rissanen

(09) 878 1987/koti

(09) 276 7254/työ

(09) 276 7254/fax

040 553 1233/gsm

rissanen.olli@kolumbus.fi 

YLÖJÄRVI

Länsi-Suomen 

Curling Pirkanmaa ry

Seppo Mattila

Sammonkatu 37 C 38

33540 Tampere

040 563 8590/gsm

seppo.mattila@viestinet.inet.fi 

www.freewebs.com/lscurling
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Puheenjohtaja
Olli Rissanen
koti (09) 878 1987
työ (09) 276 7254
faksi (09) 276 7254 
gsm 040 553 1233
Kivivuorenkuja 4 A 3
01620 Vantaa
olli.rissanen@curling.fi 

Varapuheenjohtaja / sihteeri
Riikka Louhivuori
gsm 040 733 4278
Pietarinkatu 4 A 9
00140 Helsinki
riikka.louhivuori@congreszon.fi 

Jäsenet
Tuire Autio
gsm 050 360 0751
Mika Malinen
gsm 0400 572 681
Kari Kokkonen
gsm 040 574 7942
Katja Kiiskinen
gsm 040 589 8194
Timo Tapaninen
gsm 045 631 1381

Varajäsenet
Yrjö Franssila
gsm 0400 415 214
Aku Kauste
gsm 050 321 8452
Sari Laakkonen
gsm 041 442 8270
Pia Lehtonen
gsm 040 562 2898

Liiton pankkiyhteys
Nordea 102950-217608

SUOMEN CURLINGLIITTO RY

www.curling.fi 

Kivivuorenkuja 4 A 3, 01620 Vantaa
Puhelin  (09) 878 1987
Faksi (09) 276 7254
Sähköposti: liitto@curling.fi 
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