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Uudet kujeet 

Otin curlinglehden päätoimittajan tehtävät vastaan kaksi vuotta sitten ja 
nyt kirjoittaessani viimeistä pääkirjoitustani on hyvä hetki pysähtyä pohti-
maan, mitä kaikkea tuona aikana on ehtinyt tapahtua.

2009 - 2010 suomalaisen curlingin suurin ilonaihe oli eittämättä poikien 
juniorimaajoukkueemme menestys. Nyt kaksi vuotta myöhemmin aiheen tii-
moilta on ehditty jo tehdä kotimaista curlinghistoriaa, kun Iiro joukkueineen 
esiintyi ensimmäisenä suomalaisjoukkueena juniorien MM-kisoissa kolmatta 
perättäistä kertaa. Samoihin aikoihin keväällä 2010 Kalle Kiiskisen Eurocks 
palasi ”perinteisellä” kokoonpanollaan yhteen ja vei miesten Suomen mesta-
ruuden. Kun tähän vielä lisätään naisten maajoukkueen nousujohteinen kehi-
tys Ellen Vogtin johdolla, elimme toiveikasta aikaa seuraavien olympialaisten 
suhteen. Vancouverissa ei suomalaisia curlingjäillä nähty, mutta asetelmat 
Sotshin suhteen lupasivat hyvää.

Samoihin aikoihin puhututti liiton aikomus palkata riveihinsä ensimmäinen 
varsinainen työntekijä. Työntekijän tärkein tehtävä olisi auttaa harrastajamää-
rät kasvuun, tuoda laji lähemmäs nuoria ja helpottaa seuroja olosuhdeongel-
miensa kanssa. Kasvua haettiin myös perustamalla liitolle viestintävaliokun-
ta, jonka tehtävä olisi tuoda lajille näkyvyyttä ja kasvattaa tunnettuutta sekä 
tätä kautta harrastajamääriä.

Nyt kahta vuotta myöhemmin tilanne ei rehellisesti sanoen ole juurikaan 
muuttunut. SM-sarjan sekä arvokisojen tiedottaminen on eittämättä paran-
tunut, vaikkakaan mitään mullistavaa ei tällä rintamalla ole tapahtunut. Ju-
nioritilanne on entistä heikompi, eikä esimerkiksi hallien suhteen ole edes 
nähtävillä mitään varmuudella realisoituvaa edistystä. 

Miksi kuitenkin tunnen luottavaisuutta suomalaisen curlingin tulevaisuut-
ta kohtaan? Eri turnauksissa ympäri maan on edelleen nähtävillä, kuinka vah-
vana lajimme harrastajien luoma yhteisöllisyys elää. Tästä saa valtaosa muis-
ta lajeista olla aidosti kateellisia. Yhteisöllisyys on myös se voimavara, josta 
seuraavatkin puuhamiehet ja –naiset kumpuavat.  Tämä on myös elinehto 
pienelle lajille.

SM-sarjan kärjen laajentuminen luo pohjan tuleville kansainvälisille me-
nestystarinoille, joita seuraa yleisön kasvava mielenkiinto. Sitä odotellessa 
meillä jokaisella curlingin harrastajalla onkin upea tilaisuus kantaa kortemme 
yhteiseen kekoon vapaaehtoistyöllä ja vaikkapa rekrytoimalla yksi uusi ystävä 
lajin pariin!

Vilpittömät kiitokset kaikille lukijoillemme sekä yhteistyökumppaneillem-
me kuluneista kahdesta vuodesta! Omat haasteeni jatkuvat ennen kaikkea 
työelämän ja jatko-opiskeluiden parissa, mutta jossain muodossa tulen myös 
jatkamaan ainutlaatuista lajiamme ja toivottavasti kykenen auttamaan myös 
seuraajaani lehden parissa. Seuratkoon hienon lehtemme historiassa uusi luku 
ja uudet kujeet!

   Riku Harjula
   Päätoimittaja
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ONNITTELUT AKULLE!

Suomalainen huippucurling sai uuden mestarin, kun 
Aku Kausteen joukkue vei lopulta suvereeniin tyyliin 
miesten Suomen mestaruuden, ja edustaa siten Suomea 
seuraavissa EM-kisoissa ensi joulukuussa. Akun jouk-
kue on viimeisten parin vuoden aikana panostanut lajiin 
todella paljon, ja mestaruutta olikin jo monella taholla 
odotettu useamman ”himmeämmän” mitalin jälkeen. 
Onnittelut koko joukkueelle, hieno suoritus! Ja tässä on 
jälleen hyvä esimerkki siitä, että kovalla ja pitkäjänteisellä 
työllä on mahdollisuus nousta huipulle, myös ilman suu-
rempaa ulkopuolista rahoitusta. Naisten mestaruus on 
vielä tätä kirjoitettaessa avoinna, kun Oona Kausteen ja 
Anne Malmin joukkueet ratkaisevat mestaruuden uu-
sintapeleissä.  

Sekä miesten että naisten maajoukkuetta odottaa kova 
haaste, kun tulevissa EM-kisoissa on viimeinen tilaisuus 
lunastaa himoittu MM-kisapaikka, ja sitä kautta tavoitella 
vielä paikkaa vuoden 2014 talviolympialaisiin. Uskomal-
la omaan tekemiseen kaikki on kuitenkin mahdollista! Ja 
myös olympiakomitea on omalta osaltaan kannustamas-
sa edustusjoukkueitamme, koska jo nyt on tiedossa, että 
kummallekin joukkueelle on myönnetty valmennustu-
kea! TWT!

TULE MUKAAN LIITON 
TOIMINTAAN!

Kuten kaikki tietävät, suurin osa liiton toiminnasta 
perustuu edelleen vapaaehtoistoimintaan, joka on suo-
malaisen urheilun suurin voimavara lajissa kuin lajissa. 
Vapaaehtoisia ei kuitenkaan koskaan ole liikaa ja sinun 
apuasi tarvitaan! Mm. Curlinglehti ja viestintävaliokun-
ta tarvitsevat lisää tekijöitä, eikä näihin tehtäviin vaadita 
mitään erityiskykyjä, vaan rakkaus lajiin ja into osallistua 
yhteisen hyvän kehittämiseen on hyvä lähtökohta. 

Curlinlehden tämän numeron myötä on ilo toivottaa 
tervetulleeksi mukaan Pieksämäen Curlingia edustava 
Eila Keinonen, joka vastaa lehden taittamisesta ainakin 

seuraavan vuoden ajan. Samalla kiitokset Kalle Walli-
nille, joka parin vuoden taittajan pestin jälkeen siirtyy 
nyt kohti uusia haasteita! 

Liiton pitkäaikainen web-master Markus Sipilä on il-
moittanut jättävänsä viestintävaliokunnan vetovastuun 
uusille tekijöille, mutta meidän kaikkien onneksi Mar-
kus kuitenkin jatkaa web-masterin tehtävissä – kiitos 
Markus pyyteettömästä työstäsi suomalaisen curlingin 
hyväksi! 

Ja suuret kiitokset menevät myös Riku Harjulal-
le, joka tämän numeron myötä on jättämässä lehden 
päätoimittajan tehtävät! Kaikki mainitut henkilöt sekä 
muut suomalaisen curlingin parissa ”puurtavat” ovat 
meille korvaamattomia! Jos siis olet kiinnostunut edellä 
mainituista, tai joistain muista tehtävistä rakkaan la-
jimme parissa, ota rohkeasti yhteyttä, sillä olet varmasti 
tervetullut!

Juuri nyt aurinko paistaa mukavasti ikkunasta, joten 
toivotan kaikille oikein hauskaa ja lämmintä curlingkevät-
tä! Muistakaa osallistua tuleviin tapahtumiin niin jäällä 
kuin jään ulkopuolellakin!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Olli Rissanen
Puheenjohtaja
Suomen Curlingliitto



18 –20 of October 2012th th

Info and registration: www.tallinncup.ee

for 8 Tallinn Cup?th

Tournament will be held in co-operation with:

Are you ready

42 teams

Previous TC winners:
Ryttylän Visa (2005) A-Curling (2006) M-Curling (2007)

Kivit äjät (2009) CC Dominant Eye (2010)
• •

t •

Who is next Finnish team
to win TC 2012?

Who is next Finnish team
to win TC 2012?
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Meiltä ja 
maailmalta
Teksti:  Jari Laukkanen
Kuvat  WCF-arkisto

•Kanadalaiset tykkäävät katsoa curlingia telkkarista. No, se ei tietysti ole uu-
tinen, ovathan kanukit curlingkansaa henkeen ja vereen. Katsojaluvut tämän 
vuoden Brierissa olivat lähes samalla tasolla kuin NHL:ssä. Brierin finaalia töl-
lötti 1 135 000 katsojaa, joka ylitti vain hivenen naisten finaalin katsojamäärän. 
Naisten Scotties-finaalia seurasi televisiosta 1 003 000 katsojaa. Brierin pronssi-
matsia seurasi pikkukanavalla 330 000 katsojaa, naisten pronssimatsi veti kun-
nioitettavat 630 000 ihmistä tv:n ääreen pääkanavalla. 

 
•Nelinkertainen Brier-voittaja ri-

pustaa pelikengät naulaan. 52-vuotias 
Ferbey elätteli vielä hivenen toivei-
ta saada vanha menestysjengi Dave 
Nedohin, Scott Pfeifer ja Marcel Roc-
que pelaamaan kanssaan kohti Sot-
chin olympialaisia, mutta Nedohinin 
päätös pelata nuorempien pelureiden 
kanssa päätti Ferbeyn spekulaatiot 
pelaamisen suhteen. Joukkue pelasi ai-
kanaan 12 vuotta yhdessä ja varsinkin 
2000-luvun alkuvuosian dominoivat 
Kanadassa ja maailmantasolla kilpa-
curlingia. Ferbey saattaa vielä jossain 
vaiheessa osallistua kuitenkin hupitur-
nauksiin, mahdollista on myös pelata 
satunnaisesti seniorikisoissa. 

Curling toimii televisiossa, 
ainakin Kanadassa 

Ferbey 
lopettaa 
kilpacurlingin 

 
•Glenn Howard pelasi alkusarjan pelissä Saskatchewania vastaan uransa 175. 

pelin Brierissa, joka on uusi ennätys. Edellinen ennätyksenhaltija oli isoveli Russ 
Howard. Lisäksi Glenn sai tililleen toisenkin ennätyksen – hänellä on nyt pisin 
aika Brierissa hankittujen voittojen aikajanalla. Ensimmäisen ja toistaiseksi vii-
meisen voiton aikaväli on kunnioitettavat 25 vuotta.

Joukkuekaveri, tälle kaudelle Howardin remmiin lähtenyt Wayne Middaugh 
hankki vyölleen myös ennätyksen. Hänestä tuli ensimmäinen pelaaja, joka on 
voittanut Brierin kolmella eri pelipaikalla. Mestaruus on tullut Russ Howardin 
kakkosena, itse oman jengin kipparina ja nyt sitten kolmosena. Ainoastaan neljä 
peluria on ottanut mestaruusviitan sekä kipparina että muuna pelaajana kautta 
historian. Pat Ryan on yksi heistä. Tämänvuotinen mestaruus oli molemmille 
Glennille ja Waynelle neljäs laatuaan. 

Ennätyksiä rikottiin Brierissa  
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•Maailmanmestari Jeff Stoughton teki johtopäätöksiä heikosti suju-
neesta Manitoban mestaruusturnauksesta ja päätti tiputtaa pitkäaikaisim-
man pelikaverinsa, ykkösheittäjä Steve Gouldin kylmästi porukasta pois. 
Miehet voittivat yhdessä 3 Brieria ja Steven kanssa Jeff voitti maailman-
mestaruudet vuosina 1996 ja 2011. Gould ei ollut mukana joukkueessa, 
kun Jeff hävisi MM-finaalin 2009 Hammy McMillanille. 

Stoughton toteaa, että ”on kovaa tehdä tämmöinen päätös, mutta us-
kon sen olevan oikea päätös.” ”Joukkue voi nyt suunnata eteenpäin ja 
niin voi Stevekin. Uskon, että meistä tulee parempi joukkue ja se on 
syy muutokseen. Se voi toimia tai sitten ei” sanoo Jeff. Steve Gould ei 
halunnut kommentoida asiaa muuten kuin sanomalla, että olisi halun-
nut jatkaa joukkueessa. Tyler Forrest ottaa vastedes ykkösen tehtävät ja 
harjakassin kantaakseen kisoihin. Stoughtonin tähtäimessä ovat Sot-
chin olympialaiset ja Winnipegissä pelattavat Kanadan olympiakarsin-
nat vuonna 2013. 

Edellisillä kerroilla kanukkien olympiakarsinnoissa hän jäi toiseksi 
vuonna 2005 ja kolmanneksi 2009. 

•Jos joukkueissa tapahtuu muutok-
sia Suomessa vuosittain, niin tapahtuu 
ison veden takanakin. Viime vuonna 
Kanadaa naisten MM-kisoissa edus-
tanut Amber Holland on jättänyt 
entisen porukkansa ja perustaa uuden 
ryhmän tavoitteena seuraavat olympia-
laiset. Shannon Kleibrinkin pitkäai-
kainen kolmonen Amy Nixon perus-
taa myös oman, uuden porukan Sotchi 
mielessään. Lori Olson eli Cheryl 
Bernardin kolmonen lähtee joukku-
eestaan. Ottawassa brier-kävijä Bryan 

Annen porukka on hajoamassa osit-
tain ja uusiutumista saattaa tulla Oona 
Kausteen porukkaankin. Eszter Ju-
hazc jäi Oonan ryhmästä sivuun EM 
-kisojen jälkeen, joten saa nähdä, missä 
ryhmässä hänet ensi vuonna nähdään. 
Annetaan ajan kulua ja katsotaan, mil-
laisia ryhmiä ensi vuoden SM-sarjaan 
ilmoittautuu. Mielenkiintoista myös 
siinä mielessä, että Oona ja Anne pe-
laavat uusintaa mestaruudesta ja edus-
tuspaikasta ensi vuoden EM-kisoihin.

Stoughton heitti luotto-
pelaajan ulos joukkueesta

” Se voi toimia 
tai sitten ei ...

Joukkueet elävät ja muuttuvat 
maailmalla kuten Suomessakin 

Cochrane uusii joukkuettaan siten, 
että suomalaisille tutut Rich Moffat 
ja John Steski saavat etsiä uudet pe-
likaverit. 

Suomessakin pakat ovat tällä het-
kellä sekaisin monella porukalla. Uu-
siutumista on tapahtumassa Markun 
porukassa, sillä huhujen mukaanToni 
Anttila pelaa ensi vuonna Tomi Ran-
tamäen kanssa. 

Naisten puolella on tilanne aika 
avoin, sillä huhujen mukaan Malmin 

Amber Holland Toni Anttila
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Tätä kirjoittaessani Suomen mestaruus ei ole 
vielä ratkennut. Ratkaisevat paras kolmesta pelit 
Malmia vastaan häämöttävät ensi viikolla. Jat-
kopeleihin ei oltu tänäkään vuonna varauduttu 
ja pelipäivien löytämisestä syntyikin melkoinen 
soppa. Tästä on varmaankin taas opittu ja tule-
vina vuosina myös jatkopelien mahdollisuus on 
otettu huomioon ja pelipäivät pelaajien tiedossa 
jo alusta lähtien. Me pelaamme SM-sarjaa koko 
rahan edestä, jo toista vuotta peräkkäin.

Kautemme on ollut nousujohteinen. En tosin 
pidä sitä kovinkaan suurena ihmeenä, sillä olihan 
alkukaudesta aika moni palanen vielä pois pai-
koiltaan. Pikkuhiljaa kauden aikana palaset ovat 

loksahdelleet paikoilleen ja se on ilman muuta nä-
kynyt peleissä. Kausi edustusjoukkueena on vaati-
nut paljon aikataulujen järjestelyitä sekä asioiden 
tärkeysjärjestykseen asettelua. On ollut ilo huoma-
ta, että curling on ollut joukkueelle ykkönen.

Viimeisissä peleissä on panoksena se, mihin on 
tähdätty koko kausi. Vielä täytyy puristaa par-
haansa ja toivoa vain parasta! Tämänkaltainen 
ikimuistoinen ja upea vuosi olisi hienoa elää uu-
delleen.

– Oona Kauste

8  / SUOMEN CURLINGLEHTI 2 • 2012

2010 – 2011 Mestareiden palsta

Viimeistä viedään tällä erää. Kausi on siis takana-
päin ja miesten SM-sarjassa mestaruus meni ansai-
tusti Aku Kausteen joukkueelle. Kolmas sija ei juu-
rikaan lämmittänyt, kun kauden alussa tavoitteena 
oli ehdottomasti uusia mestaruus. Tavoitteena oli 
myös hankkia Suomelle A-sarjapaikka joulukuun 
EM-kisoista, mutta siihenkään eivät tällä kertaa 
rahkeet riittäneet.

Kausi oli siis ehdottomasti pettymys ja uskoim-
me itse, että edellytykset olisi ollut parempaan.  Jos 
jotain yksittäisiä syitä floppaamiselle täytyy löytää, 
niin perustekniikassa oli kaikilla aika paljon teke-
mistä. Pelejä pelattiin paljon syksyn mittaan, mutta 
ihan pelkkien treenien määrässä ja laadussa olisi ol-
lut ehdottomasti parannettavaa.

Omalta kohdalta sen verran, että syystä ja toi-
sesta on kausi ollut välillä väkisin vääntämistä ja 
varsinkin Moskovan EM-kisojen jälkeen motivaa-

tio ja kiinnostus curlingia kohtaan kokivat melkoi-
sen pohjakosketuksen. Viimeisen SM-turnauksen 
jälkeen en ole hirveän montaa ajatusta curlingille 
uhrannut eikä ainakaan vielä ole mitään palavaa 
kaipuuta takaisin syntynyt, päinvastoin.

Ainakin tällä hetkellä tuntuu hyvältä idealta pi-
tää kokonaan taukoa curlingista, mutta saa nähdä 
alkaako kesän jälkeen taas tehdä mieli jäälle. Sen 
verran on tällä hetkellä varmaa, että tämän kauden 
joukkue ei enää ensi kaudella pelaa ainakaan sa-
massa kokoonpanossa. Kuka pelaa ja kenen kanssa 
selviää varmasti sitten aikanaan.

Kiitokset kaikille, jotka ovat vuoden aikana näi-
tä tarinoita jaksaneet lukea. Hyvää kevättä ja kesää 
kaikille curlingin ja kaiken muunkin parissa!

   – Kasper Hakunti

Kausi paketissa

Miehet

Naiset

Jännitystä koko rahalla
Oona Kausteen joukkue uusi curlingin 

naisten Suomen mestaruuden voittamalla
Anne Malmin joukkueen otteluvoitoin 2-1. 
Oona Kauste lunasti joukkueellen samalla 
edustuspaikan joulukuun EM-kilpailuihin.
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Junnu-MM-kisojen jälkitunnelmissa
Elämäni ensimmäistä kertaa kisaturistina: katsojana juni-

oreiden curlingin MM-kilpailuissa Östersundissa, Ruotsissa. 
Oikein miellyttävä, tosin pumpulle ottava kokemus. Yhdek-
sän päivän aikana tuli katsottua 15 peliä eli noin 45 tuntia 
curlingia. Ja kun tietää, että katsomalla oppii, niin olihan 
tuo melkoinen ”treenileiri”. Reissu herätti tosin voimakkaita 
tunteita tästä meidän suomalaisesta curlingtekemisestä. 

Kyllä hävetti melkoisesti, kun ruotsalaiset kisajärjeste-
lijät tulivat varmistamaan, että joutuvatko suomalaiset 
junnupelaajat itse järjestelemään kaikki käytännön asi-
at? Olivat jossain vaiheessa huomanneet, että Iiro Sipola, 
joka oli yhteydessä järjestelijöihin, olikin Suomen joukku-
een kapteeni. Voi sitä pään pyöritystä ja ihmettelyä kyllä 
-vastauksemme jälkeen. 

Suomalainen ”kisakoneisto” on näköjään junioreidenkin 
osalta samassa jamassa kuin 1980-luvulla, kun itse osallistuin 
junnu-EM:iin. Eli kisoihin lähtevä joukkue saa hoitaa kai-
ken itse, pelivaatteista ja matkoista lähtien.  Ihan tarpeeksi 
haastetta aikuisille, saati junioreille, jotka voisivat olla jopa 
vain 16-vuotiaita. Suomen puolesta junnujoukkue saisi lähteä 
kisoihin vaikka ihan keskenään, ilman yhtään aikuista, vaik-
ka ilman valmentajaa. Tai valmentaja voi olla vaikka pelaajia 
nuorempi joukkuepelikaveri, näinkin on tapahtunut. Muilta 
mailta löytyy joukkueen tueksi mm. joukkueenjohtaja, pää-
valmentaja ja joukkuevalmentaja. Kaikki aikuisia, osa maan 
curlingliiton määräämiä henkilöitä. 

Mitäs jos seuraaviin arvokisoihin osallistuva junnujoukkue 
lähtisikin esim. Ranualta, josta muiltakaan pelaajilta ei löydy 
arvokisakokemusta. Mitä tukea ko. joukkue ja joukkueen pe-
laajien vanhemmat saisivat curlingliitolta?   

Ruotsin poikajoukkue kertoi paikallisessa lehdessä, että 
jännittää pukea maajoukkuevaatteet päälle. Eli yhtenäinen 
maajoukkuevaatetus on esim. talvitakki, pelitakit, useat pit-
kä- ja lyhythihaiset pelipaidat kummallakin värillä. Suomes-
sa ei ole vieläkään yhtenäistä maajoukkuevaatetusta, vaan 
jokainen joukkue hoitaa itselleen sen näköiset vaatteet kuin 
haluavat tai sellaiset, mihin rahat riittävät. Suomen junnuil-
la rahat eivät riittäneet edes hommaamaan kaikille sääntöjen 
mukaisia valkeata ja sinistä pelitakkia eikä pelipaitoja, saati 
yhtenäistä ulkotakkia. Ei ole Suomessa junnuilla jännitystä 
pukea maajoukkuevaatteita päälleen vaan jännitetään saa-
daanko ne ylipäätänsä hommattua. 

Töitä riittää. Toivottavasti asiat ovat paremmassa kunnossa, 
kun seuraava junnujoukkue lähtee arvokisoihin edustamaan 
Suomea. Tosin yhtään tällaista junnujoukkuetta ei Suomessa 
tällä hetkellä ole. Tähänkö tämä loppui?

Ruotsissa junnumestaruudesta eli paikasta MM-
kisoihin pelasi 6 poika- ja 8 tyttöjoukkuetta. 
MM-kisapaikan saanut poikajoukkue on pelan-
nut yhdessä 7 vuotta ja keski-ikä 17 vuotta. 

Ruotsalaiset ovat olleet jo useamman vuoden huolis-
saan junnujoukkueiden vähäisestä määrästä ja kes-
kittävät voimiansa junnuihin. Seuroilla on vahva tuki 
liitolta mm. rahoituksen ja toimintasabluunan osalta.

Kanadalaisten pelaajien vanhemmat eivät tienneet, 
kuinka monta junnujoukkuetta maassa on. Paljon, oli 
vastaus. Albertan alueen karsinnoissa, josta poika-
joukkue aloitti polkunsa kansallisiin karsintoihin, 
oli 26 joukkuetta. Siitä edettiin sitten provinssin 
karsintoihin ja siitä Kanadan mestaruuskisoihin.

Kanadan pojat opiskelevat yliopistossa, jossa cur-
lingia harjoitellaan 3 tuntia päivässä maanantai-
sin, tiistaisin ja keskiviikkoisin. Loppuviikko pojilta 
menee pelatessa kahdessa eri joukkueessa: yliopis-
tojoukkueessa ja tässä omassa kisajoukkueessa.

Kanadassa junnupeleistä tehdään tilas-
tot (heittoprosentit), joiden perusteella ni-
metään kauden All Stars –joukkue.  

Kanadalaisia odotti bonusraha mitalisijoista.

Norjan poikien budjetti kaudelle oli 30.000 
euroa. Suomalaisten 5.000 euroa, josta pi-
tää siis mm. ostaa pelivaatetus, maksaa jääajat 
ja valmentajan asumiskulut MM-kisoissa.

Kisoissa kuultua
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Anne Malmi
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Historiaa: Outokumpucurling
– Pohjoiskarjalaisen curlingin juurilla Outokummussa 1939

Ismo Björn

Tarvittiin laji,joka yhdistäisi  
työntekijöitä ja virkailijoita.
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“Curling on engalnninkielinen 
nimitys eräälle hyvin hauskalle 
vanhemman väen jääkenttäpelille”. 
Näin esitteli kaivosyhtiö Outokumpu 
Oy:n lehti Outokummun Sanomat 
curlingia lukijoilleen syksyllä 1939. 
Nimettömäksi jäänyt toimittaja kertoi 
pelin olevan ikivanha, mutta Suomessa 
sitä ei oltu toimittajan tietojen mukaan 
pelattu kuin poikkeuksellisesti. Nyt 
oli laji tarkoitus juurruttaa Outokum-
puun, Pohjois-Karjalaan.

 Toimittaja ei yrittänyt  keksiä lajille 
suomalaista nimeä. Paremman puut-
teessa hän sanoi käyttävänsä nimeä 
kierittely, sillä curling käännettiin sa-
natarkasti kierittelemiseksi, rullaami-
seksi ja kähertämiseksi. Curlingia pe-
lattiin toimittajan  mukana erityisesti 
Sveitsissä, jonkin verran Skotlannissa, 
aika paljon Kanadassa ja myös Ruot-
sissa. 

Kanadassa lajia harrastivat muun 
muassa Norandan kaivosmiehet, ja 
tämä oli herättänyt kaivosyhtiö Outo-
kumpu Oy:n kiinnostuksen lajia koh-
taan. Suomessa vieraillut Mr. Ames oli 
kertonut outokumpulaisille Kanadan 
kaivosmiesten olevan hyvin innostu-
neita lajiin, ja mikä tärkeää, kaivos-
miesten mukana Kanadassa pelasivat 
myös yhtiön insinöörit, konttoriväki ja 
toimitusjohtaja. Tähän pyrittiin myös 
1930-luvun lopun Outokummussa, 
jossa kaivosyhtiö pyrki järjestämään 
henkilökunnalleen mahdollisuuksia 
päästä vapaa-aikoinaan irtaantumaan 
työasioistaan sopivan ja kiinnostavan 
harrastuksen pariin. Paikkakunnalle 
tarvittiin laji, joka yhdistäisi työnteki-
jöitä ja virkailijoita.

Outokummun Sanomat esitteli cur-
lingin sääntöineen outokumpulaisille, 
ja tarkoitus oli ottaa laji koekäyttöön 
Outokummussa talvella 1939–1940. 
Ilmasto-olosuhteet yhtiön kentällä 
Kyykerillä eivät olleet yhtä hyvät kuin 
Sveitsissä, mutta jos lajia voitiin pela-
ta Kanadassa, “kyllä kai se meilläkin 
soveltunee”, kirjoitti Outokummun 
Sanomat. 

Yhtiön kenttä - Pohjois-Karjalan 
parhaaksi kehuttu - oli valmistunut 
1938. Se oli riittävän iso, joten siitä 
voitiin rauhoittaa osa curlingille jää-
pallon siitä kärsimättä. Jääpallopelit oli 
aloitettu heti radan valmistuttua. Yh-
tiö toivoi jääpallon saavuttavan saman 
laajuuden kuin mihin Outokummun 
suosituin peli pesäpallo oli yltänyt. 

“Silloin pölykeuhkoiset miehet joutuisi-
vat uudistamaan keuhkonsa useamman 
kerran vuoden kuluessa”, kirjoitti Ou-
tokummun Sanomat. Keuhkojen tuu-
letukseen pyrittiin myös hiihtämällä, 
ja nyt oli tarjolla uusi jääpeli, curling.

Luistella ei kierittelykentällä saanut, 
ja myös jään tuli olla erikoisen tasais-
ta. Lehti antoi tarkat ohjeet kentästä ja 
sille piirrettävistä rajoista. Ne olivat ni-
meltään jalkaraja, takaraja, lakaisuraja 
ja sikaraja. Koko kentän pituus oli 42 
metriä, joten curlingille oli varattava 
jäältä 8 x 45 metrin suuruinen alue. 
Tarvittiin joukko kahvalla varustettuja 
kierittelykiviä, jotka olivat tehtyjä joko 
graniitista tai valuraudasta ja painoivat 
noin 20 kiloa kukin. Lisäksi tarvittiin 
luutia, sillä luutimisen avulla voitiin 
kiven kulkumatka saada pitenemään 
useita metrejä, neuvoi lehti.

Joukkueissa oli neljä pelaajaa, jotka 
numeroitiin. Numero 4 oli kaptee-
ni. Tavoitteena oli saada kivet lähelle 
maaliympyrän keskipistettä, missä 
pidettiin puista “nukkea” merkkinä. 
Pelin kuluessa oli aikaa rupatella ja ta-
pana oli toimittajan tietojen mukaan 
kilpailla siitä, kuka sattuvimmin ja hu-
paisimmin osasi moittia vastapuolueen 
kehnoa peliä. Tällainen pilailu vaati 
taitoa, sillä ketään ei saanut loukata 
eikä suututtaa, muistutti toimittaja.

Curling-kiviä ja muita välineitä ei 
Outokumpuun saatu, pelirajatkin 
jäivät piirtämättä, sillä talvella 1939–
1940 piirrettiin valtakunnan rajoja 
uuteen muotoon. Talvisodan ja jatko-
sodan jälkeen ei lajia enää tarjottu Ou-
tokumpuun. Uutena lajina Outokum-
mun runsaaseen lajivalikoimaan tuli 
curlingin sijaan tennis. Sänkivaaran  
puistoon rakennettiin tenniskenttä 
vuonna 1946, ja näin ylemmät toimi-
henkilöt saivat sopivan kesälajin.

Mistä kivet olisi Outokumpuun 
saatu syksyllä 1939 hankittu?

Vanhempien joensuulaisten curlin-
gin pelaajien mukaan todennäköisin 
paikkakunta on Viipuri, jossa lajia tie-
detään 1930-luvulla harjoitetun. Toi-
nen mahdollisuus on, että kivet olisi 
hankittu jostain ulkomailta, esimer-
kiksi Kanadasta, jonne kaivosyhtiöllä 
oli suhteita.

Todennäköisesti laji olisi löytänyt 
paikkansa outokumpulaisessa yhtei-
sössä, ja myös seura olisi perustettu. 

Rahaa oli luvassa, sillä jokainen hy-
väksyttävä vapaa-ajan harrastus, jolla 
oli riittävän laaja pohja henkilökunnan 
keskuudessa, sai yhtiöltä toimiluvan ja 
taloudellista tukea. Edellytyksenä oli, 
että harrastajat järjestäytyivät kerhoksi 
tai seuraksi. 

Työntekijöiden käytössä olivat yh-
tiön ylläpitämät kesänviettokohteet, 
monipuoliset liikuntapaikat ja har-
rastetilat. Curling-kentän ylläpito ei 
Outokumpu Oy:n taloudessa olisi 
paljoa painanut. Outokummussa oli 
jo urheilukenttä, luistinrata, koripal-
lokenttä, hiihtomaja, voimistelusali, 
painisali, uimalaituri, nyrkkeilykehä, 
painonnostovälineet sekä valonheitti-
min valaistu tekniikkarinne hiihtoa ja 
mäenlaskua varten. Pitkälahdessa oli 
soutuveneitä marja- ja kalastusmatkoja 
varten. Curling olisi ollut yksi laji lisää 
yhtiöläisten hyvinvoinnin edistämisek-
si ja Outokumpu Suomen ensimmäisiä 
curlingpaikkakuntia.

– Ismo Björn 
Outokumpulaistaustainen  

joensuulaistuva curlingharrastaja
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Taktiikkasarjan toisessa artikkelissa käsittelen pisteiden keräämiseen liittyviä asioita. Osa asiasta on var-
masti suurimmalle osalle aktiivipelaajista ns. peruskauraa, mutta vähintään aloitteleville taktikoille artikkeli 
sisältää hyviä rakennuspalikoita tehokkaan hyökkäyspelin rakentamiseksi. Artikkelissa esitellyt asiat sisältävät 
osaksi kirjoittajan omia subjektiivisia näkemyksiä, mutta pyrin pitämään asiat riittävän yleisellä tasolla, 
jotta jokainen lukija voi poimia artikkelista omaan peliinsä sopivia rakennuspalikoita.

Taktiikan ABC
B-kohdan pisteidenkeruumenetelmät

Toni Sepperi

Ensimmäinen sääntö hyökkäyspeliä 
ajatellen on oltava jokaisen pelaajan 
alitajunnassa: hyökkäys aloitetaan ra-
kentamalla suojat.

Jos suojat ovat huonot tai niitä ei 
ole ollenkaan, vastaa se likimain talon 
rakentamista saviselle pohjalle ilman 
paalutusta. Pään ensimmäisillä kivillä 
on keskityttävä riittävällä huolellisuu-
della suojien rakenteluun, jotta hyök-
käyksellä olisi mahdollista saavuttaa 
toivottuja tuloksia. Jos lisäpisteiden 
tarve on ilmeinen, ei ole syytä puuttua 
liian aikaisin tilanteeseen pesässä vaik-
ka vastustaja näyttäisikin asettelevan 
vaarallisen näköisiä kiviä pesään suo-
jien rakentamisen aikana.

”Yksi virhe” riittää 
kolmeen pisteeseen

Kuten kaikki tietävät, kahden pis-
teen paikan rakentamiseksi riittää 
lopulta yksi suojakivi, jonka taakse 
voidaan kiertää pesäkivi, jota vastus-
taja ei kykene poistamaan. Käyn seu-
raavassa läpi tilanteen, jossa viimeisen 
kiven edun kanssa pelaava joukkue on 
viimeisessä päässä tappiolla kolmella 
pisteellä ja siten pakotettu ottamaan 
päästä kolme pistettä. Käyn tämän ti-
lanteen läpi ensimmäisenä sen vuoksi, 
että tilanne havainnollistaa suojakivi-
en tärkeyttä ja pesäkivien aikaansaa-
maa painetta puolustavan joukkueen 
kannalta.

Pää alkaa puolustavan joukkueen 
osalta kahdella läpiheitolla, koska täl-
löin onnistuneilla perusheitoilla puo-
lustava joukkue antaa vastustajalle 
mahdollisuuden maksimissaan kah-
teen pisteeseen, joka riittää ottelun 
voittoon. Hyökkäävä joukkue heittää 
reunasuojia samalle tasolle suoja-alu-
eelle, jotta suojakivistä ei voida heittää 
tuplapoistoa. Puolustava joukkue pyr-
kii poistamaan suojakivet.

Periaatteessa yksi suojaa päin osunut 
poistoheitto puolustavan joukkueen 
kakkosheittäjän kivien aikana antaa 
hyökkäävälle joukkueelle mahdolli-
suuden kolmeen pisteeseen onnistu-
neilla perusheitoilla. Kolmen pisteen 
rakentaminen alkaa kierrolla toisen 
suojakiven taakse.

Puolustava joukkue on epäonnistunut 
poistoheitossa ja hyökkäävä jouk-
kue heittää kierron suojan taakse.

Puolustava joukkue voi yrittää pois-
toa rauhallisella voimalla tai ratsasta-
malla. Saattaa myös olla, että joukkue 
tyytyy vain poistamaan suojan ja saa-
maan näin pesäkiven näkyviin. Hyök-
käävä joukkue heittää toisen kiven pe-
sään jäljellä olevan suojan taakse.



Poiston epäonnistuessa jää punaiselle 
helppo heitto kolmeen pisteeseen.

Huomioitavaa on lisäksi se, että 
ensimmäinen kierto on syytä tehdä 
vastustajan suojakiven taakse, jolloin 
mahdollinen viimeinen ratsupoisto jää 
omalle kivelle. Ratsun osuessa pesäki-
viin riittävän suoraan päin on mahdol-
lista, että ratsukivi ja toinen pesäkivi 
jäävät pesään yhden punaisen poistu-
essa pelistä. Tämä lisää kolmen pisteen 
mahdollisuutta verrattuna tilantee-
seen, jossa viimeinen ratsu heitettäisiin 
vastustajan kivellä.
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Hyökkäävä joukkue kiertää 
suojan taakse pesäkiven.

Puolustava joukkue tyytyy poista-
maan avoimena olevan kiven, jolloin 
hyökkäävä joukkue pääsee heittämään 
toisen pesäkiven suojan taakse.

Hyökkäävä joukkue kiertää suojan 
taakse toisen pesäkiven luoden mah-
dollisuuden kolmen pisteen saamiseen.

Puolustavan joukkueen on onnistut-
tava poistamaan vähintään yksi punai-
nen kivi varmistaakseen ottelun voi-
ton. Helppoja vaihtoehtoja tosin ei ole 
jäljellä, jos kierrot ovat hyvin suojan 
takana. Näin puolustavan joukkueen 
täytyy käytännössä onnistua poista-
maan punainen kivi rauhallisella voi-
malla tai ratsastamalla.

Hyökkäyksen 
suuntaaminen 
pesään

Suojien rakentamisen jälkeen seu-
raava askel tehokkaaseen hyökkäys-
peliin on se, että pesään pelattavat 
kivet pysyvät pesässä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että poistoheitot eivät rollaa 
pesästä ulos ja määrämittaiset heitot 
saadaan aseteltua sellaisiin paikkoi-
hin, joista ne on mahdollisimman 
hankala poistaa. Hyödyllisimpiä 
ovat sellaiset heitot, joilla voidaan 
toteuttaa oman joukkueen kannal-
ta useampi asia yhden heiton seu-
rauksena. Tällaisesta heitosta käy 
esimerkkinä heitto, jossa suojan pois-
tamisen yhteydessä saadaan omalle 
joukkueelle esimerkiksi yksi pesäkivi 
lisää.
 

Yksinkertainen hyökkäävä heitto, 
jolla pyritään saamaan heittoki-
vi suojan taakse, jotta vastustajan 
olisi hankala poistaa heittokiveä.
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Erittäin hyvä nojaheitto, joka tekee 
heittokiven poistamisen likimain 
mahdottomaksi johtuen keltaisten 
kivien suosiollisesta asetelmasta.

Edellä on esitelty erilaisia hyök-
käävään peliin tähtääviä heittoja. 
Luonnollisin tapa hyökätä on käyttää 
suojakiviä ja kiertää niiden taakse. 
Suojakiviä hyödynnettäessä vastusta-
jan pesäkivistä ei tarvitse kantaa liian 
aikaisin liian suurta huolta. Hyvin 
suojan taakse saatu kivi on pisteiden 
saamisen edellytys, joten se on syytä 
tehdä kunnolla. 

Koko ajan on toki oltava olemassa 
jokin suunnitelma vastustajan pesäki-
vien poistamiseksi tai muulla tavoin 
omien kivien saamiseksi pistekiviksi.

Toisinaan varsinkin pään loppupuo-
lella tilanne voi olla se, että joukkue 
tarvitsee pisteitä, mutta suojakiviä ei 
ole. Tällöin on pyrittävä hyödyntä-
mään pesässä olevia kiviä nojaamalla 
niihin. Edellä esitelty esimerkki on 
yksi nojaamisen optimaalisimmista ta-
pauksista, jossa oma kivi saadaan kahta 
kiveä hyödyntäen sellaiseen asemaan, 
josta se on lähes mahdoton poistaa yh-
dellä heitolla. 

Nojaheitoista hieman ”väljempi” 
muoto on pyrkiä pelaamaan omia ki-
viä pesään vastustajan kivien eteen 
ja toivoa vastustajan poistoheittoihin 
pientä epätarkkuutta, jotta poistettava 
kivi pysähtyisikin takana oleviin kiviin 
ja pysyisi siten pesässä.

Tapauksessa, jossa suojan poistami-
sen yhteydessä saadaan yksi pesäkivi 
lisää oleellisinta on ehkä tuon pesäki-
ven luoma paine vastustajan kannalta. 

Erittäin hyödyllinen heitto, jolla saa-
daan yksi pesäkivi lisää ja oma pesäkivi 
suojattua samalla kun vastustajan pe-
säkivi saadaan näkyviin suojan takaa.

Jos vastustaja jatkaa oman kiven suo-
jaamista (lue: hyökkäämistä), tekee se 
sen suuremmalla riskillä aikaisempaan 
verrattuna juuri tuon edellisen heiton 
yhteydessä pesään tulleen kiven vuok-
si. Vastustajan on tarkoin puntaroita-
va tilanne uudelleen siinä valossa, että 
riskit ovat kasvaneet aikaisempaan 
verrattuna. Vastustaja saattaakin kas-
vaneiden riskien myötä taipua puolus-
tamaan, mikä avaa omalle joukkueelle 
hyökkäyksen mahdollisuuksia.

Edellä esitellyt pintaraapaisut herät-
tävät toivottavasti lukijoissa ajatuksia 
hyökkäyspelin jatkojalostamisesta, sil-
lä mitään valmista tässä artikkelissa ei 
esitelty. 

Taktiikkapohdintojen osalta on 
myös muistettava se tosiasia, että hy-
vään ja tehokkaaseen taktiikkaan ei 
voida päätyä suoraan paperilla vaan 
jokainen tilanne on yksilöllinen ja 
paras mahdollinen ratkaisu on melko 
harvoin täysin selvä. Hyvin tilanteen 
tasalla oleva kapteeni osaakin peliti-
lanteessa huomioida kokonaisuuden 
mahdollisimman kattavasti ja johtaa 
peliä mahdollisimman tehokkaasti 
joukkueensa kannalta.

Hyvin tilanteen tasalla oleva 
kapteeni osaakin pelitilanteessa 

huomioida kokonaisuuden 
mahdollisimman kattavasti ja johtaa 
peliä mahdollisimman tehokkaasti 

joukkueensa kannalta.
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Maaliskuussa tuli kuluneeksi kuusi vuotta siitä, kun aloitin curlingin uudel-
leen Torinon olympialaisten jälkihuumassa. Rakkaus lajiamme kohtaan leimahti 
uudeellen ja pelaamisen ohella on tullut puuhasteltua kaikenlaista muutakin.  

Curlingliitolle perustetiin syksyllä 2009 viestintävaliokunta, jota olen vetänyt nyt 
kolme kautta. Valiokunnan perustaminen osoittautui erittäin hyväksi ideaksi: pel-
kästään tällä kaudella viestintätouhuissa on ollut mukana parikymmentä (!) henki-
löä tuomassa oman arvokkaan panoksensa suomalaisen curlingin hyväksi.

Nyt on kuitenkin koittanut se hetki, jolloin on aika tarjota viestikapulaa eteen-
päin. En ole koskaan ollut paikalleen jämähtävää sorttia ja koen että minulla ei 
enää ole kovinkaan paljoa annettavaa liiton viestintätoiminnan kehittämiselle. 
Niinpä olen päättänyt siirtyä tämän kevään päätteeksi taka-alalle viestintäva-
liokunnassa ja teen tilaa uusille ajatuksille, toimintatavoille ja toimijoille. Ko-
konaan en ole lajin parista häviämässä, jatkan toki pelaamista ja Curling.fi:n 
teknistä ylläpitoa.

Vuonna 1994 perustetulla Curlinglehdellä on ollut jo 18 vuotta aivan erityi-
nen asema curlingyhteisössämme. Vaaliakseni tätä arvokasta kulttuuriperin-
töä kaivoin skannerin kaapista ja päätin tehdä vielä yhden suuren rutistuksen.  
Curlinglehden kaikki 62 ennen tätä lehteä ilmestynyttä numeroa löytyvät nyt 
PDF-muodossa Curling.fi:stä. Suosittelen lämpimästi wanhojen lehtien selaa-
mista, joukosta löytyy uskomattoman hienoja helmiä.

Lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mukana kehittämässä Curling-
liiton viestintää!   

– Markus Sipilä

” Kukaan ei voi tehdä 
kaikkea, mutta jokai-
nen voi tehdä jotakin. 
Jos jokainen tekee jotakin, 
tulee kaikki hoidettua.”

Kuva Aki Latvanne

Yllätyslahja Curlinglehden lukijoille: 
 
Kaikki 18-vuotisen historian numerot nyt netissä luettavissa!
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TEKSTI
Daley Nevantaus 

Erään
Bonspielin tarina

Borsch-keittoa, 
salmiakkia, urheilujuomaa 
ja ihmishikeä. 
Siinä nopeasti kuvailtuna
tuoksumaailma, joka leijaili nenääni 
astuessani Hyvinkään jäähallin 
miesten pukusuojaan keväisenä  
perjantaipäivänä aamutuimaan. 

Viikkoa aiemmin kevään ensimmäi-
nen lämmin henkäys oli leijaillut par-
vekkeeni ovesta sisään. Samaan aikaan 
tarkkailin noin kolmattakymmenettä 
kertaa, kuinka Brad Gushuen kym-
menennen pään viimeinen kivi lipui 
pienestä portista määriksenä nännille 
varmistaen hänen joukkueensa voiton 
Tim Horton’s Brier -kilpailun finaalissa. 
Samalla varmistui myös vuoden 2006 
olympiakisojen edustuspaikka hänen 
ja Russ Howardin kipparoimalle jouk-
kueelle. Hämmästelin vieläkin, miten 
luonnonlakien vastaisesti kivi siitä välis-
tä mahtui lipumaan kohteeseensa, aivan 
pesän keskustaan.

Vapaapäiväni oli aamukahvin ja aa-
mulenkin jälkeen alkanut lupaavasti pe-
laamalla internetin playcurling.comissa 
kaksi virtuaaliottelua ja voittamalla mo-
lemmat. Pelailin netissä, koska edelli-
sestä tosielämän curlingottelusta SM-
sarjan päätösturnauksessa oli kulunut 
jo raastavat kolme viikkoa.

Kuluttelin  aikaa myös katsomal-
la netistä vanhoja curling-videoita ja 
piirtelemällä hajamielisesti voimavek-
torikuvaa kahden toisissaan kiinni ole-
van kiven drag-vaikutuksesta kovakier-
teisessä heitossa. Fysiikasta oli tullut 
koulussa kuutonen, enkä ymmärtänyt 

vieläkään, miksi kohdekivet kyseisessä 
tilanteessa käyttäytyivät niinkin omi-
tuisesti. Huomasin, että edellisestä 
curlingtapahtumasta oli selvästikin ku-
lunut aivan liian pitkä aika. Odotelles-
sani pääsyä kentälle heitto- ja harjaus-
hommiin mieleen palasivat menneen 
kauden synkät hetket.

Joukkueen tarinaa tämän kauden 
SM-sarjan kakkosdivisioonassa kuvasi 
parhaiten sanakolmikko ‘yltiötuskai-
nen, lohduton ahdinko’. Edellisenä 
syksynä uudelleen yhteen kerätty van-
ha kokoonpanomme oli alisuorittanut 
otteluissa pahasti ja kituuttanut kauden 
läpi saaden kasaan kakkosdivisioonassa 
vain kaksi vaivaista voittoa. Eräs seuran 
ennätys tosin oli kauden keskivaiheiden 
ottelussa rikottu, ei tosin aivan toivotul-
la tavalla. Liekö tuo ollut koko sarjan 
historiankin ennätys, kun nuori, vetreä 
ja innokas vastustaja oli leiponut seitse-
män pään ottelussa taululle karmivat, 
ja ainakin seurallemme ennätykselliset 
tappiolukemat 1-16. 

Ottelun jälkeisessä palautepalaverissa 
joukkue oli ensin todennut unohtavan-
sa ottelun mahdollisimman nopeasti ja 
samaan hengenvetoon asettanut uuden 
tavoitteen. Kevään päätapahtumaksi oli 
valittu Finnish Bonspiel Hyvinkäällä, 

josta lähdettäisiin uuteen nousuun. Oli 
kertakaikkiaan pakko. Alaspäin ei enää 
päässyt. 

Perinteinen, Suomen pitkäaikaisin 
säännöllinen curlingtapahtuma olisi 
sopivan letkeä haaste, piriste tulevalle 
keväälle. Varmasti jo siellä joukkue 
syttyisi esittämään parastaan ja nousisi 
takaisin omalle tasolleen. Ehkä sieltä 
saataisiin sopiva potku ja ensi kaudella 
taisteltaisiin jo tiukasti ykkösdivisioo-
nan paikasta. 

Rakkaudesta curlingiin ja viiksiin 
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Joukkue- 
henkeä viilattiin

Seitsemän päivää on lyhyt aika ihmis-
elämässä, mutta pitkä aika odotellessa 
taas kentälle tositoimiin pääsyä. Lo-
pulta turnauksen ensimmäinen ensim-
mäinen päivä koitti. Hyvinkään jäähallin 
kaukaloon oli turnauksen avajaisperjan-
tain aamutuimaan astuttu täynnä 
virtaa, hyvin nukutun yön jälkeen. 
Harjakankaat oli vaihdettu yhdessä 
joukkueen viimeistelyharjoituksessa,  
kengät lankattu ja pelifleecet pesty. Aa-
mulla oli lähdetty koko nelikon voimin 
hyvissä ajoin kohti Hyvinkäätä ja nau-
tittu ”Keimolan Kesoililla” aamukahvit. 
Autossa oli nostettu juuri hallille saa-
puessa uhoa ja yhteishenkeä AC/DC:n 
‘Thunderstruck’ -kappaleen tahdissa ja 
hallilla tehty kimpassa hyvä verryttely 
ennen kaukaloon astumista. Venyttely 
oli tapahtunut seuran käytännön mu-
kaisesti ja se tapahtui ottamalla liuku-
asento kertaalleen pukukopissa. 

Hyvinkään Bonspiel -turnauksessa 
on aina muistettava kauden lopetta-
jaisturnaukseen kuuluva naamiais-
henkisyys ja turnauksen puolelta on 
aina toivottu värikästä pukeutumista 
kevään karnevaalin ja kauden päät-
tymisen kunniaksi. Vaatimus oli tällä 
kertaa kuitattu hankkimalla joukku-
eellemme turnausasuksi joukkueen 
omasta mielestä humoristiset ja henkeä 
kohottavat pelipaidat. 

Seuran pelipaidan väristen ja vain tätä 
turnausta varten hankittujen T-paito-

jen selkään oli painettu tiimin ykkös- 
ja kakkosheittäjien eli niin sanottujen 
harja-apinoiden kehittämä uusi ja yk-
sinkertainen slogan: ‘Joukkue voittaa 
- Kapteeni häviää’. Keltainen paita oli 
tekstistä huolimatta ja ehkä juuri siksi 
kaunis.

Peliasua oli vielä tehostettu hauskal-
la efektillä. Joukkuehenkeä viilattiin ja 
Bonspielin letkeää huumorihenkisyyt-
tä edistettiin myös hankkimalla koko 
tiimille 1980-luvun elokuvalegendan, 
Burt Reynoldsin tyyliset miehekkäät ja 
varsin tuuheat irtoviikset. 

Maskuliinisuuttaan ja leikkisyyttään 
näin korostaen sekä muutenkin hyvin 
valmistautuneena joukkue oli astunut 
kentälle ensimmäiseen otteluun. Alkuun 
joukkue oli tervehtinyt ottelussa vastaan 
asettuneita venäläisiä rouvia ja/tai neite-
jä tyylikkäästi kumartaen välttäen näin 
mahdollisen hämmennyksen poskisuu-
delmien vaihtamisessa. 

Hurmoksellinen
asenne 

Kopissa oli herrasmiesmäisesti etukä-
teen opeteltu hyvän pelin toivotus myös 
venäjäksi ja toivotettu lajin henkeen 
kuuluvasti  ”Udatshi vam vigre” eli ”On-
nea peliin”. Selvästikin pieni panostus 
kohteliaisuuteen oli kannattanut, kos-
ka vastustajajoukkue oli silmin nähden 
iloinen venäjänkielisestä toivotuksesta ja 
hymyili kauniisti. Se oli tietenkin vain 
tyyntä myrskyn edellä. 

Kaksi ja puoli tuntia myöhemmin 
taululla oli tappionumerot 1-9 ja aamul-

la kasattu hurmoksellinen asenne oli 
kääntynyt asteen verran kylmemmäksi. 
Vähän saatiin huumoria sentään kaverin 
irtoviiksistä.

Vielä kahdeksan tuntia lisää ja tunnel-
ma oli äärimmäisen synkkä. Myöhem-
min päivällä oli tullut pataan hyvinkää-
läiseltä koululaisjoukkueelta 2-11. 

Melkein heti perään oli alkuillasta vie-
lä pelattu ottelu Mikkelistä kotoisin ole-
vaa, lajin kolme kuukautta sitten aloit-
tanutta työpaikkajoukkuetta vastaan. 
Ottelusta oli saatu viimeisen heiton 
kahdesta kivestä kimmonneella, nännil-
le lipuneella jättikokoisella onnenkanta-
moisella sentään tasapeli. 

Kopissa oli päivän viimeisen ottelun jäl-
keen hiljaista, kunnes joukkueen kippari, 
Petteri (nimi muutettu) piti lyhyen puheen 
joukkueelle. Sen sisältö oli varsin sekava.

 Se luonnehti aluksi kauden vaiheita ja 
siirtyi sitten aamuottelun löysästä asentees-
ta päiväottelun lyhyeksi jääneisiin suoja-
heittoihin, pitkiksi heitettyihin määriksiin 
ja ohi heitettyihin poistoihin. Harjaus oli 
ollut tehotonta ja väärin ajoitettua. Väli-
huutona joukkueen ykkösheittäjä oli il-
moittanut myös kapteenin olleen päivän 
peleissä pihalla kuin pysäköintimittari.

”Joukkue voittaa - Kapteeni häviää”.
Harja-apinoiden slogan:
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Kapteeni ei ollut häkeltynyt kritiikistä 
ja  puhe päättyi suurin piirtein seuraavaan 
maantieteelliseen joukkueen sijainnin 
määritykseen:

“SM-sarjan päättyessä sijaintimme 
oli suunnilleen tuossa tyynessä 
valtameressä sijaitsevan, yksitoista 
kilometriä syvän Mariaanien hauta-
vajoaman pohjalla. Mutta meidän 
tiimimmehän ei tietenkään tyytynyt 
siihenkään. Meidän piti etsiä sieltä 
tänään vielä ennen tuntematon 
syvempi kuoppa ja sukeltaa sinne-
kin. Onnittelut meille kaikille. Mutta 
hei, muistetaan tämä nyt alkanut 
nousujohteinen suunta. Viimeinen 
ottelu oli jo tasapeli ja vastusta-
ja taisi pelata jo toisen virallisen 
kilpaottelunsa kautta aikain.”

Joukkueen surkea tilanne päätettiin 
nollata yhdessä ja viiksiä edelleen pitä-
mällä saada kiinni kadonneet itsetun-
non ja joukkuehengen rippeet. Tilanteen 
nollaaminen ei sinänsä tappioputkessa 

olleelle joukkueellemme ollut hankalaa. 
Tilanne oli tuttu ja jatkunut jo useita 
kausia. Joukkue luotti kuitenkin lujas-
ti siihen, että aktiivinen ja joka toinen 
viikko, ei kuitenkaan arkipyhinä, ta-
pahtunut harjoittelu paikallisella hal-
lilla sekä tiukka taktinen opiskelu lajin 
nettipelejä pelaillen kantaisivat vielä 
hedelmänsä. Neljän vuoden lähes joka-
viikkoinen panostus - pitkiä kesälomia 
(huhtikuun lopulta syyskuun alkuun) 
lukuun ottamatta - lajiin näkyisi vielä 
jossakin vaiheessa. 

Jälkipelin ja saunan jälkeen olo oli taas 
valoisampi ja päätettiin puhaltaa yhteen 
hiileen joukkueen menestyksen nimissä 
ja mennä ajoissa nukkumaan joidenkin 
joukkueiden jäädessä nauttimaan vielä 
kisajärjestäjän organisoimista bonspiel-
tanssiaisista. Vähintäänkin tällä ratkai-
sulla saataisiin voittoputki huomenna 
auki. Näin päätettiin joukkueen menes-
tyksen nimissä. 

Noin viidentoista minuutin kuluttua 
päätös oli purettu yksissä tuumin ja siir-
rytty juhlatiloihin majoitusliikkeen ala-
kertaan kuuntelemaan musiikkiesityksiä 
ja opettelemaan mm. suomalaista tangoa 

aiemmin kohdatun naisjoukkueen kanssa.
Joukkueen ilme oli jo hieman valoisam-
pi. Peliähän se vain oli. 

Hotellilla vietetyn yön ja niukan puu-
roaamiaisen jälkeen joukkue saapui 
hallille tumma pilvi kunkin pelaajan ot-
salla. Viimeiseen sijoitusotteluun saatiin 
kentälle enää kolme viiksekästä miestä. 
Kolmosheittäjä oli viimeiseen peliin saa-
puessaan nimittäin hävittänyt viiksensä. 
Hänen ‘Burt Reynoldsinsa’ olivat jää-
neet jonnekin paikallisen hotellin tiloi-
hin löydettäviksi. Ykkösheittäjän viikset 
olivat sen sijaan löytyneet paikallisen 
hotellin yöpöydän laatikosta. Merkil-
lepantavaa on, että kyseinen yöpöytä ei 
ollut hänen omassa hotellihuoneessaan. 

Kiireessä hallille lähtiessään Pekka 
(nimi muutettu) oli myös asentanut 
viiksensä nenän alle väärinpäin, mistä 
vastustaja käteltäessä ystävällisesti huo-
mautti.   Viimeisessä ottelussa joukkue 
osoitti tästä huolimatta lujaa luonnetta, 
joukkueen kipparia lukuun ottamatta. 
Tappiotilanteessa 5-6 kapteenin piti vii-
meisellä kivellä poistaa vastustajan avoin 
keskikivi ja voittaa näin ottelu. Kaptee-
nin heitto jäi, kuten niin usein kuluneel-

Päivän peleissä 
uuteen nousuun

”Harjaus oli ollut tehotonta ja väärin ajoitettua.”

”löysästä asenteesta”

”lyhyeksi jääneisiin suojaheittoihin”

”pitkiksi heitettyihin määriksiin”

”ohi heitettyihin poistoihin”

KAPTEENIN PALAUTETTA 

Luonnollisestikaan tämä kuva, eikä siinä olevat pelaajat liity tähän juttuun.

Peliähän se  
vain oli
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20. – 22. 4.2012  
Finnish Bonspiel, Hyvinkää
Legendaarinen Finnish Bonspiel pelataan  perinteiseen tapaan 
Hyvinkään jäähallissa. Katsomoon on ilmainen pääsy. Nähtäväksi 
jää millaisia tarinoita tämänkertainen turnaus synnyttää. 

la kaudella, niin sanotusti käteen ja jäi 
monta metriä lyhyeksi yltämättä edes 
pesään. 

Kotimatkalla oli alkumatkan hiljaista. 
Äärimmäisen hiljaista. Kapteenin totea-
mus “Meidän on katsottava rohkeasti 
tulevaisuuteen” oli riittävän korni rik-
komaan hiljaisuuden. Alettiin miettiä 
synkkien ottelutulosten taustaa ja pää-
tettiin varmuuden vuoksi hankkia uudet 
varusteet, tuoreet liukupohjat ja tuliterät 
harjat ensi kaudeksi. Joukkuehenkeä 
kohottamaan määritettiin alkusyksyltä 
päivämäärä, jolloin tiukka neljän päivän 
harjoitusleiri punttisaleineen ja taktiik-
kapalavereineen tulevaa kautta varten 
jäisi jokavuotiseen tapaan pitämättä. 

Kapteeni ja ykkösheittäjä lupasivat 
myös laatia hyvin dokumentoidun jouk-
kueen ‘pelikirjan’ taktisen pelin kehit-

tämiseksi ja kapteenien heittovalintojen 
ymmärtämiseksi. Koko joukkue lupasi 
lukea ja omaksua dokumentin, heti kun 
kapteeni sen lähettäisi sähköpostilla. 
Joukkue ei maininnut asiasta ääneen, 
mutta tiesi, että tämäkin joukkuetta ke-
hittävä rutiini jäisi toteutumatta nyt jo 
kuudetta vuotta peräjälkeen.

Jälleen oltiin silti yhtä curlingkoke-
musta rikkaampia. Hauskoina muistoi-
na kaivettiin pelipettymyksien vasta-
painoksi hyvien ystävien ja pelitoverien 
tapaaminen ja ulkomaisten lajifanaatik-
kojen kohtaamiset sekä herrasmiehek-
käät kaukaisten vieraiden tanssittamiset 
turnausillan banketissa.

Kotipaikkakunnalle päästiin lopulta 
uuden, joskin varovaisen optimismin 
vallassa. Pelaajat jätettiin autosta heit-

tojärjestyksessä kotiporteilleen. Jälkikä-
teen kysyttynä joukkueen urhoollisen ja 
yhden tasapelin turnauksessa saavutta-
neen kapteenin kotiinpaluu oli sunnun-
tai-iltana ollut kuulemma palkitsevampi 
kuin turnauksen huono menestys. Vai-
molta oli tullut urheilevalle ja komealle 
nuorelle, nelikymppiselle miehelle miel-
tä lämmittävä, hurmaava katse ja palau-
te: “Sinulla on komeat viikset”.

”Sinulla on 
komeat viikset”

” OLIT päivän peleissä pihalla kuin 
pysäköintimittari ”

Palautetta
kapteenille

Lopputulokset
miinuksella ”Iloista 

juopottelua”
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Koska Suomessa on taas herännyt keskustelu SM-sarjan pelisysteemeistä, niin ker-
rotaanpa, miten asiat järjestetään täällä makkaran ja oluen maassa. Seuraava ar-
tikkeli sisältää suomalaisessa keskustelussa voimakkaita tunteita herättäviä termejä, 
kuten ”alueelliset karsinnat” ja ” lopputurnaus”. Muistakaa siis, että nyt puhutaan 
pelkästään Saksasta.

Paikalliseen mestaruussarjaan saa 
osallistumisoikeuden kahdeksan jouk-
kuetta. Edellisen kauden mitalijouk-
kueet ovat automaattisesti mukana. 
Lisäksi järjestetään neljä alueellista 
karsintaturnausta, ja niissä paikkaa 
vaille jääneille vielä yksi ylimääräinen 
karsinta viimeisestä paikasta. Baijerin 
karsinnassa oli tänä vuonna mukana 
8 joukkuetta, Lännen karsinnassa 5 ja 
Pohjoisen karsinnassa 4, mistä saadaan 
kansalliseen sarjaan osallistuvien jouk-
kueiden määräksi 20. Niin, Idässäkin 
olisi jaossa yksi paikka, mutta sieltä ei 
tänä vuonna – kuten ei yleensäkään 
– tullut yhtään halukasta joukkuetta. 
Yhtä erikoinen fakta on se, että ylimää-
räiseen karsintaan ilmoittautui lopulta 
vain yksi joukkue, eli koko turnausta 
ei järjestetty.

Mestaruussarjassa kahdeksan (tai 
usein siis seitsemän) joukkuetta pelaa 
yhden viikonlopun aikana yksinkertai-
sen round robinin, jonka neljä parasta 
joukkuetta pääsee lopputurnaukseen. 
Lopputurnaus koostuu paras kolmesta 
-välieristä (alkusarjan sijoitusten mu-
kaan, ei kuitenkaan page) sekä paras 
kolmesta -finaalista ja yhdestä prons-
siottelusta. Naisilla on sama sarjasys-
teemi, mutta koska ilmoittautuneita 
joukkueita on viime vuosina ollut kah-
desta neljään, on siirrytty suoraan lop-
puturnausvaiheeseen. 

Mestaruuden voitti tänä vuonna 
viimevuotiseen tapaan John Jahrin 
joukkue Hampurista. Etelän ja lännen 
pitkään jatkunut hegemonia näyttäisi 
olevan murtumassa. Useimmille suo-
malaisille tutut nimet Kapp ja Stock 
loistivat poissaolollaan, tosin heidän 
joukkueistaan koottu Andi Langin 

porukka oli finaalin hävinnyt osapuo-
li. Frankfurtissakin treenaava mann-
heimilainen Jamie Boutinin joukkue 
selviytyi ensimmäistä kertaa loppu-
turnaukseen, mutta jäi siellä voitoit-
ta. Naisten mestaruuden voitti jälleen 
kerran suvereenisti Andrea Schöppin 
joukkue.

Mestarijoukkue pääsi tällä ker-
taa myös edustamaan Saksaa kevään 
MM-kisoihin, ja EM-kisapaikasta jär-
jestetään syksyllä uusi karsinta mesta-
ruussarjan kärkijoukkueiden kesken. 
Jos Saksa olisi EM-kisoissa sijoittu-
nut neljän parhaan joukkoon, olisi 
tuo joukkue ansainnut suoraan MM 
-kisapaikan. 

Niinä vuosina kun MM-kisapaik-
ka jää kokonaan saamatta, saa kevään 
mestari paikan seuraaviin EM-kisoi-
hin. Jos tämä on monimutkaista, niin 
pisteytyskriteerit olympiapaikkaa var-
ten ovat jo sellaiset, että vain saksalai-
nen voi ne ymmärtää.

Kiinnostus kansallista sarjaa koh-
taan tuntuisi siis Saksassa olevan jon-
kin verran laimeampaa kuin Suomes-
sa. Siitäkin huolimatta, että karsinnat 
ovat alueellisia ja sarjapelejä on selvästi 
vähemmän. Mestarijoukkue pelasi 
vain 11 peliä. Varmaan joku osallistu-
vista joukkueista oli myös kartalla sii-
tä, mihin arvokisapaikkaan mestaruus 
oikeuttaa. Tällä pelisysteemillä Saksa 
on kuitenkin lähes aina saanut erittäin 
kilpailukykyisen joukkueen arvokisoi-
hin. Vai onko kilpailukykyinen jouk-
kue saatu kasaan sarjasysteemistä huo-
limatta? Päättäkää itse. 

Saksan kirjeenvaihtaja

Juha Honkkila Saksalainen
curlingsarja
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Hempan ja Jaken pähkinät

4. pää, tilanne 3-3,
punaisilla hammer.

Mitä tekisit punaisten kolmannella  
kivellä?

Viimeinen pää, tilanne 7-5  
punaisille, punaisilla hammer.

Mitä keltaisten kippari teki
viimeisellä kivellään ja
selvisi jatkopäähän?

Tilanne Minnesotan miesten mestaruus-
kilpailuista.

7 pää (10 pään peli).
Tilanne 6-4 punaisille ilman hammeria.  

Mitä punaisten kippari
teki ensimmäisellä kivellään?

Tätä yksinkertaisen näköistä tilannetta 
pohditaan Ed Lukowichin kirjassa The Skol 
Book of Curling.

1 pää, keltaisilla hammer.

Mitä punainen tekee viimeisellään?

1.

2.

4.

3.

Kun keksit ratkaisun  
katso Hempan ja Jaken perustelut  -> www.curling.fi
Lehti 2012-2



22  / SUOMEN CURLINGLEHTI 2 • 2012

 talviolympialaiset 

Kuluvalle olympiadille maailman curlingliitto WCF päätti 
uudistaa osallistumisoikeuksien jakamista talviolympialaisiin. 
Aiemmin kaikki paikat jaettiin vuotuisten MM-kisojen 
menestysten perusteella, joista kukin maa keräili kassaansa 
olympiapisteitä sijoituksensa mukaan.  
Tälle olympiadille järjestelmää kehitettiin niin, että uusi 
karsintasysteemi kohtelisi entistä tasapuolisemmin 
kaikkia WCF:n jäsenmaita ja suosisi olympialaisten alla 
nousujohteisesti kehittyviä maajoukkueita.

Teksti  ja KUVA
Riku HARJULA

– täältä tullaan!

2014

Aku Kausteen kipparoimaa mestarijoukkuetta odottaa 
haasteellinen seuraava kausi.

Step by Step 

EM 2012
Miehet: 
B-sarjan sekä MM-haasteottelun 
voittaminen

Naiset:
Selviytyminen A sarjassa 7 parhaan 
joukkoon tai sijoittumien  
kahdeksanneksi voittamalla 
MM-haaseottelu

Sijoittuminen n. neljänneksi
= riitävästi pisteitä suoraan  
olympiapaikkaan

Sijoittuminen  olympiakisojen
karsintaturnauksessa kahden
parhaan joukkoon.

MM 2013

Talviolympialaiset 2014

Muu lopputulos

Route to the Olympics
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Siinä missä vanhassa järjestelmässä siis 
maapaikat jaettiin puhtaasti MM-kisojen 
sijoitusten perusteella koko olympiadin 
ajalta kymmenelle menestyksekkäimmälle 
maalle, muutettiin systeemi tälle olympia-
dille monimutkaisemmaksi.

Kymmenestä maapaikasta sekä miehissä 
että naisissa isäntämaa saa automaattisesti 
yhden paikan. Seitsemän seuraavaa olym-
pialaisten osallistumisoikeutta jaetaan 
perinteisesti parhaiten olympiadin aikana 
MM-kisoissa menestyneiden maiden kes-
ken. Tosin heti edellisten olympiakisojen 
jälkeisiä keväisiä MM-kisoja ei vielä lasketa 
pistepottiin mukaan. Nyt meneillään ole-
valla olympiadilla myöskään viime vuoden 
MM-kisoista ei vielä pisteitä jaettu järjes-
telmän uusimisesta johtuen. Jäljelle jää 
kaksi jaettavaa paikkaa sekä miehille että 
naisille. Nämä paikat ratkaistaan erillisessä 
olympiakarsinnassa olympiatalven aikana. 
Osallistumisoikeuden tähän yksittäiseen 
karsintaturnaukseen saavat ne maat, jotka 
ovat olympiadin aikana esiintyneet MM-
kisoissa (edelleen pois lukien olympiavuo-
den MM-kisat), mutta eivät ole seitsemän 
menestyksen perusteella jaetun maapaikan 
joukossa. 

Jäljellä kaksi jaettavaa 
paikkaa miehissä ja 
naisissa!

Nykyisestä järjestelmästä johtuen 
Suomellakin on edelleen mahdollisuu-
det päästä osallistumaan olympialaisiin 
sekä miehissä että naisissa. Tämä toki 
vaatii todellisen onnistumisen. Suomi 
ei saavuttanut MM-paikkoja miehis-

sä tai naisissa tälle kaudelle, joten MM 
-kisaedustus tulee ansaita ensi joulukuun 
EM-turnauksesta, mikäli Sotshiin mieli-
tään mukaan. 

B-sarjaan jääneillä miehillä tämä tar-
koittaa sarjansa voittamista ja MM 
-haasteottelussa A-sarjan kahdeksanneksi 
sijoittuneen maan kaatamista. 

Naisten noustua Euroopassa A-sar-
jaan, riittää heille joko suora sijoittu-
minen seitsemän parhaan joukkoon 
tai sijoittuminen kahdeksanneksi ja  
B-sarjan voittajan kaataminen MM 
-haasteottelussa.

Kun Suomi on paikkansa 2013 MM-
kisoihin tavalla tai toisella EM-menes-
tyksellään ansainnut,  on olemassa vielä 
kaksi eri reittiä olympialaisiin. Epärea-
listisempi tapa on yllättää MM-kisoissa ja 
ansaita oikeus suoraan olympiadien MM 
-menestyksen perusteella. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi pa-
himpien kilpakumppanien menestyk-
sestä riippuen todennäköisesti miltei 
mitalisijaa. Toinen ovi aukeni uuden 
järjestelmän tuloksena, sillä jo pelkällä 
MM-lipulla maa saa oikeuden uuteen 
olympiakarsintaan.

Karsinnat
Olympiakarsinnoista paikkoja itse kisoi-

hin on siis jaossa kaksi sekä miehissä että 
naisissa. Reitti on silti MM-yllätystä rea-
listisempi, mutta vaatii nykytilanteeseen 
verrattuna huomattavan tasonnoston ja 
nappionnistumisen, vaikka luonnollisesti 
lajin kovimmat mahtimaat ovatkin jo lip-
punsa kisoihin ansainneet ja näin loistavat 
karsintaturnauksessa poissaolollaan. Tästä 

Loppusijoitus
MM-kisoissa

huolimatta karsinnoissa tullee esim. mie-
hissä olemaan mukana Tsekkien, Yhdys-
valtojen, Kiinan ja Korean tasoisia maita. 
Kahden parhaan joukkoon ei varmasti ole 
mahdotonta päästä, mutta tämä vaatii to-
dellisen onnistumisen.

Artikkeli on kirjoitettu ennen 2012 
MM-kisojen päättymistä, siksi maakohtai-
sia pistesaldoja ei ole mukaan laskettu.

MM-kisoista jaetaan olympiapistei-
tä loppusijoituksista seuraavasti:

Voittaja  12 pistettä 
  2. sijoittunut  10 pistettä
  3.  8 pistettä
  4.  7 pistettä
  5.  6 pistettä
  6.  5 pistettä
  7.  4 pistettä
  8.  3 pistettä
  9.  2 pistettä
  10.  1 piste

Keskimäärin voitaisiin laskea, että 
seitsemänneksi parhaalla (viimei-
nen suoraan olympiakisoihin pis-
teillä pääsevä maa) tulee olemaan 
kahden MM-kisavuoden jälkeen 
noin 8 olympiapistettä. Todellisuu-
dessa pisteet jakaantuvat kuitenkin 
– etenkin peräpään osalta – tasai-
semmin, jolloin viimeisen MM-vuo-
den mitalisija riittää olympialaisiin. 

Todennäköisimmin raja  
tullee kulkemaan noin kuudes-
sa tai seitsemässä pisteessä.

Suomella edelleen mahdollisuudet kisoihin!



– mitä tapahtui, mitä ei?
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CURLINGKAUSI 
2011 –2012

Jälleen alkaa olla yksi pelien täyteinen curlingvuosi 
ohitse ja on aika hieman analysoida talven tapahtumia. 
Juttua kirjoittaessa toimituksellamme ei tosin ollut 
vielä tiedossa naisten SM-kultamitalistia uusintapelien 
venyttyä historiallisen kauas sarjan päätösviikonlopusta.
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Ennen SM-sarjaan paneutumista lienee paikallaan pohtia 
lajimme nykytilaa laajemmassa mittakaavassa. Kansainväli-
sen menestyksen huippuvuosista on tultu ryminällä alas ja 
selkeä sukupolven vaihdos on meneillään oikeastaan niin 
miehissä kuin naisissakin. Muutoksesta on ollut merkkejä jo 
useampana perättäisenä vuotena, mutta kenties jopa toivo-
tunlaisia uusia kotimaata dominoivia sekä kansainvälisesti-
kin menestyviä lippulaivajoukkueita ei vieläkään ole nähty. 

On jokaisen itsensä arvioitavissa, onko viime vuosien 
trendi lähes jokaisena keväänä vaihtuvasta maajoukkueesta 
seurausta kotimaisen tason laajentumisesta, vaiko vain siitä, 
ettei mikään joukkue ole kyennyt kasvamaan lähellekään 
esim. vuosituhannen vaihteessa Suomea dominoineita maa-
joukkueita. Jos mittarina käytetään vaikkapa menestystä 
EM-kisoissa, niin miehissä on selvästi kyse jälkimmäisestä 
vaihtoehdosta. Naisissa kenties enemmän ensimmäisestä.

Vaikka todella miestenkin SM-sarjan tason kuulee usein 
laajentuneen ja nousseen, eivät tiuhaan vaihtuneet – ja näin 
ollen laajalti SM-sarjan parhaiden tasoa edustaneet – maa-
joukkueemme ole onnistuneet enää vuosiin kapuamaan py-
syvästi vahvaksi Euroopan A-sarjan joukkueeksi. Pitää myös 
muistaa, että vuosituhannen alussa kirkkaimman kärkemme 
takana selvänä kakkosenakin ahkeroinut hyvinkääläisjouk-
kue niitti tuolloin kärkisijoituksia Euroopan kovatasoisim-
missa kutsuturnauksissa. On silmien ummistamista tyytyä 
toteamaan, että myös Euroopan taso on noussut ja laajen-
tunut kokonaisuutena, mistä johtuen kilpailu on entistä ko-
vempaa. Miksi emme siis ole pysyneet tässä kehitysvauhdissa 
mukana?

Tsekki-ilmiö
Kenties paras esimerkki yksittäisen maan kilpatason nou-

susta ja kovien pelimiesten rintaman laajentumisesta vii-
meisen vuosikymmenen aikana lienee Tsekki. Perinteisestä 
hissijoukkueesta Euroopan A- ja B-sarjojen välillä on kas-
vanut hiljalleen varteenotettava haastaja jopa EM-kisojen 
mitalipeleihin. Viimeksi Moskovassa maa nousi uusintojen 
kautta pronssipeliin miehissä ja saalisti naisissakin jälleen 
MM-paikan. 

Suurin muutos tapahtui 2000-luvun alussa, kun maahan 
rakennettiin ensimmäinen oikea curlinghalli. Ilman sauno-
ja, ilman ylimääräisiä krumeluureja ja nimenomaisesti lajin 
harrastajille suunnattu sekä suunniteltu halli. Viidessä vuo-
dessa maan harrastajamäärät olivat kolminkertaistuneet ja 
aloitettiin seuraavan hallin toteuttaminen. 

Analyysi
kuluneesta 

kaudesta

Se vaan on välillä niin pienestä kiinni, että onko täs-
sä mitään järkeä. Tältä minusta tuntui, kun taas yksi 
tasaväkinen peli nuorten MM-kisoissa Östersundissa 
oli saatu päätökseen. Suomen nuoret urhot oli lyöty ja 
pojat olivat naama peruslukemilla kadonneet pukuhuo-
neeseen. Tiedettiin jo kokemuksesta, että tässä vaiheessa 
eivät olisi auttanut edes ”Hyvä Suomi”-huudot. Curling 
on raakaa peliä.

Nuorten MM-kisoissa Östersundissa eivät Suomen 
joukkueen tähdet olleet kohdallaan eikä mukana ollut 
edes sitä pientä tuurinpoikastakaan, jolla muutama peli 
olisi kääntynyt voitoksi. 

Näin kuluneita kisoja ja tulevaisuuttaan kuvaili 
Suomen juniorimaajoukkueen kapteeni Iiro Sipola:
 
”Kisamenestys oli luonnollisesti pettymys hyvin 
sujuneiden aiempien vuosien jälkeen. Paljon 
tiukkoja pelejä, mutta voittoja ei herunut. Täytyy 
silti muistaa, että jengi oli uudistunut paljon 
viimevuotisesta. Esimerkiksi kolmosheittäjän 
paikalla kokeiltiin kisojen aikana kahta eri 
heittäjää, joilla kummallakaan ei aiempaa 
arvokisakokemusta tältä paikalta ollut.”

”Toisaalta harmi, että omat juniorivuodet 
loppuivat tällä tavoin, mutta keskittyminen 
on kuitenkin jo ollut miesten SM-sarjassa, 
jossa jatkamme myös ensi kaudella. Tarkoitus 
on parantaa tämän vuoden sijoitusta ja 
ennen kaikkea vakiinnuttaa paikka sarjan 
kärkikahinoissa.”

Curlingkatsojia kaikki tyynni

Junioreiden 
MM-kisat 2012

Teksti RIKU HARJULA
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Miten tilanne eroaa Suomesta? 

Samoihin aikoihin mekin saimme maahamme ensimmäi-
sen ”oikean curlinghallimme”. Tsekin halli säilyi paikallisen 
liiton omistuksessa ja liiton ainoa intressi oli tarjota kiinnos-
tuneille sellaiset olosuhteet, että laji saisi lisää harrastajia. Lii-
ton omistuksessa hallin ei myöskään tarvinnut tuottaa voit-
toa ja kulut pienenivät sitä mukaa, mitä enemmän harrastajia 
lajin pariin saatiin. Kaikki keskittyi uusien rivipelaajien haa-
limiseen voimakkaasti porrastettuja sarjamaksuja ja avoimia 
esittelyjä myöten. Yrityksille tarkoitettu rahastus lajiesitte-
lyistä loisti poissaolollaan, sillä tämä olisi vienyt harrastajilta 
jääaikaa. Tuskin kenellekään tarvitsee vääntää rautalangasta, 
miten toimintamalli erosi siitä, mitä omassa kotimaassamme 
tapahtui samoihin aikoihin.

Kansainvälinen menestys
Harrastajamääriinsä sekä peliolosuhteisiin suhteutettuna 

Suomen maajoukkueet pelaavat melko tarkkaan niillä sijoi-
tuksilla B-sarjan kärkikahinoissa, jonne nykyisellään kuu-
luisimmekin. A-sarjaan nouseminen on jonkinasteinen yli-
suoritus, josta hatunnosto kuuluu puhtaasti sen ansainneelle 
joukkueelle. Ehkä jopa jonkinlainen menestysperinne on 
vielä ajanut Suomea silloin tällöin maan realistisesti oletettua 
tasoa korkeammalle. 

On todella virkistävää seurata sivusta esimerkiksi jälleen 
kuluneen kauden aikana SM-sarjasta käytyjä keskusteluja. 
Sarjaa halutaan oikeasti ja aidosti kehittää keskittymällä yhä 
pienempiin ja pienempiin yksityiskohtiin edistystä saavut-
taaksemme. Valitettavasti ainoa oikea polku lajin tason pysy-
vään kehittämiseen maassamme liittyy pysyviin curlingkäy-
tössä oleviin halleihin. 

Kun kiroamme puuhamiesten vähyyttä ja junioritilanteen 
heikkoutta, emme näe todellista ongelmaa lajimme parissa. 
Jokainen puuhamies kyllästyy joskus duracellpupuiluun ja 
jokainen juniori kasvaa joskus aikuiseksi. Ainut todellinen 
kestävä tapa saada jatkuvuutta lajille on jättää jälkemme Suo-
meen curlinghallien muodossa. Hallit eivät katoa yhden puu-
hamiehen lopettaessa tai juniorin kasvaessa aikuiseksi, vaan 
houkuttelevat taas lajin pariin uudet puuhamiehet ja juniorit. 
Tämä ei toki poista puuhamiesten merkitystä, mutta helpot-
taa työtä sen kriittisen pykälän verran, että aito jatkuvuus on 
mahdollista. Tuo on se askel, jonka Suomi on yhden vuosi-
kymmenen aikana jäänyt muusta Euroopasta jälkeen.

 
Hallitilanteen suhteen curlingkausi 2011 - 2012 tarjosi 

hyvin vähän juhlimisen aihetta. Se ”ainut oikea curlinghal-
limme” etääntyi harrastajista entisestään, saaden pääkaupun-
kiseudun harrastajamäärät laskuun. Syitä tilanteen taustalla 
en kommentoi, sillä vika nykyiseen tilanteeseen ei ole vain 
yhdessä tahossa. Toinen negatiivinen halliuutinen liittyi Hy-
vinkään hankkeen kaatumiseen jälleen kerran. Ainoastaan 
Ahvenanmaalla on ymmärretty, että ainoa tapa taata lajin 
säilyminen vuosikymmenestä toiseen on oman hallin aikaan-
saaminen. Toivottavasti tämän tiimoilta saamme pian kuulla 
hyviä uutisia. Oletettavaa myös on että hallin noustessa Maa-
rianhaminaan, meille nousee muutaman vuoden viiveellä uusi 
keskittymä kilpapelaajia, jotka muuttavat nykyisiä kilpa-ase-
telmia. Aivan kuten Oulunkylän halli sai aikaan Helsingissä 
tai Prahan halli isommassa mittakaavassa koko Tsekissä.

Suomen poikien ei kuitenkaan pidä olla yhtään allapäin 
kisatuloksestaan. Kun tiedämme minkälaisista olosuh-
teista ja minkälaisella talkootyöllä Suomen joukkuetta on 
viimeisten viiden ajan valmisteltu edustustehtäviin, niin 
ei voi kun nostaa hattua joukkueen menestykselle kovassa 
kansainvälisessä seurassa. Hienoa, pojat.

Kun olen katsonut paikan päällä kolmet nuorten MM-
kisat ja kahdet karsinnat, niin väkisinkin on tullut juteltua 
muiden maiden curlingihmisten kanssa. Hienosti tuntuvat 
useat maat hoitavan junioreidensa asioita. Ei voi kun ka-
teellisena katsella minkälaisella organisaatiolla maat jouk-
kueensa maailmalle laittavat. Ehkäpä meilläkin joskus...  
Ensi vuoden kisapaikka jäi siis tällä kertaa saavuttamatta, 
joten mahdollisella junnujoukkueella(?) on EJCC-kar-
sinnat edessä. Tässä onkin Suomen curlingliitolla vakava 
paikka, jos aikoo saada edustusjunioreita maailmalle.

Östersundin kisat olivat kuitenkin jälleen hienoa ja 
viihdyttävää katsottavaa. Ruotsalaiset olivat ystävällistä ja 
rentoa porukkaa. Kisajärjestelyt toimivat ja ilmapiiri oli 
sopivan urheilullinen. Reilun viikon aikana tuli katsot-
tua yli 50 tuntia curlingia eikä se oikeastaan tehnyt edes 
tiukkaa. Ei olisi viisi vuotta sitten meikäläisestä uskonut. 
Jännittäviä pelejä oli paljon ja saattaa olla, että lajista oppi 
taas hitusen jotain uuttakin.

Nämä taisivat olla meidän perheemme viimeiset junio-
riarvokisat, joten voinen lausua suuret kiitokset menneis-
tä viidestä vuodesta juniorijoukkueessa pelanneille pojille 
sekä poikia tukemassa olleille kannustusjoukoille.

– O-P Sipola
kuvat ja tekstit

Nuorten MM-kisat 
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Politikointia
Yksi kuluneen curlingkauden suurimmista valopilkuista 

oli suomalaisittain Olli Rissasen nimitys Euroopan curling-
liiton puheenjohtajaksi. Aukeaisiko tätä kautta mahdollisuus 
parantaa halliolosuhteita pienissä jäsenmaissa, joissa muutoin 
rahoituksen hankkiminen isolle investoinnille tuntuu tavoit-
tamattomalta haaveelta? Vai olisiko suomalaisen seuran tai 
jopa liiton hallinnoiman hallin tukeminen rahallisesti asia, 
joka aiheuttaisi parranpärinää kotiinpäin vetämisestä? 

Pitäisin jopa epätodennäköisenä, että Suomi suoraan hyö-
tyisi Rissasen saavutuksesta millään tavoin. Hyöty tullee 
positiivisen maineen kautta, mutta minkään konkreettisen 
hyödyn saavuttaminen lienee silti pitkässäkään juoksussa 
epätodennäköistä.

Kotimainen urheilupaikkarakentaminen on malliesimerk-
ki nykyisistä heikoista suhteistamme tuista päättäviin tahoi-
hin. Jokainen tukieuroista päättäjä kohtelee (luonnollisesti?) 
omia sidosryhmiään hyvin, jolloin tilaa näiden sidosryhmien 
ulkopuoliselle pienelle lajille on mahdotonta löytää. Suomen 
Curlingliitto sekä jäsenseuramme taas ovat lopulta niin pie-
niä toimijoita, että julkisin varoin anotut tukirahat ovat ainoa 
realistinen mahdollisuus puhtaasti seura- tai liitto-omisteisen 
curlinghallin pystyttämiseen. 

Silti olisi mielenkiintoista tietää, moniko Etelä-Suomen 
harrastajista lopulta olisi valmis esimerkiksi 10 000 euron lai-
naan uudelle seuraomisteiselle curlinghallille. Jos halukkai-
den määrä nousisi kolminumeroiseksi, uskon vilpittömästi, 
että hallin rakentaminen olisi vain ajan kysymys. Kumpi lo-
pulta on realistisempi tapa uuden hallin pystytykselle? 

Laaja harrastajista koostuva omistuspohja vai pelkän jätti-
potin odottaminen julkisista varoista pankkilainan kaverik-
si?  

SM-sarjan 
1. ja 2. 
divisioona

Divareissa ei lopulta merkittäviä yllätyksiä nähty. ”Van-
taan punakone” hoiti kapteeni Rissasen johdolla odo-
tetusti paluulipun SM-sarjaan itselleen viemällä divarin 
lopulta selkeällä erolla ykköshaastajaansa Kauste-senio-
riin. Positiivista oli nähdä molempien nousijajoukkueiden 
rynnistys ylempään loppusarjaan. Mikäli sekä Tähtinen 
että Miikkola kykenevät jatkamaan tasaista kehitystään 
tulevanakin vuonna, saamme ensi kaudella nauttia todel-
la tasaisesta ykkösdivarin kärkiväännöstä. 

Aavistuksen ykköstä yllätyksellisempi oli toinen divi-
sioona, jonka senkin tahdit olivat silti selvät jo hyvissä 
ajoin. Kenties muutaman suurimman ennakkosuosikin 
takaa voiton vei Tapani Härkälä joukkueineen. Näin 
kakkosdivarin voittoon ylsi toisena vuonna perättäin 
länsisuomalainen joukkue. Merkillepantavaa on myös 
Pohjois-Suomen tasollinen nousu, sillä seuraavat sijat 
päätyivät lopulta Peisan kipparoimille ranualaisille sekä 
Middletonin oululaisjoukkueelle. 
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SM-sarja
2011–2012

TEKSTI Jari Laukkanen

Pauli Jäämies saa seuraavaksi keskittyä 
EM-kisoihin. Kuva Riku Harjula.

Kauden 2011-12 SM-sarja on nyt 
naisten finaaleja vaille valmis ja tässä 
muutamia ajatuksia kuluneesta vuo-
desta ja sarjasta. 

Miehet
Aku Kausteen varma peli ja selke-

ällä marginaalilla hankittu mestaruus 
kuuluu vuoden ehdottomiin valopilk-
kuihin. Asetin kyseenalaiseksi Akun 
joukkueen kykyä venyä niukkoihin 
voittoihin huonommallakin pelillä, 
mutta Aku joukkueineen todisti epäi-
lykset matkan varrella turhiksi. Akun 
ylivoimaisen voiton takana oli nimen-
omaan kyky venyä hieman keskinker-
taisemmallakin pelillä voittoihin. Toki 
peli kulki monta kertaa hyvinkin, 
mutta tärkeää on voittaa vaikkei oma 
peli parhaassa kuosissa olisikaan. Siitä 
pisteet, papukaijamerkit ja onnittelut 
Akun porukalle. 

Tomi Rantamäki johdatti jälleen 
joukkueensa mitaleille kovalla koke-
muksellaan, joka oli toki odotettua. 
Akun porukalle Tomikaan ei mahta-
nut mitään. Markku Uusipaavalnie-
men ryhmältä oli lupa odottaa selvästi 
parempaa tämän vuoden sarjassa. Vä-
läyttelihän porukka syksyn Kanadan 
leirillä hyvillä otteillaan ja oli ilman 
muuta mestarisuosikki numero yksi. 
Kuitenkin EM-kisoissa koetun epäon-
nistumisen jälkeen alakuloinen ote jäi 

päälle myös kotoiseen SM-sarjaan ja 
tuloksena vasta kolmas sija ja pronssi-
mitalit. 

Positiiviseen osastoon menevät 
nuorten maajoukkueen, Iiro Sipolan 
joukkueen esitykset sarjassa. Vastoin 
ennakko-odotuksia pojat hilasivat it-
sensä ylempään loppusarjaan Kiiski-
sen Kallen porukan nenän edestä ja 
säilyttivät siis suoraan paikan ylim-
mällä sarjatasolla hienolla neljännellä 
sijallaan. 

Sen sijaan Toni Sepperin joukkue 
ei onnistunut niin hyvin kuin oletin 
etukäteen. Surkeasti sujunut alkukausi 
ei kääntynyt matkan varrella tarpeeksi 
paljoa parempaan suuntaan. Sijoituk-
sena kuudes sija. Kalle ”pelaili” van-
halla rutiinilla ryhmänsä viimeiselle 
ensi vuoden SM-sarjapaikalle viiden-
neksi. Parempaa heiltäkin on totuttu 
näkemään.

 

Naiset: 
Naisten sarjassa odotettua oli se, että 

Oona Kausteen johtama ryhmä on 
kahden parhaimman joukossa. Mes-
taruus ei vielä ole ratkennut tätä kir-
joitettaessa, mutta arvosanaksi voisi 
peliesityksistä SM-sarjassa antaa arvo-
sanan tyydyttävä. Jos joukkue nousee 
uusintaotteluissa mestaruuteen, koro-
tan arvosanan hyväksi. 

Anne Malmi joukkueineen pelasi 
ehdottomasti positiivisesti. Joukkue 
johti sarjaa oikeastaan koko kauden, 
mutta välillä parinkin voiton johdossa 
olleen joukkueen ote suli viimeisissä 
kahdessa turnauksessa. Kokonaisuu-
tena kuitenkin hyvin pelattu sarja, oli 
tuloksena hopeaa tai kultaa. 

Ellen Vogtin joukkueelta kausi ei 
sujunut aivan suunnitelmien mukaan, 
heiltä odottelin selvää rynnistystä kah-
den parhaan joukkoon. Kaukanahan 
se ei nytkään ollut, mutta joukkue oli 
pitkään jopa mitalien ulkopuolella ja 
pelasti kauttaan viimeisen viikonlo-
pun tuloksekkaalla pelillään. Nyt ho-
peamitalit jäivät yhden voiton päähän 
eli pronssia tällä kertaa kaulaan. 

Kiiskisen Katja joukkoineen toi 
hyvän lisävärin sarjaan ”kiusaamalla 
ennakkosuosikkeja” sopivasti. Katja 
poimi voiton sieltä täältä ja oli pitkään 
mitalin syrjässä kiinni, mutta lento ei 
kestänyt aivan loppuun asti. Tulokse-
na neljäs sija, joka lienee aika lähellä 
totuutta treenaamisen määrään näh-
den.
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Taas alkaa olla paketissa yksi kausi, 
johon sisältyy sekä positiivisia että nega-
tiivisia tuntoja. Suurin ilonaiheeni oli 
ehkä Aku Kausteen Suomen mestaruus, 
joka on palkinto pitkäjänteisestä työstä 
- uskosta omaan tekemiseen.

Kun Suomi oli saanut paikan vuoden 
1998 juniorien MM-kisoihin (Perttu 
Piilon joukkueen Japanin menestyksen 
myötä), olikin edessä mielenkiintoinen 
haaste Piilon ja kumppaneiden jäätyä 
yli-ikäisiksi junioreista. 

Joukkue Thunder Bayhin piti saada 
“kokoamalla” kasaan. Neljä kaveria 
löytyikin Hyvinkäältä - Juha Peka-
risto, Ari Ruottu, Ville Tuominen ja 
Olli Orrainen. Viidenneksi pelaajak-
si – onneksi - otettiin sitten Vantaan 
suunnalta Aku Kauste. Aku esitti 
kisoissa ihan hyviä otteita ollen “huo-
livuorossa” vain yhdessä pelissä. Hä-
nestä huokui jo tuolloin tietynlainen 
intohimo lajia kohtaan. Itselleni tuli 
sellainen tunne, että “toi kaveri menee 
vielä pitkälle”. Mukavaa olla oikeassa!

Thunder Bayn jälkeen Akun ura oli 
vaihtelevaa erilaisine joukkuesekoi-

luineenkin. Välillä harmitti - siis al-
lekirjoittanutta - kun tuntui, etteivät 
hyvinkääläiset huippupelaajat ottaneet 
Akua oikein vakavissaan.

Tälle kaudelle Aku onneksi sai ta-
kaisin joukkueeseensa Jani Sullan-
maan, jota itse kehuin Aamupostissa 
muutama vuosi sitten yhdeksi mesta-
ruussarjan parhaimmista pelaajista. 
Mukavalta tuntui myös se, että nuori 
hyvinkääläinen Leo Mäkelä sai peli-
aikaa. Nyt jäädäänkin sitten odotte-
lemaan, miten Aku menestyy ensim-
mäisissä miesten EM-kisoissaan!

Sitten vähän negatiivisista tunnois-
ta. Iiro Sipolalle joukkueineen tietys-
ti kiitos siitä, että Suomi oli kolmissa 
peräkkäisissä junnujen MM-kisoissa. 
Mutta mitä tämän jälkeen?

Viimeinen koitos junioreiden MM-
tasolla oli enteellisesti Iirolla huonoin? 
Suomi joutuu seuraaviin kisoihin ha-
kemaan junnujen MM-paikkaa kar-
sintojen kautta. Mutta pystyykö joku 
taikomaan Malmin veljesten seuraksi 

jostain kaksi kisakelpoista pelaajaa 
- Iiro ja Esko kun eivät enää ole jun-
nuja curlingikänsä puolesta. Tyttöjen 
puolellahan meillä ei ole joukkuetta 
ollut useampaan vuoteen. Mitenkä-
hän mahtaa liiton puheenjohtaja Olli 
(Rissanen) sanansa muotoilla, kun 
maailmalla curlingpiireissä kysellään, 
että miksi näin on Suomessa päässyt 
käymään.

Katseen pitää olla tulevaisuudessa. 
En siis sorru muistelemaan, kuinka 
Jussi Uusipaavalniemen ollessa juniori-
iässä yhdestä ainoasta hyvinkääläisestä 
koulusta löytyi useampi kymmenen 
junnujoukkuetta lajin pariin. Surettaa 
vain se, että tämä juniorilama saattaa 
vaikuttaa esimerkiksi Hyvinkään hal-
lihankkeeseen ja lajin kehittymismah-
dollisuuksiin yleensäkin.

Monesta muustakin asiasta voisi 
vääntää jutun tynkää, mutta olkoon 
tämä tässä. Kiitos kaikille kuluneesta 
kaudesta!

– Jussi Heinonen

Hempan mietteitä  
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FLOPIT
Pääkaupunkiseudun sarjatoiminta 
Jos halliomistaja ei anna mahdollisuutta pelata paikallissarjaa hallissaan tai edes halukkaille 
puuhamiehille mahdollisuutta pyörittää itse sarjaa hallissaan, niin seudun lukuisten seurojen  
luulisi tilanteeseen reagoivan etsimällä väkisin vaihtoehtoista ratkaisua.  
Ovatko seurat aktivoituneet jo etsimään edes ensi kaudelle yhteistyökumppania alueen  
lukuisista jäähalleista vai odotetaanko taas sarjan peruutusilmoitusta juhannukseen asti? 

Miesten EM-taival
Tällaisina hetkinä odottaisi curlingin kuuluisan yhteisöllisyyden olevan voimavara.
Miesten EM-taivalta voitaneen pitää odotuksiin nähden pettymyksenä 
joukkueen ikärakenteesta huolimatta. 

Naisten SM-finaalien aikatauluttomuus 
Pitäisikö SM-turnauksienkin ajankohdat sopia ensi vuonna sen perusteella, milloin aikataulut 
sattuisivat kaikilla pelaajilla näppärästi sopimaan yhteen?  
Mahdolliset uusinnat kalenteriin jo ennakkoon, niin vältytään turhilta päivien pyörittelyiltä.

TOPIT

Senioreiden epävirallinen EM-kulta. Loistava  
saavutus, vaikka kilpailun taso nousee vuosi vuodelta!

Kauden 2011 - 2012 
Curlinglehden toimitus on perinteisesti istunut kauden jälkeen saman pöydän ääreen ja 

käynyt kiivaan debatin kuluneen vuoden tapahtumista. Äänekkään väittelyn, naapurirau-
han rikkomisen, paikalle kutsuttujen poliisien rauhoittelun ja aamuyön herkän halailun sekä 
anteeksipyytelyn lopputuloksena lehtemme toimitus pääsi tänäkin keväänä yksimielisyyteen 
kauden ehdottomista kohokohdista, karmeimmista pettymyksistä sekä kiistattomasta suo-
malaisesta curlingteosta. 

Curlingkanavan toiminta. 
Etenkin olemattomiin resurs-
seihin nähden pyyteetön 
toiminta kanavan puuhamie-
hiltä on nostanut SM-sarjan 
huomion ainakin kotoisten 
lajiniilojemme silmissä sen 
ansaitsemalle tasolle.

1.
2.
3.

2. 3.

1.
Nuoren naismaajoukkueen ennakkoluulo-
ton taival EM-kisoissa ja ansaittu  
nousu ensi kaudeksi A-sarjaan! 

Tekstit RIKU HARJULA
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”Kauden määris” eli Suomen Curlinglehden 
toimituksen valitsema vuoden suo-
malainen curlingteko:

Historian ensimmäinen suomalainen Euroopan 
curlingliiton ECF:n puheenjohtajaksi. 

Olli Rissanen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan päi-
vätyön kotimaisen curlingin keulalla, mistä ansaitsee 
paljon suuremmat kiitokset kuin mitä tapaa saada. 
Curlinglehden toimitus onnittelee vilpittömästi 
Ollia uudesta merkkipaalusta ja kiittää samalla 
loistavasta työstä kotimaisen curlingin eteen!

– Suomen Curlinglehden toimitus

2011-12
määris

Kesän turnaukset: www.curling.fi

Curlingteko 2011-12



������������
���������������������
�������������������
������������������
���������������������
����������������������

�����������
����������������

��������
�������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������
�������������������������
�����������������������
�����������������������
����������

�����������
�����������������������
��������������������������
���������������������
�����������

���������
���������������������
������������������
�����������������������
��������������������

��������������������
����������������������
������������������
�������������������
�������������������

��������������
���������������������������������
����������������������������

�����������������������������
������������������
��������������������������������

                                                      


