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Suomen curlingväen puolueeton äänenkannattaja

Pääkirjoitus
Vaikuttaminen – vaikuttaa vaikealta?
Suomen Curlingliiton syyskokouksessa 24.10.2012 oli edustettuna viisi
seuraa: neljä pääkaupunkiseudulta ja yksi Hyvinkäältä. Liittoon jäsenrekisteriin kuitenkin kuuluu 36 seuraa, joiden paras mahdollisuus vaikuttaa Suomen Curlingliiton toimintaan on osallistua liiton korkeimman
päättävän elimen kokouksiin (kevät- ja syyskokous). Näissä kokouksissa
on seurojen on mahdollista ottaa kantaa liiton toimintasuunnitelmaan ja
saada läpi ehdotuksia, jotka kyseisen seuran mielestä palvelevat suomalaista curlingia ja samalla omaa toimintaa. Olisiko mahdollista, että joillakin seuroilla voisi olla yhteisiä tavoitteita? Olosuhteiden parantaminen?
Oma curlinghalli tai -rata? Kenties jotain ihan muuta?
Todennäköisesti myös näillä viidellä syyskokoukseen osallistuneellakin seuralla oli yhteisiä tavoitteita vaikka niitä ei olisi etukäteen mietitty.
Vaikka suomalainen curling onkin vielä toistaiseksi hyvin pääkaupunkiseutuvetoista, niin näin se ei kuitenkaan tulevaisuudessa saa tai voi olla.
Voisiko kenties olla, että jäähalleissa toimintaansa pyörittävillä seuroilla voisi olla jotakin yhteisiä tavoitteita, joita Suomen Curlingliitto voisi
edistää? Olivatpa nämä yhteiset tavoitteet mitä tahansa, niin seurojen on
hyvinkin mahdollista tehdä yhteistyötä tiettyjen asioiden eteenpäin viemiseksi. Tämä vaatii yhteistyötä seurojen kesken. Ei syyskokoukseen tarvitse lähettää jokaisesta seurasta omaa edustajaa: äänioikeuden voi luovuttaa valtakirjalla. Olisiko joidenkin seurojen siis järkevää miettiä yhteisiä
tavoitteitaan ja lähettää edes yksi ”luottamusmies” edustamaan seurojen
koalitiota liiton kevät- ja syyskokouksiin? Hallitustyöskentelyyn ei ole
pakko lähteä mukaan, jos kokee liian hankalaksi kokouksissa käymisen
noin kerran kuukaudessa, mutta vaikuttaa voi myös kevät- ja syyskokouksissa. Jokaisesta seurasta löytyy ainakin se yksi puuhamies jolla riittää ideoita ja energiaakin asioiden eteenpäin viemiseksi. Mitä, jos nämä
puuhamiehet keskittävät energiansa välillä myös mahdollisten yhteisten
asioiden ratkaisemiseksi?
Olen huomannut, että asioiden ratkaiseminen paikallisesti ei aina ole
helppoa, mutta kommunikoimalla myös muiden seurojen kanssa voi löytyä uusia ratkaisumalleja vanhoihin ongelmiin. Jos joku ongelma koetaan sellaiseksi, että tähän tarvitaan apua Suomen Curlingliitolta, niin
asia voidaan vielä liiton toimintasuunnitelmaan yhteisin voimin ja tämän
jälkeen Suomen Curlingliiton hallitus toimeenpanee kevät- ja syyskokouksissa tehdyt päätökset!
Vaikuttaminen ei ole vaikeaa, kunhan siihen löydetään oikeat keinot.
Hyvää Vaikuttamisen Uutta Vuotta 2013!
– Tero Tähtinen
päätoimittaja
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DO on meitä kaikkia varten, joten
olkaa valmiina yhteistyöhön, kun Tero
on teihin yhteydessä. Ja olkaa myös
itse yhteydessä häneen päin, sillä kaikki ideat ovat tervetulleita, ja vain yhteistyöllä saamme vietyä tätä rakasta
lajiamme eteenpäin.
DO tulee nyt myös säännöllisesti
informoimaan työstään liiton nettisivuilla, joten tältäkin osin yritämme
yhdessä parantaa tiedonkulkua molempiin suuntiin.

SUOMALAISTA
CURLINGHISTORIAA!
Suomen pyörätuolicurlingin maajoukkue teki Suomalaista Curlinghistoriaa selviytymällä MM-karsinnoista
Kisakalliossa varsinaisiin MM-kisoihin, jotka käydään helmikuussa Sotshissa! Loistava suoritus Tuomo, Sari,
Vesa ja Markku!
Kun viimeisen pelin viimeinen pelattu kivi oli pysähtynyt, kyyneleet
tulivat silmään ja tunne oli sanoinkuvaamattoman hieno! Sitten Torinon
olympialaisten ei ainakaan allekijoittaneella ole ollut samanlaista hyvänolon
tunnetta.
Suomen Curlingliitto, ja varmasti
kaikki muutkin curlingin harrastajamme, on ylpeä PT-curlingin maajoukkueestamme, ja olen varma, että tällä
joukkueella on vielä paljon annettavaa
ja voitettavaa Suomalaiselle Curlingille! Toivotamme onnea ja menestystä
MM-kisoihin, sillä kaikki on vielä
mahdollista myös Paralympialaisten
osalta! TWT!

DEVELOPMENT
OFFICERILLA
“LENTÄVÄ LÄHTÖ”
Voin ilolla todeta, että liiton uusi
Development Oﬃcer, Tero Tähtinen
on aloittanut työnsä todella vauhdikkaasti ja innostuneella otteella, mikä
lupaa hyvää Suomalaisen Curlingin
kehitykselle!

CURLINGVUOSI 2013
Suomen Curlingliitto täyttää alkavana vuonna 35 vuotta, joten on taas
juhlan aika! Sen myötä tavoitteena
pitäisi olla lisätä lajin julkisuutta niin
paikallisella kuin kansallisellakin tasolla, sillä vain sitä kautta voimme
yrittää vaikuttaa esimerkiksi urheilupaikkarakentamista koskeviin päätöksiin, joilla voitaisiin parantaa lajimme
kroonista olosuhdeongelmaa.
Julkisuuden osalta suuri merkitys on
tietysti menestyksellä kansainvälisissä
arvokisoissa, ja juuri tätä kirjoittaessani olenkin EM-kisoissa Karlstadissa
seuraamassa mielenkiinnolla Suomen
edustusjoukkueiden taistelua! Mutta
kuten olen aikaisemminkin todennut,
meistä jokainen lajiharrastaja voi myös
omalta osaltaan vaikuttaa curlingiin
liittyvien positiivisten asioiden julkituloon, ja sitä kautta levittää curlingin
ilosanomaa!
Tehdään siis Curlingvuodesta 2013
entistä parempi, yhdessä ja yhteistyölllä, sillä me pystymme siihen!
Toivotan kaikille
hauskaa curlingvuotta 2013!
Olli Rissanen
Puheenjohtaja
Suomen Curlingliitto

Tuoreinta peruukkimuotia esiteltiin
myos Melko suuressa ottelussa vuonna
2019. Kuva DN
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Teksti: Daley Nevantaus
Kuvat: DN

Lake Pähkinärinteen Lammaslampi, Vantaa, Finland

Kohtalaisen suuri ottelu (“Fairly great match”)
uutinen Helsingin Sanomista 25.1. Tammikuuta 2022
Vantaalla, Pähkinärinteen puistoalueella järjestettiin eilen mielenkiintoinen
ulkoilu- ja urheilutapahtuma. Ympäri Suomea saapuneet lajiharrastajat olivat saaneet
aikaan varsinaisen kansanjuhlan. Tämän
talvisen lajin kilpa- ja harrastajajoukkueet
olivat kokoontuneet vuosittaiseen päätapahtumaansa, jota kutsutaan lajin harrastajien parissa leikkisällä nimellä “Melkoi
iso ottelu”.
Suuri tapahtuma on, sekä puitteiltaan,
että osallistujamäärältään. Talven tuiskussa jäätyneen Lammaslammen jäälle ja
lammen reunamille oli viikonlopun ajaksi
kokoontunut reilusti yli tuhat lajin harrastajaa, järjestyksessään jo kymmenenteen,
perinteeksi muotoutuneeseen tapahtumaan. Pelaajien kesken tapahtuma kulkee
jo monella rakkaalla nimellä, mutta yleisimmin tapahtumaa on alettu kutsua lähivuosina “Melko isoksi otteluksi”.
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Lajina on jäällä pelattavien lajien kuningas, Curling ja tapahtumalle löytyy esikuva
lajin syntysijoilta Skotlannista. Myös siellä,
aina kun vain pohjoisen Britannian järvet
jäätyvät, Suuri ottelu, ns. Grand Match
järjestetään. Tätä tapahtuu nykyisini vain
kovin harvoin, viimeisinkin pelattiin 1970luvun lopulla. Sen jälkeen sää ei oikein ole
enää suosinut. Liekö ilmastonmuutos sittenkin totta, kun Skotlannin järvet eivät
ole enää kunnolla jäätyneet vuoden 2010
läheltä piti -tilannetta lukuun ottamatta.
Suomen lajientusiastit ovat kuitenkin järjestäneet “Suuren ottelun” jo pitkään, nyt
siis jo kymmenettä kertaa.
Paikalla oli myös satamäärin ohikulkevia ulkoilijoita, lajia kokeilemaan tullutta,
talvikarnevaalista nauttivaa ja muuten vaan
tapahtumasta kiinnostunutta väkeä.
Perinteinen “Suht’ Iso matsi” järjestettiin
ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Turussa,

paikallisten lajiharrastajien organisoimana.
Silloin tapahtumaan osallistui heti pari
tusinaa opiskelijajoukkueita. Vähitellen
tapahtuma on vakiintunut satojen lajin
kilpapelaajien, harrastajien ja lajin työpaikka- ja opiskelijajoukkueiden vuosittaiseksi
eri paikkakuntia kiertäväksi päätapahtumaksi. Tällä kerralla järjestelyvastuun oli
saanut pääkaupunkiseutu ja Vantaan Lammaslampi sai kunnian toimia tapahtumapaikkana.
Lajin terminä tällaisia turnauksia kuvaava “Bonspiel” viittaa toki itse pelaamiseen,
mutta myös hauskaan ajanvietteeseen.
Lajin henkeen ei kuulemma kuulu turha
ryppyotsaisuus, vaikka pelejä tunnuttiin
kevyessä pakkasessa melko tosissaan pelattavankin. Tuolloin tällöin sai toimittaja
peittää korvansa epäonnistuneen heiton jälkeiseen kevyeeseen sadatteluun ja harvemmin jopa ankaraan noitumiseen. Pääosin
harrastajat kuitenkin suhtautuivat epäonnistumisiinkin stoalaisella tyyneydellä. Se
johtuu paitsi lajin sisäisestä, herraskaisesta
koodistosta, myös tapahtuman välittömästä luonteesta.

Tähän talviseen pelitapahtumaan tullaan
pääosin tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia, viettämään mukavaa viikonloppua,
vaalimaan perinteitä ja muistelemaan lajikumppanien kanssa sitä, mistä olosuhteista
pelin historia on saanut alkunsa.
Viikonlopun aikana otteluita pelattiin
viidellätoista lammen jäälle tehdyllä radalla, jotka kilpapelaajien mukaan eivät
aivan vastaa normaaleita peliolosuhteita,
mutta tärkeintähän onkin itse tapahtuma.
Lammen rannalla höyrysi soppatykki ja
ravintolateltalla tarjoiltiin talven lämmikkeeksi päivän mittaan muun muassa lämmintä glögiä ja päivän kaarruttua jo illaksi
sekalaista estradiviihdettä. Laittoipa moni
urheilijapari illan pimeydyttyä tapahtumateltassa tai viileän, tähtikirkkaan taivaan
alla tanssiksi.
Perjantai- ja lauantai-Illan iloisissa tunnelmissa tapahtumateltassa esiintyi mm.
tuore, vuoden 2021 tangokuningas, Korson ja Vantaan oma poika, Samuel Frank
tunnusomaisine mustine laseineen. Lajin
Bonspieleille kuulemma perinteiseen tapaan tuli elävän musiikin lomassa ilmoille
pääsääntöisesti 80-luvun discomusiikkia,
josta esimerkkeinä mainittakoon Modern
Talkingin “You’re my heart, You’re my
soul” ja “Cheri Cheri Lady, jotka soivat
ainakin kolmeen kertaan ja tietenkin mahtikasariklassikot “Big in Japan” sekä Nik
Kershawn “The Riddle”, jonka kuullessaan
eräs keltaiseen ﬂeeceen pukeutunut pelaaja
kylläkin irrotti virtajohdon soittolaitteista.
Joku erehtyi myös soittamaan lajiin sopivasti Vanilla Icen “Ice Ice Babyn”, ja sai
tästä raikuvat aplodit. Muuten molemmat
illat sujuivat muistellessa päivän otteluita
mukavissa iltatunnelmissa. Mikäpä siinä
oli lammen rannalla katsellessa tähtitaivasta Gazebon hittiä “I like Chopin” kuunnellen.
Melko kookas taistelu järjestettiin nyt
jo kymmenettä kertaa ja siitä on muodostunut Curlingharrastajille tammikuinen
perinne, mistä kukaan kynnelle kykenevä
ei halua jäädä pois. Mukana oli tietenkin
myös kymmeniä opiskelija- ja harrastajajoukkueita omissa sarjoissaan hauskaa
viikonloppua viettämässä. Omat sarjat oli
organisoitu myös työpaikkajoukkueille, junioriryhmille ja seurajoukkueille.
Varsinainen “Suuri ottelu” kilpailtiin
tänä vuonna poikkeuksellisesti kolmen
12 -henkisen joukkueen kesken ja kunnianarvoisiksi kippareiksi valittujen Timo
Teuskan (Nimi muutettu), ja Mauno Nimmulan (nimi muutettu) johdolla. Heille oli
annettu joukkueitten valintaoikeus tällä
kertaa Itä-Länsi tyyppisellä jaolla. T-heitol-

la suoritetun arvonnan jälkeen Nimmula
sai valintavuoron ja valitsi Lännen joukkueen kipparoitavakseen. Teuskalle jäi siis
joukkue valittavaksi rajan itäisen puolen
pelaajista. Aikaisempina vuosina oli käytetty Grand Matchissa muitakin jakoja,
kuten etelä vs. pohjoinen, juniorit vs. seniorit ja miehet vs. naiset.
Vuoden 2019 kisoissa kolme vuotta sitten oli joukkuejako jopa tehty varsin poikkeuksellisesti, ihmisruumiin rakenteen
vanhanaikaisen jaottelutavan mukaan.
Kilpailuun oli kutsuttu poikkeuksellisesti
kolme “Suuren ottelun” kapteenia. Joukkueen valinta tehtiin historiassa vallinneen
ajattelumallin perusteella, siis sen, että
kaikki ihmiset jakautuvat Leptosomeihin,
Atleetteihin ja Pyknikoihin. Tuolloin varsinaisessa ottelussa leptosomien ennakkosuokkiryhmä jäi alkusarjan viimeiseksi
ja ﬁnaalissa Pyknikoiden 12-henkinen
joukkue pääsi yllättämään myös Atleettien
joukkueen. Tästä jaottelusta luovuttiin
heti seuraavana vuonna, koska ihmisten
luokittelu kolmeen tyyppiin osoittautui rajanvedoltaan liian hankalaksi.
Mainittakoon, että tämän vuoden ItäLänsi -rajan määrittäminen oli tapahtunut
jo puoli vuotta ennen tapahtumaa pitkien
ja hyvin tiukkojen neuvottelujen jälkeen.
Keskusteluissa piti saada määritellyksi,
ketkä pelaajista olisivat kapteenien valittavissa. Määrittelyrajaksi sovittiin kahdeksantuntisen neuvonpidon jälkeen, neljältä
yöllä, ns. Struven ketjun linja ja pelaajan
sijainnin määrittäväksi tekijäksi viimeisimmässä verolapussa mainittu osoite. Todettakoon, että Struven ketju on eräs Unescon määrittelemistä Suomesa sijaitsevista
maailmanperintökohteista ja kulkee suurin

piirtein linjalla Pyhtää-Lapinjärvi-Korpilahti-Alatornio-Aavasaksa-Tarvantovaara
(Enontekiö).
Itä-Länsi -ottelussa pelattiin yhteensä 48
ottelua viikonlopun aikana ja voiton vei
tällä kertaa länsi otteluvoitoin 27-21 koko
“Suuren ottelun” ratkettua vasta viimeisellä Mixed-joukkueiden pelikierroksella,
jossa Lännen joukkue rutisti ratkaisevat
voittopisteet. Ratkaisukierroksia seurasi
grillimakkara kädessään ja virvoitusjuoma toisessa kädessä yli tuhannen pelaajan
lisäksi toinen mokoma paikalle saapuneita
katsojia.
Lehtihaastattelumme lopuksi Suomen
Curlingliiton puheenjohtajana edelleen jatkava O. Rissanen (nimi muutettu) lähetti
terveiset suurelle yleisölle. Lennettyään
edellisen yön yli maailman curlingliiton
kokouksesta sanoma oli silti terävä: “Ice is
also yours, Please welcome to test our great
outdoor winter sports here in Halifax Nova
Scotia in any of our icy venues here and
have also an ice day. Let the rocks roll.”
Curlingväki kuitenkin ohjeisti nopeasti
loppupuhettaan aloittavaa puheenjohtajaa
ilmoittamalla tälle, että nyt ollaan kyllä
Vantaalla, ei Halifax, Nova Scotiassa. Puhe
eteni kommelluksitta loppuun selvällä
Suomen kielellä, voittopokaalit jaettiin ja
tapahtuman päätteeksi kajahti yli pimenevän Lammaslammen kajahti kaiuttimista
voittajien kunniaksi kasariklassikko “We
are the champions” joskin sivummalta
kuului kriittisiä vaatimuksia myös “Final
Countdownin” puolesta. Keltapuseroinen
mies tosin liikkui isojen puutarhasaksien
kanssa samaan aikaan äänentoistolaitteiston liepeillä.
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Meiltä ja
maailmalta
Teksti: Jari Laukkanen
Kuvat WCF-arkisto

Norjalaisten curlinghousujen
tarina
•

Kun Vancouverin olympialaisissa hopeaa napanneet norskit tulevat
jäälle, jokainen katsoo nykyään, mitä heillä on päällään tällä kertaa. Thomas Ulsrud, Torger Nergaard, Chistoﬀer Svae ja Havard Vad Peterson ovat
tunnettuja mitaliensa lisäksi housuistaan, jotka löivät läpi juuri olympiakisoissa.

Osakuva Jermu Pölläsen kuvasta

Nykyään kaikille tutut vermeet tulivat esiin muutamia päiviä ennen Vancouverin olympialaisia. ”Meillä oli aina samat mustat housut ja ne oli meistä tylsät”,
sanoo kippari Ulsrud. ”Kun me päästiin olympialaisiin, niin me haluttiin jotakin
norjalaista mukaan”.
Kakkosheittäjä Christoﬀer Svae esitteli sini-puna-valkoiset housut, mutta Ulsrud sanoi ensimmäisenä, ettei moisia jalkaansa laita. Olympiakylässä pojat katselivat telkkarista lumilautailua ja ski crossia telkkarista tyttöjoukkueen kanssa.
Svae innostui esittelemään näitä värikkäitä housuja kaikille. Tytöt tietysti tykkäsivät erikoisista vetimistä ja tyttöjen lähdettyä Svae sai puhuttua Ulsrudin ympäri sanomalla, että nuoret tytötkin tykkäsivät näistä eli näillä pelataan. Tämä
myyntipuhe tehosi kippariin.
Tämän jälkeen ei joukkue ole enää perinteisiä vetimiä päälle pukenut vaan
kaappiin on ilmestynyt jatkuvalla syötöllä uusia, erilaisia housuja. ”Mulla on nyt
jotain 40 paria erilaisia, en varmaan ole samoilla housuilla kahta turnausta pelannut kertaakaan. Christoﬀer hoitelee nämä jutut ja tällekin viikolle Grand Slamiin
on mukana neljä paria” toteaa Ulsrud.

Uusia maita curlingperheeseen,
vanhoja ulos
Kosovon curlingliitto on hyväksytty kansainvälisen curlingliiton vuosittaisessa
kokouksessa mukaan lajimme kattojärjestöön. Kosovosta tulee kautta aikain 50:s
maa liiton jäsenenä. Kosovon liitto on perustettu vuonna 2011, liittoon kuuluu viisi
seuraa ja pelureita tällä tietoa on 85. KCF on yksi kolmestakymmenestä lajiliitosta,
jotka ovat syntyneet itsenäisyyden aikana. Kosovo erosi Serbian ikeestä vuoden
2008 helmikuussa.
Samalla kun Kosovolle aukesi maailman curlingliiton ovi, niin toiseen suuntaan
lähetettiin Bulgaria ja Armenia. Yllättäen erottamisen syynä olivat maksamattomat
jäsenmaksut.
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Kolmas joukkue Kanadan olympia-karsintoihin

Stoughton ja tiimi. Photo by the canadian press

Kuten jokainen tietää, erityisen kova suoritus on päästä
Kanadasta edustamaan maataan. Olympiakisoihin luotu
rankingjärjestelmä ja eri kisoissa olevat karsintapaikat saavat varmasti parhaista parhaimmat liikkeelle ja panostamaan tosissaan isoihin kisoihin.
Kevin Martin ja Glenn Howard saavat seurakseen tuleviin Sotchin olympiakarsintoihin ainakin Jeﬀ Stoughtonin joukkueen. Tämä varmistui joulukuun alussa kun
Stoughton uudella ryhmällään (Mark Nicholls ykkösenä)
voitti Grand Slam – sarjaan kuuluvan Canada Cupin.
Finaalissa kaatui juuri Howard tiukkojen vaiheiden jälkeen 4-3. Olympiakarsintapaikan lisäksi tuli paikka PohjoisAmerikan joukkueeseen 2014 Continental Cupiin, Nevadan
Las Vegasiin sekä 24 000 CAD taskurahaa.
Stoughton oli tyytyväinen koko viikon peliin ja totesi, että
nyt ei tarvitse enää välittää pisteistä tai muista päästäkseen
sinne karsintoihin, joka on ollut ehdottomasti se tärkein tavoite tälle kaudelle.

Las Vegasiin pelaamaan
- tällä kertaa curlingia
Seuraava Conﬁdental Cup pelataan tammikuun 10-13. päivä 2013
Kanadan Pentictonissa, British
Columbiassa. Siinä ei liene mitään
erikoista, mutta seuraavan vuoden
kisapaikassa on omanlaista, uutuuden hohtoa.
Marraskuun lopulla Kanadan, USA:n ja
Maailman liitot kokoontuivat ja päättivät, että vuoden 2014 Conﬁdental Cup
pelataankin muista peleistä tunnetussa
Nevadan Las Vegasissa, USA:ssa.
Conﬁdental Cup, curlingin Ryder Cupia
vastaava Pohjois-Amerikka vastaan Muu

maailma pelataan tammikuun 16-19. päivä
2014 Orleans Arenalla Las Vegasissa. Areena toimii normaalisti Las Vegas Wranglersnimisen lätkäjengin kotiluolana.
Kerta on ensimmäinen, kun kyseinen turnaus pelataan Kanadan ulkopuolella ja ihan ensimmäinen tämän
kokoluokan curlingturnaus myös koko
paikkakunnalla. Conﬁdental Cupiin
saa molemmat osapuolet nimetä kolme mies- ja kolme naisjoukkuetta,
jotka kilpailevat curlingtaidoissa neljän päivän aikana. Lajeina normaalit
joukkuepelit, Mixed Doubles, Singles ja Mixed Skins, jotka kaikki on
pisteytetty osaksi kokonaiskilpailua.

Grand Slamin aikataulu
jos jotakuta huippucurling kiinnostaa
Grand Slamia on pelattu kaudesta 200102 lähtien ja se on rahakkain lajimme sarjoista. Turnee kerää vuodesta toiseen sekä
Kanadan että muun maailman parhaimmiston mittelemään taitojaan neljästi kauden aikana. Sponsorinsa Sportsnetin tuella
se kuuluu myös World Curling Touriin ja
on keskeisessä asemassa Kanadan rankingsysteemissä, jossa tavoitellaan olympiakar-

sintapaikkaa kolmen vuoden ajalla ennen
varsinaista h-hetkeä. Turnauksissa jaetaan
paljon pisteitä menestyjille ja parhaat sitten
kisaavat paikasta Sotchiin. Tässä koottuna
tämän kauden aikataulu ja pelipaikat:

Joukkueille nimetään myös kapteenit
ja valmentajat, jotka päättävät kuka
laitetaan tuleen mihinkin kisaan.
Kautta aikojen kokonaistilanne on
se, että kumpikin on voittanut 4 kilpailua. Ensimmäiset taistot käytiin
vuonna 2002. Kansainvälisen curlingliiton puheenjohtaja Kate Caithness
on innoissaan uudesta paikkakunnasta. ”Las Vegas on yksi maailman tunnetuimmista paikoista! Curling lajina
on suurin voittaja, koska kisat pidetään
täällä, voitti itse Conﬁdental Cupin sitten kumpi tahansa”.
The World Financial Group jatkaa
edelleen kilpailujen sponsorina, neljättä vuotta peräkkäin.
Seuraava Conﬁdental Cup pelataan
kuitenkin jo tammikuun 10-13. päivä
2013 Kanadan Pentictonissa, British
Columbiassa.

The Canadian Open,
joulukuun 12-16, 2012
Prospera Place, Kelowna, B.C.
The National, tammikuun 23-27, 2013
Civic Centre, Port Hawkesbury, N.S.
The Players’ Championship,
huhtikuun 16-21, 2013
Mattamy Athletic Centre, Toronto

The Masters, marraskuun 14-18, 2012
Wayne Gretzky Sports Centre, Brantford, ON

(voittajat: Kevin Koe, Rachel Homan)
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:n palsta
Missio 1: Junioricurling
Uuden Development Oﬃcerin ykkösprioriteetiksi asetettiin hallituksen toimesta
suomalaisen junioricurlingin kehittäminen. Kuten varmasti kaikki tietävät, niin
junioripelaajista on huutava pula! Mitään
valtavaa muutosta ei ole mahdollista saada
aikaan hetkessä, mutta pyrkimykseni on
tuoda toimintaan suunnitelmallisuutta ja
jatkuvuutta sekä kykyä reagoida nopeasti
epäkohtiin tilanteen näin vaatiessa.
Lähetin ”Juniorikyselyn” 27.11.2012 jokaiselle Suomen Curlingliiton jäsenseuran
yhteyshenkilölle kartoittaakseni juniorien
ja junioritoiminnan määrää seuroissa (kysymyksiin on vastannut toistaiseksi kuusi
seuraa 36:sta).
Samalla avasin keskustelun curling.
ﬁ -sivuston keskustelupalstalle saadakseni mahdollisimman paljon informaatiota
myös muilta kuin seuran yhteyshenkilöiltä.
Näiden toimenpiteiden on tarkoitus toimia
pohjana kauden 12/13 junioritoiminnan
suunnittelulle. Kyselyyn voi vielä lähettää
vastauksia: mikäli joku haluaa vastata kyselyyn seuransa yhteyshenkilön puolesta,
ottakaa yhteys allekirjoittaneeseen!
Valmennusleirit & Juniorien
SM-kilpailut 2013
Suunnitelmissa on alkuvuonna 2013
järjestää junioreille kolme harjoitusleiriä.
Näiden harjoitusleirien tarkoituksena on
kerätä kaikki Suomen juniori-ikäiset pelaajat yhteen paikkaan harjoittelemaan
ohjatusti, pelaamaan, nauttimaan lajista ja
ennen kaikkea tutustumaan toisiinsa – tarkoituksena muodostaa ainakin muutama
uusi joukkue!
Seuroille jää myös aikaa tehdä juniorityötä ennen viimeistä leiriä, houkutella
nuoria toimintaansa ja kääntää se viimei-

Ranualaista innovaatiota:

Suomen ensimmäinen
curling-kiven heittokone!
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13/14, mutta oma näkemykseni on se, että
junioreille on myös pystyttävä tarjoamaan
entistä enemmän pelejä pelattavaksi!
Näkyvyyttä aktiivisuudella

Junioripelaaja
curlingissa = pelaaja,
joka on alle 21-vuotias
tai 21-vuotias, mutta
syntynyt 1.7. jälkeen.
(WCF:n asettamat ikärajat
edustuskelpoisuudelle)

nenkin kivi, jotta saisi lähetettyä pelaajan
tai kaksi harjoitusleirille – tämä on haasteeni seuroille!
Paikanpäällä tai seuroissa muodostuneet
joukkueet saavat leireillä valmennusta,
jonka tarkoituksena on valmistaa joukkeita kauden 2013 lopussa järjestettäviin
Juniorien SM-kilpailuihin.
Pelejä junioreille
Jos leirien kautta saamme Suomeen yhden tai kaksi uutta juniorijoukkuetta tai
muuten sitoutuneita pelaajia, niin yhdet
SM-kilpailut vuodessa tuskin riittää pitämään junioreita motivoituneina. Koska
juniorien omasta SM-sarjasta voi tässä
vaiheessa vain haaveilla, niin halukkaille
junioreille voisi olla mahdollista tarjota
pelejä vaikkapa SM-sarjan II-divarissa.
Innostuneesta junioripelaajien ringistä
saa varmasti kasaan aina yhden joukkueen (Juniori Akatemia). Totta kai sarjaan
osallistuminen edellyttää myös sitoutumista pelaajilta.
Tästä asiasta ei toistaiseksi ole konkreettisia päätöksiä olemassa ja kyseinen
projekti voidaan käynnistää vasta kaudella

• Ranualla oli esittelyssä Suomen
ensimmäinen curling-kiven heittokone Ranuan poroturnauksen yhteydessä. Heittokone on valmistettu auton
jousesta, joka viritetään poraamalla
porakoneella pitkä pultti sille varattuun paikkaan, jonka jälkeen viritys
voidaan lukita. Heittokoneen virittävä
pultti poistetaan poran avulla pyörittämällä pulttia vastapäivään ja näin
heittokone on valmiina tönäisemään
kiven liikkeelle. Tämän innovatiivisen
ja tarkkaa käsityötä vaativan luomuk-

Curlingin pitää myös näkyä siellä missä nuoret ovat – tulevaisuudessa Suomen
Curlingliitto pyrkii ottamaan osaa eri tapahtumiin, jotka nähdään potentiaalisina
uusien junioripelaajien rekrytoimiseen.
Minun tehtäväni on myös kartoittaa olisiko curling mahdollista saada kokeilulajiksi
nuorille järjestettäville urheiluleireille.
Näiden toimien jälkeen on myös seurojen sekä Suomen Curlingliiton pystyttävä
nopealla aikataululla tarjoamaan jotakin
konkreettista lajista kiinnostuneille junioreille. Tähän huutoon liitto vastaa valmennusleireillä, joita jatkossa järjestetään
entistä säännöllisemmin.
Keinoja seuroille
Juniorikyselystä ja keskustelupalstalta kerätyistä tiedoista sekä kokemuksista on tarkoitus koota seurojen käyttöön ”Suomen
Curlingliiton
Junioritoimintaopas”.
Opas tulee sisältämään yleistä taustatietoa
junioriurheilusta, tietoa Suomen Curlingliiton junioritoiminnasta, konkreettisia
keinoja seurojen junioritoimintaan, esimerkkejä muilta seuroilta, neuvoja mahdollisten tukien hakemiseen sekä vinkkejä
mahdollisista kunnallisista yhteistyökumppaneista. Oppaan tarkoitus on helpottaa ja
nopeuttaa uusien sekä vanhojen seurojen
juniorityötä ja koota yhteen pakettiin aseita onnistuneeseen junioritoimintaan.
Tämän oppaan kasaamiseen toivon apua
ja ideoita seuroilta/pelaajilta. Projektista
kiinnostuneet ja innostuneet voivat ottaa
minuun suoraan yhteyttä!
– Tero Tähtinen
Development Oﬃcer
Suomen Curlingliitto

sen isä on Matti Pekkala. Matti kertoi,
että suunnitelmassa olisi lisäksi ratkaisu, jolla heitettyyn kiveen saataisiin
kierre, jolloin heittokoneella suoritettu
heitto vastaisi mahdollisimman paljon
normaalia curlingheittoa.
Kerrassaan hienoa innovaatiota,
ehkä seuraavassa poroturnauksessa
nähdään heittokone, joka laittaa kiveen kierteen!
– Toni Sepperi

Myös junioririntamalla tapahtuu, sillä juniorien MMkarsinta järjestetään Prahassa
3-8.12013. Suomea kilpailuihin lähtee edustamaan Emmi
Lindroosin kipparoima juniorinaisten maajoukkue. Joukkueeseen kapteenin lisäksi kuuluvat: Mira Lehtonen,
Pinja Rissanen, Tuuli Rissanen ja Salla
Soini. Valmistautuminen kisoihin on vielä kesken, mutta hyvässä vauhdissa.
Vaikka joukkueen pelaajat tulevatkin
eri paikkakunnilta (Hyvinkää, Lohja,
Raisio ja Vantaa) on yhteisiä valmentajan vetämiä harjoituksia järjestetty viikoittain Hyvinkäällä ja Lohjalla. Joukkueen pelaajat ovat myös harjoitelleet
paikallisissa sarjoissa tai muuten jouk-

kueen kesken koordinoiduissa omissa
treeneissä – myös harjoitusotteluja on
pelattu. Mikäli kehitys harjoituksisa
jatkuu samaan malliin voidaan joukkueelta odottaa hyviä otteita Prahan
liukkailla jäillä. Ottelut eivät tule olemaan helppoja, mutta jokaista ottelua
lähdetään voittamaan!
Suomi on sijoitettu etukäteen arvioituna kovempaan juniorinaisten A-lohkoon yhdessä Viron, Saksan, Italian,
Slovenian ja Slovakian kanssa. B-lohkon joukkueet ovat: Tanska, Englanti,
Unkari, Latvia, Puola ja Turkki.
Round Robinin jälkeen lohkojen
kaksi parasta jatkavat pelejä semiﬁnaalien kautta aina ﬁnaaliin ja ﬁnaa-

lin voittaja lunastaa paikan juniorien
MM-kisoihin Sotšiin, Venäjälle 28.210.3.2013.
Suomen ottelut:
4.1 Saksa – Suomi
5.1 Slovenia – Suomi
6.1 Viro – Suomi
6.1 Suomi – Italia
7.1 Suomi – Slovakia
Villit huhut kertovat, että kisaturistejakin olisi matkaan lähdössä kannustamaan joukkuetta huikeisiin suorituksiin
– nyt vain odotamme kuinka paljon suomalaisfaneja Prahan hallille ilmestyy!
– Tero Tähtinen

ejcc2013.curling.cz
worldcurling.org/european-junior-curling-challenge-2013

EM-kilpailut – täältä tullaan!
Naiset
Tätä kirjoitettaessa on kaksi viikkoa
aikaa lähtöön: EM-kilpailut Ruotsissa,
Karlstadissa. Sitä ennen ehditään vielä käydä pelaamassa Sveitsissä, Wetzikonissa naisten CCT-turnaus. Aika
on mennyt siivillä – kohta pääsemme
mittamaan työmme tulokset.
Kun elokuun alussa lyötiin lukkoon
joukkueemme harjoitus- ja turnausohjelma 5.12.2012 asti, tuntui, että kyllä
tässä aikaa on. Vaikka tekemistäkin
aina riittää, kun uusi henkilö ajetaan
joukkueeseen sisään. Sisäänajoa on
helpottanut todella paljon valmentajamme Tomi Rantamäki, joka on auttanut joukkuetta niin jäällä kuin jään
ulkopuolellakin (joukkuedynamiikka, taktiikka). Tomi on tuonut myös
meidän ”naiscurlingiimme” piristävän
miesnäkökulman. Olemme olleet hyvissä käsissä ja sitä myöten lähtötilanne EM-kilpailuihin on mielestäni ollut
paras mahdollinen – varmaan paras,
mitä koskaan millään EM:hin valmistuvalla naisjoukkueella on ollut aiemmin.

Mestarien palsta

Kun harjoitussuunnitelmaa katsoi elokuussa, niin ”curlingista vapaa
viikonloppu” löytyi EM-kilpailujen
jälkeen. Kun toteutunutta harjoituspäiväkirjaa katsoo, niin harjoitussuunnitelmassa on pysytty:
• harjoitusviikolta löytyy 13 tuntia
treeniä: 11 tuntia jääaikaa ja kaksi
tuntia taktiikkaa/joukkuedynamiikkaa. Joukkueen harjoittelu on keskittynyt viikonloppuisin Kisakallioon.
Keskiviikkoisin olemme harjoitelleet
Oulunkylän curlinghallissa.
• olemme osallistuneet kolmeen
CCT-turnaukseen (Curling Champion
Tour - www.curlingchampionstour.org) ja
niissä kussakin on pelattu 5 – 7 peliä. Alla lyhyet kuvaukset kustakin
turnauksesta:

Oona Kauste ja Anne Malmi
Radisson Blu Oslo Cup 2012 pe- EM-kilpailuissa Karlstadissa Ruotsissa.
lattiin 20.-23.9.2012. Turnaukseen Kuva WCF / Richard Gray
lähdettiin koko joukkueella: Marjo
Hippi varalla, Heidi Hossi 1. heittäjänä, Oona Kauste 2. heittäjänä, Anne mi hyvin oppirahojen keräämisenä tuMalmi kipparina ja 3. heittäjä ja Sanna levia turnauksia varten. Turnaukseen
Puustinen oli varakapteenina ja heitti osallistui 25 joukkuetta, ja mukana oli
viimeiset kivet. Mahdollisuudet turna- myös Ellen Vogtin joukkue. Turnauksen
uksessa oli 8. parhaan joukkoon, mutta voiton ja n. 5310 euroa pokkasi Kanadan
kun joukkue pelasi ensimmäistä kertaa Middaugh, joka voitti ﬁnaalissa Ruotsin
tällä kokoonpanolla, niin turnaus toi- Sigfridssonin 5-3. Joukkueellemme pelejä
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kertyi viisi, voittoja kaksi. Mieleen jäi 11-3
voitto Japanin Fujisawan joukkueesta. Peli
pelattiin toisessa, vanhassa curlinghallissa
ns. suomalaisilla olosuhteilla ja joukkueemme käytti sen vahvuuden hyväksi. Fujisawan joukkue suuntasi turnauksen jälkeen
Kanadaan harjoittelemaan ja pelaamaan ja
samainen joukkue sai viime viikolla paikan
Japanille tuleviin MM-kilpailuihin.
Women’s Masters Basel
pelattiin Sveitsissä, Baselissa 12.10.
– 14.10.2012, jonne lähdettiin taas uudella
kokoonpanolla. Sanna toi syyskuun lopussa Turkista tuliaisena pronssisen EM-mixed-mitalin lisäksi heittokädessään lastan,
joka laittoi Sannan toistaiseksi sivuun ja
myös joukkueen kuviot uusiksi. Sannan
lentolippu vaihdettiin Oonalle, toiselle
EM-mixed-prossimitalistille ja joukkueen
heittojärjestys muutettiin eli Marjo ykköseksi, Heidi kakkosena, Oona kolmosena
ja varakipparina, Anne kipparina heitti
viimeiset kivet.
Turnauksessa joukkueellamme oli tekemisen meininki, johon osan asenteesta toi
varmasti pronssisen mixed-joukkueen taistelutahto ja vastoinkäymisten voittaminen.
Pelejä kertyi kuusi ja voitot tulivat Tsekin
ja Unkarin maajoukkueista, tulevista EMvastustajista sekä Norjan maajoukkueesta,
joka pelaa B-sarjassa.
Turnauksessa pelasi 24 joukkuetta. Voiton ﬁnaalissa nappasi Ruotsin Sigfridsson
Sveitsin Tirinzonilta. Skins Gamen rahat
mukaan lukien voittaja sai n. 8925 euroa.
Stockholm Ladies Curling Cup 2012
pelattiin 2.11. – 4.11.2012. Matkaan lähdettiin sen verran ajoissa, että päästiin

torstai-iltana harjoitusjäälle. Turnaukseen
osallistui 16 naisjoukkuetta, Malmi ja Vogt
Suomesta. Pelisysteeminä oli kummallinen
triple-cup: vaikka hävisit heti alkuunsa
kolme peliä, et kuitenkaan pudonnut turnauksesta, vaan edelleen oli mahdollisuudet ns. B-roadille ja rahapalkinnoille.
Joukkueemme pelasi samalla heittojärjestyksellä kuin Baselissa, mutta nyt saimme mukaamme myös valmentaja-Sannan,
joka hoiti turnauksessa niin käytännön asiat kuin pelien videoinnin. Ennen turnausta
joukkueessa oli tehty kipeä päätös: Sanna
ei ehdi kuntoutumaan EM:hin varapelaajakuntoon, vaan siirtyy valmennusrinkiin
Tomin avuksi. EM-joukkueeseen viidenneksi pelaajaksi kutsuttiin Tiina Suuripää,
joka heittää Vogtin joukkueessa viimeiset
kivet. Joukkueemme pelasi turnauksessa
seitsemän peliä: 4 voittoa ja 5. sija antoi
joukkueellemme ensimmäisen kerran
rahapalkinnon, n. 700 euroa!
Peleistä mieleen jäivät:
- tappio Anette Norbergille – jatkopäässä
Anette joutui heittämään viimeisellä kivellä voiton joukkueelleen.
- voitto Italian Gualtieron joukkueesta: viimeiseen päähän lähdettiin kahden tappiolla viimeisen kiven turvin. Kolme pistettä 8.
päästä ja voitto kotiin.
- 8-7 voitto Saksan Driendlin joukkueesta. Peli, joka oltiin jo kättelemässä.
3. pään jälkeen, kun olimme 6-0 häviöllä. 4. päässä saimme kaksi pistettä ja
päätimme vielä jatkaa, 5.päässä Driend
sai yhden, 6. päässä meille kaksi ja tilanne 7-4. Päätimme lähteä varkaisiiin
ja se myös kirjaimellisesti toteutettiin:

7. päässä kahden ja 8. päässä yhden varastus ja peli saatiin jatkopäähän, josta
pisteen varastus ja pelin voittoon!
Tukholman turnauksen jälkeen, heti
seuraavana viikonloppuna oli edessä SMsarjan avaus Lohjalla, Kisakalliossa. Kolmen pelin viikonloppu tuntui oudolta, kun
olimme turnauksissa tottuneet pelaamaan
kolme kahdeksan pään peliä päivässä noin
tunnin tauoilla. Ehkä tuo pitkä lepotauko
näkyi joukkueen toisessa SM-pelissä?
SM-viikonloppuna saimme harjoitella
koko joukkueen työskentelyä: valmentajakaksikkomme Tomi ja Sanna olivat mukanamme ja saimme palautteen välittömästi
pelin jälkeen videon kera. Loistavaa työtä
valmentajatiimiltä. Viikonlopun loppulukemana oli kolme voittoa kolmesta pelistä.
EM-kilpailut 7.- 15.12.2012
Karlstad, Ruotsi
”Äärettömän Ärhäkkää Tärpättiä
Käkättimeen! Tsemppiä
Walapais Tsemppiä!”
Ei auttanut! Paikka MM-kilpailuihin
ja sitä kautta viimeinen tilaisuus taistella
mahdollisesta olympiapaikasta Sotshiin
menivät!
Joukkue putosi takaisin B-sarjaan. Turnauksessa tuli vain yhden pelin voitto. Sijoitus oli 10. eli viimeinen.
Toinen B-sarjaan putoaja Unkari voitti
meidät, joten heille sijoitukseksi tuli 9.
www.ecc2012.curlingevents.com

MM-kilpailut
Kanada

Miehet
Sochin
olympialaiset

Aku Kausteen kipparoima Suomen miesten curlingjoukkue voitti
Karlstadissa Ruotsissa pelattujen
EM-kilpailuissa Euroopan viimeisen maapaikan Kanadassa 30.3.7.4.2013 pelattaviin MM-kilpailuihin, jossa on jaossa kaksi viimeistä
paikkaa Sochin olympialaisiin.
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Kuva WCF / Richard Gray

Suomen joukkueen
vahvuudet ja haasteet

Pyörätuolicurlingin
maajoukkue
Pyörätuolicurlingin maajoukkue
menestyi hienosti MM-karsinnoissa ja
saavutti MM-kisapaikan helmikuiseen
Sotshin turnaukseen. Se on vaatinut pitkän tien joukkueelta tässä lajin lyhyessä
historiassa.
Pyörätuolicurlingtoiminta aloitettiin
SIU:ssa (Suomen Invalidien Urheiluliitto) varsinaisesti v. 2007. Lajia kokeiltiin
jo vuonna 2003 edesmenneellä Myyrmäen curlingradalla nykyisen maailman
curlingliiton puheenjohtaja Kate Caithnesin opastamana.
Laji itsessäänkin on varsin nuori. Se
esiteltiin Sveitsissä v. 2000 ja ensimmäiset MM-kisat pelattiin 2002 niin ikään
Sveitsissä. Paralympialajiksi laji nousi
2006. Suomen ensimmäinen maajoukkue vuoden 2007 Skotlannin Invernesin MM- karsintaturnaukseen kasattiin
soittelemalla potentiaalisille pelaajille
ja joukkue pelasi ensimmäisen pelinsä
noissa MM-karsinnoissa. Valmentajina
olivat Anne Malmi ja Lauri Ikävalko.
Pelaajapioneereina toimivat tuossa alun
joukkueessa Riitta Särösalo, Seppo Pihnala, Jari Manni, Harri Haapala ja Tuomo Aarnikka. Vuosi vuodelta oppia on
kartutettu, pelaajia haalittu, houkuteltu
ja onpa osa löytänyt paikalle ja lajin pariin tuosta vaan. Maajoukkueen pelaajisto on vaihtunut ja mukana alkuperäisestä joukkueesta on enää Aarnikka.

Joka vuosi joukkue on pitänyt tähtäimenään
MM-karsintaturnausta.
Hyviä pelejä on pelattu, mutta pysyvämpi tason nousu on antanut odottaa
itseään. Jo kaudella 2007–2008 luotiin
tavoiteaskeleet yhdessä valmentaja Lauri
Ikävalkon kanssa ja askel kerrallaan on
edetty. Tavoitteet olivat tiukat, mutta
näin jälkeenpäin ajatellen osuivat aikalailla kohdilleen, vaikka MM-kisapaikka jäi hiukan ajateltua myöhemmäksi.
Viimeiset kaksi vuotta joukkue (Tuomo Aarnikka, Sari Karjalainen, Vesa
Hellman ja Markku Karjalainen) on
pelannut tasolla, joka on mahdollistanut
paikan kymmenen parhaimman joukkueen joukossa.
Viime vuonna MM-kisapaikka jäi
viimeisessä ottelussa, jatkopäässä parin
senttimetrin päähän, todella lähelle.
Tänä vuonna joukkue on pelannut hyvällä tasolla jatkuvasti, kahdessa kansainvälisessä turnauksessa sijoitus on ollut
toinen. Näiden menestysten, pelaajien
heittojen onnistumisprosenttien ja joukkueen yhteistoiminnan valossa oli lupa
odottaa menestystä.
Joukkue kokoontuu yhteen noin kerran kuukaudessa. Tuo pidennetty viikonloppu käytetään tehokkaasti jäällä.
Yritetään maksimoida toistokerrat ja
onnistuneet suoritukset. Pelaajien määrätietoinen ja laadukas työ, peräänantamaton tahto ja asenne ovat tuoneet kehi-

JOUKKUEEN suurin vahvuus on usko
tekemiseen. Tämä JOUKKUE uskoo pystyvänsä olemaan maailman paras pyörätuolicurlingjoukkue ja tekee työtä sitä kohti. Vahvuutemme on joukkueen tasaisuus.
Jokainen pelaaja pystyy haastamaan useimpien joukkueiden pelaajat pelipaikoillaan,
koko ajan. Kolmas merkittävä asia on yhteen hiileen puhaltaminen. Joukkueessa
on hyvin erilaisia ihmisiä, yksilöitä, mutta
jokainen pystyy ilmaisemaan mielipiteensä
ja saa sen tehdä. Joukkue pystyy tekemään
yhdessä päätöksiä jäällä ilman, että kenenkään arvovalta kärsii. Se on iso vahvuus.
Vahvuutemme on myös roolitus: pelaajat
pystyvät pelaamaan vahvuuksillaan, kun
pelaajat ovat oikeilla paikoilla ja joukkueen taktiikkaa on hiottu vahvuuksistamme
lähteväksi.
Haasteena joukkueellamme on vieläkin
kokemattomuus. Olemme vielä hyvin nuori
joukkueena, vaikka pelaajilla elämänkokemusta onkin. Vaikka joukkue on pikkuhiljaa selviytynyt kovista paikoista voittajaksi,
on oppirahoja vielä lunastamatta.
Curling on laji, jota ei ole helppoa oppia.
Laji on taktisesti haastava, lisäksi heittäminen tuolista ilman joukkuekavereiden
harjaamisapua tekee voiman ja suunnan
hallinnan erittäin haastavaksi. Keskittyminen on oleellisessa roolissa. Lopputulos on
kiinni senteistä ja voiman oikein arviointi
haasteellista. Oma haasteensa vielä kokemattomalla joukkueella on jääolosuhteiden
ja kivien erilaisuuden lukemisessa. Pelattuja pelejä, pelivuosia ja haastavia paikkoja
on vielä nuukasti. Se saattaa näkyä paineen
alaisissa ratkaisuissa. Tämä asia korjautuu tekemällä ja uskomalla tekemiseensä.
Haasteena on myös valmennuksen kokemattomuus, sen uskallan myöntää. Yhdessä kuitenkin viedään asioita eteenpäin,
vahvasti tulevaisuuteen uskoen.
Analyysi MM-karsinnoista
MM-karsinnat olivat jälleen kerran hienot kisat. Kisakallio, Suomen Curlingliitto
ja Maailman Curlingliitto hoitivat kisat
upeasti. Urheilijoiden oli mukava pelata
huippuolosuhteissa. Väittäisin, että taso oli
kovempi kuin kertaakaan aikaisemmin.
Ne maat, jotka ovat olleet aiemmin
MM- kisoissa sanovat, että on haastavampaa päästä MM- karsinnoista kisoihin,
kuin säilyttää paikkansa siellä. Tämän sai
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Tavoitteena olla maailman paras pyörätuolicurlingjoukkue 2014

tystä. Kiitos Kisakallion, meillä on ollut
käytössä runsaasti jääaikaa ja kelvolliset
olosuhteet treeneihin.

tälläkin kertaa kokea mm. nelinkertainen
MM-mitalisti Sveitsi.
Joukkueemme pelasi kisat kokonaisuutena ottaen hyvin. Muutamassa pelissä tason
ylläpitämisessä oli haastetta. Meitä vastaan
otettiin muutama useamman pisteen pää;
ne pyritään jatkossa välttämään. Kuitenkin
rekordi 12 peliä ja kaksi tappiota on hyvä.
Vain Norja oli meitä parempi, molemmissa peleissä. Siltä osin parannettavaakin jäi.
Mieleen jäi erityisesti ﬁilikset onnistumisen hetkellä: pelaajien tunteet tämän etapin
saavuttamisen varmistuttua, curlingliiton
puheenjohtaja Olli Rissasen tuuletus, valmentajakollega Ikävalkon käden paiskaus.
Niistä ﬁiliksistä on hyvä jatkaa seuraavalle
tasolle, samalla sykkeellä – lite bättre!
Lisää harrastajia
Niin kuin tiedämme, curling sopii jokaiselle. Silti pyörätuolicurling potee samanlaista pelaajien vähyyttä kuin curling
ylipäätään. Se on suuri haaste tulevaisuudessa. Terävimmän huipun takana on kourallinen harrastajia. Haasteena on saada
lisää pelaajia ja tasoa ylös. Se vaatii aktiivista pelaamista. Curlingin paikallissarjat
Hyvinkäällä, Lohjalla, Lahdessa, Loimaalla, Lapissa, Pieksämäellä jne. ovat avaintekijöitä tulevaisuuden varmistajina.
Vaikka curlingia pystyy pelaamaan
minkä ikäisenä tahansa, on haaste saada
uusia, sekä nuoria harrastajia mukaan lajiin. Konkreettisesti pelaajien vähäisyys
vaikuttaa maajoukkueen toimintaan myös

lyhyellä tähtäimellä. Meillä on vain kaksi
luokiteltua naispelaajaa maassamme. Kun
säännöt sanovat, että joukkueessa pitää olla
molempia sukupuolia kentällä, on tilanne
haastava. Meidän pitää ottaa nopealla
aikataululla potentiaalinen naispelaaja
kehittymään joukkueeseen. Tarvitsemme
maahamme vähintään kolme luokiteltua
naispelaajaa lyhyelläkin tähtäimellä.
Olosuhteet
Curling lajina kärsii harjoitteluolosuhteiden puutteesta, niin myös joukkueemme. Vaikka Kisakallion curlingjää on ollut
meille hyvä paikka, olisivat kansainvälisen
tason jäät tervetulleita. Toivon meidän
pääsevän mahdollisimman paljon treenaamaan nousevilla ja liukkailla jäillä. Toivotan onnea Hyvinkään hallihankkeelle.
Integraatio
Curlingissa on erityisen hienoa sen aito
integraatio. Maailman Curlingliitossa on
ajettu ajatusta lajista, joka sopii kaikille.
Oli hienoa nähdä Skotlannissa kun iäkkäät
rouvat pelasivat keskenään bonspiel-tyyppistä turnausta. Osa heitti työntövartta
käyttäen, osa omalla vapaalla liukutyylillä.
Ikääntyneillä rouvilla oli hyvin monenlaisia toimintakykyjä, mutta kaikilla oli hauskaa.
Myös pyörätuolipelaajat ja pystypelaajat
voivat pelata sekaisin. Se on ollut vain tahtokysymys. Yksi merkittävistä tekijöistä ptcurlingmaajoukkueen menestyksessä on se,

että edellisillä kausilla pelasimme SM-sarjan 2. divisioonaa. Tällä kaudella olemme
saaneet monesta pystyjengistä hyvän harjoitusvastuksen leireille. Siitä ISO kiitos!
Meidän kannattaisi kenties mainostaa
suopeaa suhtautumistamme toisiimme.
Se ei ole itsestään selvyys kaikissa lajeissa.
Lahden Kortteliliigan curlingsarja on loistava esimerkki suvaitsevaisuudesta. Siellä
pelaa pyörätuolipelaajia ja näkö- ja kuulovammaisia muitten curlingpelaajien joukossa tasavertaisina, ilman sen kummempia säätöjä, tai mitään ihmettelyitä.
Tavoitteet Sotshiin
Pyörätuolicurlingmaajoukkueen tavoitteet ovat korkealla. Helmikuussa Sotshin
MM-kisoista haetaan paikkaa Sotshin
2014 paralympiakisoihin ja lähdetään
voittamaan joka peliä. Joukkue haluaa olla
maailman paras pyörätuolicurlingjoukkue.
Ei ehkä ole realistista asettaa sitä vielä tavoitteeksi, mutta unelma se ainakin on.
Se onko unelman toteutumisen aika vielä Sotshissa tänä tai ensi vuonna, jää nähtäväksi. Ensisijainen tavoite lähivuosina on
vakiinnuttaa paikka parhaiden joukossa.
Pitäkää peukkuja että olen oikeassa. Minä
uskon tähän joukkueeseen!
– Osku Kuutamo

Pyörätuolicurlingin pelaajan mietteitä
Täällä savossa Pieksämäen curlingseura
on ollut edelläkävijä erityisryhmien curlingin järjestämisessä. Pyörätuolicurlingin
esittelytilaisuus joulukuussa 2008 sai tilaisuuden vetäjien Osku Kuutamon, maajoukkuevalmentaja Lauri Ikävalkon ja pelaaja Harri Haapalaisen kanssa lähialueen
pyörätuoli-ihmisiä liikkeelle. Innostus oli
valtava ja niin Pieksämäellä käynnistettiin
helmikuussa 2009 päivävuoro erityisryhmille.

Oli sitten sää mikä tahansa, niin
pelaamaan lähdetään! Kevät- ja syyskaudella pelaamme joka toinen viikko.
Osa meistä ajaa matkan omilla autoilla
Varkaudesta ja Juvalta, mikkeliläiset
tulevat omilla autoilla sekä ns. invataksilla. Monella pyörätuolia käyttävällä on
myös oma henkilökohtainen avustaja
mukana. Joskus avustajat joutuvat myös
paikkaamaan joukkuetta.
Pelikenttä on jo valmiina kun tulem-
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me jäähalliin. Jos henkilökohtaisten
avustajien ei tarvitse avustaa intensiivisesti, opettavat curling-seuralaiset heillekin curlingin saloja viereisellä radalla.
Aina emme heitä viralliselta rajalta, vaan
peliä täytyy soveltaa erilaisten liikuntarajoitteiden vuoksi – siis lyhentää heittomatkaa.
Kun aloitimme pelaamisen, curlingseuran opastajat kävivät usein läpi kanssamme curlingin koodistoa ja kenttäkäyttäytymistä. Siinä meillä on edelleen
harjoiteltavaa. Koska olemme ymmärtäneet ettei kyse kohdallamme ole tiukkapipoisesta kilpailuihin tähtäämisestä,
olemme välillä hieman levottomia ja hälisemme ja häsläämme ihan turhaan.
Tällaisen erityisryhmän vuoron järjestämisessä tärkeintä on oikeat olosuhteet,
osaavat ohjaajat ja avustajat, jotka osaavat lajin kettäkäyttäytymisen, säännöt
ja pyörätuolin oikean kiinnipitämisen

heittotilanteessa. Siitä huolimatta joskus järjestävän seuran opastajien hiukset
harvenevat kun katsovat peliämme!
Jos Pieksämäen curlingseuran jäsenet
jaksavat opastaa meitä, me jatkamme
harrastusta. Olemme kehittyneet koko
ajan valtavasti, mutta henkinen matka
kilpailuihin on turhan pitkä. Tulevaisuudessa kilpailuihin osallistuminen
lienee ”hiinä ja hiinä” - voihan joskus
tulla ajatus harjoitusten tarkoitusperistä
jos aina vaan harrastamme, eikä tähtäin
ole kilpailullisessa kehittymisessä. Mutta sen sitten aika näyttää.
Hannu Ilonen
Varkaus
www.curlingpmk.com

Jään puuttumisen lisäksi ”Oleellinen ero curlingin ja kurlingin välillä
on se, että kurlingissa ei voi heittää kierteitä ja kiviä on puolet
vähemmän kuin curlingissa. Laji on vaikempi kuin luulisikaan”,
pohtii kurlingryhmän ohjaaja Jari Manni.

Kurlingia voivat harrastaa sekä
vammaiset että vammattomat yhdessä sisätiloissakin.
Historiaa ja tulevaisuudennäkymiä
Laji sai alkunsa vuonna 2000, kun
englantilaista John Bennettiä pyydettiin kehittämään urheilulaji, jota
vammaiset voisivat harrastaa vamman
laadusta riippumatta yhdessä vammattomien kanssa. Bennett katseli
televisiosta curlingin maailmanmestaruuskisoja ja sai idean soveltaa tätä jo
olemassa olevaa liikuntalajia sisätiloihin ja myös vammaisille soveltuvaksi. Tällä hetkellä peliä pelataan jo yli
neljässäkymmenessä maassa. Englannissa se on koululiikuntalaji, josta järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä
kisoja.

Minna - tähän jos saisi!
pyysi kippari Kirsti Kauste
Jäällä pelattava pyörätuolicurling on
ollut paralympialaji jo vuodesta 2006.
Bennett toivookin, että myös kurling
hyväksyttäisiin tulevaisuudessa paralympialajiksi. Suomessa mm. kuntoutuslaitokset ja palvelutalot ovat hankkineet kurling-välineitä kuntoutujien
ja asukkaiden käytettäviksi.
Peliä on nykyisin saatavana myös
mm. kurling-kroketti- ja kurling-golfvariaationa.
Laji, joka sopii kaikille
Kurling ei vaadi lihasvoimaa eikä rasita pelaajia kohtuuttomasti. Sen aloittaminen ei vaadi aiempaa kokemusta
ja pelin pääpiirteet omaksuu nopeasti.
Kurling ei kuitenkaan ole niin helppoa

kuin miltä se näyttää. Pienikin virhearviointi pilaa heiton, joten peli harjaannuttaa keskittymiskykyä. Heitto
puolestaan harjoittaa voiman säätelytaitoa, silmän ja käden kordinaatiota
sekä etäisyyksien ja suunnan hahmottamista.
Pelitaktiikan suunnittelu ja fysiikan
lakien miettiminen vaatii aivotyötä. Tässä pelaajia toki ohjaa kokenut
joukkueen valmentaja eli coach. Lisäksi kurling on hauska ajanviete ja
yhteishenkeä luova joukkuepeli, jossa
vammaiset ja vammattomat pelaajat
voivat täysin tasavertaisina muodostaa
joukkueen.
– Parasta sisäkurlingissa on, että se
sopii lajina kaikille ikään katsomatta.
Lajin harrastaminen ei vaadi suuria
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Kurlingpelissä Spurtti SCH otti kotikenttävoiton luvuin 4-2 naisten Hurlicurlingista.
taloudellisia uhrauksia. Itse pelissä parasta ovat onnistuneet heitot. Haastavinta on löytää jokaiselle heitolle oikea
voima, Spurtti-joukkueen pelaaja Seppo Pihnala toteaa.
– Sisäkurlingin suosio on hyvässä
nousussa. Kutsuja avoimiin kurlingkisoihin löytyy netistä.
– Kaikki vaan kokeilemaan. Laji
sopii myös vammattomille. Kysykää
vaikka Hurlicurling-tytöiltä, yhtyy
tähän Jari Mannikin, Spurtti SCH:n
coachPelivälineet ja pelin kulku
Pelivälineinä toimivat ”kivet” valmistetaan muovista ja niiden alla on kolme
laakeroitua pyörää, joiden avulla pelaaja
saa ne liukumaan lattiaa pitkin muovista
valmistetulle maalimatolle. Kiviä on neljä
punaista ja neljä sinistä.
Kurlingin pelaajat jaetaan kahdeksi joukkueeksi, joissa kummassakin voi
olla 2–8 pelaajaa. Kierteet eivät onnistu
kurlingkivillä. Harjauksesta ei liioin ole
mitään hyötyä lattialla eikä se onnistuisi
näkövammaisilta tai pyörätuolissa olevilta
muutenkaan. Pelin säännöt ovat pääosin
samat kuin jäällä eli kurling-kiviä heitetään
kohti maalimattoa mahdollisimman lähelle maton keskustaa tai etupesään. Samalla
yritetään omalla kivellä osua vastustajan
kiviin ja tyrkätä ne kauemmaksi keskustasta. Ensimmäisen kiven suojaa ei ole.
Hog-linen voi teipata lattiaan tai asettaa
muoviset merkkipaalut oikeaan kohtaan.
Ottelussa on yleensä kuusi päätä ellei toisin
sovita.
Apuvälineitä ja avustajia
Peli on yksinkertaisilla ja helpoilla apuvälineillä sovellettavissa eri vammaisryhmille.
Kiviä voi heittää istuen, käyttämällä työnnintä tai luiskaa tai jopa jalalla potkaisten.
Bennett kehitti selkävaivoista kärsiville
tai pyörätuolissa oleville työntimen, jonka
avulla kiviä voi liikuttaa kumartumatta.
Vaikeavammaisille Bennett kehitti luiskan,
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jota pitkin kiven voi lähettää vierimään
kohti maalimattoa. Luiskan kaltevuutta
muuttamalla saadaan kiven heittovoima
tilanteeseen sopivaksi. Heittoetäisyyttäkin
voidaan vaihdella pelaajien ja tilanteiden
mukaan. Näkövammainen voi käyttää
myös kaukoputkea nähdäkseen pelitilanteen ja heittolinjan. Suuntaviivana voi toimia lattiaan teipattu naru tai teippi.
Vaikeavammainen pelaaja voi käyttää
tarvittaessa avustajaa. Avustaja voi mm.
auttaa pelaajaa sijoittumaan oikeaan kohtaan pelialuetta, auttaa luiskan asettamisessa ja pitelemisessä tai suunnata sen pelaajan
antamien ohjeiden mukaan. Avustaja voi
asettaa kiven luiskaan, josta pelaaja päästää
sen liikkeelle. Tässä tapauksessa avustaja
on aina selin eikä osallistu pelin kulkuun.
Avustajat poistavat pelialueen ulkopuolelle
vierineet kivet ja hakevat ne maalialueelta
pelaajille pelivuoron vaihtuessa. Näkövammaisen avustaja voi antaa suunnistusääniä
kepillä koputtamalla tai auttaa pelaajaa
hahmottamaan sen hetkistä pelitilannetta
rekonstruoimalla tilanteen piirtämällä sen
joko pelaajan selkään tai magneettitaulun
avulla.
Vammaisjärjestöjen Spurtti-hanke
Helsingin Invalidiyhdistys, HelsinkiUudenmaan näkövammaiset ja Kehitysvammatuki 57 perustivat vuonna 2009
yhteisen Spurtti-hankkeen Opetusministeriön ja Veikkauksen rahoittamalla tuella. Spurtti pyrkii tarjoamaan parempia
ja monipuolisempia vammaisliikunnan
harrastusmahdollisuuksia yhteisen liikuntakoordinaattorin avulla. Yksi Spurtin tarjoamista liikuntamuodoista on sisäkurling
Iiristalolla. Iiristalo on Näkövammaisten
keskusliitto ry:n palvelu- ja toimintakeskus
Helsingissä Itäkeskuksessa, n. 400 metrin
kävelymatkan päässä metroasemalta. Ohjaajana toimii Jari Manni ja pelaajia on
Spurtin kaikista kolmesta eri yhdistyksestä. Ryhmä kokoontuu perjantai-iltaisin ja
se on avoin kaikille. Uudet pelaajat ovat
tervetulleita kokeilemaan lajia. Vammat-

tomia pelaajia voi kuitenkin olla kutakin
joukkuetta kohden vain yksi henkilö.
Kurling-ottelu Hurlicurling vastaan
Spurtti SCH Iiristalolla 16.11.2012
Naisten kokenut curling-joukkue Hurlicurling haastoi Spurtti SCH (kurlingharrastajat) kurlingkisaan. Hurlicurlingissa
pelasivat Kirsti Kauste (kippari), Tuula
Merentie, ”Krisse” Nokelainen ja Minna Rissanen. Spurtti SCH:ta edustivat
puolestaan Risto Kuronen (kippari), Janne Mäkelä, Seppo Pihnala ja
”Wiki” Wickman.
Hurlicurling on aiempina vuosina
pelannut pyörätuolicurlingjoukkuetta
vastaan jäällä useaan otteeseen. Pelit
ovat poikkeuksetta päättyneet Hurlicurlingin voittoihin. Tällä kertaa
naisilla oli kuitenkin edessään erilainen ja vaikea haaste heille ennestään
tuntemattomassa kurlingissa. Ennen
ottelun alkua Hurlicurlingin pelaajat
paljastivat, että eivät ole koskaan aiemmin edes nähneet kurlingia. Niinpä
Spurtti SCH otti tilaisuutensa ja sai
tällä kertaa kotikenttävoiton luvuin 42 jännittävässä hauskassa kisassa.
– Toivottavasti pelaammme heitä
vastaan jatkossakin, suunnittelee Jari
Manni. Hurlicurling-joukkue oli vielä
kotimatkallakin pohtinut, miten sen
heiton oikein pitäisi lähteä...
– Desiré Edelberg
Vammaisjärjestöjen Spurtti
-hankeen yksi liikuntamuodoista on
sisäkurling, jota pelataan Iiristalolla,
Helsingissä Itäkeskuksessa.
Spurtin liikuntakoordinaattori
Jussi Oinonen
puh. 040 178 8858
Kurlingryhmän ohjaaja
Jari Manni, puhelin 050 3242027
www.kurling.com

Deaf curling Teamin haasteet

• Deaf curling keväällä 2009 kuurojen maailmamestaruuskisoissa Winnipegissä Kanadassa • 2012 nousu Miesten
SM- sarjan I-disioonaan • 2013 tulossa Kuurojen
MM–curlingkisat

Veli-Pekka Vähälän joukkue on aloittanut väkevästi SM-sarjassa. Miesten
SM-sarjan ensimmäisessä avoimessa
karsinnassa Kangasniemellä joukkue
nousi pelaamaan I-divisioonaan. Joulutaukoon mennessä joukkue on kahdeksan pelin jälkeen I-divisioonassa
kolmantena. Vähälän joukkueen ydinryhmä muodostuu neljästä kuurosta
pelaajasta Jari Häkkinen, Risto Lehtinen, Timo Toivonen ja Veli-Pekka
Vähälä. Joukkueessa pelaa lisäksi kuulevina varapelaajina Rami Toivonen
ja Mauno Nummela sairastumisen ja
muun poissaolon varalta.
– curling on muuten loistava urheilumuoto myös kuuroille, toteaa aktiivisesti urheilua harrastava ja vuodesta
2003 alkaen curlingia pelannut VeliPekka Vähälä.
Veli-Pekka Vähälä toteaa, että kuurojen joukkue pelaa hyvin yhtenäisesti.
– Kun vielä pelaajien joukkueenhenki
ja kemia saadaan paremmaksi niin aikaa tulla “isoja voittoja”. Joukkueena
annamme myös aika paljon tasoitusta
muille SM-sarjaa pelaaville joukkueille.
Kuulo tuo omat haasteensa pelaamiseen.
– olemme tulleet siihen tulokseen,
että kapteenin ei välttämättä tarvitse
olla viimeinen heittäjä. Paineen kasaantuessa yhden miehen harteille se ei
ole hyväksi,
- Harjaajien ja kapteenin välistä
kommunikointia pitää vielä kehittää.
Oikea-aikainen harjaus ja heittovoi-

man ilmoittaminen vaativat vielä kehittämistä.
Joukkueen harjoittelu yhdessä jää
tosi vähälle. Pelaajat asuvat toisistaan
maantieteellisesti pahasti hajallaan.
On harmillista, että emme myöskään
voi pelata paikallissarjan pelejä yhdessä. Yhdessä harjoittelua pyritään järjestämään keskitetysti maajoukkueen viikonloppuleireillä. Kapteeni Veli-Pekka
Vähälä asuu Vääksyssä, Jari Häkkinen
Halkokummussa Pieksämäellä, Risto
Lehtinen Mikkelissä ja Timo Toivonen
puolestaan Turengissa. Maajoukkueen
viides ja varapelaaja Jani Toivanen asuu
Orimattilassa.

Kuurojen MM-curlingkisat 2013
SM-sarjan lisäksi Vähälän joukkueen päätähtäin on kuurojen MM-kisat
Sveitsin Bernissä helmikuun ja maaliskuun vaihteessa. Näihin kisoihin voi
tutustua lähemmin www.wcdeafcurling2013.com
Erilaisissa turnauksissa joukkueemme käyttää nimeä DCT eli Deaf curling Team.
Kaksi vuotta sitten harjoittelimme
hyvin Slovakian Winter Deafolympics
-kisoja varten. Suureksi pettymykseksi ne kisat peruttiin viime hetkellä.
Kisoille myönnetyt olympia- ja sponsorirahat katosivat jonnekin. Niihin
kisoihin valmistautuessamme järjestimme harjoitteluleirityksiä Lohjalla,

Kangasniemellä ja Oulunkylässä. Silloin saimme Anne Malmilta arvokkaita ja hyviä vinkkejä pelaamiseen.
Viikonloppuleirien harjoitteleminen
aloitettiin perjantai-illalla. Harjoittelua jatkui sitten täysipäiväisesti aina
sunnuntai-iltapäivään ja sitten oli vielä edessä paluumatkat kotiin. Se kävi
työstä.
Tuleviin Sveitsin Bernin MM-curlingkisoihin valmistautumisessa on Juhani Heinonen luvannut auttaa meitä
taktiikkajutuissa. Muuten harjoittelukuviot ovat vielä avoimia. Meidän valmentautuminen arvokisoihin on lähes
omakustanteista. Leirityksiä suunnittelemme ja järjestelemme oman rahatilanteen mukaan. Lisärahan saaminen
olisi iso apu valmistautuessa kisoihin.
– keväällä 2009 olimme mukana
maailmanmestaruuskisoissa Winnipegissä Kanadassa Pekka Vaittisen opein.
Niistä ajoista kuurojen curlingjoukkueen taso kehittynyt ja uusia maita on
tullut mukaan.
– Tuleviin kuurojen MM-curlingkisoihin Sveitsiin 23.2.-2.3.2013 lähdetään hyvällä itseluottamuksella menestymään!
– Veli-Pekka Vähälä
ja Eila Keinonen
Lahden Kuurojen Urheiluseura
Gepardit ry -> CURLING
www.gepardit.com
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Åland Curling
Finlands nyaste curlingcenter ﬁnns på Åland
Den 1 april nästa år öppnar ett nytt
curlingcenter i Eckerö på Åland.
– Hallen är utrustad med två banor
med internationell tävlingsstandard
men även med bar, café och lounge,
säger Mari Wickström på Finlands nyaste curlinganläggning.

med en total yta på 840 kvadratmeter
där varma utrymmet byggs i två plan
och innehåller omklädningsrum, kontor, teknikrum, konferensutrymme,
cafeteria och bar säger Mari.
Det internationella curlingförbundet
och Finlands curlingförbund stödjer
projektet ekonomiskt liksom Ålands
landskapsregering som stödjer projektet med ett 20-procentigt investeringsstöd. Övrig ﬁnansiering har skett via
privata medel.

Drömmen om en egen hall på Åland
har funnits hos en grupp curlingentusiaster i många år. Projektgruppen för
att förverkliga bygget av en åländsk
curlinghall bildades hösten 2010 med
syftet att undersöka möjligheterna att
uppföra och driva en privat curlingoch eventanläggning på Åland. Efter
ett mycket intensivt projekteringsarbete och efter att ha gått igenom en
uppsjö av olika alternativ har gruppen
kommit fram till en hållbar och ekonomiskt lösning för att kunna förverkliga projektet.

I projektet har även internationella
curlingförbundets Leif Öhman konsulterats, då detta projekt anses vara
oerhört intressant och lite av ett pilotprojekt i hela världen när det gäller att
bygga en eﬀektiv och lönsam curlinganläggning.
Bygget av anläggningen startade i
oktober månad detta år och beräknas
ta sex månader att färdigställa.
Curlingcentret byggs intill fotbollshallen Eckeröhallen där Åland Curling
Ab erhållit ett arrendeavtal på 20 år.

Nu är spaden satt i jorden och den 1
april öppnar Finlands nyaste curlingcenter i Eckerö på Åland.
– Hallen är utrustad med två banor
med internationell tävlingsstandard

- Vi har förberett för en utbyggnad
med ytterligare två banor i ett senare
skede, säger Mari Wickström.
Hallen kommer att vara öppen för
bokningar från mitten av augusti till

slutet av juni, beroende på efterfrågan.
– En anledning till att vi sjösatte
projektet och trodde på en curlinghall på Åland är att curling på senare
tid blivit mycket populärt för privata
grupper och för företag att göra något inspirerande, lagbyggande och kul
tillsammans, säger Mari Wickström.
Samarbete kommer att vara nyckeln
till framgång där curlingcentret bland
annat inleder utbyte med Ålands
Golfklubb och närliggande Eckerö
golfkubb. Detta främst för att många
curlingspelare har golf som sin sommarsport.
– Här kan vi anordna kombinerade
curling- och golftävlingar när säsongerna avlöser varandra i början av hösten och i slutet av våren varje säsong,
säger Mari Wickström.
För den privata marknaden kommer
curlingcentret att erbjuda prova på
curling, ordna fester, ”kick-oﬀs” samt
andra evenemang.
Ålands curlingcenter kommer i samarbete med Ålands curlingklubb starta
junior-, ungdoms- och seniorträning
och ordna träningsläger för ﬁnska och
svenska curlingklubbar.
– Curlingcentret erbjuder färdiga
paket med curling, möte, mat, boende
och resa, säger Mari Wickström.

