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Suomen curlingväen puolueeton äänenkannattaja



 Pannukakkua, hilloa ja kermaa
 

Suomen mestarit ovat nyt selvillä: Onnea Tomin ja Annen joukkueet! 
Curlingkausi 12/13 ei ole kotimaankaan osalta ihan vielä taputeltu, mut-
ta värikäs kausi on tähän mennessä ollut niin jäällä kuin jään ulkopuolel-
lakin. Keskusteluja on käyty netissä, halleissa ja ”kabineteissa” - käytiinpä 
keskustelua missä tahansa, niin keskustelun laatu on välillä kärsinyt kes-
kustelijoiden keskittyessä henkilökohtaisuuksiin itse asian sijaan. Uskon 
kuitenkin, että kaikeasta käydystä keskustelusta on lopulta seurannut ja 
tulee jatkossakin seuraamaan positiivisia asioita. Jatketaan siis aktiivista 
keskustelua edelleen pyrkien yhdessä kehittämään suomalaista curlingia 
parhaaseen mahdolliseen suuntaan – jatkossa aion taas itse osallistua kes-
kusteluun aktiivisemmin.

Loppukauden jännittävin show tulee varmasti olemaan MM-kilpailut 
Victoriassa, Kanadassa, missä Suomelle on tarjolla suora paikka vuoden 
2014 olympialaisiin. Mikäli paikka ei kisoista irtoa, niin vielä on toinen 
mahdollisuus vuoden lopussa olympiakarsinnassa. Molempien kilpailu-
jen osalta sankarin viittaa asetellaan Aku Kausteen joukkueen harteil-
le. Olympiakarsinta sählinki on nyt takana päin ja toivon, että se ei ole 
häirinnyt maajoukkueen keskittymistä. Haluankin toivottaa erinomaista 
valmistautumista ja parasta mahdollista menestystä itse kisoihin – olen 
lentokentällä vastassa, jos tuomisina on olympiapaikka! (Muuten on syytä 
säästää polttoainetta).

SM-sarjaakin suuremmaksi pannukakuksi on muodostumassa itse Cur-
linglehti – päätoimittajana on pakko myöntää, että sisällön tuottaminen 
on osoittautunut hyvinkin vaikeaksi. 

Tässä on yksi syy, miksi Curlinglehti tullaan jatkossa valjastamaan 
myös markkinoitikäyttöön seurojen hyävksi. Tätä uutta suuntaa pääsette 
seuraamaan heti vuoden ensimmäisestä numerosta alkaen. Tämän lisäksi 
esitän nöyrän toiveeni, että kirjoittamisesta kiinnostuneet lukijat astuisi-
vat eturiviin ja apuun, sillä lehti käy selviytymistaistelua ja ilman lisäapuja 
sitä ei ole mahdollista voittaa.

”War does not determine who is right – only 
who is left” -Bertrand Russell

 
 – Tero Tähtinen
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Menestyskausi suomalaisessa 
curlingissa

Aku Kausteen johtama miesten 
edustusjoukkue vei EM-kisaprojektin 
loistavin tuloksin maaliin saakka! 

Tavoitteet olivat kovat, ja paineet 
varmasti vielä kovemmat, mutta jouk-
kue kesti loppuun asti ja venyi tilan-
teissa, joissa ratkaisut tehtiin!

Tuloksena nousu takaisin A-sarjaan 
B-sarjan voittajana, ja ennen kaik-
kea kuorrutuksena kakun päällä vielä 
MM-kisapaikan saavuttaminen – Suo-
mella on siis siten vielä mahdollisuus 
päästä Sotshin olympiakisoihin!

Loistavaa ja pitkäjänteistä työtä Aku, 
Jani, Pauli, Janne ja Leo!

Ja vaikka Anne Malmin kipparoima 
naisten edustusjoukkue ei puolestaan 
omia tavoitteitaan kisoissa saavutta-
nutkaan, se kuitenkin edusti Suomea 
kunniakkaasti, ja toivon että miesten 
joukkueen menestys antaa myös lisä-
potkua naisten joukkueelle!

Kuluvan kauden suurin menestyjä 
on kuitenkin Suomen pyörätuolicur-
lingin maajoukkue, joka paitsi että 
pääsi ensimmäistä kertaa varsinaisiin 
MM-kisoihin, lunasti kisoista myös 
paikan ensi vuoden Sotshin Paralym-
pialaisiin viimeisenä joukkkueena! 
Uskomattoman hieno suoritus, ja jäl-
leen kerran uusi, ja ISO LUKU suo-
malaisessa curlinghistoriassa. Olemme 
niin ylpeitä joukkueen suorituksista ja 
toivotamme onnea ja menestystä myös 
tuleviin koitoksiin Sotshissa!

Miehissä kaksi  
edustusjoukkuetta

Akun joukkueen menestys siis antoi 
Suomelle vielä kaksi mahdollisuut-
ta päästä seuraaviin olympialaisiin: 
ensimmäinen niistä on kevään MM-

kisoissa, joista suoran paikan saavut-
taminen vaatisi todennäköisesti si-
joittumista vähintään viiden parhaan 
joukkoon. 

Voimassa olevan käytäntömme mu-
kaan Akun joukkue edustaa Suomea 
myös MM-kisoissa. Sen sijaan liiton 
edustusjoukkueen vallintaa koskevis-
sa säännöissä ei oltu huomioitu toista 
mahdollisuutta eli erillistä olympia-
karsintaturnausta, jossa jaetaan kaksi 
viimeistää maapaikkaa olympialaisiin 
ja joka nyt pelataan ensimmäisen ker-
ran. 

Tämä oli selkeä puute, minkä joh-
dosta myöskään liiton hallituksen 
päätöksenteko asian osalta ei sujunut 
mallikelpoisesti, vaan asiasta joudut-
tiin syntyneen keskustelun, saadun 
palautteen sekä olympiakomitean kan-
nanoton jälkeen päättämään kahdesti. 

Lopullinen, yksimielinen päätös oli, 
että Aku Kausteen joukkue edustaa 
Suomea myös olympiakarsintaturna-
uksessa, mikäli olympiapaikkaa ei saa-
vuteta suoraan jo kevään MM-kisoista. 
Vaikka päätös olikin ”voimassaolevien 
olympiavalintaperusteiden” mukai-
nen (= olympiaedustajaksi ehdotetaan 
liiton toimesta eniten olympiapisteitä 
saavuttanutta joukkuetta), sitä voi ja 
saa kritisoida. 

Ja ennen kaikkea tapahtumien kul-
ku osoittaa sen, että liiton valintape-
rusteet niin itse olympialaisiin kuin 
myös olympiakarsintaturnaukseen 
tulee tarkentaa seuraavaa olympiadia 
silmällä pitäen.

Juuri päättyneessä SM-sarjassa mies-
ten mestaruuden vei Tomin Rantamä-
en kipparoima tiimi, mistä suuret on-
nittelut koko joukkueelle! Vallitsevan 
käytännön mukaisesti Tomin joukkue 
siis edustaa Suomea seuraavissa EM-
kisoissa, jotka käydään Stavangerissa, 
Norjassa marraskuun lopussa. Ja kun 
Akun joukkue siis mahdollisesti edus-
taa Suomea joulukuussa pelattavassa 
olympiakarsintaturnauksessa, tarkoit-
taa tämä sitä, että Suomella on ensi 
kaudella kaksi miesten edustusjouk-
kuetta. 

Tämä voi monesta tuntua oudolta, 
mutta itse, mietittyäni asiaa hetkisen, 
olen tullut siihen tulokseen, että tämä 
saattaa itse asiassa olla hyväkin juttu ja 
antaa lisäpotkua suomalaiseen huippu-
curlingiin! 

Olli Rissanen
Puheenjohtaja

Suomen Curlingliitto

Joka tapauksessa toivotan liiton puo-
lesta kummallekin joukkueelle onnea 
ja menestystä sekä intoa ja motivaatio-
ta harjoitteluun tulevia edustustehtäviä 
silmällä pitäen!!

Tämä kausi ei suinkaan vielä ole ohi, 
joten toivotan myös kaikille rakkaan 
lajimme harrastajille hauskaa loppu-
kautta sekä mukavia hetkiä yhdessä! 

CURLING FRIENDS FOR EVER!
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Varsinais-Suomi /Satakunta 

curlingin huumaa!
Perimätiedon mukaan alueen en-

simmäinen curlingmatsi käytiin jo 
1100-luvulla Köyliönjärven jäällä. 
Vastakkain olivat paikallinen talon-
poika, Lalli, vastustajanaan ruotsa-
lainen piispa Henrik. 

Tiettävästi peli eteni tasaisissa mer-
keissä, kunnes Lalli hermostui piispa 
Henrikin ajankäyttöön. Lalli otti kir-
veen (=joissain yhteyksissä myös ham-
mer) esiin ja ratkaisi pelin edukseen. 
Termi jatkopää liitettiin curlingsanas-
toon. 

Sittemmin curling on saanut jalansi-
jaa myös alueen muilla paikkakunnilla 
ja vakiinnuttanut paikkansa Varsinais-
Suomen ja Satakunnan alueilla. 

Lajia voi nykyisellään harrastaa Har-
javallassa, Huittisissa, Jämijärvellä, 
Loimaalla, Naantalissa, Harjavallassa, 
Raisiossa, Turussa ja Uudessakaupun-

gissa. Harrastajia alueella on noin 250, 
joista junioreita 15–20.

Jalansijaa curlingille

Uusia jäähalleja rakennettiin jää-
kiekon menestyksen myötä. Näin ta-
pahtui mm. Loimaalla, Huittisissa ja 
Tarvasjoella. Hallien käyttöä haluttiin 
maksimoida muiden jääurheilulajien 
avulla ja tässä vaiheessa keksittiin piir-
tää halleihin curlingradat. 

Jäähalleissa curling on kuitenkin 
edelleen huutolaispojan asemassa. Jää-
kiekko vie parhaat vuorot eivätkä olo-
suhteet ole curlingille optimaaliset.

Hiihtoniiloja varten rakennettiin 
hiihtoputket Uuteenkaupunkiin ja Jä-
mille. Näiden yhteyteen syntyi myös 
curlingradat. Oma lukunsa on sitten 

Harjavallan curlinghalli. Yrityshenki-
sen Tapani Härkälän projekti hakee 
vertaistaan.

Curlinghalleja tuskin tulee lisää. Sitä 
vastoin jäähallien yhteyteen rakennet-
tavat curlingputket ovat realismia. 
Loimaalla tästä on saatu hyviä tulok-
sia. Jäähallin jääkoneen kapasiteetti 
saadaan hyödynnettyä. Hanke on eko-
logisestikin suositeltava. 

Aktiivista seuratoimintaa  
– sopiva sarjataso jokaiselle!

Alueen seuratoiminta on hyvin ak-
tiivista ja harrastajamäärät ovat vii-
meisen viiden vuoden aikana moniker-
taistuneet erityisesti Turun seudulla ja 
Satakunnassa. 

Aktiivisuuden myötä on alueelle 
syntynyt mahdollisuus harrastaa lajia 
monella eri sarjatasolla. Aloitteleval-
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Faktatietoa
Asukkaita: 467 000/226 000  
(Varsinais-Suomi/Satakunta)
Suurimmat kaupungit: 
Turku, Pori, Rauma ja Salo

Pelipaikkoja: 
Harjavalta, Huittinen, Jämi, Loimaa, 
Naantali, Tarvasjoki ja Uusikaupunki

Radat curlinghalleissa/-putkissa: 5
Kivisarjojen määrä: 16
Harrastajia: noin 250
Junioreita: 15–20

Sarjatoiminta:
Aluesarjat: Länsi-Suomen liiga
Paikallissarjat: 
Loimaa, Naantali, Harjavalta ja  
Uusikaupunki

Turnaukset: 
Country Curling, 
Harjuturnaus ja Turku Open

Yhteystiedot:

Harjavalta
www.tapaniharkala.net

Huittinen
kimmo.ramo@huittislainen.com 

Jämijärvi
www.jamijarvi.fi/ 
matkailu/aktiviteetit/ 

CC Loimaa
www.curlingclubloimaa.fi 

CopperHill Curling Club 
(Naantali/Turku/Raisio)
www.copperhillcurlingclub.com 

Tarvasjoki
www.auranmaantekojaarata.fi 

Uusikaupunki
www.kuntoputki.fi 

le pelaajalle on tarjolla paikallissarjat 
Loimaalla, Naantalissa, Harjavallassa 
ja Uudessakaupungissa. 

Länsi-Suomen Liiga on seurojen 
yhteistyöllä aikaan saatu sarja, jonka 
kahdella sarjatasolla mitellään Länsi- 
Suomen herruudesta! 

Lisäksi kokeneimmat pelaajat osal-
listuvat  Suomen Curlingliiton järjestä-
mään SM-sarjaan. Aluetta SM-sarjois-
sa edustavat Härkälän (Hiitteenharju 
Curling), Lindholmin (CHCC), Ma-
tarmaan (CC Loimaa) ja Tähtisen 
(CHCC) joukkueet. 

Pienten seurojen on mietittävä tark-
kaan, missä asioissa ne voivat tehdä yh-
teistyötä. Lähitulevaisuudessa yhteiset 
juniori- ja naisten SM-joukkueet nä-
kevät varmasti päivänvalon, valmen-
nusleirit ja koululaiskisat toteutuvat 
jo tänä keväänä. Turussa curling lii-
kuttaa jo aktiivisesti koululaisia mm. 
liikuntatunneilla!

Turnauksiin tullaan kauempaakin

Seurat ovat kunnostautuneet myös 
curlingturnauksien järjestämisessä. 
Alueella järjestetään kolme läpi vii-
konlopun kestävää turnausta:  Harju-

turnaus, Loimaa Country Curling ja 
Turku Open Curling Tournament. 
Turnauksiin matkaa osallistujia ulko-
mailta asti - joukkueet Virosta, Venä-
jältä ja Ruotsista ovat jo tuttuja vieraita 
ja viime vuonna Turku Open -turnauk-
sessa ensiesiintymisensä Suomessa teki 
mm. Kazakstanin maajoukkue.

Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat 
siis erinomaisia paikkoja harrastaa 
tai aloittaa curlingin harrastaminen. 
Alueen seuroista löytyy osaavia ja in-
nokkaita henkilöitä opastamaan uu-
det kokeilijat lajin saloihin. Curling 
on mukava ja haastava harrastus, joka 
soveltuu kaiken ikäisille, kokoisille  ja 
mielisille – seurat yhdessä toivottavat 
kaikki uudet harrastajat tervetulleiksi 
hienon lajin pariin! 

– Tero Tähtinen

Puulaakipäivä Naantalin jäähallissa.
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Meiltä ja 
maailmalta
Teksti:  Jari Laukkanen
Kuvat  WCF-arkisto

• Ontarion miesten mestaruuskisoissa tänä vuonna osoitettiin mieltä 
koulukiusaamista vastaan. Kaikki osallistuvat joukkueet pukivat erääseen 
aamupeliin pinkit T-paidat merkiksi, että vastustavat koulukiusaamista 
kaikissa sen muodoissa. 

Paidat laitettiin kierroksen jälkeen huutokauppaan myyntiin pelaajien nim-
mareilla varustettuna. Tuotot annettiin paidoista Kids help Phone –järjestölle 
kiusaamisen vastaiseen työhön käytettäväksi. John Epping (torontolainen kovan 
tason pelaaja, pelannut mm. Mike Harrisin ja Wayne Middaugh’n joukkueis-
sa urallaan) oli iloinen voidessaan näin tukea tärkeää yhteiskunnallista asiaa. 
Vaaleanpunaisesta paidasta tuli kiusaamisen vastaisuuden merkki vuonna 2007, 
kun Nova Scotialaista poikaa kiusattiin hänen pitäessään pinkkiä paitaa uudessa 
koulussaan. Kaksi valveutunutta kanssaoppilasta halusi tukea kiusattua puke-
malla itsekin pinkin paidan seuraavana päivänä kouluun. Seuraavana vuonna 
kaksikko valmistutti 50 paitaa myytäväksi kiusaamisen vastaisen työn hyväksi.

 

Curling ja psyykkinen terveys
• Kanadassa suuri teleoperaattori Bell kutsui kaikki Twitterissä tweettaa-

maan hashtagilla #BellLetsTalk yhden vuorokauden ajan (12.2.2013) sekä 
maksamaan jokaisesta tuon hashtagin sisältäneestä tweetistä 5 senttiä mielen-
terveyskampanjalle, jolla autetaan erityisesti masennuksesta kärsiviä. 

Curlingiin aiheen liittää se, että The Curling News levitti sanaa Twitterissä, koska 
se on erityisen suosittu sosiaalisen median väline lajissamme. Lehti halusi olla osa 
hyväntekeväisyyttä juuri tämän asian puolesta, sillä curlingväkeä on koskettanut 
ainakin kolme tapausta, joissa masennus on johtanut oman hengen riistämiseen.

Marraskuussa 2011 brierfinalisti ja juniorien maailmanmestari Jim Sullivan pää-
tyi peruuttamattomaan tekoon 43-vuotiaana sairastettuaan masennusta. Sullivan 
voitti juniorien MM-kultaa vuonna 1988 ja Brierin finaalissa hävisi Ed Werenichille 
vuonna 1990. Hänen nimeään kantavaa turnausta Jim Sullivan Classic pelataan 
New Brunswickin Saint Johnissa vuosittain.

Toinen saman sairauden uhri löytyy Euroopasta, tarkemmin sanottuna Rans-
kasta. Ainoastaan 20-vuotias Solene Coulot menehtyi oman käden kautta hel-
mikuussa 2010, Vancouverin olympiakisojen aikaan. Coulot oli valittu juniorien 
MM-joukkueeseen saman vuoden maaliskuun kisoihin. 

Kolmas tunnettu masennuksen uhri tulee Skotlannista, sillä pyörätuolicurlingin 
maansa mestari Frank Duffy päätyi epätoivoiseen tekoon joulukuussa 2010.

Pinkissä paidassa kiusaajia 
vastaan
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Photo Courtesy cca
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Curlingpelaaja sai penalttia nopeammin kuin 
Jarkko Ruutu!

Homan 
muuttaa 
naisten

curlingin
te

am
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om
an
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• Jääkiekossa miestä lentää pe-
listä ulos solkenaan, mutta se ei ole 
kovin tavallista curlingissa. Her-
rasmiesten ja -naisten pelissäkään 
ei kannata kuitenkaan käyttäytyä 
ihan miten sattuu. 

Sen sai kokea Brock Virtuen kak-
kosheittäjä Chris Schille Saskatchewa-
nin mestaruusturnauksen play-off-pe-
leissä. Page 1 vs. 2 pelin toisessa päässä 
herra intoutui potkaisemaan kiven 
päätyyn hieman liian voimakkaasti, 
kun kippari epäonnistui tuplapoistos-
saan. Pelit kun näkyvät televisiosta, 

niin tilanteesta ei jäänyt juuri selitet-
tävää. Kyseisen hetken seurauksena 
päätuomari tuli ja heitti kiukkupussin 
pelistä ulos käskien painua ulos koko 
rakennuksesta.

Pelkkä kiven potkaisu ei ilmeises-
ti tuomarin kertoman mukaan ollut 
syy ulosajoon, sillä ratavirkailija sanoi 
Schillen saaneen jo aiemmin varoituk-
sen kielenkäytöstään. Hän oli erään 
lähteen mukaan tiuskinut virkailijalle 
f*#k o*# -komennolla aiemmin, kun 
jotakin keskustelua oli syntynyt. 

Kyseisessä tilanteessa käytettiin 
sääntöä: Päätuomari voi poistaa pelaa-

• Curlinglehdessä 2-2011 kirjoi-
tin tulevista huippunimistä naisten 
puolella kun kehotin seuraamaan 
Ottawa CC:n Rachel Homanin 
joukkuetta tarkalla silmällä. Nyt 
23-vuotias vei joukkueensa (Rachel 
Homan, Emma Miskew, Alison Kre-
viazuk ja Lisa Weagle) naisten Ka-
nadan mestariksi kuluvalla kaudel-
la suvereeniin tyyliin.

Homan joukkueineen pelasi mesta-
riksi saldolla 36-1, jos lasketaan alku-
karsinnat mukaan. Mykistävä saldo! 
Joukkue valloitti maansa mestaruuden 
lehtitietojen mukaan pelaamalla yli-

voimaista peliä. Heidän pelaamistaan 
verrataan nyt Ed Werenichiin huip-
puaikoinaan sekä muutaman vuoden 
takaisiin Kevin Martinin ja Glenn 
Howardiin esityksiin.

Homanin joukkueen kerrotaan hal-
litsevan kaikki pelin osa-alueet niin 
hyvin, että vastustaja tietää ettei voi 
tehdä yhtään virhettä tai rankaisu 
tulee välittömästi. Joukkueella on ni-
mittäin aseenaan tarkka, kova poisto, 
jonka ansiosta he voivat pelata erittäin 
hyökkäävää peliä. Kovalla poistolla 
he pystyvät hyvien miesjoukkueiden 
tavoin putsaamaan tarvittaessa kaik-
ki kivet pois areenalta. Kukaan muu 
joukkue naisissa ei kykene vastaavaan. 
Lisäksi määrämittainen putoaa hyvin 

tarvittaessa oikeaan paikkaan hyvien 
harjaajien ansiosta.

Varmaankaan he eivät tule voitta-
maan jokaista peliä tulevaisuudessa, 
mutta kovan haasteen he ovat heittä-
neet muille naisjoukkueille tulevai-
suuteen. Joukkueen taustalla töitä te-
kevät John Morrisin isä Earle Morris 
valmentajana, Howardin ykkösheittäjä 
Graig Saville harjaamisen valmen-
tajana, urheilupsykologi Dr. Natalie 
Durand-Bush sekä olympiavoittaja, 
Kevin Martinin kolmonen John Mor-
ris kippari Homanin neuvonantajana. 
Joukkueen kakkosheittäjä Alison Kre-
viazuk on vielä kaapannut poikaka-
verikseen Niklas Edinin joukkueesta 
kakkosheittäjä Fredrik Lindbergin.

jan, valmentajan tai joukkueen toimi-
henkilön pelistä, mikäli hän katsoo, 
että henkilö on syyllistynyt sopimatto-
maan käytökseen tai kielenkäyttöön. 
Pelistä poistetun henkilön täytyy pois-
tua kilpailualueelta, eikä hän saa osal-
listua enää millään tavalla kyseiseen 
otteluun.

Chris Schille pelaili vuonna 2007 
suomalaisille tutun Brad Gushuen po-
rukassa.



Takana on viikon kisareissu Prahas-
sa ja kokemuksia karttui koko rahan 
edestä. Puitteet turnaukselle olivat 
loistavat ja kisajärjestelyt onnistuneet. 
Prahan hallin ihastelu ei loppunut edes 
viimeisinä päivinä.

Vaikka voitot jäivätkin tällä kertaa 
saavuttamatta, emme jääneet missään 
pelissä nollille! Tähän saavutukseen 
voi olla tyytyväinen, sillä olimme har-
joitelleet yhdessä joukkueena vain pari 
kuukautta ennen kisoja. 

Turnauksen edetessä peliemme taso 
parani niin taktisesti kuin yksilösuo-
ritustenkin osalta, olisipa ollut vielä 
pari matsia lisää. Tästä kehityksestä on 
myös kiittäminen kisaturistejamme, 
jotka kuvasivat ja kommentoivat kaikki 
pelimme sekä meidän myöhemmäksi 
opetusmateriaaliksi että curlingkana-
valle. Kiitos Iiro ja Toni!

Joukkueemme ehdoton suosikki oli 
iltapeli ennakkoon haastavana tiedet-
tyä Italiaa vastaan: meininki säilyi 
koko ajan korkeana, mikä näkyi myös 

mieleenpainuvina onnistumisina. Peli 
keräsi myös kotikatsomoissa huiman 
joukon ruudun ääreen. 

Kokonaisuutena turnaus oli mahta-
va. Käteen jäi pelillisen oppimisen li-
säksi paljon uusia curlingtuttuja sekä 
innostunut joukkue. Ja viimeisimpänä, 
muttei vähäisimpänä, suuret kiitokset 
aina kannustavalle valmentajallemme 
Tero Tähtiselle, jonka hermot viiden 
tytön kanssa saattoivat välillä olla ko-
etuksella!

MM-kisapaikan EJCC-turnauksesta 
lunastivat: Italia (pojat) ja Tanska (nai-
set).

Suomea edustaneen kapteeni Emmi 
Lindroosin lisäksi joukkueessa pelasi-
vat: Mira Lehtonen (alt.), Pinja Rissa-
nen (lead), Tuuli Rissanen (second) ja 
Salla Soini (third).

-Tuuli Rissanen

Tulokset
FIN – SVK 2-9
FIN – ITA  4-9
EST – FIN  6-2
SLO – FIN  8-5
GER – FIN  10-3
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Jos vierailee usein liiton nettisivuil-
la, tietää varmasti, että helmikuussa 
on tiukasti taitettu peistä Page Playoff 
– systeemin puolesta ja vastaan. Myös 
Kanadassa systeemi nousi keskuste-
lun kohteeksi naisten mestaruuskiso-
jen (Scotties Tournament of Hearts 
2013) aikaan. Tässä näkökulmaa 
kotimaisen keskustelun kylkeen lajin 
mahtimaasta.

Curlingkolumnisti Bob Weeks kir-
joittaa kolumnissaan Page-systeemiä 
vastaan rajusti. Manitoban Jennifer 
Jones meni voittamaan runkosarjan 
saldolla 11-0 eli ns. puhtaalla pelillä. 
Palkkioksi puhtaasta pelistä Jonesin 
joukkue sai vain viimeisen kiven edun 
kakkosta vastaan (Rachel Homan 10-
1 saldolla). Keskustelun systeemin 

reiluudesta aloitti Glenn Howardin 
kakkosheittäjä Brent Laing Twitter-
viestillään.

Ongelma on Weeksin mukaan siinä, 
että vaikka ykkönen pelaisi saldolla 
11-0 ja toinen esim. 7-4, molemmat 
ovat samassa tilanteessa, Page 1 vs. 2 
pelissä ainoastaan hammer on palkin-
tona puhtaasta pelistä. Weeks on sitä 
mieltä, että systeemi ei palkitse tä-
mäntyylisessä turnauksessa (pelataan 
viikon sisällä putkeen round robin ja 
siihen paget päälle) riittävästi runko-
sarjan ykköstä eli systeemi ei ole reilu 
ykköstä kohtaan. 

Hänen mielestään parempi ratkaisu 
olisi, jos runkosarjan voitosta pääsisi 
suoraan finaaliin. Kakkonen olisi suo-
raan semifinaalissa, johon pääsemiseen 
kolmonen ja nelonen pelaisivat keske-

Page-systeemi herättää keskustelua Kanadassakin
nään pelin. Semissä sitten kakkonen 
vs. 3-4 pelin voittaja ratkoisi toisen fi-
nalistin. Weeksin mukaan Glenn Ho-
ward kuuluu myös Pagen vastustajien 
leiriin juuri edellä mainituista syistä. 

Monesti perusteluina ko. systeemille 
on pidetty sitä, että runkosarjan voit-
tajalla on kaksi mahdollisuutta päästä 
finaaliin. Jokainen varmaan vaihtaisi 
kuitenkin ne suoraan finaalipaikkaan, 
sillä runkosarjassahan on jo hakattu 
muut vastustajat. Page tuotiin lajiim-
me 1995 Brierissä median takia. Näin 
pystyttiin takaamaan merkityksellisiä 
pelejä loppuun ja tiedettiin mihin ai-
kaan ne pelattaisiin.

– Jari Laukkanen

European Junior 
Curling 
Challenge 
3.-8.1.2013

Kuva pelistä Slovakiaa vastaan 
(Iiro Sipolan kuva)



Ylimmän sarjan Tomi Rantamäen voittajajoukkueessa pelasivat Jermu Pöllänen, 
Toni Anttila, Tomi Rantamäki, Timo Patrikka, Kimmo Ilvonen ja Pekka Peura. 

SM-sarjat katsojan silmin 

Naisten SM-sarjassa oli tapahtunut 
runsaita kokoonpanomuutoksia kau-
teen 11–12 verraten ja ainakin alle-
kirjoittaneen ensikaavailuissa naisten 
neljä kärkijoukkuetta näyttivät hyvin 
tasaisilta.

Uutena kipparina aloitti kaudella 
Eszter Juhasz, jonka joukkue oli taus-
taltaan jo kokeneempaa pelaajistoa. 
Muut kipparit olivat myös kokenutta 
kaartia. Kokonaan tuoreena joukkuee-
na SM-sarjassa debytoi ilahduttavasti 
Alavuden curlingseuran Satu Koivis-
ton tiimi. 

Ennusteet ja vedonlyöntigurut lupai-
livat neljän joukkueen ylempään lop-
pusarjaan nelikkoa Vogt-O.Kauste-Ju-
hasz-Malmi kun kolmikolle K.Kauste, 
Oksanen ja Koivisto jäisi tässä sarjassa 
tyytyminen alempaan loppusarjaan. 
Näin lopulta kävikin.

Kaiken kaikkiaan allekirjoittanut 
odotti hieman tasaisempaa naisten 
kärkeä, mutta erot olivat lopulta selvät.
Anne Malmin joukkue hävisi kaudella 
vain kerran ja otti ansaitun mestaruu-
den jo ennen kahta viimeistä ottelua, 
jotka nekin joukkue hoiti kunniak-
kaasti keräten 17 voittoa 18:sta mah-
dollisesta. Ellen Vogt otti hopeaa 
14 voitolla ja Katja Kiiskinen keräsi 
pronssiin 10 voittoa. Juhaszin joukku-
een sijoitukseksi jäi neljäs.

Miesten SM-sarjan kaudesta 12-13 
tuli kärjen osalta selvästi tasaisempi 
kuin edellisestä kaudesta, jolloin Aku 
Kausteen joukkue vei mestaruuden 

peräti viiden voiton etumatkalla. Tällä 
kertaa kahden pelikierroksen jälkeen 
J. Uusipaavalniemen ja Sipolan jouk-
kueet jäivät kärkinelikon ennakoiduis-
ta haastajista alempaan loppusarjaan. 
J.Uusipaavalniemelle lopulta 5. sija ja 
Sipolalle 6. 

Ennakkokaavailuissa Saastamoisen 
ja Rissasen joukkueille oli ennusteltu 
vain kiusantekijän roolia. Näin ta-
pahtuikin, voitot jäivät lopulta vähiin 
ja matka johti lopulta tulevan kauden 
karsintoihin sijoilta 7. ja 8.

Mestaruuden ratkaiseva ylempi lop-
pusarja ja jopa mestaruus oli kaikille 
neljälle joukkueelle avoin vielä viimei-
seen otteluviikonloppuun mentäessä. 
Mielestäni tämä kuitenkin kertoo po-
sitiivisesti ja ainakin lievästi siitä, että 
mestaruussarjan taso on noussut ja ta-
soittunut.

Ylemmän loppusarjan huimassa 
kamppailussa tulikin lopulta tasapeli. 
Sekä Tomi Rantamäki että Kalle Kiis-
kinen olivat sarjan päätyttyä 14 voitolla 
jakamassa piikkipaikkaa. Mestaruus-
kamppailu kiteytyi näin ollen jännit-
tävään yhden ottelun uusintaan. 

Uusinta eteni tasaisissa merkeissä 
aina jatkopäähän asti, jossa Ranta-
mäki varmisti mestaruutensa viimei-
sellä kivellään. Kakkossija Kiiskiselle, 
kolmanneksi Aku Kausteen joukkue 
ja neljänneksi Markku Uusipaavalnie-
men joukkue. 

Miesten 1-divisioonaa dominoi Si-
pilän joukkue, jonka lähes totaalisen 

dominanssin mursi vain kertaalleen 
Saarelaisen joukkue. 19 voittoa ja kar-
sinnan voitot siihen päälle nostivat Si-
pilän joukkueen hissillä ensi kaudeksi 
mestaruussarjaan.

Ykkösdivisioonan yllättäjiin voita-
neen laskea Vähälän joukkue, vaikka 
senkin tiedettiin treenanneen kovasti. 
Palkintona heille ylemmän loppusar-
jan paikka. Mikään yllätys ylemmäs-
sä loppusarjassa eivät sen sijaan olleet 
pastori T.Kausteen ja Saarelaisen jouk-
kueet. Viime vuoteen nähden hieman 
alaspäin sijoituksissa valuivat Lönn-
bergin ja Tähtisen kuusikot, jotka 
nyt pelasivat kauden lopun ykkösen 
alemmassa loppusarjassa. Härkälä ja 
Tähtinen jäivät tasapisteisiin ja uusi-
vat vielä siitä, kumpi säilyttää suoraan 
ykkösdivarin paikkansa. Lönnberg ja 
Matarmaa aloittavat kautensa ensim-
mäisistä karsinnoista syksyn lehtien jo 
peittäessä maata. 

Kakkosdivisioonan kärkitaistelu hel-
meili aivan loppuun saakka. Tiukalla 
nousutavoitteella kauteen lähtenyt 
Pöyryn joukkue anasti viimeisen ot-
telun kymmenennessä päässä Peisalta 
ykkösen, kuristi tiukan väännön 9-7 ja 
tuuletti suoraa nousua ykkösdivisioo-
naan. Lumijärven yhtä niukka voitto 
Perkiöstä ei enää auttanut ja kakkos-
divisioonan kärjeksi muotoutui Pöyry-
Lumijärvi-Stenman. 

Kaiken kaikkiaan allekirjoittaneelle 
tuloksissa ei kuitenkaan ole kovinkaan 
suuria yllätyksiä. 

 
Dialyysin teki ja siitä vastaa: 

Piippuhyllyn pensselisetä

– D.Nevantaus
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Miltä nyt tuntuu? 
– Kun tavoitteeseen päästään, niin hy-
vältä tuntuu.

Miltä ihan oikeasti tuntuu Oscar-henki-
set kiitospuheet joukkueelle, taustoille, 
ja kenet nyt haluaakin huomioida?
– Tavoitteeseen pääsyyn auttoi jouk-
kueen jäsenten sitoutunut työmoraali. 
Lisäksi iso kiitos kuuluu valmentajalle 
Tomi Rantamäelle, joka auttoi ns. uut-
ta joukkuetta varsinkin joukkuedyna-
miikassa. Kisakalliolle kiitos harjoit-
telumahdollisuuksista: siellä vietettiin 
ahkerasti viikonloput aina marraskuun 
loppuun asti.

Paras muisto kaudelta mestaruuden 
lisäksi ?
– Henkilökohtaisesti CCT-turnaukset 
olivat mielenkiintoisia tapahtumia – nii-
tähän en ole aiemmin kiertänyt. Noista 
turnauksista Tukholman turnauksen 
jaettu 5. sija lämmittää. Ko. turnaukses-
sa pelitahti oli kireä (vähän yli tunnin 
tauot), mutta siitä huolimatta joukkue 
pelasi siellä kauden parhaimpia pele-
jään.

Vapaavalintainen omituinen / eri-
koinen tilanne joukkueen matkan 
varrelta viime vuodelta. Voi olla hyvä 
venyminen, hyvä suoritus, parsifaali-
nen munaus tai joku muu hyvä tarina 
kentältä tai oheistoiminnoista, minkä 
voisitte jakaa yleisön kanssa
– Tähän ei kyllä nyt tällä aikataululla 
löydy tarinaa, sori vaan. ))

Hyvät vinkit aloittelevalle Curlingjouk-
kueelle, mielellään jotain sisällökkääm-
pää, kuin “kova työ palkitaan” vaikka 
jokin yksittäinen hyvä ohje joukkue-
hengen kohottamiseksi tai treeniohje 
paikallisjoukkueiden sarjajyrille tai sit-
ten think out of the box.
– Aloittelevan joukkueen kannattaa ot-
taa heti mukaansa kokeneempi pelaaja 
joko joukkueeseen tai valmentajaksi. 
Hänen avullaan joukkue pääsee nope-

ammin kiinni oikeaan heittotekniik-
kaan ja taktiikkaan. Jos mahdollista, 
niin hänen kanssaan pari kertaa viikossa 
harjoituksia ja vähintään yksi peli vii-
kossa, niin curlingsaloihin pääsee nope-
ammin kiinni ”ilman päänsärkyä” eli ei 
tarvitse hakata keskenään päätä seinää 
vuositolkulla.

Joukkueen jatkosuunnitelmat vaik-
kapa kesälle, jos ei ole liian arkaluon-
teinen kysymys...
–Kesä on yleiskunnon rakentamisen ai-
kaa. Elokuussa mukaan tulee myös jo 
lajiharjoittelu.

Curlinglehti haastatteli miesten 
mestarijoukkueen kapteeni Tomi Ran-
tamäkeä noin viikko taiston taukoa-
misen jälkeen.

 
Tervehdys, Tomi ja onnittelut mesta-
ruuden johdosta. Miltä nyt tuntuu?

– Joukkueessa oli kaksi pelaajaa, joilla 
ei vielä ollut mestaruutta. Tuntuu hyväl-
tä heidän puolestaaan, he ansaitsivat tä-
män mestaruuden hyvillä esityksillään. 
(Toim. huom. Kokonaan uusia mestarei-
ta olivat Kimmo Ilvonen ja Pekka Peura. 
Muut joukkueen jäsenet Tomi Ranta-
mäki, Timo Patrikka, Jermu Pöllänen ja 
Toni Anttila ovat voittaneet aiemmin jo 
mestaruuden vähintään kerran).

Miltä ihan oikeasti tuntuu? Oscar-
henkiset kiitospuheet joukkueelle? 

– Vuoden 2009 EM-kisoista lähtien 
olemme analysoineet ja kehittäneet eri-
laisia asioita tekniikassa, pelissä ja pelin 
ulkopuolella. Nyt pitkän työn tulokset 
alkavat näkyä. Olemme oikealla tiellä.
Meillä on joukkueessa kuusi hyvää pe-
laajaa, joilla on kullakin omat vahvuu-
tensa. Se tuntuu hyvältä, että olemme 
saaneet toimimaan kuuden hengen sys-
teemin melko hyvin ja kaikki ovat käy-
neet aktiivisesti treeneissä. 

Paras muisto kaudelta mestaruuden 
lisäksi ?

– Perthissa CCT-turnauksessa tammi-
kuussa oli MM-kisojakin kovempi taso, 
kolme joukkuetta Kanadasta, kaikki 
Skotlannin huippujoukkueet, Ruotsin 
kärkijoukkueet ja mm. Kiinan, Japanin, 
Sveitsin ja Norjan huiput. Pelasimme it-
semme kahdeksan parhaan joukkoon ja 
hävisimme vain kanadalaisille ja kiina-
laisille. Voitimme lauantaina neljä peliä, 
joista mehukkain oli voitto Niklas Edi-
nin ammattilaisjoukkueesta, alle kuu-
kauden tuoreista Euroopan mestareista. 
Perthin turnauksessa nousimme henki-
sesti uudelle tasolle.

 
Hyvät vinkit aloittelevalle tai kehitty-
välle Curlingjoukkueelle, mielellään 
jotain sisällökkäämpää, kuin “kova 
työ palkitaan” 

– Kootkaa joukkue niin, että kaikilla 
on suunnilleen samanlainen käsitys siitä, 
paljonko aikaa käytetään harjoitteluun. 
Harjoitusten sisällön pitää olla sellainen, 
että jokaisen tekee mieli tulla paikalle. 
Opetelkaa hallitsemaan erilaiset heitto-
voimat, mitatkaa poistoissa hogien välis-
tä aikaa. Pyytäkää joku kokeneempi aut-
tamaan heiton suunnan parantamisessa, 
niin pääsette nopeammin nauttimaan 
onnistumisista. Opetelkaa puhumaan 
toisillenne ja kuuntelemaan toisianne.

Joukkueen jatkosuunnitelmat vaikkapa 
kesälle, jos ei ole liian arkaluonteinen 
kysymys.

– Keväällä parannetaan vielä heit-
totekniikkaa ja testataan uusia asioita. 
Kesällä kukin parantaa omaa kuntoaan 
ja lihaskestävyyttä. Pidetään liikkuvuus 
kunnossa, jotta syksyllä treenien alka-
minen ei jumiuta paikkoja. 

Mitä olisitte itse kysyneet itseltänne 
ja vastaus siihen. Mitä toivoisitte ta-
pahtuvan suomalaisessa curlingissa?

• lisää curlinghalleja
• jääntekijöille lisää aikaa valmistella  
 jäät sm-peleihin
• mestaruussarjan pelit aikapeleiksi
• netin keskustelupalstan keskustelut  
 asiallisiksi 

(((Nykyisillä ihmisillä ja resursseil-
la mikään noista ei ole tällä hetkellä 
mahdollista, mutta tässä kysyttiinkin 
vasta toiveita.)))

– Haastattelijana D. Nevantaus

Henkilöhaastattelut

Anne 
Malmi

TOMI 
RANTAMÄKI
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Curlingin EM-kilpailut pelattiin Ruotsin 
Karlstadissa 7. - 15. joulukuuta 2012. Suo-
mea edustamassa naisten A-sarjassa oli Anne 
Malmin joukkue ja miesten B-sarjassa Aku 
Kausteen joukkue. Malmin joukkue lähti 
kisoihin taistelemaan haastajan asemassa, 
mutta Kausteen joukkueelta odotettiin vah-
voja otteita B-sarjassa – myös joukkueen 
oma tavoite oli selkeä: nousu A-sarjaan ja 
paikka karsintapelin kautta MM-kisoihin.

Ennakkosuosikin paineista huolimatta 
Kausteen joukkue ei pettänyt odotuksia. 
Round Robinissa voitto Suomelle ainoas-
taan yhdellä tappiolla ja lopulta B-sarjan 
kulta sekä paikka MM-haasteotteluun 
Ranskan Dufouria vastaan. Paras kolmesta 
pelattava karsinta MM-kispaikasta kääntyi 
myös Kausteen joukkueelle,  jännittävien 
ellei jopa dramaattisten vaiheiden jälkeen, 
voitoin 2-1 – joukkueen kantti kesti tiukas-
sakin paikassa ja unelma MM-paikasta kävi 
toteen! Samalla tie olympialaisiin ilman 
karsintaa pysyy yhä avoinna.

Aku Kausteen lisäksi Suomen joukkuees-
sa pelasivat: Jani Sullanmaa (third), Pauli 
Jäämies (second), Janne Pitko (lead) ja Leo 
Mäkelä (alt.).

Naisten joukkueen tie EM-kisjoen A-sar-
jassa olikin hieman kivikkoisempi. Saaliiksi 
jäi vain yksi voitto (Italia) Round Robinin 
yhdeksästä pelistä. Seuraavissa kisoissa 
vauhtia pitääkin hakea B-sarjasta, mutta 
tähän sarjaan tuoreet Suomen mestarit läh-

tevät ennakkosuosikkeina ja entistä yhtenäi-
sempänä joukkueena.

Miesten Euroopan mestaruus meni Ruot-
siin Edinin joukkueelle Norjan sijoittuessa 
toiseksi ja Tsekin kolmanneksi.

Naisissa puolestaan Venäjän Sidorova 
pokkasi kirkkaimman mitalin Skotlannin 
jäädessä finaalissa toiseksi. Pronssipelin vei 
nimiinsä Ruotsin Sigfridsson.

– Tero Tähtinen

Naisemme haasteiden 
edessä

EM-kilpailuihin valmistautuminen meni 
pääasiassa suunnitelmien mukaan. Viikon-
loput tytöillä meni Kisakalliossa treenatessa 
ja viikolla Oulunkylässä. Tomi Rantamäen 
joukkuedynamiikkaa jatkettiin EM-kilpai-
lujen loppuun asti. Karlstadiin päästyäm-
me tunnelma oli odottava ja hieman jän-
nittynyt. Suurin osa joukkueestamme oli 
jo pelannut EM-kisojen A-sarjassa jossain 
vaiheessa peliuraansa, mutta kokemusta 
odotettiin silti innolla. Tavoitteeksemme 
olimme ottaneet säilyttää viime vuonna saa-
mamme A-sarjapaikan. Se toisin sanottuna 
tarkoitti, että ainakin kaikki niin sanotusti 
helpoimmat maat olisi voitettava (Unkari, 
Tsekki ja Italia). Toki joka peliä lähdettiin 
pelaamaan täysillä ja hakemaan voittoa. Esi-
merkiksi Skotlantia vastaan meillä oli hyvät 
saumat voittaa peli. EM-kisat ovat sen ver-
ran pitkäkestoiset, että myös huippumailla 
sattuu huonompia päiviä, milloin ne voivat 
olla helpostikin voitettavissa, ja Skotlannille 
se sattui meitä vastaan. 

Oli hienoa päästä Karlstadin jäähalliin 
seuraamaan ja jännittämään omien puoles-
ta. Kaikkien yllätykseksi luulemamme cur-
lingkaupunki ei ollut onnistunut keräämään 
suurta yleisöä ainakaan A-sarjan halliin. 
Penkit kaipailivat lämmittäjiä katsomossa. 
Onneksi suomalaiset kuitenkin korjasivat 
tapahtunutta ja välillä näyttikin, että meil-
lä oli kaikista suurimmat kannustusjoukot. 
Kiitokset mukana olemisesta mm. Sarzalle 
ja Hessulle, Kausteille, Ollille, Juhalle ja 
Pertulle!

EM-kilpailut alkoivat kohtaamisella vii-
me vuoden B-sarjan kovinta vastustajaa, 
Unkaria vastaan (lunasti myös Moskovasta 
A-sarjapaikan). Olimme kohdanneet Unka-
rin naiset jo syksyllä muutamaan otteeseen 
CCT-turnauksissa. Unkari veti tiukassa 
pelissä pidemmän korren, meillä ollessa 
hieman ongelmia jään kanssa. Tämähän 
ei tietenkään tarkoittanut vielä sitä, etteikö 
A-sarjapaikan säilyttäminen olisi ollut mah-
dollista, sillä usein pelejä menee ristiin. Pe-
leistä kuitenkin tuli tappioita, vaikka hyviä 
päitä ja kiviä pelattiinkin. Kunnes... kohta-

simme Italian. Siitä hienosta jännityspelistä 
irtosi voitto ja fiilis oli mahtava. 

Valitettavasti hävisimme muut pelit ja 
menetimme A-sarjapaikan. Myös mahdolli-
suudet Sotshiin menivät. Lyhyesti sanottu-
na emme olleet valmiita A-sarjaan. Treeni-
määrät ovat varmaankin olleet syyskaudella 
maksimia siihen nähden mitä täyspäiväises-
ti työssä tai koulussa olevat voivat panostaa. 
A-sarjassa pelaavista joukkueista suuri osa 
kuitenkin on ammattilaisia tai puoliam-
mattilaisia. 

Tässä tilanteessa olisi tärkeää miettiä, 
mitä olisimme voineet tehdä toisin, ja mitä 
voimme ottaa opiksi, kun voitot EM-kilpai-
luissa jäivät vähiin. 

Euroopan kärki karkaa entistä kauem-
maksi suurella raha- ja panostusmäärällä, 
mitä heillä on käytettävissään. Skotlannilla 
oli ymmärtääkseni mm. ammattiurheilu-
psykologi mukanaan ja tsekkitytöilläkin oli 
hommattuna kanukkivalmentaja. En sano, 
etteikö olisi mahdollista jossain vaiheessa 
saada parhaimmistoa kiinni, mutta ainakin 
vaikeammaksi se käy, ellei pian tapahdu 
jonkinlaista muutosta suomalaisen curlin-
gin parissa. Jokainen voi itse miettiä mitä se 
voisi olla.

EM-joukkueessa pelasivat: Anne Mal-
mi, Oona Kauste, Heidi Hossi, Marjo 
Hippi ja Tiina Suuripää. Valmentajina 
toimivat Tomi Rantamäki ja Sanna Puus-
tinen.

Kiitokset Tiina Suuripäälle hienosti hoi-
detusta varapelaajan ja tsempparin roolista 
ja Tomi Rantamäelle pitkistä hermoista ja 
ajasta, jonka meihin olet satsannut.

–Sanna Puustinen

Karlstad, Ruotsi  7–15.12.2012
EM-kilpailujen tulokset

Miehet
EST – FIN  3-6
FIN – ITA  8-4
FIN – SVK  7-5
TUR – FIN 6-7
FIN – ENG  4-6
WAL – FIN  3-11
FIN – ESP  6-4
FIN – LAT  5-6 play off
FIN – NED  7-4 semifinal
LAT – FIN  4-7 final
FRA – FIN 11-10  challenge
FRA – FIN  6-8 challenge
FRA – FIN  5-6  challenge
Naiset
FIN – HUN  4-7
CZE – FIN  10-6
FIN – SCO  5-11
FIN – ITA  8-7
SUI – FIN  9-4
RUS – FIN  8-4
GER – FIN  11-2
DEN – FIN  9-1
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Step by Step 

EM 2012
Sijoittuminen n. neljänneksi
= riitävästi pisteitä suoraan  
olympiapaikkaan

Sijoittuminen  olympiakisojen
karsintaturnauksessa kahden
parhaan joukkoon.

Talviolympialaiset 2014

Muu lopputulos

Aku Kausteen kipparoima joukkue  
voitti Euroopan viimeisen maapaikan  
MM-kilpailuihin 7.- 15.12.2012 
Ruotsin Karlstadissa.
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Olympiarankingit maittain  
ennen 2013 MM-kisoja

MIEHET

 1.  Kanada 14 
 2.  Iso Britannia (Skotlanti) 12 
 3.   Ruotsi  10 
 4.   Norja 9 
 5.   Uusi Seelanti   8
 6.   Kiina  7 
 7.   Tanska 6 
 8.   Yhdysvallat 5 
 9.   Sveitsi  4 
10. Ranska  3 
11. Saksa 2 
12  Tsekki 1 

NAISET
 1.  Tsekki 14 
 2.  Ruotsi 12 
 3.  Kanada  10 
 4.  Korea  9
 5.  Yhdysvallat  8 
 6 . Iso Britannia (Skotlanti) 7 
 7.   Saksa  6 
 8.  Tanska  5 
 9.   Venäjä *)  4 
10.  Italia  3 
11.  Kiina  2 
12. Tsekki 1 

*) emäntämaana suora  
osallistumisoikeus Olympialaisiin

Tälle olympiadille uudistettu 
olympialaisten karsintajärjestelmä 
takaa tulevissa MM-kisoissa yhden 
asian: kilpailu sijoituksista myös 
kärjen takana jatkuu verisenä vii-
meiseen kiveen saakka

Uudistettu olympiaranking tuo ke-
vään MM-kisoihin uutta twistiä, kun 
myös sijoitukset kärjen takana ovat 
useille maille suora portti tuleviin tal-
violympialaisiin. Sekä miehissä että 
naisissa isäntämaa Venäjän lisäksi seit-
semän olympiarankingissa parhaiten 
pärjännyttä maata ansaitsee edustus-
paikan itse kisoihin Venäjän Sotshiin. 
Muut MM-paikan 2013 tai 2012 lu-
nastaneet maat kamppailevat joulu-
kuussa erillisessä turnauksessa kahdes-
ta lisäpaikasta olympiakisoihin. 

Lähtökohdat esimerkiksi menestyk-
seen tottuneen Sveitsin kohdalla ovat 
MM-kisoihin jännittävät. Olympiapis-
teitä maalla on miehissä kerättynä täl-
lä hetkellä 4, jolla maa ei saisi suoraa 
osallistumisoikeutta Sotshiin vaan 
se joutuisi osallistumaan joulukuun 
karsintoihin ja sijoittumaan siellä kah-
den parhaan joukkoon. Käytännössä 
olympiapaikan suoraan saadakseen 
maan tulee sijoittua MM-kisoissa las-
kennallisesti viiden parhaan joukkoon 
ja tuolloinkin Jenkkien, Tanskan sekä 

maan takana tällä hetkellä väijyvien 
maiden tulisi kerätä rankingpisteitä 
Sveitsiä vähemmän.  Tosin tätä tehtä-
vää helpottaa Saksan ja Ranskan pul-
lahtaminen ulos miesten MM-kisoista. 
Nämä maat matkaavat siksi varmuu-
della suoraan joulukuun karsintaan.

Yksi mielenkiintoisimmista seurat-
tavista kevään kisoissa miesten puolel-
la on hurjaa vauhtia kehittynyt Tsekki. 
Maa varmisti karsintaturnausoikeu-
tensa jo edellisvuonna, mutta jäi viime 
kevään MM-kisoissa viimeiselle sijalle. 
Suoraan olympiapaikkaan vaadittai-
siin todennäköisesti mitali nyt käytä-
vistä kisoista, mutta pelien soljuessa 
sopivasti ristiin, voisi parhaimmillaan 
jopa seitsemäs sija tuoda saman loppu-
tuloksen. Tähän tuoreella EM-prons-
sijoukkueella on kaiken onnistuessa 
täydet mahdollisuudet. 

Vastaavasti mielenkiintoisessa ase-
massa tulee olemaan Uusi-Seelanti, 
joka yllätti 2012 miesten MM:ssä vii-
dennellä sijallaan. Vastaavaa menestys-
tä on tuskin tänä vuonna luvassa, joten 
jokainen yksittäinen voitto toisi heidät 
lähemmäs suoraa olympiapaikkaa. Jos 
nelikosta Kiina, Tanska, Yhdysvallat 
ja Sveitsi kaksi jäisi lopputuloksissa 
heidän taakseen, olisi maalle todennä-
köisesti Sotshissa luvassa turistiloman 
sijaan myös mahdollisuus unelmien 
tavoittelemiseen – ottamatta nyt siis 
millään tavoin kantaa maan menes-

Kilpajuoksu Sotshiin vai aito taistelu 
maailmanmestaruuksista?

MM 2013 Kanada

30.3.-7.4.2013
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tysmahdollisuuksiin olympiakisoissa. 
Viime vuoden neljän kärjeltä niin mie-
hissä kuin naisissakin vaaditaan käy-
tännössä täydellinen epäonnistumi-
nen nyt käytävissä kisoissa, jotta suora 
olympiapaikka vaihtuisi joulukuun 
karsintoihin. Toisaalta isäntämaan li-
säksi vain lajin mahtimaat Kanada ja 
Ruotsi voivat pitää jo käytännössä var-
mana omia edustuspaikkojaan molem-
piin sarjoihin 2014 olympialaisissa. 

Tämä puhuu omaa kieltään siitä, 
kuinka veristä kamppailua sijoituksis-
ta tullaan kevään kisoissa käymään. 
Myös varsinaisen kiivaimman maail-
manmestaruustaistelun ulkopuolisilla 
sijaluvuilla siis. 

– Riku Harjula

Suomi palaa 
maailmankartalle

Suomalaisittain kevään MM-kisat tarjoavat miesten puolella kosolti seu-
rattavaa, kun maajoukkueemme palaa taistelemaan maailmanmestaruu-
desta muutaman vuoden tauon jälkeen. Edellisen kerran Suomi nähtiin 
MM-jäillä miehissä 2009 Monctonissa, jolloin Kalle Kiiskisen kipparoi-
man joukkueen sijoitukseksi jäi turnauksen viimeinen sija. Nyt neljä vuotta 
myöhemmin Suomea kisoissa edustaa kapteeni Aku Kauste, Jani Sullan-
maa, Pauli Jäämies, Janne Pitko sekä Leo Mäkelä.

Suomi aloittaa kisat avauspäivänä pelillä tuoretta Euroopan mestaria 
Ruotsia vastaan. Suoran olympiapaikan nappaaminen vaatisi kisoista to-
dennäköisesti mitalisijoituksen, mutta jo selviytymällä pitkän tauon jälkeen 
itse MM-lopputurnaukseen ansaitsi Kauste joukkueineen Suomelle osallis-
tumisoikeuden miesten olympiakarsintaturnaukseen joulukuulle.

Miesten maailmanmestaruudesta taistellaan Kanadan Victoriassa 
30. maaliskuuta alkaen. Latvian Riika vuorostaan emännöi naisten 
MM-taistoja 16. - 24. maaliskuuta.

Oma aktiivisuuteni ei varmaankaan ole ihan 
parhaasta päästä – en esim. juurikaan ole lukenut 
curlingsivustoja, joiden seuraaminen tietysti se 
olisi tarpeellista, jotta pysyisin paremmin kärryil-
lä, mitä suomalaisessa curlingmaailmassa tapah-
tuu ja voisin välttää virheet omissa jutuissani ja 
olla ehkä aiheuttamatta närää joidenkin ihmisten 
mielissä. 

Minua on jo pitkään harmittanut Oulunkylän 
halliin ja Markkuun kohdistunut kritiikki, johon 
varmaaan on kyllä ollut aihettakin. Tuntuu,että 
kyseessä on selvää boikotointia ja onpa ilmassa 
lennellyt sellaisiakin lauseita, joissa toivotetaan 
Markun hallille “tervemenoa”?

Positiivista on kyllä ollut se, että tällä kaudella 
SM-sarjaa pelattiin kahtena viikonloppuna Oge-
lissa. (Toivottavasti se ei johtunut siitä,ettei liitto 
saanut jääaikaa muualta). 

Kyllä homma pitäis saada toimimaan liiton ja 
Ogelin välillä. Pitää muistaa,että Hyvinkään hal-
lihanke ei kovin myötäisessä purjehdi. Molemmat 
osapuolet vois ottaa lusikan kauniiseen käteen ja 
yrittää: “Yksi tärkeimmistä matkoista,minkä ihmi-
nen voi tehdä, on tulla toista puolitiehen vastaan” 

Edelliseen liittyy seuraavakin mietintäni: jos 
mestaruussarja säilyy kahdeksan joukkueen 
kokoisena,niin sarjan voisi pelata kokonaisuudes-

saan Ogelissa. Ja vielä niin,että sarjapelejä voitaisiin 
pelata viikollakin, koska pitkään tulee menemään 
vielä niin, että ainakin yhdeksän joukkuetta on 
pääkaupunkiseudulta (johon katson Hyvinkään-
kin kuuluvan).Jos Joensuu pelaa mestiksessä, niin 
jonkunasteinen tuki olisi paikallaan ja Joensuun 
pelit tietenkin viikonlopuille. 

Entä minkähänlainen vaikutus sillä olisi, jos 
mestaruussarjassa joukkuemäärä rajattaisiin kuu-
teen ainakin niin pitkäkäksi aikaa, kunnes diva-
reista alkaisi löytyä potentiaalisia haastajia? 

Sitten vielä yks juttu: Aika oudolta tuntui kii-
reinen päätös olympiakarsintaan lähtijästä vähän 
ennen mestaruussarjan viimeistä kierrosta. Akun 
jengi on kyllä kuulunut aina omiin suosikkeihini, 
mutta kylläkait esim. Tomi on noussut aika var-
teenotettavaksi haastajaksi. Uskon,että jos Toni 
olisi ollut terveenä viimeisen peliviikonlopun, niin 
mestaruustaisto ei olisi mennyt edes uusintaan. 
Toivottavasti Wille valmentajana saa Akun pelin 
kuntoon ennen MM-kisoja. Presidentti kertoi,että 
perustelut päätökselle löytyy liiton sivuilta. Luke-
koon siellä mitä lukee, mutta mielestäni päätös oli 
väärä. No, ehkä Akulle haluttiin tarjota keskitty-
misrauha. 

Rauhallista kevättä koko curlingväelle!

– Juhani ”Hemppa” Heinonen 
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Pyörätuolicurlingin MM-kisat pe-
lattiin 16. – 23. helmikuuta Sochis-
sa, Venäjällä. Suomi oli selviytynyt 
mukaan ensimmäistä kertaa karsin-
tojen kautta joukkueella: Vesa Hell-
man (skip), Markku Karjalainen, 
Sari Karjalainen, Tuomo Aarnikka 
ja Mina Mojtahedi. Suomen lisäksi 
kisoissa pelasivat Kanada, Kiina, 
Korea, Norja, Ruotsi, Skotlanti, Slo-
vakia, USA ja Venäjä.

Vahvoja otteita karsintaturnauksessa 
esittänyt Hellmanin joukkue oli aset-
tanut itselleen kisoihin kovat tavoitteet: 
”Mitaleista lähdetään taistelemaan” - mi-
nimitavoitteena kuitenkin MM-kisapai-
kan säilyttäminen sekä paikka Paralym-
pialaisiin, eli 8. sija.

Olosuhteet vuoden 2014 olympianäyt-
tämönä toimivassa Ice Cube Curling 
Centerissä olivat kaikin puolin kunnos-
sa ja halli itsessään oli jo vaikuttava näky 
– ruokahuolto ja liikennejärjestelyt sen 
sijaan jättivät toivomisen varaa.

Suomen joukkue lähti pelaamaan 
jokaista peliä ennakkoluulottomasti ja 
rohkeasti. Round Robinin yhdeksäs-

tä pelistä käteen jäi Kiinan, Korean ja 
Norjan päänahat. Hellmanin joukkue 
taisteli myös tiukasti voitosta RR:n voit-
tajaa Ruotsia sekä kolmosta USA:ta vas-
taan – nämä ottelut osoittivat, että tais-
telemaan pystytään hyvällä pelillä myös 
huippumaita vastaan. 

RR-saldo 3-9 oikeutti jaettuun 7:een 
sijaan ja edessä oli Tie Break-ottelu si-
joista 7 ja 8. Tämä tarkoitti, että tavoite 
oli jo saavutettu ja ottelussa panoksena 
oli vain sijoitus. Slovakia käänsi lopulta 
ottelun itselleen ja Sochista tuomiseksi 
Suomeen oli 8. sija sekä historiallinen 
paikka Paralympialaisiin!

Kirkkain mitali pyörätuolicurlingin 
MM-kisoista lähti Kanadaan, hopea 
Ruotsiin ja pronssi Kiinaan.

Seuraavat MM-kisat antavat odottaa 
itseään vuoteen 2015 asti ja järjestä-
jäkään ei ole vielä selvillä. Hellmanin 
joukkue jatkaa aktiivista harjoittelua ja 
mikäli joukkueen taso nousee samaa 
vauhtia voimme vuonna 2015 odottaa 
joukkueelta jo mitalia!

- Tero Tähtinen

kisakuulumisia

Tulokset

FIN – SCO  4-10
CHN – FIN  4-8
SVK – FIN  9-3
FIN -RUS 3-7
KOR – FIN  7-8
FIN – NOR  6-5
FIN - USA  8-7
CAN - FIN  8-2
SWE – FIN  10-8

SVK - FIN  8-4  
(Tie Break)

Lisätietoa:
wwhcc2013.curlingevents.com/

Pyörätuolicurlingin 
MM-kisat 16. – 23. 2. Sochissa

ONNEA!

Suomen joukkue
lunasti paikan

seuraaviin
Para-

olympialaisiin!
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Oulunkylän kevätsarjassa 
nähtiin harvinainen 16-ender.

Kaikki 16 kiveä on pelattu kauniisti pesään mää-
rämittaisilla heitoilla. Kuva 21.1. Ogelin kevätsar-
jan ottelusta HC Kiviaita - OJY. Tässä tilanteessa 
OJY veti pidemmän korren. 

Euroopasta löytyy jo nykyisellään 
hyvin kattava valikoima eritasoisia 
curlinghalleja sekä sekalainen ryhmä 
muita lajiin käyttöön osoitettuja tiloja, 
jonne curlingrata on saatu mahtumaan 
mukaan. 

Näiden sekalaisten viritelmien mer-
kitystä lajin kasvulle ja harrastajakan-
nan sekä tunnettuuden laajenemiselle 
ei olosuhteista huolimatta tule vähek-
syä. Missä mittakaavassa lajimme olisi 
Suomessa, jos paljon parjattua Hyvin-
kään curlingtelttaa ei olisi aikoinaan 
pystytetty?

Vastaavanlainen telttaesimerkki löy-
tyy nykyisellään myös Serbian pääkau-
pungista Belgradista. Paikallinen lyhyt 
lajihistoria kuulostaa suomalaisen kor-
vaan hyvin tutulta. Kourallinen lajis-
ta kiinnostuneita innostui curlingista 

käydessään ulkomailla, laittoi harras-
teporukan pystyyn pelejä varten ja 
järjesteli satunnaisesti pelejä ulkojäillä. 
Hiljalleen kiinnostuneiden määrä kas-
voi, olosuhdevaatimukset tiukkenivat 
ja oli kehitettävä seuraava askel. 

Hyvinkään teltasta poiketen Belgra-
dissa hypättiin hallin sijoittelussa vielä 
toiselle tasolle, sillä lupa yksirataisen 
curlingteltan rakentamiselle saatiin 
kaupungin suurimman ostoskeskuk-
sen yhteyteen. Tämä oli myös halliin 
rahojaan sijoittaneiden mielestä tur-
vallisempi ratkaisu kuin rahojen sijoit-
taminen muiden jo olemassa olevien 
urheilu- ja liikuntafasiliteettien lähei-
syyteen. 

Valtava ihmisvirta toisi oikein ohjat-
tuna jo lyhyessäkin ajassa kosolti lisää 
harrastajia curlingin pariin, joka takai-

si investoinnin kannattavuuden. Nyt 
teltta on ollut pystyssä jo muutaman 
kauden ajan ja lehtemme sähköpostitse 
haastattelemien paikallisten lajiaktiivi-
en haaveissa on uuden, lämpimän ja 
useampirataisen hallin rakentaminen. 
Suomessa ei vastaava curlinghallin si-
jainti taida saada kaavoituksista vastaa-
vien henkilöiden silmissä kovinkaan 
ymmärtäväistä vastaanottoa, mutta 
pakkohan idean hienous on myöntää!

Belgradin curlingteltan 
rakennustarina on luettavissa 

www.curling.rs/index.php/
en/curling-tent/the-tent.html

Lyhyet 



Kaikki tiedämme, että curling on pieni 
laji niin Suomessa kuin maailmallakin. 
Kaikki lajit kamppailevat samoista harras-
tajista ja vaikka tämä kilpailu ei ehkä ole 
rinnastettavissa yritysmaailmassa tapahtu-
vaan kilpailuun kuluttajista, niin silti kil-
pailu on todellista. 

Tässä kilpailussa lajimme valtit ovat va-
litettavasti vähissä - harrastusmahdollisuu-
det ovat heikot, näkyvyyttä ei juurikaan 
ole mediassa ja rikastumaan ei pääse edes 
lajin huipulla. Myös lajimme imago on hie-
man ”nörttimäinen” ja vanhahtava.

Yksi development officerin tärkeimmistä 
tehtävistä on curlingin edistäminen. Olen-
kin yrittänyt miettiä keinoja, miten lajis-
tamme saadaan entistä kiinnostavampi ja 
kuinka lajin ”ilosanomaa” olisi mahdollista 
levittää entistä laajemmin. Ensimmäiset 
askeleet imagon ja markkinoinnin kehit-
tämisessa tullaankin ottamaan lähitulevai-
suudessa.

Markkinoinnin pohjalle konkretiaa

Koska suurin osa työstä curlingin hyväk-
si tehdään täysin vapaaehtoisesti ja omakin 
toimeni on osa-aikainen, niin resurssi-
en käyttö on hyvä suunnitella järkevästi. 
Tästä syystä lähestyin Turun Ammatti-
korkeakoulua markkinointiprojektin mer-
keissä. Ilokseni nuori kansainvälisen liike-
toiminnan opiskelija, Jan Duncan, tarttui 
haasteeseen ja tekeekin nyt lopputyönsä 
Suomen Curlingliitolle. Curling ei suin-
kaan ole uusi tuttavuus Janille, sillä hän 
osallistui vuonna 2006 Uudessakaupun-
gissa vetämälleni junioricurlingkurssille. 
Valmistuttuaan Jan on lähdössä Skotlan-
tiin opiskelemaan urheilujohtamista, joten 
aihepiiri sopii erinomaisesti hänen suunni-

:n palsta

Curlingin imago ja markkinointi

telmiinsa ja motivaatio on korkealle. Lop-
pytyön lopullinen laajuus ei ole vielä täysin 
selvillä, mutta siinä tullaan keskittymään 
harrastajamäärän lisäämiseen markki-
noinnin keinoin ja konkreettisten keinojen 
löytämiseen tässä haasteessa.

Lights, camera, action!

Moneltakin suunnalta on tullut sen 
suuntaista viestiä, että lajimme imago ei 
ole tarpeeksi puoleensavetävä ja tämä pi-
tää varmasti paikkansa. Asiaan on syytä 
perehtyä tulevaisuudessa paremmin, mut-
ta ennen sitäkin on mahdollista pyrkiä 
luomaan positiivisempaa ja räväkämpää 
kuvaa lajistamme.

Sosiaalinen media antaa valtavat 
mahdollisuudet erilaisen materiaalin le-
vittämiselle. Tätä kanvaa pyritään nyt 
hyödyntämään suunnittelemalla curlin-
gille oma mainosvideo. Video tehdään 
yhteistyössä Jan-Ole Nordlinin ja Pätkä 
Productionsin kanssa. Valmista videota 
tullaan jakamaan liiton sivujen lisäksi 
YouTubessa ja Facebookissa. Video tulee 
tottakai olemaan myös seurojen käytet-

tävissä. Tämäkään projekti ei toteudu il-
man vapaaehtoisia, joten toivon kaikkien 
kiinnostuneiden ottavan minuun yhteyttä. 
Casting alkaa pian – kenestä tulee suoma-
laisen curlingin kasvot?

Curlinglehti apuun paikallisesti

Tein ehdotuksen Curlingliiton hallituk-
sen kokouksessa Curlinglehden käyttämi-
sestä paikalliseen markkinointiin – ajatus 
sai hyväksynnän ja ensimmäinen pilot-
tikokeilu ehti vielä lukemaanne lehteen. 
Ajatuksena siis on kirjoittaa eri alueiden 
paikallistoiminnasta artikkeli lehteen, joka 
on suunnattu potentiaalisille harrastajille ja 
näin valjastaa Curlinglehti yhdeksi mark-
kinointivälineeksi seurojen toimintaan. 
Kiinnostuneiden seurojen on mahdollis-
ta saada lehteen omannäköinen kirjoitus 
seuratoiminnasta ja  lunastaa haluamansa 
määrä lehtiä käyttöönsä omakustannehin-
taan. Lehtiä voi jakaa esimerkiksi esittelyis-
sä, urheiluliikkeisiin, liikuntapaikkoihin, 
odotushuoneisiin, ravintoloihin jne. Loppu 
on kiinni enää vain seuran omasta aktiivi-
suudesta ja neuvokkuudesta.

Uskon, että tämä konsepti antaa entistä 
paremmat mahdollisuudet seuroille mark-
kinoida lajia ja samalla runsaasti tietoa 
myös uusille kiinnostuneille harrastajille. 
Kiinnostuneet seurat voivat lähestyä minua 
ja suunnitellaan yhdessä paikkakunnalle 
soveltuva artikkeli lehteen. Tarkoituksena 
ei ole esitellä vain yhtä seuraa vaan laajem-
man alueen toimintaa.

– Tero Tähtinen

Development Officer
Suomen Curlingliitto

                                                      

Kenestä
 suomalaisen 

curlingin 
kasvot?

Lights, camera, 
action!


