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aineistopäivät   

 Ei aikaa eikä vapaa-aikaa?
 

Curlingkausi 12/13 on periaatteessa taputeltu, vaikka kesä pitääkin si-
sällään monia mukavia turnauksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Suuri potti jäi MM-kisoista vielä odottelemaan, mutta loppuvuoteen saa-
daan vielä yksi jännittävä turnaus Suomen maajoukkueelle. Jos olympia-
paikka karsinnasta irtoaa, niin tämä ei olisi ainoastaan loistava tilaisuus 
maajoukkueelle vaan koko suomalaiselle curlingille. 

Tätä silmällä pitäen Suomen Curlingliiton lienee kesällä syytä hioa 
viestintäänsä uuteen uskoon, sillä curling.fi sivuston keskustelupalstalla 
esitetty kritiikki osuu ainakin tämän osalta oikeaan – liian hiljaista on 
ollut. Pääosin vapaaehtoisvoimin pyörivän organisaation ei kuitenkaan 
ole mahdollista hoitaa kaikkia tehtäviä jatkuvasti 100 %:lla teholla. Ny-
kyisten aktiivien omat kiireet ja vapaaehtoisten määrän supistuminen 
rajoittavat hyvin paljon käytössä olevan työajan määrää. Innostuneista 
ja curlingin eteenpäin viemisestä kiinnostuneista tekijöistä on pulaa niin 
seuroissa kuin liitossakin. 

Vapaa-ajan arvostus lisääntyy jatkuvasti, mikä ei jatkossa tiedä hyvää 
vapaaehtoistyön kannalta. Kun kaiken lisäksi kyseessä on ainakin vielä 
toistaiseksi veroton hyödyke. Voisitko sinä tehdä enemmän? Haluaisitko 
sinä tehdä enemmän? Ehtisitkö sinä tekemään enemmän?

On kuitenkin ollut hienoa huomata, että ”uusilta” curlingpaikkakun-
nilta on löytynyt myös oman seuran ulkopuolelle ulottuvaa kiinnostusta 
ja auttamisen halua. Uutisointi ja huhupuheet kertovat, että uusia paik-
kakuntia on myös tulossa lisää vielä tällekin vuodelle – liitossa sopii siis 
odotella jäsenhakemuksia!

Uusista paikkakunnista puheenollen, voisiko tämän kauden positiivi-
sin curlinguutinen olla Ahvenanmaalle valmistuva curlinghalli? Tämä on 
melkoinen saavutus pieneltä seuralta ja en malta odottaa, että pääsen pai-
kanpäälle tutustumaan hankkeeseen. Ehkä saarelta löytyy jokin viisas-
tenkivi, jonka avulla halleja lähtisi nousemaan myös tänne mantereelle?

Tätä odotellessa, oikein antoisaa kesää kaikille!

– Tero Tähtinen
päätoimittaja

Pääkirjoitus
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LAJIEN VÄLINEN 
YHTEISTYÖ –TIE 
MENESTYKSEEN?

Olympiakomitean alaisen huippu-
urheiluyksikön käytännön työ on 
alkanut lajien jakamisella eri lajiryh-
miin. Curling on osa ”tarkkuuslajien” 
lajiryhmää, ja ainakin ensimmäiset 
kokemukset ovat mielestäni erittäin 
positiivisia. Lajiryhmämme vetäjällä, 
Kimmo Yli-Jaskarilla on selkästi halua 
selvittää niitä tekijöitä, joilla myös suo-
malainen huippucurling voi saavuttaa 
kansainvälistä menestystä. Ja tällöin 
puhutaan paitsi itse lajiharjoittelusta, 
myös ja ennen kaikkea asioista, jotka 
ovat oleellisia missä tahansa huipulle 
tähtäävässä lajissa: keskittyminen ”oi-
keiden asioiden” tekemiseen, terveyden 
ylläpitäminen, oikein tapahtuva fyysi-
nen harjoittelu, mentaalinen valmistau-
tuminen ja oikeaoppinen ravinto, vain 
joitakin mainitakseni. Oleellista asiassa 
on myös se, että näitä kaikkia voidaan 
”opiskella” ja omaksua yli lajirajojen ja 
toisaalta se, että olympiakomitea on 
nyt valmis järjestämään kaikkea tätä 
myös suomalaiselle huippucurlingille, 
yhdessä muiden saman lajiryhmän laji-
en kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että 
toimintatavan muutoksella tältä osin 
on varmasti mahdollisuus saavuttaa 
myös kansainvälistä menestystä, mikä 
on niin tärkeätä pienelle lajillemme.

Toinen hyvä malli ”lajiyhteistyöstä” 
on olemassa olevan urheiluseuran halu 
ottaa toimintansa piiriin uusia lajeja. 
Tästä toimii hyvänä esimerkkinä Jär-
venpään Haukat, joka on perinteinen 
jääurheiluseura ja joka nyt rakennutet-

tuaan uuden harjoitusjäähallin on ha-
lukas ottamaan myös curlingin lajiva-
likoimaansa. Seuralta löytyy riittävästi 
resursseja myös järkevän ja riittävän 
jääajan tarjoamiseen lajillemme, joten 
seuraamme mielenkiinnolla curlingin 
käynnistämistä Järvenpäässä. Suomes-
tahan löytyy runsaasti niin jäähalleja 
kuin perinteisiä jääurheiluseurojakin, 
joten vastaavanlaisella toimintamallil-
la olisi mielestäni mahdollisuus saavut-
taa menestystä myös rakkaan lajimme 
leviämisen kannalta!

CURLING–KESÄ vai 
KESÄ-CURLING?

Monella tapaa menestyksekkään 
curlingkauden jälkeen on aika viettää 
ansaittua kesälomaa, ladata akkuja ja 
hoitaa itseään. Innokkaimmat meistä 
kuitenkin osallistuvat myös kesäcur-
ling- turnauksiin, joita on tarjolla niin 
täällä kotimaassa kuin ulkomaillakin.  
Vuoden tauon jälkeen järjestetään taas 
myös jo perinteinen Curling-Golf -kil-
pailu, johon toivon mahdollisimman 
runsasta osanottoa. Ja kuten olen aiem-
minkin sanonut, kesäiset curlingtur-
naukset ovat tärkeitä sekä järjestäville 
tahoille että suomalaiselle curlingille 
ylipäätänsä, joten olkaa mukana, sillä 
meidän jokaisen panos on tärkeä! Ja 
pitäkäähän yhteyttä ja huolta curling-
ystävistänne myös kesällä, sillä tuleva 
kausi on täynnä mahdollisuuksia ja 
uusia seikkailuja!!

Toivotan kaikille Hauskaa ja  
Lämminhenkistä Kesää – nauttikaa!

Olli Rissanen
Puheenjohtaja

Suomen Curlingliitto



Kangasniemen, Pieksämäen, Rantasalmen ja Savitaipaleen lajiharrastajien viisaat 
päät on monesti yhteen lyöty lajin kehittämisen eteen. Keskinäisissä turnauksissa otetaan 
tosissaan miehestä ja naisesta mittaa. 

Pieksämäen vinkkelistä
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Yhteistyön  voimaa

Pieksämäellä on pelattu curlingia jo 
vuodesta 1985 alkaen. Silloin pieksämä-
keläiset hurahtivat lajiin ja paikallisen 
hotellin rantäjäällä oli parhaimmillaan 
lähes viisikymmentä joukkueetta pelaa-
massa puulaakisarjaa. Niiltä ajoilta tuo-
tiin pohjaa paikallisten ja seutukunnan 
toimijoiden kanssa. 

Taivasalta tie sisätiloihin

Alkuaikojen suurimpana yhteistyö-
ponnistuksena oli nk. rättihallin ra-
kentaminen GWS:n kanssa niin hallin 
suunnittelun kuin varsinaisen teknisen 
rakentamisen osalta. Tämän yhteistyön 
tuloksena seura pääsi pyörittämään toi-
mintaansa taivasalta katon alle, vaikka-
kin Suomen luonto määritteli lämpö-
olosuhteillaan pelikauden pituuden 2 
-3 kuukauden mittaiseksi. Näissä olo-
suhteissa pelaaminen päättyi 16.1.2003, 
kun rättihallin rakenteet eivät kestäneet 
kevättalven lumikuormaa vaan halli 
lyyhistyi lumen painon alla. Onni on-
nettomuudessa oli, että hallin sortumi-
nen tapahtui aamuyöllä, jolloin hallissa 
ei ollut pelaajia eikä kannustajia, joita 
siihen aikaan riitti joka illalle. Hyvä yh-
teensattuma rättihallin romahdukselle 

oli, että Pieksämäelle oli samaan aikaan 
rakentumassa jäähalli, joka loi mah-
dollisuuden noin kuuden kuukauden 
mittaiselle pelikaudelle. Monenlaisten 
neuvottelujen jälkeen lajin harrastajille 
löytyi jääaikaa 2,5 tunnin jakso viikos-
sa paikallissarjan pyörittämistä varten. 
Tärkein neuvonpito lajin harrastamisen 
mahdollistamiseen jäähallissa käytiin 
12.5.2003. Tilaisuudessa liiton silloi-
nen ja nykyinen puheenjohtaja yhdessä 
paikallisen seuran jäsenten kanssa sai 
liikuntatoimen ja jäähalliyhtiön johdon 
ymmärtämään, että curling on yksi jää-
urheilulaji muiden joukossa ja lajin har-
rastaminen tarvitsee jääaikaa hallista.

Osta kivi / kivisarja!

Jotta harrastamisen kustannukset 
pysyisivät järjellisellä tasolla, joutui 
seura ratkaisemaan miten tärkeimpiä 
pelivälineitä eli kiviä saadaan viidel-
le radalle – seuralla oli siihen aikaan 
kivet vain kahdelle radalle. Ratkaisu 
löytyi yhteistyökumppaneista, joiden 
myötävaikutuksella voitiin hankkia 
kaksi omaa kivisarjaa ja Kuopiosta 
saatiin yksi kivisarja vuokralle. Näillä 
välineillä saatiin jäähallissa käyntiin 

ensimmäinen paikallissarja, johon 
osallistui 14 joukkuetta.

Curlingkurssit  
tuottavat tulosta

Lajin toiminnan vakiinnuttua jäähal-
liin tuli myös opastustoiminnan mah-
dollisuus mielekkääksi, sillä ilmastol-
liset olosuhteet eivät enää rajoittaneet 
opastushetkien järjestämistä. Opas-
tustoiminnan kautta lajiin tutustujat 
veivät curlingkipinän Rantasalmelle. 
Sikäläisen jäähalliyhtiön ja hallinhoi-
tajan toimesta alkoi kivien viikoittai-
nen rahtaus ja vuokraus Pieksämäen ja 
Rantasalmen välillä ”lajiveli”-hintaan. 
Näin curlingin pelaaminen sai alkunsa 
Rantasalmella harrastajamäärän toi-
vottavasti kasvaessa edelleen.

2005 - 2006 kauden toimintaa mie-
tittäessä Pieksämäellä syntyi idea cur-
lingkurssista, joka päätettiin toteuttaa 
yhdellä radalla viitenä perättäisenä 
peli-iltana. Kangasniemelle oli juuri 
valmistunut jäähalli, jonka sikäläi-
selle puuhamiehelle Hannu Laitiselle 
myös ilmoitettiin kurssista. Kuinka 
ollakaan, Kangasniemeltä tuli kurssille 



Ryhmäkuvassa päivävuoron pyörätuolicurlingilaiset 
avustajineen ja rantasalmelaiset ystävyysottelijat ja ohjaajat.

Pieksämäki Curling ry
www.pmkcurling.com
puheenjohtaja Martti Korkalainen

Kangasniemi Kurlinki
www.kangasniemicurling.fi
puheenjohtaja Hannu Laitinen

Pyörätuolicurling 
Mikkeli, Juva, Varkaus 
Mikkelin seudun Invalidit ry  

   Varkauden Invalidit ry.

Yhteistyökuvioissa mm.

Liikkuva koulu -hanke 
    Pieksämäen Meriluodon 
   yläkoulun kanssa

Pieksämäen Jäähalliyhtiö ja  
Kangasniemen jäähalli

-  jääolosuhteiden kehittäminen 

Viikon Toivanen piirroksessa on osu-
vasti kuvattu kangasniemeläistä curling-
henkeä. Kuva julkaistu Ilkka Toivasen  
luvalla.

kymmenkunta henkilöä ja laji tuli nii-
nä iltoina istutetuksi Kangasniemelle. 
Tästä istutuksesta on syntynyt Kan-
gasniemen Syysturnaus ja paikallissar-
ja, kevättalven Sairaalaturnaus ja SM-
sarjan viikonlopputurnauksia.

Mielekästä yhteistyötä

Yhteistyö Pieksämäen ja Kangasnie-
men seurojen välillä on ollut alusta asti 
tiivistä ja toisiaan tukevaa.  On hankit-
tu yhteisostona kivisarjoja, osallistuttu 
puolin ja toisin paikallissarjoihin, osal-
listuttu yhteisjoukkueilla turnauksiin, 
hankittu lajin tietotaitoa ja parannettu 
jääolosuhteita tekemällä talkootyötä 
jäähallin hoitajien kanssa samalla levit-
täen lajin edellyttämää jäänhoitotietoa. 
Yhteistyön merkittävänä onnistumisena 
on myös lajin kehitystyön käynnistymi-
nen Savitaipaleen jäähallin viereisellä 
curling-radalla Säänjärven curlinghar-
rastajien kanssa.

Curlingin ilosanomaa

Pieksämäen jäähallissa on jo neljänä 
pelikautena käynyt pyörätuolicurlin-
gin pelaajia Mikkelistä, Juvalta ja Var-
kaudesta harrastamassa lajia kahden 
viikon välein. Yhteistyökumppaneina 
ovat olleet Mikkelin seudun Invalidit 
ry ja Varkauden Invalidit ry. Tälle toi-
minnalle on tehty jääaikavaraus myös 
seuraavalle pelikaudelle.

Kevättalvella 2013 käynnistyi yhteis-
työ Liikkuva koulu -hankkeen ja Me-
riluodon yläkoulun liikunnan opetuk-
seen liittyen. Tämä yhteistyö levittää 
lajitietoutta koululaisille ja liikunnan 
opettajille ja toivottavasti toiminta tuo 

lajin pariin nuoria harrastajia.
Yhden toiveita herättävän lajin 

esittelytilaisuuden Pieksämäen cur-
lingseura järjesti maaliskuussa 2013 
yhteistyössä mikkeliläisen Estery ry:n 
kanssa Mikkelin jäähallissa, jossa la-
jiin tutustui yhdellä kertaa n. 50 hen-
kilöä. 

Tilaisuuden jälkeen Mikkelin jää-
halliyhtiön toimihenkilöiden 
kanssa on keskusteltu cur-
lingratojen maalaamisesta 
harjoitusjäähalliin. Esitte-
lytilaisuus on herättänyt 
kyselyjä lajin esittelyjen 
järjestämismahdollisuuk-
sista Mikkelissä. 

Olisikohan Mikkelis-
tä tulossa uusi curlingin 
harrastuspaikkakunta?

       – Martti Korkalainen
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Meiltä ja 
maailmalta
Teksti:  Jari Laukkanen
Kuvat  WCF-arkisto

• Kanadan huippujoukkueissa on tapahtunut kevään aikana merkittä-
viä miehistömuutoksia. Ensin Kevin Martinin kolmonen John Morris il-
moitti hyppäävänsä sivuun joukkueesta, Martin etsi itselleen uudeksi kol-
mosheittäjäksi Dave Nedohinin ja Morris puolestaan liittyi Jim Cotterin 
porukkaan.

Seitsemän vuoden yhteiselo päättyi, kun John Morris ilmoitti lopettavansa Ke-
vin Martinin joukkueessa. Joukkue ehti saavuttaa yhteisellä taipaleellaan  kaksi 
Brierin voittoa, yhden MM-kullan ja olympiavoiton Vancouverin kisoista. Jouk-
kueella oli viime kausi hivenen hankala ja eikä se päässyt omiin tavoitteisiinsa, 
mikä sai Morrisin lähtemään tiimistä. Morris sanoo tsempanneensa koko vuo-
den päästäkseen huipputasolle, mutta tuli lopulta siihen tulokseen, että muutos 
olisi hyväksi kaikille. Hän toteaa, että intohimo pelaamiseen ei ollut sillä tasolla, 
jolla sen pitäisi olla ja päätyi eroon raskaalla mielellä.

Kevin Martin, Ben Hebert ja Marc Kennedy pohtivat hetken tilannetta ja 
värväsivät Morrisin paikalle kolmoseksi entisen Randy Ferbeyn joukkueen ne-
losheittäjän ja varakapteenin Dave Nedohinin. Nedohin hankki aikanaan Fer-
beyn joukkueessa neljä Brier-voittoa ja kolme MM-kultaa. Parina viimeisenä 
kautena Nedohin ei ole ollut huippucurlingissa pelihommissa mukana, mutta 
nosti kertaheitolla Martinin olympiatoiveet taas huippuunsa liittymällä yhteen 
planeetan kovimmista joukkueista. Nedohin kipparoi vuoden verran omaa po-
rukkaa Ferbeyn joukkueen hajottua ja viime vuonna hän oli sivussa hoitamassa 
perhettään, jotta vaimo Heather Nedohin sai harjoitella ja kilpailla täysillä kohti 
Sotchia. Dave Nedohin puhui isovanhemmat hoitamaan lapsia ensi vuodeksi ja 
näin homma mahdollistui taas huippucurlingille. Nedohin heittää kolmosena 
tulevana vuonna, mitä on viimeksi tehnyt vuonna 1997. Hän on myös innois-
saan menossa harjan varteen harjaamaan ja Kevin Martin kehuikin hänen ky-
kyjään siinä puuhassa.

John Morris otti viikon verran aikaa miettiäkseen tulevaisuutta ja päätyi lyö-
mään hynttyyt yhteen Jim Cotterin joukkueen kanssa. Joukkueen kotipaikka 
on Kelowna B.C. Tavoite on asetettu ensi syksyn Olympic pre-trial -kisoihin 
marraskuussa.

Osakuva Jermu Pölläsen kuvasta

Miehistömuutoksia 
Kanadan huippujoukkueissa
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Eve Muirheadin joukkueella täydellinen kausi

Nuoret tähdet 
luovat uskoa 
tulevaisuuteen

• Eve Muirhead palautti uskon 
skotticurlingiin. Maailmanmes-
taruuden lisäksi hän valloitti The 
Players Crowne -tittelin ensimmäi-
senä eurooppalaisena Kanadassa.

Eve Muirhead on kotoisin Stirlingis-
tä, joka sijaitsee noin puolessa välissä 
Glasgown ja Edinburghin välillä. ”Pe-
lin juuret ovat Skotlannissa ja siksi on 
hienoa voittaa skotlantilaisena” sanoo 
Eve, joka kilpaili tänä vuonna viisi ker-
taa Kanadassa. ”Parhaat kilpailut pe-
lataan Kanadassa ja kaikki maailman 

parhaat ovat siellä vastassa.”
”Se on hyvä uutinen naisten curlin-

gille tulevaisuudessa,” totesi Joan Mc-
Cusker, 1998 olympiavoittaja. ” Hän 
on nuori ja kaunis ja oppii koko ajan 
lisää. Mitä tahansa voi tapahtua tule-
vaisuudessa.”

”Naisten puolella tulee olemaan erit-
täin kova taso olympialaisissa,” sanoo 
Mike Harris, Naganon hopeamitalisti. 
”Ei ole epäilystäkään, sillä mielestäni 

• Jokaisessa urheilulajissa tulee 
aikakausia, jolloin vanhat tähdet 
väistyvät taka-alalle ja nuoret lu-
paukset nousevat parrasvaloihin.  
Curling ei poikkeus tässäkään.

Colleen Jones oli vuosikaudet Kana-
dan johtotähti naisten puolella voitta-
en neljä Kanadan mestaruutta ja kaksi 
maailmanmestaruutta. Jennifer Jone-
silla on kuusi mestaruutta Kanadassa, 
mutta hän kiusaa edelleen nuorempi-
aan pelikentällä. Anette Norbergin 
upea ura sai päätöksensä tämän kau-
den loputtua.

Miehissä Kevin Martin, Glenn Ho-
ward ja Jeff Stoughton ovat edelleen 
mukana ja ovat kovia luita voitettavaksi 
kenelle tahansa. Martin aikoo rutistaa 
vielä Sotchiin asti, mutta jättää kentät 
muille sen jälkeen. Howard on jo 50-
vuotias, Stoughton ainoastaan vuoden 
nuorempi. Ura alkaa olla kaikilla heis-
tä jo ehtoopuolella.

Kuka sitten nousee kalifiksi kalifin 
paikalle? Nuorissa on muutamia eh-
dokkaita, joista saattaa tulla yhtä hyviä 
kuin esikuvansa. Kevin Koe on onnis-
tunut joissain turnauksissa rikkomaan 
kolmen suuren rintaman ja nappaa-
maan voiton heidän nenänsä edestään. 
Hän on iältään vasta 27 eli suuret 
menestyksen vuodet ovat edessäpäin. 
Saman ikäinen on myös Brad Jacobs, 
joka yllätti kaikki voittamalla Brierin 
tänä vuonna ja luotsaamalla joukku-
eensa MM-hopealle. Matkalla Kana-
dan mestariksi hän peittosi kaikki kol-
me isoa nimeä, joten sattumaa voitto ei 
ollut. Ruotsin Niklas Edin voitti tänä 
vuonna maailmanmestaruuden ja on 
hänkin vasta 27-vuotias. 

Mike McEven tai John Epping ovat 

myös nimiä, jotka voivat onnistuessaan 
olla uusia curlingratojen valtiaita.

Naisissa Skotlannin 23-vuotias Eve 
Muirhead pitelee tämän vuoden maa-
ilmanmestaruuskannua, mutta tiu-
kimmat uhkaajat ovat hekin nuoria. 
Kanadassa soihtua tiukimmin pitelee 
Rachel Homanin nuori joukkue, joka 
saa haastajikseen Stephanie Lawtonin 
ja Chelsea Careyn joukkueet. Ruotsis-
ta tulee Margareta Sigfridssonin jouk-
kue ja Kiinasta Bingue Wanin ryhmä 
haastamaan Muirheadin ja Homanin 
tulevaisuuden kuningattaren tittelistä. 
Sotchin kisoista on tulossa mielenkiin-
toiset myös naisten puolella.

kahdeksan joukkuetta voi voittaa kul-
tamitalin.”

”On mukavaa, että jotkut vähemmän 
tunnetut urheilulajit kuten curling 
saavat huomiota kotimaassani. Lyön 
vetoa, että voimme muuttaa asioita pa-
rempaan suuntaan.” sanoo Muirhead ja 
odottaa ensi vuotta innokkaana. ”2014 
tulee olemaan suuri vuosi Skotlannin 
urheilulle”, hän hymyili. 
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Valmennus 
ja valmenta-
jien kehitys-
toiminta

Harjoitus-
olosuhteet

Urheilijan 
tukitoimet 
uran aikana 
(ja jälkeen)

Seuratason 
perustoi-
minta ja 
koululiikunta

Perustana 
ovat talou-
delliset 
lähtökohdat 
ja miten 
organisaatiot 
tukevat 
huippu-
urheiluaOlympiakomitean huippu-urheiluyk-

sikkö (HUY) aloitti toimintansa vuoden 
vaihteessa Mika Kojonkosken johdolla. 
Mitä tämä merkitsee suomalaisen cur-
lingin kannalta?

Itseasiassa aika paljonkin ja tulevaisuu-
dessa juuri Curlingliiton tekeminen tu-
lee ratkaisemaan miten pärjäämme, kun 
olympiakomitean tukieuroja ryhdytään 
jakamaan. Curling kuuluu HUY:n yksi-
kössä tarkkuuslajeihin yhdessä keilailun, 
ammunnan, jousiammunnan ja golfin 
kanssa. Tämän ryhmän lajivastaavana toi-
mii Kimmo Yli-Jaskari. Tukijärjestelmä 
tulee rakentumaan lajikohtaisesti ja re-
surssien käyttöä suunnitellaan yhteistyössä 
HUY:n kanssa. Lähtökohtana on lajiliiton 
panostus huippu-urheiluun. Olen saanut 
mahdollisuuden tutustua pintaraapaisu-
na muiden lajien valmennusjärjestelmään 
sekä oraganisaatioihin ja on pakko todeta, 
että olemme valitettavasti kaukana takana 
muista lajiryhmistä. Tottakai nämä lajilii-
tot pyörittävät suurempaa liikevaihtoa ja 
saavat enemmän tukea, mutta rahalla ei 
itseasiassa ole tekemistä sen kanssa miten 
toimintaa on suunniteltu ja tullaan suun-
nittelemaan tulevaisuudessa – juuri tätä 
HUY tulee tiiviisti seuraamaan.

HUY tulee investoimaan lajeihin jotka: 

Pystyvät tekemään kansainvälis-
tä huipputulosta ja joissa HUY:n 
tuella on vaikuttavuutta.

Joissa voidaan uskottavasti edelleen 
kehittää huippu-urheilukulttuuria 
kohti kansainvälisiä tuloksia.

Joissa tavoitellaan selkeää ja  
uskottavaa rytminmuutosta.

Joissa tavoitellaan yhteistyötä ja 
jatkuvan kehittymisen toimintatapaa.

Curling pystyy oikeanlaisilla toimenpi-
teillä täyttämään kaikki neljä kategoriaa, 
mutta toiminan jatkuessaan nykyisellään 
en olisi siitä niinkään varma. Muutoksen 
on tapahduttava välittömästi!

:n palsta
Olympiakomitean huippu-
urheiluyksikkö ja curling

Miten huippu-
urheilukulttuuria 
rakennetaan?

En väitä, että minulla olisi vastaus tä-
hän otsikon kysymykseen. Uskon kui-
tenkin, että oikeilla valinnoilla ja panos-
tuksilla Curlingliitolla on mahdollisuus 
saada tuloksia aikaan. Yksin ei curlingin 
muutenkaan tarvitse uutta suuntaa lähteä 
hakemaan, sillä HUY ja sen sisältä löytyvä  
huippuosaaminen on meidänkin käytettä-
vissämme. 

HUY:n viesti on yhdessä tekeminen 
– lajiliitot tulevat tekemään yhteistyötä 
keskenään. Ei ole järkevää hakata päätä 
seinään, jos joku muu on jo mahdollisesti 
ratkaissut ongelman. Tarkkuuslajien 21.5. 
VALO-talolla Yli-Jaskarin vetämässä ta-
paamisessa kävi selkeästi ilmi, että mielen-
kiintoa ja halua lajienväliseen yhteistyöhön 
on olemassa.

Palataan takaisin huippu-urheilun yti-
meen. Tutkimuksen mukaan menestyk-
sen huippu-urheilussa voi jakaa oheisen 
kaavion mukaiseen kahdeksaan pilariin.

Taloudellisiin lähtökohtiin emme pys-
ty vaikuttamaan hetkessä niin, että siten 
olisi kaikki muut kohdat korjattavissa. Ta-
loudelliset lähökohdat rajoittavat siis sitä 
miten on mahdollista panostaa muihin 
seitsemään pilariin, kaikkea ei voi miten-
kään korjata kerralla. On siis lähdettävä 
tekemään pitkäjänteistä työtä kohti py-
syviä tuloksia. Pyörää ei tarvitse keksiä 
uudelleen, sillä erinomaisia esimerkkejä 
löytyy tarkkuuslajien sisältä. Mm. am-
pumaliiton toiminta on hyvin korkealla 
tasolla, samoin golfin. Meidän tarvitsee 
vain soveltaa heidän osaamistaan oman la-
jimme kehittämiseen. Toivon, että tulen 
saamaan tukea pykimyksessäni viedä 
suomalaista curlingia pitkäjänteisen 
ja suunnitelmallisen toiminnan suun-
taan. Toimenpiteitä suunnitellaan yh-
dessä Curlingliiton hallituksen kanssa, 
mutta toivottavasti saan apua myös 
osaavilta ihmisiltä lajimme sisältä – 
sitä apua tulen myös pyytämään.

– Tero Tähtinen
Development Officer

Jokainen voi näitä 
kahdeksaa pilaria 
pohtia curlingin  

nykytilan 
näkökulmasta 

– mitä mieltä olette?

Tutkimus- ja 
kehitystyö

Kansainvä-
linen kilpai-
lutoiminta 

(sekä 
kansallinen 
kilpailutoi-
minta)

Kykyjen etsin-
täjärjestelmä
ja kehittä-
minen

Dr. Hartmut Sandner, Institute for 
Applied Training Science Leipzig 
- Germany
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Suomalaisessa curlingissa on 
muutamia kestopuheenaiheita, jois-
ta yksi yleisimmistä on jo pitkään 
ollut heikko junioritilanne. Loka-
marraskuun vaihteessa tehtäväs-
sään aloittanut curlingliiton uusi 
development officer Tero Tähtinen 
päätti ottaa härkää sarvista ja nyt 
tunnelin päässä pilkottaa jo valoa. 

Suomalaisten curlingpelaajien keski-
ikä kasvaa huolestuttavan kovaa vauh-
tia ja lajin ukkoutuminen on todellinen 
riski lajimme tulevaisuuden kannalta. 
Niinpä marraskuun alussa Curlinglii-
ton development officerina aloittanut 
Tero Tähtinen otti tärkeimmäksi ke-
hityskohteekseen nimenomaan junio-
ritoiminnan elvyttämisen. 

Development officerin ilmoitus ju-
nioritoiminnan kehittämisestä otettiin 
lämpimästi vastaan myös Curling.fi:n 
foorumilla, jossa vanha lajijyrä Jussi 

Heinonsalo kiteytti asian oivallisesti: 
”Todella mahtava juttu että Tero otat 
tämän junioriasian nyt ensimmäiseksi 
tehtäväksesi Development Officerina. 
Jos saat junioritoimintaa edes vähän 
eteenpäin ja aktivoitua niin voit olla 
tyytyväinen ja koko yhteisö arvostaa 
saavutusta.” 

Curlingliitto järjesti Kisakallion 
urheiluopistolla kevätkaudella kolme 
viikonloppuvalmennusleiriä, joihin 
osallistui ilahduttava määrä innok-
kaita junioreja Turun ja Tampereen 
seuduilta, Lohjalta, Hyvinkäältä, Har-
javallasta ja pääkaupunkiseudulta. 
Valmennukseen osallistuivat Tähtisen 
ja allekirjoittaneen lisäksi Toni Sepperi 
ja Wille Mäkelä. Tekniikkaharjoitte-
lun lisäksi viikonloppujen yhteydessä 
käytiin läpi hieman taktiikkaa ja lisäk-
si junioreille annettiin off-season -har-
joitteluohjelmat kesäkaudelle.

”Todella mahtava 
juttu että Tero otat 
tämän junioriasian 
nyt ensimmäiseksi 
tehtäväksesi Development 
Officerina. 
Jos saat junioritoimintaa 
edes vähän eteenpäin 
ja aktivoitua niin voit 
olla tyytyväinen ja 
koko yhteisö arvostaa 
saavutusta.” 

– Jussi Heinonsalo 
Curling.fi:n foorumilla

Development officerin tekemän 
kartoituksen perusteella CopperHill 
Curling (Turun seutu), Hyvinkään 
Curling ja Joensuun curling ovat täl-
lä hetkellä maamme aktiivisimmat 
seurat junioririntamalla. Turussa ja 
Hyvinkäällä järjestettiin keväällä kou-
lulaiscurlingturnaukset, joihin osallis-
tui suuri joukko pelureita nauttimaan 
kivipelistä. Toivottavasti seurat saavat 
näistä tapahtumista uusia innokkaita 
harrastajia.

Curlingliitto jatkaa junioritoimintaa 
myös alkavalla kaudella. Juniorikausi 
korkataan näillä näkymin heinäkuun 
lopussa Turku Openin yhteydessä jär-
jestettävällä valmennustapahtumalla. 
Ensi kauden juniorien MM-karsinta 
(European Junior Curling Challenge) 
järjestetään tammikuussa 2014 Kisa-
kalliossa. Kevään valmennusviikon-
loppujen perusteella näyttää siltä, että 
kotikisoihin saadaan kasaan sekä tyt-
tö- että poikajoukkue.

Junioritoiminnassa on siis pitkästä 
aikaa havaittavissa pieniä valonpilkah-
duksia ja kurssi on nyt käännetty oi-
keansuuntaiseksi. 

Mr. Development officer: main-
tain course and proceed full speed 
ahead.

- Markus Sipilä
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Junnujuttu nro 1
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Men in Black New Yorkissa
eli seniorit Kanadassa

Teksti: 
Sirkka-Liisa Salmela
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Elämyksiä, 
yllätyksiä ja 
onnistumisia

Miesseniorien MM-joukkueella oli 
aikomus piipahtaa New Yorkissa päi-
vän verran, mutta Torontoa riipinyt 
lymimyräkkä venytti pysähdyksen 
kaksipäiväiseksi. Joukkue ehti katsella 
kaupunkia ja käydä muun muassa uu-
den WTC-tornin kulmilla.

Ihan hämmingeittä ei sujunut nais-
joukkueenkaan matkanteko. Meno-
matkalla matkalaukkujen kanssa oli 
pulmia, ja myös harjakassi jäi jonne-
kin seikkailemaan neljäksi päiväksi.  
Loppu hyvin, kaikki hyvin – löytyipä 
lopulta kuin ihmeen kaupalla myös 
miesten joukkueen vaihtopelaaja Kari 
Kuskelinin lentokoneeseen unohtunut 
iPadkin. 

Kohtalainen 
pelivire

Miesten joukkue – Kari Keränen, 
Jaakko Lemettinen, Ari Pitko ja 
Matti Virtaala  – aloitti turnauksen 
voitolla Englannista. Yhdeksästä pelis-
tä joukkue nappasi kuusi voittoa, hä-
viöiksi kirjattiin Kanada-, Australia- ja 

Ruotsi-pelit. Jatkopäällä täpärä tappio 
Ruotsille jäikin toviksi kirvelemään, 
niin lähelle loppupelipaikkaa Suomen 
miehet jo kurottelivat. Ilo onnistumi-
sista jäi kuitenkin päällimmäiseksi, 
eritoten voitto toissavuonna MM-
kullan voittaneesta USA:sta maistui 
makealle.

Naisten MM-joukkue pelasi hyvällä 
asenteella ja voitti yhden peleistään.

Seniorien naisten MM-kisamatkaan lähtivät SM-ykkösjoukkue Joensuun 
sijasta M-curlingista Kirsti Kauste, Tuula Merentie ja Kristiina Nokelainen; 
Pieksämäen Curlingista Riitta-Liisa Hämäläinen ja Kangasniemen Kurlin-
gista Helena Sorvari. Monet MM-kilpailut kiertäneet joensuulaiset olivat 
kuitenkin vahvasti hengessä mukana yllättämällä 60-vuotispäiväänsä reissun 
aikana viettäneen Kipa Kausteen tervehdyksellä ja shamppanjalla! Selvähän 
se, että kuohuva juoma nautittiin iloisissa tunnelmissa porukan kesken.

Kuvassa vasemmalla Joensuun naisten onnittelut ja kuohujuoman välittänyt 
Matti Virtaala tapailee onnittelupuheen partta. Vieressä myhäilevät Elina Vir-
taala, Jaakko Lemettinen, Kari Keränen sekä Ari Pitko.

Pelit olivat tiukkoja, ja vastukset ko-
via. Myös jäät olivat meille hankalia, 
emme ole tottuneet niin nostaviin jäi-
hin. Silti kaiken kaikkiaan yhtä peliä 
lukuun ottamatta pelasimme ihan hy-
vin. Tunnelmahan kisoissa oli aivan 
mahtava, naisten joukkueen kippari 
Kirsti Kauste kertoo.

Naisten senioreiden MM-joukkueessa pelasivat Kristiina Nokelainen Helena  
Sorvari, Kirsti Kauste kapteenina, Riitta-Liisa Hämäläinen ja Tuula Merentie.

Senioreiden MM-kisat 2013 Kanada
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Kalle Kiiskisen varamieheksi pikapikaa hypännyt Paavo Kuosmanen saa respectia 
Katja Kiiskiseltä – mies ponnisteli itsensä sujuvasti sinuiksi entuudestaan oudon pe-
limuodon kanssa.

Mixed Doubles -kilpailun voittajat 
Zsolt Kiss ja Dorottya Palancsa teki-
vät historiaa; voitto oli Unkarille kaik-
kien aikojen ensimmäinen. Seniorien 
naisten maailmanmestaruuden voitti 
Kanada kipparinaan Cathy King, joka 
sai paikalla valtavasti mediahuomiota. 
Loppuottelussa Itävalta kaatui ylivoi-
maisesti. Voiton jälkeen King nimet-
tiin myös Canadian Curling Hall of 
Fameen.  Myös miesten MM-kulta 
meni Kanadaan, joka kukisti finaalissa 
Uuden-Seelannin.

Pikakomennus 
Paavolle

Aina ei suju kuin Strömsössä, tie-
tää Kalle Kiiskinen. Suunnitelmis-
sa oli pelimatka Kanadaan yhdessä 
Katja Kiiskisen kanssa. Kuutisen 
tuntia ennen pelimatkalle lähtöä 
asiat saivat uuden käänteen.

Talonrakennustyömaalla sattui 
pieni tapaturma. Siitä lähdettiin 
sitten lentokentän sijasta sairaalaa 
kohti, Kalle Kiiskinen kertoo tik-
kejä vaatineesta sormivammasta. 
Kutakuinkin viidessä minuutissa 
kokenut maajoukkuemies ja olym-
piamitalisti Kiiskinen oli kehitellyt 
ratkaisun pelimatkaa varten.

Soitin valmentaja Paavo Kuos-
maselle, että pakkaapa pelikengät 
mukaan. Puhelu meni Paavon vas-
taajaan, oli kuulemma ensin epäillyt 
mustaksi huumoriksi. Äänensävystä 
oli lopulta oivaltanut, että nyt on 
tosi kyseessä. 

Harmittava tilanne, Kanadassa 
kun on aina mahtava pelata, Kalle 
sanailee muutamia viikkoja kriittis-
ten tilanteiden jälkeen. Viheliäiseltä 
näyttänyt sormivamma parani on-
neksi vikkelästi.

Miten luonnehtisit Mixed  Doubles 
-kisamatkaa, Katja Kiiskinen?

– Kisamatka oli lopulta mahtava 
kokemus! Mitä pidemmälle pelit 
etenivät, sitä paremmin yhteispeli 
Paavon kanssa sujui. Harmi meidän 
kannaltamme, että peliohjelman 
mukaan tiukimmat vastustajat tuli-
vat heti alussa vastaan. Loppua koh-
ti yhteispelimme parani koko ajan, 
Paavolle täytyy antaa tunnustusta.

Lopulta Suomen kaksikko voitti 
kolme peliä ja hävisi viisi. 

Banketissa Suomen ryhdikäs curling-joukkue pääsi onnittelemaan iloisia unkari-
laisia, Mixed Doubles -kisan voittajakaksikkoa Zsolt Kisś ä  ja Dorottya Palancsaa.

Kanadan Fredericton teki suomalai-
siin suuren vaikutuksen. Itärannikon 
tuntuman pieni, noin 80 000 asukaan 
yliopistokaupunki syleili lajin harras-
tajia vieraanvaraisena, ystävällisenä ja 
hieman hämmentävänäkin.

Aivan kaupungin keskustassa oli 
Curling-klubi, joka oli perustettu 
vuonna 1851. Tutkailimme klubin sei-
nältä mestareiden nimilistoja. Toden 
totta alle 12-vuotiaille oli oma sarjansa, 
siellä ne nuorten mestareidenkin nimet 

komeilivat, Matti Virtaala kertoo.
Katsaus kanadalaisten ja Frederic-

tonin asukkaiden rakkaudesta lajiin 
täydentyikin sen jälkeen mukavasti, 
kun joensuulaisjoukkue päätti tehdä 
pienen kävelyretken myös hotellin vie-
ressä sijainneelle hautausmaalle. Mo-
nessa hautakivessä näkyi curling-kiviä 
koristeena! Pikkukaupungin elämä 
näyttääkin soljuvan rakkaan lajin pa-
rissa likimain kehdosta hautaan.



Mixed Doubles  
MM-kilpailut – 
Fredericton, Kanada

Curlingin Mixed Doubles MM-
kilpailut pelattiin 13. - 20.4.2013 Ka-
nadan Frederictonissa samaan aikaan 
seniorien MM-kilpailujen kanssa. 
Suomea karkeloihin lähti edustamaan 
Katja Kiiskisen ja Paavo Kuosmasen 
naismies-duo Hyvinkäältä. Alunperin 
Katjan kanssa Suomea piti lähteä edus-
tamaan Katjan veli Kalle Kiiskinen, 
mutta Kallen loukkaantumisen vuoksi 
hätiin hälytettiin viimeisenä iltana en-
nen lähtöä Paavo – kokenut pelimies 
hänkin.

Suomen joukkueella vei muutaman 
pelin aikaa saada yhteispeli rullaa-
maan. Heitä vastaan asettuivat ehkä 
hieman harmittavasti heti alkuun 
lohkon kovimpiin kuuluvat Ruotsi ja 
Norja, jotka selvittivät lopulta tiensä 
semifinaaleihin.

Viime sekunnilla mukaan hälyte-
tyllä Paavolla suurimmat haasteet al-
kuturnauksessa koostuivat erilaisen 
pelimuodon vaatimasta erilaisesta 
strategiasta, jossa voimahallinta on to-
della tärkeässä roolissa. Koska Paavol-
la ei ollut lainkaan aikaa valmistautua 
tai harjoitella turnausta varten, tun-
tumaa jouduttiin luonnollisesti hake-
maan ensimmäisissä peleissä ja myös 
Katjan omalla pelillä vei aikaa asettua 
uomiinsa joukkueen mentyä uusiksi 
niin viime metreillä. 

Tässä pelimuodossa korostuu myös 
kahden ihmisen välinen kommu-
nikaatio jopa perinteistä curlingia 
enemmän, joten yhteisen pelitun-
tuman löytyminen vei valitettavasti 
oman aikansa eikä turnauksen al-
kupuolella kommunikaatiovirheiltä 
vältytty. Joukkue haki lisävauhtia pe-
liinsä muun muassa pelipaikkoja vaih-
telemalla, mutta valitettavasti Suomen 
joukkue löysi pelituntumansa hieman 
liian myöhään häviten ensimmäiset 
neljä otteluansa. 

Viimeisestä neljästä ottelusta puo-
lestaan irtosi kolme voittoa – oma 
peli oli jo alkanut rullata ja vastusta-

jienkin taso oli siinä vaiheessa viikkoa 
hieman helpompi. Suomen saldoksi jäi 
siis kahdeksasta pelistä kolme voittoa 
ja viisi tappiota, mutta joukkue päätti 
kisat kuitenkin hyvillä mielin voitto-
putkeen.

Turnauksen kärkinelikko on cur-
lingin harrastajalle hieman oudompi, 
sillä ykkössijan nappasi nuori Unkarin 
joukkue voittaen Ruotsin finaalissa 
8-7 varastamalla pisteen jatkopäässä. 
Kolmanneksi sijoittui Tsekki lyöden 
Norjan pronssipelissä.

Norja – Suomi  9-3
Ruotsi – Suomi  11-6
Skotlanti – Suomi  11-4
Suomi – Viro  2-8
Suomi – Englanti  5-4
Suomi – Hollanti  6-7
Slovakia – Suomi  5-8
Suomi – Latvia  7-3

-Tero Tähtinen 
& Katja Kiiskinen
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Kanadan MM-kisojen yhteenveto

Miesten MM-kilpailut 
– Victoria, Kanada

Curlingin miesten MM-kilpailut 
järjestettiin 30.3 – 7.4.2013 Kanadan 
Victoriassa. Suomi oli jälleen muka-
na neljän vuoden tauon jälkeen. Aku 
Kausteen joukkue lähti kilpailuihin 
altavastaajana, mutta valmiina yllät-
tämään kenet tahansa. Luonnollisesti 
curlingkansan odotukset olivat ennen 
kisoja korkealla, sillä olihan kisois-
ta tarjolla suora paikka Sotshin 2014 
olympialaisiin. Paikan saavuttamiseen 
tosin tarvittaisiin sijoitusta nejän jouk-
koon. Kausteen lisäksi joukkueessa 
pelasivat Jani Sullanmaa (third), 
Pauli Jäämies (second), Janne Pit-
ko (first) ja Leo Mäkelä (alt.). Val-
mentajana matkassa oli Akun sisko 
Oona Kauste. 

Kausteen joukkue joutui heti kah-
dessa ensimmäisessä pelissä todelli-
seen tulikokeeseen – ensimmäinen 

vastustaja hallitseva euroopanmestari 
Ruotsi ja heti tämän jälkeen hallitse-
va maailmanmestari Kanada. Suomi 
hävisi molemmat pelit erinomaisilla 
esityksillä ja Ruotsia vastaan voitto oli 
enemmän kuin lähellä. Liekö kansain-
välisesti kokemattomampaa joukkuet-
ta hieman hirvittänyt Kanadanmaan 
meinini?

Ensimmäinen voitto antoi odottaa 
itseään kahdeksannelle kierrokselle, 
jolla Suomi voitti hienosti Japanin lu-
kemin 6-5 – tätä peliä edelsivät tappiot 
Tanskalle ja Norjalle. Seuraavaa voit-
toa täytyi odottaa kierrokselle 16. asti, 
mutta tämä voitto oli sitäkin mauk-
kaampi sillä Suomi kaatoi curlingin 
mahtimaan Skotlannin upealla pelillä!

Koko turnauksen voittajaksi kruu-
nattiin Ruotsin Niklas Edinin joukke, 
joka päihitti Kanadan Brad Jacob-
sin finaalissa lukemin 8-9 yhdeksässä 
päässä. Kolmossijan nappasi Skotlanti 
ja Dave Murdochin joukkue.

Suomen lopullinen saldo Victorian 

MM-kilpailuissa oli 2 voittoa ja 9 tap-
piota – sijoitus 12.

Kausteen joukkue kuitenkin osoitti, 
että on kykenevä taistelemaan voitos-
ta huippumaita vastaan ja tämä lupaa 
hyvää joulukuun olympiakarsintaan, 
jossa vastaan asettuvat Etelä-Korea, 
Japani, Ranska, Saksa, Tsekki, USA ja 
Uusi-Seelanti. Kilpailut pelataan Füs-
senissä, Saksassa.

Ruotsi – Suomi  7-6
Kanada – Suomi  8-6
Suomi – Tanska  2-9
Suomi – Norja  4-7
Japani – Suomi  5-6
Suomi – Venäjä  6-7
Suomi – Sveitsi  5-7
USA – Suomi  7-6
Tsekki – Suomi  9-6
Suomi – Skotlanti  10-9
Kiina – Suomi  8-5

- Tero Tähtinen
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MM-huumaa Victoriassa

MM-kilpailujen 
tuloksia 2013

Naisten MM-kilpailut 16.–24.3.  
Riika, Latvia 

Skotlanti1. 
Ruotsi2. 
Kanada3. 
USA4. 

Suomi ei mukana.

Seniorien MM-kilpailut 13.– 20.4. 
Fredericton, Kanada

MIEHET:
Kanada1. 
Uusi-Seelanti2. 
Sveitsi3. 
Ruotsi4. 

Suomen miesten pelit  
(Kari Keränen):

Tanska - Suomi  3-81. 
USA – Suomi  5-72. 
Suomi – Venäjä  4-13. 
Suomi – Hollanti  12-14. 
Suomi – Saksa  7-45. 
Australia – Suomi  6-46. 
Ruotsi – Suomi  7-57. 
Suomi – Kanada  2-78. 
Suomi – Englanti  9-69. 

Sijoitus Round Robinissa  
jaettu 3. sija.

NAISET 

Kanada1. 
Itävalta2. 
Ruotsi3. 
Skotlanti4. 

Suomen naisten pelit
(Kirsi Kauste):

Suomi – Tsekki  11-5
Ruotsi – Suomi  11-2
Australia – Suomi  11-10
Suomi – Italia  3-10
Sveitsi – Suomi  11-6

Sijoitus Round Robinissa 
jaettu 5. sija.

Matka miesten MM-kilpailuihin 
Victoriaan oli vieläkin hohdokkaam-
pi, kuin mistä olin unelmoinut vuo-
sien ajan. Puolentoista viikon aikana 
ehdimme kokemaan toinen toistaan 
upeampia hetkiä, joita on mahdoton 
pukea sanoiksi. Suuret puheet Kana-
dasta, curlingin mekasta eivät ole ol-
leet liioiteltuja, oikeastaan kaikki oli 
siellä vielä suurempaa, kuin mitä olin 
uskonut ja Victoria on kuitenkin vielä 
”pieni” curlingkaupunki sillä mante-
reella.

Saavuimme Marketan kanssa Victo-
riaan puolitoista viikkoa miesten jäl-
keen, pari päivää ennen kilpailuiden 
alkua. (Marketta oli matkassa mukana 
paitsi kannustamassa, myös kuvaa-
massa Ylen tiedotteisiin pelikuvia.) 
Kentällä meitä olivat vastassa Aku ja 
Dough, joka piti joukkueesta ja koko 
taustajoukoista hyvää huolta koko vii-
kon ajan. Kiinni MM-huumaan pää-
simme heti seuraavana aamuna nukut-
tuamme hyvät yöunet.

Team meatingin ja harjoitusten jäl-
keen revittiin joukkuetta haastattelui-
hin. Yksi halusi tietää Paulin rastois-
ta, toinen Jannen ammatista pokerin 
pelaajana, jokaisesta tuntui olevan jos 
jonkinnäköistä taustatutkimusta teh-
tynä. Näitä haastatteluja lehtiin, tele-
visioon ja radioon taisi olla miltei joka 
päivä, tosin pääasiassa tietenkin pelin 
jälkeen kapteenin fiiliksistä pelistä.

Avajaisbanketissa jokainen jouk-
kue esiteltiin erikseen lavalla. Ennen 
jokaista peliä marssittiin säkkipillin 

tahdissa jäälle. Jokainen joukkue oli 
vuorollaan ”kunniajoukkue”. Tämä 
tarkoitti sitä, että muiden marssiessa 
jään ympäri kunniajoukkue meni sei-
somaan keskelle areenaa ja kuunneltiin 
heidän kansallislaulunsa ja pelaajat 
saivat muistoksi pienet lahjat. Mei-
dän vuoromme oli heti ensimmäisenä 
päivänä. En osaa kuvitella hienompaa 
tapaa aloittaa arvokisat, kuin kuulla 
Maamme laulu.

Kanadassa riittää innokkaita faneja-
kin jokaiselle joukkueelle. Joukkueilla 
oli kaksi nimikirjoitusten kirjoitte-
lusessiota kisojen aikana. Pitkään jo-
noon riitti innokkaita lapsesta vaa-
riin. Nimmareita rustailtiin melkein 
käsien kramppaamiseen asti. Haus-
kaahan tuokin oli :). Ennen kisoja oli 
ollut myöskin käynnissä kilpailu, josta 
muutamat onnekkaat voittajat pääsivät 
tapaamaan yhtä joukkuetta ennen pe-
liä ja mukaan joukkueen harjoituksiin. 
Meidän kanssamme oli kaksi nuorta 
poikaa.

Sosiaalisuus tuolla reissulla oli jotain 
aivan muuta kuin mihin täällä pohjo-
lassa olemme tottuneet. Ei ollut hiljaisia 
hetkiä edes hississä, ihmiset juttelivat 
joka puolella ventovieraille. Jännintä 
oli ehkä se, että myös Doughin naa-
purit olivat kutsuneet meidät luokseen 
illalliselle, vaikka emme heitä olleet-
kaan koskaan tavanneet. Mukaan oli 
kutsuttu joukkueen lisäksi Marketta 
ja Paulin vanhemmat. Ilta oli todella 
lämminhenkinen ja ikimuistoinen. 
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Tarjolla oli ruokaa jokaiseen makuun, 
myös suomalaista perunasalaattia hel-
littämään koti-ikävää, jos koti-ikävä 
jonkun oli päässyt yllättämään.

Pelien loputtua ehdimme viettää 
useamman illan muiden joukkueiden 
ja koko suuren MM-porukan kanssa. 
Oli mukavaa, kun kerrankin yhteistä 
aikaa oli enemmän kuin yksi ilta. Ih-
misiin pääsi tutustumaan paremmin 
ja uusia tuttavuuksia onkin nyt ympäri 
maailmaa.

Ihastuin ihanaan merenrantakau-
punkiin, Victoriaan, eikä se jäänyt 
kyllä keneltäkään huomaamatta. 
Kaupunki oli sanoinkuvaamattoman 
kaunis ihanine puistoineen ja iloisine 
ihmisineen. Suomen lumisen maise-
man jälkeen aurinko helli meitä noin 
20 asteella suuren osan ajasta. Puoles-
satoista viikossa tuskin ehti näkemään 
kaikkea. Suosittelen poikkeamaan, jos 
joskus siellä päin liikut. Kiitos miehil-
le upeasta ja ikimuistoisesta reissusta! 
Onnea ja menestystä joulukuun kar-
sintaan, teen kaikkeni, jotta pystyn 
olemaan myös siellä paikanpäällä :).

– Oona Kauste

” Sosiaalisuus tuolla reissulla oli jotain aivan 
muuta kuin mihin täällä pohjolassa olemme 
tottuneet. Ei ollut hiljaisia hetkiä... ”
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Suomi lähti kisoihin tavoittelemaan 
mitalisijaa. Odotuksille oli katettakin, 
sillä olihan joukkue liiton sarjoissa 
noussut 1-divisioonaan ja siellä selvin-
nyt neljän parhaan joukkoon tavoitel-
len näin jopa paikkaa omassa mesta-
ruussarjassamme. 

Pettymys oli kuitenkin melkoinen, 
sillä seitsemän joukkueen turnaukses-
sa Suomi jäi jaetuille sijoille 5-6. Ka-
nada oli odotetun ylivoimainen,Venäjä 
toinen ja Sveitsi kolmas. Mitalisijojen 
ulkopuolelle jäivät Japani, Ukraina, 
Suomi ja Unkari. 

Suomi voitti alkusarjavaiheessa Ja-
panin ja Sveitsin. Pahasti epäonnis-
tuivat pelit kisojen kahta teknisesti 
selvästi heikointa joukkuetta Unkaria 
ja Ukrainaa vastaan. Näistä varsinkin 
jälkimmäisessä matsissa meni kaikki 
pieleen heti kahdessa ensimmäises-
sä päässä. Ensin menetettiin melko 
varman näköinen kahden - jopa kol-
menkin pisteen varastus huonoon rat-
kaisuun. Toki saimme pään 1-0, kun 
vastustaja heitti viimeisellään karkeasti 
poiston ohi. Toinen pää hävittiin ka-
tastrofaalisesti 0-4. Siinä vaiheessa vai-
kutti katsomoon siltä, että joukkue oli 
voisiko sanoa paniikissa. Ei huomattu 
ottaa edes aikalisää, niinkuin oli sovit-
tu vastaavanlaisten tapausten varalta. 
Suomi ei saanut otetta peliin lainkaan 
ja niin surullinen tappio oli tosiasia. 

Positiivista oli se, että Suomi kuiten-
kin oli ainoa maa, joka pystyi haasta-
maan Kanadan. Voittokin ratkesi vasta 
viimeisessä päässä. Venäjälle hävittiin 
jatkopään jälkeen.

Joukkue voi kuitenkin suhtautua 
positiivisesti tulevaisuuteen ja tähtäin 
onkin jo ensi vuoden EM-kisoissa. 
Teknisesti pojat ovat hyviä. 

Taktisella puolella tapahtuu vielä 
notkahduksia - tappio Ukrainalle oli 
malliesimerkki siitä.  Syksyn harjoi-
tusten alkaessa panostetaan myös eri-
tyisesti harjaamiseen liittyviä asioita. 
Kisoissa tuli liikaa pahoja harjamokia. 
Myös heittojen "jälkipeluuta" pitää 
karsia. 

Suomea edustivat Veli-Pekka Vä-
hälä (skip), Timo Toivonen, Risto 
Lehtinen, Jari Häkkinen ja Jani Toi-
vanen (alternate). 

Tulkkina matkassa oli Timo Isomä-
ki Turuust. Niin, ja myös tämän kir-
joittaja yhtä kokemusta rikkaampana 
Hemppa.

Kuurojen MM-kisat Bernissä Sveitsissä 



Curlingin mixed-pelimuodon Suomen 
mestaruus ratkaistiin Vierumäellä yhdek-
sän joukkueen voimin. Etukäteen ennak-
kosuosikkeina kilpailuihin lähtivät viime-
vuoden mestari Aku Kausteen joukkue 
(joskin hieman muuttuneella kokoonpa-
nolla), miesten ja naisten Suomen mesta-
reista koottu Tomi Rantamäen joukkue, 
aina vahva Jussi Uusipaavalniemen jouk-
kue (vahvistettuna Katja Kiiskisellä) sekä 
Toni Sepperin joukkue, jonka kapteenilta 
löytyi kaulastaan jo kolme mixed SM-ho-
peamitalia.

Joukkueet oli jaettu kahteen lohkoon: 
A-lohkossa viisi ja B-lohkossa neljä jouk-
kuetta. A-lohkossa ennakkosuosikit Ran-
tamäki ja Sepperi ottivat omansa – Ran-
tamäki puhtaalla pelillä jatkoon ja Sepperi 
yhdellä tappiolla. B-lohko oli puolestaan 
tasaisempi kolmen joukkueen päätyessä 

tasapisteisiin. Kausteen joukkue selviytyi 
jatkoon parhaiden T-heittojen ansiosta, 
kun taas Perttu Piilon ja Jussi Uusipaalval-
niemen tie kävi tie break -otteluun. Pidem-
män tikun veti lopulta Piilon joukkue ja 
semifinaaliparit olivat selvillä.

Semifinaaleista finaaliin tiensä raivasivat 
Tomi Rantamäki sekä hopeakeisari Toni 
Sepperi, kun Piilon ja Kausteen oli tyy-
tyminen pronssiotteluun. Kauste nappasi 
lopulta pronssin lukemin 6-5. 

Finaaliin oli ladattu kovat panokset, kun 
Toni Sepperi lähti tavoittelemaan ensim-
mäistä mixed SM-kultaansa. Vastustaja 
oli kuitenkin paperilla kova: Tomi Ran-
tamäki (Miesten SM-kultaa 2013), Anne 
Malmi (Naisten SM-kultaa 2013), Pekka 
Peura (Miesten SM-kultaa 2013) ja Tiina 
Suuripää (Naisten SM-hopeaa 2013).

Sepperin joukkueen kannalta Rantamä-
en joukkue oli jäällä vähintäänkin yhtä 
kova kuin paperilla ja kapteenin oli jälleen 
tyytyminen hopeiseen mitaliin. Finaali 
päättyi Rantamäen joukkueen 6-3 voit-
toon, eikä se siis hävinnyt kisoissa peliä-
kään.

Toni Sepperin lisäksi hopeajoukkueessa 
pelasivat: Milja Hellsten, Jenni Räsänen ja 
Jere Sullanmaa.

Pronssijoukkueessa Aku Kaustetta mi-
talinkantaan auttoivat: Marjo Hippi, Juha 
Pääjärvi ja Oona Kausta. 

Onnittelut mitalisteille!

- Tero Tähtinen                
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Vaikka heti ei us-
koisi, niin kyseessä ei 
ole vuoden 2014 MM 
-karsintoihin osallis-
tuva Suomen juniori-
maajoukkue - vaikka 
tällä kokoonpanolla 
menestystä varmasti 
tulisikin. 

Kuvassa Suomalai-
sen curlingin legenda ja 
idoli Mauno Nummila 
saa tunnustuksen pe-
likavereiltaan (Juhani 
Heinonen, Karri Ryö-
käs ja Martti Salonen) 
täytettyään 70-vuotta. 

Toimitus onnittelee!

Lyhyet

Mixed SM-kilpailut 
10.–12.5.2013, Vierumäki



”Lähti, kuin oppilas Alppilan ruokalasta!”

Kevään aikana suurta keskustelua 
herättänyt opettajien voimankäyttö oli 
yhtenä aiheena myös Naantalissa maa-
liskuun 20. järjestetyissä Varsinais-
Suomen opettajien curlingkisoissa. 
Voimankäytön suhteuttaminen tilan-
teeseen, kuten esimerkiksi jään liuk-
kauteen, pelitilanteeseen ja vastustajan 
kokoeroon, havaittiin haastavaksi ja 
miltei mahdottomaksi ohjeistaa.

Leikki sikseen, Varsinais-Suomen 
opettajat kokoontuivat maaliskuun 
lopulla opecurling-turnaukseen noin 
viikkoa ennen Alppilan yläkoulun 
tapausta, joten työasioista ei liiem-
min puhuttu. Sen sijaan tunnelma 
oli tapahtumassa alusta asti leppoisa 
ja muuttui illan mittaan yhä leppois-
ammaksi, kenties siitäkin syystä, että 
tapahtuma järjestettiin tänä vuonna 
perjantai-iltana.

Määräaikaan mennessä ehti tänä 
vuonna ilmoittautua kymmenen jouk-
kuetta Turusta (Vähä-Heikkilän kou-
lu, Rieskalähteen koulu, C.O.Malmin 
koulu ja Turun lyseo), Liedosta (Lou-
kinaisten ja Ilmaristen koulut), Pöyty-
ältä, Uudestakaupungista, Kaarinasta 
(Piispanlähteen koulu) sekä ”isäntä-
joukkue” Naantalista (Kuparivuoren 
koulu). Monitaitureina opettajajouk-
kueet ottivat olosuhteet nopeasti hal-
tuun ja peleissä nähtiin laadukkaita 

heittoja ja useita onnistumisia. Vaikka 
pelit olivat tiukkoja loppuun asti, otti-
vat ennakkosuosikit omansa.

Tapahtuma järjestettiin jo kahdek-
sannen kerran. Ensimmäiset neljä V-S 
opecurling –tapahtumaa järjestettiin 
Loimaalla, mutta seuraavat neljä on 
nyt järjestetty Naantalissa. Aikanaan 
Loimaan Lehden hankkima upea 
palkintopytty joutui jossain vaiheessa 
hukkaan, mutta uuteen pyttyyn ovat 
nimensä päässeet kaiverruttamaan 
Uudenkaupungin, Naantalin Kupa-
rivuoren ja Lietsalan koulujen lisäk-
si tänä vuonna Turun Rieskalähteen 
koulu. He saavat ensi vuonna tehdä 
tosissaan töitä uusiakseen voittonsa, 
sen verran kovia otteita nähtiin usealta 
joukkueelta.

Turnaus pelattiin A-cup-muotoise-
na, eli jokaiselle joukkueelle tuli illan 
aikana kolmesta neljään peliä. Turna-
uksessa pelattiin neljä pelikierrosta, 
joiden välillä oli mahdollisuus nauttia 
kahvia ja pientä purtavaa. Ihailtavasti 
joukkueiden kapteenit olivat osanneet 
huolehtia joukkueidensa nesteytykses-
tä, sillä nestehukan vaara piilee usein 
tällaisissa amatööriurheilutapahtumis-
sa. Toki, jos ilmeet alkoivat näyttää lii-
an vakavilta, kutsui järjestäjä joukku-
een kentän laidalle YT-neuvotteluun 
(lue: ”Yhden Tähden”). 

Ensimmäisellä pelikierroksella ei 
juuri yllätyksiä nähty. Pöytyä voitti 
varmasti Turun Lyseon ja kentän olo-
suhteet tunteva Pierre et Nichon de 
Vähä-Heikkilä –joukkueen kapteeni 
Anssi Reini ratkaisi voiton Liedon Il-
maristen joukkueesta luvuin 4-2. 

Ville Suntioisen kipparoima 
C.O.Malmin joukkue ei kuvia kumar-
rellut ja voitti Uudenkaupungin Jerry 
Leppäsen konkarit selvin 5-2 lukemin. 
Ainoana joukkueena edellisenä iltana 
harjoittelemassa käynyt Team Piispan-
pesä (Joni Korventausta skip) lähetti 
vastustajansa Liedon Loukinaisten 
koulun jatkamaan B-kaavioon luke-
min 6-3. Kenties suurin yllätys jouk-
kueille ensimmäisellä kierroksella oli 
jään liukkaus. Ensimmäiset pelit saa-
tiin nopeasti pelattua kivien suhahdel-
lessa usein läpi pesän ilman harjausta. 
Toisella kierroksella olosuhteet olivat 
jo paremmin hallussa.

Toiselta kierrokselta mukaan tul-
lut Rieskalähteen koulun joukkue oli 
kapteeninsa Miikka Lahtisen tavoin 
heti iskussa. Edellisen pelin voiton-
huumassa ollut Team Piispanpesä hä-
visi selkein 6-1 numeroin. Yhtä kaikki 
toiselta kierrokselta aloittanut Kupa-
rivuoren koulun joukkue (Helle Vuo-
renmaa skip) ei ollut alusta asti yhtä 
terävässä kunnossa, vaan joutui tai-
pumaan Vähä-Heikkilän joukkueelle. 

Opecurling 2013 Naantalissa
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Edellisellä kierroksella hävinnyt Antti 
Mäkelän kipparoima Loukinaisten 
joukkue voitti niin ikään hävinneen 
Marko Mäkisen kipparoiman Turun 
Lyseon lähinnä yläkoulun matematii-
kanopettajista koostuvan joukkueen 
numeroin, jotka eivät jätä sijaa selit-
telylle. Peli päättyi Lietolaisille 5-1. 
Toisessa B-kaavion pelissä sisuuntu-
nut Uusikaupunki pöllytti Ilmaristen 
(Tomi Posio skip) joukkuetta 7-2.

Kolmannella kierroksella jännit-
tävimmän pelielämyksen tarjosivat 
C.O.Malmin ja Vähä-Heikkilän jouk-
kueet. Peli ratkesi vasta jatkopäässä 
C.O.Malmin kapteenin Ville Suntioi-
sen onnistuttua viimeisessä heitossaan. 
Lopputulos 5-4 ja C.O.Malm loppu-
otteluun. Vastaansa he saivat ennakko-
suosikit Rieskalähteen koulusta, jotka 
voittivat Pöytyän selkein 6-1 nume-
roin.

Loppuottelussa C.O.Malm osoitti, 
ettei viime vuoden pronssisija ollut on-
nenkantamoinen. Vaikka singapore-
lainen vedonlyöntitoimisto oli antanut 
Rieskalähteen joukkueelle huomatta-
van pienen kertoimen, johtuen heidän 
hyvistä edesottamuksistaan Naantalin 
puulaakissa, tarjosi C.O.Malm kui-
tenkin todellisen vastuksen. Rieska-
lähteen kapteenilla Miikka Lahtisella 
oli viimeisessä heitossaan suuret pai-
neet, sillä suojan takana piilotteli pari 
C.O.Malmin pistekiveä. Lahtinen kes-
ti kuitenkin paineet, viimeinen kivi 
keskelle ja 4-1 voitto. Pronssiottelussa 

viime vuoden neloset Pöytyän joukku-
eesta kapteeninsa Tuomas Honkasalon 
johdolla paransivat viime vuodesta ja 
nappasivat kolmannen sijan ensiker-
talaisen Vähä-Heikkilän joukkueen 
jäädessä mitalisijojen ulkopuolelle. 
Pöytyä osasi ottaa ilon irti pronssistaan 
ja huhujen mukaan eräät joukkueen 
jäsenet ovat juhlineet mitalia pitkälti 
toukokuun alkuun, aina opepesis-tur-
naukseen asti. 

– Mika Lehtinen

Opecurling 2013 tulokset:

Rieskalähde, Turku  (Lahtinen)
C.O.Malm, Turku  (Suntioinen)
Pöytyä (Honkasalo)
Vähä-Heikkilä, Turku (Reini)
Kuparivuori, Naantali (Vuorenmaa)
Loukinainen, Lieto  (Mäkelä)
Piispanlähde, Kaarina (Korventausta)
Uusikaupunki  (Leppänen)
Lyseo, Turku  (Mäkinen)
Ilmarinen  (Posio)

Opeturnauksen palkintopyttyyn kaiverretaan v. 2013 Turun Rieskalähteen koulu.

Hempan 
2 senttiä

Tämän vuoden puolella tuli seu-
rattua tavallista enemmän curlingin 
MM-kisoja - myös junnutasolla. Koti-
maista SM-sarjaakin tuli nähtyä, kun  
pelattin aika paljon tässä pääkaupun-
kiseudulla. Tässä muutamia mietintö-
jä, joita jälkikäteen tulee mieleen. 

Junioreiden MM-kisat Sotsissa ker-
toivat taas kerran karua kieltään lajin 
eteenpäinmenosta - muualla. Paras esi-
merkki oli Venäjä, joka tyttöjen puolel-
la voitti ja pojatkin ottivat kakkossijan. 
Hyvä menestys ei varmaankaan ollut 
pelkän kotikenttäedun ansiota.

Naisten puolella Margaretha Sigfrids-
son jatkaa Annette Nordbergin jälkeen 
Ruotsin menestystä kansainvälisillä 
jäillä. Molemmat MM-kisafinalistit 

ovat vahvoja mitaliehdokkaita myös 
ensi talven olympialaisissa. Hauska 
yksityiskohta oli parikin kertaa selos-
tajien kommentti ”EI OO TOTTA ”, 
kun pohdittiin taktiikkaan liittyviä 
ratkaisuja. Vastaavia kommentteja ei 
kuulunut miesten peleissä. Niin - to-
dettakon vielä, että Kanadan jääminen 
pronssille oli jonkinasteinen negatiivi-
nen yllätys. Ennakkoonhan tältä jouk-
kueelta todella odotettiin paljon. 

Sitten Viktoriaan Kanadaan. Suomi-
han oli taas - pitkästä aikaa - mukana 
MM-tasolla, kun pitkäjänteistä työ-
tä tehnyt Aku Kauste saavutti yhden 
välietapin urallaan. Menestys ei ollut 
ilmeisestikään aivan odotetunlainen. 
Mielestäni Akun suoritus oli kuitenkin 
ainakin kohtuullisen hyvä kun ottaa 
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Hempan 
pähkinä

Tässä pelitilanne naisten MM-kisoista 
runkosarjan viimeiseltä kierrokselta. 
Menossa on 9. pää, Ruotsi johtaa 8-6 ja 
sillä on pään viimeinen kivi.

Vuorossa on Ruotsi viides kivi. Toki 
ratkaisuihin vaikuttaa se, millä tasolla 

huomioon sen seikan, että kyseessä on 
kuitenkin kansainvälisesti melko ko-
kematon joukkue. Tuleva olympiakar-
sinta joulukuussa onkin sitten seuraava 
näytön paikka. Oma veikkaukseni on, 
että Kiina ottaa toisen paikan Sotsiin 
ja Aku toivottavasti sen toisen. Help-
poa se ei tietenkään tule olemaan. 

Ruotsin Niklas Edin osoitti jälleen 
kerran suuruutensa nousemalla muu-
taman kerran upeasti ahdingosta voit-
toon. Olisiko triplan paikka Sotsissa? 
EM-, MM- ja OLYMPIAVOITTO! 
Yksi asia, joka ihmetytti oli Skotlannin 
joukkue. David Murdoch oli istutettu 
joukkueen kapteeniksi vaikka kyseessä 
oli jo vuosia yhdessä menestyksekkästi 
pelannut Tom Brewsterin jengi. Ja vie-
lä sekin piti nähdä, että kun varakip-
parina ja kolmosheittäjänä pelannut 
Brewster epäonnistui yhdessä pelissä, 
niin seuraavassa pelissä oli filtissä! 

Mitalipelin aikana selostajamme-
kin totesi hieman ironiseen sävyyn, 
että kaksissa edellisissä arvokisoissa 
tuli hopeaa (Tom Brewster) - nyt pe-
lataan pronssista. Mainittakoon vielä, 
että Skotlannin päävalmentajana toi-
mii ruotsalainen Sören Grahn. Muis-
ta maista vielä sen verran, että toisen 
polven Tanskan Stjerne oli positiivi-
nen yllätys. Myös Sven Michel osoit-
ti, että Sveitsillä on taas hyvä joukkue 
kansainvälisille jäille. Kanadan mesta-
ruuden ehkä yllättäen voittaneen Brad 
Jacobsin jääminen hopealle kotiyleisön 
edessä oli varmaankin pettymys.

Silmiinpistävää oli monien monien 
joukkueiden melko raamikkaat ole-
mukset. Kanada oli tästä ehkä oivalli-
sin esimerkki. 

Suomen joukkue taisi kerätä pistei-
tä persoonallisine hius- ja partatyylei-
neen. Mainittakoon muistin virkistä-
miseksi, että junnujen MM-kisoissa 
Thunder Bayssa Aku valittiin tyttöjen 
toimesta turnauksen söpöimmäksi pe-
laajaksi.

pelataan. Tässä Margaretha lähti avaa-
maan-poistamaan keskilinjalla olevaa 
Saksan kiveä. 

Itse olin ja olen sitä mieltä, että täs-
sä olisi kuitenkin hyökkäyksen paikka. 
Kommentteja perusteluineen?

Saksa Ruotsi

                                                      


