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Maajoukkueita piisaa
Curlingkausi 2013/2014 lähestyy, mutta onko mitään muutoksia luvassa? Curlingis-

sa on miesten puolella kieltämättä outo tilanne, koska tällä hetkellä löytyy kaksi maa-
joukkueem statuksella pelaavaa ja harjoittelevaa joukkuetta, jotka molemmat tähtää-
vät omiin kansainvälisiin koitoksiinsa – Rantamäen joukkue EM-kisoihin ja Kausteen 
joukkue olympiakarsinnan kautta olympialaisiin. Tämä asia varmasti kummastuttaa 
lajin ulkopuolisia tahoja, mutta lupaa hyvää miesten SM-sarjan kannalta, sillä kovia 
pelejä on tiedossa kaikille joukkueille. Omien havaintojeni mukaan molemmissa näis-
tä joukkueista on tällä hetkellä hyvä henki ja tekemisen meininki, mikä ei aina ole 
joukkueurheilussa itsestäänselvyys.

Viime kaudella jääolosuhteet saivat paikoin kovaakin kritiikkiä, mutta yritystä sekä 
halua niidenkin kehittämiseen löytyy. Tietenkin niin kauan kun pelataan jäähalleissa 
yllätyselementtejä tulee riittämään vaikka jäiden pohjatyölle lisää aikaa varattaisiin-
kin. Monet varmasti miettivät, miksi Suomen ainoassa SM-sarjan pelipaikaksi sovel-
tuvassa curlinghallissa ei pelejä pelata? Sopimuksen syntymiseen tarvitaan molempien 
osapuolten välinen yhteisymmärrys ja tällaista ei tälle kaudelle Suomen Curlingliiton 
ja Oulunkylän Curlinghallin välille löytynyt – itse pidän tätä lajimme kannalta vali-
tettavana.

Kehitys loppuu tyytyväisyyteen!
Suomen Curlingliiton syyskokous pidetään 24.10. Helsingissä. Kokouksessa vali-

taan puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle vuodelle. Syyskokous on paikka, jossa seu-
rat pääsevät parhaiten vaikuttamaan Suomen Curlingliiton toimintaan ja rohkaisen 
jokaista seuraa lähettämään edustajan valtakirjoineen tähän kokoukseen. Tilanne on 
vähän sama kuin eduskuntavaaleissa – jos et käytä ääntäsi, on turha jälkikäteen lähteä 
arvostelemaan hallituksen toimintaa, jos ei ole ollut valmis vaikuttamaan sen kokoon-
panoon. Curlingliitto tarvitsee ja toivottaa tervetulleeksi kaikki työpanokset ja näke-
mykset ympäri Suomea. 

Liiton toiminta kaipaa juuri nyt parempaa organisointia sekä selkeämpää strategiaa, 
joka toimii ”ohjaavana kätenä” jokaista päätöstä tehtäessä. Se ei voi myöskään olla 
vain sanahelinää, vaan tavoitteiden eteen on tehtävä töitä ja näiden töiden tekemiseen 
tarvitaan ihmisiä, jotka ovat valmiita uhraamaan omaa vapaa-aikaansa rakastamansa 
lajin eteenpäin viemiseksi. 

Curlingin on Suomessa löydettävä oma selkeämpi paikkansa urheilukentässä ja kas-
vua on eri keinoin lähdettävä tavoittelemaan – lajina curling varmasti kiehtoo monia 
individualistisen kulttuurin vallitessa, mutta tarjonta uupuu.

– Tero Tähtinen
päätoimittaja
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AHVENANMAAN UUSI 
CURLINGHALLI

Suomen uusin curlinghalli, kaksira-
tainen sellainen, on juuri avattu Ah-
venanmaalla, tarkemmin sanottuna 
Eckerössä. ”Vianor Curlingcenter” 
-niminen curlingpyhäkkö on oiva 
työnäyte pienen curlingseuran sekä 
talkoohengen voimasta, ja voisi mie-
lestäni toimia hyvänä esimerkkinä 
konseptista, jota voitaisiin soveltaa 
mahdollisuuksien mukaan muuallakin 
Suomessa. 

Toivonkin, että mahdollisimman 
monen seuran edustajat tekisivät ret-
ken tähän uuteen halliin oman alu-
eensa peliolosuhteiden kehittäminen 
mielessään. 

Toivottavaa on myös se, että mah-
dollisimman moni pelaaja pääsisi ko-
keilemaan Ahvenanmaan hallin peli-
olosuhteita ja että hallista tulisi myös 
kisapaikka suomalaiseen curlingkalen-
teriin. Toivotamme onnea ja menestys-
ta Vianor Curlingcenterille!

SOTSI – ENNEN JA JÄLKEEN
Kuten kaikki tietävät, alkamassa 

on kausi, joka huipentuu helmikuun 
olympialaisiin ja maaliskuun paralym-
pialaisiin. Jo nyt on selvää, että pyö-
rätuolicurlingin edustusjoukkueemme 
pelaa paralympialaisissa, mutta pelaa-
ko miesten edustusjoukkue olympia-
laisissa, se selviää vasta joulukuussa 
pidettävissä olympiakarsinnoissa, jossa 
ratkaistaan kaksi viimeistä maapaik-

kaa. Joka tapauksessa on selvää, että 
curling tulee saamaan taas tällä kau-
della keskimääräistä enemmän julki-
suutta, joten meidän, niin liiton kuin 
seurojenkin pitäisi olla valmiina sitä 
hyödyntämään, tavalla tai toisella. 

Alueelliset rajoitukset olosuhteissa 
luovat oman haasteensa, mutta silti 
meidän olisi nyt pyrittävä markki-
noimaan rakasta lajiamme entistä te-
hokkaammin ja luomaan edellytyksiä 
uusien harrastajien mukaan tulolle. Ja 
kun kisat ovat käynnissä, sekä välit-
tömästi kisojen jälkeen, meidän tulisi 
olla valmiina vastaamaan kysynnän 
lisääntymiseen. Erityisesti niillä cur-
lingpaikkakunnilla, joilla ei vielä har-
rasteta PT-curlingia, tulisi luoda val-
miuksia harrastuksen aloittamiseen, 
sillä odotukset ovat kovat edustustus-
joukkueemme osalta paralympialaisis-
sa.  Liitto pyrkii omalta osaltaan, yh-
teistyössä seurojen kanssa vastaamaan 
tähän haasteeseen!

CURLINGKAUSI 2013–2014
Edessä on jälleen kerran jännittävä, 

ja elämyksiä täynnä oleva curlingkau-
si, ja kuten aina ennenkin, toivon, että 
mahdollisimman moni pääsisi siitä 
täysin rinnoin nauttimaan, joko oman 
pelaamisensa taikka sitten esimerkik-
si edustusjoukkueidemme tai omien 
seurajoukkueidensa kannustamisen 
kautta! Olkaa siis aktiivisia, ja olkaa 
mukana, sillä jokaisen panos, oli se sit-
ten pienempi tai suurempi, on tärkeä 
tehdäksemme tästä lajista entistä suu-
remman ja entistä vetovoimaisemman 
– yhdessä olemme paljon enemmän! 
Tunnuslauseena voisi olla laji-ikonim-
me, Jussi Heinosen curlingesitteeseem-
me aikanaan kehittämä iskulause:

Curling 
jaatävää jännitystä!

Toivotan kaikille Hauskaa  
ja  Elämyksellistä  

Curlingkautta 2013–2014!

Olli Rissanen
Puheenjohtaja

Suomen Curlingliitto
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Lajiesittelyt ovat seuratyön kannalta 
tärkeitä mahdollisuuksia rekrytoida 
uusia harrastajia lajin pariin. Kuiten-
kin vain murto-osa lajiesittelyissä käy-
vistä ihmisistä päätyy lopulta mukaan 
seuran toimintaan. 

Seuratasolla tehdään hyvää työtä, 
mutta jokainen seura toimii omalla 
tavallaan – tämä johtuu osittain erilai-
sista olosuhteista ja resursseista, mutta 
hyvien ja toimivien käytäntöjen jaka-
minen olisi tarpeen. Tarkoitukseni on 
tällä kirjoituksella herättää keskustelua 
seuroissa siitä miten omaa toimintaa 
on mahdollista parantaa tai aktivoitua 
uudelleen jo ehkä hieman unohtunees-
sa jäsenhankinnassa.

Miten meidät 
löydetään?

Jotta esittelyitä on edes mahdollis-
ta saada, on perusasioiden hyvä olla 
kunnossa. Suuri osa kontakteista tu-
lee nykyään internetin kautta ja tästä 
syystä seuralla on tärkeää olla selkeät 
ja toimivat kotisivut – niitä ei siis pidä 
suunnitella vain seuran jäsenille, vaan 
myös ulkopuolisille vierailijoille. 

Mahdolliset esittelyhinnat, paikat 
ja ajat on hyvä löytyä joko etusivulta 
tai yhden linkin takaa. Samalta sivulta 
pitäisi myös löytyä yhteystiedot, jotta 
niitä ei tarvitse etsiä erikseen. Itse esit-
telystä voi olla myös pienimuotoinen 
kuvaus sekä selvitys tarvittavista varus-
teista ja tapahtuman kestosta.

Näin kiinnostunut saa olennaisen 
tiedon yhdellä kertaa ja voi sen perus-
teella joko ottaa tai olla ottamatta yh-
teyttä – näin minimoidaan myös tur-
hat yhteydenotot ja säästetään aikaa.

Selvitin noin vuosi sitten oman seu-
rani (CHCC) sivuille tulevaa liiken-
nettä ja selvisi että suurin osa kävijöistä 
oli löytänyt sivuille Suomen Curling-
liiton sivujen kautta – curling.fi:stä on 
siis syytä löytyä myös ajankohtaiset 
yhteystiedot ja toimiva linkki seuran 
kotisivuille.

Päätyäkseen seuran sivuille kävijän 
on ensiksi täytynyt etsiä tieto aivan eri 
sivulta ja monen mutkan takaa. Tämä-
kin mutka on ohitettavissa muokkaa-
malla seuran verkkosivujen metatietoa 
tai luomalla esimerkiksi paikkakun-
takohtainen markkinointikampanja 
Googlen AdWordsin avulla (kts. linkit 
kirjoituksen lopussa) – jos seurassa on 
kiinnostusta em. keinojen hyödyntä-
miseen näkyvyyden parantamiseksi, 
niin neuvoa voi kysyä myös suoraan 
allekirjoittaneelta.

Sosiaalinen media on kustannuste-
hokas tapa tavoittaa erityisesti nuoria 
ihmisiä ja lisätä näkyvyyttä. Faceboo-
kissa, Twitterissä, YouTubessa, Flickris-
sä ja Instagramissa kommunikointi ta-
pahtuu reaaliajassa. Jos seuran sisältä 
löytyy osaamista kyseisten sivustojen 
käyttämiseen, niin tämä kannattaa eh-
dottomasti hyödyntää.

Paikallisten oppilaitosten kanssa voi 
myös olla hedelmällistä tehdä yhteis-
työtä sillä opettajat etsivät jatkuvasti 
uusia projekteja oppilaiden toteutetta-
vaksi. Seura voi joko itse tarjota konk-
reettista projektia tai pyytää ehdotusta 
suoraan opettajalta väljemmin rajaeh-

doin. Mikäli alueella toimii elämys-
palveluja tarjoavia yrittäjiä, on hyvä 
varmistaa että hekin ovat tietoisia cur-
lingin kokeilumahdollisuuksista.

Kaikenlaiset mahdollisuudet la-
jin tunnettuuden parantamiseksi on 
syytä käyttää hyödyksi. Jos seuralle 
tarjotaan paikkaa päästä esittelemään 
toimintaansa esim. messuille tai tapah-
tumapäiville, on näihin syytä tarttua 
– tällaiset tilaisuudet ovat erinomaisia 
tilaisuuksia kerätä kiinnostuneiden 
ihmisten yhteistietoja, joille seura voi 
jatkossa tiedottaa toiminnastaan.

Viimevuotisen kokemuksen perus-
teella Turusta ulkoilmacurlingin jär-
jestämistä ydinkeskustan tuntumassa 
voi suositella lämpimästi.

Kuva
Tero Tähtinen

Kaikki irti lajiesittelystä



Hyvin hoidettu 
lajiesittely on parasta 
markkinointia

Kun pohjatyö on hoidettu hyvin, 
alkaa esittelypyyntöjä ja -varauksiakin 
tulla säännöllisesti. Itse esittelyssä pääs-
täänkin seuran erityisosaamisalueelle. 
Lajiesittelyn sisältö on todennäköises-
ti seuroissa hyvinkin samanlainen ja 
useimmat ovat todennäköisesti samaa 
mieltä siitä, että lyhyen sääntö- ja tek-
niikkaopastuksen jälkeen ryhmä on 
hyvä saada ottamaan mittaa toisistaan 
pelin merkeissä. 

Onko sillä sitten mitään väliä kuka 
niitä esittelyjä pitää, kunhan vaan joku 
pitää? Menemättä sen syvemmälle so-
siaalipsykologian tutkimukseen, niin 
ei välttämättä ole ihan turhaa miettiä 
samaistumisen käsitettä yksilön iden-
titeetin kannalta. Tämä saattaa kuu-
lostaa hiuksien halkomiselta, mutta 
voisin kuvitella, että mikäli uusi kokei-
lija pystyy samaistumaan esittelijään 
ja mahdollisesti näkemään itsensä te-
kemässä samoja asioita kuin esittelijä, 
hän tulee todennäköisemmin kokeile-
maan lajia uudelleen. 

Ehkä siis joskus voi olla syytä miet-
tiä, kuka seurasta lähtee esittelyä vetä-
mään, jotta samaistumisen mahdol-
lisuudet ja siitä mahdollisesti tuleva 
positiivinen vaikutus voidaan maksi-
moida. Eli jos esittelyryhmä koostuu 
esimerkiksi hieman iäkkäämmistä 
naisista, niin ei välttämättä ole paras 
idea laittaa seuran nuorinta ja notkein-
ta jäsentä vetämään esittelyä – silmän-
ruokaa on tarjolla muuallakin kuin 
curlingjäillä.

Esittelyn jälkeenkin 
riittää vielä tekemistä

Esittelyn jälkeen on viimeinen mah-
dollisuus kerätä vaikkapa jo etukäteen 
tulostetulle selkeälle lomakkeelle kiin-
nostuneiden ihmisten yhteystietoja. 
Erityisesti sähköpostiosoitteet ovat 
hyvä väline jälkimarkkinoinnissa. 
Curlingseuran tiedotus on sen verran 
vähäistä, ettei se varmasti ärsytä osoit-
teensa antanutta henkilöä joten aina 
kun seurassa tapahtuu jotakin, mihin 
uudet kokeilijat ovat tervetulleita on 
syytä muistaa tiedottaa tästä myös 
esittelyissä käyneille henkilöille. Joskus 
muutaman vuoden jälkeenkin saattaa 
koukkuun tarttua uusi harrastaja.

Esitteitä, flyereita tai vaikkapa Cur-
linglehtiä on hyvä olla myös tarjolla 
kiinnostuneille. Näin esittelyssä kä-
vijöille jää tapahtumasta konkreetti-
nen muisto, joka saattaa kummitella 
lehtikorissa vielä pitkään ja ehkäpä se 
kipinä lopulta sitten iskee sitä kautta. 
Seurat voivat pyytää myös alueellisia 
juttuja Curlinglehteen ja maksutta 
teetättää siitä lisäpainatuserän, jonka 
saavat omaan käyttöönsä curlingin 
markkinoimiseksi.

Toivotaan, että tulevien arvokisojen 
myötä saamme tälle kaudelle paljon 
medianäkyvyyttä, joka poikii esittely-
jä ja sitä kautta uusia harrastajia seu-
roihin!

– Tero Tähtinen

Kuvat oikealla  Topi Naamanka
Koululaiscurling  

17.4.2013  
Hyvinkään harjoitusjäähallissa

http://nettiarkku.fi/ 
tietotekniikka/verkko-
sivujen-metatiedot
 
www.google.fi/AdWords
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:n palsta
Onko curlinghalli seuralle realistinen unelma?

Tuntuu siltä että curling on harras-
tajamäärien suhteen stagnaatiotilassa 
– uusia harrastajia ja lajipaikkakuntia 
tulee hyvin hitaasti. Toisilla vanhoilla 
lajipaikkakunnilla toiminta kehittyy ja 
toisilla suunta on päinvastainen. 

Kuitenkin suurimmassa osassa seu-
roista lienee sama ongelma: nykyiset 
harrastajat kaipaavat parempia olosuh-
teita ja enemmän jääaikaa – samoja 
asioita joita uusien harrastajien hou-
kuttelemiseksi tarvittaisiin. Tämä tar-
koittaa käytännössä omaa, vain curlin-
giin tarkoitettua hallia. Minkälaisista 
projekteista seuran on sitten järkevää 
edes haaveilla? Paikkakuntakohtaisesti 
tilanne vaihtelee huomattavasti, mutta 
olisiko olemassa jokin kustannuste-
hokas malli, jota voitaisiin monistaa 
pienin muutoksin monillakin paikka-
kunnilla?

Case Joensuu
Joensuussa asiat ovat mallillaan: har-

rastajat voivat nauttia hyvistä olosuh-
teista kaksirataisessa curlinghallissa, 
josta löytyy periaatteessa kaikki tar-
vittava. Ymmärtääkseni, miten tähän 
tilanteeseen on päästy otin yhteyden 
Matti Virtaalaan, joka valotti Joen-
suun Curling Ry:n hanketta.

Joensuun curlinghallin tarina alkaa 
jo lähes 20 vuotta sitten syntynees-
tä pitkän aikavälin suunnitelmasta. 
Aluksi päätettiin rakentaa halli, jossa 
lajia voidaan harrastaa – ei siis jääko-
netta, ilmastointia tai muuta – vain 
katto harrastajien päiden päälle. Tä-
män hankkeen takaajiksi tuli seurasta 
noin 20 henkilöä rajatulla noin 10 000 
euron osuudella. Virtaala puolestaan 
hankki seuralle viisi vuotta kestäviä 
sponsorisopimuksia, joiden ansiosta 
pystyttiin pankille todentamaan seu-
ran maksukyky lähivuosiksi. Hallin 
valmistuttua toimintaa pyöritettiin 
luonnonjäällä.

Muutamien vuosien jälkeen pank-
kilaina oli maksettu ja oli uusien han-
kintojen aika. Seuraavana listalla oli 
jääkone. Jälleen kerran rahoitus hoi-
dettiin samalla tapaa: parikymmentä 
seura-aktiivia takaajaksi ja sponsoriso-

pimusten kautta talouspuoli kuntoon.
Tätä samaa toimintamallia käyttäen 
Joensuun Curling Ry:llä on tänä päivä-
nä curlinghalli omalla jääkoneistolla ja 
ilmastoinnilla. Nykyisellään hankin-
nat ovat pienempiä, kuten kivisarjoja 
tai maalauslaitteita. Joensuun halli on 
siis syntynyt pienissä paloissa pitkän 
ajan suunnitelmalla ja tiukkaa kulu-
rakennetta noudattamalla. Vastuuta ja 
velvollisuutta on jaettu seuran sisällä, 
mutta maltillisesti – kenenkään ei ole 
tarvinnut menettää yöuniaan curling-
hallin takia.

Case Ahvenanmaa
Ålands Curlingklubb perustettiin 

elokuussa vuonna 2008. Viisi vuotta 
ja yksi kuukausi myöhemmin auke-
si Eckeröhön Vianor Curlingcenter. 
Curlinghallin toimitusjohtaja Mari 
Wickström avasi minulle projektin ta-
louspuolta.

Ahvenanmaan curlinghallin rahoi-
tus ja toteutus eroavat huomattavasti 
”Joensuun mallista” –  koko halli pis-
tettiin pystyyn kerralla. 

Tälle kunnianhimoiselle projektille 
tuli hintaa 600 000 euroa, josta maa-
kuntahallituksen osuus oli hieman yli 
100 000 euroa (puolet EU:n aluekehi-
tysrahastosta). Halliyhtiö keräsi omaa 
pääomaa 168 500 euroa ja Maailman 
Curlingliiton myönsi korotonta lainaa 
81 000 euroa – ylimenevä osa rahoitet-
tiin pankkilainalla.  Lisäksi tontista on 
20 vuoden vuokrasopimus.

Hallista löytyy siis kaksi curlingra-
taa, jotka täyttävät kansainväliset kil-
pailuvaatimukset. Hallissa on myös 
lämmitetty osa: alakerrassa sijaitsevat 
pukuhuoneet, yläkerrassa baari, kah-
vila ja lounge, josta avautuu panora-
manäkymä curlingradoille – kaikki 
Prahan curlinghallissa vierailleet osaa-
vat varmasti kuvitella tilan silmissään. 
Yli puolen miljoonan euron projektin 
toteuttamisesta näin nopealla aikatau-
lulla ei voi muuta kuin nostaa hattua 
ja toivotan hallin toiminnalle menes-
tystä.

WCF:n malli
Mitäs sitten niille, joille yli 500 000 

euron hanke on tavoittamattomissa, 
kaupungilta tai EU:lta on turha toivoa 
rahaa ja lähes 20 vuotta kestävä pitkä-
aikainen projekti voi tarkoittaa lajin 
loppumista paikkakunnalla?

Maailman Curlingliiton sivuilta 
löytyy hahmotelma ”siirrettävästä” 
telttahallista curlingkäyttöön. Valmis 
suunnitelma sisältää suuntaa antavan 
budjetin ja arvion käyttökustannuksis-
ta. Kokonaiskustannus tällaiselle hal-
lille olisi 2010 tehdyn arvion mukaan 
n. 250 000 euroa (kts. taulukosta tar-
kemmat yksityiskohdat). 

Sähkönkulutuksesta löytyy myös 
oma taulukkonsa, jonka mukaan las-
kettuna kahdeksan kuukauden säh-
könkulutus olisi maksimissaan 8kk x 
30vrk x 750 kWh = 180 000 kWh ja 
tulisi maksamaan 180 000 kWh x 4,5 
senttiä / kWh = 8 100 euroa / kausi. 
Jos nämä luvut pitävät paikkansa, niin 
ehkei haave omasta curlinghallista 
olekaan niin kaukainen. Jokaisessa 
hallissa ei tarvitse olla sosiaalitiloja, 
vaan aluksi tavoitteena voi hyvin olla 
tarjonnan lisääminen potentiaalisille 
uusille harrastajille sekä olosuhteiden 
parantaminen seuran jäsenille. Nämä 
tavoitteet varmasti täyttyvät myös hie-
man vaatimattomammissa puitteissa, 
kuten telttahallissa.

Ideaa voi jalostaa vielä hieman hal-
vemmaksi. Jokaisella paikkakunnalla 
on jäähalleja joiden kylmälaitteiden 
kapasiteetti ei ole täydessä käytössä. 
Mikäli kaavoitus vain sen sallii, voisi 
tällaisen telttahallin rakentaa jäähallin 
viereen ja käyttää samaa kylmälaitet-
ta – näinhän on toimittu Hyvinkäällä. 
Tällä saattaisi säästää rakennuskustan-
nuksissa noin 60 000 euroa. Tällöin 
projektin hintalappu olisi ”enää” 190 
000 euroa. 190 000 euron 5 % kiin-
teäkorkoisen 10-vuoden tasaerälainan 
lyhennys on noin 2000 euroa / kk, eli 
24 000 euroa vuodessa.

Käyttökustannukset ja lainan lyhen-
nys olisivat siis yhteensä 32 100 euroa 
vuodessa.



WCF:n suunnitelmat  
kokonaisuudessaan löytyvät  

osoitteesta:   

www.worldcurling.org/
curling-rinks-curling-ice
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Esimerkki 190 000 euron lainasta
Laina-aika 10 vuotta, korko 5 %

Kuukausierä 
€ 2,015.24  

Running costs, energy
The energy cost for running a curling rink will vary from area to area. It also 

depends on the quality of the floor and the building. The table below estimates 
the energy costs for a two-sheet portable curling rink as shown in this docu-
ment. If the structure is located in a humid area then dehumidification could 
be costly with traditional dehumidifiers, but there are also solutions to take care 
of some of the humidity in a more cost-efficient way.

Item   KWh per day Comments

Maintaining the ice 400  Depends on weather 
     conditions in the area
Lighting  40
Heating   0
(100% heat recovery)
Dehumidification 0 to 300 Depends on how humid the area is
Electricity common 10
TOTAL:  450 to 750 Per day

If you have any further questions please forward these to the World Curling 
Federation Secretariat at: info@worldcurling.org

Investment costs

The figures below are based on an estimated cost level in Sweden. No tender 
has been made which means that these costs could be lower, particularly in 
countries with a lower cost of living. The choice of materials and plants are of 
high quality to help ensure good curling ice.

Planning and project leadership    
Excavation      
Insulated and portable PVC tent (high quality)  
Foundation and insulation for ice mat   
Ice mat (AST)      
Air heating fans - Dehumidification   
Lighting, 3 rows/fluorescent    
Electricity, water, drainage    
Remaining (walkways and similar)   
Municipal expences/fees    
Cooling plants (Scroll) with heat recovery  
Freight      
Unforeseen expenses     
Total       
Technical room and office within the structure  

10 000
1 000

65 000
22 000
37 000
15 000
6 500
5 000
5 000
5 000

75 000
4 000

10 000
250 500

5 000

Tulopuolen lasken pelkästään esit-
telyjen varaan, sillä aluksi esimerkiksi 
paikallissarjan tuotto on todennäköi-
sesti alle 10 % kustannuksista. 

Ajatuksena taustalla on, että seura 
hallinnoi hallia ja esittelyt hoidetaan 
talkootyönä. Jos ajatellaan, että yhdes-
tä esittelystä jää seuralle käteen 200 
euroa, niin 32 100 euroa/vuosi : 200 
euroa/esittely = n. 161 esittelyä/vuosi.

Jos kaksiratainen curlinghalli on 
auki kahdeksan kuukautta seitsemänä 
päivänä viikossa kaksitoista tuntia päi-
vässä (10–22), on esittelyitä mahdollis-
ta myydä 10 kpl / päivä (jäähuoltoon 
laskettu 25 min. esittelyiden välille). 
10 x 30 vrk x 8 kk = 2 400 aikaa esit-
telylle – tämä yhtälö antaisi käyttöas-
teeksi 6,7 % (161 / 2 400 x 100 % = 
6,7 %).

Jos 190 000 euron lainalle saadaan 
myös 20 aktiivijäsentä takaajaksi 
(9 500 euron takaus / henkilö), niin 
rahoituskin pitäisi pankilta järjestyä. 
Hyvällä tuurilla kaupungilta voisi vie-
lä saada tukena jäädytyksen ja seuran 
maksettavaksi jäisi vain hallin muu 
sähkönkulutus. Sitten, kun tulopuo-
leen lisätään vielä seuran pyörittämät 
sarjat ja harjoitusvuoroista saatavat 
tulot, niin seuran talouden pitäisi olla 
terveellä pohjalla.

Oma näkemykseni on, että jo tämän 
tyyppiset projektit saattaisivat ottaa 
tuulta siipiensä alle useammallakin 
paikkakunnalla. Joka paikkaan ei ole 
tarpeen rakentaa hienoja sosiaalitiloja, 
kunhan huolehditaan, että tärkein, eli 
jää, on kunnossa. 

Tero Tähtinen
Development Officer

Suomen Curlingliitto



Naisten maajoukkue
Kesä meni ja jäällä on nyt oltu reilun 

kuukauden verran aktiivisesti. Joukkue 
on kokenut  yhden vaihdoksen sitten 
Suomen mestaruuden: Anne ei jatka 
joukkueessa, joten kipparin paikalle 
siirtyi Sanna ja viidenneksi pelaajaksi 
on mukaan saatu Maija Salmiovirta. 
Samaisella kokoonpanolla suuntaamme 
myöskin EM-kilpailuihin Stavangeriin 
marraskuun lopussa. Joukkueen val-
mentajana jatkaa jo keväällä aloittanut 
Perttu Piilo.

Joukkueen ensisijaiset tavoitteet tu-
levalla kaudella ovat nousu takaisin 
EM-kilpailuiden A-sarjaan ja Suomen 
mestaruuden uusiminen. Nousu A-
sarjaan vaatisi sijoittumista B-sarjan 
kahden parhaan joukkoon. B-sarjan 
voitolla pääsisimme tavoittelemaan 
MM-kilpailupaikkaa jo tulevalle kau-

delle. Pidemmällä tähtäimellä tavoitte-
lemme 2018 olympiapaikkaa.

Aikaisempina vuosina olemme kier-
täneet ennen EM-kilpailuita kaikki 
CCT-kilpailut, mutta tällä kertaa es-
teeksi nousi raha. Joukkue menetti 
paitsi Olympiakomitean tuet niin myös 
muutaman kauden jatkunut yhteistyö 
Ilmarisen kanssa tuli päätökseen. Liiton 
tuen rinnalla näillä kahdella, varsinkin 
Olympiakomitean tuella on ollut suuri 
merkitys joukkueemme harjoittelussa. 
Suuri rahallinen tuki on mahdollistanut 
kalliit CCT-turnaukset, joista on saanut 
kerättyä arvokasta pelikokemusta ja ko-
vatasoisia jääolosuhteita. 

Tämän myötä jouduimme pähkäile-
mään miten saisimme mahdollisimman 
kovatasoista harjoittelua minimaalisella 
budjetilla. Päädyimme osallistumaan 
vain Tukholman CCT-kilpailuun, johon 
matkustaminen on edullisinta, helpoin-
ta ja pelejäkin luvattu vähintään neljä. 
Lisäksi päätimme järjestää neljän päivän 
leirin Tukholmassa samaisessa Dande-
rydin hallissa ja järjestää siellä runsaan 
jääajan lisäksi kovatasoisia pelejä ruot-
salaisjoukkueita vastaan. Lähdemme 
myös pelaamaan Tallin cupin. Marjo 
pelailee jo totuttuun tapaan toisen jouk-
kueen kanssa siellä ja me muut lähdem-
me pelaamaan ensimmäisen yhteisen 

turnauksen Maijan kanssa. Viikoittain 
pelaamme sarjapelejä ja harjoittelemme 
Oulunkylässä.

Perttu aloitti joukkueemme valmenta-
misen jo keväällä. Yhteistyö on sujunut 
hyvin. Perttu on panostanut joukkuee-
seen odotettua enemmän ja ollut paikal-
la lähestulkoon kaikissa harjoituksissa ja 
kaikissa peleissä. 

Aikaa käytetään niin tekniikan hion-
taan kuin taktiseen opetteluun. Käymme 
Pertun kanssa läpi jokaisen pelin, mikä 
auttaa valtavasti taktisessa opiskelussa. 
Jäällä vietetään nyt hitusen vähemmän 
aikaa kuin aikaisemmilla kausilla, mut-
ta se aika on entistäkin suunnitelmalli-
sempaa ja tehokkaampaa. Toivottavasti 
voimme saada jonkinnäköisen valmen-
nustuen tälle Pertun arvokkaalle työlle!

Tukholman CCT-kisa on jo takana-
päin ja EM-kisat kolkuttelevat alle kah-
den kuukauden päässä. Tukholmassa 
saimme alle hyviä, tiukkoja pelejä, joista 
irtosi muutama hyvä voitto. Ilolla ja jän-
nityksellä odotellaan kaikkea tulevaa. 
Mukavaa alkanutta kautta kaikille!

Terveisin
Naisten maajoukkueen tytöt

Naiset
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Miesten maajoukkue
Joukkueemme on tehnyt määrätie-

toista pitkäjänteistä työtä neljä vuotta. 
Tämä kausi on yksi välietappi pitkän 
aikavälin suunnitelmassa, joka ulottuu 
vuoden 2018 olympialaisiin. Stavan-
gerin EM-kisoissa pääsemme mittaa-
maan nykyisen tasomme Euroopan 
huippumaiden olympiajoukkueita vas-
taan.

Amatööreinä ammattilaisia vastaan. 
MM-kisapaikan saaminen A-sarjasta 
olisi kova suoritus. EM-kisoihin läh-
demme koko kuuden hengen jouk-
kueella. Joukkueessa pelaavat Jermu 
Pöllänen, Timo Patrikka, Kimmo 
Ilvonen, Pekka Peura, Toni Anttila 
sekä allekirjoittanut. Timo nimetään 

kisoihin valmentajaksi, mutta vaihto 
voidaan tehdä vielä ennen kisoja, mi-
käli joku loukkaantuu tai sairastuu. 
Kuuden hengen joukkueen etuna on 
mahdollisuus täyteen kisamiehityk-
seen 4+1+1 omalla porukalla.

Syksyn ohjelmaamme kuuluvat myös 
CCT-turnaukset Baselissa, Champe-
ryssa ja Edinburghissa. Turnauksissa 
saamme pelata osittain samoja jouk-
kueita vastaan kuin EM-kisoissakin. 
Myös jääolosuhteet muistuttavat EM-
jäitä enemmän kuin kotimaan harjoi-
tusolosuhteet. Esimakua nousevista 
liukkaista jäistä joukkueestamme sai-
vat Pekka ja allekirjoittanut Mixed-
EM-kisoissa. Sieltä haaviin jäi neljän-
nen sijan lisäksi roimasti oivalluksia ja 
kokemuksia arvokisajäistä.

Panostamme valmentautumisessa 
kokonaisvaltaiseen joukkueen kehit-
tämiseen ja jääharjoituksissa laatuun, 
koska määrässä emme voi kilpailla am-
mattilaisten kanssa. Tälle kaudelle val-
mistautuminen aloitettiin jo keväällä, 
jolloin hiottiin tekniikkaa kuntoon. 
Nyt syksyllä tekniikan hiominen jat-
kuu, mutta harjoitusten painoa siirre-

tään pikkuhiljaa pelilliseen suuntaan. 
Säännöllisiä harjoituksia meillä on vii-
koittain Kisakalliossa ja Oulunkylässä. 
Allekirjoittanut vastaa valmennusoh-
jelmasta sekä yksittäisten harjoitusten 
laatimisesta.

Kausibudjettimme on rajallinen, 
mutta yhteistyökumppaneita hankki-
malla pyrimme helpottamaan tilan-
netta. Kauden ensimmäisiä voittoja 
olikin Nonamesportin hankkiminen 
sekä miesten että naisten maajoukku-
eiden peliasujen toimittajaksi. 

Ensimmäistä kertaa meillä on cur-
lingille suunniteltu oma design ja ur-
heilulliset asusteet. Ja jotta myös muut 
voittaisivat, Nonamesport tarjoaa alen-
nuksella peliasut kaikille curlaajille.

Tomi Rantamäki

Miehet

Mixed-joukkueiden Euroopan mestaruudesta pelattiin Edinbughissa 14. - 20.9. - kisajuttu sivulla 16.             Kuva: WCF / RIchard Gray
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 www.nonamesport.com 
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Fiilistellen kuvat

Hyvinkää Bonspiel  
Martti Salonen

Turku Open
Tero Tähtinen

Leppävirran Kesäturnaus
Kuvat: Team Medved

Kangasniemen Syysturnaus 
Marjo Suuronen

Kesäfiilis 2013

curling.fi
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Tällä kaudella keskuudessamme pelaa 
kaksi ulkomaalaista, jotka ovat saaneet  
Curlingliiton hallitukselta erityisluvan 
osallistua miesten SM-sarjaan: Valentin 
Demenkov (RUS) ja Jason Moore (CAN). 
Demenkov vahvistaa Markku Uusipaaval-
niemen joukkuetta ja Moore puolestaan 
debytoi Tero Tähtisen joukkueessa. Tässä 
Jasonin terveiset curlingyhteisölle hänen 
omalla äidinkielellään: 

I first started curling at about the age of 
12 when my brother invited me to come 
down to try it out at my local curling club. 
My first day when I walked into the club 
one of the volunteer ladies immediately 
made me feel welcome. She instructed me 
about the basics of curling and equipment 
that was needed in order to curl. The first 
few weeks I was given one on one instruc-
tion and demonstrations on the ice about 
sliding and delivering the stones. It didn’t 

Nyt on taas aika ennakoida tulevaa  
SM-sarjan tiimoilta. Miesten mestaruus-
sarjassa mitalikolmikko näyttäisi olevan 
ennakkoon selvä - Kauste, Rantamäki ja 
Kiiskinen. Kaikilla joukkueilla on sama 
kokoonpano kuin viime kaudellakin. 
Mestaria on kuitenkin vaikea mennä 
veikkaamaan etukäteen. Mutta – pa-
lauttaako Kalle valtikan Hyvinkäälle, 
kun Wille Mäkeläkin on luvannut, että 
joukkue satsaa tähän kauteen edellistä 
enemmän? Toni Sepperi ja Iiro Sipola 
yhdistivät voimansa. Kun joukkueesta 
löytyy heittotaitoakin kippariparival-
jakon lisäksi – Jere Sullanmaaa ja Kas-
per Hakunti – niin voisiko tässä olla 
veikatun kärkikolmikon ykköshaastaja? 
Tonin joukkue joutuu kuitenkin hake-
maan vauhtia SM-sarjaan karsintojen 
kautta.

Kaksi varmaa mestisjengiä ovat M 
15  ja Markus Sipilä, joka viime kaudel-
la voitti 1-divarin. Hienoa, että Mark-
ku sai porukan kasaan vaikka Jakke ja 
Tommi eivät tällä kaudella pelaakaan. 
Joni jatkaa edelleen Maken kanssa. Va-
lentin Demenkovilla on curlingtaustaa 
ja uutta lajivaltausta yrittää Jari Turto 
– tarkkuussuunnistuksen maailman-

mestari. Veikkaan, että Markku täl-
lä porukalla voisi yltää maksimissaan 
neljänneksi. Markukselle tarjoan sijoja 
5–7. Lopullisesti mestisjengit tiedetään 
esikarsintojen jälkeen. Sinne lienevät lä-
hinnä tyrkyllä Sepperi ja Mr Presidentin 
uusi-vanha M-curling. 

Naisten puolella on merkittäviä ja voisi 
sanoa harmittaviakin poissaoloja. Ellen 
Vogtin mukana katosi koko joukkue. Ja 
missä ovat Esther Juhasz ja Jenni Sullan-
maa? Yksi merkittävä kipparivaihdoskin 
on - Anne Malmin ja muun joukkueen 
tiet erosivat ja viimevuotista Suomen 
mestaria johtaa nyt Sanna Puustinen, 
joka on tällä kaudella ehdoton ennako-
suosikki mestariksi. Lähin haastaja on 
ymmärtääkseni Katja Kiiskinen. Annen 
taidot ja osaaminen on kaikkien cur-
ligihmisten tiedossa, mutta se ei yksin 
riitä mestaruuteen asti. 

”Juniorijoukkue” Emmi Lindroosin 
johdolla hakee pelikokemusta ja pelai-
lee ristiin kolmikon Satu Koivisto (Ala-
vus), Saara Markkanen (Ranua) ja Kirsi 
Kauste (Vantaa)  kanssa ja jakaen näiden 
kesken sijat 4–7. 

Loppuun hiukan irrallista jutun tyn-
kää. Enpä voi olla – taas kerran – mä-
rehtimättä sitä, että yhtään SM-sarjan 
peliviikonloppua ei löydy Oulunkyläs-
tä. Enkä ehkä ole ainoa. Kangasniemen 
turnauksessa olin majoittuneena samas-
sa paikassa todella hyvässä seurassa – ra-
nualaisten kanssa. Keskustellessamme 
siellä kaikenlaista tuli ilmi sellainenkin 
asia että peliviikonloppujen eteläkeskei-
syys oli jopa saanut miettimään lähde-
täänkö ollenkaan mukaan SM-sarjaan. 
Ja joidenkin ranualaisten mielestä mat-
kustelun kannalta paras paikka olisi 
Oulunkylä. 

Miten olisi seniorien SM-kisoja aja-
tellen seuraavanlainen ehdotus? Kaksi 
alkukarsintaa, joista molemmista neljä 
jengiä lopputurnaukseen. Sitten vii-
konloppuna kunnon kahdeksan jengin 
vääntö mestaruudesta. Se ensimmäinen 
alkuturnausjako pelattaisiin vaikka lin-
jalla Kangasniemi-lännestä itään. 

Luin liiton kokouspöytäkirjoista, että 
oltaisiin palkkaamassa paria ruotsalaista 
valmentajaa. Odotan mielenkiinnolla, 
mitä tapahtuu. Siinä se – hyvää cur-
ligkautta kaikille! 

take long to learn enough to be able to take 
part in my first game with others my age. I 
was encouraged by the club to form a team 
and to start playing in tournaments, which 
is exactly what I did. This never would have 
been possible without the support and en-
couragement from my local club. It’s up to 
the local clubs to do their part and encou-
rage young people to give curling a shot. 

After moving to Finland six months ago, 
I have only had the chance to dip my feet 
into the Finnish Curling scene.  Curling 
ice in Finland is few and far between, but 
curling none the less. Even though curling 
is not the most popular sport in Finland, 
the select few people who do curl here are 
dedicated. This usually consists of traveling 
long distances to play on arena ice and pay-
ing high prices for curling equipment. In 
my native Canada, I was fortunate enough 
to have a dedicated four sheet curling club 

within walking distance from my home 
which was always available for my team 
to practice. There was the opportunity to 
play in weekly leagues most days of the 
week which kept us on the ice 2-3 times 
per week not including all the weekend 
tournaments. 

Since arriving in Finland I have been 
welcomed onto a new team and looking 
forward to the upcoming year and what 
Finnish curling has to offer. It has been 
an interesting transition for the first 
few events of the season getting used 
to somewhat of a language barrier. 

Minun suomi ei ole hyvä! Curling 
in Finland definitely has its perks as I 
have never been able to enjoy a sauna 
at a hotel after a long day of curling. 
That part of the Finnish culture I can 
get used to! 

 – Jason Moore
 ja Tero Tähtinen

Vahvistuksia ulkomailta

HEMPPA: Kausiennakko 2013/14
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Tätä kirjoittaessa eletään syyskuun 
loppua. Kausi on ollut käynnissä jo 
pari kuukautta. Joukkueemme kausi 
alkoi tänä vuonna tuttuun tapaan Tur-
ku Openista, joka pelattiin jälleen ker-
ran erinomaisissa olosuhteissa. Turussa 
onnistuimme puolustamaan edellis-
kauden voittoa menestyksekkäästi. 
Pian Turun jälkeen pääsimme aloitta-
maan varsinaisen jääharjoittelun Loh-
jan Kisakalliossa. Treenasimme elo-
kuun pääasiassa viikonloppuisin kaksi 
kertaa molempina päivinä satunnaisil-
la arkivuoroilla höystettynä. Syyskuun 
alussa Oulunkylän Curlinghallin au-
kaistua ovensa mukaan tulivat myös 
arkitreenit. Tällä hetkellä treenaamme 
pääasiassa arkena Oulunkylässä ja vii-
konloppuisin Kisakalliossa.

Viime vuodesta poiketen päätimme 
muuttaa aavistuksen treenien paino-
pistettä siten, että suurin osa jääajasta 
tulee viikonloppuna. Viikonloppuna 
oikeisiin asioihin keskittyminen on 
helpompaa, kun ei tarvitse miettiä esi-

merkiksi työasioita ja ennen kaikkea 
treeneihin ei tarvitse tulla työpäivän 
päätteeksi.  Tällä hetkellä ratkaisu 
tuntuu onnistuneelta. 

Kilpailukalenterimme muuttui myös 
hieman viime vuodesta. Teimme jouk-
kueen kanssa päätöksen jättää kauden 
avaava Badenin CCT-turnaus (Cur-
ling Champions Tour) väliin. Turnaus 
olisi pelattu elokuun lopussa. Emme 
kokeneet, että turnaus tässä vaiheessa 
kautta palvelisi valmistautumistamme 
kauteen parhaimmalla mahdollisella 
tavalla. Elokuussa pidimme kuitenkin 
painopisteen tekniikkaharjoittelussa 
sen sijaan, että olisimme vielä mureh-
tineet liikaa esimerkiksi voimakontrol-
lia. Tätä kirjoittaessa kilpailukautem-
me Euroopassa onkin vielä avaamatta, 
sillä valitettavasti tänä vuonna ei enää 
järjestetty Oslon CCT-turnausta, joka 
olisi ohjelmassa tässä syyskuun loppu-
puolella.

Pitkähkö odotus on kuitenkin pian 
loppumassa, sillä lokakuun alussa 

CCT alkaa pyöriä tosissaan Euroopas-
sa. Heti lokakuun alkuun on luvassa 
kovatasoinen Baselin CCT-turnaus eli 
Swiss Cup Basel. Paikalla ovat kaik-
ki Euroopan parhaimmat joukkueet 
Niklas Edinin joukkuetta lukuun ot-
tamatta. Suomesta on paikan päällä 
pelaamassa meidän ohellamme Tomi 
Rantamäen EM-joukkue.

Kaksi viikkoa Baselin jälkeen pe-
lataan jälleen Sveitsissä. Tuolloin on 
vuorossa Curling Masters Champery, 
Champeryssa. Kyseessä ei ole ihan 
niin kovatasoinen turnaus kuin Base-
lissa, mutta luvassa on silti kovia pe-
lejä esimerkiksi Sveitsin parhaimmis-
toa vastaan. Euroopan parhaimmisto 
kuitenkin leireilee ja pelaa noihin ai-
koihin Kanadassa. Tomin joukkue on 
edustettuna myös täällä.

Champeryn jälkeen seuraava ja 
myös tämän vuoden viimeinen CCT-
turnaus pelataan Edinburghissa. Ky-
seessä on Edinburgh International 
Championships. Täälläkään Suomen 
maine ei ole ainoastaan meidän vas-
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Hyvinkään paikallissarjaan osallis-
tui 20 joukkuetta. Mestaruussarjassa 
pelattiin tuttuun tapaan kaksinkertai-
nen runkosarja. Sen voitti ainoastaan 
kaksi tappiota kaudella kärsinyt Eu-
rocks. Molemmat tappiot tulivat syys-
kierroksella, Rapakympille ja Fiina 
Curlingille. Eurocks pääsi siis suoraan 
finaaliin. Finaalivastus tuli kakkonen 
vs. kolmonen välierästä.

Rapakymppi keräsi 28 pistettä ollen 
runkosarjan toinen. Kolmospaikasta 
käytiin kova taistelu. Lopulta Hestra 
(25 pist.) keräsi pisteen enemmän kuin 
Ucc.Elit (24 pist.). Välierässä kohtasi-
vat siis Rapakymppi ja Hestra. Vaikka 

Hyvinkään paikallissarja 2012–2013

tuullamme, sillä Tomin joukkue osal-
listuu tännekin. Nykyinen tilanne on 
hieman hullunkurinen, kun meillä on 
tällä hetkellä sekä maajoukkue että 
olympiajoukkue. Se hyvä puoli tässä 
kuitenkin on, että Suomella on tällä 
hetkellä kaksi joukkuetta pelaamassa 
Euroopan kovatasoisemmissa turna-
uksissa. Ennen Edinburghia pelaam-
me kuitenkin vielä Helsinki Openin. 
Kyseinen turnaus sopii ohjelmaamme 
mainiosti, sillä joukkueemme tarvit-
see kuitenkin mahdollisimman paljon 
pelejä ennen olympiakarsintaa. Välillä 
on myös mukava saada pelejä alle siten, 
ettei tarvitse matkustaa useamman tu-
hannen kilometrin päähän.

Viime vuonna menestys CCT:lla oli 
joukkueemme kohdalta kohtuullisen 

vaisua. Edinburgh oli ainoa turnaus, 
jossa pääsimme alkulohkostamme jat-
koon ja sitä myötä rahoille. Tuollakin 
kuitenkin hävisimme tiukan väännön 
jälkeen puolivälierän vielä silloin Tom 
Brewsterin kipparoimalle Skotlannin 
maajoukkueella. Tänä vuonna tavoit-
teenamme on myös menestyä CCT:lla. 
Siitä lähdetään, että jokaisessa turna-
uksessa mennään alkulohkosta jat-
koon.

Tämän syksyn tai alkukauden var-
sinainen päätavoite tulee sitten joulu-
kuussa olympiakarsintojen muodossa. 
Olympiakarsinnat pelataan Füssenis-
sä, Saksassa jouluun 11.-15. päivä. Suo-
men lisäksi kahdesta paikasta olym-
pialaisiin kilpailevat miehissä Tsekki, 

Eurocks voitti puulaakisarjan jatkopään pelissä 
Hestrasta. Kuvassa tulostaululla  finaaliottelun
kulku.

Rapakymppi sijoittui runkosarjassa 
paremmin, oli Hestra voittanut kak-
sikon kauden molemmat kohtaamiset 
selkein 8-1 ja 10-3 numeroin. Välierä 
oli tasainen taistelu, joka kääntyi kau-
den aikaisempien pelien tavoin Hest-
ralle 8-5.

Finaaliin molemmat joukkueet läh-
tivät kokeneilla kokoonpanoilla. Eu-
rocks pelasi joukkueella Juha Pekaris-
to, Paavo Kuosmanen, Teemu Salo ja 
Kalle Kiiskinen. Haastaja Hestrassa 
pelasivat Risto Kolmonen, Ari-Matti 
Ruottu, Paavo Ruottu ja Olli Orrai-
nen. Neljän pään jälkeen oli pientä yl-

lätystä ilmassa, sillä Hestra oli jo 7-1 
johdossa. Eurocks terästäytyi viiden-
nessä päässä ottaen siitä viisi pistettä. 
Kahdeksan pään jälkeen oltiin tasati-
lanteessa 9-9. Edessä oli jatkopää, jossa 
Eurocksin onnistui varastaa yksi piste. 
Näin kultamitalit Eurocksille.

Kakkosdivarin kärjessä oli tasaista. 
Sarjan voitti Fipa pisteen erolla ennen 
HSV:tä. Kolmas oli Aleksis Kivet.

Ranska, Saksa, Japani, Uusi-Seelanti, 
Etelä-Korea ja Yhdysvallat. Karsinnat 
pelataan single round robinina eli jo-
kainen joukkue kohtaa toisensa alkuun 
kertaalleen. Tämän jälkeen round 
robinin voittaja ja kakkonen pelaavat 
keskinäisen pelin ensimmäisestä olym-
piapaikasta. Voittaja varmistaa paik-
kansa tässä vaiheessa. Kyseisen ottelun 
häviäjä pelaa sitten toisesta paikasta 
round robinin kolmosta vastaan. 

Kahdeksan maata ja kaksi paikkaa. 
Karsintojen läpäisy vaatii siis erin-
omaista suoritusta. Osa näistä mais-
ta on voitettu jossain välissä – osalle 
hävitty. Unelma olympialaisista on 
kuitenkin elossa ja se on paljon realis-
tisempi kuin vielä vuosi sitten tähän 
aikaan. 

Olli Orrainen:



Ellariina Rautio koki jään liukkauden, kun hänen liukunsa päättyi pyllähdykseen. Raution takamus ei ollut ainoa, 
joka sai koululaiscurlingissa jääkosketuksen. Kuva Terhi Collin.
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Teksti:  
Tero Tähtinen / Olli Orrainen

Kuvat:  
Tero Tähtinen,  

Mika Lehtinen (voittajat)

Hyvinkäällä koululaiscurling pelat-
tiin viimevuotiseen tapaan jäähallin 
puolella Finnish Bonspielin esitur-
nauksena. Koululaiscurling keräsi 
mahtavan osallistujajoukon: joukku-
eita osallistui yhteensä 30. Näistä 10 
lukioista ja 19 yläkouluista. Lisäksi 
mukana oli yksi alakoulun joukkue, 
jolle opetettiin curlingia ja pelattiin 
lopuksi harjoituspeli. Pelaajia oli lähes 
80, joista tyttöjä 16.

Turnaus vietiin läpi yhdessä päiväs-
sä: hallissa oli pelejä klo 8-15. Kaiken 
kaikkiaan otteluita kertyi  40 ja jo-
kainen joukkue sai pelata vähintään 
kaksi peliä. Osallistumista helpotti 
hallille järjestetty bussikuljetus. Tur-
nauksen tulospalvelu hoitui hallilla 
tv-monitorin kautta. Tulokset päivi-

tettiin myös nettiin Hyvinkään seu-
ran Facebook-sivuille.

Turussa vastaava turnaus järjestettiin 
Turku Openistakin tutussa Kupittaan 
jäähallissa. Osallistuneita joukkueita 
oli 10. Voittajaksi Turun turnaukses-
sa selviytyi Naantalin Kuparivuoren 
alakoulun joukkue Laura Hemmi (s), 
Nea Palletvuori (v), Jasmin Satto ja 
Josefiina Satto. Kuparivuoren joukku-
een lisäksi ainoastaan yksi joukkue oli 
alakoulusta, muut yläkoululaisia. 

Vaikka isokokoiset yläkoulun poi-
kajoukkueet hieman aluksi voittaja-
joukkuetta pelottivatkin, näyttivät 
tytöt että kyseessä on taito-, ei voima-
laji. Auran yläkoulun pojat kaatuivat 
finaalissa numeroin 8-1 ja pokaali 
lähti tyttöjen mukana Naantaliin. 

Laura, Nea, Jasmin ja Josefiina ovat 
myös osallistuneet aktiivisesti Cop-
perHill Curling Clubin puulaakiin 
sekä käyneet hakemassa oppia Suomen 
Curlingliiton juniorivalmennuksesta. 

Toivottavasti nämä tapahtumat in-
nostivat saamaan uusia harrastajia lajin 
pariin!

Curling liikutti koululaisia 
Hyvinkäällä ja Turussa



Mixed-joukkueiden Euroopan mesta-
ruudesta pelattiin Edinbughissa 14. - 20.9. 
Suomea mittelöissä olivat edustamassa 
Tomi Rantamäki (s), Pekka Peura, Anne 
Malmi ja Tiina Suuripää. Viimevuotisis-
ta kisoista Suomella oli puolustettavanaan 
EM-pronssi, joten ilman paineita joukkue 
ei matkaan päässyt lähtemään.

Suomi oli sijoitettu C-lohkoon yh-
dessä Itävallan, Tanskan, Irlannin, 
Italian, Slovakian, Slovenian ja Turkin 
kanssa. Joukkueen peli asettui heti 
uomiinsa ja ensimmäinen vastustaja 
Turkki kaatui lukemin 8–2. Tämän 
pelin jälkeen voitot seurasivat toinen 
toistaan ja viimeisenä Suomen hurjan 
vireen sai lohkovaiheessa kokea Italia, 
joka kaatui luvuin 5–3. Suomi siis vä-
lieriin tappioitta!

Välierässä vastaan asettui rakkaan 
naapurimme Ruotsin joukkue. Ran-
tamäen kipparoiman joukkueen peli 
kulki Ruotsia vastaan entistäkin väke-

vämmin eikä pelissä Suomen joukku-
eelta virheitä nähty. Selkeä 7–3 voitto 
takasi paikan neljän parhaan joukossa 
ja tien mitalipeleihin – joukkueen it-
seluottamus oli korkealla ja kirkkain 
mitali kiilui jo silmissä.

Semifinaalivastustaja oli jo ehkä 
etukäteenkin kovimmaksi joukku-
eeksi arvioitu Andreas ”Andy” Kappin 
kipparoima Saksan joukkue. Suomen 
epäonneksi joukkueelle oli valikoitu-
nut huonohko kivisarja ja jäiden nou-
sut olivat aiempia pelejä pienemmät. 
Tästä syystä muutamat merkit jäivät 
hieman liian suuriksi eivätkä poistot 
enää osuneet totutulla tarkkuudella. 
Olosuhteita ei silti käy syyttäminen, 
sillä vastustaja oli vain tällä kertaa pa-
rempi lukemin 7–5.

Pronssipelissä puolestaan Unkaria 
kipparoinut György Nagy oli iskussa 
ja vesitti Suomen hyvät tilanteet mil-
limetrin tarkoilla määrämittaisilla hei-

European Mixed Curling Championships  
Edinburgh, Scotland

toillaan. Lukemin 6–3 pronssi matkasi 
Unkariin ja Suomen lopullinen sijoitus 
Mixed EM -kilpailuissa oli neljäs sija.

Finaalissa kohtasivat isäntämaa Skot-
lanti ja Saksa. Ratkaisu antoi odottaa 
itseään aina viimeiseen päähän asti, 
jossa Saksa viimeisen kiven turvin otti 
yhden pisteen ja vei ottelun nimiinsä 
lukemin 5–4. Kulta siis Saksaan ja ho-
pea Skotlantiin.

Onnittelut vielä Suomen joukkueelle 
hienosta suorituksesta toimituksenkin 
puolesta!

Tero Tähtinen 
Kuvat: WCF / Richard Gray
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Suomen joukkueen
pelitulokset
(h=hammer):

FIN – TUR (h)  8-2
SLO (h) – FIN  1-10
AUT (h) – FIN  6-9
SVK (h) – FIN 5-8
IRL (h) – FIN  3-7
FIN – DEN (h) 6-4
FIN – ITA (h)  5-3

FIN – SWE (h) 7-3 
välierä

FIN – GER (h) 5-7
semifinaali

HUN – FIN (h) 6-3
pronssipeli

Turnauksen voittajajoukkue Andreas Kappin kipparoima Saksan joukkue.
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Meiltä ja 
maailmalta
Teksti:  Jari Laukkanen
Kuvat  WCF-arkisto

• Orleans Arena Las Vegasissa isännöi 16.–19.1.2014  Continental Cupia 
ensi kerran. Muun maailman joukkueeseen nimettiin mahdollisia Sochin mi-
talisteja eli meriittejä löytyy entuudestaan. 

Miehissä kärkinimenä Niklas Edinin joukkue Ruotsista ja joukkuekavereik-
si saapuvat Thomas Ulsrudin kokenut norjalaisnelikko sekä David Murdochin 
johtama skottiryhmä. Edin kaappasi viimeisimmän maailmanmestaruuden, 
Murdochilla niitä on kaksi ja Ulsrudilla mm. olympiahopeaa ja tukku muita 
mitaleja.

Naisten puolella Muu maailma laittaa tuleen hallitsevan maailmanmestarin 
Eve Muirheadin joukkueen, Ruotsin Margareta Sigfridssonin joukkueen sekä 
uutena kasvona nousevan tähden, 22-vuotiaan japanilaisen Satsuki Fujisawan 
johtaman keltanokkatiimin.

Joukkueen kapteenina toimii David Hay Skotlannista ja valmentajana Peja 
Lindholm Ruotsista. Maineen ja kunnian lisäksi voittajajoukkueen jokaisel-
le jäsenelle on luvassa CAD 2000 ja kakkosille jää tilipussiin CAD 1000 per 
joukkueen jäsen. Lisäksi skineissä on mahdollisuus kasvattaa jokaisen tilipussia 
500 dollarilla. Erilaisissa pelimuodoissa on jaossa 60 pistettä ja ensimmäisenä 30 
pinnaa kasaan saanut vie pystin kotiin. Viimeksi pysti meni Pohjois-Amerikan 
joukkueelle, miten käy seuraavalla kerralla?

Israel mukaan curlingiin
Israel on hyväksytty WCF:n toimesta Maailman curlingliittoon ja siitä tuli 

liiton 49. jäsen. Liiton puheenjohtaja Kate Caithness toivotti Israelin tervetul-
leeksi mukaan curlingperheeseen ja lupasi auttaa uutta maata kehittymään lajin 
parissa.

Joukkueita olympialaisiin
Olympiakausi on startannut ja ainakin seuraavat joukkueet ovat varmistaneet 

matkansa Sochiin.

Ruotsi•	  
Miehet: Niklas Edin, Sebastian Kraupp, Viktor Kjäll, Fredrik Lindberg, 
Oskar Eriksson 
Naiset: 
Maria Prytz, Margaretha Sigfridsson, Christina Bertrup, 
Maria Wennerstrom, Agnes Knochenhauer
Tanska•	  
Miehet: Rasmus Stjerne (skip), Mikkel Adrup Poulsen, Johnny Frederik-
sen, Troels Harry, Lars Vilandt (alternate). James Dryburgh (coach). 
Naiset: 
Lene Nielsen (skip), Helle Nordfred Simonsen, Jeanne Ellegaard, Ma-
ria Poulsen, Mette de Neergaard (reserve). Gert Larsen (coach).
Iso-Britannia•	  
Naiset: Eve Muirhead (skip), Claire Hamilton (lead), 
Vicki Adams (second), Anna Sloan (third

Osakuva Markus Sipilän kuvasta

Muun maailman joukkue 
nimetty Continental Cupiin

 http:// 
sochi2014. 

curlingevents.com/ 
oqe-2013- 

schedule-of-play

Olympia- 
karsintaturnauksen

 peliohjelma
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Curlingetiketistä asiaa
• Uutisia selaillessa osui silmään kanadalaisen Regina Leader Postin juttu cur-

lingin etiketistä. Tämä on kuitenkin asia, jota kaikki curlingpelaajat haluavat nou-
dattaa ja ajattelin, ettei siitä muistuttaminen ole koskaan turhaa. Tässä vapaasti 
suomennettuna lehden listaus oikeista toimintatavoista kentällä ja sen ulkopuolella. 
Listaus on kirjattu pyhän lupauksen muotoon, joten jokainen voi mielessään miettiä 
näitä omalle kohdalleen.

Curlinginpelaajan
pyhä lupaus
 

Pelaan aina hyvässä urheiluhengessä.• 
Käyttäydyn kohteliaasti kentällä ja sen ulkopuolella.• 
En koskaan tietoisesti riko sääntöjä. Jos kuitenkin vahingossa • 
teen niin, ilmoitan siitä itse.
En koskaan toimi niin, että se voitaisiin tulkita vastusta-• 
jan, joukkuekaverin tai kenttävirkailijan pelottelemiseksi tai  
halventamiseksi.
Tulkitsen sääntöjä puolueettomasti ja pidän aina mielessä, • 
että sääntöjen ansiosta peli sujuu järjestäytyneesti ja oikeuden- 
mukaisesti.
Hyväksyn nöyrästi rangaistuksen, jonka mikä tahansa hallin-• 
toelin minulle langettaa sääntöjä rikkoessani.
Kättelen vastustajani aina ennen peliä ja sen jälkeen.• 
Kun vastustaja on valmistautumassa heittoonsa ja heittämässä, • 
seison hoglinjojen välissä liikkumatta. Lähden liikkeelle vasta 
kun kivi on irronnut vastustajan heittäjän kädestä.
Jos seuraavana on minun heittovuoroni, voin seistä hakkien  • 
takana tulostaulun luona. Pysyn silloin hiljaa paikallaan ja 
poissa heittovuorossa olevan näkökentästä.
Ainoastaan kippari ja varakippari voivat kokoontua pesän  • 
takana. Heidän tulee pitää harjansa paikallaan siten että ne 
eivät häiritse vastapuolen heittäjää.
Käytän aina puhtaita, jäätä vahingoittamattomia kenkiä jäällä • 
kulkiessani.
Olen aina valmis heittämään, kun on minun vuoroni.• 
Pään viimeisen kiven pysähdyttyä pysyn poissa pesästä kunnes • 
pään tulos on sovittu vastapuolen kanssa.
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Tammikuun European Junior Curling 
Challengeen valmistautuva Tampereen 
Curlingin junnujoukkue kävi hakemas-
sa oppia WCF:n juniorileiriltä. Viikon 
teholeiriltä tarttui mukaan läjäpäin 
uusi oppeja myös valmentajalle.

Sweetlake Junior Camp järjestetiin 
elokuussa Zoetermeerissä, Hollannis-
sa. Leirille osallistuivat Latvian tyttö- 
ja poikajoukkueet, Hollannin poika-
joukkue ja Suomen pojat Tampereelta. 
Leiriläisille oli tarjolla maailmanluo-
kan valmennusoppeja Kanadasta. Dan 
Rafaelin meriittilistalta löytyy Kiinan 
naisten valmentaminen maailmanmes-
taruuteen vuonna 2009. Scott Arnold 
puolestaan on entinen Kanadan juni-
orien päävalmentaja. Scott on lisäksi 
tehnyt yhdessä yliopistojen kanssa tie-
teellistä tutkimusta mm. harjaamisesta 
ja on Vancouverin olympialaisiin kehi-
tettyjen Equalizer-harjanpäiden isä. 

Leirin ohjelma oli varsin intensiivi-
nen. Parin päivittäisen jäätreenisession 
lisäksi ohjelmassa oli luentoja ja  fyysis-
tä treeniä. Päivien päätteeksi vuorossa 
oli peli, jossa harjoiteltiin päivän aika-
na opittuja uusia taitoja niin heittotek-
niikan kuin joukkuepelaamisen vink-
kelistä. Kaikkien joukkueiden kehitys 
viikon aikana oli kerrassaan huikeaa. 
Iloisena yllätyksenä WCF, Goldline, 
Performance ja Balance Plus lahjoitti-
vat kaikille leirin junioreille upouudet 
hiilikuituharjat. 

Leiri oli erittäin antoisa myös aloit-
televan valmentajan näkökulmasta. 
Ammattilaisilta sai repun täydeltä 
neuvoja valmentamiseen. Tekniikka-
puolella parasta antia olivat perustellut 
näkemykset siitä, miksi tiettyjä asioita 
opastettiin tekemään tietyllä tavalla 
sekä itselleni uusia ajatuksia siitä, mi-
hin heiton palasiin kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Kovin dramaattisia eroja 

tekniikkapuolella ei tullut esimerkiksi 
niihin tekniikkaoppeihin joita löytyy 
Curling.fi:n wikistä, mutta muuta-
mien yksityiskohtien kohdalla palaset 
loksahtivat kivasti kohdalleen.

Erinomaisena vinkkinä mukaan 
tarttui iPadilla tehtävä videotreeni. 
Ubersense-nimisellä sovelluksella pys-
tyy analysoimaan heittoa välittömästi 
treeneissä. Suurelta näytöltä ja hidas-
tuksilla, zoomauksilla ja apuviivoilla 
videotreenauksen saa vietyä aivan uu-
delle tasolle verrattuna perinteiseen vi-
deokameraan.

Android-laitteilla vastaavan asian 
ajaa Coach’s Eye -sovellus. Tabletin saa 
kiinni tavalliseen tripodiin pari kymp-
piä maksavalla telineellä, joita voi tila-
ta esim. Amazon.de:stä.

Teksti: Markus Sipilä
Kuva: Christian Leibbrandt

                                                      

Sweetlake Junior Camp 2013


