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30 vuoden ikään tulleella joensuulaisella curlingseuralla, Joensuu Curlingilla, on

lähes toistasataa jäsentä ja huippuolosuhteet lajin harrastamiseen. Yksi

loistopuitteissa harjoitteleva joukkue on toistamiseen Suomen mestaruuden ja

MM-edustuspaikan napannut seniorijoukkue.

Suomen edustusjoukkue curlingin seniorien MM-kisoissa 2015. Vasemmalta oikealle: Kari Kuskelin, Ari

Pitko, Kari Keränen, Jaakko Lemettinen ja Matti Virtaala.  Kuva: Esa Huuhko / Yle

Joensuun Curlingin seniorit treenaavat Joensuun Mehtimäen kaksirataisella curlinghallilla

kaksi tai kolme kertaa viikossa. Harjoittelu on tuottanut tulosta, sillä joukkue voitti tammikuun

alussa yli 50-vuotiaiden Suomen mestaruuden Loimaalla.

Curlingissa on käytössä systeemi, jonka mukaan Suomen mestaruuden voittanut joukkue on

samalla myös Suomen edustusjoukkue kyseisen vuoden arvokisoissa. Niinpä

joensuulaisseniorit matkaavat huhtikuun lopussa MM-kisoihin Venäjän Sotshiin, viime vuoden

olympiamaisemiin.

– Kävin Sotshissa jo viime vuonna katsojana. Siellä on todella upea ympäristö ja nin hienot

Mistä on kyse?

Joensuu on yksi Suomen merkittävimmistä curlingpaikkakunnista

Seniorien MM-kisoissa Suomea edustaa joensuulaisviisikko
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hallit, että en tiedä, onko missään ollut aikaisemmin niin hienoja, MM-kisoihin suuntavan

curlingjoukkueen varakapteeni Matti Virtaala sanoo.

Tällä kertaa mitaleille?

Virtaala ja kumppanit edustavat Suomea MM-tasolla nyt toista kertaa. Edellisen kerran he

kurlasivat Suomen puolesta Kandan Frederictonissa kaksi vuotta sitten. Kanada on lajin

emämaa, ja kisamatkasta sinne jäi luonnollisesti hyvät muistot.

Päätarkoitus on nauttia hyvästä lajista ja kivoista olosuhteista sekä tutuista

ihmisistä.

– Matti Virtaala

– Erittäin kivat kisat oli silloin. Jäät ja muut puitteet olivat viimeisen päälle kunnossa ja

yleisöäkin oli paljon katsomoissa. Taso oli todella hurja, vastassa oli muun muassa entisiä

maailmanmestareita.

Tasoa oli sen verran, että sijoitus oli lopulta kuudes. Sotshin 24 joukkueen turnaukseen jää

siis parannettavaa.

– Mitalipelit voisivat olla jonkun sortin tavoite Sotshissa. Päätarkoitus on kuitenkin nauttia

hyvästä lajista ja kivoista olosuhteista sekä tutuista ihmisistä.

Senioritason curling ei siis ole totista kilpailua. Tämä näkyy myös seniorikilpailuiden

rahapalkinnoissa, tai pikemminkin niiden puuttumisena.

– Raha ei pyöri seniorikisoissa ollenkaan. Muun muassa kaikki matkat on kustannettava itse.

Saattaa olla, ettei edes MM-kullasta jaeta minkäänlaista rahapalkintoa, Virtaala pohtii.

Oma halli helpottaa harrastamista

Jos hyvin luistaa Joensuun senioreilla, niin samaa voidaan sanoa myös Joensuun

curlingseurasta. Vastikään 30 vuotta täyttäneellä seuralla on noin sata jäsentä ja se on

jäsenmäärältään Suomen toiseksi suurin. Suomessa on noin 750 rekisteröitynyttä

curlingharrastajaa, joista kaikki eivät pääse nauttimaan yhtä hulppeista puitteista kuin

joensuulaiset.

Joensuussa ollaan onnellisessa asemassa kun on oma halli.

– Olli Rissanen

– Monet muut seurat Suomessa joutuvat painimaan jäävuorojen järjetämisten kanssa, koska

monet curlingradat ovat jäähallien yhteydessä. Joensuussa ollaan onnellisessa asemassa

kun on oma halli, Suomen Curlingliiton puheenjohtaja Olli Rissanen sanoo.

– Meillä on tällä hetkellä ehkä Suomen paras halli, parhaat olosuhteet, paras jää ja paras

ilma. Voisin väittää, että Joensuu on Suomen ykkös- tai kakkoscurling-paikkakunta tällä
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hetkellä, Virtaala iloitsee.

Esa Huuhko

Yle Pohjois-Karjala
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