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Pieksämäki Curling tarina 

Näin alkuun voisi lainata Eppu Normaalia:   On vuosi '85, kauan on aikaa siis 

 

Pieksämäkeläiset saivat ensi kosketuksen curlingiin vuonna 1985 järven jäällä hotelli Savon 

Solmun edustalla lajin esittelyillä ja muutamassa yleisötapahtumassa. Puuhamiehenä toimi 

Hotelli Savon Solmun johtajaksi tullut Seppo Summanen. Seppo oli tutustunut curlingiin 

aiemmassa työpaikassaan Joensuussa hotelli Kimmelin johtajana, jonne laji oli rantaantunut 

muutamia vuosia aikaisemmin ja sitä oli pelattu talvella mm. hotelli Kimmelin kesäterassilla.  

Seppo Summanen hankki myös ensimmäiset curling -kivet Pieksämäelle hotellin omistukseen.  

Seuraavana vuonna 1986 käynnistyi vauhdikkaasti kaupungin mestaruuskilpailu 16 joukkueen 

voimin, jossa  pelipaikkana Savon Solmun tenniskentälle jäädytetty curling -rata ja kattona 

taivas. Kaupungin mestaruuden voitti  Sähkölaitoksen –joukkue Pertti Koponen, Markku 

Neuvonen, Kari Olkkonen ja Pekka Keinonen.  Toiseksi tuli GWS ja  Kolmas oli Kaupungin 

joukkue. 
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Pelikaudelle 1986-87 olisi ollut tulossa  enemmänkin joukkueita, mutta jouduttiin rajoittamaan 

osallistujia koska yhdellä radalla 20 joukkueen sarjan pyörittäminen on maksimia haasteli 

silloinen curlingin puuhamies Kari Turunen. Kaudella 1986-87 tuli mies valtaisten joukkueiden 

joukkoon ryhmä naisia, nimellä Sisu-Siskot.  
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Curling huuma vain kasvoi paikkakunnalla, joten ajankohtaiseksi tuli curling -seuran 

perustaminen. Pieksämäen Curling –seuran perustamiskokous on pidetty  29.11.1988, johon 

osallistui 23 henkilöä. Perusteluina seuran perustamiselle oli lajin kehittämisen paikkakunnalla 

ja lisäksi curling -liiton jäsenyys ja sitä kautta osallistumisoikeus virallisiin kansallisiin kilpailuihin. 

Curling –seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Matti Kartano ja johtokunnan jäseniksi 

J P Kauhanen, Pasi Häkkinen, Kari Turunen, Elisa Juvonen, Pekka Keinonen, Anne Olkkonen ja 

Jorma Tiitinen. Seuran hyväksyttiin yhdistys rekisteriin vuonna 1996. 
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Pelikaudelle 1988-89 saatiin curling -kenttä laajennettua kaksi rataiseksi  ja hankittua toiset 

kivet. Leudot säät ja vesisateet sotkivat pahasti 32 joukkueen curling –sarjan pelaamista alku 

vuodesta, mutta sarja saatiin kuitenkin pelattua onnellisesti loppuun ja mestari selville. 

 

Seuraavana vuonna curling harrastajat ja yhteistyökumppanit rakensivat curling -hallin, jolla 

katettiin tenniskenttä ja sinne jäädytettiin luonnonvoimien avulla jää. Curling –hallissa oli 

runkona teräskehikko  ja muovitettu kangas päällysteenä . Hallilla oli pituutta 45 m ja leveyttä  

13 m, joten sen suojaan mahtui hyvin kaksi curling –rataa.  

        

Curling –halli oli ns. monitoimihalli, sillä Savon Solmun rannassa se sai rakennusluvan mukaan 

olla curling käytössä marraskuusta maaliskuulle. Keväällä halli purettiin ja siirrettiin Motoparkiin 

muuhun käyttöön. Halin myötä harrastusolosuhteen ottivat monta askelta eteenpäin, mutta 

leudot säät kiusasivat edelleen pelaamista. Jouduttiin välillä turvautumaan keskuskentän 

tekojäähän, jotta sarjat saatiin päätökseen ja mestari selville.   

Vuonna 1995 ”rättihalli” sai sijoitusluvan silloisen kupla jäähallin viereen Keskuskentälle, jossa 

curlingia pelattiin kevättalvelle 2003 saakka, jolloin halli romahti yöllä lumikuorman alla. Eila 

Keinonen oli viimeinen, joka poistui illalla curling -hallista valot sammuttaen.  
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Viimeisemmät pelit jouduttiin pelaamaan taivasalla hallin vieressä olleella luistinradalla. Aika 

hyvin olivat teräsrakenteisen hallin keston laskeneet, sillä Pieksämäen jäähalli valmistui kesällä 

2003 ja siitä lähtien lajin harrastuspaikkana on toiminut Jäähalli. 

Curlingin harrastus oli huipussaan 90 –luvun alussa, jolloin parhaimmillaan (-92) pelasi 44  

joukkuetta kaupungin mestaruudesta. Mestaruudet ratkottiin kaksi rataisessa ”Rätti” hallissa 

luonnon jäällä. Sarjakausi oli aika lyhyt kestäen noin kaksi kuukautta tammikuun alusta 

helmikuun loppuun ja maaliskuussa sään salliessa. Pelin määrän ja tahti oli huikeaa, sillä joka 

ilta pelattiin neljä peliä, joka teki pelien määrän viikkotasolla 28 peliä.  

 



6 
 

Pieksämäki Curling ry Teuvo Hämäläinen 24.11.2018 

Kun suurin curling innostus oli mennyt  ohi, niin joukkueiden määrää laski huippuvuosien 

jälkeen nopeasti 10 – 15 joukkueeseen, jossa se on ollut yli 20 pelikautta. Nykyiset olosuhteet 

jäähallilla ovat hyvät kuten myös yhteistyö jäähallin henkilökunnan ja halliyhtiön kanssa on 

toiminut hyvin. Jäähallilla on käytössä viisi rataa, joilla pelaamme maanantai-iltaisin ja pelikausi 

kestää lokakuun alusta maaliskuun loppuun. 

Naiset ovat menestyneet parhaiten curlingin SM –kisoissa. Vuonna 1994 Pieksämäellä 

järjestetyissä Suomen mestaruus kisoissa voiton otti Sirpa Tiitisen joukkue. Muut joukkueen 

pelaajat olivat  Anne Olkkonen, Aino Kähkönen, Raili Tikkanen ja Sirpa Minkkinen.  Myöhemmin 

samana vuonna EM kisoissa joukkue oli kymmenes.  

 

 
 

Seuraavina vuosina  Sirpa Tiitisen joukkue otti  vielä kaksi SM –hopeaa. Hopea –joukkueessa 

pelasivat Sirpan, Ainon ja Railin lisäksi Pirjo Ylönen.  
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Vuonna 2004 järjestettiin Pieksämäellä curlingin Suomen Cup, jossa naisemme ottivat Cup –

mestaruuden joukkueella Aino Kähkönen, Eila Keinonen, Mirja Kaijala, Sirpa Tuppurainen ja 

Anne Olkkonen. 

                

Lisäksi seniori naisissa Riitta-Liisa Hämäläinen on ollut Kirsti Kausteen (Vantaa) joukkueessa 

voittamassa vuosina 2012-2015 kaksi SM kullan ja yksi hopeaa ja edustamassa neljä kertaa 

suomea seniori naisten MM –kilpailuissa. Paras sijoitus on Sotshi kisoista 2015, jolloin 

joukkueen sijoittui seniori MM –kilpailuissa oli viides.  

 

Vuonna 1997 Seniori cupissa oli toisena Tauno Kähkösen joukkue (Aino Kähkönen ja Eero 

Koponen) ja kolmantena Jorma Tiitisen joukkue (Matti Kartano, Martti Korkalainen ja Jorma 

Laasonen).  

Vuonna 2000 otti Pieksämäen joukkue SM –hopeaa (Ari Avikainen, Tauno Kähkönen, Jorma 

Laasonen ja Jorma Tiitinen).  

Vuonna 2005 Pieksämäkeläiset ottivat Suomen CUP –hopeaa joukkueella Pekka Jäntti, Jyrki 

Leikas, Teuvo Hämäläinen ja Martti Korkalainen. 
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Viime keväänä 2018 Pieksämäkeläiset ottivat SM –hopeaa seniori 60 SM –kisoissa joukkueella  

Martti Korkalainen, Jyrki Leikas, Reima Sorokin ja Teuvo Hämäläinen. 

         

Lajin kannalta on huolestuttavaa, että se ei kiinnosta nuorisoa. Liekkö niin, että se ole tarpeeksi 

vauhtikasta. Curling on ollut mukana esittelemässä curlingia ja pitänyt jäähallilla curlingin 

opastus koululaisille ja yhteisöille joita vuositasolla on yli 20 tapahtumaa, mutta uusien 

pelaajien määrä on jäät satunnaisiin.  

 

Opastettaviin ryhmiin kuului myös Juvan, Mikkelin ja Varkauden pyörätuoli ryhmä, jotka kävivät 

Pieksämäellä pelaamassa kahden viikon välein usean vuoden ajan.  

Sama suuntaus tuntuu olevan myös muilla curling –seuroilla. Olemme tiivistäneet yhteistyötä 

muiden Itäsuomalaisten curling –seurojen kanssa . Olimme aktiivisia curlingin Itä-Suomi sarjan 

aloittamisessa, jota pelataan nyt kolmatta kautta. Tällaisen alueellisen sarjan tarkoitus oli 

madaltaa osallistumiskynnystä ja lisätä yksi porras lisää paikallissarja ja SM kilpailujen välille. 

Itä-Suomi sarja pelataan turnauksina Pieksämäellä, Joensuussa, Rantasalmella ja 

Kangasniemellä. 
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Kangasniemen Kurlingin kanssa tehty yhteistyö on erityinen, sillä pelaamme toistemme 

paikallissarjoissa ja pidämme keväisin yhteiset pelikauden päättäjäiset vuorotellen toistemme 

vieraana. Pieksämäen paikallissarjassa  pelaa tänä vuonna myös Rantasalmi. 

 

Kiitokset järjestelytoimikunnalle Mirja Kaijala, Martti Korkalainen ja Arto Utriainen ja muille 

juhlan järjestelyihin osallistuneille. Erityiskiitos Artolle, joka on istunut Poleenin arkistossa 

etsimässä seura aineistoa lukemattomia tunteja. 

Mutta Teille kaikille kuuluu suuret kiitokset siitä, että tulitte tekemään juhlastamme juhlan. 

Monet teistä on tehnyt vapaaehtoistyötä lukemattomia tunteja seuran toiminnan eteen, jotta 

olemme saaneet nauttia tämän hienon lajin harrastamisesta ja herrasmiesmäisestä ilmapiiristä 

yli 30 vuotta.  

SUURET KIITOKSET TEILLE KAIKILLE 

 


