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SUOMEN CURLINGLIITON
I,{ISTORIAA . AINEISTON KERUU

Kaikkia mahdollisia lehtileikkeitä
(valokopiot riittävät) suomalaisen cur-
lingin ia erityisesti curlirgii ron La'

oaleelta häluraan. samoin ha.rskoja
kertomuksia. IosIa.inoita, valohuvid
(lähetä alkuperäinen, joka palaute-
taan)ja tietoja. Tarkoitus on saada
Liiton lähestyessä 25-vuoden ikää
hasaan mahdollrs'n man h'^vää h'sto-
riatietoa kuluneilta vuosilta.

Kaikenlaisen aineiston keruu on alka-
nut ja sitä voi toinittaa Katla Pihiai-
selle postitse (t\4annerheimintie 1O0
A 6 00250 HKI) tai sähköpostitse
(kkpih la inen@ya hoo. com ). Mikäli joku
on kiinnoslunul as aar v hkiytymään
enemmänkin ota yhielttä minuun.

Kaikki tieto on olennaista, koska tyh
jästä päästä on tyhmä kirjoittaa.
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MITA NYT?
ATKAAKO NYT CURLING.BUUMI?

Yllä mainituin otsikoin kyseli asiaa myös viime maanantain (25.2.2OO2) llta-Sano-
mat. Cufling on viimeisten kolmen viikon aikana saanut olympialaisten myötä usko-
mattoman paljon julkisuutta, niin kaikissa tiedotusvälineissä kuin myös kahvipöytä-
keskusteluissa. Markun joukkueen mitaliodotusten myötä myös YLE panosti televisi-
oinnissa curlingiin, jota tuli odotuksiin nähden televisiosta paljon enemmän kuin
uskalsimme odottaakaan; ja useampaan kertaan jopa parhaaseen katseluaikaan!
Poikien viimeinen runkosarjan peli USA:ta vastaan tuli suorana, syrjäyttäen alkupe-
räiseen ohjelmistoon merkityn jääkiekko-ottelun!! Tämän johdosta CURLING on nyt
kaikkien huulilla. Vaikka mitaliodotus ei aivan täyttynytkään, tuloksena oli kuitenkin
hieno viides sija. Suurin voitto lajille oli kuitenkin se valtava PR, mitä Suomen
curlingjoukkueen esiintyminen olympialaisissa toi mukanaan. Tästä suuret kiitokset
Markulle, Villelle, Tommille, Jarille ia Pekalle - Keniäkään unohtamatta! Te teitte
suurenmoisen tvön!!

Liittoon, samoin kuin lu ku isille
yksittäisille pelaajille on tullut vaf
tava määrä curlingia koskevia
kyselyitä. Curlingin pelaamisen
aloittamista suu nnitellaan ny4

monilla uusilla paikkakunnilla,
kuten esimerkiksi Lahdessa,
Turun seudulla, Seinäjoella ja
Rovaniemellä. Meiltä on jo kyselty
useita kivisarjoja! Ja Jos viime
kaudella Myyrmäessä oli pal.Jon

lajiesittelyitä, niin nyt niitä vasta
onkin: tämän ja kahden seuraavan
viikon ajaksi on esimerkiksi tilattu
40 esittelyä! Viime viikolla hiihto-
lomalla oli Oulunkylän tekojäära-
dalla ulkona curlingesittely: Reilun
kahden tunnin aikana seisoi kuu-
dessa jonossa yli 200 henkilöä.
joista kukin kävi vuorollaan heit-
tämässä kiveä ja juoksi sen jäl-
keen välittömästi takaisin jonon
päähän!

Paljon siis tapahtuu aivan itsek-
seen. Mutta paljon on myös
liitolla ja jäsenseuroilla tehtävää.
jotta voisimme hyödyntää mah-
dollisimman hyvin nlt saamamme
erittäin positiivisen ju lkisu uden.
Uusien pelaajien, erityisesti nuor-

ten mukaan saaminen on nyt seu-
roille haaste, johon olisi pystlttävä
vastaamaan. lvleidän on myös
huolehdittava siitä, että pysymme
julkisuudessa! Huolehditaan siis
siitä, että nyt todellakin alkaa
CURLING-BOOMI!!

EM-KISAT vrenumÄeu.Ä
MENESWS

Ensimmäiset Suomessa pidetlt
curlingin arvokisat oli menestys,
ainakin minun mielestäni sekä
n iin joukkueilta kuin toimitsijoil-
takin saadun palautteen perus-
teella. Haluan vielä tässä vai-
heessa uudelleen kiittää Vieru-
mäkeä ja Suomen Urheiluopistoa
kisojen järjestämisestä ja olosuh-
teiden luomisesta - se oli suuri
asia suomalaiseile curlingille!
Erityiskiitokset kuuluvat myös kai-
kille vapaaehtoisille, jotka olivat
mukana. Uskon, että kisoista
jäi myös teille erittäin hWä
maku suuhun. Tästä on mie-
lestäni hWänä osoituksena se,
että osa suomalaisista vapaaeh-
toisista on aikeissa lähteä myös
tämän vuoden EM-kisoihin Grindel-

waldiin samoihin tehtäviin. Curling
yhdistää! ! Lisäksi tuomaritoimin-
nassa mukana olleet henkilöt ovat
innostuneita hankkimaan pätevöit-
tävää koulutusta, mikä mahdollis-
taa sen, että meiltäkin löytn/ tule-
vaisuudessa kansainväliset mitat
täyttäviä tuomareita. Joten ei
muuta kuin katse kohti uusia
haasteital

Hauskaa loppukautta toivottaen,
Olli Rissanen



Curlinglsta kllkkaklvl

Antero Salminen jatkoi kuumana
käynyttä nimikeskustelua ja kir-
joitti seuraavaa (lS 9.3):

"Matti Hietala ehclotti (ls 73.2)
Curlingille nimeksi liukukivi, Jussi
Kallio (lS 28.2) nimesi sen jää-
kurraksi. Ehdotukset ovat mai-
nioita ja perusteltuja. Kiveähän
liu'utetaan ja taitava käsi saa sen
pyörimään ja Raartelemaan kohti
oesää.

Oma ehdotukseni lajin nimeksi on
kilkkakivi. Ennen suoritusta jouk-
kue m ittai lee I i njoj a, pohd i skelee
vaihtoehtoja j a val itsee takti i kan.
H i ivitään, tähd ätä än pyöräytetään
kiveä, huudetaan ohjeita ja sudi-
taan jäätä vimmatusti.
Sitten ehkä kuuluu: klik-klik-klak.
Nämä äänet ovat heiton katarsis.
Laji on mitä auditiivisin, korvalle
antoisa, kuin taitavan selostajan
ohjaama kuunnelma.
Entä Rurlinki? Se tuo eittämättä
mieleen kurlauksen. Jos tämä
nimihirviö halutaan ympätä suo-
malaiseen urheilukieleen, se
sopisi paremmin vaikkapa mur-
tomaa hiihtoon, jossa kilpailUa
maali I injan yl itettyään kai kkensa
antaneena usein tuupertuu kyljel-
leen valkoista kuolaa valuttaen,
si I mäm u n i a mulj autel I en, ku rl utel
len ja horisten. Siis perinteinen ja
vapaa kurlinki? No, eipä sekään
Rauniilta kuulostaisi. "

Rakkaat lajinharrastajatoverit,
miltä kuulostaisi harrastaa kilk-
kakiveä? Käsitykseni mukaan laji
tunnetaan curlingin nimellä joka
maassa, missä sitä harrastetaan;
oitåisiköhän meidän nousta barri-
kaadeille ennen kuin nimi meillä
muutetaan?

Hessu

Diamonds are a curler-s best
friend

Kanadan naisten mestaruusturna-
uksessa on pelaajilla päällään
yhtä paljon kiviä kuin jäälläkir,.

Tämä johtuu jo vuonna 1982 aloi-
tetusta perinteestä palkita sekä
provinssin että Kanadan mestarit
jalokivin. Esimerkiksi jokaisen pro-

vinssin voittajat saavat kulta-
ketjun. Tähän lisätään sitten
timantti joka kerta kun pystyy

uusimaan voittonsa. Kun on neljä
voittoa täynnä siirrltään lisäi-
lemään timantteja rannekoruu n.

Yksi menestyneimmistä on Col-
leen Jones. Hänellä on 14 pro-

vinssin mestaruutta, joten säihkyä
jäällä riittää. Hän on voittanut
myös Kanadan mestaruuden kol-

masti. Toisesta voitostaan hän sai
ison timantin ja kolmannesta voi-
tostaan Rolex-rannekellon. Jones
on voittanut jo noin 21 000
arvosta arvometalleja ja jalokiviä.

Pääsponsori Scott Paperin edus-
taja Robin Wilson toivookin har-

taasti, että vanhat mestarit eivät
enää pärjäisi vaan voitaisiln pal-

kita uusia voittajia halvemmilla
koruilla.

Madonna haluaa ehdottomasti
kokeilla curlinglaa

Pitkään poptaivaalla paistatellut
lvladonna kertoo, että hän haluaa
ehdottomasti kokeilla curlingia.
Tanskalaisen Ekstra Bladet leh-
den mukaan Madonna in nostui
olympialaisten aikana curlingista
niin, että kinuaa koko ajan mies-
tään Guy Ritchietä viemään tähteä
jäälle. lvlyös tu nnettu elokuvanäyt-
telijä ja ohjaaja Tom Hanks sekä
rocktähti Bryan Adams ovat ker-

toneet haluavansa päästä kokeile-
maan uutta trendilajia.

CurlangelokuYa sai loistovas.
taanoton Kanadassa

Paul Grossin ohjaama curling-
elokuva Men With Brooms sai
hyvää palautetta kutsuvierasnäy-
töksessä juu ri ennen ensl-lltaa.
Näytöksessä mukana ollut Kana'
dan pääministeri Jean Chretien
kehui elokuvaa ja totesi sen
olevan hwin Kanadalainen. Kutsu-
vierasnäytöksen yleisö, joka koos-
tui pääosin kansanedustajista ja

.Julkkiksista, antoi suurimmat aplo-
dit elokuvan tunnetuimmalle näyt'
teluälle Leslie Nielsenille.

Kanadan jääkiekkovoitto toa
tunnelmaa myös curlingiin

Kanadan naisten mestaru ustur-
naus Scott Tournament of Hearts
alkoi samana viikonloppuna ku in

olympialaiset päättyivät. Sunnun-
tain kierroksella pelaajat olivat
hieman ihmeissään. kun yleisön
reaktiot eivät vastanneet ollen-
kaan pelitapahtumia jäällä. Ja

Kanadassa kun ollaan. niin yleisö
on yleensä aika lailla asian-
tuntevaa. Yleisön reaktiot johtui-
vatkin käynnissä olevasta olympia-
laisten jääkiekkofinaalista, jossa
Kanada kohtasi rakkaan naapu-
rinsa USA:n. Yleisö näki muuta-
masta televisiosta kaikki lätkäfi-
naalin pelitapahtumat. Curlingnai-
setkin totesivat alkuihmettelyn jäl
keen, että tunnelma hallissa oli
hieno. Jäälläkin tiesi tarkalleen
milloin Joe Sakic onnistui jujutta'
maan kiekon jenkkien maaliin.

Rhona Martinin ioukkueesta
iulkkiksia Britanniassa

Brittinaisten voittama curlingin
olympiakulta oli Britannian ensim-
mäinen talvikisoissa sitten vuoden
1984. Tämä merkitsi Rhona Mar-

tinin joukkueelle ennennäkemättö-
män paljon julkisuutta. Suurimmat
lehdet Daily Starista Suniin juf



kaisivat iso.Ja juttuja kotirouvista,
jotka nousivat olympiasankareiksi.
Pääministeri Tony Blair oli.JUuri

finaalin aikaan viera ilu lla Skotlan
nissa ja totesl, että eipä taida
skotteja paljon hänen vierailu nsa
kiin nostaa kun kaikkien huomio
on kiinnittynyi Ogdenin curling-
jäälle. Myös Prinssi Charles antoi
lausunnon, jossa onnrtteli na isia
hienosla menestyksestä ja toivoi
voiton antavan perinteikkäälle
lajille lisää ja lansUaa saarivalta
kunnassa. Ja mlkä .1oukkueen kan-

nalta on myös hienoa, heitä on jo
kyselty erään yhtiön mainokseen.
Ja mikäpäs muu olisi kyseessä
kuin lattiansiivousaineita valmis-
tava yhtiö.

Ranskan olympiaedustajaa rat-
kottiin lakituvassa

Ranskalaiset saivat olymplaedus-
tajan valin nasta aikaan melkoisen
farssin. Jo viime keväänä Mer

cierin ja Dupont-Rocln jou kkueiden
piti kohdata toisensa olympia-
karsinnassa. Du pont-Rocin jou k-

kue kuitenkin kieltäytyi vedoten
siihen, että joukkueen pelaajan
Jan Ducrozin isä olijuuri kuollutja
hautal aiset olivat samaan aikaan
kuin olympiakarsinta. Mercierin
joukkue nimettiin tällöin olym
piaedustajaksi. Kuitenkin marras-
kuussa Ranskan curlingliitto mää-

räsi karsintaottelun pelattavaksi

uudelleen. [,4ercier kieltä]tyi ja
ilmoitti, että hänen jou kkueensa
oli jo ansainnut olympiaedustuk
sen. Erillinen urheilutuomioistuin
määräsi ku itenkin ottelun pelatta-
vaksi. Mercier ilmoitti, että hän
ei karsintaottelua pelaa ja vei
asian siviilioikeuteen. Hänen ano-
muksensa ku itenkin hylättiin ja
näin Dupont-Rocin joukkue ed usti
Ran skaa olympialaisissa. Ranska
ei tosin voittan ut otteluakaan
kiso iss a.

LINDHOLM EI PUOLUSTA
MAAILMANMESTARUUITA BISMARCKISSA

Ruotsin elitserien-finaali pelat-
tiin sunnuntai-iltana. Vastakkain
oli tuttu kaksikko: hallitseva
maailmanmestari Peter " Peja "

Lindholm sekä 1999 lvllvl-edus-
taja Per Carlsen.

Aamun välierässä Carlsen vo itti
kä rkika ks ikon välisen tiukan
pe lin niukasti 5-4 jatkopäässä ja
eteni suoraan illan finaaliin. Toi

sessa välierässä samaan a ikaa n

lVarcus Feldt löi James Dryburg-
hin joukkueen niinikään 5-4.

Toisessa semifinaalissa pienen
a lku kangerte lu n jälkeen Lind-
holm voitti Feldtin luvuin 6-4
ja eteni finaaliin. Finaalissa Per

Carls6nin jou kkue ei luopunut
johtoasemastaan kerta a kaa n ja
voitti pe lin 8-4 jo kahdeksassa
päässä.

Carlsenin joukkue (Mikael Nor-

berg, Tommy Olin ja Niklas
Berggren) edusti Ruots ia vii-
meksi vuonna 1999 MM-
kisoissa jääden tällöin yhde r.-

sänneksi. Joukkueen pelikun-
nosta kertonee jotain ku ite n kin
se, että se voitti Lindholmin
jou kkuee n jokaisessa kolmessa
tämänkautisesa elitse rie n-ko h-

taamisessa.

MIESTEN JOUKKUE UUDELLA KOKOONPAI{OLIA MM.KISOIHIN

Suomen miesten joukkueessa
tapahtuu isoja muutoksia, kun
olympiajoukkueessa pelanneet
Tommi Häti, ..lari Laukkanen ja
Pekka Saarelainen lopettavat tällä
tasolla.

Markku U usipaavalniemen ja Ville
Mäkelän lisäksi uudistuneessa
M lvi-joukkueessa pelaavat Kalle

Kiiskinen ja Teemu Salo. Viidettä
pelaajaa etsitään edelleen, kun
sopivaa halukasta ei vielä ole löy-

tynyt.

Kiiskinen ja Salo ovat kertoneet
jatkavansa entisessä kokoonpa-
nossaan Perttu Piilon joukku-

eessa edelleen myös ensikau-
della.

SUOIV] EN CURLINGLEHTI
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SALT LAKE 2OO2
PENKKICURLAAJAN PIINAVIIKKO

Kutkuttava asetelma, Suomella kohtalaisen hWä arvonta, pari helppoa
ensin ja sitten alkaa taistelu. Yleisradiolla omat selostajat sekä TV:n
että radion puolella, SW lähettää paljon suorana ja Eurosportilta voi
katsella loput. Internetistä voi seurata kaikkia pelejä reaaliajassa, kisat
voi alkaa.

kona Luostolla, mokomassa
mökissä ei edes Teksti TV:tä.
" zzhhhj "

77.2.
Tommin .Ja Pekan mailien perus-
teella pojat ovat hwässä iskussa,
ehkä jopa h ienoista pitkästy-
mistä on rivien välistä luetta-
vissa. ltse olen aivan ummik-

12.2.
Paha pettymys heti herättyå,
tieto Saksa tappiosta saavutti
minutkin, tähänkö tämä kaikk
kaatuu. " Amerikkalainen aamu-
pala ja rasvaa oli niin ettå

kommentointini ei ole juuri parem-
paa...eivät raukat vielä ymmårrä!

roiskui. Liekö siitä johtunut kun
Kanadaa vastaan melko vaisu peli
ja yksi tappio /isäå.". Makuuvau-
nussa tulospalvelu toimi joten ku-
ten, ei oikein päässyt vielä tunnel
maan. Peku kävi kuulemma rois-

kasemassa pari kiveä. en tien-
nltkään että kesken pelin saa
vaihtaa!

vasi kisojen ajan. Saatiin seurata
peliä rauhassa! Pojathan puristi
harjaa oikein kunnolla, ei meinan-
nut Ranska taipua vaikka paikkoja
oli, onneksi Make kesti paineet
jatkopäässä!

Kotona lopulta ja heti hommiin!
Sain onneksi seurattua Sveitsi-
matsin TV:stä ja netistä, kutkut-
tava peli, veitsi kurkulla hieno
voitto! Liu kkosen selostus takerte-
lee mutta kollegojen mielestä oma

14.2.
Pakkovoiton päivä ! Curlinghuuma
vallannut Storyvillen henkilö-
ku nnan, osaksi kiitos asia-
kaskadon, joka onneksi vai-

75.2.
Ku lminaatiopäiväl Jos molem-
mista tulisi voitto, semipaikka
alkaisi olla taskussa. Aamuvuoron
päätteeksi sain seurattua skotti-
matsin rau hassa, tiukka vääntö
ja pojat lauko paikan saatuaan,
vikasta päästä 3 ja loistava voitto!
Tunnelma katossa, todella pii-

naava aamuyö Norja-peliä odotel

lessa. Salatilanne kimurantti,
vielä voi tapahtua mitä
tahansa.
En malttanut odotella lähetystä
vaan aloin kurkkia tekstaria ja
paha paha, huonosti lähti käyntiin
peli. Ei auttanut oiva loppurutis-
tuskaan, Trulsen hoiti homman vii-
meisellä kivellä Norjalle. Seurasin
apaattisena j ä lkilä hetyksen.
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L6.2.
Vielä kerran pojat! Kaikki on
vielä omissa käsissä. Olin löytänyt
"rivin" eii miten loppupellen on
mentävä jotta semeihin päästään,
ainakin tiebrake on voitoilla
varma. Jääkiekkomatsit häiritse-
vät curlinglähetyksiä, Ruotsi-peliä
ei voida näyttää kokonaan. Kär-
simätön kun olen menin reilun
puolen tunnin pelin jälkeen kurk-

kaamaan tilannetta netistä ja
...SHOKK|... 4 ekasta Ruot-
sille, tilanne 5-0! Heidå! Tui-

jotin ruutua ja surin menetettyä
unelmaa...ruutu välähti, 5-2.
kolme päätä. Pieni toivonkipinä
heräsi ja huomasin, että lähetys
alkaisi YL5:ltä. Ryntäsin ruudun
ääreen ja huomaan pesän olevan
täynnä keltaisia kiviä ja Maken
ja Villen koettavan löytää jotain
rakoa omalle viimeiselle... laiha
lohtu ettei Peja onnistunut 8-ende-
risså! 17.2.

Toivonkipinä elääl Voitto USA:sta
ja jos Saksa pyslyisi päihittämään
Sveitsin huomenna olta isiin tieb
rakeissäl " Round+obinin pääös
ottelu pelattiin liki tayden hallin
edessä USA:ta vastaan. Halli hil
jeni lähes twstin Suomen pan-
nessa parastaanl" Peli tuli suo-
rana, mutta jotenkin olin jo kadot
tanut uskon ja fiiliksen.

101000110 4
o20711001 6

USA O

FIN O

14.2.
Niinpäl Sveitsi voitti ja viides tila
Suomelle.

-)

20.2. - 22.2.
Sain koottua itseni takaisin kisa
kuntoon ja miten hienot loppupelit
saimmekaan ! Skottinaiset vään-
sivät kahden tiebraken jälkeen
voiton Kanadasta välierissä ja
finaali oli mitä mainiointa viih-
dettä. Virheitä tuli molemmille
paljon mutta viimeisen pään kip-
pareiden kivet olivat käsittämät-
tömän hyvlä! Rhonan katse kyllä
kertoi että hän tekee sen ja riemu
oli rajaton säkkipillien soidessa!

Miehissä Kanada näytti suuruu-
tensa eikä oikein antanut Pejalle
mahdollisuuksia. Sitä en vie-
läkään käsitä miten Sveitsin
kippari onnistui hermoilemaan
matsin Norjalle, vai ollko kenties
radalla roska viimeisessä hei-
tossa? Kanada ja Norja finaalissa,

hieno yleisöönmenevä peli, klas-
sikko sanoisin. Kevin Martin tais-
teli huonon alun jälkeen pelin
itselleen, mutta sortui hermoile
maan vikan pitkäksi. Mitä jos olisi-
kin toiseksi viimeisellä poistettu
Norjan ykkönen ja jätetty itselle
oesäkivi. Viimeinen heitto olisi

ollut poisto ja sillai....

Hienot olympialaiset, parhaat
voitti ! Voi voitettuja!

Lainaukset
Tomml Häti ja Pekka Saarelainen



3 SM.SARJA
E TUTUT JOUKKUEET UUSIVAT
tr SUOMENMESTARUUDET
o-

Cuiling valtiaita ei pistetty
vaihtoon Suomessa kaudella

200 7-200 2. M e sta r u utta pu o-

I u stan e et jo u kkueet se lv iyty iv ät
vo ittaj i n a h i em an ede I I i svu o-

de sta typ i stynee n å pe I atu ss a
SM-sarjassa. Markku Uusipaa-
valniemen joukkue voitti mies-
ten sarjan ja naisten sarjassa
mestariksi itsensä pelasi kap-
teenia kesken kauden vaihta-

nut Jaana Jokelan / Kirsi Nykä-
sen joukkue.

Slvl-sarja pelattiin edellisvuodesta
poiketen vain kolmena turnauk-
sena. lvliesten puolella kaikista
turnauksista saadut pisteet otet-
tiin huomioon. Ensimmäinen tur-
naus pelattiin Loimaalla 30.11.
- 2.12. Miesten sarjaa hallitsi
Markku U usipaavalniemen jouk-

kue, joka kuitenkin joutui varsin
koville sunnuntain peleissään.
Perttu Piilon joukkue johti aamu-
kierroksen peliä Uusipaavalnie-
meä vastaan jo 5-2 kuuden
päån jälkeen. Piilon joukkue joutui
kuiten kin taipumaan jatkopäässä.
lllan viimeiseksi venyneessä otte-
lussa Uusipaavalniemi oli myös
alakynnessä Tomi Rantamäen
joukkuetta vastaan aina kahdek-
santeen päähän asti. Tässäkin
ottelussa joukkue onnistui kään-
tämään tilanteen ja Rantamäk
olisi tarvinnut kaksi pistettä kym-
menennestä päästä viedäkseen
pelin jatkopäälle. Uusipaavalnie-
men joukkue pelasi Rantamäkeä
vastaan vajaalla miehityksellä.
kun flunssainen Tommi Häti jäi
katsomon puolelle.

Ensimmäisessä turnauksessa
kuudenneksi putoajan paikalle jäi

Kuva: Suomen Palkitsemiskeskus Oy

Jori Aron joukkue, jonka
tilalle mestaruussarjaan
nousi l-divarista Robert
Holmbergin joukkue. Pitkään
pelannut Holmbergin joukkue oli
uusi tulokas tämän kauden SlVl-

sarlassa.

Naisten puolella Anne Malmin
joukkue aloitti vahvasti voittamalla
kaikki kolme peliään ensimmäi-
senä tu rn au sviikon lo ppu na. Kak-
koseksi jäi silloin Elvl-kisoihin val-
mistautunut Jaana Jokelan jouk-
kue.

Heti vuoden ensimmäisenä vii-
konloppuna pelattiin toinen
turnausviikonloppu Vierumäellä.
l\4iesten puolella turnausvoitto
meni jakoon. Piilon.Joukkue voitti
Markku U usipaavaln ie men jouk-
kueen, mutta hävisi vastaavasti
Tomi Rantamäen joukkueelle. Ris-
sanen nousi l-divisioonasta mesta-
ruussarjaan ja Holmbergin vierailu
mestaruussarjaan jäi vain yhden

turnauksen mittaiseksi.
Naisten puolella Anne Malmin
joukkue kärsi ensimmäiset tappi-
onsa, toisen Mimmi Koivulan jouk-
kuetta vastaan. Pitkään pelannut
Jaana Jokela ilmoitti, että EM-

kisat olivat hänen viimeinen tur-
nauksensa ja näin ollen kapteenin
hommiin tuli Kirsi Nykänen. Jouk-
kue pelasikin Nykäsen johdolla
hwin ja voitti kaikki ottelunsa
toisen turnausviikonlopun aikana.
lvlestaruus ei siis ratkennut mies-
ten eikä naisten puolella vielä
toisen turnausviikonlopun aikana.

Kolmas ja edellisvuodesta poike-

ten jo viimeinen turnaus pelattiin
jälleen Vierumäellä 11. - 13.1. Pit-
kästä aikaa miesten puolella oli
vielä jännitystä ennen viimeistä

turnausta. Sarla-
tilanteessa 8
ranking-pistettä
perässä olleella Piilon
joukkueella oli vielä mahdollisuus
nousta mestariksi tai käytännössä
tasoihin Markku Uusipaavalnie-
men joukkueen kanssa. Piilon
joukkueen tilanne kuitenkin heik-
keni huomattavasti heti ensifi-
mäisellä kierroksella, kun joukkue
hävisi Jussi Uusipaavalniemelle.
Markku Uusipaavalniemen jouk-
kue veikin mestaruuden häviä-
mättä turnau ksessa otteluakaan.

Naiset urakoivat viimeisenä viikon-
loppuna kaksinkertaisen määrän
pelejä pelaten kaksinkertaisen
sarjan neljän joukkueen kesken.
Kirsi Nykäsen nimiin siirtynyt enti-
nen Jaana Jokelan joukkue pok-

kasi jälleen mestaruuden. Nais-
tenkin mestaruus ratkesi jo lau-
antai-iltana eikä viime kauden
tapaista viimeisen pelin loppuhui-
pennusta nähty. Kapteenin vaih-
dos sujui siis hyvin. Mukavaa oli
nähdä myös se, että Jaana Jokela
ei selkeästikään aio jättää curlin-
gia kokonaan vaan näyttäytyi lau-
antaina katsomossa.

l
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PAHL UUSI SENIORIEN SUOMENMESTARUUDEN

Järjestyksessään neljännet Seni-
orien Sl\4-kisat pelattiin
Vierumäellä 25.-27.L2OO2.
lvlukaan oli ilmoittautunut 13 jouk-
kuetta, joista peräti kaksi oli
ilahduttavasti liiton uusimmasta
jäsenseurasta, Ranuan Curling
ry:stä. Joukkueet oli jaettu kol-
meen Iohkoon, joista mitalipelei-
hin pääsivät lohkovoittajat sekä
paras kakkonen, joka ratkaistiin
tee-heitoilla.

A-lohkoa hallitsi viime vuoden
mestari. Kai Pahlin joukkue Hyvin-
käältä, voittaen kaikki alkulohkon
pelinsä. Lohkokakkoseksi sijoittui
Lauri Perkiön joukkue Vantaalta
kahdella voitolla. B-lohkon voitta-
jaksi pelasi itsensä Vantaan Timo
Kausteen joukkue voittaen myös
kaikki a lku lohkon pelinsä. Tässä
lohkossa kakkoseksi sUoittu i Joen-
suun Kyösti Timosen joukkue kah-
della voitolla.

C-lohkossa oli viisi joukkuetta,
mm molemmat ra n u a Ia isjou kku-
eet, joille oli annettu mahdollisuus
aloittaa pelinsä vasta lauantaina
pitkän ajomatkan takia. Lohkoa
hallitsi Hwinkään lvlauno Nummi-
lan.Joukkue, joka voitti kaikki neljä
peliään. Toiseksi itsensä pelasi
Eläintarhan Curlingin Kari Sundel-
lin joukkue kolmella voitolla.

Ranuan joukkueet, Timo Peisan ja
l\4 atti Pekkalan kipparoimina olivat
aikatau lu llisista syistä pelanneet
keskinäisen pelinsä jo Ranualla,
mikä oli päättynyt vasta jatko-
päässä Peisan joukkueen 5-4 voit-
toon. Kun olosuhteet Ranualla
eivät valitettavasti ole kovin hwät,
oli ran ualaisilla ensin totuttele-
mista Vierumäen liukkaisiin jäihin.
Timo Peisan joukkue oli kuitenkin
lähellä jättiyllätystä Sundellin jou k-
kuetta vastaan pelatussa pelis-
sään; Kari pystyi vasta viimeisellä
kivellään kääntämään pelin eduk-

SIJOITUKSET

1. Kai Pahl, HWinkää

2. Lauri Perkiö, Vantaa

3. Timo Kauste, Vantaa

4. Mauno Nummila, Hwinkää

seen numeroin 7-6. Hieno esitys
Peisan joukkueelta!

Lohkokakkosten paremmuus ja
yksi semifinaalipaikka ratkaistiin
siis tee-heitoilla: Ensin Joensuu n

Timosen joukkue heitti 9 pistettä.
Tämän.Jälkeen vuorossa oli Sun-
dellin joukkue, joka sai kasaan
kuusi pistettä. Viimeisenä heittä-
nyt Lauri Perkiön joukkue heitti
erinomaisesti 11 pistettä ja meni
siten semifinaaliin.

Semifinaaleissa vastakkain aset-
tuivat Kausteen ja Perkiön joukku-
eet sekä Pahlin ja Nummilan jouk-
kueet. Kauste hallitsi hienoksel-
taan omaa peliään varsinkin sen
alkuvaiheessa, mutta seitsemän-
nessä päässä Perkiö onnistui otta-
maan kolme pistettä ja siirtyi
kahden pisteen johtoon. Viimei-
sessä päässä tilanne rakentu i

siten, ettei Kausteella ollut enää
viimeisellä kivellä mitään tehtä-
vissä, ja Perkiö meni siten finaa-
liin numeroin 7-4. Toisessa semr-

finaalissa Pahl hallitsi peliä alku-
vaiheessa selvåsti. Lopussa kui-
tenkin Nummilan joukkue onnistu i

nousemaan tasoih in, ja mentiin
jatkopäähän. Pahl piti pään sel-
keänä ja voitti pelin viimeisen
kiven turvin 9-8.

Finaalissa Perkiön.loukkue tuntui
jo kadottaneen parhaan puhtinsa
ja Pahl hallitsi peliä. Viidennessä
päässä Perkiölle tarjoitui vielä
kolmen pisteen paikka, mutta
Perkiön viimeisellä kivellä yritetty
poisto meni ohi ja joukkue sai vain
yhden pisteen. Peli päättyi kuu-
dennessa päässä Pahlin selkeään
8-2 voittoon. Siten Kai Pahlin
jou kkue siis uusi mestaruutensa.
Pronssipelissä Nummilan joukkue
ei saanut oikein mitään aikaan,
vaan epäonnistui lähes jokaisessa
heitossaan. Kun peli oli neljännen
pään jälkeen jo 8-1 Kausteelle,
Nummila kätteli suosiolla.

I'/\'
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Suonneru
PALKiTSEMiSKESKUS

oYl

P a I kitse misen e d e l I ä kävij ä
* Avaako palkitseminen strategianne ja

prosessinne henkilöstölle?
* Tukeeko palkitsemisjärjestelmänne johtamista?
* Vastaako se nykyisiä tarpeitanne?
- Ohjaako se toimintaa strategiaanne tukevasti?

Hyödynnä vankka asiantuntem uksem me ja
laaja kokemuksemme eri toimialojen

oalkitsemisen kehittämisestä!

wu l/.i)erll(itsarni$l(asl(t-tB. fi

Suomen Palkitsemiskeskus Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo
puhelin 040 585 4444, faksi (09) 2517 3557
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PIILON JOUKKUE YLSI VALIERIIN ASTI DANISH OPENISSA

sM-cuP 2002
Perinteinen SM-Cup pelattiin helmi-
kuun viimeisenä viikonloppuna Mlyr-
mäen jäähallissa, jonne kisa palasi

seitsemän vuoden tauon jälkeen.

Mukaan oli ilmoittautunut kuusi
naisjoukkuetta ja kuusitoista mies-
joukkuetta. Jäänteosta vastasi
Hwinkään Mauno Nummila, joka
olikin saanut jäät niin hyvään kun-
toon kuin se olosuhteet ja käytettä-
vissä ollut aika huomioon ottaen oli
ylipäätään mahdollista. Tästä vielä
kerran suurkiitokset l\4anullel !

Naiset pelasivat yksinkertaisen
sa0an, jokainen jokaista vastaan.
Ennakkosuosikkeina kisaan lähtivät

SM.GUP TULOKSET

1. Tiina Kautonen, Hwinkää
2. Eeva Kiiavainen, Vantaa
3. Anne Malmi, Joensuu

1. Kalle Kiiskinen, Hyvinkää
2. Tomi Rantamäki, Helsinki
3. l\4ika Malinen, Joensuu

Tiina Kautosen kipparoima edus-
tusjoukkue sekä Anne lvlalmin joh-

tama joensuulaisjoukkue. Lauantai-
illalla, kun kolme pelikierrosta oli
takana, kisaa kuitenkin johti yllät-

täen lvl{urlingia edustava, Eeva Kir-
javaisen joukkue, joka oli voittanut
kaikki pelinsä, mm. Malmin joukku-
een. Jaetulla toisella sualla olivat
Kautosen.Ja Malmin joukkueet. Sun-
nuntaina Ki4avaisen joukkue kuiten-
kin hävisi molemmat pelinsä, Kau-

toselle sekä Hyvinkään Monna Poi-

kolaisen joukkueelle. Kun Tiinan

.Joukkue voitti sunnuntain toisenkin
pelinsä ja kun Annen joukkue taas
hävisi viimeisen pelinsä Joensuun
Mimmi Koivulalle, meni mestaruus
ja SMtup Tiina Kautosen joukku-

eelle. Hopeamitalit kuitenkin otti
kuin ottikin keskinäisen pelin perus-

teella Eeva Kirjavaisen joukkue!

Kysymys oli lvl-Curling ry:n ensim-
mäisistä naisten saavuttamista
mitaleista! Hieno saavutus joukku-

eelta. jossa pelasivat Kirsti Kauste,
lvlinna Rissanen. Päivikki Nordberg
ja Eeva Kirlavainen! Anne Malmin

kipparoima joukkue sai tällä kertaa
tyltyä pronssimitaleihin.

lvliehet oli suoitettu kuudentoista
joukkueen "tuttuun " cupkaavioon.
Sl\4-sarjan perusteella ennakkosuG
sikit Kalle Kiiskisen kipparoima
Eurocks ja Tomi Rantamäen joukkue

etenivät kolmella voitolla suoraan
sunnuntaiseen semifinaaliin. Alakaa-
vion keräilyerien kautta ja yhden ta}
pion rasittamina selviytyivät lauan-
tain kolmen pelin uurastuksen.Jäl-
keen lopulta semifinaaleihin myös

Joensuun Mika Malisen joukkue
sekä M-Curlingin Olli Rissasen kitr
paroima joukkue. Semifinaaleissa-
kin ennakkosuosikit pitivät pintansa:

Eurocks kaatoi Malisen joukkueen
ja Rantamäki Rissasen joukkueen.

Flnaalissa Eurocks ei antanut Ran-

tamäen joukkueelle mitään mah-
dollisuutta, vaan jyräsi voittoon ja
uusi siten viime vuoden mestaruu-
tensa. Myöskään p ro n ss iotte Iu ssa
ei ollut mitään epäselvää, kun
lvlalinen tyrmäsi Presidentin miehet
selvin numeroin.

Kauden viimeisessä Nordic Tourin
osakilpailussa Danish Openissa
Suomen ainut edustaja Perttu
Piilo jou kkueineen ylsi kaikkien
aikojen parhaimpaan suoritu k-

seen. Välieräpaikka irtosi hyvällä
pelillä kovassa seurassa.

Ensimmäinen peli Tanskan junio-
rimaajoukkuetta vastaan oli sel-
keästi huonoin. Vaikka Bossen
olikin voittanut.Juniorien MM-
hopeaa edellisissä arvokisoissa,
oli peli täysin voitettavissa. Tappio
tuli kuitenkin luvuin 8-4. Toisessa
pelissä vastaan asettui Tanskan
olympialaisiin valmistautuva Ulrik
Schmidtin joukkue. He olivat valin-
neet taktiikaksi virheiden kyttäilyn.
Onneksi Piilon joukkueen peli sujui
paremmin .Ja pahoilta virheiltä väl-
tlttlin. Voitto ja hyvä päänahka
irtosi luvuin 6-2. Kolmas peli
Norjan Andreassenia vastaan alkoi

heikosti ja suomalaiset olivat jo
4-0 häviöllä, mutta hwän loppupe-
lin ansiosta taululle kirjattiin tasa-
peli 6-6. Samaa tahtia eteni myös
viimeinen runkosarjapeli Ruotsin
Elitserieniä johtavaa James Dry-
burghia vastaan. Tilanne oli suo-
malaisten tappioksi jo 4-1, mutta
silti irtosi voitto 9-6. Lohkossa oli
lopulta kolme joukkuetta viidessä
pisteessä ja näin ollen vertailtiin
tee-heittoja. Suomalaiset voittivat
tämän leikin ylivoimaisesti neljän
heiton yhteistu loksen ollessa vain
74 cm.

Välierissä Piilon joukkuetta vas-
taan asettui erittäin kokenut Tans-
kan Tommy Stjernen joukkue.
Ottelu eteni erittäin tasaisena ja
suomalaiset pääsivät yhden pis-

teen johdolla viimeiseen päähän

ku itenkin ilman viimeistä kiveä.
Tanskalaiset rakensivat hyvän

tilanteen ja kävi selväksi, että
Piilon jou kkueen täytyisi ryöstää
viimeinen pää selvitäkseen finaa-
liin. Viimeinen suo.Ja jäi kuitenkin
hieman sivuun ja näin Tommy
Stjerne pääsi heittämään kape-
asta kahden suojan väliköstä suo-
malaisten kiven pois pesästä.
Näin siis Piilon joukkueen tie
päättyi välieriin, mutta joka tapa-
uksessa ensimmäistä kertaa saa-
tiin lähteä kotimatkalle pieni palk-

kio takataskussa. Danish Openin
finaalissa Stjernen joukkue kaatoi
myöskin tanskalaisen Johnny Fred-

riksenin jou kkueen.
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TOTUUS
VOITTAMISESTA

Tapasin tässä taannoin vanhan cur-

lingtutun, joka muisteli kaiholla van-
hoja hwiä aikoja. Eetu Pesä oli
7G ja SGlukujen tunnettu nännit-
täjä, joka tottui voittamaan. Lupaava
curlingura hiipui hiljalleen viinan ja
naisseikkailujen saadessa pikkusor
men jälkeen koko heittokäden. Cur-

lingin sosiaalinen puoli voitti voitta
mattoman. voittoisat muistot ovat
kuitenkin tallella.

"Voitossa ei ole tärkeintä voitto
vaan se miten se otetaan", Eetu
muistelee. "Kaikista makoisimmil
laan voitto on silloin, kun sen saami-
seksi pitää vähän fuskata niin, että
vastustaja huomaa sen kuitenkaan
voimatta asialle mitään. Esimerkiksi
hoglinen reilu ylitys tai roskien har-
jaaminen kiven alle olivat vakiojippo
jamme. Voitto saa mukavan lisäsä
väyksen, kun se kuorrutetaan vas-
tustajan kiehuvilla tunteilla. "

"Vastustajan epäonnistumisen juh-

liminen sai tuntemaan itsensä
aivan kuninkaaksi. Lisäksi vastusta
jan ärsyttäminen nosti omaa fiilistä.
Harlalla olis tullu - se on meidän
keksimä letkautus! Tappiolle joudut-

tuamme aloimme psyykata vastus-
tajaa. Liikkumalla juuri vastustajan
heiton aikaan tai pienellä harjojen
rämistelyllä saatiin vastustaja kuin
vastustaja kuumenemaan."

"Voitettu peli kruunattiin seuraa
malla pettyneen vastustajan myrty-
neitä ilmeitä ja hymyilemällä vahin-
goniloisesti", kuittaa Eetu katsoen
haikeasti kaukaisuuteen.

Viime numerossa Hessu lanseerasi
vanhojen artikkeleiden uusiokäytön.
Mikäs siinä, jos uusia juttuja ei ole.
Kohta selviämme yhdistelemällä
vanhojen lehtien juttuja eikä uusia
enää tarvitse kirjoittaa. Eetusta tuli
mieleen eräs vanha juttu, jota en
kuitenkaan kooioi tähän. Kaivakaa
esiin lehti numero neljä ja lukekaa,
mitä curlingin hengestä kirjoitettiin.
Onko unohtunut?

Tilastot kuuluvat curlingiin,.joten kat-
sotaanpa, mitä 24 aikaisempaa cuF
linglehteä sisältävät:
Sivuja on tehty yhteensä 396, joista
tekstin osuus on 179 sivua. Siitä
ovat kirjoittaneet:
Tomi 39, Tommi 31, Olli 19, Perttu
17 ia Jakke 10 sivua. Valokuvia
on mahtunut mukaan 374, joista
Tomi on ottanut 101, Ville noin 35
ja Jussi UPN 21. Päätoimittajista
Tomilla on takanaan 212 sivua, Hes-

sulla 120, Tommilla 48 ja Juhanilla
16. Taitosta Tommi on hoitanut 272
sivua, Tomi 92, Härkävehmaa 16 ja
Vesa 16.

Eri henkilöt ovat olleet aktiivisia
eri aikoina. Kaikkiaan ainakin 59
henkeä on kirjoittanut lehteen. Ehkä

seuraavaksi sinäkin intoudut tari-
noimaan. Meissä jokaisessa asuu
pieni kivi, Aleksis?

Tomi

PS. Niille, jotka ottivat edellisen
lehden juttuni liian tosissaan: tieten-
kin aion tulla uuteen halliin!

@ABIOY

ABLOY" RIIPPULUKOT - Entistäkin Vahvempaa!
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Kuvat: jermu Pöllänen
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Kuvat: Jermu Pöllänen

YLE:n ruotsin kielisen
toimituksen monitoimittaja

N4ikael Skog, alias l\4ikko l\4etsä
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Kuvat: Jermu Pöllänen
(Tähdellä merkityt kuvat on ottanut
Suomen Palkitsemiskeskus OY)
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KISOJEN PALKITUT When I made my first visit I
to last years venue of the 9

European Curling Championships ]
in Vierumaki I realised that the t

event would be a little different to o
previous championships. ft;;ä g

be wrong of me to say that I did ä
not leavä with just a iittte ooubt S

as to the fact that the Sports P
Institute of Finland in Vierumaki i
was a little isolated to hold our 

=Championship. 

=0q
Just how wrong can anyone be! | F

left Finland in the sure knowledge ä
that I had been privileged to have E
been at one of the best organised å

events we have held over tne 6''
previous years. l

The hard and dedicated work 1-
of Kari Piipari and his team ö

made sure that everything was in *
readiness when everyone arrived i

and they received such a warm F
welcome. Nothing was too much 3

trouble for them during the F
week. I heard so many good ö

comments from players, officials, I
and spectators that the Host t

committee can take great pride in d
the fact that their efforts were 

"o ifappreciated. ilI
From a very personal Point 3
of view I left with so many

happy memories. The friendship I

received from everyone involved
has left a lasting impression.
My visit to the sauna and the

lake as part of it left a slightly
different one but I would rePeat

the experience any time! lt is
very difficult to find the words to

express my thanks for all that
was done to ensure that the

Championship was the success it
was but I must make mention of

Kari and Johanna at Vierumaki.

The Finnish Curling Association
is so well served by your two

Representatives Olli and Riikka
who have to be congratulated

on taking the championship to
Finland. I am sure that it can onlY
have the affect we all hope for in

promoting our sport in Finland.

May I wish everyone every
success in the future.

Malcolm Richardson
President

European Curling Federation

Kari Piipari, Olli Rissanen
Malcolm Richardson,
Konstantin Zadvornov,

Juri Andrianov sekä Elisabeth Scott.
(Kuva: Jussi UPN)
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Puheeniohtaia
Olli Rissanen
Kivivuorenkuja 4 A 3
O1620 Vantaa
e-mail:
olli.rissanen@megabaud.fi

Varapuhoonlohtara
Riikka Louhivuori
Pietarinkatu 4 A 9
0O14O Helsinki
e-mail: riikka.louhivuori@congreszon.fi

Slm.ed
Mikael Skog
Overbyntie 3 C 22
O24OO KIRKKONUMIVI
email: mickskog@dlc.f

Jå!enet
Juhani Heinonen
Mika lvlalinen
Katja Pihlainen
Perttu Piilo
Mikael Skog

Valalåsen€t
Yrjö Franssila
Aku Kauste
Sari Laakkonen
Pia Lehtonen

Liiton pankkiyhteys:

(o9) 878 1987
(o9l 276 7254
(o9l 276 7254
o40 553 1233

o40 733 4278

(019) 437 576
0400 572 681
040 557 0070
o40 525 4250
040 563 0530

(09) 87O 62502
o50 32r 8452
o4r 442 4270
o40 562 2A9A

Merita-Hyvinkää, tilinro 1O295G217608
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koti (09) 452 5229 tvö (013) 311 458työ (o9) 156 1454 lax 1013) 311459

HEII{OLA
Sport Club Vierumäki
Kari Piiparipuh (o3) 8424 1303fa,( (03) 8424 1208

HELStt{Xl
Eläintarhan Curlinsklubi rv
Eria Ruohomaa - -

tvö (09) 148 03 684fax {09) 147 078

Helsin&in Y,liopiston Curlaajal ry
lermu Po anen
koti (og) 174 791
gsm 040 759 0998

Kulosaari Curling Klubr rv
San Wrcklund -
koti (09)684 8570gsm 0400 467 128

0ulunkvlän CurlinE rv
l,4arkkLi Uusrpaavälnieml
Vaiveronkatu 51 a 6
05900 HWinkåå
markku.uusipaavalnieml
@upniata.inet.fi

Tapanilan Erä CurlinA Club
Aarre Torvonenpuh 040 502 0133
ouh 0400 271 333

HYvrNxiiÄ
Hwinkäån Curline rv
Påavo Kuosmane"n '
koti (019)450 042
Esm 040 589 6129lax (o19) 419 445

Hyvinkään Palloseura ry
Kari Orrainen
koti (019)452 210
ryö O2O 475 2269

Hwinkåån Tahko rv
llkka Musto
koti (O19) 484 025tYö (019) 453 700fax (019)419 891gsm 0500 480 211

KUOPTO
Kuopion Curlaaiat rv
Matti Kartano '
koli lO17) 267 2667
Esm O4O 552 7226

LOIMAA
Loimaa Curline Club
Juha laionen -
Huoltotie 10
32210 Loimaa kk

PrEKsÄftrÄKl
Pieksämäkt Curlrng rv
Tauno Kähkönen -
koti (o15) 615 963tvö {015) 788 2531fäx i015) 788 2900gsm 040 517 1015

RAiIUA
Curling Ranua rv
lMattiPekkata
Aapiskuia 7
97700 Ranua

VANIAA
A.Curling ry
Yrlo Franss a
koti (09) 879 6985tYö (09) 870 62 502fax lOgJ a7O 62 522

l\r-CurlinE rv
u t Htssanen
koti (09) 878 1987rvö 109\ 276 7254fax lO9) 276 7254gsm O40 553 1233

f) KIsAKA!,Lro

KISAKALLION U RHEILUOPISTO
Kisakalliontie 284, 08360 LOHJA

PUH. (019) 31 511, FAX (O19) 315 1290

CURLING-RÄTA
valmistuu SYYSKUUSSA 2002!

- K.is..akqlli_o1 9rh-eiluopisto sijaitsee Lohjalla, noin tunnin ajomatkan
päässä Helsingistä

- Kisaka ll iosta löydät erinomaiset harjoitteluolosuhteet,
majoitukset ja muita urhei lupa lvel ui-ta!

Tiedustelut puh. (O19) 315 1206 Sari Ranta / sari.ranta@kisakallio.fi

www, kasakallio.fi


