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Kaikki hyvä loppuu aikanaan, sanotaan- Hyvästä en niinkåän tiedä, mut'
ta nyt on tullut aika allekirjoittaneen astua sivuun Suonten curlinglehden
pååtoimittajan pallilta ja antaa tilaa tuoreemmille voimille. Kuluva kausi

on ollut äärimmäisen raskas, kun työkiireiden ja kotiaskareiden lomassa

olen yrittanyt saada lehteä tointitettua - tuleva kausi on curlingin suh'

teen vieläkin työntäyteisempi. Ajan puutteessa on tullut oikaistua sielta

sun täältä ja uskon, että väistymiseni on iälleen suunta parempaan lelt'

temme kannalta.

Aikeissani oli koostaa Tomi Ranfamäen taannoista tapaa seuraten kaikki'

en kirjoittamieni artikkelien sivuntäärät ia julkaistujen kuvien lukumää-

rät, mutta tämäkin jäi ajan puutteen vuoksi nyt tekemåttä. Toiveissa olisi,

etfä kevåän viimeiseen lehteen saisimnte selville jo uuden päätoimitfajan,
jolloin tehtävien siirto kävisi luontevasti pienen iohdattelun merkeissä.

Käsissånne saattaa siis parhaassa tapauksessa olla viimeinen lehti,ionka
a I lekirjo itta n ut on ( pää)to i m itta n ut.

Oscarin arvoisia suorif uksia ja sitä valtaisaa glamouria emme senf ään ole

vuosien saatossa nähneet, mutta lyhykäisen kiitospuheen sentään aiatte'
lin rustail!a. Eli kiitokset kaikille lehden parissa viimeisen viiden vuoden

aikana työskennei!le. Erityiskiitokset menevät Pekariston Jupelle ja
Tuularin Karilte, jotka kumpainenkin hoitivat vaativintman työn eli lehden

taittamisen varsin ammattimaisesti ia mallikkaasti - ioka kerta lehden

ilmestyttyä olijuhlava hetki avafa aviisija selata se ensimmäisen kerran

läpi, vaikka sen olisi ruudulla leiskoina jo aiemmin nähnytkin. Viimeisim'
pänå, mutta ei suinkaan vähäisimpänå, menevät kiitokset suuren maa-

ilman tyyliin kotiväelle, joka on iaksanut kaikki nämä vuodet yntmärtää

touhun tarpeellisuuden. Osa kiitoksista toki kuuluu myös teille arvon

lukijat, silla teitä vartenhan tätä lehteä ylipäåtään foimitetaan!

Haikein mielin jätän paikkani lehden tointituksessa, mutta voitte olla var'

moja, että jatkossakin saatfe "nauttia" kirjallisesta ia kuvallisesta tuotan-

nostani lehden sivuilla työskennellessäni satunnaisesti aivan favallisen

ke i k ka re p o rtter i n o m i n a is u u d e s sa.

M usta naa m io on kuoll uf,

Jermu Pöllänen

elä köön u usi m usta naa m io !
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Histor rallinen SM- s arla
Jtrtrli P.iii111 rrvr SM s.lrjir trllj()\i rriirr Pc-

I I.r.rir llc lirrirr lrr j irr tr'tt t';t;tvi llt'li itt ttto-
v,,
ncllil tilIilil hicrr,rj.t i.t rrriirs lrisrorirrlli
si rr l<ol<enr u l<si rr. T<rnr i Rrrntrrnrri l< i pel rrsi

joukkueense viiclentoistrr vu<>clen trruorr
jrilkccn Suort.tcrt nrcstariksi - toki r.rucicllrr

j ou kl< uecl lrr, nr uttrr kLritcn kin h istorie I I i-

scn "c()nrc beckin" tchnccnii. Ellcn Vrg-
tirr j,rrrkkrr,' \ililvillti r'rtsirilrtr;iisIrt r)ilislen

Str<lDrcn nlestiltrr utcn slr, 1'ruolustlren si ten

rnenestyl<sc'l I isesti vi i nre F-M -l< i s<>i h i n h ic-

nr rr n v | | ri ttiien s11 rr nr il i1 n s11 ccl u stu sp,r i l< l<,r l.
.f Lr historiel lincn vhtcincn n irrittii jri niii l-

lc l<e hclcl lc nrcst:rri j ou kl< uccl Ic ol i a vioprr-

ri .f crnru Pi)lliincn ia lliikka l-ouhivuori -
ci pii tai cla cu rl i ngnrir :r i I nrrlstrl montrla vrs-
tr.lilvilil trlp11Llsta Iiiytyri ! Eritviscn iloincn
olcn nryirs siitri, cttii ykkiisclivisioonen

voitti viclii j Lrn iori-i I<iiincn .[oonrts Hel-
le i.t.tr:trt i,trrlikrrc. jok:t sitcrt rt,rusi crtsi

l< a r.r clcl< s i nr cstil r u Lr ssrr ri r a n. N ri i I I ri po j i | -

le or.r 1-rotcr.rtiiralir vaikka mil-rin, jos vair-r

ri i ttriii rrotivrrrtiotrr ja nrahdol I i suuksi:-r

hrr r j oitcl la cnti stii cner.nnriin osrirvan va | -

nrenn u I<scr.r rrIaisenr ! Onnittelut kail<iIle

rnitalistcil lc ja rluillel<irr nrenestvjille, ol it-
tc nr u l<lr nlr tel<c'nrissli suorlrrlrr i stlr cLr rl ing
historirrrr!!

Vril<l<a pc'lrrrrrlinen jrr rlenestv-
vrit j ou l< l< ucet ovrrtl< i n u Ios1-rri i rr nri l<yvi n

osa Iajianrnrc, tchtiin tiirlr'in I<ar.rcien SM

srrrjrrssa rlvijs toisenlaista historiaa: TrilIi
l<a uclel I e " p:rrrasvrrloi h i n " l'rypprisi lnies,
j()kir ()n lr,trr,tsl;tttill cttt'littrliit vJ\tJ nrUu-

trrnritr.r vuoclc'n, nr11ttil Iol<ir viinre keviiiin
Vi('rnnliicn MM-kis,rj,'rr inn{)\tilnrJnit ()tti
sycliinren rrsiirl<scen olosuhtce t ja hyviin
err r'l i rrg, jri ri r r rt'kt'tt t isctt. Tri rrr.i rrr ics. triysi rr

v:r 1-r:rrrchtoi sesti j a pyyteett<inrristi, k iersi

Irihcs kaikki kuIuneen krruclen SM-t:.rson

l<ilpeilut jrr vrstrrsi jiirin viinrcistelystii sckri

scn y||ripitloste pcliviikonIoppu jcn eika-

nrr. Tri nrrin nriehen uurrrstLr ksen tr-r lokse-

n rr pe I i o I o s u h tc-et pa ri1 n i v 11 t nr c r k i ttri v ii s t i,
ja pelaajien rrlvostuksestrl kertovirt lop-
pu brrn ketissrr seist.raItiran annetllt apIoclit.

Tiinrri brrnketissa my<is len-rpininren "Pipli
Mics" srrirnut hcnkil<) on tietenkin MIKA
OLt-ll(AINEN I(angasnierneltii. Kutcn
cnr.rcnkin olen toclcr-rr-rut, pieni la ji tervit-
sec kch ittyiikseen j u r.rri tiillaisia hcn l< i liii -

tii! Suulct kiitokset Mika!!

Loppu b:rnkctiss:r r.rnohdin kui-
tcnkin kiittäri viclri paria nruuta lrenki-
li;ir, jotka nryirs onrirllrr p:rnoksellrran tc-

l< i viit k r-r I uneestrr SM -sar j astrr histori rr l-

liscn: Markus Sipilii, liiton webnrirstcr;

T<rni Scppcri ja .|anr.re Ojanperii pistivrit
n()peass:1 tlhclissrr pystyyn web-televisi-
on, jonka nryötii oli rl:rhclollisuus ser-r-

rrrtrr SM-sa r j an pclejii kotisohva lt:r. I(ri-
sittiimiittömiin hieno oivallus ja rnyös

hzrnkl<een tote Lltlrs, r-nikä tiras perustLri yk-
sir-ror.naarr nriiden henkilöiden omrran ak-
tiivisuutcen jrr innovaatiokykyyn!! Tiil-
la i nen toi rli ntrr, l< uterr eclel I i sessii kerppa-

leessakirr nrrrinrttu, on jr.ruri sellrristr, rr-ritii

minli l<rril<l<ein eniten rrrvostlln - harlu:r

vieclr'i lajia eteer-rpriin ilrl:ur toistr-rvrr:l ky-
svnrvstri, "rritrr rnirrä tiistä hyödyn". Sy-

climelliset l<iitokset Marrkus ja Toni sekii

l<a i l< l< i rl u utl< i n I iihetysterr toteuttrlnr i seelr

osrrllistuneet herrkilöt! | !

PYÖRÄTUOLICURLING
HYVÄSSÄ I(ASVUSSA

Vi i rle vu oclel I e srr rr cl Lr n l< e I"r i ttr'i nr i s ra h a n

nrvötii rri'<is 1-ryiirrituol icu rl i n g on ottrr n ut
h ui nrrrn hir rppa rr l<sen eteenpriin. I)ri i nr us-

lnoottoreinil ovat olleet Suonren InvrrIi-
clicn UrheiILrIiitto sekii KisrrkrrIIion r-rrhei-

Iuopisto, jotke yhrlessri jiisenseulojernnre

k il n s s il ( ) v i1 t :r i k :l i1 n s rl :r lr eet nr c l k i ttii v ii s ti
I isriii 1'rf iiriitLr<>l icu rl i ngin harrasta j ie. Me i -

n itsenri sen rrrvoisirr ovrlt eritvisesti Rovrr-

n ienrel l:i, .f oc'r.t su ussr.t j a Picksri nrriel Iri pi -

clctyt esittclytiIirisuuclct, jotkrr ovirt jo poi-
I< i ncct r l<ti ivi ha rrasta j ia. Tii rrrri on rlrrir.r i<r

juttu, la sc rny<is lisiiri kilpailurr nrirrrjouk-

krrc|:tik,rist:t, rttik,i Prrolest.r:rrr v:iist.irrr.it-
t:i. rr:iin trskort, jolrtn:t nlyiis t:lsort rlrrrr-
su un. I(iitoksct viclri trissiikin yhtcyclcssii

kaikille nrukilnrl olleille - teette irrv()kirs-

ta työtii!!

OLYMPIAPAIKI(A KATI(OLLA

l.oPP1;k;11111111 lruipcttttttt ott Iie tr rti tttit s-

tcn MM-kisat I(:rnirclassr.t, jossrr nviis lo-
pu I I i sesti ratl(a i strlir n olyr-npi rr pe i krrt cn si

trrlvcn Vrrncouvcrin kisoihin. Kun k1-sv-

rrrvl<sessä ou rlyi)s MM-kisojen -50-r'uo-
t i\j u I)lirtu ntir rrs. on I rr v.lss,l v:lr'ntilst i 5u il-
renrrroi se't l<ekkcri t. I(a I Ie Ki isk i scn johtrr-

r-na edustusjoul<I<uccurrnc osoitti Io L-M-

kisoissa, mihin joukkuc tiukrrssa paikirssa

pystyy, pelaten n.ryiis cri nor.nrr i strr cr.r rl i n-

gia. Niiin ollen usl<orrrrle vrnl<asti, e'ttri

joul<l<ue menestvy rlviis MM-l<rsoissrr!

Tsemppiii Kalle, .f ani, Tee rlu, .f rrsu jrr .f upc

sekä tietysti vrlrlentrrja Sakke!! .fa nruista-

l<aa hyviit ystävät kotikatsonrossrl scLrrrltil

liisoja joko rv:stri t:ti netin l(irLrttil j,r k.rrr-

|l r.lstril ed u str.r s juu k l< ueerrr rile r'n ti \t:i Ir.l -

rerrrpi in suorituksiin, si llä - Sr-rorrrr I rrinerr

C)Lrrlaa ja voittaa :rirrzr ! !

Toivotan kaikille Hauskaa Curling-
kevättä ! !

OM
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Turn:ruksessrr ioLrkkueet iecttiin kah-

teen rrl kLr lohkootr, joistr.t tn<tlenttrtistir krlk-

si prrrrrstrr eteui tttrttrruksen r:rtklristrpelei-

hin. A-lohkon voittoot.t urrrkoi ioprr hie-

mrrr .vlliittrien tappiotton'taIIa pelilLi Kai

Pahlin ja Helcna Timosen iotrkkLre. Tirinerr

A-lohkostrr jatkopeleihin selvinnvt iotrk-
kue oli Aku ja Oona Kaustcen jotrkkuc,

joka hi.ivisi rrl k usa r j irssrr rrinorrstrtan k iirk i-

j ou k l< ueclle. B-lolr kostrr i rrtkoorr selvisiviit

.f u ssi Li u si prr ir vrr I u iettt cn i rr .l rr rr n a H ii nlri I ri i -

serr joukkue trrsrrpistcissri Jukka Lchtoscrr

ja Laura Krögerin krttrss,t, t.uoletltlillrr rrr

sitteenrratr yksi tappio.

Senr i f i n ir ar I c r ssrr rt ii h ti i n vrr rsi rl i ii rr n ittii -

viit ottelut, kun .f ussi LJtrsiprrirv:rlnierlri ja

.f aanir Hrirl1riliiirrerl voittivirt olllilll otteltlll

sa Aku jir Oonrr Kattsteett jor.rkkttett:l vas-

trlilu vrlstal Iatkop:iiissii. Srllllirtcll pari .f Lrk-

ka Lchtonetr - Lilut'il Kriiger iouttri pclrra-

mrrarn jatkogriiitr ettnett ktrin voitto hcltisi

I(ai Pahlin jrr Helena Titnosetr ioukktrces-
trl.

L-i nirrrl iottel utr rtsetel tt.trt ol i tlriin vrr rsi n

k utkuttrrvrr, k trn k i satt stt lt ritl entllrkkostlo-

sikki kohtast iinrtrrlissir sille rrilroarn trrppi-

on iriheuttrrtreert i otr k ktrcen. Tiherin ki I pai -

I Lrtahcli n rr i heuttrrrnrrtr viisyrt-ryksen mvi)tii

kokcnr ukscn tlrorlrl vrlrrtt tl Lrs ka I I i sti finaa-

I iottel un k u i ten k i rr .[ trssi LJusi paavrrltrienretl

kigrparoimalle iotrkktrcelle prrritr sttttritrtt-

nrcroisert piiin jrilkeen ia ottelu priiittvikin

lopr,rlta kuuden pelrrturl 1-xiiin irilkecn ltro-

vrrttrl<rcett. Slrrtl:t rltlrti totsttti ttlyirs llrotts-
siottelussrr, jossrr niin ikririrt ottelu prirrtt,vi

kuuclen pclrrturt prir,in iiiIkeen. N1't ptroles-

tirrln nu()ruus otti voitotr kokemrrksestll iit

Kiltrstccll sisilrtlk\cl Pcirtosivltt jo serriori-

ikriiin ehtineen Prrhlirt irr Tinrosen. Trissi.i-

kirr ottclussa rrlkusirrirrssrt keskiniiisen ot-

tcltrrr lt.ivirrllvr jotrkkLre ()tti ()llltisttlllccll

revlrnssir.t vrrstustrrirrstrrrrtr !
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rUlkojään taikaa
näytösottelu pyörätuolicurlingmaajoukkue vs. miesten curlingmaajoukkue

Harvoin pääsee kokeilemaan curlingia
perinteiseen tapaan ulkojäillä.

oli myös median edustajia. Tapahtumirl-
la saatiin loistavasti esille curling hienona
kaikille sopivana lajina. Helsingin kau-
pr,rngin liikuntaviraston edustajat lupasi-

vatkin laittaa rnuistiin, että ensi talvek-
si curlir.rgkentän voisi oletukser.ra tehd;i
Rautatientorin Jäipuistt-rr.rrr pysyvärrrpi-

luonteisesti.
Maa joukkueessa pelasivat Jari Rouvi-

nen, Juha Pekaristo, Teemu Salo ja Jani
Sullanmaa. Pyörätuolicurlingmaajouk-
kueessa pelasivat Riitta Särösalo, Seppo

Pihnala, Vesa Hellman ja Tuomo Aarnik-
ka.

Osku Kuutamo I

f)yörätuolicrrrlingnraeioukkue hrastoi
I miesterr curlingmaajoukkueert Rarr-

tatien- torin näytösottelussa Paralympia-
piiiviin tapahtum:rssa maaliskuun trlus-

sa. Joukkr.reet pelasivat rennon letkeän
kolmen piiän mittaisen ottelun loistavis-

str r-rlko-olosuhteiss:r. Suurin-rmalle osal-
le pelirtrjistrr ulkoliiillä pel:raminen oli en-

sirnnr:iirren kertir, rnurtei toivottavirsti vri-

melnelt.
Ensir.nmiiisen piiiin curlingn.raajouk-

kue vei nirniir.rs:i 1 - 0, toisen pään pyörä-

tr,rolicr"rrlirajat 0 - 1. Ratkaisevan kolman-

nen pään miesten curlingmaajoukkue pe-

lasi myös pyörätuolista. Pyörätuolicurlaa-

iat veivät pään 1-0 ja koko ottelun 1-2.

Molemmat joukkueet kiitteliviit ta-
parhtuman luor.rnetta ja olivat yllättyneitä
jään pelattavuudesta sekä toistensa upeis-

ta suorituksista. Joukkueiden välinen yh-

teistyö on näin hienosti avattu hulppeis-
sa tunnelrnissa jr jatkuu varrnasri vastar-
vanlaisissa taptlhtumissa.

Ottelua seurasi rLlnselastr varta vas-

ten paikalle saapuneita curlingin ystäviä,

sekä såltunnaisia ohikulkijoita. Paikall:r
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I Riku Harjula

Harbinin

ta lviu n iversiadit

Kiinalaisia ja muita ilotulitteita
Reissuun lähdettiin helmikuun puolivälis-

sä ja lentokenttien viihtyisyyteen tykästy-

nyt joukkueen.rme päätti viettää hieman

ylimääräistä aikaa hangaarien variossa

istuskellen. Onneksi aikataulu ei kisojen

suhteen ollut kiireinen ja perille päästiin

kuitenkin hyvissä ajoin. Ensimmäinen ih-

metyksen kohde osui kohdalle jo Pekin-

gin lentokentällä, sillä kisoja varten oli ur-

heilijoiden tueksi (?) värvätty peräti kym-

menen tuhatta vapaaehtoista eri tehtäviin
aina seinäruusuvilkuttelijoista joukkr,rei-

den tulkeiksi ja oppaiksi sekä turvatarkas-

tajista keittiöapulaisiksi asti. Ja osa heistä

oli siis eksynyt vilkuttelemaan io Pekingin

kentälle saakka. Seuraava ihmetys iski las-

keuduttuamme H:rrbiniin ia Jeren pakat-

tua bermudasortsinsa takaisin rnatkalauk-

kuun - pakkasta paikanpäällä oli tuolloin
yli 20 astetta, rnitä paikalliset kyllä kovas-

ti pahoittelivat iln.reisen liimpimään ilmas-

toon tottuneille suornalaisille talviurheili-

ioille.
Itse kisakylä oli lopulta positiivinen

yllätys oikeasti lämpirnine huoneineen ja

suihkuineen. Kiitostir keräsivät myös huo-

neisiin juuri ennen kisoja asennetut ves-

sanpöntöt - paikalliset kun normaalisti

tyytyivät vaån poraaffrairn reiän lattiaan-

sa alakerran naapurin harmiksi. Kisakylä-

nä toimi Heilongjiangin yliopiston kam-

pus, josta kyllä löytyi kaikki tarvittava
pesuloista nettikahvilaan ja uima-altaasta

matkamr,ristomyyrnälään. .Stressaavin asia

oli varmirsti turvatarkastusten psykedee-

linen määrä, sillä kaikkialle kuljettaessa

oli mentävä turvatarkastuksen (tai useam-

rnan) läpi tiukkailmeisten sotilaiden ne-

nien ohitse. Muuten kisakylässä hommat

toimivat moitteetta, riisiä ja uppopaistet-

tua-mitä-tahar.rsa tarjoiltiin liki kellon ym-

päri ja jokaisen nurkan takana seisoi kasz'r

vapaaehtoisi:.r tervehtimässä urheilijoita.
Hotellikuolemastakaan ei tarvintrut en-

nen kisojen alkua huolehtia, sillii päivät

oli t,iytetty onnistuneesti mitä mielenkiin-

toisemrnilla kissanristiäisillä. Curlingin
perinteisten terrm-meetirrgietr. omietr rrva-

jaisten ja jopa avajaisbanketin lisiiksi oh-
jehnassa oli mr,rut-t muassa iuhlallinen li-
punnosto kisakylässii ja itse universiadien

avajaiset. Suuria viikimassoia liikuteltaes-

sa oli luonnollisesti tärkeää olla joka pai-

kassa valrr-riina odottarrrassrl tunteia enllen

itse ohjelman alkua. Onneksi paikalliset

eivät kokeneet puheiden pitämistä milLiain

tavoin tiirkeäksi, joten juhlat oliv:rt... yhtii
juhlaa. Vanha viis:rus kertoo yhder.r tupr't-

krrn lyhentrivän elänrää rnuutnman mittutt-

tin, mLrtta yksi kiinalair.ren puhe lyhensi

siti.i varmuudella nsearmman tllnnin. Ilo-
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Curling oli lajina mukana nyt neliättä ker-

taa talvir.rniversiadien ohjelmassa ja täl-

lä kertaa mukana oli myös ensimmäistä

kertaa Suomen joukkue. Kisat järjestet-

tiin koillis-Kiinassa, idyllisessä viiden mil-
joonan asukkaan kylässä nimeltä Harbin.
Paikka kisoihin oli ansaittu hien.ran taka-

portin kautta, sillä kisoihin paikkoia jaka-

van Maailman curlingliiton rankingjärjes-

telmän mukaan Suomi maiaili siialla 14

ja kisoihin kelpuutettiin vain 10 maata.

Lopulta muutaman poisiäännin ansiosta

paikka saatiin Suomelle ja kisoihin lähti
henkisesti hyvinkii:iläistyrryt viisikko kip-
parinaan olympiarnitalisti Jani Sullanmaa.

Janin lisäksi joukkueeseen kr"ruluivat usei-

ta jr"rnioriedustuksia keränneet Jere Sullan-

maa, Leo Mäkelä sekä Riku Harjula. En-

sikertalaisena suomipaidan päälleen puki
ykkösheittä j ä Toni Sepperi.

Curlingjoukkueen lisäksi maatamme

edustamaan näihin opiskelijoiden olyrn-

pialaisiin lähti noin 60 r.rrheilijan vahvui-

nen delegaatio, johon kuului naisten jiiä-

kiekkojoukkue, muodostelmaluistelu jouk-

kr"re, kourallinen yksittäisiä taitoluistelijoi-
tår sekä nippu eri lumilautakisoihin
osallistuneita atleetteja. Urheilijoiden tu-

kena reissr.rssa mukana matkustivat Opis-

kelijoiden Liikuntaliiton edustaiat, lääkäri

sekä kaksi hierojaa.
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tulitLrkset kr,rr.rluvat Kiinan kr-rlttuLrriin ja

olivathan ne hienojer sekai ennen kaikkea
yl i nr i toi tettu j a. H u I-r r.r n lnu ka,t u k i i r-r ar I zr i set

rr h cl i st r,r v z-r t i I rl :r n i I otr-r I i t u k s i a. Eu n e rr k i so-

j :r piiiisirr-rrre ku itenkin harjoittelema:rn ki-
s:rradoilla k:rhtenrr eri p:iivänii, nikii on-

neksi piti keskittyrniserr itse :rsi:rss:r.

Oli siellä myös curlingia
Itse kisat piiäsiviit irlkar-t-ta:rr mLlLltil-

rlarr piiiviin oclottelun j:ilkeerr ia iiiiit oli-
v:rt 1-rii ii zr si ir ssa I o i strr v:r ssrr k u n n ossa Scott

Hendersonin virstårtessa teknisestii puoles-

ta. Kivisarjirt olivat sanr:rsta sorvistir To-

rinoss:r kiiytettyjen sarjojen kanssar, r'rtnt-

tzr ilrleisesti ne jiiljelle j:i:ineet poisheitetyt
kappaleet, sillii kivistii löytyi p:rikoin yl-
I iittiivii n k in iso j rr ero j a. I I m :rn v:r I mentir j ait

leissirrrnut joukkueerrrrrre joutrri tliss:i :rrr-
tilmrran muille maille hier-narn turhaa tasoi-
tusta, sill:i pitkien pelipiiivien jiilkeen ki-
vitestrri lr"rt jiiiviit pienel lii porr-rkirlla I.ryvir.r

viihiin. Samirss:r asirrss:r niikyi myris mui-
hin joukkueisiin verr:rttuna ti irr-rirln"re ko-
kenlätttomuLrs, jossa onneksernme saim-

rne hyvin apua Puolan niristen jor-rkkueen

valmentirjana kisoissa toin'rineelttr Mark-
ku Uusipaavalniemeltä. Siitii suuri kiitos
Markullc.

Matsien päiikohtaiset tulokset jokai-

nen hirlukas pystyy lukemaan kisr'tsivns-

tolt:r, joten tyydyn hieman lyhyempäiin ja

tiiviimp:iiin pol-rdinturarn otteluiclen tulok-

sistar. Avausottelunrme oli heti kovaksi tie-

dettyri Nor'fnrr joukkuettrr vrrstrtart. ioss:r
pel:rsivnt esimerkiksi miesten EM-hopeaa
pirri kuuk:rutta :riemmin voittaneet Tho-
mas Lövold sekä Christoffer Svac. Osirr

irlun hermoilun ja reisilleen menneen en-

sirrm:iisen piiän vLroksi loppu peli oli meil-

tii riskillä väkisin hyökkiiiimistii, joka osui

nopeirsti omaan nilkkaan. Seuraava ottelu

Sveitsiä v:lstaan sujui jo selkeästi parem-

min ja tzrsaisemrnissir rnerkeissä, muttir
potku ei riittiinyt aivtrn loppuun asti.

Kolmanteen otteluun kokoonpanozr

hieman mLlLltettiin Leon tr-rllessa Tonin
paikalle ykkösheittiijiiksi ja Rikun vrrih-

tr.ressir kolrnosheittäjäksi Jeren til:rlle. Ki-
viin ja jäiihän piiästiin paremmin sisiille

eikä Japanin kiri j:rtkr"rnr.rt enää j:rtkopäiis-

s:i, vaan tuloksena oli t-narukas :rvausvoit-
to. Tiissii viriheessa kaikki oli vielii auki si-

joituksen suhteert. Scrrrrt:tv;trt priivrirr trrp-

pio eunakkosuosikki Rr"rotsillekaan ei pe-

lir-r er-rtisestiiän pa rantlressrl pi ltr nnut viel ii

to ive it:r j o p :r n n e I m a s ta vii I i eri i r-r. TLr n tu m ä1

j:r l-rermot parirnivat koko ajan, miksi siis

syytii huoleen?

Pelillirrerr lorrrrrhdrrs on jirrrrri iuttu irr

iskee rnor-resti tiiysin puun t:rkera. Jenkke-
jä varst:rarr pelasimme sellraavana aamLln:'t

ns. p:rkkovoitosta jatkopelien sul-rteen jir

olen edelleerr sitri rrieltri, että v.lstilssrnrre
oli kisojen l.reikoin joukkue. Toisin kiivi.
F-rrsirrrrl:iisestri päästä otirlune jo perirrtei-

sesti isosti turpaan, eikii peli sen jiilkeen

oikein missiiiin v:riheessir :ruennut meille.

Jouduimme pela:rrraan tappiotilanteessa
jiil leen tietoisella riski I lii, eikii yhdysvirlta-
laisten virhvin puoli rlissiiiin nin'ressii ollut
poistopeli, joten piiiisirrrne joprr rakentrr-

maan tappioirsemastålmme l-ruolirntrtta ti-
lanteitir. Ktrsetti ei v:rin ilrr"reisesti kestrinyt
ja l.ron'rma laukesi käsiin pian taruon jiil-

keen vr.rstustajien lopettaesstr rirnpuilr"rr-n-

me viiden pisteerr otolla. Jatkoharrveet al-

koivat olla jo todella ohuen karvan varrts-

lsäntämaa suurena yllättäjänä
Szlmantr ilti'rna pelasimrne vielii kistrisiintii
Kiinaa virsta:ur. Puitteeltzlzrr"r ottelr.r oli to-

della hieno; sr-rr.rr.r urrt:ri-iItar ta tLrptr tr.iynnii

4 5 0 0 k i i n er I a i s k zr n n :r tta j zr n vo i n i n. Va stir s-

sa Kiin:rn miesten rr-rairjoukkue, joka ka-

n tr d a I ar i s v rr I rn en tzr j z,r n str o p it s tu k se ss tr a s u r-r

ja hirrjoittelee I(:rnzrd:rss:r -300 piiiväii vuo-

dessa. Oli tiiysin ylrdentekeviiii oliko am-

m a tt i I a i s j o Lr k k u e o i k ea s s:-r 
1-r 

zr i k tr ss al " o p i s-

keli j oiden olyrrpi:rl:.risissir ", sillii tapahtu-
rna jiii todella mieleen, v:rikkir itse ottelns-

sir olimme selkeitii vastaantulijoittr. Kiina
lu o Ll see c n r I i n gr.n a :r n ir k o l-r i sten, e i k ii nr e i I I ii

olh"rt a sia :r n v:r I i tettzrvasti ottelu ss:r mitiiän

sanolnlsta.

Jatkon.rahdollisuuksien mentyii sek:i

Korea- että Brit:rr"rnitrpeleissii loppui hie-

rnan ruuvi kesken. Peli rentoutui irr siti

oo
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>> kautta parani, muttir vitmetstti v:l:tntöit

ei löytynyt. Kunnon ltrtaus siratiit-t aikirtrn

vålsta viirneiseen peliin lajin mahtirna:r Ka-

n:rdaa vastt-ran. Toki tr"rohon otteluun liih-

dettiin sinrirrsä helpoiste rlsetnist:l - omilt
p:rineet olivat jo ohitse ja Ktrnirda pelasi

vielä pienestii silLrmastil tie-breakkeihin ja

sitii karutt:r viilieriin. Virpautunut peli toi
tulosta ja rneistä varmasti iokaisella oli sel-

keä halu pestai kasvoiå nimenomiran voit-
tarnallir suuri ia mahtarva K:rnada. Itse ot-

telu k:i:intyi vähitellen Suomen hyväksi ier

tiillä kertatr hermot pitivät loppuun sairk-

ka. Niiin urheilijan näkökuhnrrsta tiiytyy
rlyöntiiä, ettii oli huomattavtrsti hienorn-

pazr lopettazr tllrnaLls omalta os:rlt:rmme

komeaan voittoon jtr pilatrr samrrlla Ktrna-

dalta jatkomahdollisuudet, kuin piiättää

kisat kan'neaan tappiopr-rtkeer-r. Kaikesta

huolimatt:r siis ornat kisarrnme piiättyiv,it
hymyssii suin.

Curlingin os:rltir niiiden talviuniversiar-

dien sur-rrin ylliittiijii oli ehdottor.nasti isän-

tär.r'raa Kiina. Miel.rissii heidiin pai.rkkun-

sir riittiviit kolrr.rar.u.relle sijarlle, jokir var-

m2rsti osalle tuli ylliityksenri nirr.rekkääs-

t:i ern-rmattil:risjoukkueesta huolimatt:r.

Naisten puolella Kiina orrnistui vielii per-

remmin voitt:rmalla Kanadan finaalissa jir

otta m zr I I zr n ii i r-r k r-r I tz'r a koti k i s o i s sa a n. M i e -

hissii pieneksi ylliitykseksi voittrneen lers-

keir n.ryös Korean neljiis sija, mutta kultira

voittarrrnt Ruotsi jir täpririisti jatkopäässii

hopealle jiiiinyt Noria osattiin välrmasti lu-

kea turnaLlksen ennirkkosuosikkeihin heti

rrimilistojer.r j ulkistamisen jiilkeen. Niristen

puolella prot.tssi:r vei Veniijii kokeneella
joukkueellaan.

Yksi suomalainen vastaa 260:ta
kiinalaista
Muissir la jeissar näkyneitä jiirjestelyon-

gelmia ei curlir.rgin puolellir näl.rty, vzr:rn

tapalrtnmat kr-rlkiv:rt kar,rniisti irjtrll:ran.

Yksi sr-rurista syistii tähär'r oli se, että tr'rr-
nanksen jiirjestelyistii vastasi käytännössii

täysirr Maaihnan Curlingliitto paikallis-
ten sijit:rn. Trirrrri on tylysti srrrrotttt, tllt.tt-

ta v:rlitettav:rn tottål. Yksi sr-rr.rrimmista

kulttur.rrieroista nimittiiin löytyi asioiden

organisoinnista; niin pitkäärr kun k:rikki

sujuu sur-rnnitelmien mukaarr, kaikki rne-

nee hyvit.t ja tir"rkkaan kontrolliin pol.rjau-

tuen. Sen sijatrn ionkin pierrenkin ongel-

m:rn iIrlaantttessir t:ri yhden :rsiirn nlllLltttl-
essår sLlunnitelnist:r poikkenvaksi kaalttlLl

koko kolttitalo iln-rzrn, ettii sitii kttkiran

oslrl korjirtit. Sutrrrrtitelrnien tlltltltttlessrl

prrikrrl le vrrrtdittiin rt itt,r kyttttttenittir in p:ri-

k :r I I i s i tr i h r.n ette I e rl ii ii n, e i k ii k o r j :r zr v i tr n s.

"pelimiesliikkeitii" olh-rt kenelliikiiiin il-

rneisesti kykyii tehdii. Viikirni'rssoj:r on to-

tlrttu käsitteler.närirr tiukaI I:r kontrolI iIlir Ia

tiimii toki piiiiosin estikin rninkiiärrlrrisierr

or-rgelmien syntymisen - hyvii niin. On-

neksi siis ongelmartilirnteitår tuli eteeu har-

voin ja rriistiikirr selvisi, kr.rnl-ran ymmiirsi

puhua suoraran WCF:n organisr-r:rtiolle ki-

strjiirjestiijier.r sijaan. Avr-rliirisuuteen tätri

päättii miittiirnyyttä ei str:.r seko itt:ri'r, si I Li

paikirlliset olivrrt todella ystävrillisiii, iloi-
sia jir avuliaittr urheilijoit:r kohtaarr.r. Toisin

srllloen hatlua auttair oli, rnutt:r ei a'rir-rtr kei-

rroja siihen.

Loputkin suuret krllttLrurierot liittyi-
viit ir in ar pii ii ttsi:rssar va ltar i sila n vii k i miiii-
riiiin. Jos yöllii oli teiderr pinn:rlle tuprttt-
tanut hieman lur-rta oli irermulla teitii lakai-

semassa I u u di I la va rlrstettl t kymr-ner-r pii i set

prrikalliset partiot. Kurr tycivoima on tuo-

tantoviilineitii (tiissä tarpauksessa lumizrn-

@ABLOY'

ABLOY'CONTROL

s
ld*

Käy tutustumassa

ABLOY' CONTROL-lukitus1 är-

jestelmään ABLOYT -valtuute-

tussa lukkoliikkeessä tai katso

lisätiedot nettisir,'ultamme

www.abloy.fi

An ASSAABLOY Group brand ASSAAB|OT



HUHTIKUU 2OO9 GURlING SUOMEN CUITLINGLEHTI

rojrr) edullisernpaa niin lienee luor.rnollis-

ttr siihen panostaa. Ja jos vapaaehtoisiir on

kisoissa kymrnenkertainen määri-i urhei-

lijoihin rräl.rden niir.r on luonnollista, että

vessaankin löytyy jokaiselle oma taluttaja

- tal utetteva rt ltättrnrerrtyrteistä ir vilivaxll-
tuneisra reaktioista huolinratta.

Myös julkisuuskuvaan liittyi vastaa-

vanlainen tiukka kontrollinhalu. Kiinan
kulttuur:in oppiminerr tuli suorittaa siihen

våratussa toimistossa kisakylässä kauput-r-

gin vapatrn kiertelyr.r sijaan. Toki osa täs-

tä liittyy suoraan turvallisuuteenkin, aivar-t

kuten vartioiden saattoringitkin kauppa-

keskuksessar vierailttressa. Olo oli siis tur-
vallinen k:rikkialla, mutta "iso veli val-

voo"-tunteelta oli hankala välttyä oikeas-

taan koko tapahtur"nan aikantr.

Turismia Kiinan kielimuurilla
Talviuniversiadit olrv:rt etrsitttrniiinetr trto-

nilajitapahturna ja varmasti ainakin suu-

rirnmat kisat Jania lukuur-r ott:'trnatta io-
k:riselle rneistä tähiinastisella urall:rmme.

Oli siniinsii virkistiivääkin päiistä ornien

peliemrne jo loputrua sivistrrnään itseärn-

me r"riin taitoluistelua. iäiikiekkoa kuirr lu-

milautailuakin seuraarnalla. Laajemmin

ottaen kisat sujuivat Suomelta hienosti

kahden hopea- ja kahden pronssirnitalin

ansiosta. Uskon myös ornan lajimme esiin-

tyneen edukseen niin paikallisten silmissä,

kuin esirrerkiksi muun Suomen ioukku-
een edessä. Monilaiitapahtumassa curlin-
gin ainutlaatuiner.r kulttuuri ia henki teki

varmasti moneen vaikutuksen ia siitä on

ihan oikeasti aihetta olla ylpeä!

Pelillisestä suorittamisestamme iäi pal-

lon jossiteltavaa. Jos varakapteenin pol-

vi leikataan viikkoa enner.r kisoihin läh-

töä ja "pakkokuntoutetaan" pikaisella ai-

kataululla sekä kassillisella kipulääkkeitii
pelikuntoon ja joukkueen kakkosheittäjä

kärsii koko krsojen ajan mystisestä pai-

kallisesta kuumeflunssasta, ei voida sanoa

kaiken menneen putkeen. Kivien ja jäi-

den lukeminen antoi turhaa etua vastus-

tajille osin johtuen joukkueen kokemat-

tomuudesta ja osin omar-r delegaatiomme

kapeudesta. Kokemattomuus (vastustajiin

verrattuna) näkyi varrnasti rnyös jännittä-

misenä ja sitä kautta puhtaasti pelillisinä

heikkouksina. Jaettur"rn kahdeksirr.rteen si-

jaar.r ei saa olla tyytyväinen, mutta toisaal-

ta käteer.r jäi myös paljon kokernusta, opit-
tua asiaa sekä hienoja onnistun-risia. Tirsai-

suuden ja rutiinin puuttuessa tällä tasolla

paukut eivät vain vielä riittäneet piden-
mälle.

Kokonaisuutena tapahtuma oli iouk-
kueellernn-re irinutkertainen ia urrohtuma-

ton. Pieniä vastoinkiiymisiä ja kielitaidot-
tomuLrtta lukuun ottamatta iäriestelyt toi-
rnivat hienosti, enkä ihmetellyt kuultr"rani

palattuani Suotneen, että Kiinaan ia ni-

menomaan Harbiniin aiotaan htrkea tal-

violympialaisia 2018. Kuka siis tietäii,

vaikka joku joukkueestamme päiisisi vie-

lä palaamaan samaan asuntolaan, terveh-

tirnään päivittäin sar.r.roja satoia liikair l.ry-

myileviä ovivahteja ja kulkemaan samoien

miljoonien turvatarkastusten lävitse?

Jälkikäteen mainittua: lennolla takai-
sin Suorneen Firrr.rair osoitti todella hyvää

huumorintajua tarjoamalla lounaalla kah-

den viikon Kiinasst.r oleskelun jälkeen - yl-

Litys yllätys - riisiä j:r kanaa. Sie sie.

I
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tu levaisu udessa
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I Teksti ja kuvat: Jermu Pöllänen

cljrittri kcrtaa jrirjcstc'tn' Itrirne-

rcn rrrnnikliotleiclcn l<eskirtiii

ncn r'oin.ririnl<oitos llaltic (iup

jiirjestcttiin trillri kcrtaa trlnrrrril(utrrt illtls-
s:r Helsingissi, ()ulunl<vliirt ctrrlinghallis-

slr. Tur-r.tltul<secrt oli l<tttstttttr keksi loLrl<-

l<ucttrr nricstcn jrr nlristerr srlriilirlt l<trstlrl<itl

jiisennrrrrrst:r (l-etvia, Viro, SLrortri, PLrolrr,

Vcn:ijri, l.icttua, Sirksrr, I{trotsi ja Tensl<a).

AIl<Lrun iInoiftrrutunciste ilirivi Io lIri l)tro-

lirn toisct joukkucct pcrttivrrt osrrllistLrrlli-

scn stl, n] r.lttll si I ti tu rnrl tl k scL'll sil rl ti i ll ()srr | -

listulirr vhtccnsri l0 nricstcn je 9 naistcrl

yoLrl<l<uccn vcrrrlrr. Saksrlaisc-t, tertsl<rtlrri-

sct j,r ruotsrrlrrisct jotrkktrcct ioistivat jril-

Iccn poissaololIrr,ttr, tltttf,r Iic'ttec vairr lrjlrt
livsvnrvs nrilloin nlictntrtc osrtllisttriia ttrr--

nlru kscssit nrviis rriistii rttrlistrl.

'furnirul<scssrt 
1-riiiihtrorttio krittttit$'i

Nlerkku tlusiparrvelrticttrctr titlirtvttosictl

nrcncstvsjoul<l<uccn tiirttiirtlrerkiscett f tt los-

kuntoon ja vrtnhir rtrtrti rriivtti cclcllcert olc-

r,lrn kuivrr:r l<un LlLrsipitrrvalrricrtri rtrtPPil-

si turnrtusvoitorr 1<otiiriillri. Fitrrtalivrrsttts,

I(rrlis Snrilgrrtr johtrrnrrr latvirrleisrrelik-

ko l<aatui r,lliittriviinl<in hclposti lul<ernirr

7-2. LJusipaavrrltrictletr voittttl<ttItttr rritlo-

irksi k:runcusvirhccl<si jiii all<trseriarr trrp-

pio Ansis Ileg.rrr kipprrroitlrrrt l-rttvirtrt i'k-
l<iis j ou k k uetta \iilstrlrlll. Sirtllllinctr latviir-

lais joukk uc si joitttri ttrrttitttl<sessr.t loptr ltir

l<ol nrrrn nel<si 1-rcitotturrit tr 1-rt'ott ssiottcl tt s-

:.1,].r.',,'.'-r 

A rl<acli u sz l)ctvrr ic'ck i n i otrkk tr -

Nristen turtrrtttl<scssrt triihtiirl tltl'iis

suourrrlrrislrrtvielrtincn firtaali, iossa let-

virrleinen F-vitrr Reg,rrn jotrkktrc osoittitttt
tui F-llcn Vrgtin johtrrnrart ioukkue'ttrr ctc-

vinrrlril<si lukcnrin 7-.5. I)rottssisct rttit:rlit
nrrrtkirsivrrt Vcnrijiillc tril<rtvttosictt ccltts-

tuspclrrrrjrrn .frna Nckrasovirtt l<ipprrroi-

nrrrn ncl i l<<ltr tl tr l<rir trt, lt trtt prorrssi<lttc I tts

srr l< ir rtttr i Puol lrtr nrrte iott l< l< ttc kapteerl i rtslr

.f o:rnnrt Wlrrvszakirt johclollrr. Tttrttrrtts siti

osrrr otta j i ltr p\' \'tccti;ntii l< i itosta i ii r j cstc

lr isr.i.irr i,t,'1,'tttltt.'itl:l.lll, it)lt'll trtito.l so

pi i, cttri nlicnr nrc j atl<ossit l< irr vrlstltitvrr tl I il i-

s i rt li a n srr i rt vii I i s i ri ttr rrt a tr k s i rr () tr I tr n k I' l ri s

Kuin vanhaan hyvään aikaan: Wille heittää,

Jakke ja Tommi harjaavat!

sri - lisril<si liisojrr vrrrtctr viintcistellvt iiirit
pirrilnsivirt ()Lrlunkvliissii hrrioitrclcvicrl
suorlit I rr is j ou lt li treiclcrt ha ri oittr stIIostr htci

t,r l,ihcs kolio l<cvriiirr irjart! I

,.,.,IULLJLILlUL.
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r-rten perinteisiin kr,rulur"r, matka

lähti liikkeelle hierrirn takkuillen,

kun pelaa jiir ioudr"rttiin keräile-

n.räiin ynrpiiri Sttomea - Lapist:r Helsinkiin.

Kisat pelattiirr tänä vttonntr vuorottelupe-

riaatteelltr T:rnskan Tårnbyn 5-rataises-

sa curlinghallissa. Puitteet olivat hyvät ia
jiiäntekijä Mark Callanin ansiost:r jäissä-

käiin ei perljon v:rlittarnista löytynyt. Odo-

tukset oliv:rt entistii korkeammalla huo-

mattlramrne ett:i Daily Grill, hygieniamiiä-

riiyksiä uhrnaavar vakiopaikkamme, oli

v:rihtunut rnaukkarrksi pizzeriaksi.

Pojissa ioukkuekokoonpano oli: Joo-
nas Hellevaara (skip), Kalle Wallin, Kas-

pcr Hakunti, Lauri Pöysti ja Leo Mäke-

lä. Tyttöjen ioukkue oli kokenut mittavan

rnuLltoksen viir-ne hetken sairastumistet-t

johdosta. Heidän kokoonpanonsa oli: Tii-
na Kölhi (skip), Oona Kauste, Jenni Sul-

lanmaa ja Eszter Juhåsz sekii valmenta jana

:r:::""t 
Kirnzrdatsta saaplrn ut Kati a Kiiski-

Pelisysteerni tariosi tär.rii vuonna kak-

si paikkair MM-kisoihin, kosktr kisat pe-

lrrtzran Eurooparn ulkopuolella. Sekii tyttö-
jen ettii poikier.r jor.rkkr.reet jirettiin ktrhteen

lohkoon, joiden voittajat koht:rsiv:rt finair-

lissa. Tänrrin finaelin voittrirr srilvuttl stlo-

riru.rrr MM-paikirn. Myös lohkojen toiseksi

sijoitetut pelasivat kesker.riiiin ja sen otte-

lun voittirj:r s:ri viel:i rnahdollisr-ruden tztis-

tell:r MM-parik:rsta fintrz.rlin hiivi:iiiiii vas-

taan. Tiirniin ottelun voittt-riar sai toisen tar-

jolla olevan MM-paikan.

Poikien er-rsimrniiiseksi varstustaj:rksi

trsettui el-rk:i hiernat-r heikomn-raksi oletet-

tu Pr-rolan r,rusi ioukkr're. Tauolle mentäes-

sä peli <rli kuitenkin tasan 2-2 Puolar.r hy-

viir.r alun iiilkeen j:r Sr'romen vielä l.rakiessa

tlu'rtlrnlalil iiiiihiin. Tauon jiilkeen Suomi si-

sr-runtui ottären ensin 4 j:r sitten 2 pistettä 1a

peli oli pelärttlr. Puoltr osoitta'tutui lopulta

heikorlmaksi Iukerlin 8-.5.

Tytöt hioivrrt krrvioitrr ensirntttriises-

sii pelissäiin Saksira vastz1tu.r. Peli olikin

enemmiin harioittelu:r, kosktr kyseessii oli

ensimn.tiiir.reu peli kyseisellä kokoonpanol-

la. Tulokseksi tLrlikin 12-2 Sarksarr viedessii

pelin suvereenisti.

SLrnnuntain airmupelissä poikia vas-

ta:rn asettui tuttr-r Belgiarn ioukkue. Belgian

pelin takkuillessa Suorni kuittasi helposti

7-1 luovutusvoiton ja siirtyi odottelemaan

serlra:lv:la peliä Italiaa vastaan. Mainitta-
vaa pelistä jäi vain viimeisen pään tupler

kahden oman kiven poistaesstr vastustalan

kaksi kiveä täysin samanaikaisesti.

Tytöill:i sunnuntain päiväpelissä vas-

taan asettui R:rnska, iolla oli ollut htrrjat

kadoksissa maailmalla aamLlLrn asti. Ran-

skapeli päättyi lopulta Suomen tappioon

lukemir.r 9-2, kun Suomen joukkue edel-

leen etsi yhteispelikr"rvioita. Saksan ohel-

l:r Ranska oli toinen lohkon kovistar ia ko-

keneemmista joukkueista, joten peli:rika-

taulu ei täysin suosinut Suomen Llpouutta

joukkuetta. Ranska voittikin myöhemmin

fir.raalissa Italitrn lunast:ten itselleen paikan

Vrncortverin M M-kisoihin.

Atrmullar poikia vastaan asettui Italia.

Jo kolmen pelatun pään iälkeen oli selvää,

ettei Itarli:r pysy Sr-romen tahdisstr pelin ol-

lessa silloin 5-0. Suor.nella oli ollr-rt viimei-

nerr kivi varin yhdessä päässä. Peli päättyi

lopulta l1-1. Tässä vaiheessa Suomen ti-

lanne lohkossa niiytti hyviiltä, sillii voitto

tulevasstt iltzrpelissä Lartviaa vastaan takai-

si heille toisen sijrrrr lohkossa ir sitä rttyöti

piiäsyn jatkopeleihin.

Kolmirnness:t pelissä Suornen tytöt
jatkoivat otteidensa parantan-rista ia hei-

tä vastaan trsettui kisoien ensikertalainen

Er-rglar"rnisttr. Suomen takuuvarmir pelaa-

minen tuotti tarululle lukernat l1-1 ia tur-

nauksen errsimmäisen voitotr.

Tyttöien viimeisessä pelissii vastrran

asettui voitoitta turnaustaan pelaava Slo-

vakiar. Suomella oli vielä mahdollisr-rus jat-

koon, mutta se vaati voittoa Slovakiasttr

ja Saksan hävitimistä Englannille. Suon.ri

hoitikin ottelun mallikkaasti pois altar lu-

kernin 12-1, kun Slovtrkia ei onnistt"tt-tttt

luomaan minkäänlaista painetttr Suomen

piiätyyn, ja jäi odottelemtran seLrraavan

aamun Strksa-Englanti -peliii. Saksa kui-

tenkir.r voitti Englannin iir niiin tyttöien tie

jatkopeleihin katkesi.

Poiilla v:rstiran alsettlri Latvitr j:-r myiis

pojat tarvitsiv?1t voitotl ollakseen t-t-rr.rka-

na jatkopeleissr.i. Otteltr osoittntrtrri trtslti-

seksi ja viirneiseen päähän mennessä tt-

lanne oli 4-4. Viimeisessä piiiissii Suorni

pelasi trvointa ja Latvia sai oman pesiiki-

vensä suojan taakse. Viimeisellii kivellä

Latvia yritti ihneisesti uusia juuri poistet-

tua suojaa, mutta pelasi kivensä pieneksi

tökiksi pesäkiven laitatrn, jolloin Suornel-

le läi tuplan paikkal. Kosk:r Suomelltr oli
jo kolmas kivi pesässä, tupl:r olisi riittä-

r-ryt takaarnaan voiton ia jatkopaikan' Toi-

sin kuitenkin kävi. Latvia voitti lopulta 5-

4, sillä poisto ei noLrssut riittävästi ja otti

pois vain toisen Latvian kivistä. Tärniin ot-

telun jälkeen Suorni oli pakkovoiton edes-

sä aamupelissä Ranskaa vastaan' jos mieli

hankkia itselleen jatkoPaikan.

Ranska osoittautui jr.ruri niin kovaksi

kuir.r mitä oli odotettukin. Suomelltr ei ol-

llrt aseita Ranskaa vastaan ja peli päättyi

seitsemän päiin jälkeen Rtrnskalle 9-3. Lo-

pulta karsinnasta MM-kisoihin pääsivät

tytöistä Rar.rska ;a Tsekki ia pojista Skot-

lanti ja Venäiä.

Kaiken kaikkiaan Sr'romen tytöt slro-

riutuivat turnauksesta hienosti joukkuetta

kohdanneiden vastoinkäymisten iälkeen.

Joukkueen kapteeni Tiina Kölhi pelasi elä-

rniinsä er-rsimmäisen turnauksen viirneise-

nii heittä jiinä jir suoriutuikin tehtiivästii

rnallikka:rsti. Kölhillä on vielii yksi jurri-

orivuosi edessiiän tiimän kauder.r jälkeen,

mlrttår Oona Kar.rsteelle sekii kotiin jiiiineil-

le Sanna Puustiselle ja Heidi Hossille tämä

on viirneinen k:rusi jr.rr.riorina. Kölhin joLrk-

kueen pelastr.rkseksi mukaan liihteneet

Eszter Juhåsz ja Jenni Sullanmera osoittivart

erinomerisiir otteita kansainvälisillä jäill:i ja

saivat samalla hyväii kokemusta tuleviin

edustr.rstehtäviinsä.

Poikien puolella Joonas Hellevaaral-

Itr oli viirneirren kausi iuniorintr. MuLrten

koko joukkLre voi vielii jatka:r näissä kar-

keloissa ensi vttortna. Kasper Hakunti pe-

lasi ensikertalaisena MM-karsinnoissa hy-

vät kisat, muilla kisakokemusttt oli io use-

ittntnistrr M M-kersinrroistrt.

Leo Mäkelä I
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Taistelu Suomen mestaruudesta on tauonnut ja uudet mestarit
ovat jälleen selvillä. Tällä kertaa mestarit olivat todellakin uusia,

sillä sekä naisten mestaruuden voittanut Ellen Vogtin joukkue
että miesten mestaruuden voittanut Tomi Rantamäen joukkue
juhlivat ensimmäistä mestaruuttaan.

I Jermu Pöllänen

Ennakkosuosikit selvillä

N:risten mestaruuden voitiin ennen kaut-
ta oletttrrr meneviirr viime vuoden l-ropea-

joukkueelle, joka pel:rsi loist:rv:rt B-sarjan

E M-k isirt j or"r I u k u u n :r I u ssa sar er den s i eltii
tr,r lia isir.r:r hopeister.r mitalien I isäksi aimo
t'rnnoksen itseluott:rmusta ja pel iruti irr ia.

Miesten sarj:rssa kar-rden aluss:r oli
ir i r.ror.rstaan yksi enna kkos r-r osi k k i, Kalle
Kiiskisen kipparoima maamme edustr-rs-

joukkue, joka nappasi näytöstyyliin EM-
kisojen B-sarj:rr.r voitorr ja piiälle piiiitteek-
si MM-kisapaikan Rirotsin nenän edestii.

Joukkueeller ei ollut ennen kauttir näkö-
pi i rissä y htä kii ii n vål rteen otett:lvaa h zlilsta-

jarrr, v:r:ur rnuiden joukkueiden kohtaloksi
piti j ääd:i t:ri stel u h i rlmeiimm i stii m i t:r-

lei sta.

Kärkiryhmissä tasaista

Kauder"r aikana Kiiskisen joukkueen otteet
ailalrteliv:rt yllättiivi'isti ja sarj aa dorni-
noi :rlkuke.rudesta Aku Kausteen joukkue,

iokr rrrpprsi kyrrrrrterten voittoe perritys-

ten. Kausteen jor-rkkueen hyvät esitykset

eivät siniinsä olleet yllätys, vaikka edel-

liskausi siltii olikin mennyt heikosti, sil-

Iti olihtu'r joukkue sitä edeltiivällii kaudel-
la sijoittunut hienosti hopealle. Kausteen

kintereillii kärkkyi koko alkukauder.r Ran-
tamäen joukkue, joka or-rnistui ylernmiirr
jrrtkosu rja rr ottel rriss:r:rn rrruita pererlnrirr
kiil:rten sarjan piikkipaikrrlle er.rr.ren vii-
rneistii turnausta, v:rikka hävisikin alku-
sarjtrn viir-neisen ottelunsa Jussi Uusipaa-
valniemen jor"rkkuetta vastaan.

Naisten sirrjirssa koko kaLrsi oli tasiris-

t:r trristelua Ellen Vogtin ja Lare Norrin
joukkueiderr erottuess2r loppr.rrr kohden
mestaruustaisteluun. Viimeistii edeltii-
viissä turnauksessa Vogtin joukkue koh-
tasi I i k i yl itsepiiäser.niittön'riii vai ker-r ks ia

i n f I nen ss:rvi ru ksen j y I I iitessii j ou k k r,r een

j ii sen i s tön ke s k u r"r d es sir, j ir tu I o k se r-r :r o I i

kaksi tappiollista ja yksi siirretty ottelu.

Jännitys säilyi aivan sarjan
loppumetreille

Viin'reisen yler-nmrin j:rtkos:rrj trn osa-

kilptriIuun Iiihdettiin r.nolemmissrr sar-

j oiss:'r va rsin k utkuttrr visstr ti I ir nteissa.

Naister.r sarjtrssir Vogtin ja Norrin joLrk-

k ueet rrrit jit iI ivilt srr riiln k:irjess:i trrs:rvoi-

toin, mLrttrr Vogtilla <lli yksi ottelu viihem-
miin pelattunir jtr sen myöt:i hienoinen etu
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p r,l o I e I I ir ir n. M i esten srr r j rrssrr Rir tr tr t.tr iiet.t

j oLr k k u c o I i on rr i str.r n r-r t h i I ir ir nra rr n i tserr sri

h ienoiseen j oht<xrsemr'rr'ur, j ossir Krrusteetr

joukkr-re oli i'hclen voiton heikorlnrrrIIrr

salclolla toiscnn ja Kriskinen eclellccn yh-

clen voiton erollrr kolnrtnten,r.

Sarjan prir'itiis oli sr-rr-rnnitcltu siten,

ettri krr uclen priiit<)s j u h la priiisisi kiivntiin
pa I k i n to j en j a k oi n een j o l a u a tr tr.t i n a. Trr sir i -

nen srrrjrrtiIrrnne ennusteli kuitenl<in vaike-

ru ks i ir nr i ta I i s i j o j en nr ri ri ri ttri rn i sen su h teen

j a pal-ri n-rpierr sken rrrrrioiclen nr r.r krr isesti i l-

t :r j u lr I rr ssir \rr J tctt;l i \i i It o j ctt tltrt rl i tt, rit st,l:l tt

nrristen sirrjirn pr'or.tssisct rlitrrlit!

Toisin kuitenkin kiivi, l<utt rniestetr

nrcst.lruus lrrtkcsi jo crtrtcrt viirrreistri pe-

lik ierrostrr Riutt :t rtt;icrt voi tetttt;r critt;i i rt

nir,rkrrsti Kimmo Ilvoscn ki1-rpirroinrirrr

joul<kr.reen srrrnannikaisesti, kun K:rustc

hiivisi onra n ottel unsar rnesta m usnrzrhclol-

I isrrrr tcrrs:r jo rr ikrr iscntrttirt rtterretrlinyttit
Ki iski stir vrlstrlrln. Viinreinen ottel ukierros
llrt k:tisi rttiestert srt t'jit tt ltitttttrc:irtrpierr rrr i-

talien kohtalorr. Kiiskisen joukkue joutr.ri

ottel u n r.r i I rr rr n srr i rirstel I u tta krr pteen i rriur

jrr karvrs tappio llvosen joukkr.tettrr virs-

trrrrn pudotti Ki iskisen j or"rkk r-reen lo;rulta
p rorr ssi I I e, vrr i k k rr sir nr rr tr a i k a i sesti Rrr u t:r -

nriiki voitti vi irneisenk in ylenrrnrin j rrtko-

::illi." "r*, "'sir 
K,] Lr stccrl i ou k k uettir vrr s-

Nrristen sirrjan viinreisessii osrrkilpai-
lussrr Vogtin joukkue rriiytti lo;rulta vrrh-

vuLrtensrl voitt:ren kaikl<i ottelut, i()istr1 to-

sin varstir viir-neinen l,are Norrirr vrlstrlrlrr

kriyty mittel<i vrrrnristi joLrkkueelle sen cn-

s i nr rlri i sen nrestäl nl u clen. Pron ss i m itrr l i strr

trristelivirt Hclcna Timosen ja Sari Auvi-
sen joukkueet, joista Tinrosen joensuuIrris

Curlingotteluita lähetettiin netin kautta suora-

na talkoovoimin (kuvassa: Ville Heikkinen).

Sarjan päätyttyä myös dynaamisella tuomari-

kaksikolla, Pirjolla ja Ollilla oli syytä hymyyn.

neI ikko osoittrr r.rtui Io;lu Itl ;lrrrenr tlrr k-

si. Naisten srrrjrrssarkin siis srrrrtiin selvil-
le kaikki mitalistit ennen kruclen piiriti)s-
ju hlaa.

Olosuhteiden luomisen
vaikeus yl lätti jälleen

I(iruclen aikrrnir kuultiin paljonkirr kes-

krrrtcl tr:r pel iolosLrlrtcisl il jil rrr.r r.rtir rrlissJ

trrpa u ksissir kyseessri ci todel la kirirrr ol lut
peIkkii sanahelin:i. KisakaI Iion jriIkimmiii-

scssii tu rnrruksessrr lrrititntrrriset rircltt ol i-

vi1t rr()Ienrrnilt turna u kscn rrI krressrr vrrt'siu

v rr i k ea t pe I ir tti'r v.1 t. M yö s k ri ri n Vi e r u n-r ii e I -

lii ci vriltytty vaikeuksilta, kun srrrirrn vii-
nrci sessri osaki lprri I r-rssa my<js siel lri i I nren i

j iiiissri epriloogisu r.r ksiir, ja vielripri tava l-

t@rfidr
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Mestarismiehiä nämä Tomi ja Lauri...
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>> lisuudesta poiketer-r mr,ruall:r kuin larita-

radoilla (sarjan viimeisessä ottelussa mo-

lemmat joukkueet olivat rrielissäiin siitä,

että mestaruuden lopullirrerr rarrkeristt ei

tapahtunut sillä rrrdalla). Selke:isti ongel-

mat kasautuivat kauden loppr"ra kohden,

mikä on sinällään ikävää ratkaisupeli-

en kannalta. Vierun-räen SM-karsintatur-
nauksen aikana kauden alussa olosuh-

teet olivtrt loistavat, samaten Kisakallion
(rniesten) ensimmäisessä SM-sarjan osa-

kilpailussa.

Merkittävää asiassa on se, että mo-

lernpien suorituspaikkoien v:rikeudet krr-

saantuivat kevätpuolelle jtr mielestäni kil-
pailr-rvaliokunnarn tehtäväksi tuleekin teh-

dä parhaar.rsa ensi kautta sihnällä pitäerr

että vastålavalta vältyttäisiin. Tehtävä ei

ole helppo, etenkin kun mukana olevat

pari hassua jääntekiyää toimiv:rt parrhaan-

sa tehder.r erittäin lyhyellä aikaiänteellä

er"rnen kisoj:r la lähinrrä talkoopol.rialta.

Vastaavasti pohjatyön kisaviikonloppua
varten tekevät jäähallin arnnrattityörlte-

o
o

Mestaruus tuli
pyytämättä ja yl lättäen

N;"",1i*trukt.:n*i
kien yllätykseksi voitirnme kisat. Finaalin

aikana ymn-rärsin, ettii voitamme j:r ehdin

rniettiä, mitä sanon paikallislehden toimit-
tajalle. "Voittomme salarisuus oli tasapai-

noinen ruokavalio ja onnistunut perr"rskun-

tokausi". Tuo vitsi päätyi lehden sivulle.

Tällä kaudella mestarlrus tuli yhtä yl-
lättäen, rnutta eavistirt sen io ennen vii-
meistä viikonloppua, joten voittopuheer.r

miettirriseen oli aikair viisi viikkoa. Pitkän

puheen tosin kuulivat Vierumäen huonon

ääner-rtoiston ja ravintolarnekkalan vuoksi

vain muutarnat liihimpänii istuneet.

Mikä oli voittomrne salaisuus? Jouk-
kueemme runko; Jermu, Timo ia minä

olemrre pel:rnneet yl-rdessä jo monta vuot-
ta. Mzrtk:rn varrella on opittu olemaan läs-

nä pelissä. Kun mukaan sarrtiin vielä hy-

väl.renkinen Laruri, oli sopiva pelitunr.rel-

nra saavutettu. Teknisesti emme ole kovin
hyvä joukkue, mutta her.rkisesti tällä kau-

della erittäin vahva. Kauder.r piiiittrvoite
oli voittaa ylimääräinen karsinta entisten
joukkuekavereiden mr-rodostamaa Lrutta

joukkuetta vastaan. Voitto tuli ja sen jäl-

keen jok:rir-ren voitto oli vain plussaa.

Harjoittelirnme koko kauden keski-

n'räiirir.r kerrtrn viikossa. Se ei ole paljon,

muttal siin:ikin saintnte parrannettr.rrr heit-

tc)v2rrmLlLlttamme sen verran, ettii sillii
piirjri:i Suorrress:r. Otrttisttttttisproserttit ei-

vät ole kovin korketrt, mlltta rtrtkaisevas-

sa paikassa olemme onnistttneet melkein

air-ra. Pelivarmuuttamme kuvaavaa on se,

että voitirnme jokaisen ylemn'rän loppusar-
jan pelin, vaikka jouduimme todella tiuk-
koihin tilanteisiin. Vastustajalla oli viirnei-

nen kivi yhteensä 26 päässä. Niistä vas-

tr"rstaja sai vain viisi kertaa kaksi pistettii,
joutui ottan-raar"r yhden pisteen 

.l 3 kertira
ja antoi rneidär-r varastaa kahdeksan ker-

taa. Vastaavasti meillä oli viimeinen kivi
25 kertaa, joista yhdeksän kertaa saimme

vähintään kaksi pistettä ia meiltä onnistut-
tiin varastamaan vain neljä kertaa.

Joukkueemn're kohtaa uuden haasteen,

kun pääsemrne mittaamaan tasomme Eu-

roopan huippun-raita vastaan ensi syksynii.

Kansainväliset pelit olivat 90-luvulla vie-

lä irmatöörien puuhastelua. Olyrnpiasta-

tuksen rnyötä taso on lroussut ia slarnme

vastaamme vähintään puoliamrnattilaisia.
Nykyosaarnisellamme emme voi ntenestyä

EM-kisojen A-sarjassa. Käynnistimmekin
joukkuepalaverissamme EM09-projektin,
jonka tarkoituksena on nostaa ioukkueen
pelitaso:r kahdeksassa kuukaudessa niin
paljon kuin se kunkin elämäntilanteessa

on n-rahdollista.

Projektin ensimmäinen vaihe on se, että

matkustan MM-kisoihin tutllstlrmaan pe-

lin nykytasoon ja opiskelemaan taktiikk:ra
ja r.nuita peliin liittyviä asioittr. Sen jälkeen

Iairdi rln.re toimenpideol.r j eImau'r, i ohon I i it-
tyy joLrkkueerr ulkt-,puolisirr rrsirtrtttrrtriioi-

tir sekii lajin sisiiltii että ulkopuolelta. Kes-

kijiit, joiden varpaille ei ole :rstr"rminerr tai

saattaa pian huomata että iiiitii ei ole trrr-
jolla ensinkään. Toivott:rvasti yhteinen sii-

vel kuitenkin löytyy ja kaikki ostrpuolet

saataisiin keskustelen-raan paranttusehdo-

tuksista tosissaan, ihnan kenenkäiin syyl-

listämistä ja rakentirvi:r ehdotuksia liipi-
käyden. Mielestäni tämä on ainoa keino

parannuksen aikaan saarmiseksi - väh:it-

telemällä ja välttelemällä asitrn käsittelyii

tuskin saadaan halutur-t kaltaista tulosta

aikzriseksi.

kustelut kokeneiden maajoukkuepelaajien

ktrnssa on jo aloitettu. Heidiin kokernus-

tensa ja vir-rkkiensä kuuleminen årlrttaa kes-

kittymään oikeisiirr asioihin. Kahdeksan

kr"rr-rkautta on kovin lyhyt aikrr muLlttllal

harrasteli j aporu kastr'r ma a j ou kkueeksi.

Palaan vielä tuohon karsintaan. Oli
melko lähellä, että en syksyllä lopettanut

pelaamista kokor.raan. Usko ja taidot oli-
vat koetuksella ennen kuin kausi alkoi-
kaan. Olen aikaisempinakin vr.rosina jor.r-

tunut pohtimaan jatkamistani, koska ior.rk-

kueen kokoarninen or.r välillä ollut tuskal-

lisen vaikeirta. Mikä on saanut iatkamil:ln
vaikeuksista huolin-ratta ?

Kiitos siitä kuuluu teille kaikille. Tei-

dän kanssarne cllen saenrtt viettäii tnorrtlt

rikasta hetkeä jo 23 kauden ajan. Tiist:i

curlingperheestii en ole malttanut luopuir
ja pelit jatkr:v:rt yhä!

Tomi I
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Tämänkertainen aiheemme wcF:n "curling lce Explained" -oppaasta käsittelee luvun 8 sisältöä, curlingjäiden

tekemistä jäähalliin. Kuten oheisesta käännöksestä saamme huomata, niin hyvien curlingjäiden tekeminen

jäähalliin on sekin todella monen asian summa.

rrErot<rAlroI Käännös: Timo Patrikka

8.1 Jäästä curlingjäähän

.Jiiiillai l:r curlingjiiiill:i ot.t iso ero. Tämri lu-

vun t:rrkoitr,rksenil olr keriitii yhteen kaik-

ki olenniriset asi:rt, joilla saarclaan jriiihallin

jriri rn u unrrettua cLr rl ingiririksi.

8.1.1 C)ngclnrat

l. PrrikkakLrnrrilla, joilla cLrrlirrg orr vielii

lrrsten ken gissii:in, ei ole curlin ghalleia tai

s u u rtir pe I rt ir i rr rl ii ri rii ii. U se i I I a pa i k k a k Lr n -

nillr orr kuiterrkin triiihalli, jostir on t.uah-

dollista saracla iiiiiaikara curlirrgille. Jiiii ei

ole k uitctrkiratt sellaisetl:rirtl curlirlgiin so-

l.iv,rrt. ltttert se v:r:rtii p:rljorr tyiit:i.
2..l;irilr:rllirr j:irt ei olc trrsilittelt, Intltt:l ctlr-

lingjiiiin tulisi olla ainrr tiiysin tasatinen.

.i. .f iiiihallin iririclyttrirnisessii ei ole kiiytet-

ty pr.rhcl:rsta vettii, iolloin lirii sis:iltii:i pal-

jon epripul-rtrruksirr kuterl suol<lia' Cur-

lingjriiin tulee ollrr erittiiin pr'rhclas, joterr

sc peblrrtarrrn pu hclistetLrIla veclelIii.

4. l.uistelr.r vrrhingoittrrrr liiiitii ja jiilkien

korjrrus vie rrikrrrr.

.5. Useirr riltoien merkirrniit tiiytyy tehclii

criksecn j:t ittsktrs rre triytvy tttyirs potst:r:r

kiivt(in jrilkeerr.

6. Hyvrin curlingjriiin tekelr-riseer"r otl vri-

l.riir.r :rikaa. Oikeita viilineitä tiri koulutet-

tujrr jiiiintekijöitii ei viilttiimiitti.i ole sa:r-

tavilla.
7. Järin liimpötila on tiirke:iii curlingiriiille.

Seu mitta:rmitten voi olltr vuriketrtr.

8.1.2 Rrtkaisut
1. Kuterr kaikki tietäviit, arsiirt etenevät

vrrir.r jos niitä viediiiirr aktiivisesti eteen-

piiin. Lisiiksi asioiden hoit:rr.trir.ren yksin

on vrrikeir:r. Jäiilullin iiiiirrtekiiii on hen-

kiki, lolla orr palion tehtiiviii irr viihiirr ai-

ka:r. Curlingiiiiderr valn'ristelu on yleensä

yksi telrtiivri lisiiii hzrrrelle. Niiirr ollen orr

tii rk eii ii, ettii c u r I i n gv ii k i j ii ri es tii yty y s i te rr'

ettii os:rlla heistii on vrrstutt peleistri 1a jriis-

tii, sekii yhteyderrpidosta iiiiihallin henki-

lökr-rnt:rirn. Hyvri kornmunikaatio jir yh-

teistyö ratk:risevat vz'rltirosau ongeltnista
jtr luovrrt hyviin ty<)ilmapiirin. [.isriksi tar-

vitarirr-r l-ryviit vrilirreet ia koulLrttls varsinai-

si I le jririntekiiöil le, lotka tekevrit lopLrllisen

cullingjiiiin.
2. Mikaili jiiiihallin iiiiitri yllaipicletiiiin hv-

vin, se pysyy suhteellisen tas:risen:r. Hyvii
j ri ii korreen k iiyttii j ii osila k uvioitir va il.rtele-

nralla pitiiii iiiiin tasaisena. Mitii taszriserl-

pana jiiii piclet:iiin, sitr.i viihernmrin tyiitii

curlingjiiän varlr.t.risttts vartii. .f iiiin höyliiys

jiiäkoneell:r aLrttåra myös sr.roloier-r viiherr-

tiirr"risessii (kts. kohta 3). Tasi.risen jiiiin yl-

l:ipidorr tiirkein työkalu on iäiihöylii (errg.

edger). Sillii voi höyliitii k:rrtkirlou rettuo-

ja tehokkaanrt-uin ja nopeelmmin ktlin kii-

s i k ii yttö i se I I ii h öy I ii I I :i. .f ä ii n ta s zr r-r s t:r tu I i s i

tehdii siiä rr rrijl I isesti, no i rr kerrzrn pii iv:i ssii

paljon kriytetyissii jiiiihalleissa. J:iiihöyliii
orr saatirvilla rrinirkirr Zirrlboni- ja Olyrl-
pia-merkkisinii. Asiarlle ot.t-tistautltneella

jiiiiha ll in jäiintekil iillii on k:iytössiiiin ta-

solaser (eng. laser laLtel), iolla terrkistarar

pohjan tas:tistttts. .f iiän htiyliiys jririkoneel-

Irr ilmau.t iiiiidytystri arutttral p:rlion iiirin ta-

szrisuuden sriilyttiimisessri. Höyl:iys tLrlee

tehdii va rova i sesti viihä rr kerra-r I | :riu-r, seki.i

pitkittiiin ettii l.roikittain kar'tkarloon t.riih-

der-r. Kaukatlon kesknsttr on helporl-tpi ta-

sarta kuiu reLlllat.

Mikiili iä;i on kol.rtr.rullisett trtsainett,

yksi ytin yli tel.rty jiiiiclytys liimpirliillii ve-

clellii voi riittiiii tasaisen curlirrgii.iiin ai-

ka:rnsrrrmiseksi. Ihanuetil:ruteessir jiiai-

hallin jiiritii pidetiiiin mahdollisimr.rlan ta-

sirisena norm:ralin kiiyt<)n zriktrn:r' ionkrr
jiilkeen se hi;yliitii;'.n ia ji.iiidytetiiiin iiiiin-
tekokoneeIIa j a lopuksi j iiiidvtetriiin liirnpi-
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>> r'nällä vedellä yön yli. Aamulla suoritetaan
pehlausta ia höyläystä.

3. Jäähallien jää puhdistuu luistelun vai-

kutuksesta hieman ja hyvä höyläys jäädy-

tyksen jälkeen yleensä poistaa suurimman

osan suoloista. Pebliveden tulisi kr:iter.rkin

olla puhdistettua, oikean lärnpöistä (noin

40 C" riippuen suuttimesta) ia peblin oi-
kean kokoista. Jään lämpötilan tulisi olla
noin -4.5 Co. ilmar-r koster"rden noin 40 T"

(1,5 m korkeudessa) ja iln-ran lämpötilan
noin 8 C" (1,5 m korkeudessa). Näillä ar-

voilla saadaan paras mahdollinen jää ai-

kaan. Vedenlämmitin tai lämmönvaihdin
auttaa sekä jäädytyksessä että peblaukses-

sa.

4. Luistelur.r jäähän aiheLrttamierr iälki-
en korjaus on hyvä tapa edistää tasaisen
jään ylläpitämistä. Korjaarnattomat iäliet
voivat kasvaa niin sur"rriksi, että tarvitaan
uusi letkulla tehty täädytys jään korjaami-
seen. Siksi jälkien säännöllir.ren paikkaus

vedellä ennen jääkorreella aioa on suosi-

teltavaa.
5. Jos curlingia pelataan säännöllisesti jää-

hallissa talven ajan, on hyvä asentaa ra-

tarr.rerkinnät jäähän koko kauden ajak-

si. Metallilevyissä kiinni olevat hakit voi
asentaa ja irrottaa nopeasti. Suurimmat

ongelmat aiheuttavat yleisesti kivet. Kivi-
en kantaminen kaksi kertaa viikossa vaa-

tii fyysistä kuntoa ja kantan-risessa on aina

olemassa loukkaantumisen riski. Kivien

säilytys tulisi tehdä kuivassa ja kylmäs-

sä tilassa (mieluiten -4 C) ja lähellä jää-

tä. Toinen vaihtoehto on käyttää kärryiä
ja viedä kivet ylösalaisin kuljetettuina kyl-
rnään ja kuivaan säilytystilaan. Kivet jotka

kastuvat imevät kosteutta. Kosteiden kivi-
en vieminen jäälle aiheuttaå sen, että kivis-
sä oleva kosteus jäätyy ja laajenee, aiheut-

taen palojen halkeamista kivistä. Kiviä ei

tulisi säilyttää kosteissa ja kylmissä tilois-
sa, sillä kiviin kertyy ajan mittaan huurret-
ta. Huurteisilla kivillä ei voi pelata, joten

ne pitää ennen käyttöä sulattaa, kuivata ja

iäähdyttää r"rudelleer.r. Kylmä kivi kosteas-

sa ympäristössä kerää itseensä kosteutta,
joten kosteutta tulee välttää kivien säily-

tystiloissa. Muut varusteet, kuten rropit ja

peblikannut, pitää varastoida myös kui-
vissa ja puhtaissa tiloissa.
6. Ajanpuute ei ole varsinainen ongelrna,

sillä aikaa ei ole koskaan tarpeeksi täy-

dellisyyden saavuttamiseksi. Tosiasia on,

että aikaa on rajattu määrä ja se on käy-

tettävä tehokkaasti. Hyvällä suunrrittelul-

la, organisoinnilla ja välineillä säästetään

aika:r. Vaikka curlingjäiden tekemiseen

tarvittavat välineet ovat kalliita, r-re sääs-

tävät paljon aikaa ja vaivaa ja siten myös

rahaa. Koneellinen höylä hyvillä terillä on

ehdottoman tärkeä. Harjat, n.ropit, pebli-

kannut, peblisuuttirnet ia muut ovat hin-

naltaan kohtuullisia, mutta erittäin tairkei-

tä. Lämpömittarit ja kosteusmittarit eivät

aina ole pakollisia sillä ne voivat olla jo
asennettuiner, rnutta hyvä ir-rfrapunaläm-

pömittari jään lämpötilan mittaukseen on

hyödyllinen apuväline. Ostakaa jäänteki-

jälle tasolaser joululahjaksi ja lähettäkää

hänet jääntekokurssille oppin.raan kaikki
jään tekemisestä. Hänen palattuaan pyrki-
kää hankkimaan jääntekijän pyytämät vä-

lineet. Hyvin varustettlr, koulutettu jir mo-

tivoitunut jääntekijä satr aikaiseksi upeita

curlingjäitä. Muistakaa kiittää ia palkita
hänet niistii.
7. Jäiin lämpötila on kriittisin jään omi-
naisuuksista. Lämpötilan täytyy olla -4,5

C" ja -5 C" asteen välillä ia sen on pysyt-

tävä tasaisena. Infrapunalämpörnittarri or-r

oikea työväline lärnpötilan mittaukseen.

Mittauksen ongelmana on se, että mitta-
us tulee suorittaa aina samassa paikassa ia
samalta korkeudelta.

8.1.3 Yhtccnvcto
Tiissä oppaassa käydään läpi yksityiskoh-
taisesti kaikki menetelmät, joilla iäähal-
lin jää n.ruunnetaan curlingjääksi. Tämän

luvr"rn ohjeet ovirt minimivaatimus edellä

n'rainitulle rnuunnokselle. Kokeneet jään-

tekijät tietävät tämän. Pysyäkseen kehi-

tyksessä mukana karnnattaa hankkia uusin

WCF:n "Curling Ice Explained" -opas.

8. 1.4 Lisähuomautuksizr
1. Paras tapa pitää jää tasaisena on yllä-
pitää sitä sellaisena. Pysy hyvissä väleis-

sä iäähallin henkilökunnan kanssa ia pyri
saamaan heidät ylläpitämään iäätä päivit-
täin. Näin ollen muunnos cr"rrlingjäihin on

helpompaa.
2. Alä täädytä liian kylmän jään päälle.

Jopa asteen lämpimämpi jää (-3,5 C") aut-

taa vettä tasaantumaan jäälle paremmin.

3. Vältä ilman liikettä jäätyvän kentän

yllä. Ilman liike voi pahimmillaan aiheut-

taa pieniä "aaltoja" tai parhairnrnillaan-

kin peittää jään huuruun. Pyri pitärnään

kosteus alhaisena ja tarvittaessa nosta-

maan jäähallin lämpötilaa. Curlinghallin
lämpötila ja kosteus mitataan aina 1,5 m

korkeudelta jäästä. Tavoitearvot ovat +8

Co astetta lämmintä ja 40 % suhteellinen

ilmankosteus jään lärnpötilar.r ollessa -4,5

Co astetta.

4. Nopea tapa visualisoida jään tasaisuus

on katsoa ser.r jäätymistä. Pinnan lämpöti-

lan ei tulisi olla alle -4 C". Piirrä valn'riiksi

kartta jäädytettävästä alueesta ia n'rerkitse

siihen mitkä alueet jäätyivät ensir.r. Niimii
kohdat ovat sellaisia, joissa vesi on mata-

larnpara kuin rnr-rualla. Älä luule, ettai jäai

on tasainen sillä ensiksi jäätyneet kohdtrt

ovat korkeamrnalla kuin ympiiröiviit trh.r-

eet. Korkeampia kohtiir voi "kuivrrhöylä-

tä" varovasti jääkoneella, rnikäli kohdirt

ovat huolellisesti merkittyir.rä karttiran.

Tämä toimenpide tasoittaa jäätä hr"ror.nat-

tavasti.
5. Pyri saamaan kivet jäälle jäähtyrnärin

mahdollisirnman aikaisessa vaiheessa. Etsi

niille paikka, jossa ne eivät ole tiellii j:t

pidä ne muovimatoilla etteivät ne sulattr

iäätä ja ime siitä kosteutta. Riippr"ren ki-
vien lämmöstä, niiden jäähtyminen vie v:i-

l.rintään kaksi tr.rntia.

6. Mikäli pesämerkintöjä ei ole voitu teh-

dä, voidaan ne piirtää jäähän tussilla. Piir-

rosjälki tulee peittää hienolla vesisumulla,

minkä jälkeen koko rata voidaan peblata.

7. On vaikeaa pelata jäällä, joss:r on pal-
jon sr"roloja, koska pebli sulaa sen piiällä

helpommin. Jos iää on jäädytetty puhdis-

tamatton.ralla vedellä, or.r erittäin tärkeäii
pyrkiä poistamaan suolat runstralla höylä-

yksellä. Nopein tapa on peblattr liimpimäl-
lä vedellä (60 C') ja höylätä ia toist:trr pro-

sessia niir-r kauan kuin aika antaa myöten.

8. Muista, että jäähallin jääkone "raapii"
jäätä, koska sen terät ovat tylsiä. Curlin-
giin tarkoitettu koneellinen höylä (lce

King) höylää jäätä tasaisesti, koska ser.r

terä on teriivä ja suora. Koneellinen höylii
hr"ronolla terällä on ajan tuhlausta.
9. Luisteluun tarkoitetun jään lärnpötilat
vaihtelevtrt slrlrresti. Muista siiätää curlin-
giir.r tarkoitetun jään lärnpötila lähelle -4,5

C" astetta.

10. Mikäli pehli kuluu liian nopeasti, serr

huomaa ensimmäiseksi liukurnalinialla.
Nopea korjaus muutaman pään ajaksi on

peblata alue hienolla peblisuuttirnella.

8.2 Curling jäähallissa

Monet jäähallit jakavat jääaikaa luiste-

lun ja curlingin kesken. Curlingin kzrnnal-

ta tämä ei ole paras mahdollinen tilanne,

mutta erittäin yleistä. Lisäksi suLlremmat

kilpailut vaativålt katsomotilaa, jolloin ai-

noat varteenotettavat vaihtoehdot ovtrt

1äähallit.

Jäähallin jäätä ylläpidetään jiiiikoneel-

la (esim. Zarnboni, Olympia, Eisbrrer).

Jään laatu on riippuvainen jäähallin työn-

tekijän ammattitaidosta ja vaihtelee slru-

resti eri jäähallien välillä. Ongelma koros-

tuu jos vaihtoja luisteh"rn ja curlirrg viilillii
on paljon.
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Kaikissa jiirihal lei ssa jriii jiiiiclytetiiiin

ruuclelleen, jottrr se pysyisi tasaisena kok<r

l<aruclen alan. .fiiiikone yleensr,i pilira jiii.in
tasaisuuden a jan kzrnssrr, virrsinkir-t jos uu-

clellecn jriiidytysten viili on pitkri. .f :irikone

sekai höylåiri, etrii iriåidytt:iri sirr.narllar ker-

taa. HiiyLiyksen syvyyttii ja jriiiclytyksen

m ii ii rii ii v o i d rr rr n s ri ii tii ii, m u ttir k ai ytai n n ös -

sii ne ovrrt rrina v:rkioit:r yhder"r irjokerrar-t

urikanir. .fiirikoneella trjo on :rin:r nopea tar-

prrhtur.na Iuisteluvuorojen viilillr.i tai piii-
viin piiiitteeksi, joten se ()n hilrvoin tar-
k:rsti suoritettu tehtiivii. Jiiiikone liikkuu
nopeasri jiiiitri pitkirr hallin piiiistii p:iii-

hr.in, hidastaen irinår toisessr paiaissii kririn-

tyessririn. N:iin ollen piiridyissii vettii las-

ketaarr jri:ille enenrmiin kr.rin muulllrr. Li-
s,iksi Iuistelrjrt krrIrrttrrvrrt jii:ir:i sircrr. etri
lopulta kerukarlon reunat ja pri:idyt ovat
korkenrrlpizr kuin muut irlueet. Mr"rittr huo-
nri(x)n ()tettrlvilr ltlrrert:r ()v:ll nil.lurir 

'iitrikorkenrrlpi varihtopenkkien edusta ia koh-
ta josta jr,ir,ikorre ajetiran jiiiille.

.f r'iiihaIIien jiiiin tastrisr,rr.rs vaihteIee paI-
jon. Mitri pidempiiiin hirlliss:r on luistelua
curlirrgkertojen vrilill:i, se n suurenrpi vrrih-

telu on. Keskimiiiiriiinen korkeusero nor-
nrzr;rlisset hallissa on noit.t .10 rlrn tirsolar-

seri I Izr [nitirttr.lr-ta1, lrLltt2r snurimnri I Iir:rn se

voi ollar jopa 1.50 r-un-r.

Kuvista huor-n,t,t ettii j:irihalIin herrki-

liikur-rnirn toimilla orr selvri vaikutus jiiiin
tasaisuuteen, lrLrttir vielri tarrvitarirn toi-
menpiteitii ennen kuir.r jiiiitii voidtran kiiyt-
tiiii curlingiirr.

Jokaisel la j iiiihal lin tyiinteki jiill:i tu lee ollrr

sel vrit ta vt-ri tteet i lr yr r r rrrli lrys res u rsseistlt.
joiIIa saavutta:r r-riimii tirvoitteet. Trirkeirr
osa-erlue ongelmtrr.t ratkaisussa orr yl-rteis-

työ curlir-rgviien kirnss:r. Ilman yhteistyötii

l-ryviin cr,rrlir"rgjiiiin tekeminen ou vaike:r:r.

Curlingviier-r tehtiivii on virlitr.t yksi tai use-

ampi soveltuv:r yhteyshenkilö komnrurri-
k a :r ti oo n j :i ii h a I I i rr h en k i I ij k u n n ir n k ir u ss:r.

Nriin vältetiirin tilirnteet, joissrr jiiiihallirr

henkilökunta jiiii yksin ongelmien k:rnss:r

jrr tilarrne jossa liian mont:r ihmistii on an-

tamrlss:l omia neuvojeran. Yhteysherrkilön
tLrlisi ollzr piitevii jiii.intekijii. Itse t:rvoitteet
ri ippLrvat siitii rninkii tyylisestii cu rl ir"rgtzr-

pahtumast:r on kyse.

8.2. I H:rrrarstcli jajäiit

H :r r ra ste I i j ir j ii ri t v o i d :r :r n I u od ar h eti I u i s te-

Iurr jrilkcerr. jolloirr tehdriirr vrrin se rritii
orr tel-rtiivissii. Monet seLlrå1t joutLlvert tyy-
ty r"n ii ii n tii r r.r ii n tir pa i s i i n j ii i h i n, k o s k rr n'r u i -

t:r vzrihtoehtoja ei ole. Käytänrrössri kyse ei

o I e c r.r rl i n g j ii ii stii, v:l 21 r'l c u r I i rr gi st:r I u i ste I r.r -

'åirilLi. 

Kun iaiai tehclaiiin syksyllii se on ti'r-

sirinen ensimrn:iisen jiiiidytyksen jiilkeen.

Tasaisur-rs void:r:rn sriilyttäii liimpirniillii
vedelLi tehdyilli.i LrLrdelleenjiiiidytyksill:i.

Lisi.iksi jiiiikoneella voidirzrn " k Lrivahöylii-

tii, jolloin saadaan jiiii pysyrniiiin ohuen:r.

Hyvin a j oitetu illir uudel leen j iiiidytyksi Ilii

läii pysyy riittiivän tzrs:risena koko kau-
den irjan. Tiistii koitr,rr.r lisiiii työti.i ja kulu-
ja jäähallille, mLrtta se on helpoir.r ttrpir pi-

tåiri jiiåi tirsaisena. Tiiytyy kr-ritenkin tnuis-

tzrzt, etti't ti'rsillllen 12111 oll
jiiiin vaatimus.

On olemassa kaksi
harrastelija jiiiIle:

vnrirr yksi curling-

eri v:rihtoehtoir

1. Curling heti luistelun jälkeen

Jiiiitä on höyliitty ja jiiiidytetty jiiiikoneel-

la koko piiiviin ajarr ja jiiiistri löytyy vielii
j ii I k iii v i i me isestä I u i stel u v r.r o rost:r. M i kii I i

ed e I I i s e stii r.r r.r d e I I ee n j ä ii d y ty k s e stii o n v ar i n

priivri tLri krrksi. orr j:i;i trrs;ritterr, rrruttrt

lnistelun :rihenttamat jiiljet tLrlee vielii kor'-

jata. Ylivoimaisesti yksinkerti'risin ratkai-
sr-r on tehdii vairr rreljii rzrtaa karukalon kes-

kelle, jolloin reunoille jriii ainakin .5 rnetriii

tilaa jii:ikoneel le kiiiirrtyii. T;il löin iiiaiko-
ne voi hriyliitii jriiitri v:rrovaisesti sekii pit-
kittii is-, ett:i poi k ittzrissu untålan. Loppusi-
laruksen voi tehdii cr-rrlir"rgiin tirrkoitetulla
jäiikoneella, mikiili aikira riittiiri ja kone

on s:r:rtavillir.

2. Curling heti aamulla ennen luistclua

Curling heti :ramullal onnistuu pirrhaiten

illirlla tehdyn j riiidytyksen jiilkeen. Tail löin
virlmistelut ovålt szlrrz,rt kuin noruraaliIla
curlingradall:r eli hiiyliiys ja peblaus. Ko-
neellinerr lröylriys ()n lr()pe:lnrpi j,r p:rlernpi

rrrp:r hiiyl:itri. H<iylriyksen ensisiirrincrr rar-

koitus orr poist:r:'r sr.rokrja jl epiipuhtaLrk-

si:r jäisti, jotka vaikrrttrrisivat ep:istrorui-

srlsti peblå1ukseen.

8.2.2 Bonspicljiiiit
Borrspieljiiiit (eng. Forntultt ice tdi Bottspiel
ice) ovat tulos jiiäntekijöiderr kokernr.rk-

sesta siitri miten sir:rdaan mahdoIIisimrnan
hyvii curlirrgjriii rej:rrurr :tiatt Puitteissrt.
Kyse or-r pidemmiistii ajirstir kuin mitii har-

r:rstel i j a j ii ih in or.r kii ytettiivi ssä. Huon oi rr.r-

mzrssa ti,rprtuksessa, joss:r luistelu:r on ollr.rt

liihes koko kiruden trj:rn, orr p:rrzrstzr rrloit-
taa jiiiin tasaamiuen jo kerksi viikkoa ai-

karisemmin. T:rsaisuus ta rkisteta:rn tzlsoIa-

serilla ja tulokset piirretiiiin kzrrtti,rarn. Tii-
miin tekemiseen menee aikaa noin kaksi

tLurtia ja tuloksien avLrlla pystytiiiin pari-

kirllistar-nairn ongelm:rt.
Korkeiden kohtierr ollessa tieciossir

jiiiintekijiit voivår höyliir:i niitii edellii nrai-

nittujen kahderr viikor.r aikzrrr;r. Hi;yliiyk-
set ia yijn yli tehtiiviit jiiiidytykset luovat

til sir i sen j rii rr su h teel I isen troPeit ssrr r't irt ssit.

KiiyttiimiiIIe.i mitattujer korkeuseroj;r voi-

cla a r.r I askea ta rv ittzr vien j iiiidytysten miiii -

rii, ottirmaIIa snrr-nirI Ia h uomioon hi;ylniyk-

sell,i sii:istettiiv ien j iiiidytysten mii ii ri.i. Io-
kainen 2-.1 rnn-r korkeir"nmasta kohd:rstrr

poishöyliitty jiiii säiistiiii yhden Iiiiidytyk-
sen. T:imii siiiistiiii arik:ra, mikii on jokai-

sen I i.iänteki j iin suurin ongelmar. RiippLren

ir j a sta, työ vo i rl :r n rl ii ii rii s tii j ir vii I i n e i s tös -

Kuva normaalin

jäähallin jään

korkeuskäyristä.

Kuva jäähallin jään

korkeuskäyristä,

jossa jää on pyritty
pitämään tasaisena.
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>> tä, viimeistelytyö voidaar.r aloittaa päivää

ennen turnaukser-r alkua. Ratamerkinnät
vievät aikaa noin 6-8 tuntia ia niiden jäl-

keen on vielä aikaa kahteen jäädytykseen

ja lopLrllisiin höyläyksiin ja peblauksiin.

On muistettava höylätä jäätä niin kauan,

että terään kertyvä lumi on valkoista mer-

kiksi epäpuhtauksien poisturnisesta. Tä-

män jälkeen peblaus tlrottaa parhaimman

tuloksen. Höyläys on tehokkainta tehdä

koneellisesti. Edellä rnainittuien toimen-
piteiden lisäksi ei pidä unohtaa hakke-
ja ja kiviä. Hakit on hyvä pistää paikal-

leen ennen viimeisiä jäädytyksiä ja kivet
täytyy muistaa tuoda ajoissa iäälle jääh-

tymään. Kiviä ei tr-rle kuitenkaan asettaa

suoraan jäälle, silla ne sulattavat sitä ia
imevät kosteutta itseensä. Ohut, vederrpi-

tävä matto on hyvä asettaa jään ia kivien

väliin. Lämpirnät kivet vaativat noin 24

tuntia jääl.rtymiseen. Mikäli kiviä joudu-

taan siirtelen'rään useir.r, on hyvä käyttää
l^..^:..,.,: l.j;--,.;; Nriin vlltetririn vahin_rrvuJa ral

kojen sattun.rista kiville ja niiden kantajil-
le.

8.2.3 Kilpailuiäät
Kilpailuiäät (eng. cornpetition ice, cham-

pionship ice/ tarvitsevat palion enemrrän

aikaa. Kilptrilujäiden tekeminen ou vaike-

aa ja kokemusta vaativaa. Tärnä op:rs tar-
joaa tekniset pohjatiedot kilpailuiäiden te-

kemiseen, mutta todellinen tietämys syn-

tyy vasta pitkällisen kokemuksen kautttr.

Allaoleva lista toir.r'rii apuna kun tehdään

kilpailuläitä iäähalliirr.

Tekniset seikat
On tärkeää olla mahdollisirrman hyvin

tietoinen jäähallin teknisistä ominaisuuk-

sista. Mitä enernmän on tiedosså, sen hel-

pompaa jäänteko on.

1. Kuinka rnonta kompressoria on käy-

tössä ja rnikä niiden sr-rorituskyky on.

2. Mikä on käytössä oleva jääl.rdytys-

liuos.
3. Lattian rakennusmateri:rali.
4. Jäähdytysputkien koko, viilit ja

suunta.

5. Jäähdytyksen säätely, manuaalinet.t

vai tietokoneohjartu.
6. Kosteudenpoistojärjestelmän suori-

tuskyky ja säätely.

7. Ilmastointijärjestelrniin suorituskyky

ia säätely.

8. Hallin ilmanvirtaukset, jotka voivat
.,.,:1.,,.1,-^:;;1.;vArKutt:la lirailall.

9. Valaistus ja mahdollinen tilapäis-
valaistr"rs.

10. Veden laatu.
1 1. Mahdolliset lattian liikkeet (lämpö

laajenenrirren yms) ja tnuut ornitui-
suudet.

12. Lämpirnän veden saanti jäädytystä

varten. Ideaalimäärä olisi 2,5 m3/h.

13. Kuinka hyvin halli on rakennettu.

Tuleeko halliin ilmaa tai kosteutta.

14. Käytettävissii olevat välineet ia niiden

kunto.
15. Avustava henkilökunta ja heidän

aikataulunsa.

Kompressorin valvonta
On yllättävän yleistä, että jäähallin kom-

pressori tai sen säädinlaitteisto hajoaa, ai-

heuttaen jäär-r sulamisen. On tärkeää, ettii

laitteiston toiminta on hyvin valvottr: joko

automaattisesti tai paikanpäällä. Yleensai

jäähallien laitteistossa on omat hälytyk-
set, sekä yn-rpii rivr,roroka uti nen huoltopa I -

velu. Mikäli jäähdytystä säädellään käsin,

rn u i sta palau ttar il r.rtomaattiset toi mr nnot

säätämisen jiilkeen.

Ratamerkinnät
Pohjan ja pesien maalaus tulee tehdä jäii-

käyttöön soveltuvilla maaleilla.

Takareunat
Asentamalla t:rkareunat hakkien tairkse
jään pinta-ala pienenee r.roin 20 7". Tiimä
säästää aikaa jäädytyksessä ja energiakus-

tannuksissa, koska lärnr-nintä vettä kuluu
väherlmän ja jäädytemuvää vertä on myös

vähemmän.

Rataerottimet
Rirtaerottimet erott2lvi'rt radat toi sistaan.

Yleerrsä käytetään vaalttontuovisia erotti-
mia ja ne asennetaan kun jäljellä on enin-

tään viisi jäädytystä.

Ratojen asettelu

Ratojen asettelu kannattaa suunr-ritelltr pa-

perille. Paperille merkitäär.r ratojen määrä,

leveys ja sijainti kaukaloon nähden. Lo-

puksi ratojen linjat merkitään takareunoi-
hin ja sivuille.

Linjat
Villalanka on l.ryvä materiaali linio jen

r.nerkitsemiseen. Esimerkiksi pelilinia
(eng. hogline) voidaan merkata kahdella

villalangalla ja niiden väli rnaalata helpos-

ti maalilla.

Logot
Kilpailuilla voi olla sponsoreita ja hei-

dän logonsa tulee asentaa jäähän. Muovi
ja jää eivät sovi l.ryvir.r yl.rteen, joten karr-

nattaa käyttää iäälle sopivirr materi:rarlejir.

Hyviä vaihtoehtoja ovat paperit ja kiisin

maalaus.

Hakit
Riittävä määrä hakkeja täytyy oll:r saata-

villa ja valmiina asennukseen.

Terät

Jääkoneen (lce King) terär ovat äiirirtt-

mäisen tärkeitä. Neljä terää tulisi teroit-
taa r,rr-rdelleen ja koekäyttää rr.rahdollisten

virheiden havaitsemiseksi ennen turnauk-
sen alkua.

Veden laatu
Mikäli käytettävissä oleva vesi ot't huono-

laatuista, tulisi vedenpuhdistr.rslaitteisto

olla käytettävissä. Yleisin n.renetelmii on

deionisaatio.

Jäädytysvesi
Lämpömittari ja virtausn-rittari tr.rlee asen-

taa vesilaitteistoon, jotta voidaan lr"rkea ja

säätää veden lärnpötilaa ja virttrustir halu-

tuille arvoille.

Peblivesi

Peblauksessa kannattair aina käyttää puh-

distettua vettåi. Kaupallisesti saatå1vat

deior.risaattorit ovat yleensä riittäviä tä-

här-r tarkoitukseen.

Vedenlämmitin
Vederrlänrnritin jossa on ternlostxirrti on

hyvä oikeanlämpöisen pebliveden val-

mistukseen. Vedenlämmittimen tulisi oll:r

muovista tai ruostumattomalsta teräksestii

tehty, sillä deionisoitn vesi ruostuttaa nor-

n-raalia vettä nopeammin.

Lämpötilan valvonta
Seurtravat asiat on syyt;i tehd:i, ios h:rlu-

taan valvoa lärnpötiloja tehokkaasti.
1. Havainnointilon.rake lämpötilojen

tallennukseer.r säännöllisin väliajoin.

2. Lämpörnittarit jäiihdytysliuoksen

meno- ja paluukohtiin.
3. Län.rpörnittareita eri korkeuksille

ilnan lärnpötilan mittausta varten.
4. Mittarit kastepisteen mittaukselle,

sisällä ja ulkona.
5. Tarkka menetelmä jäärr lärnpötilan

mittaarniselle. Paras tapa on käyttäii

kiinteää ir-rfrapurramittaria, jonka voi

kalibroida ja rnittar.rstulokset auto-
maattisesti tallentara.
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Usei I I a i ii i.i n tek i i i;i I I ii orr or-r1ir lotr.r zrk keen -

sa liinrpi)ti l<> jelr seurrlrrtårr'tn.

Valaistus

Mikiili trpahtum:r televisioidaru, on iiiii-
hallin valaistus yleensri riitt:inriit<in. Tiil-
li)irr j oudutaan kiiyttrimiiiin ti Iapiiisva I ais-

tustrr. Kysy v:rlzristukserr irsentajiltar mihirr

se rsennetrran j:r onko sillii vaikLrtusta iririrr

liirno<itilrran

Kivet
Kivet kannirttaa kokeilutt:t:t tt'ttttttanlaIIit

hyviil l:i pelaa j a lla, rlahdollisten kLr Ii etuk-

sen tai si.iilytykseu rrikarnir tulleiden orrgel-

rlien huornztalmiseksi.

8.2.5 Mrrtcriaalilistar
Oheinen lista ei ole kattrv:r.
- putkimiehen teippi
- kulmioavaimia kivien kahvoja varten
- takareunat (noin 60 metriä

100x50mm puuta)
- akkukäyttöinen ruuvinväännin
- harjoja,2 kpl
- iso harppi
- liittimiä letkuille
- liitin venttilillä ja lämpömittarilla
- villa/puuvilla/kangaslankaa tarpeeksi

kaikille linjoille
- puhdas moppi vain jääkäyttöä varten
- curlingkivet
- jääkoneen teriä,4kpl
- sähkökåyttöinen jääkone
- vedenpuhdistin
- roskakoreja
- harja ja rikkalapio
- jäädytysletku
- jäädytysputki venttiilillä
- vaahtomuovisia rataerottimia 100 mm2

(400 m jos radat erillään, 320 m, jos

ulkoradat kiinni toisissaan.)
- käsikäyttöinen jäähöylä
- spraymaalia linjoihin
- kosteusmittari
- jäämaalia, sinistä, punaista ja valkoista
- lämpömittari, jäähän upotettava
- lämpömittari, infrapuna
- eristysteippiä
- tasolaser
- logot
- hakit
- tulitikkuja
- hakkimaskit, 12 kpl
- mittanauha, lyhyt ja pitkä

- Nipper
- siveltimiä
- teloja
- peblikannut

- peblisuuttimia
- ruuveja
- maalipurkkeja
- lumisankoja,2 kpl
- muoviset lumilapiot
- pikaliittimiä
- tusseja
- sekuntikello
- jäämoppeja 2 kpl
- lämpömittari jäädytysvedelle

- varaosia korjauksia varten
- pyyhkeitä ja kankaita
- vedenlämmitin

8.2.6 Vrrlmistclut
Aiernmin esitetyistii jii:ihallin iiiiirr kor-

keusk:iyristii niiemme, ettii virihteltta on

rroin .10 mm tai enemmiin. Alla olevat ai-

kzrtiru I ut perusttrvert j iiiderrtekil öiden koh-

tr.rulliseerr työp:rnokseen. Aikrrtaltlttir voi-

drrrrn tiivistriir lisriri rrrrill:i ryiiprtrtosta. rtttrt-

tar se ei yleensii kannatt:t. Viisyneet liiiinte-
kijiit tekeviit virlreitii. Lisirksi iriii terrvitsee

omirn arikitnsa jiiiityiikseen irr on hyvii an-

taa jriiissii olevien j:inrritteiclen talsålantLral

yön yli hirlkearnien viilttiin'riseksi.

Viikko ennen töiden aloitusta

Tirrkista jiiiipoh jan tars:ristttts. Ktrrtoitir kor-

keuserot jiiiihaIIin henki Iökur.rnirn kansszl,

jotta he voivzrt arloitta:r iiiiin ol-renttrmisen

ja korkeiden kohtien viihitt:iiserr höyliiii-
miserr j iiiikorreellar.

Päivä 0, cnsimmäinen ilta
A i v rr n e n s i r-um ii i se k s i t:r rk i steta :r n I ii ii po h -

jrrn t:rsa.risuus ur.rdelleerr. On hyi)dyllistii
tietiiii pohj:rst:,r kaikki n'rik:i voi iriheutt;ra

o n ge I r-tr i rr I i i :u'r rny ö h ii i se ss ii vrr i h ee ss ir.

Päivä 1 (kts oheinen aikataulu)
l. Eclelliserrii iltan:r paikallistetut korkeart

kohdart voidzrzrn höylätii helposti j:iiihaIIin
jiiiikoneellar heti arrrnuller. .fokatinerr kor-

keastir kohdasta höyliitty 7-3 mur siiiistiiii

yhclen jii:idytykserr eli noin -5 tuntirr :rikrra.

Ajan sri:istiiminen on tiirkeii:i, kosk:r sitri
()n vilirr rrr jrrllisesti kriytössri.
7. Kr.rn korkeirt kohdat orr hi)yl:itty, kan-

nattirir iii.i ruiskutt:ra vedelIii iottir sar:rdairu

hyvii pohja maalille. Tiimiirr jiilkeerr nraa-

lataan pohja valkoisella joka peittiiii jiiri-

kiekkoon tirrkoitetut merkinni.it.

.i. Virlkoisen pohiarr ollessa riittriviin hyvii,

se sinetöidiirin ruiskuttau:rlla ohtrt kerros

vesisntttu:t sen pii:ille. Sarnalla mit:rt:ran t:r-

k:rreunojen p:rikat ja iiiridyteti.iiin rre pt.ti-

koilleen. R:'rtojen paikat merkitririn tilka-
reunoil-rirr jir kaLrkalon rettrroihin.

4. Runvaa rer.rnoihin ntuvit siten, ettii nii-

hin sidotut langat kr-rlkevat teelinj:r:r ia

keskilin jila pitkirr. Pesien keskustat tttlevirt

l:u'rko jen risteyksi irr, j oiclen kol.rdal la porr-
tzran reiiit i iiiih:in.

-5. Piirrii pesa.it porarttuja reikiri hyviiksi-

kriyttiierr ja tiirn:irr iiilkeen malttlrtrt renkirrrt

k:-rhteen kertairn. M:ralauksien viilillii on

hyvri ltriskuttrrn hierto kerros vetrri ttttrt-
latLrlle pinnalle prrremntrrn loppr-ttttlokserl

sararmiseksi. Lopuksi ntisktttetarn hienlan

runsaarmpi kerros vett:i.

6. Kaikkien pesien tekerliseen kitltttt koko
pii i vri p i e ne I tii ry h mii I tri v rr p ir rr e h to i s i il.

PÅivå 2

l. Aloita piiivii linjoien rnirirlaamisella i:r

logojerr i'rsenrrr,rksilla. Httomioi logoien si-

jarinti :rlr.rsszr, sillii keskilinla kulkee trsein

niiden piiiiltä. Tirrkist:r myiis kulkeeko lin-
jir logorr pii:iltii vari alta.

2. Peitii linlat ja logot vesisuil.rkeella. Par-

harrss:-t tz,rptruksessar illalla v<>i ollrr arikrrr

vielä yhdelle tai kahdelle kevyelle j:iiidy-

tykselle.

Päivä 3 ja päivät turnauksen alkuun

1. Jiiiidytykset alkavat kolmantena priivii-

nii.
2. Jokrriser.ra piiiviinir tehdii:in kohre jiiii-

dytystii, jolloin jiiii sarar riittiiviisti aik:ra

I ii iityii I a liirl p<iti I tr rr :r i k ira trr s:tartltr-r a. M i-

kiili seurir:rvzl jiiridytys sttoritetaan heti kur-r

edellinen jäiidytys on krtiv:r (0 C), voi syn-

tyii hirlke:rmia aiheutttrvia iiinnitteitii iiiii-
kerroksien viiIiIIe. .f iirrnitteet kårtoavrrt kun

uuden jriiirr liimpötila satvtlttltil sållllztn

liirnp<itilan r-nuun iiiiin kauss:r. On tietysti

nral.rdollista tehdii r.rserrrlpiakin Iiiiidytyk-
siii, mr.rtt:r hyvii jriiintekijii osaa va:rtiar it-

selleen riittiiviisti aikair, ettei hiinen t:rrvit-
se työskennellii yrnpäri vttorokauden.

.J. Kr-rn jiiii on riittiivii tasarinen, voiclirirn

r:r tar e ro tti me t i ii ii d y ttii ii p ar i k ar I leen i :r a I o i t-

tår a ra to j en y k s i ttii i n en i ii ii d y ttii m i n e rr.

Tiimrin vaImistelr.rvaiheen arik:rnnr vail-rte-

levir rriiiirii ihmisiii ot.t osalliseua eri tyii-
variheiss:r. Aikat:'rulua, j okzt on kuvårtturl21

oheisesszr tirulukossir, voidartrn lyhentiiri

tyirs k err te I e m ii I I ii v n o ro i s s:r. H u o m :r ir, ettii
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Kivivuorenkuja + A 3, ot620 Vantaa

Puhelin (os) ezs tssz

Faksi (os) 276i254
Sä hköposti: liitto@cu rling.f i

ESPOO

Otaniemen Jyllääjät ry
Markku Huotari
(09) 452 5229/kori
(09) 1s6 1219/työ
ma rkku.huotari@ytv.fi

HARJAVALTA

Hiittenharju Curling ry
Tapani Härkälä

040 sl r 1603

tapan i.harkala@dna i nternet.net

HEINOLA

Sport Club Vierumäki
Kyösti Lampinen

103) 8424 1306

kyosti.lampinen@vierumaki.fi

HELSINKI

CC Dominant Eye ry
Joni lkonen
044 500 s034
johtaja.ikonen@netti.fi

HC Kiviaita ry
Juha Miikkola
050 375 s970
juha.m iikkola@4tp.fi

Helsingin Curlingklubi ry
Tuire Autio
050 360 0751 /gsm
tuire.autio@helsinki.fi

Helsingin Yliopiston Curlaajat ry
lMarkus Kaustinen

050 323 8395

hyccurl i ng@hyccu rling.com

Kulosaari Curling Klubi ry
SariWicklund
(09) 684 8570/koti
0400 467 128

tooti@nettilinja.fi

Oulunkylän Curling ry
Markku Uusipaavalniemi
040 524 0528

markku.u usipaavaln iem i

@upn-data.i net.fi

HYVINKÄÄ

Hyvinkään Curling ry
Wille Mäkelä

050 572 1212

wille.makela@pp.inet.fi

Hyvinkään Palloseura ry
Kari Orrainen
(019) 452211/koti
\02O) 475 2269/työ

JOENSUU

Joensuun Curling ry
Mika Malinen
0400 572 641

mika.malinenPliperi.fi

KANGASNIEMI

Kangasniemi Kurlinki ry
Mika Ollikainen
040 570 8838

mika.ollikainen@kotiposti.net

KEMIJÄRVI

C.C. Northern Lights
Seppo Mattila
040 563 8590

seppo.mattila@viestinet.i net.fi

www.ku-cu rling.co m

KOKKOLA

Kustaankatu Canucks ry
Jouko Pesu

o44 725 0308
j o u ko. pes u @co u.fi

KUOPIO

Kuopion Curlaajat ry
Antti Vainio

o44 368 6500

savon.yrittajalehti@d nainternet.nel

LAHTI

Curling Club Lahti ry
RamiToivonen
0400 780 398

Riihelänkatu 28

1 581 0 Lahti

LAUKAA
Curling Team Peurunka ry
Simo Väisänen

0400 839 501

simo@pp.inet.fi

LOHJA

Curling Ladies Lohja
Suvituuli Louhi
(019) 3ls 1225/työ
044 058 491 1

suvituuli.louhi@kisakallio.fi

Karkalin Kiila ry
Jarmo 5undholm
(019) 331 441/puh.
(01 9) 33 1 461 /faksi
050431 1314

Kisakallio Curling Club ry
Harri Hollo
o40 744 0900
ha rri. hollo@kisa ka llio.fi

LOIMAA

Curling Club Loimaa ry
Jorma Rinne

0500 226 858
jo rma.rin n e@p p2. in et.f i

NAANTALI
CopperHill Curling Club ry
Anssi Reunanen

o44 588 791 1

anssi@anssireunanen.com

PIEKSÄMÄKI

Pieksämäki Curling ry
Eila Keinonen

050 558 3957

eila.keinonen@grmedia.fi

www.curlingpmk.com

RANUA

Curling Ranua ry
Matti Pekkala

0400 396 294

matti.pekkala@pp2.inet.fi

ROVANIEMI

Lappi Kurlinki ry
Veikko Kallionpää

050 567 2823

veikko.kallionpaa@pp1.inet.fi

TARVASJOKI

CC Auranmaa
Eero Syrjälä

050 490 8355

ee rosy rja la @ netti.f i

UUSIKAUPUNKI

Uki Curling ry
Laura Lehmuskoski

0400 765 789

VAASA

Vaasanseudun
Pesis-Maila-Seura ry
Leena Knuuttila
(06) 3571 677

050 5582 931

VANTAA

M-Curling ry
Olli Rissanen

(09) 878 1 987lkoti
(09) 276 72sa/ryö

\09) 276 7254/faksi
040 553 1 233

rissanen.olli@pp3.inet.fi

YLöJÄRVI

Länsi-Suomen
Curling Pirkanmaa ry
Larry Gregorwich
larry.g@suomi24.fi

o40 549 8677

www.ls-cu rling.net

SUOMEN CURLINGLIITTO RY:N

HALLITUS VUONNA 2o09

PUHEENJOHTAJA
Olli Rissanen
koti (o9) 878 r9B7

työ (o9) 276 7254

faksi (os) 276 7254

gsm o4o 553 r2ll
Kivivuorenkuja + A I
ol620 Vantaä
olli.rissa nen @cu rlin g.f i

VARAPU H EENJOHTAJA

Riikka Louhivuori
gsm o4o 733 4278

Pietarinkatu + A g

ool40 Helsinki
riikka.touhivuori@welho.com

JASENET

Tuire Autio
gsm o5o 360 O75l

Yrjö Franssila
gsm o4oo 4t5 2t4

Lotta Norri
työ (o9) 6t22 6ot6 koti (o9) t35 64ll
Teemu Salo
gsm o4o 844 0972
Harri Hollo
gsm o4o 744 O9OO

Jussi Uusipaavalniemi

VARAJASENET
Tuomas Vuori
gsm o4o 545 7547

Jorma Rin ne

gsm osoo 226 a5a
Paavo Kuosmanen

Liiton pankkiyhteys
Nordea t0295o-2t7608


