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Kuinka kirj oitan lehteen
Toivonlnle mahdollisimman monelta lukijaltamme aktiivisuutt0
lehtennlc sisällön kehittämiseksi. Eräs tapa vaikuttaa leirdel1
sisällöiin on kirjoittaa artikkcli. Scn ci taryitsc olla pitkä. sen ci
tarvits€ olla virhcctiin €ikä t?i),dellinen. Riittäå, ettå siinii on asiaa,
.ionka oletat kiinnoslavan muitakin kuin itseäsi ja asia liittyy
jotenkin curlingiin.
flnncnkuin otat kvnåsi csiin. halualnme kertoa missä rnuodossa
micluiten otamm€ aineiston vastaan. Valokuvat, piirrokscl.ia muu
kuvallinen materiaali saa olla missä lahansa käsinkosketeltavassa
kaksiulotteisessa ll1uodossa. m)ös värikuvar kä)vä1. Tcksrir ovat
rnielcllään tallcflnetl.una i(tssakin l'Cl-muodossa 3.5 tuumarr
levykkeclle- Mikiili käyliissåsi ci olc mi1ålin t viillisimmislir

tckstinkäsittelyoh.ielmisia (\VP. WORD. WRITE). kirjoiia

Hyvä tapa välttää hankaluuksia epåsclvissä tapauksissa on tallcntaa
tai I)OS-tckstitiedosto -muodossa, On hyvä liitriiä
tiedosro
^SClmukaan oma paperituloste tekstistå.
levykkeen

Itsc teksri kannsrtaa kirjoirtaa yhtä fonttia käyrtäen ilnan
mitään crikoistclrosteila. Mikäli käytät kappalccn siscnnyksiä, tcc
ne 'l^ ll nappäimcllå €ikii viilil)'itnneillå. ,4nna lielokoncen vaihtail
automaattisesti rivi4 ailt siis päätä rivia RFTLiRN -näppäimellä.
Tavutusta ei myöskään kannatå tehdä, sillä taittovaihccssa se on
kuilcnkin tehtävä uudestaan.
Kaikesla tckniseslå ohieid€n anlamiscslit huolimalta emmc
halua rajoittaa lukijoidemme kirjoitushaluja. Voii låhettäå meille

artikkclin myös paperillc kirjoitcttuna. Palautamnc aineiston
c.iksccn p]ydcttäcssä.

lcv)-kkccn fi ukaan selostus rallenncttujefl riedosrojen nruodosra.
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Yhteislyötö
Kausi on takanapäin ja mieleen on jäänyt
selkeä tunne siitä, että jotain uutta on
lapahtunut. Erona aikaisemprin kausiin on
se, että kaikissa curlingseuroissa on esitetty

curlingtoimintojen kehit(ämiseslä kansallisella tasolla. Seurojen
välisiä yhteistyökuvioitakin on kaavailtu.
ääneen ajatuksia

Lehdellämme on alusta saakka ollut oma
roolin5a lällarsen kehiLyksen vauhdittajana.
Lehtemme toimii kaikkia jäsenseuroja yh-

distävänä mediana, jonka avulla tieto
saavuttaa kaikki harrastajat nopeammin
kuin muutama vuosi sitten, jolloin yksittäinenjoukkue saattoi olla pelkästäln oman
seuransa tiedotuksen varassa.
Lehtemme on siis tärkeä, se kävi ilmi

saamistamme lukijakyselyn vastauksistakin. Hyvä. Olemme ylittäneet enslmmäisen kynnyksen. Seuraava kynnys on
saada lukij amme osallistumaan lehden
tekemiseen. Muutamat aktiiviset curlaajat

Johanna Kartano sekä Hyvinkäåin Laura Lahti,

usein kuulee haukuttavan tai päiviteltävän

Kirsi Nykänen ja Monna Orrain€n matkaavat
toistaiseksi nimeämättömään kisapaikkaan

jonkun ihmisen rekemisiä rai lausunloja.
Tällainen ei ole hyväksi, koska kolmas
osapuoli, kuuntelija, muodostaa oman

ensi marraskuussa.
Tärkeä yhteistyöalue on seuratoiminnan

kehilläminen. Toistensakokemuksisla oppien

seurat pystyvät kehittämään toimintaansa
nopeammin ja helpommin. Kokemusten
välittämiseen tämä lehti sopii hyvin. Seurojen
tarvitsisi vain kirjoittaa kokemuksistaan. Toinen mahdollisuus on perustaa curlingseurojen
puheenjohtajien yhdistys, joka kokoontuisi
pari kertaa vuodessa vaihtamaan ajatuksia ja
kokemuksia sekä suunnittelemaan kansallison

mielikuvansa henkilöistä ja toiminnasta
kuulemansa perusteella oman havainnon
asemesta. Yhden henkilön ihmetys leviää
toisiinkin - samoin kuin tarttuva tauti.
Ilmiö sinänsä on luonnollinen, me kaikki

syyllistymme joskus taivastelemaan
toistemme tekemisiä ääneon ja jopa
tuomitsemaan toistemme tekoja.

Avainsanal ovat ymmärtäminen ja
suvaitsevaisuus. Miettikäämme asioita

tason ybt€lstyötä.

laajemmalta kannalta ennenkuin tuomit-

Puheenjohtajien yhdistys täydentäisi
liiton toimintaa. Liitolla ei ole riittåvästi aktiivisia puuhahenkilöitä, joten tällaisen yhdistyksen apu olisi tarpeen. Toisaalta, mikäli

semme. Älkäämme aina epäilkö pahinraja

tulkitse tapahtumia sen mukaan,

vaan

kirjoittanut. Tieto kirjoittajasta on tärkeä,
koska jokaisclla kirjoittajalla on oma
mielipiteensä ja oma tapansa ilmaista

Toistaiseksi ovat Itä-Suomalaiset puut-

oletakaamme, ettå jokain€n meistä tarkoittaa toiminnallaan pelkkää hyvää. Curling tuo yhteen mitä erilaisimpia ihmisiä.
On hienoa saada erilaisista taustoista
tulevat ihmiset t€kemään töitä yhteisen
asian eteen täydentämällä loistensa ominaisuuksia. Yhteistyö tarjoaa paljon hen-

tuneet liiton hallituksesta. Nyt olisi aika saada

kilökohtaisen kasr un mahd o llisu u ksia.

hallituksoen mukaan Joensuun, Kuopion ja

Kasvusta ihminen nauttii.

asioita, nimen avulla lukija osaa suhteuttaa

Pieksämåen edustajat. Ainakin joensuulaisilla

Lopuksi haluaisin lainata Temmi

lukemansa. Nimen toinen tarkoitus on
kertoa, kuka on viitsinyt nähdä pienen
kirjoittamisen vaivan synnyttääks€en lukunautinnon yli 500 harrastajalle.

tuntuu olevan paljon valmiiksi mietittyjä hyviä

Juntusen sanoja Kuopiosta hotellin baa.

ajatuksia liiton toiminnan kehittämisestä.
Tällä hetkellä Hyvinkään Curling on aanoa

rissa. Joukkue oli pudonnut jatkosta ja
Mauno Nummila oli vaitonainen. Temml

suurista curlingseuroista, joilla on edustajia
liiton hallituksessa. Loput hallituksen jäsenet
tulevat pi€nistä pääkaupunkiseudun seuroista
tai Hyvinkään palloseurasta, mikä sekin on
vain kymmenen h€ngen yhdistys.

sanoi rohkaisevasti: "Kuule Manu, tappiol

ovat niin.io tehneetkin, heille kiitos. Jutun
perässä oleva nimi kertoo kuka jutun on

Yhteistyötä seurojen välillä
Hyvä esimerkki yhte istyöstä löytyy
Kuopion

liiton hallitukseen saataisiin entistä kattavampi
osa kaikkien curlingseurojen edustajia. ei
puheenjohtajien yhdistyitä välttämättä rar-

vittaisi lainkaan.

kasvaltaa
mttkin."

- kohta sä oot yhtä iso

kun

ja Hyvinkään Curlingin väliltä.

Kummassakaan seurassa ei ollut kokonaista
j un iorityttöjoukk
M o lemp ien

Piiri pieni pyörii

seurojen pelaajia yhdistelemällä saatiin
syntymään joukkue, joka lähtee syksyllä

Koska meitä curlaajia on niin vähänja asioita
hoidetaan pienissä piireissä, on ensiarvoista

juniorien MM-karsintoihin. Kuopion

tulla hyvin toimeen keskenään. Harmittavan

uelta.
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Hyvää kesää

Tinl Fa,rtanä,&'

urlingkausi 95/96 on loppumaisillaan,
edessä on vielä Myyrmäki-Cup huhtikuun

lopulla mahtavine palkintoineen. Nyt on
aika todeta muutamia laj imme kannalta positiivisia
seikkoja kuluneelta kaudelta. Joensuulaiset saivat
valmiiksi 2-rataisen tekojääpohjaisen curlinghallin,
minkä käyttökin on ollut ahkeraa. Tämän hankkeen

toteutuminen varmastikin edesauttoi sikäläisen
naisjoukkueen harjoittelumahdollisuuksia

ja

saa-

vutuksenahan oli Joensuun ensimäinen mitali SMkisoista Kuopiosta. Joensuussa ollaan aloittamassa
myös aktiivinen nuorisotyö peliolosuhteiden para-

nemisen myötä.
j ärj esti ruotsalaisen
johdolla
jääntekokurssin,
expertin Leif Öhmanin

Hyvinkdän Curling

laajalti mukana. Bonspielkin on selvästi vakiinnuttanut asemansa keväisenä tärkeänä curlingtapahtumana. Kiitokset myös tämän kisan jär-

jestäjille hyvin tehdystä työstä.
Hallituksen miehitys muuttui jonkun verran
vuoden vaihteessa. Toiminnan tehostamiseksi perustettiin työvaliokunta, mikä valmistel€€ käsiteltävät asiat hallituks€n kokouksiin. Aika näyttää
työn tulokset. Hallituksen kaikilta jäseniltä odotetaan aktiivisla panosta toiminlaan. vain näin
viemme lajiamme eteenpäin-

SM-kisoj en yhteydessa keskusteltiin mm.
Liiton ja seurojen välisestä tiedonkulusta. Silloin
ehdotettiin, että seurat omissa kokouksissaan kä-

Kuopion erinomaisilla SM-kisajäillä. Myöskin

visivät läpi hallituksessa esillä olleet asiatja vastavuoroisesti lähettäisivät omat tärkeäksi katsomansa asiat hallituksen tietoon. Tehkäämme näin !

Finnish Bonspiel pelattiin kautta aikain parhailla
jäillä. Kiitokset kaikille aktiivisille curlingin ystä-

päällimmäiseksi asiaksi nousi peliolosuhteidemme

minkä hedelmiä olemme saaneet nauttia erityis€sti

ville, jotka pyyteettömästi panostitte peliolosuhteidemme parantamiseen.
Tieto taidon lisääntyminen mahdollistaa tasokkaiden turnausten järjestämisen Suomessa Ensimäisenä tulee mieleenjuniorien PM-kisojen jär-

jestämisoikeuden hakeminen. Me osaamme tehdä
jäät myös itse, arvokisoja ei tarvitse jään takia viedä ulkomaille.
Naisten edustusjoukkueemme selvitti tiensä

MM-kisoihin Kanadaan. Saavutus oli erittäin tärkeä
kannaltaja tytötkin saivat varmasti Iisää kokemusta tulevia koitoksia varten.
Nuorin seuramme Kuopion Curlaajat järjestivät todella hyvät SM-kisat. Järjestelyorganisaatioon oli saatu riittävästi todella ahkeraa väkeä ja
kisat vietiin läpi ammattitaidolla. Kiitokset vielä
kerran kaikill€ sinne Kuopioon. Jääthän olivat siellä
paremmat kuin EM-kisoissa Sveitsissä.
Finnish Bonspi€l kiinnosti erinomaisesti jouklaj imme arvostuksen

ku€ita. Muuttuneesta ajankohdasta huolimatta
ilmoittautuneita joukkueita oli peräti 30, joista
kolme Venäjältä, kaksi Ruotsista, yksi NorjastaJa
yksi Sveitsistä. Omat j äsen s€urammekin olivat
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Viime kevään

k eh

it räm isse m in aaris sam me

parantaminen. Suuri askel on otettu j äänte kotaidon
oppimisessa, sekin toki tarvitsee lisää kokemusta
jajäänteon taitajia. Toinen tärkeä seikka on lämpö-

eristettien hallien aikaansaaminen. Jos esimerkiksi
Joensuun ja Hyvinkään hallit lämpöeristettäisiin ja
varustettaisiin tehokkailla kosteudenpoistolaitteilla, saataisiin kautta jatkettua huomattavasti
Erittäin merkittäviä uutisia on kuulunut Helsingin suunnalta. Sinne on ideoitu 4-rataista lämpöeristettyä curlinghallia. Tällaisen hankkeen toteutuminen olisi lajimme kannalta ratkaisevaa Voisamme alkaa suunnitella jopa laiimme "mestaruussar.jaa"
eri paikkakuntien seuroille. Onnea ja menestystä
hankkeelle, odottakaamme konkreettisia päätöksiä
asias3a.

Kiitokset kaikille curlingin ystäville, olemme
varmasti vieneet yhteistä harrastustamme eteenpäin. Hyvää kesää, ladatkaamme akkumme ensi
kauteen. Nähdään taas curlingin parissa ensi syksynä-

Helsingissä | 5.4 1996 /'/ath'

2talrea

Europeon

Curling

nauksista pelataan Kanadassa on

rahoja pääse näkemään vielä

aiheuttanut sen, että eurooppalaisilla joukkueilla ei ole realistisia

pitkään aikaan. Halukkaat voival
kuitenkin käydä toteamassa oman

mahdollisuuksia päästä osallistu-

taitotasonsa ECT:n osakilpai-

maan

four

WCI'-finaaliin.

ECT:n ideana on, että WCT:n

luissa,.jotka ovat tasoltaan joskus

EM-kisojakin kovempia. Lähimmät osakilpailut ovat Swedish
Cup Ruotsissa. Hvidovre Cup
Tan s kassa sekä erAs kilpailu

Kanadan, Saksan, Skotlannin ja

euroopan osakilpailut ovatkin
ECT -osakilpailuj a. ECT:n
voittaia påäsee WCT:n finaaliin.
WCT:lla on kova kilpailu, kokonaispalkintosumma on miltei v iisi

in kilpacurlaajat

miljoonaa markkaa. Tämä kauden

kansainvälin en kokemus on

voittaj

oukkue kapteeninaan

erittäin tärkeätä tulevina vuosina,

Wayne Middaugh voitti osakilpailuista .ia finaalista yhteensä
noin puoli miljoonaa markkaaSuomalaiset eivät tuollaisa

kun yritämme ansaita paikan

Sve its

ovat

vahvasti viemässä ECT-ideaansa
toteutukseen asti. World Curling
Touria on nyt pelattt kolme vuotta. Tourin pistelaskusysteemi ja
se tosiasia että suurin osa tur-

Koululqis.
curling

aj

Hamburgissa Saksassa. Osallisluminen on suositeltavaa, s illä

olympialaisissa.

lUliksi lehti ei

tule koikille

Curling tarjoaa lajina monia elemettejä, jotka tukevat koulujen
liikuntaopetuksen tavoitteita: koordinaatiokyky, tasapainoaistin
kehittäminen, kes k ittym iskyky, yhteistyökyky, urheilun rehtihenkisyys

ja sosiaalinen kanssakäyminen. Curlingseuroissa tätä

seikkaa ei ole vielä osattu kylliksi hyödyntää. Nykyään liikunnan-

opettajat voivat räätälöidä liikuntaohjelmansa itse. Tässä vinkki
curlingseuroille;ottakaa ennen kesälomia yhteys paikkakuntanne
liikunnanop€ttajiin ja neuvotelkaa, miten voitte auttaa toisianne
tulevalla kaudella.

Hyvinkäällä on muutamana vuotena järjestetty koululaissarja,
jossa on pelannut 4-8 joukkuetta. Muista s€uroista ei ole tietoa

Tämä kysymys on sillorn tällöin esitetty toimitukselle. Lehti pos-

vastaavista syst€emeistä. Joensuussa on kuitenkin esitelty lajia
kuluneella kaudella 200-300 koululaiselle ja suunnitelmien mukaan

titetaan kaikille, jotka ovat liiton postituslistalla. Postituslistaa
ylläpitää liiton puheenjohtaja Matti Orrainen. Hän päivirtää Iisran

istettäisiin koululaissarjakin. Helsingissä

kutakin lehden postitusta varten seurojen lähettämien tietojen mukaan. Seurat puolestaan saavat muuttuneet osoitetiedot omiltajäseniltään. Jokainen liiton jäsenmaksun seuransa kautta maksanut henkilö saa Iehden, mikäli osoitetiedot ovat postitushetkellä oikeat.
Joissakin seuroissa on kuitenkin sellaisiajäseniä jotka maksavat
jäsenmaksun seuralle, mutta eivät liitolle. Käytäntöhän on jokaisen
seuran valittavissa, mutta mikäli et maksa liiton j äsenmaksua, niin

ensi kaudella

käyn

n

Kulosaari Curling Klubin suunnitelmiin kuuluu aktivoida paikalliset
koulut ja keskittyä vahvasti nuorisotolmrntaan.
Samoin kuin curlinghalleja käsittelevässä artikkelissa hallin
saaminen oli maamme curlingille tärkeätä, voidaan koululaiscurlingin
todeta tuovat uusia mahdollisuuksia laj in kehittämis€en. Lähivuosien
kansallisena tavoitt€ena pitää olla kansallisen koulu laiscurlingohjelman kehittäminen. Koululaiset kilpailisivat ensin omilla alueillaan, josta parhaat etenisivät kansallis€en finaaliin. Koululaisten SMtittelillä on varmasti suuri arvo curlingia pelaavien oppilaiden silmisså.

Mitä on tehtävä?

et myöskään saa Iiiton kustantamaa lehteä kotiisi.
Osoitteenmuuloksesla ilmoilelaan omaan jåsenseuraan. er siis
lehden toimitukseen. Useimmat seurat ovat hoitaneet jäsenrekisterinsä hyvin ja pitäneet liitonkin ajantasalla. Tällaisissa tapauksissa
seuran jäsenet ovat saaneet lehtensä.

Mikäli et saa lehteä, käänny

seurasi puoleen.

Liittotasolla tarvitaan seuroja tukeva kansallinen koululaiscurlingohjelma. Tämän luomiseksi tarvitaan jäsenseurojen omaa
aktiivisuutta koulujen saamiseksi mukaan ja tarvittavan materiaalin
tuottamiseksi. Liiton on pystyftävä koordinoimaan seurojen toiminta
ja välitettävä apumateriaaliaja kursseja niitä tarvitseville. Tärkeintä
on aluksi, että seurat saavat aikaiseksi jonkinlaisen koululaissarjan.
Seurat, muistakaa ottaa yhteys paikkakuntanne liikunnanopettajiin.
TR

MTV
MTV 3:n Ismo Jokinen mukaan curlingpiireihin. Menneenä talvena
maamme naisten edustusjoukkueen Laura Franssila kihlasi /smo
Joklser?.

Milloin
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näemme TV:stä tutun Ismon curlingjäällä?

aa

Leif Ohman kävi
opastamassa j äänteossa
Ohman on vastannul usciden ar-

!okilpailuidcn.iäiden teosta
\ arsin

-

kiitct|ävällä tavalla. Osoi-

tukscna arvonannosla käy valinta
v

uodcn 1998 Naganon olym-

pialaisten curlingiäiden tckijäksi.

Kurssille otti osaa kolme
maa

joukkuepelaajaa (Hyvinkää).

kaksi .iäähallin hoitajaa (Myyrmäki) sckä pari liiton edustajaa.
Kufssin annista Kari Sundell kir.joilli muulaman sivun jutun, jonka

Pieni askel maapallon curlingille, mutta
aimo harppaus suomalaiselle curlingille
koettiin kun kuuluisa jääntekijä,
ruotsalainen Leif Öhman kävi
opettamassa suomalaisille curlingjään
tekemisen salaisuuksia.

.iakanee seuroille heti kun
lekst issä olevat asiavirheel on

ci

vo

Jäänteon vaiheeti

L

korkeuserojen miltaaminen

2. mahdollisten höylääm islen
suorinaminen ja tasoitusjäädy1y

kset

3. rajojcn merkitseminen

4. jäädytys ja suolojen höylääminen ( Iceking-höllii t(i kti-

liitlo

korlall u.
l,ehdcssä

Jäänteon vaiheet

itanc kovin

Iaaiaa.iultuu aiheesla julkaista..io-

lcn scuraavassa

si/d

!!)

5.

pebblaus

kohta I suoritetaan mielellään 2
viikkoa ennen kilpailuja. j otla saadaan ajoissa tietää kuinka monta
kertaa kohta 2 on suoritettava.

hyv ien olosuhreidcn kannalta tärkeilä teki.jöitä

lyhyesti .ia peruste lu ilta: jddrt
suoruus \radan leveydcltä korkein taan p arin kymmcnesosatnillin ero). jiiii pulsatlu suoloisla
jn roskista, oikeanlainen pebli
( vedcn lämpötila. peblin reikä-

2 suoritetaan niin monla
kertaa, että koko kaukalo tai vähintään suunnitellu pelialue on
korkeuseroiltaan alle 2 mm sisällä.
Suoritetaon öisin, jos pelialue on
kohta

koko. pebblauksen laatvl. jiiön
pi n tt ld mpöl il a ltasainen ottelun
aiani mielellään n. -l ja -5 asteen
\ älissä). k i vien tasalaalu isuu s j a

muussa käytössä ennen kisoja.
kuten Suomessa aina on ollut.

sopiea luislo (määris 23- 25 se-

kohta

Kuntra).

3

suo.itetaan kun jää on

saatu curlingkäyttöä varten.

Suoran jään salaisuus

kohta 4 suoritetaan vähinlään
kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta
kylmällä vedelläja seuraaval kerrat mielellään lämpimällä. yli40

'farvitaan: oikea tekniikka
palion tYö1ä. aioissa

as(eisella vedellä. Hö),1ätään kunluomionarvoista on, cllä.iään saa
suor ksi ainoastaan.jääd) ttämällä.

ncs höyläys.iälki on lumcnvalkoista. mikä käsihöyliillä larkoil-

ci millään muulla konstilla. Jäiin
suorislamisla voidaan loki nopeut(aa höyläämällä siinä vaiheessa

taa n. 5-6 kertaa.

kun radan korkeuserot ovat vielä

noin 50 edestakaista heilahdus-

l

suurct. Jotta curlingin vaatimasta
.iään tasaisuudesla saisi kuvan. on
hyvä esiltää muutamia konkrcetlisia lukuia. Noin yhden millimet-

rin korkeusero radan leveyssuunnassa riittäå kumoamaan kiertcen
vaikutuksen ts. toisella kierteellä
kivi kulkee suoraanja toisella nousee

n. 1.5 metriä.

kohta

Riku Råunio p€rehtymåsså IceKingin saloihio. Vieressä se rååvAt Raimo
l,ind (vrs) js Leif Öhmån.

5 suutin

vaaka-asennossa,

liikettä radan mitalla, n. 40 sckuntia.
Jäädylyksen jälkeen rata on

peblattava kolme kertaa. ottelui-

'fyypillisen j ääkiekkokau

ka lon
korkeuserot ovat yleensä yli l5
mm. Yksi runsas jäädytys (5000
litraa) nostaajäätå keskimäärin 3
mm. Joka paikkaan minne vettä

I mm.

den välissä sopiva määrä on kaksi

3 mm höyliiiiminen korkeim-

kertaa (höyläysja putsaus ensin).

laskctaan, sitäjåä vähintään

masla paikasta siiiistöö yhden

jiiöd!tyskertn.
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Markku Uusipaavalhiemi

Syyskoko uksessa 17. 10. 1995

valittu liiton hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 17.1 .96 Hy-

vinkäällä. Kokouksessa valittiin
liiton sihteeriksi hallituksen ulkopuolelta Pertti Sipiläinen jarahas-

tonhoitajaksi Pekka Sylvander.
Hallitus päätti perustaa työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksiin
tulevat asiat. Työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtajan Matti Orraisen lisäksi Olli Rissanen. Kari
Sundell, Lasse Paajanen ja sihteeri

Pertti Sipiläinen. Muiden valio-

Hallitus päätti lähettää Ka

Liiton hallituksessa päätettiin ruveta
julkaisemaan tässä liiton lehdessä hallituksen palstaa, jossa kerrotaan sen
päätöksistä ja toiminnasta jäsenistölle.
Tämä kirjoitus aloittaa nyt tämän palstan
ja toivottavasti jatkossa vastaa
tarkoitustaan liiton ja jäsenistön
välisessä tiedottamisessa. Palstaa
ylläpitää Lasse Paajanen.

kuntien n imeäminen siirrettiin
työvaliokunnan valmisteltavaksi.
Edelleen päätettiin ruveta pi-

tämään kilpailukalenteria, jossa
olisivat näkyvissä tiedossa olevat

turnaukset, ilmoittautumisajat,
yhteystiedot jne. Kalenteria.julkaistaisiin säännöllisesti liiton
lehdessä. Kilpailukalenterin vastuuhenkilöks i n imettiin Aarre
Toivonen, jolle seuroja pyydettiin
toimittamaan tiedot suunnittele-

mistaan kilpailuista heti kun ne
ovat selvillä.
Toisessa kokouksessa 27.2.
-96 j atkettiin valiokuntien/toim

ikuntien nimeämistä. Koulutustoimikunnan vetäjäksi nimettiin Yrjö
Franssila. Toimikunnan vastuualueena on koulutustilaisuudet,

junioritoiminta ja valmennusjärjestelmien luominen. Kilpailutoimikunnan vetäjäksi nimettiin

Kari Orrainen. Toimikunnan vastuualueena ovat peli- ja kilpailu-

liiton kilpailutja kilpailujärjestelmät. Markkinointisäännöt sekä

toimikunnan tehtävänä on hankkia liitolle yhteistyökumppaneita. Toimikunnan vetäjänä toimii

Matti Orrainen. Tiedotustoimikunnan vastuualueena on liiton
lehti, tiedotteet ja sisäinen tiedottaminen, vetäjänä Lasse Paajanen.
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Sundellin laatiman kirjeen He
singin liikuntavirastolle, kirje€s!
tuodaan esille curlingradan tar!
pääkaupunkiseudulla.

Kolmannessa kokouksess
13.3.96 hallitus vahvisti kevä
kokoukselle esitettävän toimir
takertomuksen ja tilinpäätdkse
vuodelta 1995. Tilinpäiitös osoi
taa alijäämää 297.35 mk. Altjäz
män kattaminen ei aiheuta to

m€npiteitä. Olli Rissanen valittii
liiton edustaj aksi sekä SLUI

kevätkokoukseen 2 l. 4. 1996 ett
Olympiayhdistyksen kokouksee
29.4.1996. Molemmat kokouksc
ovat Helsingissä.
Liiton kevätkokous pidettii

Hyvinkäållä Hotelli Rantasipiss

14.4.1996 Finnish Bonspiel
turnauksen palkintojen jaon jäl
keen. Kokouksessa käsiteltii
mm. to im intakertomus ja tili
1995 sekä päätetään

tili- ja

vas

tuuvapuden myöntämisestä.
Lasse Paajene,

Hamittonin O harmitonta
hurmaa
'l-aaksc

clubilla oli aktiivinen ja

.iåi Suomi .ia takatalvi edessä Kanada.ia takatalv i ...
Kahdcksanloista tunnin matkuslamiscn .iälke€n räntäsade vastaanotti meidä1 oman aurinkoisen

Vaikka aamuyöllä olimmekin
aikaeron vuoksi kukkuneet, jak-

aulonkuljettajamme Karenin kans-

huminaa (oka to-

eläkeläiset

sa. Suomen lipulla varustetulla
autolla porhalsimme Torontosta

sin ei poikennut
.iokapäiväisestä

tiäidit. lllalla neliratainen halli täyt-

Hamiltoniin kohdataksemme heti

hotcllihuoneen
lämmityspuhal-

tyi työssäkäyvistä

sesti

ensimmäiscksi rakkaat ruotsalais-

sys-

temaattinen junioritoiminta hy-

tehokkaasti: kävimme kuuntele-

vällä mallilla. lltapäivät olikin
hallilla pyhitetty koululaisille.

jylhää

kun taas aamupäivisin pelasivat

soimme käyttää seuraavan päivän
massa Niagaran putouksien

ja

ko-

semme oli myös ikimuistoinen.
Olimme kutsuvieraina Skotlannin
.ia Sveitsin naisjoukkueiden kanssa

Hamiltonin Victoria Curling CIubissa..iolla oli ikää.jo kunnioilcttavat 130 vuofta. Meitä kohdelliin
kuin valtiovieraita, kun jäsenel

kättelivät meidär henkilökohtaija osoittivat vilpitöntä kiin-

.joukkuect. Kaikkien ilmeet olivat
ikuistamiscn ar!oiset: ruolsalaisct
.iurottival. kun me taas purskah-

timesta)ja poikke-

harrastajista. Kaiken kaikkiaan klu-

nostusta Suomeaja meitä kohtaan
(Tiina hei! "Actually I m the pre-

simme Karcnin

bissa

oli n. 850 jä-

sident ofthe club'). Lisäksi saimme nauttia matkan parhaan (=ras-

dimmc spontaaniin nauruun;

"flcl-

om

a

Ila

cur

ling-

sent?i. Viimcistään

billa Burlingjunioreilla oli mec lu

tässä

lo yellow"-vitsi ei purrut ruotsalaisecn huunrorintaiuun. Olihan
mcitä kcltatakkisia curlaajia yllin

tonissa. jossa

me

neillään harjoitus-

konkreettisesti
cu rlingin suos io

l) llin

vuoro. "Järkyttä-

)

hdcss:i hotclliaulassa.

Viikon aikana saimmekin useammin kuin kcrran kuulla ole!amme
l-he S$edish Tearr keltaisine takKetnemme,

vää oli tavata l4-vuotias tyttö,
joka oli pelannul curlingia jo
kahdeksan vuotta muovisilla l0
kg painavilla "kivillä". Tällä

ille

val heessa

valke

ni

Kanadassa - yhdessä ainoassa klubissa oli jo
enemmän harrastajia kuin Suomessa kaikenkaikkiaan!
Toinen curlingklubikokemuk-
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vatlomimman) kotiruoka-aterian.
su urella
vaivannäöllä valmistaneet. Illan

jonka klubilaiset olivat

kruunasivat kocpulkista Pohjanmaan kaul1a juodut klubi-drinkit,
.iotka vain s isukas suomalaisjoukkue uskalsi kumota (Jaana
hei! Helpommin menee suun kuin
nenän kautta!)

Seuraava vierailu suuntautui
Ryersonin kouluun peliasuissa.
Olimme ikään kuin koulun kummeja. sillä oppilaat olival etukäteen tulusluneel Suomeen ja curlingiin. Oppilaar (n. 300)ja opetraial iNinni heil Kaikkien miesopettajien hymy eijohdu kolmen
viikon lomasta. .) kokoontuivat
koulun saliin kyselemään meiltä
kaikkca mahdollista curlingista.

hoitellen, että Suomija Jaana Jokela ovat edelleen ilman voittoa.
Kylmä maitokaakao maistui jälleen.

Uskomatonta, muita totta:
haaveilemiamme curling-kauppoja

ei kasvanutkaan kuin sieniä sateella- Löytämämme kaupat kärsivät tavarapulasta kauden ollessa
lopuillaan .ja seLiraavan kauden

tekstiilit -ia tarvikkeel komeilivat

S uomesta kuin

vain kuvastois-

myös henkilökoh-

sa. Tyhjin käsin ei Suomeen

lais ista asioista.

l-ilaisu

s

kest i

tarvinnut kui-

tunnin. mutta toi-

tenkaan palata,

nen mokoma vte-

sillä pakolliset
kengätja harjat

u

rähri n imikirjo iluksia jaetlessa.

ita

sai

väkisin hankit-

hallillakin rustata

tua. Se siitä

ennen.ia.iälkeen
pelien riippumat-

shoppailusta curlingtavaroi-

la siitä Initen oli
mennyt. Me itä
pidettiin suoras-

den suhteen.

llis-

dät paikalli-

N im

mare

laan

kansa

Lohdutukseksi
Karen vei meiseen lelukauppaan (lue lelu-

sankafelna.

Kilpailu-

terminaaliin),

areenalla, Copps

Coliseumillakin.
.iossa kulutimehdimme aina sil- Kåren piti hyvää huolta tyttöjen me puolitoista
loin piipahtaa kun

emme

kuljetuksista

tuntia

ja kaksi

tonnia (Heme
taneet Visaa viereisessä ostoskes- hei! Montako taalaa teiltä meni
kuksessa. Katsomo, joka vgti l5 cheese - eiku jeans-kauppaan?).
000 henkilöä, ei kuitenkaan ollut
v

Suomen tvtöt kovilla

salmme väen-

ingu t-

loppuunmyyty edes

finaaleissa Summa summarum eli mitä
jäi käteen: .-. "Bananas, in

(saati sitten sunnuntaiaamun klo
7 pelissämme). Kilpailun puitteet,

pyjamas.

Järiest(l) t td täål olivat kuitenkin slairi...
mahtavimmat..ioita olemme koskaan kokeneel. P€lienjälkeen pelaajilla oli mahdollisuus hemmo-

are coming down the

.

Hamiltonissa
Jaana Jokelan johtama maamme naisten edustusjoukkue

joutui

kovaan seuraan curlingin MM-kilpailuissa Kanadan Hamiltonissa
20.3 - 2.4.1996. Palkalla oli kymmenen maailman curlingeliittiin
kuuluvaa maata,joiden seurassa Suomen tyttöjen oli tyytyminen
10. sijaan. Saldona kisoista jäi käteen I voitto ja 8 tappiota.
Joukkueen muodostivat skip Jaana Jokela, vice Nina Pöllänen,
kakkonen Anne Eerikäinen, ykkönen Laura Franssila, varapelaaja

Tiina Tenkanen ja valmentaj a Jari Laukkanen.
Tässä seuraa selostuksia ja huomioita valmentajan näkökulmasta tyttöjen peleistä.

l.

kierros: Norja - Suomi 7-6

Ensimmäinen peli molemmille ja otteet olivat hermostuneita sekä

norjalaisilla että suomalaisilla. Norjalaiset toipuivat alkuhermoilusta nopeammin ottamalla 4. ja 5. pään molemmat 2-0. Tästä
seurauksena Norjan taukojohto 5-1. Syynä suurimmaksi osaksi
olivat suomalaisten hermoilu ja huonot heitot. Tauon jälkeen

Suomen tytöt ryhdistäytyivät

ja alkoivat p€lata omalla taito-

tasollaan. 6. päässä otettiin vikalla kivellä yksija 7:ssä varastettiin
3-0 loistavien kiertoheittojen ansiosta. Tilanne olikin yhtäkkiä
5 -5. SeD jälkeen kumpikin otti vuoro llaan ykkösen ja viimeiseen

tella itseään erilaisilla syötävillä
jajuotavilla"players' loungessa", Matkakertomuksen sävelsivät
jossa televisiosta pelikierros toi- Anne '8 am." Eerik'iinenja L4 sensa .iälkeen ilmoilettiin pa- ra Pckoni" Franssila

päähän löhdettiin tilanteesta 6-6 Norjan pitäessä viimeistä kiveä.
Siinä Suomen tytöt pelasivat hienon ja hyvän pään, mutta Norjan

kaksinkertainen maailmanmestari Dordi Nordby väänsi viimeisellä
kivellään kylmänviileästi keskelle nänniä. Paikka, johon heiton
piti voittaakseen tulla, oli n. 4 cm suuruinen alue. Suomella oli
täysin suojassa oleva ykköskivi n. 2-3 cm:n päässä keskipisteestä

eli suojassa nännillä, mutta eipä vaan riittänyt!

2. kierros: Suomi - Skotlanti

2-12

tuli vastaan Kirsty Hayn johtama ennakkosuosikki Skotlanti. Ottelu alkoi aamulla klo 7.00, joten aikainen
oli herä?iminen otteluun. I . pää Suomelle vikalla kivellä l -0, toinen
skoteille 2-0 Suomen harjausvirheen seurauksena. 3. pää taas
harjavirhe ja skotit varasti yhden. 4:ssä päässä alkoi kummallinen

Toisessa ott€lussa

takertelu taktiikassaja heittojen valinnassa ja siitä johtuen skotit
varastivat taas, tällä kertaa kaksi. Tilanne l-5 4. pään jälkeen. 5.

ja heittojen kovuuksiin, l-0
skoteille. Kuudennessa pelattiin jo melko riskipeliä, saatiin yksi
vikalla. kun Jaana heitti hienon määriksen. Seitsemännessä 6
pää menetettiin vääriin ennakoihin

Lelukaupasta löytyi kåikkeå mielenkiintoista

jr

råhåa påloi...
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sitten kellot soivat Suomelle. sillä uhkapelin
.ia skottien viimeisen kiven seurauksena 6-0
skoreille. Ennen sitä oli ehdiny harjalla töpeksiä parikin hyvää omaa heittoa. Lopp!-

tulos s iis tylyt 2- 12.
3. kierros: Japani - Suomi

ll-4

Sitten astelikin sunnuntain iltapeliin vastaan
kisat hienosti aloittanut Japani, jolla oli alla
kaksi komeaa voittoa Tanskasta ja Ruotsista.
Suomi kuilenkin aloittierittäin hyvin. Peli oli
keskiltynyltå.ia rauhallisen varmaa. Poistot
osuivat.ia omat jäivät.iapseia paremmin, siitä
.iohlucn Suonri -iohti 4. påän .jälkeen 3-1.
Viidennessä päässä Japani sai hyvän otteen
kahteen..ja lisäksi tytöl valitsivat vaikeamman
poiston. josta seurauksena kolme Japanin
tytöille. Näin peli oli kääntynyt Japanin

2-0,

ja peli siis

tasan 4-4. 9. pää olikin

vaihtelevaja hieno pää. Saksan Andrea Schöpp
oli kuitenkin onnekkaampi ratkaisukivissä ja
otti 3-0. Tässäkin päässä oli suomalaisilla
mahkut vaikka kolmen varastukseen, mutta
kun ei niin ei. 10. päässä hyvästä pelistä
huolimatta Suomi sai vain l-0, joten lopputulos 7-5 Saksalle. Selvästi kisojen paras peli
Suomen tytöiltä. mutta kaivattu avausvoitto
ei vielä kuitenkaan irronnut.

men tytöt

yrittiväl vielä uhkap€liä. mutta seu-

rauksena 2-0 Ruotsilleja tilanne 3-10. Kårtely

oli seuraa!a

asia. mitä kentällä lapahlui.

7. kierros: Sveitsi - Suomi 8-7
Keskiviikko aamuna vastaan asettui nuoret
sveitsiläiset kipparinsa Caroline Grussrn veiämänä. Nuorel vaslustajat pelasivat hy\ääja

varmaa poistopeliä johtaen tauolla jo 5-1.
Sitten vasta Suomen l) löt heräsivät ja ottival
2-0 kuudennesta. Ilo oli lyhytaikaista, sillä
virheiden saattelemana annettiin seuraava
Sveitsille 3-0, joten tilanne oli 8-3 sveitsiläisille. Tytöt päättivät kuitenkin vielä taistella.
8. pää tulikin Suomelle 3-0 Ninnin loistavilla

kierroillakulmasuojien laakse Yhdeksännessä
päässä tytöt varastivat hyvällä pelillä vielä
yhden, joten peli ennen vikaa päätä 8-7 Sveitsille. 10. päässä Sveitsi kuitenkin onnistui
pitämään hyvillä poistoilla tilanteen hallussa
ja pää pääityikin 0-0, joten ottelu Sveitsille
8-7. Hyvää pelissä oli laistelulahdon löytyminen, joka lupasi hyvää seuraavaan peliin.

johdoksi 4-3. kun mentiin tauolle.'fauon
.iälkccn Suomen lytöl kuitenkin menettivät
lopulliscsti otteensa ja.iapanilaiset hallitsivat
o[elun selkeästi. 8. päänjälkeen peli Japanille

6-4.ia lisäksi heillä oli viimeinen kivi. Sillä
viimcisellä he hyödynsiväl suomalaisten

8. kierros: Suomi - Tanska 8-4

risk inoto n ottamalla 5-0 yhdeksännessä
päässä. tilanne I I -4 ja seurauksena kättely.

4. kierros: Suomi - Kanada 5-8

Tanskaa (Dortre Holm) vastaan Suomi aloitti
vauhdilla. 4. pään jälkeen Suomen johto 3- | .
Viidennessä päässä suomalaiset onnistuivat

Kanadaa vastaan Suomi lähti pelaamaan varmaa

hyvin tanskalaisten töpeksiessä samanaikai-

peliä. Alkuun se onnistuikin.ja kahden pään

sesti. Ennen Jaanan viimeistä heitloa pesässä
oli Suomellejo varmat viisi pistettä,joten laitetaan vaan yksi lisää. Mutta mitä tapahtuikaan, Jaana heitti aivan väärän heiton ja seu-

Jälkeen Suomi johtikin l-0. J:ssa pä?iss.i
kuitenkin kanadalaiset saivat ilmaiset 3 pistettä Jaanan heitettyä kaksi avopoistoa kokonaan ohi liian hiliaisen voiman takia. Jaana
kuitenkin heitti seuraavassa päässä hienon

6. kierrosr Suomi - Ruotsi f,-10

hciton .ja pelasti yhden Suomen tytöille.
Viidennessö tytöt valitsivat viimeisillå kivillä
kaksi aivan väärää heittoa, joka johti 2-0

pelissään rakkaan vihollisen Ruotsin.

Suomen naiset kohtasivat tiistain ainoassa

Alkupeli

rauksena poistettiin yksi oma ja näin saatiin
vain 4-0. Huh huh, oli valmentajalla rankkaa!
No onneksi tauolla johdettiin kuitenkin 7-1.
Tauon jälkeen Tanska sai juonesta kiinni ja
kolmella peräkkäisellä I -0 päävoitolla se hi-

tulokseen Kanadalle ja taukojohtoon 2-5. 6.
påå suomalaisille l-0 ihan hyvällä pelillä,
mutta 7:ssä kanukit rankaisival taas 3-0.

oli erittäin tasaista Suomen pelatessa rauhal-

lautui kantaan tilanteeseen 7-4.9.

lisesti ja varmasti. Tauolla tilanne 3-3. joka
vasrasi pelilapahrumia kentällä. 7. päässä

Vaikkakin tässä päässä varsinkin Anne oli
hcittänyt kaksi todella mahtavaa tökkiä ja
siirtänyt otteen tytöille. 8. ja 9. pää tulikin
suomalaisille hyvällä pelillä molemmat l-0.

Ruotsin uusi joukkue Annette Jörnlindin johdolla kuitenkin laittoi vaikean tilanteen suomalaisille. Kiviä oli todella paljon pelissäja
pari väärää heittovalintaa suomalaisilta antoi
ruotsalaisille mahkut suurpäähän. Se siitä tulikin, nimittäin 5-0 Ruotsille. 8. päässä Suo-

Suomen tytöl kuitenkin pääsivät takaisin peliin ja Suomelle l-0, eli.iohto 8-4 ennen vikaa
päätä. 10. pää hoidettiin kunniallaja nrrn en-

joten tilanne ennen vikaa päätä oli 5-8 kanukkien .iohto. Viimeisessä päässä kuitenkin
kanadalaiset varmistelivat poistelemalla varmasti voitlonsa lukemin 5-8. Peli olikuitenkin
kohtalaincn Suomen ly1öiltä.

5. ki€rros: Saksa

- Suomi

lähti laistelemaan
rosimielellä.ia alku sujuikin hyvin. 3. piiän
| . 4:ssä päässä

roska käänsi laanan viimeisen kivcn avopoistossa ohi ja Saksa ilnraiscn kaksi pislctlä.

olti hlvällä pelillä

va-

rirstus]kkösen..ioten tauolla peli Saksallc 42. Iauon jälkeen Suomen tytöt pclasivat
h) vää pcliä.ia seitsemäs pää

l0

hin. mutta ne katosivat suomalaisten juhliin.
Kuusituhatpäinen yl€isö antoi tytöille raikuvat suosion osoitukset ensimmäisen voiton
kunniaksi.

Viimeisessä pelissä r,astaan tu li loiselsi runkosarjassa sijoittuva USA:n joukkue Lisa
Schoeneberg kapteeninaan. USA murskasi
väsyneet suonralaiset kuudessa päässå l2-2
otettuaan 6-0 kuudennessa päässä. Pelistä ei
jäänyt paljoa kcrrottavaa, siksi huonoa se oli
suomalaisilta. Sijoitus oli jo varmistunut ennen
viimeistä peliä, se on kymmenes. Yksi olympiapiste kuitenkin tuliaiseksi Suomen Olympiakomitealle.

Saksaa vastaan Suomi

Viidcnnen Saksa

simmäinen voitto kotiin numeroin 8-4- Ennen
peliä Tanskalla oli vielä mahkut semifinaalei-

9. kierros: Suomi - USA 2-12

7-5

iälkcen Suomi.iohti ansaitusti 2-

päässä

tulikin Suomclle
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' Curlingia pystyi seuraanaan lelevisiosta

laskeiaan vielä ennen kisoja tehdyt tunnii' niin
kokonaistuntimäärä on 80 0681 Kisolen suun-

MM-kisoi.n aikaan kolmelta eri kanavalta
Kaikki alkusarjan pelitia finaalit lulivat telc! isiosla. päåosassa luonnollisesti isån-

nittelu alkoi n. kolme vuotla cnnen h-hetkeä
ja on siitä lähtien työllistäny1 täysipälvärsestl

tämaa Kanada.

enenevässä määrin ihmisiä.

' Kolminkertainen niaailmanmestari Eigil

'

l5 k<rran MM-kr'oiq"
Naisissa l'anskan Helena Blach-Larvsen
oli kisoissa 14. kerlaa

totkaan ihan paikkansapitiiviä ole.

Rimsljtll prlc5r lo

sa.

'Micsten mestaruus oli Kanadalle

24:s

kaikkiaan 38:sta mahdollisesta

filasronikkaflen laskemat onnistumisprosentit olivat Norjan naisilla vasta 8. parhaat'
mutta silti Norja otti pronssia Aina ei tilas-

Hot shot-kuviopelissä Mercury Sable
1.5:n t|l 27 0Un CD\ I \ orlli\,rl Skotlannin

Kirst) Ha) ja USA:n Myles Brundidge.

Nokian kännykät finaalien hävinncille
nrinrvåt Srl:.1n llcrkc WiclänJ(rrlle ia
Ruotsin Mikael Hasselborgille. Kolmanneksr si.ioitlunccl Kanadan-Kim CcllardJa
Nor jrn Sjur I o(n \dl! äl lohdutuksek:i noitr
luhanncn markan arvoiset Zodiac-kellot

olivat lolstaval:
24 -25

'

Varusteissa suurin uudistus synteettisten
harjojen lisäksi lienee Lino Di lorion patentoima BalanceP lus-liukupohj a Se on normaali leflonpohja. johon tehdäan Iasapainon

lisäämiseksi eräänlainen reikä. Se ei näytä
kummoiselta, mutta asiaa kokeill€ena voln
sanoa sen olevan selvä parannus. Eip?i stlotta
sellaiset nimet kuin Ed Werenich, Paul Sav-

Alison Goring sitä malnostaisi. BalancePlus on saatar illa mihin taage, Sandra Peterson,

' Kanadan miesten joukkue (Jeff Stoughton
& co. Winnipegistä) selvisi MM-kisoihin va-

hansa curlingkenkään (poislukien metalli-

Kevin Mar-

pohjat) vaikka jälkikäteen asennettuna

tinin joukkueelta Labatt Brierin finaalissa l0.
pää tuli viclä mittaamalla. Martinin joukkueen
kolmosena nykyään pelaava Don Walchuk
hävisi toisen kerran Kanadan finaalin jatkop44ssä siter, että otnallajoukkueqlla oli viimeinen kivi. Edellisen kerran rlåin kävi-I'at

(=tehtynä). Kokemuksistani kerron mielellänihalukkaille.

rastamalla 10. pään ja jatkopään

'

jalkapohjaan (fl at-foot slide)

Ryanin jouLlcuees5a

l985 JeffStoughton voiG

ti Martinin viikon aikaqa kolme
oikca j

kertaa,

joten

oukkuc lienee nyt dlaailmanmestarina.

'

Kisojen tilastonikkarien mukaan naisten
parhaita omilla pelipaikoillaan ovat Debbie
.H en

ry (USA) ykkösheittäjät' Allison

Darragh (USA) kakkoset, Erika Bro\\n
(uSA) kolmoset 1a kippareista Malumt
Ohkutsu (JPN). Måisia paras oli tilastojen
mukaan USA, vaikka hsPeaa saikin

198q pehamaRans-

Pe

edelleen M M-h istorian

v.ii,l1

kirjoilla

'

Miehissä tilastojen pdrhaita olrvat

ykkösistä N€il Hardie (ENG)1. kakkosista
Anthqn Grimsmo (NOR), kolmqsista Ken
vain ? kappaletta 0-0 päätä kaikissä

Iiniin
Jönkinsillä oli
rgitöon kisojen

ja
(CAN).

Trcsooi (CAN)
-.stoughton

kiPparei\Fta Jeff
i

'

Veniijän naislen maajoukkueen \aksi peoli myiji kisoissa opintomatkalla ia
olivat iltaisin qhkerasti jäällå pelisn jälkeen

lce Kingillä

laajaa

kalngas Kingin

jäLkeen pcblin

harjoittelemassa kuten myös Japanin mles-

joukkue.

'

Ulltta ja erikoista kisoissa aikaisempiin

peli..ysr;attuna oli se, €tt,tåar.ioilteluaikaa
radoilla sai varatå päätuomarilta niin paljon
Nokia sponsoroi Ontarion

Australian skip Ilugh
matkuslamaan 900 km treenatakseen
curlinBia, siinäpä kaikille esimerkkiäl

asti.

Naistcn joukkueista kaikki muut partsr
Suomi ja Norja olivat harjoitelleet Kanadassa vähintään

'

viikon ennen kisoja

Kisoienjäriestelykoneistoon kuului I 957

vapaaehloislyörtckiiää, .iotka tek'vät
46 968 tuntia töitä kisojen cteen Vapaaehloiset olivat 15 johlajan alaisuudessa
55:ssä eri komiteassa. j ote n voitte mieles-

illatnen organisadlio
tarvitaan MM-kisoihin ! Jos t)ölunteihin
\rnnc

L

Lr

!

ilella

m

'

Saksan finaalissa Andy Kapp menetti pai-

hetyksissä.

kan Hamillonin kisoihin heittämdllä a\oimen poiston kokonaan ohi. Kyseisen helton
takia John Jahr pelasi Saksan paidasså

'

'

Nokia oli näyttävän Tv-kampanjan kanssa
liikkeellä myös Hamiltonin MM-kisojen lä-

'

kuirihatuai. Harjoitella sai aina silloin kun
pelejä eig!.llt (=kiiytännössä aina illalla klo
ja ennen aamuseitsemää).

Syntecttiset harjat ovat lyöneet itsensä läpi
täydellisesti. l'avallista "karvaharjaa" taisi
käyttää ainoastaan kaksi kipparia merkkiä
näyttäessäAn. kaikki muut harjasivat synteet-

tisellä - jopa skotit.

'

Kärkiliukua (tuck slide) harrasti yksr kanadalatnen tleffStoughlonlja lolo USA:n miesjoukkue. Kaikki muut pelaajat luotlavat koko
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Skotlannin miehet olivat tehneet mielenkiintoisen miehistövaihdoksen joukkueessaan. Maailmanmestari -91

David Smith sllr-

omassa .joukkueessaan kolmoseksi ja
vrcelsi. ja uusi las\ o War* ick Smith { ei sukua). 24 vuolta. suoraan Joukkueen kippariksi. Muut olivat tutut Peter Smith ja David

tyi

Hay.

11

iesten turnaus tarjosi

kauas jäänyt. Molemmat esittivät

muutamia todella

vakuuttavaa peliä. Ehkä Kanada-

lo istav

ia

otleluita.

laiset voittival tasaisemman ja
varmemman kipparin ansiosta.
Toisen maailmanmestaruuden ottanut Marilyn Bodogh oli elementissåiin yleisön lemmikkinäja me.
dian suosikkina. Hän oli myös

Varsinkin runkosarj an ottelut
Kanada - Norja ja Kanada Skotlanti olivat herkkupillereitä.
Molemmat ottelut ratkesivat vii.
meiseen kiveen. Kummallakin ker.
ralla Kanadan loistava kippari Jeff
Stoughton väänsi kylmänviileästi

erinomainen määrämittaisten
heittäjä. Naisten turnaus oli mielestän i parempitasoinen ku in
mon iin vuosiin, sovinistisesti

nännille voittopisteen. Molemrn issa peleissä nähtin roppakaupalla hienoja heittoja: tuplapoistoja, trippeleitä, hienoja hit
& rolleja, ratsastuspoistoja, tök-

pelit olivat monesti miesmäisiä. Naisissa oli monta todella
sanoen

hyvää joukkuctta, e sim. sellainenkin joukkue kuin Skotlanti

käyksiä.

jäi mitalipelien

Näin pelaajan näkökulmasta

pelit olivat loistavia ja tekivät
todella vaikutuksen kaikkiin paikalla olleisiin. Kanada oli miesten
joukkueista selkeästi paras ja
tasaisin ryhmä, ennenkaikkea

hei

dän kippari oli uskomaton. Kanada pelasi erittäin aggressiivista

hyökkäystaktiikkaa. Skotitkin
olivat hyviä, mutta he eivät tyk.
kää kovin paljosla kivimäärästä
pelissä. Kanadalaiset esim. aloittivat MM-finaalin vct,imällä ekan
kiv€n kiinni skottien pesässä olevaan ekassa päässä. He todella

Kanada vei
jätleen voitot

ja vaihtelevi4 siis yleisön mieleen.
Kisojen ehdoton väriläiskäja ylIättäjå oli Japani. Se oli mennyt
valovuoden eteenpäin pelin tek-

kivät tulevaisuudessa hyäkkää-

si hyökkåävä iaktiikka vei voiton
puolustavasta, sillä se on todclla
hyvä tulevaisuuden kannalta. Toivottavasti kaikki joukkueet pyr-

yleisöystävällisempää ja lajin suosio vain kasvaa.

mään ennemminkin kuin puolustamaan. Näin pelistä tulee

Naisten ykkösryhmå oli
eikovin

Jari Laukkanen

Miehet:

Naiset:
Kanada (Marilyn Bodogh)
USA (Lisa Schoeneberg)

8-l

Kanada (Jeff Stoughton)

Saksa (Andrea Schöpp)

6-3

Skotlanti (Warwick Smith)
Sveitsi (Patrick Hurlimann)

Skotlanti (Kirsty Hay)
Norja (Dordi Nordby)

5.4
5-4

Japani (Ayako Ishigaki)
Tanska (Dortre Holm)

3-6

Ruotsi (Annette Jörnlind)
Sveitsi (Caroline Gruss)

3-6
3-6

Suorni (laana Jokela)

t-8

Norja (Eigil Rarns0ell)
USA (Tim Somerville)
Englanti (Alistair Burns)
Ruotsi (Mikael Hasselborg)
Italia (Claudio Peschia)
Saksa (Johnny Jahr)
Australia (Hugh Millikin)

4-5

Tie-break pelit pääsystä semifinaaleihin
Skotlanti - Norja 3-l I

USA -

Norja semifinaaliin

Ruotsi- Englanti 5-4

Norja

Ruotsi -

Norja

Norja
Saksa

Kanada USA -

Norja

3-9

7-l

6-5

Kanada -

8-2

Sveitsi- Skotlanti 4-5

5-2

Kanada - Skotlanti 6-2

Finaalit:

USA

Pronssipelit:

Norja-Saksa ll-5

Norja -

Suomen Curlinglehti
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Sveitsi

8-l
6-3
4-5
4-5
4-5
4-5
3-6
3-6

3-9

Semifinaalit:

Kanada -

ja taktisessa osaamisessa.
Syystäkin siitä tuli yleisön lemmikki Kanadan ohella. Kokonaisuutena H amilton issa nähtiin
todella hyvät ja hienot kilpailut,
toivonkin ensi vuoden Bernin
MM-kisoihin samanlaista ilmapiiriä ja yhtä tasokkaita pelejä.
nisessä

halusivat jotain tapahtuvan, vaikka he olisivat viimeisen kiven turvin voineet puolustaakin. Onnek-

myös Kanada. Tosin USA

ulkopuolelle.

Yleensä pelit olivat tilannerikkaita

6-9

Norja semifinaaliin

aistcn nrcst ruulta lähli
tavoitlclemaan kahdeksan.ioukkuetta. jotka oli
jaellu kahteen lohkoon. Jokelan
kokcnut nelikko voitti ansaitusti
lohkonsa puhtaalla pelillä. Toiseksi kiilasi h) vinkääläisen Ma-loisessa
lisa Valtoscn .jo!kkur.
lohkossa jalkoon men ivät Parrn
vuodcn takaincn Suomcn mestari
.Iiiiisen joukkue ja
kovasti
Sirptr
Iiillii kaudella harjoilellut Laakkoscn.ioukkue Joensuusta.
Semilinaalcissa Valtonen piti

tiukilla'f iitiscn.ioukkuctta. mutta
joutui lopussa taipumaan parempicnsa edcssä. Jokelan nelikko
puo lcstaan sc lv itl i hclpohkosti
ticnsä .iatkoon kaalamalla Laakkoscn.ioukkuccn.

Pronssiottclussa \/allosen
suoiatit kokivat karvaan tappiort
johdcttuaan ottclua jo ratkaisevasti neljän pään jälkccn 9 - 0l
Sit|cn alkoi joensuulaisten mahtava nousuja loppunumcrot olivat
.iatkopään.iälkecn l0 - 9. Saavulus

oli ainutlaatuinen sillä pronssisel

Såri Lååkkosen naisjoukkue teki historiaa voittamalla Jo€nsuulle ensimmäiset SM-mitålit.

Kuopion SM-kisat
Asetelmat pysyivät ennallaa

SM-mitalil olivat Jocnsuu Curlingin ensimmiiiset - enst vuonna
saataneejatkoa ...
Jokelan EM-menestykseen
nähden naisten finaalista k€hittyi

ylläuävän tiukka. Alkupäät hYvinkääläiset pclasivat varsin epävarmasti ia niinpä Tiitisen ioukkuc otti ohjar käsiinsä.iohtaen ottelua viiden päan jälkeen. Lopussa

Maan curlingvaltikka pysyi tukevasti hyvinkääläisten joukkueiden käsissä.
Naisten puolella Jaana Jokelan joukkue uusi viime vuoden mestaruuden ja
miehissä parhaiten taituroi Markku Uusipaavalniemen joukkue. Voittajat

edustavat Suomea seuraavissa EM-kisoissa Kööpenhaminassa.

kuitcnkin Jokela pili pintansa Ja
rutisti väkisin viimeiseen päähän
lähdeftäessä 8 - 6johdon. Tiitisen

selvittäen ne kuitenkin rutinoi-

måki. Uusipaavalniemi ratkaisi

.joukkue ei kyennyt lisäpisteisiin.

tuneesti.

oman pelinsä

joten Jokelan nelikko otti.iälleen
yhdet SM-ku llal palkintokaappiinsa. Jaanan lisäksi joukkueessa

pelasivat Nina Pöllänen. Anne

Arvonnan (mitä ainakin kärkijoukkueet kritisoivat) jälkeen
otteluparit olivat Laukkanen Uusipaavalniemija Aro - Ranta-

kyennyt vastaamaan ja Arolle

ottelussa välienselvittglyyn tar-

Pronssiottelussa ei oll!t suurempaa panosta ja hävinneet jouk-

vittin täydet kymmenen päätä.
Aro piti ohjat käsissä heti alusta

Eerikäinen.ja Laura Franssila.

Miesten kärki tasainen

Jouni weckman

nnakkoarvailuj en mukaisesti
Hyvinkään "ne lj än kova' piti
pinlansa ja raivasi melko vaivatAlkuotteluissa parasta peliä esitlivät Jari Laukkasen ja Tomi Ran-

jaheitto hieman epäonnistui ja
Markku ratkaisi mestaruuden

tamäcn.ioukkueet päästen suoraan

kolmella voitoila semcihin- Jori

heittämällä vastustajansa kiven
pois pesästä ja voitto tuli 6 - 5

uo lu sta va

joukkue hävisi Laukkaselle 6 - 0
ja Rantamäki voitti Markku Uusipaavalniemcn 8 - l. Niinpä Aro ja
ipaavaln iemi joutu ivat pelaamaan pari "ylimääräistä" ottelua
tJ us

kueet pelasivat muodollisen ottelun vaihtelevin mielialoin pois
altaja Rantamäen joukkue korjasi
pronssiset mitalit itselleeen 8 - 4

etenikin Markun hallinnassa. Aro
pisti kuitenkin vastaan ja tasoitti
ottelun viimeiseen päähän låhdettäessä. Jori Aron viimeinen suo-

tomasti tiensä semifinaaleihin.

P

voitto numeroin 9-6.

numerotn.
Finaalissa Uusipaavalniemen
joukkue oli selva suosikkija ottelu

Ii

Aron mestaruutta

lähticn, eikä Rantamäen joukkue

ennen viimeistä
päätä numeroin 7 - 2. Toisessa

jo

.tuhåni Hcilonen (vas) ei voi kuin ihaillå Merku0 (oik) taitavao heittoå.
Velipoiks Jussi hoitåå harjaukscn loppuun iå Raimo Lind s€urrå tilann€1t8.
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lukemin. voittajajoukkueessa pelasivat lisäksi Jussi "Pepsi Max"
Uusipaavalniemi, Raimo Lind ja
Hannu Nieminen.
TH

IJ

P
tavoittelemassa "ffi

Kuopion SM-iäät
Suoriajäitä

*€"{
Jiiäkurssin käyneenä päätti allekirjoittanut
kokeil la. onko pelattavien aikaansaaminen ntln
vaikeaa kuin jääntekijöiden taholta on annettu
ymmä11ää. Yhdessä Tero Turusen kanssa

käytiin haasteeseen käsiksi Leif Ohmanin
oppien pohjalla. Mittauksia ennen.ia jälkeen
.iåädytysten tchtiin runsaasti. jotta mahdollisimnran paljon opittaisiin eri tekijöiden vaikutuksesta jäan korkeuden muutokseen erl
paikoissa. Paljon vastaulsia löytyi ja avoimia
kysymyksiä jäi joitakin.
Kokemuksen perusteella voin väittää:

suorahkon jään aikransåaminen ei vaadi
kuin hieman viitseliäisyyttä hyvissä ajoin
ennen kilpailuja.

Kuopion SM-kisoissa
suurinta kiitosta saavuttivat
erinomaiset jäät.
As iantu ntem u ksesta vastasi
Markku Uusipaavalniemi
apureineen ja seuraavassa
jutussa valaistaan kuinka
loistavaan lopputulokseen
päädyttiin...

Kaksi viikkoa ennen kilpailujajään korkeus

mitattiin yhteensä noin sadasta pisteestä.
Kahdcn anatöörin voimin vaakiluskoneen salal

ival picnoisen epävarmuuden jälkeen
)llät1ävän nopeasti ja ensimmäinen koraukcn

-suurin korkeusero 35 mm
-60 7ojääalasta oli l0 mm sisällä
-toinen pääty l0 mm korkeamalla kuin
toinen

kuprulle, eivätkä siten olleet kokonaan jään
p€itossa, joten lisäjäädyttärninen oli tarpeen.
Viimeiset kaksi jäädytystä suoritimme lämpimällä, noin 50 asteisella vedellä ja tulokset
olivat hyvät, kuten jokainen, joka kävi harjoirteluheift oja heitlämässä saattoi todeta. Oli

mm ympäristöään korkeampi alue

-korkeimmilla alueilla viivoien päällä l0
mm varaa höylätä

aika siirtyä pelaamaan...

radat ennen ja jälkeen jokaisen jäädytyks€n
empiirisen tutkimusaineiston saamiseksi.
Jäävuorot alkoivat vasta iltapäivällä. joten
kiirettä jäätymisellä ei ollut. Jos jäätymisaikaa

on alle kuusi tuntia, on ehkå syytä käyttää
hieman vähäisempäävesimäärää. Jäädytys-

Joten tasoitusjäädytyksiä tarv
kappal€ttå, kukin 3 mm.

ittiin viisi

tasaisena tuottaa vaikeuksia, niin

kaan.

että jää saa

tulisi tietää,

Ratojen paikat mitattiin 21.2 aamupäivälläja

mieluummin hieman lämmetä kuin
kylmetä. Valitettavasti jäähän vaikuttavien
tekijöiden seuranta muiden kuin lämpötilojen
osaltajäi vähälle itse kisojen aikanaja mielenkiintoinen kysymys ns. keskiviivaongelmasta

tarpeellisia pisteitä merkattiin poraamalla

jäi ilman tarkkailua. Tarkkaavainen

reikä.iäähän .ia jäädynämällä reikään pala

huomasi. että kisojen edetessä keskiviivat hieman kohosivat, toisin sanoen keskiviivasta

Ratamerkinnät

t4

Jään ylläpito tapahtuu ainoaslaan peblaamalla
ja höyläämällä joko lceKing-höylällä tai käsiskraapalla sekä ylläpitämållä samoja olosuhteita jään ja ilman lämpötilassa sekä ilmankosteudessa. Jos jään pintalämpötilan pito

l{öyläys- ja jäädytyssuunnitelma tehtiin

kuitcnkaan ilmaantunut.ia.iäädytyksel suorirctliin 9.2. 12.2. 15.2. 19.2. 20.2. vuoroien
loputtua kello 23r00.jälkeen. Mittasimme

Ylläpito

veden lämpötila ei vaikuta jäätymisåi-

Tasoitusjäädytykset
kartoittavan mittauksen pohjalta mahdollisiin
lisäj äädytyks iin varautuen. Yllätyksiä ea

Loppusilaus

tamassa paikassa pesät olivat jääneet hieman

-kahdessa ristikkäisessä B-pisteessä l5

5mm

päälle laitettuna.

ryhmä oli yhtä mieltä asiasta: Suomessa emme
olleet yhtä suoraan rataan törmänneet. Huomionarvoista asirssa oo se, että rata oli
hyvå noin l2 tuntia sen jälkeen kun kenttä
oli saatu curlingia varten (etukäteen suoritettujen tasoitusjäädytysten ansiosta). Muu-

kcuskartta.iääalueestaoli valmis parin tunnin
uurastuksen jälkeen. Kartta kertoi seuraavaal

|

tasoitettua hieman luistimenjälkiä. Päätylankut tulevien hakkien taakse käytiin laittamassa heti. Parinkymmenen minuutin kuluttua, kun vesi olij äätynyt, Iaitettiin curlingrajat.
Pesät oli tehty valmiiksi.ia noin kolmen lunnin
uurastuksen jälkeen kymmenhenkinen iskuryhmä oli saanut työn valmiiksi. Merkinnät
olivat paikallaan pari kerrosta vettä lelalla

Ensimmäinen jäädytys merkintöjen päälle
hskcriin kylmällä \edellii aamuyölläja puoleltapäivin olimme valmi it tgstaamaan aikaansaannoksemme. Jään mittaus antoi hyvän tuloksen; koko kaukalo oli muutaman kymmenesosamillin sisällä ja mittalaitteen tarkkuus
alkoi olla rajoittava tekijä. Suola höylättiin
lceKing-höylällä Riku Raunion toimesta pois
ja yksi peblattiin testaamista varten. Testi-

Kartoittava mittaus

Johtopäätökset: Tasoitettavaa 35 mm, joista
l0 mm saadaan höyläämällä. l0 mm muuta
aluetta matalammalla erittäin pieni alue. Tasoitcttavaa koko kentän kattavilla.iäädytyksillä.iäi siis noin 35 mm - l0 mm -10 mm =

hoitokoneella ajettiin Iumet pois ja laskettiin
reiluhkosti vettä (n. 300 litraa), jotta saatiin

paperia. Kaukalo saatiin curlingkäyttöön
keskiviikkona 21.2 kello 23.00, jolloin jäänSuomen Curlinslehti 2/96

pelaajahan

poispäin nousi enemmän kuin keskiviivaan

päin. 'Iämä on yleinen ongel|na curlingradoilla,
eikä ainoastaan Suomassa. lbdennäköinen vas-

laus tassiikin tapauksessa on keskiviivamerkrnnän !aikutus. ci hiilläys- peblaus. pclaamrnen lms.

Lukuarwoja
-sisäliinrpötila rnetrin korkeudella vaihlelr
r j ia l5 iislccn velillä
-.i.,.rtr L,r r11,,,
-a).1 astcclr

lr

rr

li

plil||.rsr! ,' lr ia

\'älillä (ni\ an pinnassa länrmorl

LLilirioll.r rnicl.lliiin

t

nrrtl

-l

iir -5 esrrrrr

iiiii(l\ t\ sfc:irLrcn liilrlilllr\,) nolrr
lo -13 itstcttit

\lilillii)

l(r

1r

-pcblircden liinrpiililr l5'-)0 i'siclla
-luisto 2j-16 sekunlia Il) \ iDkiriin
orlrnssi-! ihfcii

24-25

lo

II)\

inkään siDinen-valkoinen.

lii

kelt!inen

23-24 liiton punainen
22
2l

-23 litLon musta-violetti
-24 liiton sininen-valkoinen

Huomioita
Kaukalon toinen pääty oli noin l0 mm korkeamalla kuin toinen. 'l-odennäköinen selitys oli
ilmasrointipurken sljarnti lysejsessä päässä.
Kulmiin syntyvät korkeat alueet johtunevat
köytetystä ajokuviosta.

Ennaltasuoritetut tasoitusjäädytykset
ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tasoitusjäädytyksel voidaan huoleti tehdä ajoissai kaukaloiden
normaalikäytön vaikutukset radan perusprofiiliin ovat varsin hitaita.
Oikean .iäädytystekniikan merkitys korostuu viimeisissä jäädytyksissä. Reunajyrsimen käyttöon erittäin tärkeää jos Iähellä
reunaa on korkeita alueita, sillä jäänhoitokoneesta yksin ei ole tällaisessa lapauksessa vastaavaa hyötyä. Kun höylätään korkeita paikkoja, höylätään mieluummin liikaa kuin liian
vähän; monttu täyttyy vähällä vedellä, kun
taas korkea paikka merkitsee koko muun ken-

tän "täyttämistä".
Jäänhoitokoneen hdylän teho on hyvä
selvitlää. .iotta höyläyksen suunnittelu helpotluisi. Hö] län ;ehon voi sel\ rllää esim.
se u raavastir porataan reikä höylättävälle
alueelle. mitataan syvyys, höylätään 5 kertaa,
mitataan syvyys ja jaetaan syvyyksien erotus

viidellä. Kyseinen tarkkuus riittää suunnittcluun. Kuopion.iäähöylä otti kerralla hreman
alle yhden millimetrin.
Var

A

ktt
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t

paava I ntc mt
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KUUME, NOUSEE,
KUOPIOSSA

PIKKU
UUTISIA
lisku ussa World
Curling Tourin rahaaa

Kurlinkikuume Kuopiossa on kovassa nousussa. Kuumehan on
yleensä oire jostakin sairaudesta. Tämä sairaus on nimeltään
mieletön ihastuminen 20 kiloa painaviin graniittipalleroihin, jotka

lislan käriessä on Kevin Park
(ex-Martinin ko lmo nen )

l0

388 CDN. USA:n tuttu

Steve Brown on kolmantena

(18 600). Ruotsin Peter
Lindholm I I :sta (9 150), 13.
Andy Kupp Saksasta
(8 800).20. Thomas Ulstrud
Noriasta (7 000).25. Gordon Muirhead Skotlannista
(6 300). 37. Hansjurg Lips
Sveitsistä (4 375). Muut slat
on kanadalaisten hallussa
esim. Jeff Stoughton 16. .

Kerry Burtnyk 20.. Kevin
Martin 17. . Rick Folk 9. ,
Al Hackn€r 27. , Ed Lukorvich 37.

liukuvat silmiä hivelevän kauniisti pitkin aamukasteen
pisaroimaa peilinkirkasta jään pintaa. ltseämme saamme kiittää

siitä, ettemme halua tästä oireesta eroon vaan nautimme siitä ja
haluamme sitä lisää.
Kuop ion Curlaaj ien kuluneen
toisen kauden tavoitteet oli asetettu selkeästi: lajin tunnetuksi
tekeminen, harrastajien lisääminen

ja

seuran jäsenmäärän kasvattaminen. Näissä on osittain onnistuttukin. SM-kisojen järjestäminen Kuopiossa teki kyllä lajia

än ottelu, joka

tunnetuksi, mutta toisaalta muut
tavoitteet samalla kärsivät. Halusimme kuitenkin panostaa SMkisoihin, ja koska seuramme jäsenmäärä on varsin pieni, jouduimme ponnistelemaan ajoittain
hyvinkin paljon, jotta liiton mai-

päättyi 64-0. Vastustajat

ne ei kärsisi, kun se uhkarohkeasti

eivät saaneet yhtään kiveä

antoi kisat järjestettäväksemme.

hoglinjan

yli kun toiset pan ivat kaikki kivet pesään.

Koimme sen luottamustehtäväksi
- toivottavasti emme pettäneet

Voittajat olivat US Curling

luottamusla.

Newsin mukaan painonnostajia.

jäi

Jatkopelit pelattiin paras kahdesta

vain yhdeksän joukkuetta (ensi

-systeemillä. Autoseppä hoiteli
Pimut puhtaasti 2 - 0. Toinen väli-

T

TSA:n

\-,/ 8

pä

sarjoissa pelattiin

\t\lTokialla tutustuttiin io
I \ tolstamlseen curllnglln
Jaana Jokelan

johdolla. In-

nokkaita kokeili.ioita oli

jäl-

leen runsaasti ja osallistujien
kesken pelattiin yksinkertainen sarja yhden pään pe-

Kuten totesin, jäsenhankinta
seuraavaan kauteen, ja niinpä
kuluneen kauden sarjaan osallistui
kaudelle on luvassa toinen mokoma lisää). Joukkueet pelasivat yksinkertaisen sarjan, ja tasaisen
sarjan neljä parasta pääsivät Pelaamaan Kuopion mestaruudesta.

leinä. Semit ia finaalit myös
pelattiin .ia voittaiaksi sel-

RUNKOSARJAN LOPPUTI.

viytyi edellisen kerran ta-

LANNE

Enkelit niminen
naisioukkue. Taitojaan kokeili myös tapahtuman sepaan Jaakon

lostajana toiminut tuttu TVkasvo Jorma Pulkkinen. Ensi

Nokialla jo luulta-

kaudella
vasti pelataan curlingia kaksirataisessa telttahallissa,.ioka palvelisi myös Tampereen

harrastajia.

16

I

l Autoseppä 16
2. Pieksämäki l0
10
3. Transpoint
l0
4. Pimut
8
5. Cool Curlers
6. Asuntopörssi 8
7. Oviteollisuus 4
4
8. KYS
2
9. MTV-3

Voittåjet voittojuomin€en ir palkintoinecn vas€mmaltå Eero Kopo0en'
Hrnnu Virtån€n, Heikki Holopainen jå Mikko Krrtåno.

eräottelu Pieks?imäki -

oli

Transpoint

sen sijaan äärimmäisen tasai-

nen. Joukkueet tahkosivat kolme
peliä peräkkäin, ja kellon jo näYttäessä puolta yötä pelin ratkaisuhetkillä oli Transpointilla ns. pe-

kaisevanpelin6-4.
Rehellisesti iunnustamme,
että meitä harmittaa, kun kaupun-

kimme mestaruudcn vei Pieksämäki. Toisaalta olemme erittäin
ylp€itä siitä, että tavallaan miest€n Suomen mestaruus tuli Kuopioon (Markkuhan on seuramme
jäsen).

sien pesä. Tässä vaiheessa puuttui

Tästä koko kaudesta annos-

peliin Kuopion järjestyspoliisi,
joka oli saanut ilmoituksen hir-

tuneina olemme herätelleet varsin

vittävästä metelistä kapungissa.
Tämä väliintulo häk€llytti kuopiolaiset, ja välierien voitto lip-

laajakantoisia keskusteluja mm.
kansainväliset mitat täyttäväslä
curlinghallista. Perästä tullaan!

!

sahti Pieksämäelle.

Loppuottelu Pieksämäki Autoseppä ratkesi myös vasta

P.S. Kiitos kaikille Kuopiossa

kolmannessa ottelussa, joka eteni

misiä.

vierailusta

- olette mukavia ih-

tasaisesti, kunnes viimeisessä
päässä

tiini.

tuli esille Pieksämåen ruvoitti kolmennen ja rat-

Se
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Ripakukko

i

Super Bonspielin voiton vei jäll€en Jari Laukkåsen Gliders.

Normåali Bonspi€lin voitti Falunista asti tullut Bengt Strönin ioukkue.

Peter Lindholm oli ehdottomasti turnauksen nimekkåio pelaåia.
Jouni Wcckmånin Rolling Stoncs jåi finåålin ulkopuolelle hlvittyå{n kolikonheiron
Revvvll€...

Tänä vuonna pelattiin kahdessa erillisessä sarjassa kilpa- ja harrastelijasarjassa. Turnauksella oli uusi

nimi - Super Bonspiel. Joukkueita oli mukana
kolmekymmentä - Ruotsista, Norjasta, Sveitsistä,
Venäjältä ja tietysti Suomesta.

Kei Pshlin Revyy rcvitteli itsensl finaalirn

-

Upn-Dåtå råivasi liensä iälleen finaaliin.
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ti€s monennenko kerran,

17

6;;;;

Finnish Open,
{ftRF
Finnish Bonspiel, GdJ
t

modotud6ö l

-\a------------

Super Bonspiel
Suomen ensimmäinen
kansainvälinen curlingkrlpailu järjestettiin
keväällä 1978.
Ensimmäisenä vuonna
kilpailulla ei ollut nimeä,
1979 se oli FINNISH
OPEN ja 1980 lähtien
skottien ja ruotsalaisten
ehdotuksesta se kantoi
nimeä FINNISH
BONSPIEL.
Seuraavassa
artikkelissa käydään
lyhykäisesti läpi
menneet turnaukset.

1978

*""r, joukkueua. joista nelä
H)\ inkäältä ja kaksr Ruotsista. Ruotsin
liitto oli lähettänyt oman joukkueen, jossa
pelasivat liiton sihteeri Sven A- Eklund,
kaksi ent istä puheenjohtajaa Totte
Akerlundja Bo Möller sekä päävalmentaja
Olle Larsson. Toinen joukkue oli Eskilstunasta,jonka kanssa Hyvinkäällä oli ollul
yhteislyötä.io useita vuosia- Kapteenrna
oliLennard Ederståhl.

1979

,o"rt""n kuusi joukkueua:

Suomesta kolme. Ruotsista kaksi ja
Skotlannista yksi joukkue. Ruolsin liitto
lähclii .iälleen joukkueen. jonka skip oli
entinen puheenjohtala Rolf Arrrdsson ja
.iäsencl Ollc [,arsson. K.C. Bartels.ja Arre
Rollin. jonka monet m) öhemmin tapasi\'at
viclä useaan kertaan sekä täällä Hyvinkäällä
että Uppsalan Guldäppletissä.

Eskilstunan

l8

j ou

kkue

oli

edelleen

1979 Bo0spiel sai arvovaltsisia vieraitå sins Skotlannista rsti. Royal Caledonian Curling Clubin presidentti Jsck And€rson (2.oik) lshjoitti Suomen Curlingliiton puheenjohtNjalle Osmo Anttilålle tyylikkäII måålsuksen. Tåpahtumaå toditamåsså Eero
Vilcvaara (vas) js Juhxni Eholuoto (oik).

mukana Lennard Ederståh lin johdolla.
Skotlannista tuli RCCC:n joukkue. jonka skip
oli itse presidentti Jack Anderson sekä muut
jäsenet Sandy Dun-

Turnauksen voitti Steen Skölfman Sundbybergistä, toisena Peder Haraldson, kolmantena Ederståhlja neljäntenä Skotlanti. Suo-

malaiset jätettiin

lop, Willie Macintosh

ja

armotta viimeisiksi.

Jack Smith.

1981r,auunu

Kilpailun voitti Arvidssonin joukkuc,

j

toisena ja kolmas

kaksi Ruotsista ja

oli Ederståhl.

l980

oukkuetta,

j

o

Io
ista

loput Suomesta. Voiton veiSundbybergin

joukkue ja toiseksi
tuli Gösta Jacobs-

tutunu

oli

8 joukkuetta:
neljä Ruotsista,
kolme Suomesta ja

ja Peder Haraldsonin kipparoima
yksi Skotlannista. YhdekSn ensimmåistä vuotta pelsttiin ulkojåillå, joukkue Uppsalasla.
SkotlantitulisamalKolmanneksi tuli Kai
lajoukkueella kuin cdellisenä vuonna. Ruot- Pahlin Aura-Team (nyk. Revyy).
sonin

sista tuli joukkue Sundbybergistä, Tukholmasta, Uppsalasta (Peder Haraldsson!) sckä
tietysti Eskilstunasta.
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1982

rurnuutr"n voiuo tuli

ensimmäisen

kerran Suomeen. Pultereiden voittoisassa jouk

kueessa pelasivat Antero Vilkman, Osmo

Ant-

tila, Pekka Sylvanderja Eero Vilevaara.

1983

1987

p"ru*iin
kerran Hyvin"nsimmäisen
jolloin
joukkuemäärää
voitiin
kään Jäähallissa,
lisätä. Nyt osallistui 20 joukkuetta, joista 5

tuuunu kahdeksan
joukkuetta, joista yksi Ruotsista

Tulokset: Jussi Uusipaavalniemi Hy Curl
2. Kai Pahl Hy Curl 3. Jaana Jokela Hy
Curlja Petri Tsutsunen Hy Curl

1992

Peder Haraldson) ja uutena
tu lokkaana Esko Puputti Joensuusta.'furnauksen voilon vei
Kauko Orraisen Fc Pub. toisena

oli

Pu

oli

ruu" outattu entisiin

aikoihin eli mu-kana oli vain 20
joukkuetta, koska peliaikataulu
oli liian liukka useammallejoukkueelle. Ruotsisla oli 2, Pieksämäeltä 3, Joensuusta l, Van-

(

lterit. kolmantena Guy

Holmbergin Kiert(ret.ja neljäntenä
Tapio Juntusen Vato.

l, Helsingistä

taalta 4, Espoosta
I

ja Hyvinkäältä

ioukkuetta.
Jari Laukkanen Hy
Curl 2. Markku Hämäläinen Hy
Curl 3. Tomi Ranlamäki Hy Curl
ia Ilkka Musto Hy 'lähko

Tulokset:

1984

r"r'tiin ritäli historiaa.
etlä ensimmäisen kerran mukana

oli kaksi naisioukkuetta: Annc

8

l

Eerikäinen, Terhi Aro, HeidiKos-

kiheimo. Marila Ripatti Hyvin-

1993 t"u"u

käältäja Karina Blach Tanskasta
mukanaan kolme KööpenhamiPeder Haraldsson ystövin€€n on turnåuksen ahkerin kävijä.
nassa asuvaa suomalaista eli
ja
Marita Klemi, Pirkko Kuusela
Marja Juul-Jörgensen. Mukana oli kymmenen
Ruotsista, I Tanskasta,2 Joensuusta, I Piek- Curl 2.
joukkuetta, joista kolme Ruotsista, yksi Tans- sämä€ltä, I H€lsingistä, I Vantaaltaja 9 Hy-

joista 4 Ruotsista ja yksi Pietar is ta. Ensimmäinen kontakti

zo

joukkuetta,

venäläisiin.

Tulokset: L Jari Laukkanen Hy
Leo Kluger

vinkäältä. Turnauksen huomioi myös Urhei-

1994

käälrä.

luruutu näyttämällä muutaman minuutin

myöhöinen ajankohdan vuoksi vain yksi

Tulokset: Peder Haraldsson Uppsala CC 2.

väläyksen.

Ruotsista. Pietarista

Kai Pahl Hy Curl 3. Tapio Juntunen Hy Curl

Tulokset: l. Jussi Uusipaavalniemi Hy Curl
2. Kai Pahl Hy Curl 3. Pekka Pekaristo Hy
Curlja Matti Orrainen HyPS

kaksi joukkuetta, mutta kumpikaan eisaa-

kasta, yksi Joensuusta

1985

ja loput viisi Hyvin-

tutunu

kymmenen joukkuetta:
kaksi Ruotsista. yksi Tanskasta. kaksi Joensuusta, neljä Hyvinkäältä sekä Kanadan suurlahetystön joukkue Mel Swensonin johdolla.
Marja KIemi loi taas Tanskasta J oukkueen ja
toisena naisjoukkueena oliSuomea 1984 EM-

kisoissa edustanut Maija Pekariston joukkue.

Tulokset:

l.

Jussi Uusipaavalniemi Hy Curl

Ea.,'".n

20 joukkueua, mutta

oli

ilmoittautunut

nul.
Tulokset: L Jari Laukkanen Hy
pu

Curl

2.

Peder Haraldsson Uppsala CG 3. Mauno

1988 to",'""n 20 joukkueua, joista 4
Ruotsista, I Tanskasta,2 Joensuusta,2 Pieksämäeltä, I Helsingistä, I Vantaalta ja 9
Hyvinkäältä.
Tulokset: l. Jussi Uusipaavalniemi Hy Curl
2. Matti Orrainen HyPS 3. Juhani Heinonen
Hy Curlja Kai Pahl Hy Curl

Nummila Hy Curlja Kauko Orrainen Hy
Curl

2. Peder Haraldsson Uppsala CG 3. Kai Pahl

1989

Hy Curl

routtu"rnäärää oli taas lisäuy, nyt
24 joukkuetta: peräti 8 Ruotsista,

oli mukana

2 Tanskasta,2 Joensuusta, 2 Pieksämäeltä,

1

Vantaalta, I Helsingistäja 8 Hyvinkäältä. Hisloria llisla oli, että ensi kerran voilon vei nais-

joukkue.

l.

Hy Curl 2. Marko
Poikolainen Hy Curl 3. Pasi Länsiluoto Hy
Curlja Kai Pahl Hy Curl
Tulokset:

\['

I 990

Jaana Jokela

pa"rr."n

z4 joukkuetta, muna nyr

i ou kku e.

1986

rr,lruunu kaksitoista joukkuetta: 5
Ruotsista, I Tanskasta,2 Joensuustaja4 Hyvinkäältä.

l Jussi Uusipaavalniemi Hy Curl
BengfÅke Rönn Loke 3. Juhani Hernonen
Hy Curl

Tulokset:
2.

1995

rraur.onu zo joukkuetta,

Ruotsista, 2 Venäjältä

joista

3

ja yksi eurooppa-

Tanskasta saapunut peräti 4 joukkuetta.
Ruotsista oli 5, Pieksämäeltä 3, Joensuusta 2,
Vantaalta 2 ja Hyvinkäältä 8.

johdolla.

Tulokset: l. Jussi Uusipaavalniemi HyCurl
2. Pasi Länsiluoto Hy Curl 3. Peder Haralds-

der Haraldsson Uppsala CC 3. lgor Minin
Pietarija Håkan Nilsson Falu CC

oli
Kanadan suurlähetystön

Bonspielin menestynein j oukklte Four
Boys käytti broomeja Eo-luvulla.

son Uppsala CG

ja

Iainen sekajoukkue sveitsiläisen kapreenin

Tulokset:

l. Matti

Orrainen HyPS 2. Pe-

Kai Pahl Hy Curt

1991.

z+ jouttu"ua, joista vain yksi Ruotsista eli perinteinen Hyvinkään-kävijä Peder
Haraldsson. Joensuusta oli 3, Pieksämäeltä 3,
Joensuusta 3, Vantaalta 3, Espoosta I ja Hy-

vinkäältä loput l3 joukkuetta.
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TEKSTI: Pertti Sipiläinen
KUVATT Jussi Eriivuori (suurk iitolset.,

l9

I{yvinkään Curling sai
uuden puheenjohtajan
y

vinkiilillä on tapahlu-

.ioukkueet kokoontuvat divisioonittain kcsän aikana ja suunniltelevat ilsc sen lavan..iolla halua-

nut pal.jon urrtta toiminlil \sa Kchit!s!oiman
vahr istarniseksi I aliltiin scuran
puh

r

i

vat pclala. Suunn ittclu saattaa
poikia jopa uuden tavan ryhfii-

hd .lla I ti
lirnri Ranlarnäcn lilallc.

cn johtaiak s

,/eIli!

.Ju

tellä divisioonia.

LJudcr hil llituksen iAsenct oval
.lnnt Eerikdincn, Juhani IIetno
nen. Seppo Hietala lliku ltounio.
Seltpo l inoskuinen ia .llarlu-

Seurassa on mukavaa
Seurassanrme on opittu ynlmärtämään tyylyvärstcn Jäscnlcn
merkitys.'Iyytymätön marisee.ja

Hallituksen valinta

valittaa sckä haukkuu omaa seuraansa, sen hallitusta ja peliolosuhteita. 'l'yytymätön
ci ruo

Yhdist) kscn sai:intöiä muutettiin

.iäsen
uusia.iäseniä seuraan, vaan saattaa

sirc[. ctra lulevan kauden hallitus
r alrtaan jo kcviillo kou ksessa.
Silcn vanhaja uusi hallilus pääse\ iit k.siin aikana siirlämääll
tehtävät .ja loiminnan .iatkuvuus

Kerätkokol|s houkutteli paikålle krulisenkymm€nlå jäscntä. Kuvassa
ctualall{ Riku Råunio (v{s), Annc f,erikåinen ia scurå sihteeri Laura

turvalaan. Entisten sääntöjen mu-

kohta kohdalta. Vapaaehtoiset

yhteydessä, on tapahtumia jär-

kaan elettäessä vasta syksyllä

saivat ilmoittautua mieleiseensä
rehrävään. Vaikka kaikki lehtäväl

jestettävä muualla. Syys-

ci\'åt saaneetkaan hoitajaansa,

senct hcnkilökohtaisella kirieellä.
Tilaisuudessa larjoillaan kaikille
il!nainen ruoka ja picntä ohjelnlaa.
Tavoitteena on nostaa yhieenkuu-

valil(u hallitus astui lyhiään pöytäär ia ioilui h)vin nopeasli ratkarscmaan osittain sanlo.ia kysyml ksiä ioihin edellinen hallilus

olisi

l,ahti.

kerziänlyi vapaaehtoisia yli 20!
l-uku kertoo paljon scuran aktiivisuuden lisäänlymiscstä.

1ie1är1yt vastaukset.

ja

kevåt-

kokouksiin kutsutaan kaikki jä-

lu vais

uuden tunnetta. Kevät-

Toimikunnat

Mapit

Scurassa on toimikunnat (tiedo-

Kuluneella kaudella aloitettiin
tiedon laltiointi. Jokavuotinen

kertaincn edellisvuoteen nähden.
Ensi syyskokouksessa, jotka ovat

vastaamaton k) symys siitå miten
asiat hoidctaan .ja miten ne on

samalla kauden ava jaiset. tehdiiän
uusi €nnätys.

tus. kilpailu, tapahtuma. halli.
koululaiscurling, SM-98 .ia uusi
halli)..ioidcn tchtäväl on määritell). Toinlikunnat toimivat itse-

oli mukana 60 .iäsentä, mikä on miltei kaksinkokouksessa

ennen hoidettu, aiotaan siirtää

ja

historiaan. Jokaisella hallituksen

saavat asettaa omat tavoilteensa.
Kaikissa toimikunnissa ei ole aina

jäsenellä on mappi, johon hän

näiscsti hallituksen valvonnassa

Pelijärjestelmä

kerää oman toimintansa tiedot.
Mappi luovutetaan seuraajalle.
Luovutukscn )'htc) ddssä seuraa.ialla on viclä mahdollisuus tehdä

Seurassamme kokeiltiin mestaruu ssarj assa uutta pelijärjestclmää. jossa sarjapelil korvaltiin

ihmisiä'.' Kutsu kevalkokouks.cn

lisäk)sym)ksiä. Tällä

i-

Kokeilu sai osaksecn sekä m)'ön-

.ia sarnalla kauden päättäjaisiin

mencttel) llii ja hallitusten yhteisclla kesäaialla varmistetaan se,
ct1ä kunkir hallituksen keräämät

teisiä että kielteisiä kommenttcia.

Kärkipään joukkueet pitivät järjestelmästä, mutta etenkin pcr-

kokemuksctja tieto civät valu hukkaan vaan voidaan käyltää uudellcen.ja kehittää cdelleen.

heelliset joukkueet olisivat pelanneet mieluummin arki-iltaisin.
Järjestelnlä kchitcltiin cdelliscnä

ihnisiä..iolloin hallitus hoitaa scn
mrnkä p) styy.

Mitcn toimikuntiin saatiin

iin k ikille j iisen illc.
K iriccssä oli mukana katsaus
post itelt

s€u

rdn loiminnan nykytilantcc-

secn.ja tulcvaisuudcn larpeisiin.
Kaikki loimikunnal oli cs itcl t)

p

kesänä miltei kaikki€n mcsla-

tehlivinccn .ia.iäseniä p))dettiin
ctukätecn pohtimaan. m jnkä pic'
ncr tchtiivän olisivat valmiita ensi

map

viidellä crillisellä turnauksclla.

Seuran

kulttuuri

ruussarj an joukkuciden yhtcissuunnittcluna. Ensi kauden peli-

della hoitamaan. Kevälkokou Isessa ennen uudcn halli-

Koska seuralla ei toistaiseksi ole

jiirjcstelmien suunnittelussa mene-

kunnon hallia, jossa voisi-iärjestää

tukscn valintaa kä)tiin lista läpi

tilaisuuksia

tellään vastaavalla tavalla. lll.ia II
divisioonan sekä mestaruussarjan

kau

20

ja toimintaa

pelicn
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jopa karkottaa nykyisiäkin. Seuran paras käyntikortti on tyytyväincn jäsen. Siläpailsi on päivänselvää, että seuratoiminnan
tarkoitus on tuottaa jäsenilleen

iloa .ia positiivisia kokemuksia
muun elämän ohelle. On vaikea
kuvitella pitkälle tähtäävän toiminnan perustu van mihinkään
muuh un.

'foimintaa ci kuitenkaan mil-

loinkaan voi järjestää niin. ellä
kaikki olisivat täysin tyytyväisiä.
Aina on mahdollisuus parantaa.
Siksi jäsenten ajatukset kartoitetaan jäsenkyselyssä, joka pos-

titetaan kevätkokouskutsun )'h teydcssä. Kaik illa jäsenillä on
siten mahdolisuus kertoa. millä
tavalla juuri hiinen olonsa voitaisiin tehdä paremmaksi.
Kun seurassa oleminen koetaan miellyttäväksi, on asioiden

hoitajiakin hclpompi Iöylää. Ja
kun seuran töitä on hoitamassa
kasvava joukko ihmisiä. nouscc
toiminnan laso. mikä puolcstaan
hou kutte lee Iisää harrastajia.
Päästäkscen tällaiseen kasvukierteesecn seuran on tictoiscsli alcttava kultluurinsa kehittäminen ja
pidettävä huolta kehityksen jarkumisesta. Eräs avaintekijii on
riittävä vaihtuvuus seuran hallituksessa.ia kokemusten siirtymisestä huolchliminen.
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ämpömittarini kelli aamuauringossa yrittäen usko-

Tampereella

jonkinmoisia, omaperäisinpänä
mainittakoon syöksyliuku vatsallaan pesäpallo tyyliin. Hakki-

perehdyttiin
curlingin saloihin

kin tempautui irtijäästä, eikä rara
taatusti ollut suora, mutta sehän
ei menoa haitannut. Kivet saivat
kyytiä, eikö kukaan tuntunut piirtaavan kirpeästä pakkasesta. Hikeä kuulemma pukkasi ainakin

lingharjoja apuna käyttäen. Nehän

jos oikein muisran, yksi oppi-

ella pakkaslukeman olevan

kymmenissä, vaikka todellinen
lukema oli huikeat 27 astetta celsiusta. En antanut sen säikäyttää,

sillä tiesin hauskaa oleva tulossa,
ja vieläpä rakkaan harrastukseni
curlingin merkeissä.

Edellisellä viikolla minuun
0-

il"
aaa

ri-

olr otettu yhteyttä Tampereen
Steiner-kou lusta, he toivoivat
opastusta tutustuessaan uuteen ja
hieman erikoisempaan lajiin, ni-

mittäin curlingiin. Koululla vietetiin Kansainvälisyys -päivää ja
koulu oli ennakko-luulottomana
päättänyt ottaa selkoa moisen
oudon laj in saloista.

rn
ia

)0
a

n

I
I
t

Niinpä siften kiskoin lauanlalaamuna toppapukua kolmansjen kalsareiden päälle ja suuntasin kulkuni kohti Tampereen
yd in keskustaa, päämääränäni
pieni lampi puistossa, aivan
Steiner-koulun vieressä_

Paikalle oli loimirettu kahdeksan curlingkiveä Hyvinkäältä
ja neljä harjaa, mutta radan valmistus ja "jäänteko" iepäsj oman
mielikuvituksemme harteilla_ Kolme opettajaa apunani lartuimme

riuskasti lumikolaan.ia

pu tsa-

slmme lumet lammenjäältä cur-

ovat tunnetusti

masin, että siinä auringonpais-

harjan heiluttajilta.

Voitonja suklaat taisi napata,

ikäyttöi-

teessa kimmeltäessään ne tosiaan

siä...Loppusilaus tehtiin peblin
virkaa roimittavalla käsikäyttöisellä maaliruiskulla. Hakin
korvikkeena käytimme jäähän

laiden joukkueista. Eipä auttaneer

näyttivät kauniilta.
Aikomuksenamme oli opetustuokion jälkeen peleta pieni
curlingturnee, jota varten muodosteltiin joukk!eita haastamaan

opettajien salaiset harjoitukset.

mon

Jäädytettyä lankkua. pesän värkkääminen tuotti minulie päänvaivaa, mutta tunnetusti nokkelat
Steinerlaiset olivat ratkaisse€t
senkin pulman. Jäähän maalattiin
vesiväreillä kiven kokoinen ympyrä, Joka

toimi keskipisteenä. Se
Iainasimme pelatessa
hieman petanquen ideaa. Voilal

riitti kun

Rata

oli valmis.
Innokkaita oppilaita sekä

opettaj ia alkoi vyöryä koulun
uumen ista j äälle, kuka ihmetellen
outoa rataa, kuka kahvallisia kiven

möhkäleilai, joira omaksi ihmetyksekseni pidertiin kauniina. Kun

niitä tarkemmin katselin, huo-

Jo edellisenä iltana salaa har-

Tärkeintä oli kuirenkin. että kaikilla näytti olevan hauskaa uuden
lajin parissa, ties vaikka saaraisiin

lisää harrastaj ia iloiseen jouk-

Joitellutta opettajien joukkuetta.

koomme. Ja taisipa tapaus olla
historiallisestikin merkittävä, lie-

Voittajalle oli luvassa maineen ja

neekö Tampereella koskaan aiem-

kunnian lisäksi mammonaa makean muodossa. Spekulaatiot to-

dellisesta curlingliukuasennosta
vaihtuivat naurunja kauhun pyrs-

kähdyksiksi näytettyäni kuinka
kiveen oikeasti laitetliin vauhtia.
Teoria pähkinänkuoressa ja eikun
radallel

Nyt oli minun vuoroni päästää naurun ja kauhun pyrskähdyksiä, niin innokastaja vauhdikasta oli curlinginpeluu stcinertyyliin. Liukuasento.ja oli .jos

min pelattu curlingia, ainakaan
kilpailu muodossa!
Kokemus oli minullekin uusi
ja täytyy sanoa, että hauskaa oli.
Haluankin näin lehden välityksellä kiittää Steiner-koulua ja
erityis€sti Anneli Helimoa upeasta Iahjasta, jonka sain kiitokseksi

curlingin esittelystä, työt olivat
hienoja. Eikä sitten muuta. kuin
perustamaan Tamperelle omaa
curtrngseuraal
Jaana Håmalciinen

i

ouurtrsl Curlinglehti
Suomen
uurunglenu
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1

eivät ole ennältåneet vielä
hallista sulaa. kun tulcvaa kautta
on .jo ryhdytty suunnittelemaan.
Ilnsimmäisistä loimenpitcistä on
jo sovittu ja toiminta alkaa viikolla
Jää1

36. Hallin ylläpito toki vaatiitoi-

menpiteitä myös kesällä. Ensimmäinen kausi uudella tekojäällä
opetli paljon niin pelillisesti kuin
torminnan organisoinninkin suhlcen.

Pelilliscsti parhaat on palkit-

tu. Scuratyö

hö

n osallislunect

ovatkin saaneel palkinto.ja pitkin

kaulta. Haluankin välittää tässä
kiitokset jokaiselle niin ruumiilliseen kuin mentaaliseenkin lyöhön osallistuneelle. Samalla kut-

Joensuussa
odotetaan jo

tulevaa
kautta

sun kaikki kenellä on hyviä ideoita

voitaneen suurelta osin syyttää

Seurana meidän on pystyttävä

.ja muulosehdotuksia tulevalle

uutta tekojäärataa, mikä mahdollistaa pitkänja suhteellisen ehj än
kauden pclaamisen. Kun kosteusongelmaan vie lä saadaan ratkarsu...

vastaamaan molempien suun-

kaudelle mukaan totcutukseen!
Kauden saldo osoittaa mm.
noin 400 pelattua ottelua. Kahdcssa divisioonassa pelattu kaksinkerlainen runkosarj a tarj os i
kaikille lajin harrastajille runsaan
määrän peliaikaa. Runkosarjan
jälkccn pclatul loppusarja.ja karsintasarja .iatkuivat maaliskuun
loppuun. Karsintasaria jäi lukuisten ristiinmenneiden voitto.jen.ia
lopulta yhteensattumien vuoksi

vielä avoimcksi. Suoraan Joensu un ykkösd iv isioonaan nousi

l,i - onncal

lattiin helmikuun alussa kaupun-

tia ilman että lulostaulusta muodostuu elämän hetkellinen keskipiste - hyvä näinl

kiturnaus Joensuu- PieksämäkiKuopio. Ja meillä kaikilla oli niin
mukavaa ... Tervetuloa kaikille

Nuoret mukaan innolla ja
isollajoukolla

Oman sarjamme lisäksi pe-

Nähtåvissä on myös kehitys,
missä tapahtuu selvää suuntausta

toisaalta kilpaurheilun suuntaan
.ia toisaalta osa joukkueista lähtee
kauteen tavoitteenaan yhdessäolo

pelillisen lason selvästå noususta

mukavan harrastukser) parissa.

u

kion ja ammatillisten oppilaitosten oppilasta. Liikunnanopctta.jille suunnattu informaatio ja
tarjottu maksuton tutustuminen
sekä ohjaus sai innostuneen palautteen. Ensimmäiset yläasleen
joukkueet ovatkin.io ilmoittaneel
halukkuutensa osallistua aktiivisemmin harrastustoimintaan tule-

valla kaudella! Toivonkin nyt
yhteistyötä muilla paikkakunnilla
pelaavien nuorten suuntaan. _iotta
voimmc tarjota nuorille lajin harrastajille elämyksiä lajin parissa
myös kotipaikkakunnan ulkopuolella. Työ nuorten parissa on siis
hyvässä alussa eikä meillä missään

nimessä ole varaa unohtaa tuon
työn merkitystä lajille.
Onnittelut vielä mitalikolmikollemme:

l)

Alboys

2)

Rörät

3)

Jo€scold

tulevalla kaudella!

Runkosarian

ViC

tauksien vaatimuksiin! ! Huhmarin
tyttöjoukkueen asenne on osittanut. että pelaamisesta voi naut-

lajia kohlaan. Kauden aikana lajiin

tutustui 200 - 300 yläasleen / Iu-

Joenl'likkojen (Laakkonen) SMpronssin - se oli sc unbelievable
ottelu - lisäksi kaudesta jäi erittäin
positiivinen kuva koululaisten /

sekä

tietysti kaikille lajin harras-

tajille hyvästä valinnasta.
Keväisin terveisin Joensuusta

liikunnanopetlaj ien osoiltamasta
kiinnostuksesta ja innostuksesta

Curffrmsksudem

gvgug JöEMgUUEgg
26. -27.lO.
Haetaan mukavissa merkeissä ja leppoisessa
heneessä tuntumaa fulevaan kauteen

o

Et tarvitse kokonaistajoukkuetta vaan
ilmoittaudut ikään kuin yksilönä ja

joukkueet arvotaan ilmoittautuneista
pelaajista
22

r
o

r

Pelataankuusirataisessahallissa
Lähestymme tarkemmin seurojen kautta
syksyllä

KYSYLISÄÄ: MikaMalinen
p:973 - 311458 f: 973 -3ll459
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Eduslusioukkueen
volinnqn voikeus
Olympialaiset luovat paineita

sallisessa finaalissa.

maiden edustusjoukkueiden kar-

Kyseisten maiden curling-

sintasysteemeille. Kanadasta ei
kokematonta joukku€tta voi tulla

lehdissä on esitetty huolestuneita

MM-kisoihin, mutta esimerkiksi
naapurimme Ruotsi on kokenut
tuskallisen jänniä hetkiä. Heidän
miesten EM-95 ja naisten MM-

96 edustajansa olivat ennestään
kansainvälisesti kokemattomia
voittaessaan kansalliset kisakarS amo in kävi Saksan
miesten MM-96 joukkueelle, joka
yllättäen voitti varmana voittajana

sinnat.

pidetyn Kappin joukkueen kan-

Kulosoori
Curling
Klubi

mielipiteitä karsintajärjestelmien
uudistamisesta siten, että moisia
vahinkoja ei pääsisi syntymään.
Olympiapaikkaa ei ole varaa menettää turhan takia. Suomenkin
systeemi tarvitsisi kipeästi uudistamista ennen seuraavan olympiadin alkua. Naganoonhan olemm€ realistiset mahdollisuudet jo
menettäneet, vaikka seuraavin

EM-kisoihin lähteekin kaksi vahTR

vaajoukkuetta.

Uusi seura, Kulosaari Curling saaressa ja Bläberg on KulosaaKlubi, on perustettu. Uuden seu- resta poismuuttanut vaikuttaja.
ran puheenjohtaja on Tomi Ran- Heinonsalo ja Rantamäki ovat
tamäki, varapuhe€nj ohtaj a Sari perustaneet myös Espoo Curling
(Tooti) Wicklund, sihteeri Jussi C lub in vuonna 1990. UusiHeinonsalo, taloudenhoitaja Anssi
Pöyry ja lisäksi hallituksen jäse-

net

paavalniemellä on takanaan useita
Suomen mestaruuksia. Seuran

Olli Bläberg, Tommi Häti,

tavoitteena on rakennuttaa curlinghalli Kulosaareen ensi vuonna
Uusipaavalniemi. Wicklund ja ja kasvaa kansallisesti merkittäPerttu Piilo, Visa Pohjolaja Jussi
Pohjola ovat Kulosaarelaisia opet-

väksi curlingseuraksi.

tajia, Pöyryllä on juuret Kulojoukkue€t

Ronking

17 t3
17 13
34117
34116

Lehtemme on rankannut maamme

viisi kärkijoukkuetta

KIINTEYS

MENESTYS

18
16

I

I

13

1

I
I

1

viime

2S4yhlesnså2
86 165 244 549

numerossa esitetyn laskenta-

6

kaavan mukaan. Kauden päättyessä

vallinnut tilanne on esitetty

oheisessa taulukossa. Ranking on

tilastollinen esitys joukkueiden
keskinäisistä voimasuhteista,
joten sen perust€ella ei voida
päätellä yksittäisen kilpailun
tuloksia. Tilastot perustuvat

Raimo0321a1111
Hannu
Jussi I
13

11

217
20 20

1

3
4 yhleenså 2
ke(oin 1
2
83a78300424446822

2

2

2

yhteenså

2

yhieensä

neljän edellisen kauden peleihin.

Tilasto ei ota huomioon esimer-

kiksi viiden vuoden takaisia
pelejä, koska kilpailun taso on
no ussut sekä Suomessa että
varsinkin ulkomailla. Vanhoilla
peleillä on kuitenkin merkitystä
kokemuksen kannalta. Esit€tty

ranking on viitteellinen

ja

Tommi
Ma*o
Pekka
sutsunen Petri

81368
813610
813
13
8

keffoin 1

32

810
6
7

11
11
11
'l

2
3
4 yhteensai 2
104 7A 152 366 a

1

2
8

se
1

täydentyy tulevalla kaud€lla, kun

joukkueet toivottavasti alkavat

kilpailla entistä enemmän kansainvälisissä peleissä, ja joukkueet toisaalta kohtaavat toisiaan

0

3
7

1
1

7
2

7

3
a4

4 yhleensa
200 301

2
6

entistä useammin kansallisissa
peleissä.

Houseguards

UPN-Data
Gliders
FcPub
Eurocks

692
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111
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p
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24 112

p
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88832
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LJ

iimeisten vuosien aikana

on käynyt selväksi

se,

että laiimme kehityksen
kannalta Suomessa on erityisen
tärkeätä saåda maahamme oikea
curlinghalli. mieluummin usetta
I{akenlamlsen esleenä on ollul
laiin huono julkisuusarvo.ia sitä
myöten rahoilusvaikeudet. Curlingkulttuurimmekin on niin nuori

huonoihin olosuhleisiin tottunut. että jotkut curliginharrasta.,ista eiväl vielä osaa kaivata Pa-

.ja

ia o losu hte ita. Ku itenk in
kunnon halli on ehdoton Perus_
remp

cdellytys uusten harrastallen saa_
miseksi ja curlingkulttuurin kehittämiseksi lai ille ominaiseen
mLloloon-

Curling on sosiaalinen liikuntamuoto. Peleiä seurataan la kommentoidaan katsomosta. Peleissä

lapaa uusia ihmisisä, ja Pelicn
jälkeen jutcllaan, syödään ja vietetään iltaa. Tämä ei ole mahdollista. .ios hallin varustus koostuu
vain yhdeslä asiasta: Pakkasesta.
jälkeen hakeu.ioka pakottaa pelin
tumaan kodin lämPöön mahdollisimman pian. Katsoiiltakaan ei
voi odottaa kuin korkeintaan l5
minuutin pikavisiittiä.

Kolmella paikkakunalla

liikettä
Suomessa on saamieni tictoien
mukaan kolme paikkakunlaa, joi-

den lähitulevaisuuden suunnl_
telmiin kuuluu curlinghallin rakentaminen; Joensuu, Helsinki ja
Hyvinkää.
Joensuussa on vastavalmls-

tunut kaksiratainen kylmä telttahalli..joka on roima parannus edelliseen halliin. koska edellisessä ei
ollut tekojäätä. Joensuussa kultenkin jo suunnitellaan kunnollista hallia rakennettavaksi 3-4 vuoden sisällä.
He ls

ingissä on Perustettu

uusi curlingseura: Kulosaari Curling Klubi. Seuran larkoituksena
on rakentaa Kulosaareen neliratai-

nen lämmin curlinghalli ja Ylläpitä?i sitä monipuolisen scuratolminnan avulla. Suunnitelmien mukaan halli olisi käytössä syksystä
-97 alkaen. l'unnustelut

Hyv inkäällä on maamme

pisimm,it curlingperinteet, Joten
on suorastaan ihme. että sinne ei

kuuluu peilit

ja

lås€in

Curlinghalli
hallia vielä ole rakennettu. Hyvinkään kaupunki on kuitenkin Ymmärtänyt lajin merkityksen kaupungille ja alkanut tehdä Yhteistyötä Hyvinkään Curlingin kanssa.Perttulan liikunta-alueen yleissuunnitelma on tekeillä. Suunnitelmaan kuuluu nelirataisen lämpimän curlinghallin rakentaminen.
Halli voi valmistua aikaisintaan
syksyllä -97.

Neljäntenä paikakkuntana
voisi olla Kuopio..iossa SM-kisat
innostivat paikallisia harrastaJia
Harrastajamäärä on vielä varsin
pieni. ioten joitakin vuosiaon vielä tehtävä töitä. Innostustaja päteviä ihmisiä kuitenkin riittää. Pitkällä tähtäimellä TamPere, JYväskylä ja Turku ja

Vaasa olisivat

sopivia laj in levämispaikkoja

onjo aloi

tcttu ia alueelta löytyy aitoa mielenkiintoå laiia kohtaan.

24

on m||utaman vuoden takåå Sundbybergin curlioghållista, Perusvarusluksiin
eristetty lämmin katsomotila kahvioineen. Helli on valmistun t 60Juvulla.

Kuva

Hallin vaikutuksia
Jos Suomessa on yksikin curIinghalli keväällä -98 Naganon
talviolympialaisten aikaan, on

lajilla suuret mahdolisuudet pääs-

teen, löydetään uusia YhteistYö-

julkisuuden kautta reippaaseen
kasvuun. Lajin esittelymahdol-

kumppaneita liike-elämästä Ja

lisuuden kasvavat eksponenti-

kasvaa voimakkaasti.

tä

mikä tärkeintä: harrastajien määrä

aalis€sti.

Kunnon hallissa kaiken-

Mitä on tehtävä?

tasoisten kilpailujen järjestäminen

helpottuu, jolloin lisääntyvä toiminia ja edistää Iajin kehittymistä

Meillä on vain aavistus siilä. mitä

Edustusjoukkueemme Pääsevät

kaikkea hyvää ja kaipaamaamme
uusi halli tai hallit tuovat tullessaan. Mitä me voimme tehdä, jotta

harjoittelemaan tasaisissa olosuhteisssa. Ennen sitä menestyminen

unelmistamme tulisi totta? Jokainen meistä voitehdäjotain pientä.

kansainvälisissai kisoissa on enem-

Seuroissa on paljon toimintoja.
joissa tarvitaan jäsenten aktiivisuutta. Kun monen harrastajan
pieni apu yhd istetään, sYntYY

maikissa Suomen curlingseuroissa.

kiinni.
Edustusjoukkueen valiniakin saa
varmemman pohjan paremPien
olosuhteiden ja valintajärjestelmän onnesta kuin taidoista

mien myötä.
Entä jos saamme kaksi tai
kolme hallia? Silloin curling on
valmis kokemaan tenniksen, Iaskettelun. golfin. sulkapallon tai
salibandyn kaltaisen boomin. Seurojen välinen positiivinen kilpailn

ja yhteistyö

lisääntYY, curling

pääsee entistä enemmän
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julkisuu-

siitä suuri voima, jonka avulla hal-

likin syntyy. Kun kuvittelemme
pelaavamme uudessa hallissa,
voimme ensimmäiseksi kYsYä
itseltämme; kenen odotamme scn

hallin meille rakentavan?
TR

Lukiiokysely
SM-kisir
Ta*riikIårietous
Tekniikkarierous
Siiiinrökouhrl!s
Seun(oimiman kehifi åminen

CurlingviiliDeet

kuitenkin muistavan. että n iin

Puhcenjohtåjan palsta

kauan kuin lehden teosta ei makseta, syntyy sen sisältökin hyvin

Seurcje. sdjat ja tumaukset
Tulevaisuud€n visiointi

pitkälle tekijöiden, eli meidän

Kåyrösoppaar

kaikkien curlingharrastaj ien viit-

Suonalaiset kv. tumauksiss.

seliäisyyden mukaan. Lehdessäm-

seuroje! kuuluniscr
HenSen

me julkaistaan niitä

luonti, kenustaninen

juttuja, joita

me harrastajat kirjoitamme.

Bonspiel

Kaikkien vastanneiden kesken
arvoimme kirjapalkinnon; Erwin
A. Sautterin kirjoittama Curling

Joukkue esinelyt
Curlinghhroria Suomessa
Teweysasiat

Vademecum. Kirja esiteltiin leht€mme num€rossa 4 (3/95). Kirjan

Cudinehistoria maailmalla

Lukijakilpailur

arvo on noin 250 mk. Arvonnan

Linon h.ll, kok. pöytäkjrjat

v

N€ws jn EnSlhh

oitti

Le

if

G

rö nlu nd (kuv assa).

Kuinka tiirkeåksi lukUamme koki-

qaimme toisella yrityksellä l3
Lrvastausta. joten meillä on
€nsimmäinen palautuskierros
mukaan lukien

ollut mahdollisuus

tehdä yhteenveto lehtemme toi-

votusta kehityssuunnasta yhteensä 20 vastauksen perusteella.

Postituslistalla on yli 500 nimeå,
joten tuo 20 vastausta on vain
murto-osa kokonaisuudesta.

Voittajan on helppo hyrnyilla! Lähde
kokernaan mahtavaa jdlkipelia Siljalle!
Täppionkin kärsineet heittdvät mukavasti

j:ilkiltiylyt

saunassa

-

rnerellä.

Julkaisemme kyselyn tulokset oheisen kuvan muodossa.
Pyrimm€ ottamaan lukUoidemme
toivomukset huomioon lehden
t€ossa. Toivomme lukijoidemme

- j:ilkipeli

on rnukavinta me-

rellä. vaikka etukäteen!

ti

980074 552 {sluÄl ilmon puhelumolsuo iolo pöivö klo 8-20.
Iompcre Keckudori l. Voon Aiobri. Pictoruoori Roolihrrcneentotu 7.

soittomollo Silion löhiliniolle
Silio Center/Honso.

llcorhnhcrnino

erittäin tärkeä

vaikkapa tyhjentää notkuva herkkupöytä. Keriä rnieleisesi joukkue ja lfide

parhaita valrnen-tautumispaikkoj a.

HGlrinki l,'lonnerheiminlie 2. Iurku

= tarpeeton,2 = menettelee,3 =

dys tanssilattialla, loylyt saunassa tai

rnukaan

Siljo-motkon root mukovosli omoito motkobimisl$lo!

I

sopii lehteen,4 = tärkeä,5

Koitoksista kovin saattaa olla pyörräh-

Itämeren uusimmat laivat tarjoavat

Silion m1/ntipirteet

vat luetellut artikkelityypit?

Nonogolon 2.

Iniltnet

Suomen Curlinslehti

hltp://www.silio.fi

796

=

Parhaat keskustelut
synfyvät saunassa
Kuoprossa läsnä

oli lähinnä K uo p ion.

Joensuun .ia Pieksämäen edustajia. lisäksi
Iii1()n.'lapanilan Erän Ja Hyvinkään Curlingin

cdustaiat. Illan aikana puretliin lunteita
suuntaan jos toiseen. lllan isännät Kari Pulli

jutussa

Tä ssä

on

kerrottu ajatuksia kolmesta
rli ngaiheisesta saunakes-

.ja Matti Kartano saivat pidettyä keskustelun
asialinjalla ja illan aikana päädyttiin sopuisaan

cu

lunnelmaan.

kustelusta. Ensimmäinen

oli kiusannut heitä kohtaan
cs itelty epäusko kyvyslå.iärjestää kisat.
crillisLsti h)ral ia?it. Kesl{usrelussa päädyttiin siihcn. että huoli olosuhteista on
Kisaisänti?i

sinänsä ymmärrettävä, koska kenenkään
muistissa ei ollut onnistuneita kisoja menneiltä
vuosilta. Loppujen lopuksi Kuopiolaiset itse

ascletul sanat. Kokemattomina kisajäri€stäjinä

he olivat olleet pahastuneila kokemastaan

painosluksesla jäiden teossa.

fleille oli

lurtenlin s1nt1n1t halu nä)lt?iä. Ja
lopputulos oli hyvii - kaikki olivat jäiden
laadusta ),htä mieltä. Päivällä sattunut
välikohtaus jäällä ja siihen liittynyt tuomafl lyöskenlel) herä11i Kuopiolaisissa tiukkia
kysymyksiä, joihin päätuomari l-eif Grönlund
vastasi asiallisesli.

l odelliin. että säännöt

ovat

tapahtui Kuopiossa SMkisojen yhteydessä, toinen

Hyvinkäällä Bonspielin
yhteydessä ja kolmas
Vantaalla pääkaupunki-

non
I

Tiiti-

loi csiin aiatukscnsa Hyvinkääläisistä.

l) vinkääläisct civät hånen mielestäiin seurus-

lele riittä\'äsli muidcn kanssa kisojen aikana.
\ rirn ,,\.lt omi{su oloi}sdar) eivålLa.iuurinotceraa muiden suorituksia. flän piti käytöstä
ylimieliscnä. I lyvinkään edusta.ja 'lbmmi lläti

vakuutti. ettei varmasti kukaan hyvinkääliiisislä tieten tahtoen halunnut aiheuttaa
pahaa nieltä loisten scuroien pelaajille- Hy! inkääläisiä .joukkucita kiinnostaa lähinnä
cdusluspirikan saanrinen ja muut sosiaaliset

toiminnat j äävät vähemmälle. Curlingkultruurcissakin.ia pe lita vo issa on eroja.
'lbisaalta Jorma oli tyytyväien seuransa hyvinkäälåisillä saamaansa apuun silloin kun sitä
on p]-)dett)'. Esimerkiksi toissatalvena Hyvinkäiiläiset klivivåt I)icksåmiiellä opettamassa
tekniikkaa ja taktiikkaa.
Jo€nsuulaisel kcrto ival oman tekoiäähankkccnsa vicneen voimia

ja energiaa nlln

pallon. ctteiviil olleet oikein olleet aktiivisia
muihin seuroihin päin. Lupasivai. että asia
korjaantuu seuraavalla kaudel la. Itai-Suomcsta
aiotaa'r kerälä akliivisel ihmiset.joilla on aikaa
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pohtivat havaittua ylimielisyysilmiötä ja

Yhteenvetona illasta voidaan todeta muutamia
asioita:

'

Koetut tunteet syntyvät usein joidenkin
harvoj en yksilöiden käy ttäyty m isestä ja
sanomisista - sitten leimataan koko se ryhmä

mistä nämä yksilöt tuleval. Esimerkiksi
I-lyvinkään Curlingista näkyy SM-krsoissa
vain pieni kärkUoukko. suurin osa.iäsenistä
on taval lisia harrastecurlaaj ia.

seudun seurojen päättä- '

Monet curlaajat toimivat samanaikaisesti

useissa eri rooleissa

jäisissä. Kaikissa

kes-

kusteltiin curlingin kehittä-

kaikillc samat.
Pieksämäke Iäist cn edustaja Jorma

kuulemaansa. Pieksämäkeläisten esilletuoma
ilmiö on tosiasia, vaikka kaikki eivät sitä haluaisi tunnustaakaan. Hyvinkääläiset varmasti

mahdollisuuksia vaikuttaa siihen.

totesivat. että oikeastaan ikävän tunteen syn-

tvmiseen riittää )hden henlilön huonosti

ihmeitä tehdä. Aktiivisia henkilöitä tarvrrtaisiin liiittoonkin.
Hyvinkään Curlingilla ei ollut juu esrtettävää, vaan he keskitlyivät ymmärtämäiin

misestä

ja

levittämisestä

maassamme.

saattavat tulkita henkilön käyttäytymistä väärän roolin mukaan. Esimerkiksi allekirjoittanut
on tällä kaudella toiminut seuraavissa rooleissa:

kilpapelaaja, lehtimies, Hyvinkään Curlingin
edustaja, Kulosaari Curling klubin edustaja.
oman joukkueen kapteeni, liiton hallituksen
jäsen. toimitsija sekä (urling! älinljlauppias

Yhteistä .

keskusteluille oli yksimielisyys siitä, että jotain
on tehtävä.

Illan aikana liittokin sai osansa. ltäSuomen seurojen silmissä kaikki asiat eivät
olleet kunnossa. Liiton hallituksessahan ei ole
Kuopion, Joensuun tai Pieksämaen edustajia,

miiävät samoissa kisoissa. SM-kisoissa yh-

distyy edustusjoukkueen valinta.

Suom€n

meslaruus. sosiaalinen tapahtuma, oppimistapahtuma sekä lajin levittäminen. Kun nronta
tarkoitusta yritetään sovitaa yhteen. millään
alueella ei saavuteta hyvää lopputulosta. Lisäksi erilaisilla asenteilla kisoihin lulevat pelaajat kokevat toisct ryhmät esimgrkiksi ylimielisiksi. Kun peliin koko sielullaan keskittuspaikan, ei sen jälkeen ymmärrettävästi heti
pysty huolettoman iloiseen kanssakä) miseen.

Bonspiel

näyt1ää

idästä katsottuna Etelä-Suomi -keskeiseltä.

Liiton puheenvuorossa Malti Orrainen murstutti. että kokonaisuudessa painaa eniten
seurojen oma aktiivisuus. Liittokaan ei ole
saanut seuroilta kaikkia tietoja, mitä on
pyytänyt. Lisäksi liiton pienellä budjetilla ei
Suomen Curlinslehti 2/96

Erilaisel tarkoilukser ja tavojtteet tör-

tynyt pelaaja menettää tavoittelemansa cdus-

hoitaa curlingasioita.

joten liiton toiminta luonnolisesti

ja silloin sivustakalsojat

Bonspiel pelattiin ensinrmär5tä kertaa Järjestelmällä, joka salli jopa 30 joukkueen
osallistumisen niin. että pelattiin kahdessa
sarjassa: harrastesarja ja kilpasaria. Perinteisessä lauantai-illan saunassa käydyissä kcs-

kusteluissa

tuli ilmi monen pelaajan tyyty-

väisyys pelijärjestelmään. Kahta erilaista tar-

loilusla. kilpacurling ja harrastccurling.

ei

sekoitettu keskenään, joten mielenkiinnottomilta murskapeleiltävältyttiin. lllalla kurtenkin kaikki seurustelivat keskenään.
Hyvinkään ja Joensuun välisessä k€skustelussa suunniteltiin seuraavaksi kaudeksi

useampaa turnausta. jotka muodostaisivat
kokonaisuuden. SM-Cup. Myyrmäki Cup,
Bonspiel. Joensuu Cup?ja kenties Kuopio tai
Pieksämäki Cup. Kahta erillistä sarjaa volsl
harkita jopa kaikissa turnauksissa. Tällöin
joukkueet saisivat kohdata tasoisiaan kilpakumppanieta mahdollisimman paljon ja pelit
olisivat jännittäviä.

t

C

Kansallista koululaiscurlingsarjaakin
vo isi vat aloittaa

pohdittiin. Koululaiset

\

omissa kaupungeissaan ja edetä alueensa
karsinloihin. joista parhaat pääsisivät SMlopputurnaukseen.

Vantaa
Paikalla olivat M-Curlingin, A-Curlingin,
Tapaiilan Erän, Kulosaari Curling KIubin,
Eläintarhan CurlinginjaHyvinkään Curlingin

€dustajat. Illan keskustelun tarkoitus oli
kartoittaa pääkaupunkis€udun seurojen yhteis-

ja erityisesti

yhteisen
sarjan perustamista. Lopuksi päätettiin perustaa jo ensi kaudelle pääkaupunkiseudun
yhteinen sarja. Ajatusta kehitettiin edelleen
niin, että saria toimisi aluekarsintana SMkisoihin. Jos ltä-Suomen seurat toimisivat

työmahdollisuuksia

samo in, voitaislin SM-kisothin pääsy n
vanhasta tavasta luopua ja siirtyä alueellisten

karsintojen järjestelmään. Silloin kisoihin
pääsy ratkaistaan pelillä eikä paperilla. Vanhassa tavassahan jokaisella seuralla on vähintään yksi paikka. Tilanne ei ole oikeudenmu-

kainen suuria seuroja kohtaan.

Edelleen keksittiin uusia kuvioita. SMkisoissa voisi olla nykyistä useampia sarjoja,

jolloin sarjat olisivat nykyistä

pienempiä
Esimerkiksi miehet 8, naiset 4, juniorit 4 ja
veteraanit 4 joukkuetta. Tällöin pelijärjestelmästä voitaisiin karsia turhat pelit pois Ja

pelien laatu nousisi. Lajin julkisuuskuvan
kannalta siis hyvä suunta. Jos vielä ajatellaan
seurojen junioritoimintaa, niin luulisi tiedon
neljästä vapaasta SM-kisapaikasta saavan

a

\ l,

fuodevaatteet on hyvä'uulettaa ker-

V

ran viikossa. Ajatuksia kannartaa
tuuletlaa aina. Milloin curlingissa voi

tuulettaa?

./E.tS, mylväisy kajahtaa hallissa, kun
curlingia n€ljä vuotta harrastanut joukkue
saa päästä kaksi pistettä vastustaJan epäonnistuttua viimeisessä heitossaan- Sen
ihmeellisemmästä taktiikasta ei ollut kyse.
Kunhan viskeltiin kiviä siihen pääh:in,jossa
kapt€eni seisoi ja viittoili oman joukkue€nsa mielestä vääriä m€rkkeiään. Parilla
kilkallaja ilmiömäisellä onnella oli kuitenkin
saatu kaksi kiveä suojien taakse keskipisteen tuntumaan vastustajan viimeistä
heittoa odottamaan.
Koko joukkue oli kokoontunut pesän
taakse jännittämään. Vastustajan heiton

Vahingoniloisesti lisättiin vielä vuosr
aiemmin Bonspielissä opittu lausahdus:
Harjalla olis tullu...

Yleisöä toisaalta huvitti moinen
elämöinti, toisaalta harmitti p?iän hävinneen
j oukk ueen puolesta. Joukkueen hyvän
yrityksen epäonnistuminen harmitti pelaajia varmastienemmän kuin kukaan osasi
kuvitella. Miksi he vielä joutuivat kuunlelemaan sivistymättömän vastustajan

peruste€tonta mylvintää? Tunnelma oli
kuin suoraan nyrkkeilyottellusta. Lyötyä
lyödään.

Curling on herrasmieslaji. vastustajaa
kunnioitetaan ja kohdellaan kuten herras-

miehet ikään. Vaitiolo on herrasmiehen
urheilullisen myötätunnon ele silloin kun
vastuslaja epäonnrsluu. Peltn voiltaminen

on hienointa silloin, kun se saavutetaan
omalla hyvällä suorituksella. Tunteen-

SM-kisojen pitäisi olla tilaisuus, jossa
kohtaavat Suomen parhaat eri ryhmistä.
Keskustelussa oltiin asiasta yhtä mieltä, joskin

lähdetryä alkoi säpinä. Jokainen karju
yritti kurkkia vastustajan olan yli tulevan
kiven kohtaloa. Vastustajat harjasivat
pisläen peliin jokaisen pullistuneen verisuonensa ja ohimot tutvoksissa painoivat

tiedostettiin SM-k isojen merkitys koulutustilaisuutena vfi emmän pelanneille. Erilaisia

harjoillaan minkä pystyivät. Kun krvr

tustajan epäonnistumisiin. Yhteinen pelistä
nauttiminen on mukavampaa kuin vas-

kovasta yrityksestä huolimatta pysähtyr

tustajan nöyryyttäminen tai ärsyttäminen.

vauhtia junioripelaaj ien hankkimiseen.

n

Tuulelus on poikoo

sosiaalisia turnauksia onkin lisättävä, jotta
SM-kisojen ei tarvitsisi kantaa vastuuta slitäkin. Alue€lliset sarjat ja esikarsinnat toimisivat koulutuksena, koska sielä eritasoiset
joukkueet kohtaisivat toisiaan. Päätettiin t€hdä esitys uudesta kisajärjestelmästä

liitolle.

purkaukset on säästellävä oman hyvän
suorituksen varalle eikä tuhlattava vas-

puoli metriä aiemmin kuin olisi ollut
tarpeen pään pelastamiseksi, hoksasi vastapuoli varastaneensa kaksi pistettä.

Tämä pikku kirjoitus taitaa onneksiJo
olla ajastaanjäljessä, sillä eihän me istä enää

kukaan vastustajan epäonnistumiselle

J'ss,.TESS, HYVÅ ME, HYVÅ ME kuuluikarjahdus.

tuuleta, vai mitä?
TR

TR
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Hyvinkäältä on kivikausi

kestänyt jo
nelj ännesvuosisadan aj an
Pienestä liikkeelle

Vuorna I969 |ly'vinkäällä silloin
toirnincct kalsi l-ions-klubia olival fiiältäncel yhdessä .iärj estää

Ensimmäinen pelikausi pclatliin

helsinkiläisillä lainaksi saadulla
kivisarjalla. Pclipaikkana toimi
alu ks i Sveitsin Uimalan piha.

laskiaissunnuntaiksi .iäaitapah1ull)an..iohon p) ritliin lö],1,imään
crilaistn I lcisöli !cläväa oh i,Jl aa.

l

änlain lapahlunran veläJänä

Joukkueita oli mukana vain kaksi.
Hyvinkään Curling ry perus-

toimi

läiikäti Ie|ho l oi|onen iahänclle

luli micleen curling.

tcttiin 16.12.-70.

Seuraavan vuoden alussa yhdist) kselle olcrliin

.iosta r) h1)i

o[rn]aan sclvliä. lerho otti yh-

laina oman

lcyltii Suomcn tJrheilu liittoon,
iossa sanoltiiD ctt.i pel'ä ci hcidän
trclitrDänsä nukaan nlaassamme

pclatir ia keho ilctliin oltamaan
)'htcyltä Ruorsiin sikälåisccn lajiliiltoon. Aivan sattumalla ilmestli sitten KOP:n Kuvaslin- lchden numero. jossa kerrottiin milcn curlingia harrastetaan Ilelsingissä I-1äintarhan kentällä. Näin
lodclla olikin.

k

iv

isarjan hankki-

miseksi. Lainan takaajina toimivat

kaukokatseisesli Osmo Anttila.
Oiva Helminen, -/ornn KohonenOl av i Li ndroos.'ferho'lbivonen
Parikymmenkiloinen klvl lingotaan matkaan melkoln samaan lapakuin kellapallo. HWinkään ensimmäiset curling-miehel harioittelem'
Pirkkolsn urhellupuistossa, osaslopäällikkö Torsti Seppålä (va3 r

punginiohtaja Osmo Antlil{

la

lllkuntatolmeniohtaiå Våin/

Klaanipäälliköide
,1

ja b-ero lilevaara Takaaia( eivät
olc .ioutuneel päätösrään katunlaan .ia curling alkoi vakiinnuttaa
asemaansa suosittuna

lalviurhei-

lulaj ina.
Vuonna -72 pelipaikaksi vaih-

tui luonnonkaunis Sveitsin Majan

aKer

viercinen parkkipaikka hyppyrimäcn juurella. Paikka osoittautui

Viime joulukuussa tuli kuluneeksi 25 vuotta

hyväksi sillä se oli silloin vilkas
talviurheilupaikka ja ihmisct pääsivät tutustumaan ennestään ou-

Hyvinkään Curling ry:n perustamisesta.
Vaatimattomasta alusta kehitfyi suosittu
talviurheilumuoto joka kokoaa kaudesta toiseen

toon peliin- Laii alkoi saamaan
vuosi vuodelta Iaajempaa kiinnostnsla ja pian oli ajankohtaista
saada paremmat peliolosuhteet.

puolentoistasataa innokasta harrastajaa curlingin
Suomen ensimmäinen

pariin. Seuraava artikkeli hieman valottaa seuran
vaiherikasta historiaa.

curlingtekojäärata
Lopulta vuonna -78 valmistui

Pcliä oli nraassamme pelattu
vuosisadan alkupuolella Viipurissa, helsinkiläisten herrojen
picni.ia suljertu piiri oli sen sitten
ollanut harrasluksekseen. Terho
otti hcihin yhteyttä. ja tuloksena

jo

oli ll)'vinkään.ia Helsingin välicurlingoltelu laskiaissunnuntaina 16. helmikuuta 1969.
'lässä leikkimieliscssä kaupunkiotlelussa yvinkään .joukkuccn muodoslivat Osmo .4nltila,
ncn
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Oiva He lmine n, l/ainö Jokinen
sekd Tbtho Tbivonen. Oltelu pelattiin Aleksis Kiven kadun kentällä. jonne oli piirretty "pesät"
ympyröineen. Voittajaa ei ole
merkitty aikakirjoihin.
Innostuksen siemen oli kuitenkin kylvetty.ia hyvinkääläisten
innostus pantiin merkille jopa
Helsingin Sanomissa- Pienehkö
jutlu oli otsikoitu niiyttävästi -

*KLAANIPÄÄLIKÖIDEN PELI

TEKEE TULOAAN

SUO-

MEEN". Jutun yhteydessä oli

kuva "Llyvinkään cnsimmäisistä
curlingn1iehistä" - mukana olivat
Torsti Seppälä, Väinö Jokincn ja
Osmo Anttila.Tästä ensivisiitistä

kaksiratainen tckojäärata curlingille Paavolaan. Avajaiset oli myös
suunniteltu pidettävän.ia puoliksi
leikillään lähetettiin kutsu avaiaisiin silloiselle The Royal Cale-

oli sitten seurauksena innostuksen
syttyminen ja liekin vaalijana on
ollut Hyvinkään pitkäaikainen
kaupunginjohtaja Osmo Anttila.

donian Curling Clubin puheeniohtajalle Jac k A nde $onil le . Kaik-

Hänellc kuuluu suuri kiitos Iaiin
kaupungrssamme saavuttamasta
suosiosta. Hän toimi myös Suomen Curlingliiton puheenjohtajana sekä The Royal Caledonian
Curling Clubin varapresidenltinä.

avaiaiset pidettiin korkea-arvoistcn vieraiden läsnäollessa.Radan
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k

ien yllätykseksi hän vastasi

myöntäväst i kutsuun j a.iuh lalliset

vihki käyttöön silloinen maaherra
Tapahtumasta j ulk aist iin
kahden sivun juttu kuvan kanssa

Eeva Måkelå
Skotlanti laisessa curlinglehdessä.
Kuvassa ovat mukana Andersonin

muita tarpeellisia valineitä.

lisäksi Osmo Anttila. Ruotsin

Ruotsiin tapahtui Kauko Orraisen
Fc Pubin toimesta vuonna -80.
Turnaus oli nykyisinkin suoma-

Ensimmäinen kisamatka

Curlinliiton sihteeri Sve n Eklund.
Eero l'ileraara ja ny kyisinkin lii-

laisten suosiossa o Ieva Guld-

toimiva .Juhani EhoIuato.
Samana vuonna perustettiin
hyvinkääläisvoimin Suomen Curlingliitto. Perustamiseen edellytettiin kolmea jäsenseuraa, Jotka
Lossa

äpplet Uppsalassa. Voitto on tullut Hyvinkäälle kolme kertaa.

Juniorien puolella Markku
Hämäläisen Four Boys oli ensimmäinen kansainväliseen junioriturnaukseen (Bill Ross Trophy)
osallistunut joukkue- Heidän esi-

olivat Hyvinkään Tahko. Hyvinkään Palloseura ja Hyvinkään
Curling. Liito hyväksyttiin kansainväliseen curlingliiton jäseneksi vuonna

l98l,jolloin

merkkiään ovat sitten lukuisat

joukkueet seuranneet. Jouni
Weckmanin Rolling Stones on

Suomi

(Hyvinkää) osallistui ensimmäistä
in

Omahalli

ainoa suomalaisjoukkue joka on
päässyt ko. turnauksen loppuotteluun.

Seuraava merkittävä edistysaskel

Menesfyjät

kertaa EM-kisoihin.

la

ni
a.

ii
in

'

oli

päätös rakennuttaa ratojen

päälle telttahalli, jotta vältyttäisiin pelaamista häiritseviltä

i-

lumi- ja vesisateilta. Pelaajamäärä

AI

oli jo noussut n. 250 ja paineita

a,

oli parempiin peliolosuhteisiin.
Halli valmistui alkuvuodesta -84

tn

reilussa kahdessa kuukaudessa

AI

rakentamispäätöksestä josta suuri
k

aa

Omassa sarjassamme ovat pärjänneet parhaiten Willi I ja Four
Boys. Willi I voitti lähes kaikki
Tekojåän avajaisisså oli psikslla runsaasti yleisöå. Willi I:n Jorma M{-

kelå lähdösså juuri liukuun.

Jussi Eråvuori

iitos sillo ise lle yhdistyksen

Parantuneet peliolosuht€et
toivat tullessaan pelaajien ja pelin
se

as

oli

hajoamiseen ja nykyään joukkueen jäsenet vaikuttavat mm.
sellaisissa hu ippuj oukkue issa
kuin Gliders ja UPN-Data IL
Naisten puol€lla selvä ykkönen on ollut jo 80-luvun puolivälistä lähtien Jaana Jokelan Kur

noussut

alun kahdesta yli neljäänkymmeneen. Niinpä Hyvinkää on pysy-

iä-

nyt Suomessa lajin ehdottomana

an

men mestaruudet ovat tulleet yhtä

n-

poikkeusta lukuunottamatta Hy-

laj in valtiaana

ja kehittäjänä. Suo-

vinkään Curlingille.
t.

Kasainvälisyys

Four Boysit tyylikkåinå vanhojcnpäivånå 1983. Alkaen vasemmalta Petri
Tsutsunen, Markku Hämålåinen, Jussi Uusipaåvålniemi ja Jarmo Jokivalli.

Kansainvälinen toiminta on ollut

inros

Tulevaisuus

vilkasta. EM-.ia MM-kisoista on
käyty jo vuodesta -81 lähtien.ja
niistä on tuotu valtavasti hyö-

Tulevaisuuden haaveena on oman

dyliistä tietoutta huippucurling-

at-

ista.'l'ämä seikka on taannut jouk-

le-

kueille jatkuvan kehittymisen ja
menestymisen kotimaisissa ki-

ikasi
set

lan

rra

lln

Jussi Eråvuori

.ja on edelleen kasva!assa määrin

KSr

in-

Kur, joka on korjannut kymmenisen SM-voittoa itsellecn. Kur
Kurit ovatkin jo pitkään kuuluneet ykkösdivarin vakiojoukkueisiin.

I

tut

4

luvun alkupuolella joukkueen

lkeän nousun. Myös

.joukkueiden määrä
rui

jolloin nimeksi vaihtui

jatkaa Pekka Pekariston Willi tl.
Four Boys voitti sitten -84 Iähtien liki kaikki SMrtja Bonspielit
ja seuran mestaruudet siinä sivussa. Valtakausi päättyi 90-

tarmokkaalle puheeniohtajalle Ltlo

tason

sa,

Scotsh, jonka perinteitä nykyään

)i-

an

mestaruudet 70-luvulla ja menestystä tuli myös 80-luvun alus-

soissa- Mutta ensimmäiset kansainväliset suhteet aloitettiin jo
paljon aikaisemmin ruotsalaisten
kanssa. Eskilstunan kanssa oli
ollut yhteistyötäjo 70-luvun puolelta lähtien. Ruotsalaiset ovat
auttaneet suunnattomastr seu-

raamme hannkkimaan kiviä ja

lämpimän hallin rakentaminen.
Kunnollisella hallilla olisi suuri
merkitys toiminnan edelleen kehittymiselle. Hallihanke on jo vireillä ja aikasintaan se toteutuu
kaudelle 97l98. Toivottavaa olisi
myös jäsenmäärän nousu jotta
curling pysyisi jatkossakin yhtenä kaupunkimme merkittävänä

urheilumuotona
uskomme siihen

Curlingin elävå l€genda Ed Lukowitcsh vieraili Hyvinkäån karussa håtlisså l9E?. Edin kånsså kaulailernassa Juhåni Heinonen.
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Hyvinkäätlä on kivikausi

kestänyt jo
nelj ännesvuosisadan aj an
Pienestä liikkeelle

Vuonna I 96c.) I I) \'inkiilillä silloin
toinrinccr krksr l-ions-llubia olivat paiaittäncct yhdcssii .järjes1äå

Ensimmäinen pclikausi pclattiin
helsinkiläisiltä lainaksi saadulla
kivisarjalla. Pclipaikkana loimi
aluksi S ve itsin tJimalan piha.
Joukkucita oli mukana vain kaksi.

laskiaissunnuntaiksi .jäätapahlumiu)..iohon p) rittiin lö) tämaän
crilrisla ) lcisijii vctäviiii oh jclnili.
l änriin tapahlunran vctiiiänä toinri

Hyvinkään Curling r) perustettiin 16.12.-70. Seurail\an \ uoden alussa yhdistyksellc oleltiin

laiklri irilro /äi lorr,r.ja hZincllc
luli nricleen curling..iosta ryhtyi
onanraan scl!iiä.'l'erho otti ),htc\ llii Suomcn U rhc ilu liittoon.

laina onran kivisarj an hankkimiseksi. Lainan takaaj ina loimivat

.iosst sanotliin ctlä peliå ci hcidän
trcliinränsä nrukaan ntaassämmc

pclarr.ja k.ho itcttiin otlamaar
yhtcytlä Ruotsiin sikäläiscon laiiliiltoon. Aivan saltumalla ilnrcsl) i sitten KOI'rn Kurastin- lchdcn r)umcro,.iossa kerrottiin milcn curlingia harraslctaan Helsingissii hlåintarhan kcntiillä. Näin
todclla olikin.

kaukokatseisesli Osmo
^nttila.
Oiva tlelminen. Jor"rta Kohonen.
Olavi Lindroos. lerho lirivonen

Parlkymmenkiloinen klvl lingolaa[ matkäan melkeln safiaan laPa'
kuin kellapallo. Hyvinkään ensihmäiset curling-miehet harioittelem'
Pirkkolan urhellupuistossa, osastopäälllkkö Torstl SepPälå (v63 !

punginiohtaja Oslno Antlilå

ia

lllkuntalolmeniohtalE väiFr

.ia Eero filevaara. Iäkaaiat civät
ole i outureet pååtöstäiin katumaan .ia curling alkoi vakiinnuttaa
asemaansa suosittuna

lalviurhei-

lulaj ina.
Vuonna -72 pelipaikaksi vaih-

Klaanipäälliköide
,1
lKer
Viime ioulukuussa tuli kuluneeksi 25 vuotta
Hyvinkään Curling ry:n perustamisesta.
Vaatimattomasta alusta kehittyi suosittu
talviurheilumuoto joka kokoaa kaudesta toiseen

tui luonnonkaunis Sveilsin Majan
viereincn parkkipaikka hyppyrimäen juurella. Paikka osoittautui
hyväksi sillä se oli silloin vilkas
talviurheilupaikka ja ihmisct pääsivät tutustumaan ennesläån ou-

toon pcliin. Laii alkoi saamaan
vuosi vuodelta laajempaa kiinnostusla.ja pian oli ajankohlaista
saada parcn1mat pcliolosuhteet.

puolentoistasataa innokasta harrastajaa curlingin

pariin. Seuraava artikkeli hieman valottaa seuran
vaiherikasta historiaa.

Suomen ensimmäinen

curlingtekojäärata
Lopulta

I>cliä

jo

oll

maassammc pelattu

\ Lrosisadan

alkupuolclla Vii-

purissa. helsinki läisten herro.jen
picnija suliellu piiri olisen sitten
ottanul harrastuksekscen. Terho
olri heihin yhreyltä..ia tuloksena
oli I l) r inkään .ia Hclsingin \'älincn curlingotlclu laskiaissunnuntaina I 6. hclnrikuuta 1969.
lässä lcikkimieliscssä kaupunkiottelussa ll)vinkään joukkuqcn muodostivat Osno Antl ila,

28

0iva Helminen, I'äinö Jokinen
seka Terlto'lbivonen Oltelr pelattiin Aleksis Kiven kadun kentällä, jonne oli piirretty 'pesät'
ympyröineen. Voittajaa ei ole
merkitty aikakirjoihin.
lnnostuksen siemen oli kuitenkin kylvetty.ia hyvinkääläisten

innostus pantiin merkille .jopa
Helsingin Sanomissa. Pienehkö
.iut1u oli otsikoitu näyttävästi .K I,AAN I PÄÄLIKÖI DDN PELI
TEKEE TULOAAN SUOMEI-lN . Jutun yhteydessä oli

kuva Hyvinkään

ensimmäisis1ä

curlingmiehistä" - mukana olival
Torsti Seppålä. Väinö Jokinen ja
Osmo Anttila.l'ästä ensivisiitistä

oli sitten seurauksena innostuksen
syttyminen ja Iiekin vaalijana on
ollut Hyvinkään pitkäaikainen
kaupunginiohtaja Osmo Anttila.
Häncllc kuuluu suuri kiitos lajin
kaupunSissamnre saavuttamasta
suosiosta. Hän toimi myös Suo-

men Curlingliiton puheenjohtajana sekä The Royal Caledonian
Curling Clubin varapresidenttinä.
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vuonn a

-78 valnistui

kaksiratainen tekojäärala curlingille Paavolaan. Avajaiset oli myös
suunnitcltu pidettävän ja puoliksi
leikillään lähetcttiin kutsu ava.jai-

siin silloiselle'fhe Roval Caledonian Curling Clubin puheen)ohlajalle Jack

A

nderson

i | | e.

Kaik-

kien yllätykseksi hän vastasi
myöntävästi kutsuun j aj uh Ialliset
avaj a isct pideltiin korkea-arvoisten vieraiden läsnäollessa Radan

vihki käyttöön silloinen maaherra
Kaarlo Pitsinki.
Tapah tu masta julkaistiin
kahden sivun.iuttu kuvan kanssa

Eeva Måke lå
muita larpeeliisia välineitä.

Skotlantilaisesså curlinglehdessä.
Kuvassa ovai mukana Andersonin
lisäks i Osmo Anitila. Ruotsin
Curlinliiton sihteeri Sven Eklund,

Ens

immäinen kisamatka

Ruotsiin tapahtui Kauko Orraisen
Fc Pubin toimesta vuonna -80.
Turnaus oli nykyisinkin suoma-

Eero li levaara.ia nykyisinkin liilossa loimrv a Ju hani Eholuolo.
Samana vuonna perustettiin
hyvinkääläisvoimin Suomen Curlingliitto. Perustamiseen edelly-

laisten

suos

iossa oleva Guld-

äpplet Uppsalassa. Voitto on tullut Hyvinkäälle kolme kertaa.

Juniorien puolella Markku

tettiin kolmea jäsenseuraa, jotka
olivat Hyvinkään Tahko. Hyvin-

Hämäläisen Four Boys oli ensimmäinen kansainväliseen juniori-

kään Palloseura ja Hyv inkään
Curling. Liito hyväksyttiin kansainväliseen curlingliiton jäse-

turnaukseen (Bill Ross Trophy)
osallistunut joukkue. Heidän esi-

neksi vuonna 198 I, jolloin Suomi
(Hyvinkää) osallistui ensimmäistä
kertaa EM-kisoihin.

j oukku

merkkiään ovat sitten lukuisat
eet seuranneet. Jouni
Weckmanin Rolling Stones on

Oma halli

ainoa suomalaisjoukkue joka on
päässyt ko. turnauksen loppuotteluun.

Seuraava merkittävä edistysaskel

Menestyjät

oli

päätös rakennuttaa ratojen

päiille telttahalli, jotta vältyttäisiin pelaamista häiritseviltä

Omassa sarjassamme ovat pärjänneet parhaiten Willi I ja Four
Boys. Willi I voitti Iähes kaikki

lumi- ja vesisateilta. Pelaaj^mätuä

tarmokkaalle puheenjohtajalle h1o

mestaruudet 70-luvulla ja menestystä tuli myös 80-luvun alussa, jolloin nimeksi vaihtui 4
Scotsh, jonka perinteitä nykyään
jatkaa Pekka Pekariston Willi IL
Four Boys voitti sitten -84 lähtien liki kaikki SM:t ja Bonspielit

Parantuneet peliolosuhteet
toivat tullessaan pelaajien ja pelin

ja seuran mestaruudet siinii sivussa. Valtakausi päättyi 90luvun alkupuolella joukkueen

oli jo noussut n. 250 ja paineita

oli parempiin peliolosuhteisiin.
Halli valmistui alkuvuodesta -84

Tekojåän åvajaisissa oli paikalla runsaasti yleisöä, Willi I:n Jorma Måkelä låhdössä iuuri liukuun.

reilussa kahdessa kuukaudessa
rakentamispäätöksestä josta suuri

kiitos s illo

ise

Jussi Eråvuori

lle yhdistyksen

hajoamiseen ja nykyään joukkueen j äsenet vaikuttavat mm.
sellaisissa huippuj oukkue issa
kuin Gliders ja UPN-Data IL
Naisten puolella selvä ykkönen on ollut jo 80-luvun puolivälistä lähtien Jaana Jokelan Kur

taso n selkeän nousun. Myös
joukkueiden määrä oli noussut

alun kahdesta yli neljäänkymmeneen. Niinpä Hyvinkää on pysynyt Suomessa lajin ehdottomana
lajin valtiaana ja kehittäjänä. Suomen mestaruudet ovat tulleet yhtä
poikkeusta lukuunottamatta Hyvinkään Curlingille.

Kasainvälisyys

Four Boysit tyylikkäinå vanhojenpäivänä 1981. Alkaen vssemmålta Petri
Tsutsunen, Markku Håmåläinen, Jussi Uusipåavåloiemi ja Jarmo Jokrvalli.

Kur, joka on korjannut kymmenisen SM-voittoa itselleen. Kur
Kurit ovatkin jo pitkään kuuluneet ykkösdivarin vakiojoukkueisiin.

Kansainvälinen toiminta on ollut

ja on edelleen kasvavassa määrin
vilkasta. EM- ja MM-kisoista on
käyty jo vuodesta -81 lähtien ja

Tuleyaisuus
Tulevaisuuden haaveena on oman

lämpimän hallin rakentaminen.
Kunnollisella hallilla olisi suuri

niistä on tuotu valtavasti hyödyll jstä tietoutta huippucurlingisla. Tämä seikka on taannutjoukkueille.jatkuvan kehittymisen ja

merkitys toiminnan edelleen kehittymiselle. Hallihanke on.io vireillä ja aikasintaan se toteutuu
kaudelle 97l98. Toivottavaa olisi
myös jäsenmäärän nousu jotta

menestymisen kotimaisissa kisoissa. Mutta ensimmäiset kansainväliset suhteet aloitettiin jo
paljon aikaisemmin ruotsalaisten
kanssa. Eskilstunan kanssa oli
ollut yhteistyötäjo 70-luvun puolelta lähtien. Ruotsalaiset ovat
auttaneet suunnattomasti seuraamme hannkkimaan kiviä ja

curling pysyisi jatkossakin yhtenä kaupunkimme merkittävänä

urheilumuotona
uskomme siihen

Curlingin elåvå legendå Ed Lukowitcsh vi€raili Hyvinkäån karussa hallissa 19E7. Edin kanssa k4ulailemåssa Juheni Heinonen.
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Myyrmäki-Cup päätti
kauden
kintoa myös hYvitYstä alku-

Kauden kotimainen Päätösturnaus. Myyrmäki-Cup Pelattiin
26 -28.4. 1996 Myyrmäen jäähallissa. Mukaan oli saatu ko-

lohkossa kärsimälleen tappiolle.

Valirertavasti finaalista ei kehkeytynyt mrtään suurta talstelua
eikä Perttu Piilon joukkue pys-

vasta markkinoinnisla huolimatta

rynyt esittåmään sitä peliä. jolla
alkulohkon voitto oli ansaitusti

''!ain' l6 ioukkuetla.

mikä osaltaan.iohtui varmastikin vain kaksi
viikkoa aikaisemmin pelatun Finnish Bo n sp iel-tu rnauksen läheisyydestä. Mukana oli joukkueita
tasoltaan laidasta laitaan. kuten

irronnut. Sen sijaan Suomen mes-

tarit kapteeninsa Markku Uusipaavalniemen johdolla ottivat
varmalla pelillä finaalin h€ti alusta

lähtien hallintaansa ja jo viidon
pään jälkeen numeroissa 9-2 oli
peli selväja kättelyn aika.

tällaisen turnauksen luontcelle
kuuluukin. Suomen ehdotonta
huippua edustivat luore Suomen

Kolmannesta sijasta käYtiin
aluksi tiukkaa kamppailua Nummilan ja Jokelan joukkueiden vä-

m€stari. Hyvinkään Markku Uusipaavalniemen joukkue ja HYvinkään Tomi Rantamäen joukkue.
Viimeksi mainittuja oli mukaan

lillä, mutta pelin loppupuolella
Jokelan joukkue käänsi Pelin

houkutellut varmasti luvassa

edukseen

olleet, Suomcn oloissa ennen kuu_
lumattomat palkinnot. HYvinkään

ja pääkaupunkiseudun ulkoPuo-

Alempi loppusarja

lelta oli ainoana mukaan lähtenYt

Kuopion Curlaaj ia edustanut

Alemman loppusarj an

Matti Kartanon joukkue.

lohkoon, .ioissa pelattiin Yksinkertainen sarja. Jokaisen lohkon
kaksi parasta joukkuetta Pääsi
ylempään loppusarjaan, muiden
.iäädessä taistelemaan alemman

Jussi Uusipaavålnieni keriui ioukkueenså

jo

kolmånncn kerrån

turnausvoittåjaksi tållä kaudellå.

Al-

kulohkojen peleissä ei järisyttävaä
yllätyksiä syntynYt; Pienenä sellaisena voitaneen kuitenkin pitää

Hyvinkään Perttu Piilon voittoa
Markku Uusipaavalniemen joukkueesta tiukan taistelun jälkeen
numeroin 4-3. A-lohkossa Ylempään loppusarjaan menivät Tomi

ja M-Curlingin Jorma
joukkueet
sekä B-lohEskolan
Rissasen
Olli
kosta M-Curlingin

Rantamäen

.ja Espoon Jari Saarelaisen jouk-

kueet. C-lohkon voitto ratkesi
vasta tee-he itto.ien perusteellä
Hyvinkään Mauno N ummilan
.joukkueen eduksi.ia toisena tästä
lohkosta meni ylempään loppusariaan Hyvinkään Jaana Jokelan

joukkue. D-lohkon ykkönen oli
s iis Perttu Piilonjoukkueja kakkonen Markku Uusipaavalniemi.

:.

ifi-

Tapanilan Erän Lasse Perkiön ja
Eläintarhan Curlingin Bengt Lindströmin joukkueet. Vainion ja Lig-

Joukkueet olijaettu neljåän alku-

30

sem

naaleihin selvisivät A-Curlingin
Hannu Vainion ja Hyvinkään Ollipekka Lignellin joukkueet sekä

Alkulohkojen pelit

loppusar.jan paremmuudesta-

ja vei kolmannen sijan

numeroin 8-4.

nellin välinen peli olierittäin tiukka ja ratkesi vasta viimeisessä
päässä Lignellin hyväksi numeroin
6-5. Toisessa semifinaalissa Perkiön joukkuejyräsi selvän voiton

Ylempi loppusarja

eestaja menijatkoon luvuin 9-3.
Tiukin peli käytiin Perttu Piilon

Lohkovoittajat sijoitettiin kah-

ja Jorma Eskolan välillä, joka

Alemman loppusarjan fi naa-

deksan joukkueen cup-kaavloon
ja lohkojen kakkoset arvottiin paikoilleen, kuitenkin siten etteivät

ratkesi vasta viimeisessä päässä
Piilon eduksi 6-5.

lissa Lignellin.joukkue oli koko

saman lohkon joukkueet joutuneet

vastakkain. Arpaonni heitti heti
vastakkain kaksi ennalta kovinta
joukkuetta, Markku Uusipaavalniemenja Tomi Rantamäen joukkueet. Uusipaavalniemen joukkue

Semifinaaleissa kohtasivat
Uusipaavalniemen ja Jokelan
joukkueet sekä Nummilan ja Pii-

numeroin l2-4.

ajan hieman niskan päällä. Ennen
viimeistä päätä Lignelljohti 7-4,

mutta pelin viimeisenä heittäjänä

Perkiöllä oli vielä mahdollisuus

lon joukkueet. Uusipaavalniemi ei

ottaa joukkueelleen kolme, joPa

meni

antanut Jokelalle mahdollisuutta
yllätykseen, vaan raivasi tiensä
finaaliin numeroin 5-2. Tois€ssa
semifi naalissa Nummilan joukkue

neljäkin pistettä. Heitto oli kuitenkaan aivan onnistunut ja niin
fi naalin voitto kirjattiin Lignellille
numeroin 8-4. Kolmannesta si-

jatkoon selvin numeroin 6-2. Olli

ei saanut peliään lainkaan kul-

Jaana Jokelan jouk-

kemaanja Piilon joukkue virheitä
välttäen jyräsi taululle tylyt numerot l0-0.
Finaalissa kohtasivat siten
Uusipaavalniemen ja Piilon joukkueet. Markku Uusipaavalniemi
haki nyt paitsi ensimrnäistä Pal-

jasta käytiin äärimmäisen tasainen
jajännittävä peli. joka ratkesi vasta viimeisellä heitolla. Viimeisenä

hallitsi peliä koko
Rissasen

ja

ajan

ja

kueiden välillä ei myöskään syntynyt suurta taistelua, vaan Jokelan joukkue selvitti pelin rutiinilla
edukseen numeroin 6-3. Mauno
Nummilan joukkue teki selvääj älkeä Espoon Saarelaisen joukku-
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heittiijänä Vainion joukkueen, M-

Curlingista lainassa olleen Aku
Kausteen piti heittää pesän edessä
ollut oma kivi sekä heittokivi Pesään

ja molemmat vielä Parem-

niksi kuin Lindströmin.joukkueen
kivi. Pitkän keskittymisen.iälkeen
Aku lähti heittoonsa ja ... heitto
onnistui oman.ioukkueen ja paikalla olleiden katsojien suureksi

riemuksi täydellisesti. Vain ion
joukkue oli voittanut pelin 6-5.
Loistosuoritus tältä M-Curlingin
lupaavalta.iuniorilta!

2.

Jorma Eskola oli järjestänyt
lauantai-illaksi viimeisen pelin
j iilkeen saunaillan ja iltapalaa
i äähallin kahviossa. Tällaisten

tilaisuuksien merkitys tämän
kaltaisissa turnauksissa .ia laj in
kannalta Inuutoinkin on erittäin
suuri, sillä ne lisäävät sitä yhteen-

kuuluvuuden tunnetta

ja niitä

joilla lajin

ylläpitämisen ja leviämisen kannalta on ainakin allekirjoittaneen

mielestä oma tärkeä merkityksensä. Tilaisuuteen osallistuikin
kiitettävä määrä pelaajia ja saunassa

oli tiivis tunnelma.

Jorma

Eslolalle suuri kiitos tästä kuin
myös hänen suuresta panoksestaan

ja tuestaan kisoille!
Järjestävän seuran edustajana

haluan vielä kiittää osallistuneita

ioukkueita ja pelaajia, jotka Iäsnäolollaan tekivät turnauksesta
turnauksen.Haluan korostaa myös
sitä, miten tärkeätä meidän kaik-

Vantaan
Curlingmestaruussarja

I. DIVISIOONA
I. RYTTYLAN VISA

Lopuksi

sosiaalisia kontakte.ja,

EEC Espoo

LIMES

2

20
17

I 16
4. FLINTSTONES II
3. RYTTYLAN VISA

5. KOUVOLAN HARMONIKKA
KESKEYTTI

SEMIFINAALI:

LIMES-RYVI

I 8-6

FINAALI:
RYVI 2-LIMES

M-CURLING
VATO
A.CURLINGI
JÄÄHALLI
A.CURLING II
TAPANILAN ERA
ELÄINTARHA

I7
t7
14
12
9
8
'1

SEMFINAALIT
(kahden pelin yhteistulos)

4-7

M-CURLING - JÄÄHALLI
M.CURLING - JÄÄHALLI

2. DIVISIOONA

TCP/IP
2, JYLLÄÄJÄT
3. HACKER'S
4, VILMAT
5, LIUKUMIINAT
I.

'7

6
4
2
I

SEMIFINAALI:
JYLLÄÄJÄT - HACKER'S 2 - 6

VATO - A.CURLING I
VATO - A.CURLING I

8-3
9-3
'1 -6
6-8

FINAALIT
(kahden pelin yhteistulos)

M.CURLING - A.CURLING
M.CURLINC - A-CURLING

8-3
8-3

PRONSSIOTTELU

FINAALI:
TCP/IP -

Runkosarjan lopputilanne:

HACKER'S 9.8

VATO

8-9

- JÄÄHALLI

kign pelaajien on omalla panoksellamme osallistua tämän hienon

lajin ylläpitämiseen ja levittämiseen. Sen voimme tehdä aina-

kinosallistumalla niihin vähäisiin
tapahtumiin ja kilpailuihin, joita
curlingin parissa maassamme järjestetään. Sen voimme tehdä myös
osallistumalla aktiivisesti seura-

toimintaan, sillä vain seuratoiminnan kautta curling voi levitä
todella merkitläväksi valtakunnalliseksi lajiksi.
Sl.uraavat kaksi pelikautta,
silmällä pitäen Naganon kisoja
1998, _jossa curling on ensim-

mäistä kertaa virallisena olyme

n

;
a

piala.jina, ovat etsikkoaikaamme,
jolloin nleillä on nrahdollisuus

tehdä laiistamme valtakunnallisesti tunnettu.ja myös haluttu.
Se vaatii töitä kaikilla tasoilla. läh-

ia

lien meistä pelaajista itsestämme.
AIkäämme våhätelkö panostammel Viekää viestiä eteenpäin!

1-

Olli Rissanen

l-

Hyvinkää
MESTARUUSSARJA

2.

LOPPUSARJA
VESIPOJAT

T.HOUSEGUARDS
2.UPN-DATA II
3. FC PUB
4. GLIDERS
5. EUROCKS
HYPS
7. KUR KUR

28

1.

26
20

2. äMMMMäT

20

4.

\2
l2

6, HESTRA

ll

7. KUORTANE

8, TAHKO
9. REVYY
ROLLING STONES

8

8.

'7

9. HYPS

'7

KIVILAATIKKO

ll

t0
PULTERIT
5. KONE CURLING 9

HSV

2OOO
KK

TEAM
IO.A-CURLING

8
7

'l
6
4

(kolme parasta kakkoseen ja karsinnan Pulterit
- Patit voittaja)

l.LOPPUSARJÄ

I. M-CURLING
2.LIIKUNTA
3. WILLT
4. MC FOX
5, VARSI-NAISET
6, ICING

3.

l3
l2

15

3. LOPPUSARJA

13

t4
t2

6

1, PATIT
2. TAPANILAN ERA
3, KIVIKOVAT

4

4, HUPAAJAT

6

5. JÄÄKONE

2

1,2

8

(kaksi parasta mestaruussariaan)
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