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SUOMALAISTA

CURTINGHISTORIAA

Brother and sister curlers, curlingsiskot ja -veljet

ädessänne on ensimmäinen virallinen MM- tai olympiakullan voittaminen ovat
luonnollisia tavoitteita vuoteen 2006 mennessä,
jolloin talviolympialaiset mahdollisesti jär-
jestetään Lahdessa. Tulevaisuus voi siis näyttää
valoisalta. mutta kaiken toteuttaminen vaatii
suuria ponnistuksia.

f Nytyisitla muutamien aktiivisten ihmisten
resursseilla voimme pyörittää toimintaa sen

tämänhetkisellä tasolla. Jos haluamme enemmän.
on meidän kaikkien annettava oma panoksemme'
Suomen curlingliitto, jonka tehtävänä on
koordinoida jäsenistön voimavarat curling-
toiminnan monitahoiseen kehittämiseen, toivoo
uusien aktiivisten jäsenten mukaantuloa. Tämä
lehti on esimerkki uusien aktiivisten harrastajien
panoksesta.

Tennis, laskettelu, golf, sulkapallo, curling.
Jokaisella lajilla on oma vuoronsa nousta
Suomen nopeimmin kasvavaksi harrastukseksi.
Tule mukaan rakentamaan curlingille asemåa
Suomen suosituimpien urheilulajien joukkoon ja
tietä maailman huipulle.

Kivi on sinulla, heitä se pesään!

Suomen curling -lehti. Tarve
uomalaisen tiedotuskånavan saamisesta

on kasvanut, ja aktiivisimmat harrastajat ovat jo
vuosia olleet ruotsalaisen Svensk Curlingin
tilaajia, Olen kauan suunnitellut lehden perus-
tamista ja suunnitelmat ovat nyt toteutuneet.
Pienillä resursseilla ja lyhyessä ajassa kokosimme
tämän lehden auraamaan suomalaisen
curlingjulkaisutoiminnan tietä.

Ulkoasu on vaatimaton ja sisällössä on
rutkasti parantamisen varaa. Tärkeintä on
kuitenkin toiminnan käynnistäminen, siitä on
helpompi jatkaa. Lehden tarkoituksena on
vålittää suomalaisille harrastajille tietoa Suomen
ja koko maailman cu rlingtap ahtumi sta ja
curlingiin liittyvistä asioista. Tällä tavoin
edistämrne curlingin leviämistä j a harrastajien
tietojen jå taitojen kasvamista.

I Lehden perustarninen on myös merkki uuden
aikakauden alkamisesta suomalaisessa curling-
toiminnassa. Pitkän rauhallisen jakson jälkeen on
suomalaisen curlingin aloitettava nousu tun-
netuksi ja suosituksi urheilu- ja liikuntamuodoksi
Suomessa, Curling on virallinen olympialaji en-
simmäistä kertaa Japanissa Naganon talvi-
olympialaisissa vuonna 1998. Tämän iloisen
tosiasian pitäisi herättää meidät näkemään lajin
mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Harrastajamäärän kasvattaminen muutamåan
tuhanteen, nelirataisten lämpimien curlinghallien
rakentaminen, SM-sarjan pelaaminen, kan-
sainvälisten turnausten järjestäminen ja EM-,

TomiRantamiiki



CT]RLNGIN
ALKUASKELEET

SUOMESSA
f! urling on koko maailmaa ajatellen vanha

I peli. Vanhimmat curlingkivet ovat
\-/peräisin vuodelta l5l I Skotlannista, jota

aivan syystä pidetäänkin tämän hienon urheilun
syntypaikkana. Sieltä se on sitten vuosisatojen
kuluessa levinnyt miljoonien ihmisten harras-
tamaksi talviurheilulajiksi. Kotimaansa veroinen
suosiossa ja levinneisyydessä on Kanada, jossa
on arviolta miljoona harrastajaa. Myös Yhdys-
valloissa on pelaajia paljon. Euroopassa curling
on Skotlannin ohella erityisessä suosiossa
Ruotsissa ja Keski-Euroopan talviurheilumaissa,
etenkin Sveitsissä. Pelataanpa curlingia niinkin
eksoottisessa paikassa kuin Kultarannikolla.

@@@
I Suomen urheilun isäksi kutsuttu Ivar
Wilksman kirjoitti curlingista vuonna 1907
ilmestyneessä kaikki urheilulajit kattavassa
teoksessaan Suomen urheilut varsin lyhyesti
mainiten rivinpuolikkaalla: "Kurling on
Suomessa tuntematon urheilu". Varsin pian
tiedetään jo kuitenkin enemmän. Peliä oli
ryhdytty harrastarnaan VIIPURISSA.

Suomen Urheilulehden numerossa 4-5l1 910
on selostus silloisessa vilkkaassa ja kansain-
välisessä kaupungissa pidefyissä kansainvälisistä
talvikisoista 23.-28.11.1910. Mahtavan urheilu- I Vuonna 1960 onnistuivat innokkaat
tapahtumån takana oli lehden mukaan miehiä, golfpelaajat insinööri Oluf Berg ja johtaj a Nils
joilla "on rahhoo, on sahhoo, on mahhoo". Niin Sjöblom keräämään ympårilleen "pääkon-
saatiin aikaan kisat, joissa oteltiin mm. teline- sulitasoa,o olevan miesporukan, joka sai Hel-
voimistelussa, painissa, hiihtokilpailuissa ja singin kaupungilta håltuunsa pienen alueen
pidettiin mm. Euroopan pikaluistelumesta- Eläintarhan luisteluradan reunasta ja ryhtyi siellä
ruuskilpailut. Mutta ennen kaikkea kisoista curlingia harrastamaan. Vuonna 1962 perustet-
kannattaa mainita seuraavaa: tiin Helsingin Curlingklubi, joka sai hankituksi

Curling-pelissö askartelivat ahkerasti pelialueen Pirkkolan urheilupuistosta. Siellä peli
Moskovan englantilaisen Curling klubin sekö sitten säilyi hengissä pienen joukon voimin ilman
Viipurin Reippaan joukkueet. . . . Curling iärjestetlr-iäkilpailru- yms. toimintaa.
4 SUOMEN CURLINGLEI|TI 1/94

tarjoaa iiikköömmille henkilöille rauhallista
liikettä vaatien suunilleen samallaistd taitoa
kuin biljaardi- ja keilapeli, joista se eroaa
öärettömiisti edukseen siinii, ettii sitii
harjoitetaan raittiissa ilmasss eikö
umm e htuneiss a lupakansavuisissa huoneissa.

Viipurissa curlingia sitten harrastettiin
vuosisadan alkupuolella. Minulla ei ole tietoa
harrastuksen laajuudesta, muttå varmaankin
varmaankin Viipurin Reippaan arkistot tietäisivät
paljon. Yritin parikymmentä vuotta sitten etsiä
vanhoja viipurilaispelaajia haastatellakseni heitåi,
mutta en tavoittanut jälkiä,

f Sota-aikana evakoitiin ainakin yksi kivisarja
mukaan rajan tälle puolen. Ne löytyivät vuonna
1960 Talin kartanon ullakolta, jossa ne olen
nähnyt ja ovat uskoakseni vieläkin tallella
Helsingin Golfklubin huostassa. Olen yrittänyt
"puhua" niitä Hyvinkäälle Suomen Curlingliiton
haltuun - ajatellen niiden sijoittamista la-
sivitriiniin kaupungin virastotaloon tai tåide-
museoon - mutta toistaiseksi onnistunatta.
Vanhat Viipurin curlingharrastajat olivat sotien
j älkeen yrittäneet tätä harrastusta elvyttääkin
kesäisen golfi n vastikkeena. Innostus kuitenkin
sammui pitkäksi aikaa kun kentän jäädyt-
tämiseksi tarvittava vesi täytyi tuoda paikalle
tynnyreissä hevoskyydillä!



I Aivan vahingossa sattui silmiini kotimainen
lehtijuttu, jossa kcrrottiin "Helsingin herrojen"
erikoisesta harrastuksesta. Otin yhteyttä heihin
ja siitä päästiin alkuun. Helmikuun alkupuolella
kåvi pieni joukko hyvinkääläisiä Pirkkolassa
tutustumassa peliin aikaisemmin mainitun Nisse
Sjöblomin opastuksella' tämå visiitti noteerattiin
jo Helsingin Sanomien sivuillakin valokuvan
kanssa.

Laskiai ssu n n untain a 16, helmikuuta 1970
pelattiin Hyvinkåän ensimmäinen curlingottelu.
Näin oli curlingin siemen kylvetty Hyvinkäälle.
Maaperä osoittautui suotuisaksi ja 16.12. 1970
perustettiin Hyvinkään Curling ry' hankittiin

omat kivet ia peli alkoi pyöriä yhä kiihtyvällä
vau hdilla peliolosuhteiden muuttuessa vuosi
vuodelta parcmmiksi. Nykyään Hyvinkäällä on
harrastaj ia kolmessa divisioonassa kolmi-
senkymmentä.joukkueellista.

I Vuonna 1977 perustettiin sitten Hyvinkäällä
kotipaikkaansa pitävä Suomen Curlingliitto, joka
liittyi lajin kansainvälisen kattojärjestön (The
Royal Caledonian Curling Club) jäseneksi.
Sittemmin lajin suosio on kasvanut myös
Joensuussa, Pieksamäellä ja pääkaupunki-
seudulla. Jäsenseuroja Suomen Curlingliitossa jo
kymmenisen kappaletta.

Terho Toivonen
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Joensuun Curling ry

Kuopion Curling

M-Curling
Vantaa

Pieksämäki Curling ry
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Helsinki
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SUOMENCT]RLINGIN
TULE,\AISUUS

uomalaiset curlaajat on huomattu kansainvälisissä
kisoissa. Maailman Curlingliitto on ilmaissut
halunså auttaa Suomen curlingolosuhteiden

kehittämisessä, Saavuttamamme menestys on ollut
erinomainen suhteessa niihin olosuhteisiin, joissa
pelaamme. Ainakin aktiivipelaajat ovat pitkään
haaveilleet kunnollisista olosuhteista. mutta mitään
suurta ei toistaiseksi ole såatu aikaiseksi. Emme ikinä
saa mitään, jollemme itse toimi.

Seuraaviin talviolympialaisiin on aikaa vain neljä
vuotta.Tavallisten kansalaisten tietoisuus curlingista on
hivenen lisääntyn1'tja olen olluthuomaavinanioråstavaa
mielenkiintoa lajia kohtaan. Tämä lehti avaa uuden his-

torian lehden suomalaisessa curlingissa. Lehdenja sen

sisällön on tarkoitus
herättää m€idät ajatte-
lemaan mahdollisuuk-
siamme ja synnyttämään
uusia ajatuksia. Lisäksi
lehti muodostaa vankån
pohjan sille tiedon leviä-
miselle, jota ilman maam-
me curlingin kehittä-
minen olisi vaivalloista,
elleijopa mahdotonta,

Maassamme on tällä hetkellä käytössä katetut, mutta
eristämättömät curlingradat Hyvinkiiällä, Joensuussa ja
Pieksämäellä. Myyrmäessä Vantaalla on yksi rata
jäähallin takahyllyllä. Siellä lämpötilat ovat liiankin
korkeat ja radan kunnossapitäminen on vaikeata.

Curling on erittäin herkkii laji olosuhteisiin nähden.
Jään on oltava tasainen jå tasalämpöinen sekä kivien
on oltava keskenään såmanluistoiset. Naapuri-
maassamme Ruotsissa on kunnollisisa curlinghalleja
rakennettu enemmän kuin ihmisellä riittää sormia ja
varpaita laskea. Laajalle levinnl't harrastus ja riittävät
olosuhteet ovat mahdollistaneet Ruotsin nousun
maailman huipulle. Tästä ovat osoituksena lukuisat
MM- ja EM-tittelit.
I Suomessa olisi saatava lämpöeristetyt curlinghallit
vähintään kolmelle paikkakunnalle vuoteen 2002
mennessä. Hyvinkäällä vankka ja taitava
harrastajapohja antaisi edellytykset lajin suosion

Erås curlinghalli Kanadassa. Hallissa pelattiin MM-kisat kuvan ottoaikaan.

Hallit

paikalliseen kasvattamiseen ja siten nelirataisen hallin
ylläpitämiseen. Joensuusså lienee innokasta väkeä,
mutta nuoren polven p€laajat puuttuYat.Varttuneiden
harrastajien ja paikallisten yritysten resursseilla
Joensuussa olisi mahdollista rakentaa curlinghalli.
Liiton avustuksella saataisiin koulutustoiminta ia
etenkin junioritoiminta käyntiin. Kolmas, joskaan ei

vähiten tärkeä paikka olisi pääkaupunkiseutu. Lajin
suosion ja leviämisen kannalta pääkaupunkiseudun
kehittäminen on avainasemassa. Espoolainen Esport
Center on kiinnostunut ennakkoluulottomasti
mittavistakin rakennushankkeista. Espooseen olisi
mahdollista rakentaa keskus, joka voisi
kansainvälisenkin mittapuun mukaan olla merkittävä'

I UyvinkääUisten ei pidä olla kateellisia muiden kau-
punkien hankkeille, vaan on huolehdittava oman
hallihankkeen toteutumisesta, Eri kaupungeissa
sijaitsevat hallit ainoaståan tukisivåt toistensa toimintaa
ja synnyttäisivät pelillisesti tärkeätä kansallista
kilpailua.
I Vuoteen 2006 mennessä edellämainittui €n
paikkakuntien tisäksi hallit olisi saatava Keski-Suomeen
ja länsirannikolle, esimerkiksi Vaasåan. Vaasasta on
lyhyt lauttamatka Ruotsiin, iossa sijaitsee monta
curlingkaupunkia juuri Vaasan korkeudella. Keski-
Suomessa järkeviä paikkoja voisivat olla Jyväskylä,
Tampere ja Lahti. Jyväskylä on perinteinen
urheilukaupunki j a siellä sij aitsee liikuntatieteellinen tie-
dekunta. Tampere on perinteinen jääurheilukaupunki ja
siellä on pientä kiinnostusta io olemassa. Lahti on
tunntetuin talyiurheilukaupunkimme ia hakee vuoden

2006 talviolympialaisia, joten se on erittäin
varteenotettava paikka curlinghallille.



I Hallin kootla on merkitystä. Suositeltavin koko olisi
neljä rataa. Tällöin voidaan viikonlopun aikan viedä läpi
I 6-20 joukkueen turnauksia, mikä on perusedellytys
kansainvälisten ja kansallistenkin turnausten
j ärj estämiselle. Maailmalla ei muuten ole varmasti
montaa, jos yhtäkään curlinghallia, joissa pääsisi
saunaan pelin jälkeen. Siinä meillä suomalaisilla olisi
oma erikoisuutemme.

Harrastaj amäiirän lisääminen

Hallien rakentaminen liittyy harrastajamäärän
kasvattamiseen. Uusia harrastajia on vaikeata saada
houkutelluksi mukaan ilman asianmukaisia olosuhteita.
Toisaalta perusteita hallien rakentamiselle ei ole ennen
riittävää harrastajamäärää. Oravanpyörästä pää-
semiseksi olisi tärkeätä saada pian ensimmäinen
curlinghalli, jossa lajia voisi tehdä tunnetuksi.
I Koululaiset, opiskelijat, kotiäidit, työttömät,
firmaliigat ja erityisesti golffarit oyat alttiita
innostumaan curlingista.
Oletetaan lähtökohdaksi täl-
lä hetkellä Suomessa olevan
noin 500 harrastajaa. Sveit-
siläisten laskelmien mukaan
curlinghallin ylläpitämi-
seksi tarvitaan noin 80 har-
rastajaa rataa kohti. Neli-
ratainen halli vaatii siis noin
320 pelaajaa. Erilaiset avus-
tuksetja tuet voivat laskea
råjaa, mutta tuohon määrään
on hyvä tähdätä toiminnan
jatkuvuuden varmistami-
seksi. En pidä mahdot-
tomana harrastaj amäärän
kasvattamista 1500 luoteen
2002 rnennessä, jos saamme
pian aikaiseksi ensimmäisen
curlinghallin.
! Lisääntyvä harrastajamäärä poikiiautomaåttisesti
uusia hallihankkeita, 1500 harrastajaa riittäisi viiden
nelirataisen hallin käyttäjäkunnaksi. Se olisi hyvä alku
curlingin voittokululle Suomessa kohti vuotta 2006.
Mikäli kaikki sattuu kohdalleen, saatarnme löytää
its€mme jo aikaisemminkin tuhansien harrastajien
joukosta. Mielestäni curlingille on sosiåalinen tilaus.
Pehmeät arvot ja ihmisten välinen kanssakäyninen
nousevat uudelleen taloudellisen nousukauden ja sitä
seuranneen laman jälkivaikutuksena, Tällöin curling tar-
joåå ainutlaatuiset mahdollisuudet vapaa-ajan
harrastuksena.

Junioritoiminta

Kaikkien lajien tulevaisuus on kiinni junioritoiminnan
tehokkuudesta, Juniorina aloitettu harrastus luo
mahdollisuudet menestlmiseen. Uudet sukupolvet myös

Suomen curling matkalla kohti huippua 80-luvun
puolivälissä. Matka jatkuu edelleen.

huolehtivat låjin edelleen levittämisestä ja kehit-
tämisestä. Nuorten saaminen mukaan vaatii hyvät
olosuhteet ja motivoivat vetäjät, Koululaissarja ja
nuorten omat SM-kisat tai SM-sarj a ovat junioritoi-
minnan kilpailullinen puoli. Kasvatustyö, nuoren
kehittymisen halun ruokkiminen ja j oukkuehengen
kasvattaminen ovat juniorityön henkinen puoli.
Toivottavasti moni meistä tuojulki omia ajatuksiaan
näkemistään keinoista ja mahdollisuuksista. Syksyn nu-
merossa asiaa voidaan käsitellä perusteellisemmin ia
saada pohjaa myös käytännön toimenpiteisiin.

Kilpailutoiminta

Lajin kehittäminen sisältää myös kilpailutoiminnan
laadun ja määrän kehittämisen. Ajankohtaisimpana
aiheena on SM-kisat. Nykyään suomenmestaruus
ratkaistaan viikonlopun turnauksessa arvaamattomilla
jäillä keskenään eriluistoisilla kivillä. Mestaruuteen
riittää kuusi voittoa. Esimerkiksi Hvvinkään

mestaruuden voittamiseksi oli
pelattava 23 ottelua, joista
luonnollisesti sai hävitä vain
pari peliä. Kun saamme kun-
non curlinghallin, on meidän
mahdollista järjestää SM-
sarja, jossa pelejä kertyisi
useampia. SM-sarjan media-
arvokin olisi laveampi kuin
yhden viikonlopun turnauksen.
Uudessa hallissa voisimme
järjestää kansainvälisiä tur-
nauksia, jolloin ylei sö lle
tarjoutuisi mielenkiintoista
seurattavaa ja omat joukku-
eemme saisivat kansainvälistä
kosketusta. Yleisesti ottaen
meidän pitäisi pyrkiä kasvat-
tamaan harraståjåmäärää siten,
että naiset, juniorit ja miehet

voisivat pelata omia sarjojaan. Tällöin ryhmien
keskinäinen kilpailu kannustaisi kehittymään. Eri
ikäryhmät ja sukupuolet voisivat edelleen kohdata
toisensa turnauksissa.

Eteenpäin

Curlingin kehittämisestä olisi vielä paljon muutakin
pohdittavaa, mutta tilanpuutteen vuoksi ne jäävät
myöhempään. Toivon kuitenkin, että me kaikki
alkaisimme ajatella tulevaisuutta ja tuoda omia
ideoitamme ja ajatuksiamme j ulki esimerkiksi tämän
lehden kautta. Hallin rakentaminen on saatava käyntiin
viimeistään ensi kauden aikana. Minuun voi aina ottaa
yhteyft ä kaikissa kehittämistoimiin liitt'ryissä asiolssa.

TomiRantamöki



JOENSUUSSATAPAHTUU
Kuulumisia Joensuun curlingkaud elta 1993 / 1994

kisarjassa oli mukana tällä kaudclla 23 joukkuetta
eri yrityksistä ja harrastajapiireistä. Joukkueiden
kokonaismäärä on pysynyt viime vuosien tasolla ja
uusia joukkueita on tullut mukaan peräti viisi.
Piristävänä lisänä ovat ensimmäistä kertaa kaksi
naisjoukkuetta, jotka ovat antaneet vanhoille
konkarijoukkueille tiukan vastuksen vieden välillä
koko potin yllättyneiden miesten nenän edestä.

Puulaakisarjaa vietiin aluksi läpi kahdessa
lohkossa. Tämän jälkeen jatkettiin cup-mene-
telmällä, jossa olivat vielä mukana kaikki
alkulohkon joukkueet. Otteluita siis riitti mukavasti
joka joukkueelle. Tällä hetkellä on menossa yksin-
kertainen sarja, jossa jäljelle jääneet kolme parasta
joukkuetta pelaavat keskenään ja jakavat mitalisijat

öensuun curling-kausi on sujunut tänä vuonna Onnettomuuksiltakaan ei vältytty tänä vuonna,
Poikkeukselliscn runsas lumentulo aiheutti sen, että
kaarihallin katolle keräänfynyt päätti painoonsa
vedoten mennä läpi pressun, ja siitähän seurasi
kuutioiden lumen tupsahtaminen sisälle halliin.
Onneksi hallissa ei ollut sillä hetkellä peliä
käynnissä, joten vältyimme muilta tapaturmilta.

3 joukkuetta SM-kisoihin

Joensuusta on lähdössä useampi joukkue tämän
kevään SM-kisoihin Pieksämäelle: toissavuoden
puulaakisarjan voittaja Älboys Abloy Oy:stä, tänä
vuonna hyvin menestynyt Alkon joukkue, sekä
yhdistety naisjoukkue. Naisjoukkueella on into
korkealla, ja he h arj oittelevatkin ahkerasti
edustaakseen Joensuuta kautta aikojen
ensimmäisenä naisjoukkueena curlingin SM-
kisoissa.

nostuneen vilkkaasti sisältäen tiukkoja pelejä
oskus dramaattisinkin kääntein: Puulaa-

Sarjatilanne
Erik Nieminen

Sarja pyörii vielä täydessä vauhdissaan. Tällä
hetkcllä eletään kauden jännittävimpiä hetkiä, kun
alkupeleistä selvinneet kolme parasta joukkuetta
ovat kohtåamassa toisensa lähiviikkojen sisällä.
Joensuun puulaakimestaruuden 1994 ratkaisevat
aikaisempinakin vuosina hyvin pärjänneet kolme
joukkuetta,eli Rölät,Joensuun OP jaAlko.Viime
vuoden mestaruutta puolustaa Rölät.Toissavuoden
voittaj ajoukkue Alboys putosi j atkopeleistä cup-
kierroksen toisessa vaiheessa Joensuun OP:a
vastaån.

Olosuhteet
Kuluvaa curlingkautta ovat leimanneet kovat
pakkaset. Yli 30 asteen paukkupakkanenkaan ei ole
hillinnyt peli-intoa, joten sarjaa on voitu viedä läpi
hyvin aikataulussa pysyen. Harjaukseen on
varmaankin kiinnitetty tänä vuonna erityistä
huomiota, kun on yritetty nujertaa vaatteiden läpi
tunkeutuva kylmyys. Viime vuonna sen sijaan
harmina oli ajoittainen suojasäiijoka haittasi pelejä
jään ruvetessa pehmenemään ja jopa sulamaan.
Puulaakipelit pelataan Joensuun Curling ry:n
kaarihallissa, jossa on luonnonjää.

Kuva: JutsrUusiDärrlniemi

Tållaisia pinssien keråilijöitå yoi tavatå MM-kisoisså.
He måtkuståvåt ympåri rnaailmaa ja seuraavat kan-
sainvålislå curllngkisojå. YleensÄ h€ oval Kanadalal-
sia jå ovat itse pslanncet curlirgiå kymm€niå vuosia.
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HYWNKAAN
ME,START]USSARJA

Hous etro ops voitti o dotetusti Hyvinkiiiin mestaruuden

-f fyvinkäällä kokeiltiin uutta sarjasyslaamiä. jossa

ll kuikki kol.e divisioonaa pelasivat normåalisti
I- Iensimmäisen sarjakierroksen. Tämän j älkeen
joukkueet jatkoivat neljässä eri loppusarjassa
sijoitustensa mukaan (1. divisioonan 6 paråsta 1. :ssä

lopusarjassa,4 huonointa ja 2. div. 4 parasta 2.

loppusarjassa jne).Loppusarjojen päätteeksi pelattiin
neljän parhaan kesken play offsit. Tavoitteena on ollut
lisätä joukkueiden vaihtu\Lutta divisioonien välillä.

1. loppusarja huipentui Glidersin (viime vuoden
Suomen mestari) ja Housetroopsin väliseen finaaliin,
mikä ratkaistii paras kolmesta systeemillä. Tasaisissa
otteluissa Houstroops pystyi lopulta puristamaan sarian

Skotlannissa Strånråerissa kuvattu peblååja.
Huomaa siisti asu ja ryhdikäs olemus, Kuva on
otettu North wesf Castle -nimisen hotellin omassa
curlinghallisså, josså on neljä rataa.

TommiHiiti

OPISKELIJAT
PELAA\AT
ESPOOSSA

(-! yksyllä sarjan aloitti seitsemän ioukkuetla.
\ jotka ovat kaikki osallistuneet ECC:n sarjaan

)J aiemminkin, Seuran.iäsenet ovat pääasissa

opiskelijoita, mutta mukaan mahtuu muitakin lajista
kiinnostuneita, Uutta ECC:n toiminnassa tänä
kautena on pienemmän sarjan järjestäminen aivan
uusille curlingin harrastajille, Tähän 2. divisioonan
saatiin mukaan nelj ä (tai viisi) innokastajoukkuetta'
jotka aloittavat oman sarjansa maaliskuussa.

ECC:n 1. divisioonan pelit kevään osalta oYat
jo alkaneet ja jatkuvat maaliskuun loppupuolelle,
jonka jälkeen järjestetään finaaliottelut sarjan
parhaiden kesken. Viime vuoden voittajajoukkue
RyttylänVisa on hallinnut myös tätä kauttajajohtaa
sarjaa. Muiden joukkueiden välillä on ollut kilpailua
seuraavista sijoista ja paremmuusj ärj estys on
vaihdellut rajusti sarjan edetessä. Tästä voidaan
päätellä, että lisääntyng pelikokemus on tasoittanut
joukkueiden välisiä tasoerojaja tuonut siten uutta
jännityst.ii sarjaan.

KuteriinaAalto

aa aa

voiton suoraån kahdessa ottelusså. Joukkueelle
mestaruus oli ensimmäinen laatuaan. Pronssiottelussa
Rolling Stones otti näytöstyyliin voitot Fc Pub:sta.
Viidenneksi sijoittui kauden ehdoton yllättäjä Eurocks
(nuorten maajoukkue).

2. Ioppusarjan voitti selkeästi Hyps ja nousi parin
vuoden tauonjälkeen 1. divisioonaan. Toiseksi tuli M-
Curling M;yrmäeltä. Joukkue teki historiaa nousemalla
ensimmäisenä ulkopaikkakuntalaisena 1. divisioonaan.
Naisten €dustusjoukkue Kur Kur putosi yllättäen
kakkoseen,



IIOUSET:ROOPS

Kuvassa Housetroops. Miehistö alkaen vasemmaltal
Heikki Virtanen, Markku Henttonen, Iussi Heinonsalo, Jussi Uasipaavalniemi, Tomi Rantamiiki

Housetroops
Hyvinkiiiin carling

I4ivisioona

Heikki Virtanen
0. ykkönen I. 1967 2. tarjoilija, opiskelija
(kansantaloustiede) 3. 1984 5. Gliders,Vato,
Kumpels, Servi Tbam 6. Myyrmöki Cup 1.-89,
SM I. -92, EM A6. -92, Hyvinkiiö I. -94

Markku Henttonen
0. ykkönen / kakkonen 1, 1968 2, kuntohoitaja,
opiskelija (fysioterapia) 3. 1984 4. jutlo,
sulkapallo 5. Gliders, Rolling Stones,Sewi Team

6. EM A6. -92, Certicon ss I. -93, Hyvinköä 1. -94

Jussi Heinonsalo
0, kakkonen 1. 1969 2. opiskelija (Maa- ja
metsätieteellinen) 3. 1986 4. trumpetti,
valokuvaus 5. Kumpels, Semi Team 6. Moritz
Cup 1. -91, SM l. -92, EM A6. -92, Hyvinkää 1. -
94

0. asemajoukkueessa
I. syntymiivaosi
2. ammatti
3. aloittanut curlingin
4. muut harrastukset
5. entisetjoukkueet
6. menestys

fussi Uusipaavalniemi
0. kolmonen, varakapteeni, 1. 1965 2. opiskelija
(ietojenkäsittely, yliopisto) 3. 1979 4. pesäpallo,
kaukalopallo, valokuvaus 5. Four Boys, UPN-data
6. MM sijoja 9. -88,8. -90, 10 -91 5. -92, EM
sijoja 7-11 vuosina 85-91, SM 1.

8 5,86,8 7,88,89,90,9 I, Hyvinkäö 1.

84,8 5,8 6,8 7,8 8,89,9 1,94

Tomi Rantamäki
0. nelonen, kapteeni 1. 1968 2. opiskelija
(työpsykologia, yritysstrategia) 3. 1986 4. golf,
valokuvaus, Pyhimys-Volvo 5. Kumpels, Serri
Team 6. Myyrmäki Cup 1. -89, Moritz Cap 1. -91,
SM I. -92, EM A6. -92, Hyvinkäö 1. -94

SUOMEN CURLINGLEETI 184



ROLLI]YG STO]VES

Kuvassa Rolling Stones ja karumobiili pelireissuia vsften.
Miehistö alkaen vasemmalta:
Markku Hämäliiinen, Pekka Hara, Ville Miikelä, Jouni lYeckman, Tommi Häti

Rolling Stones
Hyvinkiiiincurling

I-divisioona

Pekka Hara (Charlie)
0. ykkönen 1. 1974 2, varusmies 3. 1991 4.

pesäpallo 5. Jutut, Lost Cigt Vikings 6. Jippokisa
1. -93

Iouni ll/eckman (B1II)

0. ykkönen / kakkonen 1. 1971 2. opiskelija
(arkkitehti) 3. 1986 4. laskettelu,
ilmajiiähdytteiset autot 5, Kowo, Playhoys 6.

Guldäpplet 1. -88, Guldiipplet 1. -89

Markku Hiimiilöinen (Mick T,)
0. kakkonen / kolmonen, kapteeni L 19652.
tuotepiiiillikkö 3. 1979 4. golf, Iaskettelu 5.

Four Boys, FcPub 6. SM I. -84, Hyvinkäii 1, -84'
Myyrmiiki Cup 1. -92

0. asemajoukkueessa
1. syntymiivuosi
2. ammatti
3. aloittanut curlingin
4. muut harrastukset
5. entisetjoukkueet
6. meneslys

Ville Mäkelii (Keilh)
0. kolmonen 1. 1974 2. varusmies 3. 1990 4'
pesiipallo, vanhat outot 5. Iutut, Lost City Vikings
6. Serticon ss -turnaus 1, -93

Tommi Hiiti (Mick J.)
0, nelonen, varakapteeni l. 1971 2. markpäöI.
3. 1987 4. laskettelu, ilmajäähdytteiset autot 5,

Playboys 6. Myyrmäki Cup 1, -92

SUOMEN CURLINGLEHTI 1/94 II



ROLLI]YGSTO]YES
KARUMEININKI

Jo valmiiksi timantin kovaa joukkuetta heiken-
nettiin entisestäiin Basisti Bill Wymanilla (Jouni
"PartaD Weckman), joka oli osoittanut oikeaa ja
riittöv öä p e Ii h e n ke $ n iin s iv iili s s ii kuin p e like ntillii kin
(joukkueena jo hajonnut KOWO). Silmittömöstii
yrityksestä huolimatta Joukkue römpija taapersi 2.

divarissa pari seuroavaa kautta ja antoi kansain-
völisestikin odotetun Wimurtonsa odottao.

nuorten MM-kisojen karsinta. Peli oli raakaa ja
miestappioita ei lsskettu, paitsi iltaisin, Vain voittojan
tie aukesi itse kisoihinja saavuttihan Suomen pojst
Ioppu otte lupaikan isiintöm oa Rans kan parina.
Kymmenen todella vertsen pöön jölkeen pöädyttiin
usaln ke miin j a vasu j at kop iiä rdlais i p e lin Rans ka lla
mutta todellinen voitto ratkaistiin Rollartmaisen
s elvästi illansuussa hotellilla, jossa toistelut köytiin
mailla "miehisen kunnon" saroilla ja miestappiot
Iii h ent e liv öt 1 0 0 oÅ : a-
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Muuten kuusi sujui odotetun kaltaisesti, vaikka
joukkue ei voittanutkasn divisioonaansa vaan sijoittui
neljönneksi, Loppukeväästä tehtiin viimeinen
nuorisovierailu Ruotsin Bill Ross Trophyyn. Tiilld
kertao pädstiin kevyesti loppuotteluun, mutta
laivay htiöitte n tiu ka n aikatau lupolitiikan j a ottelun
myö hiiis e n al kam isaj an ko hdan vuo ksi jouni Jo u kkue
luovuttamasn tasaisesti alkaneen pelin jo keskivai-
heilkL

Bändin kausi piiiittyi taas (ylldtys yllätys)
miehistövaikeuksiin ja -vaihdoksiin. Pelaajiksi ja
soittajiksi kelpuutettiin kaksi lupaavaa ja nuorta
kaveria Keith Richards (Ville "Törky" Miikelä) ja
C harlie Watts (Pe kka " Jippo' Hara).

Vuosi 92/93 ei kovasta harjoittelusta huolimstta
s uj u n u t o do tetu Il a t ava I la j a j o u k ku e en r äj ä h dy s h e r k kii
ilmapiiri alkoi osoittaa syttymisen merkkejä.
Perustajajäsenen Mick Jaggerin erouhkaus sai lehdet

kirjoittamaan, Kaikki TV- ia radioasemat puhuivat
vuosisadan menelyksestä. Kiihked yleisön painostus
sai joukkueen Iuopumaan s uunnite lluista
miehistövaihdoksista ja legenda sai luvan jatkaa
taivaltaan tähtiin,

Piristysruiskee ks i j ou kkue kiinnitti myös kovilta ja
kalliilta pelaajamarkkinoilta Mick Thylorin (Markku

" k e u la kuv a " H d m ii löis e n), j o n ka p it kii j a va i h e i ks s

pelaajaura oli vienyt hiinet Fourboysien kautta Fc
Pubiin

Kansainviilinen ja ehkä maailman hurjimmin
pelaaviinjoukkueisiin kuuluva The Rolling Stones ei
suunnittele tulevaisuuttaan, koska tulevaisuus
suunnitellaan joka tapauksessa Stonesien pillin
mukaan. Legendat eivät lepöäia tulevia esiintymisiä
on buukattu esim SM-kisojen voitto vuonna -94,

UP the STONES.

Tommi Hiiti & Jouni Weckman

ri urheilulajien piiiittävät elimet ovat
e ntis tii enemmän alkaneet kiinnittäii
huomiota siihen, miten voisivat lisätd

sekii itse urheilijoiden että katsojien
miele n kiintoa o m a a laj iaa n ko htaan. Cur lingis s a

joukkueen ykkösheifidjA ei saa
poistas pesiin ed essii pelissii
olevaa kiv e ä. (Jos poisto
" v a h i n go s s a " tap a htu u, til ann e

polautetaan ennalleenl Tämä
tietdd sitd, että jos pöän
aloittanut j oukkue onnistuu
avauksessaan, niin ennen niin
tavalliset noIIapädt eivät toistu
kovin usein.

Kaikkea muutakin
s ii ii ntö u u distu s tuo tu Ilessaan,
mutta yksi asia on varmu. Se
I isiid y leisön vii htlvlyttö tiim ii n

hienon urheilumuodon parissa !

Juhsni Heinonen

Suoja-alue on tummennettu. Ykkijs-
heittöjö ei sat poistaa kiveä, joka
kokonaan on suoiatulla alueellc

tehtiin vuonna 1990 siiiintö-
uudistus, jonka vaikutus on
merkittiivä. Se muutti pelin
lu onn etta o lee llis e sti j ou kku-
eiden kannaltaja mikii tärkeintä
- niissä maissa joissa curling on
jo yleisölaji. Se tekee siitii
e nti s tii kin m ie I e n kiinto i s e m m an
katsojan kannalta.

Mistii sitten on kysymys?
Kun curlingia pelataan 8-10
pädtä, oleellista alkupiiissö on
tu rhien riskien viilttäminen ja
tästä syystä pelit etenivöt -
varsin kin huipputasolla - usein
saman ksavan mukaisesti. Piiän
aloittanut joukkue yritti ra-
kentaa peliii ottamalla kiviä
pesiin eteen ja vsstustdja poisti
ne niin, ettei omakaan kivi
jiiänyt peliin. Näin saatetliin
edetä pitkällekin, kun odotet-

aa aa aa

SAAIYIYOT: SUOJA-AL
ffi

UE
tiin vastustsjan virhettä, jota ei viilttiimiittö
tullutkuan. Näin kymmenen pään peli saattoi
pöiittyii jopa lukemiin 2 -1. Curlingissa tällaiset
pelit eiviit ole niinsanotusti yleisöön meneviti.

Uusien sdäntöjen mukaan kummunkaun

_@_@@
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TOUKKI]EET

EM-KISOISSA
S u o m e n n ais et s ij o ittuiv at A-ry hmän viiden n e ksi j a mie sten s ij o it u s o I i
B-ryhmön toinen vuoden 1993 EM-kisoissa Sveitsin Leakerbadissn

atkaan Suomen joukkueet lähtivöt
lauantaiaamuna S eutulastt 3. I 2. hyvillö
mielin. Olihan takana hyvin harjoiteltu syksy

j a kos ketusta huippupeleihin po hj onlahden toiselta
puolen.

Suomen kisajoukkue koostui miesten j oukkueesta,
jossa pelasivat kapteeni Jari Laukkanen, Petri
Tsutsunen, Pekka Saarelainen, Marko Latvalaja Tommi
Vahvelainen se kii naisten jou kkueesta kapteeni Jaana
Jokela, Nina Pöllönen, TerhiAro ja Laura Franssila
Lensimme ensin Zurichiin, josta jatkoimme junalll
Leu kerbadiin. Matkaan mahtui neAii junanvaihtoa tosi
tiukalla aikataululla, jossa junien ei sopinut olla yhtöön
myöhässä. No, matka sujui yllöttävänkin jouhevastija
illan suassa saavuimme kisapaikalle ajoissa, mutta
vösyneenä. Hotellille pöäsimme heti, mutta laukut
jouduimme kantamaan kilometrin ylömöke[ jotka eivöt
Sveitsissö yleensii ole kovin loivia.

Valmistautuminen
S u n nu ntain a o li v u o ross a h arj oitu kset j a rutu stunt in en
kisapaikkaan. Pelipaikassa ei ollut valittamista - pöin
vastoin. Paikka oli uusi urheilukeskus kuntosaleineen,
squas h kenttine en j ne. Sveitsilöiset osaavat laittaa
ulkoiset puitteet kisoille kuntoon. Keskuksessa oli
kisojen aikana curlinghallissa (,|-raainen) ns. k aruvin-
tola, jossa oli tarjolla kaikenlaista purtavaa ja juotavaa-
Lisöksi keskuksen oma ravintolo toimi koko ajan
töydellii kapasiteetillaan. Ravintola oli rakennettu
katsomon ylöpuolelle ja siinö oli isot ikkunatjiiiiUe pöin,
joten suosion voinee srvata. Onhan se kiva katsella
huippucurlingia ja siemaista vaikkapa hyvöö
sve its il öist ö ka hv ia lä mp im ikse e n.

Itse peliolot olivat hyviit. Kivet olivat hyviö, mutta
radat eivöt olleet aivan identtlsiö, erinomaisia kuitenkin.
Ratoihin sai tutastua ha4oitusten lisöhsi kymmenen tasollaja siitöjohtuen seuraavat ottelut alkulohkossa
minuutin ajon ennenjokaista peliä Miehillii oli huonoa olivot suupoloja. Tsekit kaatuivat 12-2, Venöjö 14-2 ja
tuuria, sillö he saivat neljössä pelissö viidestö Belgia 13-3. Nöin olimme alkulohkon voittajia, koska
ensimmiiisen harjoitusvouron. Se tarkoitti huonommin Hollanti hövisi kaksi otteluajajouni ktrsimaanjatkosta
luislavaajöötö heti peblauksenjölkeen. Allekirjoiuanut Laxemburginja Tsekkien kanssa-

t4 JUUML':, La)KLItrltLLIl W

onnistui hiiviämiiän kaikki arvonnat kisoissa (8
oaelua) ,mutta eihön pelejö arvonnassa hövitti

Pelit
Ensimmäiseen peliin liihdimme hyvillö mielin, ja ottelu
sujui suunnitelmicn mukaan puolivöliin saakkt (johto
7-3) , muutta tauolle jöi ilmeisesti kaikki osaaminen, silki
Hollanti tuli takaa ottaen pisteen loisensajålkeen vieden

lopulta voiton 7-9, Mieleni teki vajota maan alle! Paht
mieli kuitenkin katosi naisten voittaessa hienosti
isöntömaan Sveitsin 4-3, Seuraavana miehillii oli
vastassa "sekajoukkue" Luxemburg. Joukkueessa pehsi
mies Sveitsistö, Kanadasta, Ranskasta ja
Luxemburgista! Peli oli tiukkaa koko ujah, muttt yhdellö
kakkosella ja viimeisen kiven turvin saimme ottelun
hallintaan, Hallitsimme hermomme j a voitimme p elin
5-4 ja astuimme voittojen tielle, Olihan alkulohkossa
piiöstövö kahden parhaan joukkoon tavoitellakseen MM-
kisapaikkaa,joka oli ehdoton tavoite molemmilla, sekii
naisilla ettö miehillä

Suomen miehet taistelemasss Hollqntia vastaan.

Tömönjölkeen meillö peli alkoi kulkea ns. omalla



Suomen tytöt jatkoivat hienoja esityksiäön round
robinissa (runkosarjassa) voittamalla Sveitsin lisöksi
vielö Englannin 11-4 ja Saksan 12-3. Tömii tarkoitti
sitö, ettii Utöt olivfltjaetulla nejönnellii sijalla Skotlannin
kanssa ja joutuisivat uusimaan paikasta völieriin.
Valitettavasti qfit joutuivat taipumaan uusinnassa,
mutta liihellä oli viilieriipaikka. Todella hatunnoston
arvoinen suoritus ! Olihan sijoilus viides ja paikka MM-
kisoissavarma.

Suomen naisjoukkue taisteli i*elleen viidennen sijan ja
pöiisyn keviiän 94 MM-kisoihin.

Mie hillii oli edessii tiihiin asti törkein ottelu kisoissa:
B-ryhmiin semifinaali ,yalesia vasttan. Ottelu kulki
suomalaisten hallinnassa alusta asti ja 7-5 voitolla
mentiin B-ryhmiin
finaaliinj ossa vastaan
asettui hyväön vireeseen
pöössyt Hollanti. Se oli
noussut karsintojen
p artaa lta ry hm ö n Jin aaliin
ja osoitti kuuluvansakin
sinne. Se nimittiiin tyrmösi
meidiit! Thuolla sejohti 5-
I ja meidön riskinoton
jölkeen 12- I. Se oli
SHOKKM En ole koskaan
curling ur ani aikan a o llut
niin pettynyt omaan
s aorita kseeni kuin sil loin.
Oma pelimme oli sur-
keampaa kuin koskaan
aiemmin joukkueemme
kolmivuotisen historian
aikana. Ja vielö törkeim-
mössd pelissii.

Kuka piiiisee MM-kisoihin?
Hollanti meni MM-kisoihin, mutta Saomi ei. Oli
nimittöin köynyt niin, ettöA-ryhmössö seuraavien MM-
kisojen isiintömaa Saksa jåi seitsemiinneksi eli
viimeiseksi, mikä tarkoitti sitö, ettö sinoastaan B-
ryhmön voittajalle olisi mahdollisuudet pööstä kisoihin.
Hetken luultiin, ettei edes B-ryhmiin voittaja pöiise
kisoihin, vaan Ranska pöösisi (A:n 6:s),jos se voittaa
C hdlenge-pelin S uomea vastaan. Tarvittiin IYCF : n
kokous varmistsmaan Hollannin piiösyn kisoihin, on-
neksi" sillii eihiin B-ryhmässö olisi mitöiin tovoiteltavaa,
jos ei edes MM-kisoihin voisi piiästä. Meillii oli vielö
edessö ottelu Ranskaa vastaan seuraavqn vuoden A-
ryhmön paikasn Pelasimme khojen parhaan pelimme,
mutta Ranska olitaipumaton jd voitti 5-4 jönnittövössö
pelissil

Pelillisesti kisat meniviit hyvin, mutta kieltämöttii
MM-kisojen karkaaminen kiisistö oli pettymys meille
itsellemme. Vtikka toisaalta sijoittuihan niiiden kisojen
eli EM-kultajoukkue (E.Ramsft ell Norjasta) viime
vuonna B-ryhmön kakkoseksi kuten mekin, joten ei
konnatt masentua" Varsinkin kunA-ryhmän laajennusta
on kaavailtu ensi vuoden Sundsvallin kisoihin, Erikoista
oli, ettii viime vuoden B-finaalin joukkueet Norja ja
Tans ka pelasivat nyt A-finaalis ss.

Jiiljellö olivat enöö kisojen piiöttöjöiset ja
palkintojenjako. Yllölykseksemme myös B-ryhmön kak-
konen palkittiin. Oli ilmeisesti ensimmiiinen kerta
maamme Curling-historitssa, ettiijoukkue Suomestu sai

noutaa palkinnon tiipötöyden katsomon osoittaessa
suosiotaan. Se oli pientö balsamia haavoille, tosin vain
pientä! Kotimatka oli toisinto tulomatkarta
junanvaihtoineen ja nöin urakkamme kisoissu oli
onnellisesti ohi.

Jari Laukkanen

Kutu: Jussi

Norjan joukkue kuuluisa Eigil Ramsfiell voitti kaipaamansa
eu roop atn mesta r u ude n. Kuvassa vastassa Skotlannin Hammy McMillan.

@@@@
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Kauden 1993-94 aikana ovat MagnuS LadulåS CtaSSiC halitta. Majapaikan alakerrassa on
suomalaiset, Idhinnä hyvin- tunnelbana-asema,jostå on vain pari
köölöisetjoukkueet käyneet use- Klko kauden avaus tehtiin lokakuu^n pysäkinväliä halliile. Tämän takia
aan otteeseen ulkomaitla kil- alussa pelattåvåssa Magrrus Ladu-lås majapaikka sopii myös autotta
pailemassa. Tiissä tulee tarinaa :.t::.:'i,-^Yli:T:^"-t:a' 

suomararset matkustaville.

kirjoittajan omasta nökök-ut-, fff"tililää:i:,;Hä"åIl:tr r perit arkoivat p€rjantainå kromosta (Housetroops -ioukkue sista. Matkålle lähdettii
Hyvinköön sa,:iossa), sekö teisestioma'a aut"lt". L"*ilp":rlT; l5'00, joten,kävim.me vielä perjan-

vanQn mutlla Nwutluna. tällä kertåå hommåttu T[rku- '.
Perinteisesti hyvinkiiiiftiiset ovat rukholma välille. Toin pelataan KolmlnKerralsellå cup-

suosineet turnauksia, iotka joukkue, ko""-"in"io"nuffi ;t'$H;j:.|"1TflT.'li:Xtr5,i:
pelttaan Tukholmassa, Sundby- Stones seilasi eri reittiä. Lähtöpäivä Norj asta, kaksi Suomesta ja loput
bergin curling-hallissa. oli keskiviikko' joten .perillä ruotsalaisia. Norjan ykkösjoukkueen

Tukholmassa oltiin jo 
'orstai- kapteenina ori ko"rminkertainen maa-Sunbybergin halli s ij aits ee aamuna.

't\khotmassa sundbybergin kau- ilmanmestari Eigil Rams{iell ja kak-
kosjoukkueena myös Norjaapunginosassa. Halli sijaitsee useasti edustanut Tormod

alueella, jolla on useita eri
Ändr6assen.

liikuntapaikkoj a. Hallissa on
neuå rataa.Jolsta våKrturnen ffi ,,:-
huolehtii päiviftäin. Jään läm- tumuksella: Tommi Häti,Ville

po'la on -{ ! L Ja llman ram- rrffi -,, .,
pötila metrin korkeudella Pekka Hara. Joukkue onnistui

.iee.te *src. Petikivet ovat | ,rt' - i . \TU voittamaån oik€åssa paikassa

iaikki fuistortaan samanraisia | ,/ ' ,i, " \\ru oikeat pelitja pääsi jatkamaan

j a kaikissa uivisse on | "/ tl] r, :.:..:ffii&å alempaan loppusarjaan' Alem-

uudenaikaiset muovikahvat. K -.-erJftrå. massa loppusarjassa he

}1äärämittaiseJui.tooo"in"l@päasivätitnaa|iinasti.!aih-
@ rictrr r r e nerttnrerresrvirser-

läkään he eiYät voittaneetHallin päädyssä on kat-
somo ja pieni kahvio. Kåtso- Nötqtmö Suntbvbergin hallista' otteluå' hyvästä pelistä huoli-

mo on eristetty petititasta koko sei- Hlvin nukutun taivayön jätkeen T1i, *,1*l1välisellä kävt-

nän mittaisetta tasitukselta, joten oti koko torstaipEire "alr.aa *"Yj:lå pjTkk'sai hetikisojen

katsojien olot ovat lämpimät. Kat- harjoitella Sundbytergln loistavassa päåtteeksj kuhun seuraavan rToden

somosta nähden ratojen tois€ssa curling-hallissa. Halliin pääsystä oli t-:i*:": _ .
päässä on tulostaulutja kallistetut sovittu etukäteen Ruotsin curfng- ."o.u:tto:pj -joukkueessa pe-

peilit, joiden avulta katsojatvoivat tiiton sihteerin, n*an sunastromin l:si:at To,m.i Rantamäki' Jussi

nähdä myös toisen pään pesät. kanssa. Reissun p".n"ini" "ttti" 9::t",:,:lllliJussi Heinonsalo

Hallirakennuksessa on myös onkin harjoitella koLoo"itt"o p;ii"E ja 
!a1$u ftenttlnen' 

Pelit alkoivat

pukuhuoneetja suihkut miehil€ja loistavissa olosut teiss". iaÅ,ril" valNasti voittamalla loppuotteluun

naisille. Lisäksi rakennuksessa on kolmen tunnin hatioitt"r", ,yo.aen tää,::::". Sundtybergin oman

paikalisten seurojen toimistotitat. ja vastaava Lol-"tootioånlit"- il],uul:"t Mats wranån 5-2'

Ruotsålaiset ovat aina ystä- päivällä. Jatkossa vastaan tulivat parin

vällisesti antaneet suomalaisten Edullinen asuminen olivarattu vuo.den tåkainen ruotsin M r-
joukkueiden harjoitella hallissa Huvudsta Bostådshotelista, iokå on J-9u*.*11 Kåpteenlnåen Lårs-AKe

parin päivän ajan ennen turnauksia. s minuutin 
";orn"tr"n' 

p eer.a }ä1il:lä:il1-å.TJildä;

Kuea: Tomi Rantamöki
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on myös turnauksen järjestäjä).
Tappiot tulivat lukemin 2-5 ja 2-7.
Tie katkesija edessä oli loppupelien
seuraaminen katsomosta. Thrnaus
oli kaikin puolin mukava ja myös me
ilmoittauduimme samantien ensi
l'uoden turnaukseen.

I Kotimatkalle lähdettiin
sunnuntaina iltalautalla. nyt ensi
kertaa Seawindillä T|rrkuun. Halpa
laivareitti tarjoaa juuri sen mitä
lupaa : Rauhallisen laivamatkån eikä
juuri muuta. Etuna on todella
rauhallinen yö ja aikainen herätys
Thrussa. Kotona Hlvinkäällä oltiin
noin puolen päivän aikaan
maanantaina, Opiskelijoita kun
ollaan ei työpäiviäkään mennyt
hukkaan, valmistuminen våin
viivästly vähäsen...

aikaa harjoitteluun. Tutut kuviot
laivalla yli ja asuttiin samassa
majapaikassa. Kaikki ei ollut tuttua,
kuten aamulla huomasimme auton
tuulilasista. Parkkipaikka oli
kuukauden sisällä muuttunut
måksulliseksi ja saimme vaihteeksi
pysäköintisakon...

I Pelit alkoivat perjantainajo klo
| | ,00. Joukkueet oli jaettu neljään
alkulohkoon, joissa kussakin oli 5
joukkuetta.Tirnauksen tasoa kuvasi
h1vin, että kumpikin suomalaispo-
rukka voitti vain yhden ottelun. Oma
pelimme oli ailahtelevaa ja ainoassa
hyvässä pelissämme "murska-
simme" parin vuoden takaisen
turnausvoittajan, Peter Erikssonin
jopa 8-1. Gliders voitti vanhan

naisesti lentoyhtiöiden kilpailu-
kykyinen tarjoushinta, joka tuli våin
pari satasta kalliimmaksi per nokka,
kuin oma auto. Lisäksi lentäen
säästää kaksi matkapäivää. Lisäksi
järjestelyt sujuivat kivuttomasti EM-
kisoista tuttujen tanskalaisten
kanssa. Päätimme lähteä matkalle
päivää ennen kisoja, joten lensimme
Köpikseen torstai-aamu na ensim-
rräisellä koneella, Matkalle lähti
Yiimehetkien muutosten jälkeen
sama kuoro kuin aikaisemminkin eli
Tomi, 2 x Jussi ja Make. Lento-
kentällä oli vastassa Henrik Ja-
kobsen, joka oli tehnlt puolestamme
kaikki järjestelyt. Hän kyyditsi
meidän mukavaan, pieneen hotelliin,
jossa vietimme ensimmäisen yön.
Kisaj ärj estäj ät j opa maksoivat puo-
let hotellilaskustamme. Torstai me-
ni nopeasti kierrellessä kaupungilla
ja tutustumiskierroksella Carls-
bergin tehtailla maistaj aisineen.

I Perjantaiaamuna lJlrik Schmidt
haki meidät hotellilta ja kovalla
kyydillään jäähallille antoi meille
esimakua tulevasta: Ensimmäinen
pelimme olisi hänen joukkuettaan
vastaan. Pääsimme tunniksi har-
joittelemaan heti, kun he saivatjään
kunnostettua. Jään kunnostarniseen
oli varattu kaksi päivääja kaksi Ice-
king kunnostuskonetta. Jääkiekko-
kaukaloon mahdutetut kuusi rataa
havaitsimme heti erittäin liukkaiksi
ja suoriksi.

I Pelit alkoivat klo 15.00 ja

konkarin, Per
Näsmanin huikealla
loppurutistuksella
7-6. Sunnuntaina
seurasimme lop-
pupelejä katsomos-
sa ja keskityimme
lähinnä korttipe-
leihin. Paluumatka
sujui meiltä taas
rauhallisesti Sea-
windilläTUrkuunja
Gliders seilasi lähes
yhtä rauhallisesti
suoraan Helsinkiin.

SundbybergOpen HvidoweCup
Sundbyberg Open pelataan joka Jo usean vuoden ajan on ollut ensimmäisessä pelissä saimme
vuosi marraskuun puolivälissä. Itse puhetta tanskalaisten kanssa heidän Schmidt:njoukkueelta kovaa k15'tiä
olen ollut ensimmäisen kerran ko. järjestämästään kansainvälisestä ja hävisimme pystyyn 8-1.
turnauksessa vuonna 1981jatämä turnauksesta. Tänä ruonna vihdoin Pelisysteeminä oli meille entuu-
oli kahdeksas kerta kaikkiaan. saimme järjestettyä itsemme destaan tuntematon systeemi,jossa
Turnausta pidetään Ruotsin turnaukseen, joka pelataan Köö- tarkoitus oli voittaa mahdollisimman
kovimpana ja sen takia jouduimne penhaminassa, Hvidovressa, sa- monta peliä, päätä ja pistettä. Ki-
neuvottelemaan, jotta saimme massa jäähallissa kuin EM-kisat sassa oli mukana 32 joukkuetta ja
suomalaisille kaksi paikkaa kisoihin. 1986 ja tulevat EM-kisat 1996. jokaisella oli tiedossaan kaksi

Turnaukseen lähti kaksi Turnaukseen osallistui tällä ker-taa ensimmäistä peliä. Näiden pelien
hyvinkiiåiläisporukkaa.Ilousetroops joukku€ita Sveitsistä, Saksasta, jälkeen joukkueet rankattiin
oli samalla koostumuksella, kuin Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja voitettujen pelien, päidenja tehtyjen
Magnus Ladulåsissa. Gliders haki tietysti Tanskasta. pisteiden mukaan j ärjestykseen,
harjoitusta tuleviin EM-kisoihin ja Matkaa suunnitelta€ssa vaih- Tällä tavoin saatiin neljän kier-
heillä pelasivat Jari Laukkanen, toehtoina olivat laiva + oma auto tai roksenjälkeen selyille kahdeksan
PetriTsutsunen, Pekka Saarelainen, lentokone, Tällä kertåa valitsimme parasta joukkuetta, jotka jatkoivet
Marko Latvala j a Tommi Vahvelai- lentämisen, mikä myöhemmin cup-systeemillä varsinaista Hvi-
nen. Matkalle lähdettiin jälleen todettiin odotetusti erittäin dovre Cup:ia j a loput sijoilla 9-24
keskiviikkona, jolloin torstai jäi käteväksi. Valintaan vaikutti olen- jatkoivat ranking-systeemillä
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Ruotsin Pet€r Lindholm seuraa tilannetta



loppuun asti. Ensimmäisen häYiön
vuoksi jatkoimme sijalta 13 eli
alemmasta loppusarjasta.

Toisessa pelissämme pelasimme

Norj alaista, Lillehammerista tullutta
Morten Halsaa vastaan, jonka
voitimme. R an kin g- sy s te e mi n
ikävän puolen havaitsimme kun
naurua pidätellen pelasimme vielä
kaksi matsia Mortenin porukkaa
vastaan, toinen tasan ja viimeinen
voitettiin. Näiden jälkeen pelasimme

vielä tanskalaista Marianne Qvist:in
porukkaa vastaan j a ilolla totcsimme
olevan alemmassa loppuottelussa.
Olimme lähtiessä Yaranneet
optimistisesti paikat viimeiseltä
lennolta ja aikataulullisesti ei tullut
mitään kiirettä pelata finaalia.

I Ennen finaalia tajusimme, että
jokin runsaasta palkintopöydän
antimista odottaa jo meitä. Finaa-
livastustaja oli takawosien Tanskan
EM{dustaja Sten Hansen. Peli alkoi
hyvin ja olimme pitkään parin
pisteen johdossa. Heinonsalo jo
suunnitteli, mitä cd-levyä hän en-
simmäisenä kuuntelee palkinto-
stereoista. Peli kuitenkin tasoittui ja
meni jopa jatkopäälle. Ennen
ratkaisukiviä pesässä oli hirveä
härdelli ja meidän kivi ykkösenä,
mutta pienellä onnenkantamoisella
vastustaja sai ykköskiven ja Tomin
viimeisellä kivellä heittämä ykkös-
kivi oli helposti poistettavissa. Peli
hävittiin, mutta kaikile jåii kuitenkin
h)ryä fiilis hienosta pelistä ja hyvin
järjestetyistä kisoista. Koko
turnauksen voitti ruotsalainen
joukkue Dan-Ola Eriksson, Sören
Grahn, Thomas Sjölanderja Stefan
Holm6n. Joukkue kuittasi palkinto-

kaikki neljä pelaaj aa
hårjaamaan samåan tahtiin
broornilla.

I Jälleen kerran säästö-

budjetilla matkustaessa,
olimme varanneet ibellemme
turnaulsen ajalsi halvimman
mahdollisen majoituksen.
Ilotelliyön jälkeen ma-
joituimne hallilta 5 minuutin
kiivelymatkan piiässä olevalle
koululle. Majoitus toimi
hienosti, vaikka koululla
maj aili kaksi joukkuetta la
sinne oli vain yksi avain.
Seuraavalle kerralle meille
luvattiin koulumaj oituksen
vaihtoehdoksi myös perhe-
majoitusta, jokå sopii hlvin
meidän pieniin kisabud-
jetteihin. Päätimme retken
jälkeen ettei tämä jäisi
viimeiseksi Hvidowe Cupin
osallistumiseksi.

Gnldiipplet
Guldäpplet on turnaus, joka
pelataan ruosittain Uppsa-
lassa. Samaisessa turnauk-
sessa alkoi aikoinaan yhteis-

toiminta suomalaisten ja
ruotsalaisten curlaajien
välillä. Ensimmiiisenä maail-
maa valloifti FC PIIB -jouk-
kue, jossa silloin pelasivat
Jussi Erävuo4 Esko Ligg-
ne[ Jussi Heinonen ja Kau-
ko Orrainen. Vuosi oli muis-
taakseni 198Q joten vajaat 15

vuotta on Hyvinkiiiilfii kiyty
Ruobissa kilpailemassa.

Jussi Uusipååvalniemi aamupesulla. Luokan
lavuaarin hanastå tuli vain kylmää vettä.

summana olleet 20.000 Dkr. I Tänä vuonna Guldäpplet Myöhemmin kevään aikana
Tanskalaisten tämän talven EM-kak- järjestettiin 25. kerran. Suomen
konen',Tommy Stjerne ei päässyt edes curlingliitto vei mukanaan pienen Hyvinkiiiiltii onTtrkholrnaan lähdössä

loppuotteluun, nuistolahjan ja osallistui kisoihin kolme joukkuetta. Sundbybergissä

kolnella jouklmeella. Hyvinkiiiilfii oli pelataan St. Moritz Cup -tasoi-
I Omaa väriään kisoihin toi pelaamassa kaksi HYPS:in tusturnaus 4.{3.94.Thrnauksessa on

sveitsiläinen joukkue Romang. joukkuetta. Kitpailun 9, sija irtosi otlut hlvinkiiäläisiä jo viiden vuoden

Harjanvaihtosäännön jäIkeen ei joukkueella Matti ja Kari Orrainen, ajanja senovatkerranvoittaneetsekä

ainakaan Euroopassa näy montaa Timo Harju ja LeifGrönlund.Iliukan Tomi Rantamäki, että Jaana Jokela
joukkuetta, jotka pelaisivat paremmin eli 7, sija saavutettiin joukkueineen, Kevään viimeinen
broomeilla. Sveitsiläiset sen sijaan joukkue€lla Pertti Sipiläinen,Tahvo koitos on vielä naisjoukkueella
jaksoivat broomata kaikki pelit ja Minkkinen, Manu Nummila ja Martti huhtikuun alussa MM-kisat Oberst-
pääsivätkin neljän joukkoon asti. Salonen. Kolmantena suomalais- dorfissa Saksassa.

Voimaajoukkueellanäyttiriittävän joukkeena oli matkalla M-curling
koko pelin ajan ja aikoihin en ole Vantaalta. Olli Rissanen kapteenina
nähnyt joukkuetta, jossa pystyisi joukk:r|e oli 5. ' &ssi UusiPddvdlziemi
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Ku!å: Tomi Rrntqmäki

Sveitsiläiset broomaajat Hvidovre Cupissa.
Kulå: Tomi Råntrmöki

Markku, Jussi, Jlssi ja Tomi palkintoineen.



SARJAilLANTEET
Osa seurojen sarjoista onjo pelattu loppuun, osa on vielä kesken. Joensuun tilanteesta kerrotaan aiemmin
tässä lehdessäja Hyvinkään sekä Espoon sarjatilanteista on myös erillinen lyhyt kertomus sivulla 8.

HYVINKIiÄN CURLING PIEKSÄMÄKI

MESTARUUSSARJA

19 I TALOUSIAI-O 2O

t6 2 SOLMU 2tl
I2 3 SAUNALYHTY t9
12 4 RÄIAGOLF 11

I2 5 OPASTINHUOUfO 14

t2 6 GWS t2
II 7 TELE IO

IO 8 KÖRMTT 9

10 9 PYROKRAATIT 8

IO IO LMANEN 8

6 II KARHUKOPLA 7
2 12 TtrRAVOX 5

13 MtrTSANPtrIKOT 3

MYYRMAKI

Kaksinkertainen kahdeksan
joukkue€n sarja. Runkosarjan
jälkeen neljä parastå joukuettå
pelaavat loppuottelut

Sarjatilanne 28.2.94
PEL P

A-CURLING I I2 I7
A-CURLINC IT IT 15

I.LOPPUSARJA

1 HOUSETROOPS
2 CLIDERS
3 FCPUB
4 ROLLINGSTONES
5 f,UROCKS
6 VATO

lrppupelitperes koknesta:

SEMIFINAALIT:
HouseFmps - R Stones
Housctroops - R Stones
Gliders - Fc Pub
Gfiders - Fc Pub

PRONSSIOTTELUT:
Rolling Stones-FcPub
Rolling Stoncs - FcPub

FINAALII
Honsetmops - Gliden
Hous€trooF - Glden

2. LOPPUSARJA

I HYPS
2 M-CURLING
3 RE\\'Y
4 TAHKO
5 PULTERIT
6 KIJRKUR
7 MLLI II
8 IJPN-DATA II

3. LOPPUSARJA

30 | KOHTWDENYST.
ZS 2 MCFOX
Z5 3 HYPSTEAM
23 4 ICING
20 5 HESTRA2000
9 6 !'ESIPO.|AT

7 STARS
8 A-CURLING
9 SVRSM
IO VARSI-NAISET
II CUR.IAT
12 PIEKSAMÄK

9-5

il 4. LOPPUSARJA

M.CURLING
EVU I
HURLICURLING
JÄÄHALLI

712
lt tl
98

106
KUUIÄ\KERImÄJÄT ro 6
EI-AINTARHA

6-0

8-6

I PATIT
2 KI!'IKOVÄT
3 HANGONTIE4T
4 NICEGAMBLERS
5 SVRKINGS
6 HSV

1. SARJA

I MEKA2
15 2 VAALIJÄI-A
13 3 CHDCKMACRK
t0 4 I'RU
8 5 SÄHÄKÄT
8 6 POSTI

5 1 MEKÄl
8 SEKASISUT
9 KELPOPO'Af
IO PIKADON
II POP

l2 KnTK<ÄÄT
I 3 I-AKIMIEHET

l0 5

@
ESPOO CC
l. divisioonan sårjåtihnne 22.02.1994

I. RYTTYLANVISA 14

2. LIMFS I I
3. !'ILMI$ 8
4. KOr r'OtÄN

ITARMONIKKA 5
5. J}'I,IÄIiJÄT 4
6. RYMYL,/i LADIES 4
7. FLINTSTONtrS 4

2l
t7
l6
14

7

1

2l
l6
t5
t4
t4
r3
11

8

ATK-ASIOISSA
UPN-DATAOY

Jussi ja Markku
Uusipaavalniemi

Hyvinkää
914 - 453 953



TbmiRuntamiiki
puh. 914-439807

fax 914-439807

Y RI T Y S KO ]Y S T] LT O I T\T T I
& ORGANISAATIONKEHITTAMINEN

@ YRITYSTRATEGIA

@ pt,amxtNonvrt

C(IRLI]YGVALI]YEET
HINNASTO 3.3.1994

IIARJAT:
horse hair, Canada:

Duke 8"
Iceman 6-"

hog hair, Scotlnnd:
Deluxe 8"
Luminous S"

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Muita tuotteita on saatavissa kohtuullisella
toimitusajalla Mahdollisuus ostaa lahjakortteja palkinnoksi tai lahjaksl Seurat
jajoukkueet: ensi kaudella on mahdollisesti saatavissa tilauksesta
s kotluntilaisia villapaitoj a seurasi logo lla varustettuna.


