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Sisiiiinpiiinlampiävä
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Tarkkaavainen lukija voi edelleen
huomata, että meissi curlingin harrastajissa
on miestä ja naista moneen lähtöön. Toisille
laji ta rj oaa sosi.lalisen kanssaläymisen
mahdollisuuksia ja virikkeisrä liikunraa,
toisille lajin myötä saattaa kehittyä elämänsä
merk itlåv in harrasrus sisälräen kansrin-
välisen kilpailutoiminnan ja yhdistys-
toiminnan kaikki tasot. Lajilla on siis kaikille
JOtaln annettavaa.

Lehtemrne vakiintuessa on aika pohtia
sen Iinjaa, sisältöä, ja viesriä lajin har-
rastajille sekä lajin ulkopuolisille tukijoille.
Saamistamme kirjavista artikkeleista ei ole
mitään moirirravaa, ne oval kaikki mainioira

JuttuJa. Toiset sisältäväl hurtria huumoria,
toiset pysyttelevät tiukasti asialinjalla.
Mikään tapa ei ole oikeampi kuin toinen. OrI
vain mietittävä, minkä kuvan haluamme
lajistamme antaa. Itse tiedämme, minkälaista
rentoutumista ja viihdettä curling kaikkine
oheistoimintoineen vakavastikin otetruna vol
tarjota. Miten asian näkevåt tahot, jotka ovat
kiinnostuneita curlingista urheiluna, mutta
eivär tunne lajin tauslaa. kulrtuuria ja sen
tuomia sosiaalisia mahdollisuuksia. Monet
hau skat kisamatkakertomuksel avoimuu -

dessaan saattavat herätää lukijassa enemmän
ihmetystä kuin urheilujulkkisten toilausren
puinti iltapäivälehdissä.

Meidän on siis valittava jonkinlainen
linja hauskuuden ja vakavuuden väliltä.
Haluammehan sä ily 5ä lajillemme omi-
naisen aidon rentouden ja sivistyneen
hauskanpidon leiman menettämättä silti
kuvaamme olympiaurheilulajina. Me
onnistumme siinä varnlastt ja kenlies
muutaman vuoden kuluttua saanlme huomata,
että lajimme on positiivisen julkisuuden
myötä kas\anut tuhan\ien naislen. nriesten,
nuorten ja varttuneenrmankin vaen
harrastukseksi.

Lajimme on siiti erinomainen, erra se

kasvaltaa levottomistakin sie lu ista rau-
hallisen harkitsevia urheilijoira. Se kdsvåttaa
urhe ilijo ita, jotka kykeneväl tulenlaan
loimeen nienr ) hnrlssa kovJn paineen
alaisena. Se kasvatr a urheiliioir.r..iotki
kykenev:it osilllistunrilan kansainviilisiin

sosi aalis iin tilaisuuksiin ja olemaan
ylpeydeksi kolimaalleen. Sc k as vart aa

rerveirä, rehellisiä ihmisiä.

Haluan tähän lopuksi esittää vapaan
suomennoksen määritelmästä The Spirit of
Curling. Määrirelm A löyryy yhdysvaltain
Curlingliiton kerho- ja bo n sp ie lk ä y !rö ö n

laatimasta säånrölehdykästä.

Curlingin henki

Curling on taito.jen ja perinreiden

peli. Hyvin suoritettu heirro on ilo
silmälle. Yhla suuri ilo on havaira
r ikojen 5aaros5a kehirtyneiden perin-
teiden vaikutus pelin henkeen. Curlaajat
kilpailevat voittaakseen, mutta e ivät
koskaan nöyryynääkseen vastusrajiaan.
Aito curlaaja veljrsisi mielummin häviön
kuin petoksella saavutetun voiton.

Hyvä curlaaja ei koskaan pyri
häiritsemään vastustajaansa tai muulen
estamään häntä pelaamasta parastaan.
Yksikään curlaaja ei tietoisesri riko pelin
sääntöJä tai sen perinreitä. Jos kuitenkin
vahinko pääsee rapahrumaän ya curlaaja
sen tiedostaa, on hän ensimmäinen, joka
asian tuo julki.

Koska pelin päätavoite on mää.itellä
pelaajien suhreelliser raidor, pelin henki
vaatii u rhei lu henkisyy rrä, ysrävällisrä
rsennelta ja k unn ioire t ra vaa kay(äy-
tymistä. Tämän hengen on vaikutettava
pelin säiintöjen tulkinlaan ja sovel-
tamiseen se kä kaikkien osapuolren
käynäytymiseen j åä llä ja sen u lko-
puolella.

yt kun yöt on valvottu, puhelut
so itel tu, näppäimisrö ja hiiri
våsytetty, kylät kierretty ja kori

sotkettu papereilla, on korkea aika pohtia
lehtemme tulevaisuutta. Sitä ennen haluan
k ii äd karkisla niislä positiivisisra
kommenteisla. joita lukijal ovtt enj{immdisen
n umeao mm e jälkeen antaneet. Niiden
kannustavien sanojen voimalla tämäkin lehti
syntyi. Haluan lehtemme puolesta kiittää
myös niistä harvoista, mutta tärkeistä
kon1menteista, jotka kertoivat puutteista ja
virheirä lehdeslämme. Nuo lommentir ovrr
auttaneet parantamaan lehteämme. Viela toki
on pa!on parannettavaa.

Kuten tatkkaavainen lukija voi tämän
numeron artikkeleista havaita, samat nimet
esiintyvät lehdessä varsin tiheään. Joistakin
tämä voi vaikuttaa sisäänpäinlämpiävålrä.
Täytyy kuitenkin muistaa, että meitä
curlingin harrastajia on vielä varsin vähän,
aktiivisia harrastaj ia vain kourallinen.
Onneksi aivan viime aikoina on ollut
havaittavissa aktiivisuuden lisääntymistä
laajemmissa harrastajapiireissä. Esimerkkinä
mainittakoon lehtemme kasvanut toimittaja-
ja tekijäjoukko.

Onko sisäänpäinlämpiäminen sitä, eftä
pyrkii toiminnallaan sen vähentämiseen?
Lehtemme tarkoitushan on lisätä tiedon-
kulkua ja tarjota kaikille mahdollisuus
ajatustensa esille tuom iseen. Ehkä seuraa-
vassa lehdessä voimmekin j ulkaista
KIRJEITA -palstan, jonne kaikenlaiset
mielipiteet ovat tervetulleita.

Nyt kun jo toinen lehden numero on
menossa painoon, voimme iloita. En$im-
mäinen numero ei jäänyt ainoaksi. Meidän
kaikkien velvollisuus on huolehtia siitä, että
lehtemme ilmestyy jatkossakin. Kukin omalla
tavallaan; kirjoittanralla artikkelin, t ar-
joamalla kuvia, hankkimalla m ainoksia,
osallistumalla toimittamiseen, taittoon,
lulostamrsecn. painotyöhön. postrtukseen ja
muuhun junailuun, jota kyllä riirtää.
Nykyajan tietoteknislen ongclnlien ratkaisu
ei ole aina hclppoa ilmtn asiantuntija-apua.

Mcilli on laji. jollaisra on ylpeä edusrna.

Tomi Rantantiiki
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AJANKOHTAISTA LIITOSTA
Hyvinkää 20.10.1994

Hyvä curlingsisko/veli
Sinulla on nyt kädessäsi

curlinglehti numero 2. Liitolla on
larkoilus tulevaisuudessa jul-
kaista lehteä vuosittain vähintään
kolme kertaa.

Curlingkausi 94-95 on käyn-
nistymåssä. Liukkaita ja rasaisia
jäitä odotellaan. Liitossa on nyt
I I jäsenseuraa, uusimmat seurat
ovat Tapanilan Erän Curling Club
ja Kuopion Curlaajar. Kuopion
seura on tehnyt sopim uksen
Kuopion kaupungin kanssa kyl-
män pa.kkitalon yhden tason
vuokraamisesta curlingin käyt-
töön. Kuopiossa pelataan ensi
talvena curlingia kahdella radalla
aivan kaupungin keskustassa.
Onnea ja menestystä uusille
curlingseuroille.

Vuoden 95 SM-Cup järjes-
tetään Vantaan Myyrmäessä.
Toivottavasti tapahtuma antaa
pääkaupunkiseudulla hyvän
esimerkin siitä, mitä curling voi
tarJota harrastajalleen. Vuoden
96 SM-Cupin järjestämisoi-
keudet on vielä m ahdollista
saada, tiedoksi jäsenseuroille.

Curling on jo virallinen
talviolympialaislaji Naganossa
1998. Liirto on aloirtanut viime
keväänä keskustelut kansallisella
tasolla Suomen Olym piako-
mitean kanssa olympialaisiin
liittyvistä asioista. Keskustelur
konkre lisoit u ivat jo siten, että
cu rl ing sai edustajansa (val-
mentaj a ja pelaaja) olympia-
komitean jårjestämään seminaa-
riin alkusyksystä. Curlingliirolla
on myös mahdollisuus saada
tukea valmentajaseminaarin
pitämiseen. Tällainen hanke on
vireillä ja tilaisuuteen on tar-
koitus saada asiantuntija-apua
ulkomailta. Liitto on parasta
aikaa hakemassa Suomen Olym-
piakomitean jäsenyyttä.

Suomen joukl<ueet ovat val-
mistautumassa kansainvälisiin
huipputapahtumiin. Ensimmäi-
senä koitoksiin lähtee Suomen
nuorten poikajoukkue. Prahassa
järjestetään ma.raskuun alussa
nuorten MM-karsinnat. Samai-
nen joukkue oli keväällä Yhdys-
valloissa karsimassa viime ke-

vään MM-kisoihin, mutta jäi
täpärästi kisojen ulkopuolelle.
Heidän ortelumatkansa jälkeen
amerikkalaiset läheft ivät Liitolle
todella sydämellisen kiitoskir-
jeen todeten poikien edustaneen
kunniakkaasti maataan. KiitoLset
pojille (Peruu Piilo + kumppanir)
vielä kerran myös näin julkisesti.
Tyttöjoukkueemmehan selvitti
tiensä vi ime kevään MM,ki-
soihin. He eivät päässeet kui-
tenkaan kisoihin samaan aikaan
olleiden y li oppi laskirj oi tusten
vuoksi. Li iton kannalta oli
valitettavaa, ettemme löytäneet
riittävästi tyttöpelaajia kisoihin,
joten jouduimme perum aan
osallislumisemme.

Yrittäkäämme yh dessä
hankkia nuoria curlingin pariin.
Meillä on mahdollisuus tarjota
heille myös kansainvälisiä
pelikokemuksia. Koululaissarjat
aikaan kaikilla pel ipaikka-
kunnilla. Tämän jälkeen myös
ouorten SM-kisat olisi helposti
järjestettävissä.

Naisten ja micsten edustus-
joukkueet lähtevät Ruorsi in,
Sundsvalliin joulukuun alussa
EM-kisoih in. Menestymi nen
näissä kisoissa ja tulevissa MM-
kisoissa on tärkeää, jotta Suomi
saisi paikan vuoden -98 olym-
piakisoihin. Lähtekäämme jou-
kolla kannustamaan suomalaisia
edustusjoukkueita (naiset Tii-
tinen, Pieksämäki, miehet
Rantamäki, Hyvinkää) menesryk-
seen Sundsvallissa, harvoin kisat
ovat näin naapurissa. Uskallan
sanoa, että kisojen paikan pää11ä

kokeminen on elämys curlingin
ystävälle. Lykkyä tykö suo-
malaisioukkueet. Hyvää curling-
kaurta 94-95.

Matti Orrainen

Suomen Curlingliiton
puheenjohtaja

Suomen Curlingliitto ry
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SILJA LINE JA
CURLINGLIITTO
YHTEISTYOHON
Suomen Curlingliitto ja Silja
Line ovat tehneet yhteistyöso-
pimuksen. Sopimuksen mukaan

Suomen Curlingliiton jäsenen

saavat alennuksia laivamatkois-
taan varatessaan matkaosa
Curlingliiton asiakasnumerolla.

Jäsenet nauttivat myös Silja
Linen myymälöiden kanta-
asiakastarjouksista. Kaikki Silja
Linella tehdyt ostokset ja matkat
kartuttavat Curlingliiton piste-
tiliä. tietyllä pistemäärällä saa

ilmaisia matkoja, joita voidaan

käyttää esimerkiksi edustus-
joukkueiden harjoitus- ja kilpa-
matkojen yhteydessä.

Curlingliiton jäsenet saavat

alennuksia seuraavasti: Alen_
nukset eivät ole voimassa
perjantain ja lauantain iltaläh-
döillä. Alennushinnat koskevat
Seaside-Turisti II -luokan hyttejä
matkoineen. Väleillä Turku-
Tukholma vaasa-Uumaja ja vaas
Sundsvall alennus on nor-
maalihinnasta 50%, ajoneuvosta
257o. Välillä Helsinki-Tukholma
alennus on I O0mk/henkilö/
suunta, ajoneuvosta 25%.

Toivottavasti alennuksista
on hyötyä curlingliiton jäsenille
ja mahdo llisim man monet
valitsevat laivakseen Silja Linen.
Tällöin liiton pistetili karttuu.
Mikäli olet kiinnostunut, saat
lisätietoja Curlingliiton yhteys-
henkilöltä, Matti Orraiselta.
Hänen yhteystietonsa löytyvät
sivulta 4.

Tomi Rantamäki

EUROCKS HAASTAA KONKARIT
T Yyvinkäällä curlingsarja

H pyörähtää jälleen
I ltayntiin marraskuun
alkupuolella kolmessa divisi-
oonassa. Mukana on taas jouk-
kueita Hyvinkään lis?iksi pääkau-

punkiseudulta. Ensimmäisessä
divisioonassa viime kevään
mitalikolmikko, Housetroops,
Gliders ja Rolling Stones ovat
etukäteen ajatellen kolme kovin-
ta. Kovan Yastuksen tälle kolmi-
kolle tulee antamaan Eurocks.

Edelliskaudella nuori
EUROCKS (keski-ikä n.l9)
yllätti monet ennakkoluu-
lottomalla ja valmiilla peliuään.

Joukkue pelasi hyvän kauden
jääden kuitenkin kovassa seu-

rassa niukasti semifinaalien
ulkopuolelle. Tällä kaudella
Eurocks pystynee antamaan
entistä kovemman vastuksen
vastustajilleen taitojen ja rutiinin
karttuessa. Lisäksi nuori nelikko
Perttu Piilon johdolla edustaa

kunniakkaita sinivalkovärejä
kansainvälisissä junioriturnauk-

sissa.

Vuoden 1994 Suomen
mestarit ja Hyvinkään sarjan
voittanut HOUSETROOPS,
nykyinen OPEL-TEAM, lienee
tänäkin talvena kova vastus
haastajilleen. Jussi Uusipaa-
valoiemen ja Tomi Rantamäen
johdolla joukkue lähtee alkavaan

kauteen hienoisena ennakko-
suosikkina. Tosin pieneenkään
ylimielisyyteen Opel-Teamillä ei

ole vaaaa.

Jari Laukkasen j ohtama
GLIDERS oli edellistalvena
hiipumaan päin. Joukkueen
tunnusomainen harjoitteluinto oli
tiessätu ja se niikyikin otteissa.

Motivaatio tuntui jääneen '93

EM-kisoihin ja sarjan alussa
Gliders haparoi pahasti mutta
paransi sitten jatkuvasti loppua
kohden ollen lopulta sarjan
kakkonen. Kesän aikana menes-

tyksen nälkä on varmasti kas-
vanut ja kokeneina pelaajina he

siivittävät varmasti itsensä
kovaan taistoon Hyvinkään ja
Suomen mestaruuksista.

Viime kausi päättyi kova-
maineisen ROLLINC sToNEs:n
osalta täydelliseen katastrofiin
kilpailukieltoineen ja SM-Cup:n
huonoine peleineen. Nyt joukkue

on jo hieman toipunut ko.
tapahtumistaja uhkuu taas kovaa

voitontahtoa. Tosin joukkueen
lupaava kehitys kärsii kova-
tasoisten turnausten puuttuessa
pitkän kilpailukiellod myötä.
Lisäksi pitkäaikainen "Rollari"

Jouni Weckman on ripustanut
curli[gkengät naulaan opiske-
lukiireisiin vedoten. Muuten
miehitys on ennallaan ja Markku
Hämäläisen johdolla Rollarit
taistelee sarjan voitosta.

Juhani "Hemppa" Heinosen
pitkät perinteet omaava FC PUB

saattaa kiilata itsensä kärki-
kahinoihin, mikäli kaikki osuuu

kohdalleen. Viime kausi jo
osoitti, että Pubi pystyy par-
haimmillaan kaatamaan kenet
hyvänsä. Nähtäväksi jää dittäiikö
puristus loppuun asti, viime
keväänä ei riittänyt. Sarjan muut
joukkueet voivat keskittyä
lähinnä sarjapaikan varmis-
tamiseen.

Toisessa divisioonassa
Markku Uusipaavalniemen UPN
DATA II on suurin suosikki.
Menneenä talvena joukkue kärsi
pahasti miehistöpulasta. Nyt
tilanne on saatu korjattuaja Data

noussee melkoisella varmuudella
takaisin kovaan I- divisioonaan.
Kovan vastuksen antavat taitavat
naisjoukkueet KUR KUR ja
KOHTUUDEN YSTÄVÄT.
Muuten on odotettavissa varsin
tasainen sarjakausi.

Kolmannessa divisioonassa
ei löydy selvää ennakkosuo-
sikkia. Pitkäikäinen Patit saattaa

olla yksi kovimmista. Kaiken
kaikkiaan kolmosen joukkueet
ovat keskenään melko tasa-
viikisiäja mikä tahansa niistä voi
nousta kärkeen.

Kuva 3. Kuvassa vasemmalta Kålle Kiiskinen, PerttuPiilo, PaavoKuosman€n

ja Teemu Salo. Lehden mennessä painoon joukkue on Prahassa

jun'orien MM'karsinnojssa
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TEKNIIKKA JA HARJOITTELU
äin uuden curlingkauden
kynnyksellä on syytä
palauttaa mieliin har-

joittelun ja tekniikan perusteel.
Toislaiseksi Suomessa harjoi-
tellaan erittäin vähän ja useim-
miten väärin. Kova harjoittelu on
kuilenkin ainoa tie saada curling-
osaamisemme huippu m aiden
tasolle. Ja sen mahdollistaa tason
nousu kautta linjan - ei vain
muutaman huippujoukkueen
osalta.

Harjoittelun pääpaino on
ehdottomasti keskitettävä tek-
niikkaan. Oikeata hei ttotek-
niikkaa ei opita hetkessä. Se
vaarii pitkä.jänteistä ja mää-
rätietoista harjoittelua. Itse heitto
ei ole mikään monimutkainen
tapahtuma. Mutta jotta suoritus
saadaan onnistumaan aina liki
1007c:sti niin se jo vaatii vuosien
kovaa työtä.

Oikeaoppinen tekniikka on
kannattavaa opiskella ensiksi

vaihe vaiheelta. Jokaista heiton
osa-aluetta tulisi harjoitella niin
kauan, että se syöpyy lähte-
mättömästi alitåjuntaan.

Kun näitä curlingin perus-
teita t reenataan, niin tulisi
välttää turhanpäiväistä heittelyä.
On huomattavasti hyödyllisem-
pää harjoitella tehostetusti
erikseen kaikkia osa-alueita -

merkkiin liukua, poistoja, kiven
irroitusta jne.

Aluksi, ennen jäälle menoa,

on syytä venytellä. Näin vältetään
ikävät lihasten kipeytymät. Jäällä
kannattaa ensimmäisenä ottaa
useita harjoitusliukuj a ilman
kiveä ja harjaa. Tällöin opitaan
tasapainoinen liuku.

Seuraavaksi voidaan paneu-
tua ns. merkkiin liukkuun. Yksi
harjoittelijoista menee näyttä-
mään h arj alla merkkiä, mitä
kohden sitten muut yrittävät
kiven kanssa liukua.

Me rkinn äyt täj ä n1enee

harjansa kanssa noin puoleen
väliä kenttää. Ideana on että
pystytään tarkemmin m äärit-
telemään mahdolliset virheet,
lähtikö heitto ulos, tuliko kivi
suoraan, oliko irroitusvaiheessa
jotain vikaajne. Tärkeätä on, että
se urataan tarkasti kaikkia
osavaiheita ja pyritään korjaa-
maan havaitut virheet.

Tekniikan I isäksi tulee
hallita heiton voimakkuudet ja
niiden vaihtelut. Eli on siis
olemassa erilaisia heittoja, suoja,
määris, poisto, rauhallinen
poisto, hakki, takapesä jne.
Poistojen voimakkuudet tulisi
saattaa joukkueen sisällä
samanlaisiksi. Kapteenin on
erittäin tärkeätä tietää heit-
täjiensä "voimat", jotta merkki
voidaan arvioida kohdalleen.
Jokaisen tulisi osata heittää
kaikkia mahdollisia heittoja.
Kaikkia näitä tulisi harjoitella

tasapuolisesti. multa jos joku
osa-alue erityisessti onnahtelee,
niin sitä treenataan muita
enemmän. Yksi kaveri on
näyttämässä pesässä mitä heit-
etään ja samalla taas seurataan
tarkasti mahdollisia virheitä.

Lopuksi voidaan ottaa ns.
pelailua harjoittelijoiden kesken.
Olisi rärkeätä, eträ yksi on aina
näyttämässä merkkiä, ettei
homma lipeäisi huolimattomaksi
heittelyksi. Heittojärjestystä on
hyvä vaihdella näissä har-
joituspeleissä, jotta saadaan
kaikille erilaisia heittoja ja
tilanteita.

Tommi Häti

I . Aloiosåsento
- påino ponristaval la jalal la
- kalse suoraar merkkiin
- olkap?iä samålla tåsolla
- rintåmasuunta kohti mcrkkiä
-heittokiisi suorana
- valitaan kieffe

2. Kivenheilarrtus
- ki vee työruetiiiin kohli rnerkkiä
- kallistutarn hieman eteenp?iin
- noustaan puol iksi pyst,Tn ja samalla

kiveä hei lautetaan taakcpiiin
- heilautusl ii ke on täysin rncrkin
suuntåinen

3. Liukulm l?ihtö

- heilauetaan kiveä eteenpän
- ponnistataan kohti merkkiä
- katse suoraan merkkiin

4- Liuku
- pä, kivi, etummainenja takim-
main€n jalka ova!sam&ssa linjassa

l-opuksi håluaisin vielä erityisesti painotta& että
- Heittokisi pidelii:in koko ajän suorana
- Heiton voima saädet:ijin ponnistavdllajalalla, €i kiven h€ilautuksclla
- Kats€ on kokoajän suoraan merkkiin
- Tekniikan hållilscminen vaalii jatkuvaa harjoittelua
- Heilon aikana ei noiala håriaan eikå kivfan
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POLVIONGELMAT
urlin gpelaajan kriittisin
ruumiinosa on tukijalan
polvi. Viime keväänä

maamme kolmen huippupelaajan
polvi leikattiin. Monilla pe-
laajilla on ongelmia polvikipujen
kanssa. Toiset kärsivät enemmän,
toisilla ei vaivoja esiinny
lainkaan. Onko olemassa apua
ongelmaan? Kävin selvittämässä
asiaa urheilun erikoislääkäri
Risto Elovainion luona Hel-
singissä.

Kerroin aluksi 1ääkärille
curlingin perusperiaatteet ja
asetuin liukuasentoon. Asennon
nähdessään hän irvisti ja kysyi:
"Eikö tuo satu?" Kerroin tyy-
pillisistä kivuista ja vaivoista-
Pienen analyysin ja pohdinnan
jälkeen 1ääkäri esitti joitakin
rekijöitä, jotka vaikuttavat
liukuasennossa.

Suositeltavin polven asento
olisi nilkan kanssa saman-
suuntainen. Jos jalkaterää
avataan paljon, ei Polvi pysty
seuraamaan mukana. suosi-
teltavinta olisikin polven ja
j alkatefän pitäminen suoraan
eteenpäin, eikä käännettYnä
sivulle. Tämä tietysti kaventaa
pelaajan tukipinta-alaa ja tekee
liukiasennosta epävakaamman-

Toinen polveen vaikuttava
tekijä on siihen liittyvien lihasten
jännitys. Erityisesti suurissa

Kuva 4. Liukuasennossa suurin osa kehon painosta tulee tukijalan polvinivelen

varaan. Polvinivel on taipunul sekä kiertynyt. Polven sisäsyrjän

limapussit ovat reisilihaksen puristuksissa. Tukijalan pakaralihas ja

ponnistusjalan koukistajalihas ovat venyneel.

reisilihaksissa syntyy voimakas
jännitys ja venymä. Mikäli
lihakset eivät ole riittävän
lämpimät, syntyy reisilihakseen
voimakas särky. Polven ojen-
tajalihaksen venytys on erittäin
suuri. Polven koukistuessa ja
ruumiin painon vaikutuksesta
lihas puristuu polvea vasten.
Tällöin lihaksen iskunvai-
mentimena toimiva limapussi jää
voimakkaaseen puristukseen.
Syntyvä kipu tuntuu polven
sisäsyrjässä.

Mitä pelaaja voi tehdä
välttääkseen tai vähentääkseen
polvivaivojaan? Reisilihaksissa

ei voi koskaan olla liikaa voimaa
liukuasentoa silmälläpitäen.
Reisilihasten ja polven ojen-
tajalihasten kehittäminen on
peruslähtökohta. Lisäksi lihasten
joustavuuden parantaminen
auttaa vaivoihin. Erityisesti
tukijalan pakaralihasten jousto
antaa mahdollisuuksia polvelle
edullisemman liukuasennon
hakemiseen. Ennen jäälle meooa
pitäisi suorittaa kunnon
alkulämmittely ja venyttely. Näin
vähennetään lo ukkaantum is-
riskiä. Jäällä ollessa on eri-
tyisesti Suomen kylmissä pe-
liolosuhteissa pidettävä huoli

jalkalihasten ja polven lämmön
säilymisesrä. Riittävän lämpö-
rilan voi säilyrrää liikum alla
tarpeeksi, tämä on erityisesli
kapteenien murhe.

Polven lämmittämiseen käy
myös polvituki, .joka samalla
antaa tuen polvinivelelle ja
polvilumpiolle. Parin sadan
sij o itu s nyt polvitukeen on
parempi kuin polvikivut, lcik-
kausja viiden tuhannen polvituki
muulaman vuoden kuLultua.
Ennaltaehkäisy on aina tehok-
kaampaa ja haivempaa kui n
vahinkojen korjaaminen j al-
keenpäin.

Vaikka moni ei curlingia ur-
heilunomaisesti harrastakaan, on
mielekästä kiinnittää huomiota
nivelten, erityisesti polvinivelen
huolroon. Riittävä lihaskunto ja
lihasten joustokyky au ttavat
nauttimaan pelistä entistä
enemmän. Punttisalilla käynti,
lenkkeily ja uiminen ovat hyviä
harjoittelumuotoja yleiskuntoa-
kin ajatellen. Lisäksi on syytä
muistaa kunnon venyttely.

Tomi Rantamäki

KUOPION
CURLAAMISIA
Alkuliu'ut
Kuopion tuntumassa kivi on
liukunutjo vuosia, tosin vain yksi
ja sekin varsin harvakseltaan
erään piilopirtin rantajäillä.
Joukkuepelin omaisen curlingin
ainekset kasautuivat lopullisesti
Kuopioon vuoden 93 joulukuussa
kun allekirjoittanut - paatunut
curlingfriikki - huomasi savo-
laistuneensa siinä määrin, etlä
curlingkentän saaminen Kuo-
pioon tuntui pakollisella. Pai-
kallisen hotelli Rauhalahden
idearikkaan ja kokeilunhaluisen
Tapio No kkirla n nr yö nte i nen

suhtautuminen curlingiin ei ollut
suinkaan vähäisin syy sille, että
c urling päästiin al oittam aan
Kuopiossa jo samana talvena.
Ratkaisevassa roolissa edellä-
mainittujen lisäksi olivat Auvo
Muraja ja Pekka Salonen, jotka
omalla tahollaan olivat jo
puuhailemassa Kuopiolaista
curl ingia. Kun yllämainitu t

henkilöt löysivät toisensa,
voitiinkin tammikuun lopulla
todetu Kuopion saaneen curlingin
erikoisseuran, ja helmikuussa jo
otcttiin tuntu maä lajiin Rau-
hal.lhdcn terassilla.

Lajiin ehti tu tustum aan
kevään aikana muutama kym-
menen henkeä firmatumauksissa
tai muuten vaan. Positiivisena
piirteenä voidaan mainita naisten
runsas osanotto; Taisipa olla yli
puolet curlaajista tuota edus-
tavampaa sukupuolta. Seuran
nais- ja miesjoukkueet ottivat
myös kulniakkaasti osaa SM-
cupiin ja Finnish Bonspieliin,
joissa saatiin kahmittua niin
voittoja kuin hiviöiräkin.

Katto pään päälle

Mennyt talvi osoitti jålleen
kerran jo tiedossakin olleen
tosiseikan, etlä niin tuukavira
kuin pelrilu hienolla s:iilli
ulkona onkin, ei krtto pään
piiällä olisi pahitteeksi. Niinp:i
Kuopiossir tullarnkin ensi
krudella kokeilem iln din kin

Suomessa ennenkokematonta
yhdistelmää: luo[nonjää beto-
nisessa parkkihallissa. Seura on
onistunut saamaan ensi kaudeksi
vuokralle aivan Kuopion kes-
kustasta I äm m ittä m ät töm ä s tä
parkki bal lista tilan, johon
tullaan jäädyrrämään kaksi
curlingrataa. Olosuhteet näyttäi-
sivät siis olevan kunnossa
ainakin vuodeksi eteenpäin ja
nähtäväksi jää lähteekö Kuo-
piolainen Curling kehittymään ...

Mie uskon niin.

Markku Uusipaavalnienli
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CURLINGIN SM- KIS AT PIEKSAMAELLA

urlinsin SIl kisrt
pe lat( iin 18.-10.3.
Pieksämäellä. Mukiina

oli H) \ inkJältö seitsetlriin
nriesjoukkue(la ja ko lrrre nlis-
joukkuetla. Vantaalta. Espoosta.

Joensuusta. Kuopiosta ja
P ieks äniäe lr:i oli kisoissa l2
nliesjoukkuetta ja kolme nais-

.joukkuetta- Na ise t pelasi\'al
täj''dcn kierfoksen kaikki kaikkia
\ astaan. jonka .jälkeen kaksi
parasla pelasival finaalin.
N'liesjoukkueet oli jaettu neljään

lohkoon. Lohkoissa pelattiin
räyder kierrokset, jonka jälkeen

lohkovoirrajat pääsivät semi-
finaaliin. Semifinaalin voitlajal
kohlasiva! finaalissa.

Olosuhteet

Paikallinen curlingseura oli
tehnyt kuusi rataa jääkiek-
kokaukaloon. Halli oli ilman-
painekuplahalli, jonka valkoisen

muovin läpåissyt valo toi
mukavasti kirkkautta halliin.
Jaiän luisto oli buippuluokkaa
ainakin hyväkuntoisilla kivi-
sarj oil1a. Viikonlopun puheen-

aihe oli radat. Kuten ennenkin,

SM-kisojen jäät olivat vähin-
täankin mielenkiintoiset. Pe-

laajal kirosivat ratoja, joissa oii
paikkoja, joita ei yksinkertaisesti
voinut pelata. Näkym ät tömät
ylläträvät kallistukset aiheuttivat
joukkueille ylimääräistä pään-

vaivaa. Kisoissa menestymisen
edellytys olikin, että osasi lukea
jäärä ja olla välittämättä jäiden

aiheuttamasta ärlymyksestä.
Henkinen kantti ja kärsivällisyys
joutuivat erittåin koville. Vika ei

n iinkään ole kisajärj estäj issä,

va an jääntekoon varattavrssa
olevan ajan niukkuudessa.

Aiem mista vuosista Poike
ten tämän vuoden isännäl olivzll

sa.rneet pzrikalle lukuisan joukon

kalsoj ia kannuslamaan om ia
joukk ueitaan. Pic ksämäk e läisen
joukkueen onnrstuessa metelt
hallrssa oli niin v a ltava, et ta

pelairj i1t tLrskin pystyjvrl kuule_

maän .)mia alatuksiaan. Sellaistir

Kuva 5. Hyvink:iän Ranramäen joukkue esittivarminta peliä. Kuvåssa Markku H€nttonen ja Jussi Heinonsalo hårjaavat

voimakkaasti Jussi Uusipaavalniemen heiltämää kiveä.

kannu stu sta soisi useammin
kuultavan curlingpeleissä. Vali-
te rtavasti paikallisen yleisön
j ou kossa oli urheiluhengestä
tierämärtömiäkin koiranleukoja,
jotka mölisivät myös silloin, kun

v astustaj a epäonnistui tai oli
suorittamassa omaa heittoaan.

Naisten pelit

Hyvinkåältä oli mukana
Joke lan, Aron ja Kontion
joukkueet, Pieksämäellå Tiiti-
nen, Joens u us ta Koivula Ja
Kuopiosta Kärki.

Kon tion joukkueella kävi
huono tuurija he håvisivät kaikki
ottelunsa jzr jäivät alkusarjan
viimeisiksi. Aron joukkue hiivisi
J oke lalle ja Pieksämäen Tii-
tiselle ja jai siten harmittavasti
yhdcn voiton pääh ä n lo pp u-

ottelukarsinnasta. Joensuun
Mimmi Koivulan joukkue oli
sarj:rn ncljäs jil Kuopion täna
vu()nna i1l()ittanut Tcrttu Kiirki oli
vrrdcs.

Jokelan j oukkue pelasi
mainiosti, mutta jäi silti alku-
sarj an toiseksi hävittyään
alkusarjassa Pieksämäen Tiitisen
joukkueelle. Tiitisen joukkue
voittikin alkusarjan ja kohtasi
alkusarj an kakkosen Jokelan
uudestaan finaalissa. Tiitinen
siirtyi finaalissa ne lj än pään

jälkeen varmaan 8 0 johtoon ja
piti asemansa loppuun astl
voittaen ansaitusti lukemin l2-4.
Tiitisen joukkue otti tänä vuonna

ensimmäistä kertaa osaa SM-
kisoihin.

Miesten alkusarjan pelit

Muutamia pieniä yllätyksiä
lukuunottamatta alkulohkoista
selviytyivät semifinaaleihin
varsin kokeneet joukkueet. A-
lo h kos ta selviytyi jatkoon
Hyvinkään viime kauden meslari

Rantamäen joukkue, joka voitti
selvästi kaikki pelinsä. Lohkon
k.rkkonen oli niin ikäiin
H yv inkaiin Juntunen. Piek-
sam iicn, Jocnsuun J:l IlsPoon

Kuvå 6. Jari t,rukkanen ihnrljtt€lcc.

mih'n i:ii vie Jrrin heit-

Iämliiikivoli.
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Kuva 7. Hyvinkään Terhi Arolla ja Mari Lundenilla oli paljon pohdittavaa

Pieksämäen Sirpa Tiitisen joukkuetta vastaan.

ykkösjoukkueet jäivät armotta
tässä lohkossa viim eisille
sijoille. B-lohkon voittaja oli
odotetusti hall itseva mestari
Laukkasen joukkue. Ain oan

tiukan vastuksen ta ri osi
Hyvinkään Pahl. C-lohkossa
tapahtui heti alussa ylätys, kun
Pieksämäen Kartano vo ittr
Hyvinkään Markku Hämäläisen
ja kumppanien Rollin g Sto-
nesiksi nimitetyn joukkueen 9-5.

Toisessa pelissäån Hämäläinen
håvisi Hyvinkään Markku
Uusipaavalniemen joukkueelle
8-0. Lohkon voittaja selvisi
tiukan kamppailun jälkeen;
Uusipaavalniemi löi Ka.tanon 6-

4 j atkopäässä. D-lohkossa
hallitsivat Hyvinkään Jori Aro ja
Vantaan Rissanen. Rissanen
osoittautui keskinäisessä pelissä

kuitenkin voimakkaammaksi ja
selviytyi jatkoon numeroin 1 l-8.

Miesten loppupelit

Semifinaaleissa kohiasivat
Uusipaavalniemi - Rissanen ja
Rantamäki - Laukkanen. Uusi-
paavalniemi voitti vaivattomasti
Rissasen l2-5 ja selviytYi
finaaliin. Toisessa semifinaalissa
Rantamäki - Laukkanen nähtiin
mielenkiintoisia tilanteita Ja

upeita heittoja. Laukkanen johti
neljär pään j iilkeen 3-1.
Viidennessä piiässä Rantamäen
joukkue esitti erinomaista peliä
ja siirtyi 6-3 johtoon. Seitsemän
pään jälkeen tilanne oli jo 9-4 ja
peli näytti se I väl tä. Kahdek-
sannessa päässii Laukkancn hcitli

vaikeassa alakynnessä loistavan
neloispoiston, jonka avulla he

kavensivat tilanteeseen 9-7-
Yhdeksännessä päässä Ranta
mäen joukkue ratkaisi pelin
ottamalla kaksi pistettä ja tilanne
oli 1l-7. Viimeisessä päässä
Laukkasen oli enää mahdotonta
kuroa etumatkaa kiinni ja
finaalijoukkue oli selvillä.

Finaalissa sekä Uusipaaval-
niemi että Rantamäki pelasivat
varovaista peliä aluksi ja tilanne
oli 2-2 kolmen pään jålkeen.
Sitten alkoi tapahtua. Rantamäki
siirtyi ensin 4-2 johtoon ja johti
hallitsemaansa ottelua seitsemän

pään jälkeen 6-2. Yhdeksän Pään
jälkeen ero oli kasvanut ja
tilanne oli 8-3. Viimeinen pää oli
enää muodollisuus ja Rantamäen
joukkue uusi SM -tittel insä
vuodelta 1992.

Tämän vuoden mestarijouk-
kueessa pelasivat M afkku
Henttonen, Jussi Heinonsalo,
Jussi Uusipaavalniemi ja Tomi
Rantamäki.

Mestarit edustavat
Suomea

Sekä naisten että miesten
SM joukkueet matkustavat joulu-

kuussa Ruotsin Sundsvalliin
pelaamaan EM-kisoihin ja
kamppailemaan pääsystä MM-
kisoih in, jotka vuonna 95
järjestetään Brandonissa Kana-

dassa.

Torni Rantamäki

Suomi matkalla
Olympialaisirn
nsimmäistä kertaa
suomalaisen curlingin
historiassa curlingmesta-

ruus vietiin Hyvinkäan ulko
puolelle. Pieksämäen naisel
osoittivat, e1tä pelata osataan

muuallakin kuin Hyvinkäällä.
Tapauksella on varmasli suoma-

laiscn curlingin kannalla myön-
{eisiii vaikutuksia. A in akin
Pieksämäen mahdollinen halli-
hanke saa uutta tuulta purjei-
siinsa.

SM-kisojen aikana käydyis-
sä keskusteluissa kävi ilmi, että

myös Joensuuhun aiotaan raken-
taa kunnon curlinghalli. Toivot-
tavaa on, että lisäksi Espooseen

saadaan lähivuosina kunnollinen
kansainvälinen curlinghalli.
Hyvinkäänkin on saatava oma
kunnollinen curlinghalli aikai-
seksi jos mielii säilyä curlingin
ykköskaupunkina Suomessa.
Kunnon curlinghallilla saattaisi
olla suurikin merkitys jos Lahti
saa talviolympialaiset järjestet-
täväkseen vuonna 2006. Curling
on virallinen olympialaji vuodes-

ta 1998 alkaen.

Naganon talviolympialaiset
199 8 ovat siis ensimmäinen
kerta, kun curlingissa jaetaan

viralliset olympiamitalit. Nåy-
töslljina cu.ling on ollut aiem-

min ainakin kahdesti. Uutena
olympialajina curl in gilla ei
ymmärrettiivästi ole mahdolli-
suuksia esiintyä kisoissa suurella

osallistujanliramii:irällli- Vrikktl
Olympiakisoissa on viinre aikoi-

na ollul pyrkimys supistaa
laajoiksi paisunutta tapahtumaa,

on curlingin kuirenkin katsottu
edustavan olympia-aatetta siinä
missä muutkin lajit. Olkaamme

tyytyväisiä olympiakeipoisuudes-

tamme.

Olympialaisiin paäsee

isäntämaa Japanin lisäksi seit-
semän muuta maata. Euroopan
maiden osalta karsintamene(tely
on seuraavanlainen. EM-kisojen
seitsemän parasta maata selviy
tyvät MM-kisoihin. MM-kisoissa
jaetaan sijoituksen perusteella
pisteitä. Kolmissa se u raavi ssa

MM -kisoissa (95,96 ja 9'll
saatujen maakohtaisten pisteiden

perusteella selviävät ne seitse-

män maata, jotka Japanin lisäksi
pääsevät tavoittelemaan olympia-
kultaa. seuraava mahdollisuus on

vuonna 2002, s itä seuraava
vuonna 2006, jolloin talviolym-
pialaiset saatetaan järJestää
Lahdessa. Kukaties curlingin
osalta kisat käydään jossain
nykyisistä curlingkaupungeis-
mmme,

Tällä hetkellä näyttää siltä,
että jo seuraavan vuosil(ymmenen

aikana S uo mella voisi olla
realistiset mahdollisuudet aina

mitaleille asti, kunhan asiat
hoidetaan oikein. On harjoi-
teltava palj on, pelaajien on
tehtävä uhrauksia työssään,
opiskelussaan ja yksityiselä-
mässään. On matkustenava usein

ulkomaille hakemaan kovia
pelejä ja keräåmään kokemusta.

On tehtåvä taloudellisia uhrauk-

sia. Nykyisellä pelaajakannalla
voidaan sinnire ll ä lähellä
maailman huippua joitakin vuo-

si a, mutta lulevaisuudessa on

kansallisen taitotason kohotta-
minen mahdollista ainoastaan
pelaajien mää.ää kasvattamalLa
ja pelin laatua kohottamalla.
Avainsana on JUNIORITYO.

D?
NACANO
1998
q<Lo
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NAISTEN SUOMENMESTARIT
PIEKSAMAELTA - EM-SUNDSVALL KUTSUU

yksyllä -93 ruvettiin
puuhaamaan SM-c u pia
Pieksämäelle. Kun kisat

saatiin paiklakunnalle, tuli esille
naisjoukkueen saaminen mukaan

kisoihin.

Pieksämäen paikallis-
sarjassa pelaa lukuisia naisia,
j oista koottiin joukkue sM-
kiso ihin. Tytöt harjoittelivat
uutterasti yhdessä ja tulosta
syntyi; Suomen mestaruus ensi

yrittämälläl Joukkueessa pela-

sivat Sirpa Tiitinen, Raili
Tikkanen, Aino Kähkönen, Anne
Olkkonen sekä varalla Sirpa
Minkkinen.

Suomen mestaruuden saavutet-
tuaan joukkue joutui uuden
tilanteen eteen kun mestaruuden

myötä avautui mahdollisuus
osallistua EM-kisoihin. Tytöt
ottivat haasteen vastaan ja
aloitettiin valmentautuminen ja
tuen etsimincn joulukuussa
käytäviin EM-kisoihin.

Tämän syksyn aikana on

käyty harjoittelemassa Myy.-
mäessä ja tarkoitus on käydä
myös Hyvinkäällä sekä osal-
listua johonkin Ruotsin tur-
naukseen ennen EM-kisoja.
Kisajoukkue on syksyn aikana

muodostunut seuraavaksi:

Kuva 8- Naisten suomcnmestarit 1994. Vasemmalta: Aino K?ihkönen, Raili Tikkanen, Anne Olkkonen, Sirpa Tiitinen.

l. Nimi
2. Asemajoukkueessa
3. Syntym:iåika

5. curlingseu.a
6. Aloitusvuosi
7. Muur harrastukset

l. SirpaTiirinen
2- kapteeni
3.30.03.1954
4. verovalmistelija
5. Pieksämäen Curling ry
6. 1989
7. p€tanque, lcnkleily

l Terhi Aro
2. varakapteeni, kolmas heittäjä
3. 10.02.1965
4. eläinlaäk?iri
5. Hyvinkiiiin Curling ry
6. 1983
?. sulkapallo, lenkkeily, pesäpallo

L Raili'nkkanen
2. kaklosheittäjå
3.05.06.53
4- apulaisverosihteeri
5. Piekämäen Curling ry
6. 1990
7.-

l. Aino K?ihkönen
2. ykkösheittäjä
3. I7.09.50
4- kassapöyti€n tarkastaja
5- Pieksamäen curling ry
6. 1989
7. keilailu, petanque

l. Pirjo Ylönen
2. valapel^rj^
3.20.r2.t954
4. metalliryöntekijä
5. Pieksäm:iki Curling ry
6. 1989

7. pctanque, kasvien iasvatus

KUULUMISIA PIEKSAMAEUTA
ieksämäellä cu rlingia
pelattiin viime kaudella
kahdessa eri divisioo-

nassa, joihin osallistui kaikkiaan
26 joukkuetta. Jäseniä Pieksä-
mäen Curling ry:ssä on 137.

Hyvinkään sarjaan Pieksämäeltä
osallistui yksi joukkue.

Pieksämäen Curling ry
järjesti SM-cupin maaliskuussa
-94. Kisoihin osalli stu i 19

miesjoukkuetla ja 6 naisjouk-
kue tta eri puolilta Suomea.

Pieksämäen seurasta mukana oli
neljä miesjoukkuelta, mutta
kaikki karsiutuvat loppupeleistä.

Sensijaan naisjoukkueen menes-

tys oli mainio, sillä Sirpa Tiitisen
joukkue voilti SM-kultaa ja
lunasti samalla paikan EM-
kilpailuihin.

Finnish Bonspiel turnauk-
seen Hyvinkäällä osallistui
Jorma Tiitisen joukkue, si-
joit tuen yhden nek sitoisl a.

Toukokuussa seuran joukkue

kävi Pietarissa osallistuen
Venäjän avoimiin mesta-
ruuskisoihin St. Petersburg Tro-
phy -turnaukseen. Talvel la
järj estettiin myös curlingin
teoriaa ja käytännön harjoittelua
Hyvinkääläisen Juhani Heinosen
johdolla.

Jorma Tiitinen

kr
I
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REVYY TAHTAA TULEVAISUUTEEN,

aineikas - aikoinaan
myös kunniakas -

curling-ryhmä, revyy
on revi- ja ryvetellyt mm.
Hyvinkään curling-areenoilla
lähes 20 vuotta.

Joukkue saalisti mitaleita
vuosittain lähes koko 80-luvun.
Revyyläisiä on ollut vaikut-
tamassa myös paikallisen cur-
lingseuran päätöksenteossa
johtokunnan jäseninä 80-luvun
loppupuolella.

Tausta

Revyynä jo vuosia tunnettu
porukka aloitti yhteistyönsä
k^rdella'1 617'1, jolloin pelattiin
Sveitsin hyppyrimäen juurelle
jäädytetyllä radalla. Alkuvuo-
sinaan joukkue mätti kiveä
nimellä AURA-Team. Itsekriit-
tisenä ryhmänä se tiedosti
käyttäytymistaipumuksensa ja
totesi nimenvaihdon olevan
välttämattömyys: yksimielisessä
äänestyksessä nimeksi päätettiin
tietysti REVYY. Kausi 94195

tulee olemaan Revyyn 18. kausi
Hyvinkään Curling-sarjassa.

Pelurit

Revyyssä ovat alusta alkaen
pelailleet "Kaitsu" Pahl,
"Pedjas" Kouvo ja "Saku" Hie-
tala. Matkan varrella ryhmässä
ovat saaneet "koulutusta" monet
curlilrgtaiturit. Muiden muassa

"Jakke" Laukkasen tekniikka ja
pelikäsitys ovat peräisin hänen

Revyy-vuosiltaan 80-luvun
puolivälissä. Nyky-Revyyssä
liufttelevat myös J-M Jerkku,
"Roope" Holmberg ja "Timppa"
Korhonen, joka pelasi Revyyssä

ensimmäisen jaksonsa jo kau-
della 82183 ja oli voittamassa
SM-cupia ja EM-edustusta.
Timppa teki c ome backin
liukkaille viime vuonna. Tässä

vaiheessa lienee syytä mainita,
että huoli matta lukuisista
halukkaista Revyseen ei ole
TOISTAISEKSI otettti nais-

Jäseniä.

Suksee

Joukkue voitti heti aloitus-
kautenaan silloisen 2.divarin
nousten ykköseen. Ja siitä se

lähti: Revyy oli mitaleilla käy-
tännöllisesti katsoen koko 80-

luvun (2 kultaa, 4 hopeaa, 3

pronssia). Kliimaksikausi oli 82/
83 Revyyn voittaessa Hyvinkään
sarjan, SM-cupin ja venyi
Suomen siihen asti parhaaseen

EM-kisamenestykseen, sijoittuell
10 parhaan joukkoon. Paria
poikkeusta lukuunottamatta
R€vyy on osallistunut kaikkiin
Finnish Bonsspiel-tumajaisiin.
Uppsalar Guld Äpplet -tur-
nauksessa Revyy on esiintynyt
kymmenisen kertaa. Curling-
liiton Suomen mestaruus-cup
finaaliin Revyy on taistellut
tiensä useita kertoja, mutta
finaalin yleensä melko varhaisen

aloitusajan (= noin puolilta-
päivin) vuoksi Revyyn kunto-
huippu on jostain syystä osunut

noin puoli vuorokautta pieleen.
Revyyn muista merkillepan-
tavis ta suorituksista main it-
takoon curlingin "Hole in one":

Hyvinkään Curling-historian
ainoa 8-0 numeroin voitettu pää

sarjapelissä. Edelleen curling-
liiton historian ensimmäinen
pelikielto "myönnettiin" Re-
vyyläiselle 80-luvun alku-
puolella.

Revyy vaikuttajana

Revyy antoi alkutahdit
"brezhneviläisyyden" kukis-
tamisessa seuran johtokun-
nassa jo vuosia ennen N:liiton
luhistumista. Tämän lis:iksi on

revyyläisiä ollut antamassa
panoksensa myös seuran joh-
tokunnan jäseninä 80-luvun
loppupuolella.

BUTT...

Kuva9. Ympiiristöoppia Uppsalassa Guld Applet{umauksen tauolla vuonna 1984. Vasemmalta Saku, Kaitsuja Pedjas

Tulevaisuus

Revyy pelailee niin kauan
kuin cuppi pysyy hanskassa.
Kuitenkaan unohtamatta vuoden

2002 talviolympialaisten galen-

iltaa. Revyyn filosofia voitaneen
kiteyttää seuraavasti : cu.ling-
seuran sosiaal isessa kanssa-
käymisessä Revyy osallistuu myös
peleihin.

Revyyn pojat
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Saksassa. Suomen joukkueessa
pelasivat Jaana Jokela, Nina
Pöllänen, Laura Franssila, Anne
Eerikäinen sekä allekirjoittanut.

Turnaukseen osallistui lO
mies- ja naisjoukkuetta. Mukaan
päässeet seitsemän euroop-
palaisjoukkuetta oli vali ttu
edellisen vuoden EM- kisoissa
saavutetun menestyksen perus-
teella. Pohjois-Amerikkalaisille
joukkueille oli varattu kaksi
kilpailupaikkaa ja yhdestä
paikasta olivat kilpailleet Japani
ja Australia.

Ensimmäinen vastusta-
j amme sunnuntaiaamuna oli
Norja. Joukkueen kapteenina
pelasi ru[saasti kisakokemusta
omaava Ingvill Githmark, muu
joukkue koostui juniori-ikäisistä
ensikertalaisista, Norja pelasi
huonosti, ja peli tuntui olevan
meidän. tohdimme kahdek-
sanren pään jälkeen 4-2. Sekä
taktisen virheen että muutaman
epäonnistuneen heiton takia
Norja otti yhdeksännessä päässä

kolme pistettä. Vielä viimeisessä
päässä Norja varasti pisteen ja
hävisimme pelin 4-6.

Sunnuntain iltapelissä sai-
mme vastaamme Skotlannin.
Christine Cannonin luotsaama
joukkue on kokenut arvoki-
sakävijä. Peli sujui meilt2ikin ai-
nakin kohtalaisesti, mutta siitä
huolimatta varmasti pelannut
Skotlanti nitisti meidät selkeästi
2-8.

Maanantain vastus-
tajaksi osui Japani. Ensim-
mäisessä päässä Japani otti
kolme, mutta loppupeli oli
hallinnassa; voitimme 9-5
varmalla pelillä.

Tiistaina metsästim me
arvokkaita päänahkoja. Aa-
mupelissä Sveitsiä vastaan o-
soitimme uudenlaisia kykyj ä;
nousim€ tappiosta voittoon.
Tasaisen alkupelin jälkeen
Sveitsin onnistui repäistä mel-

koinen kaula: Tilanne viidennen
pään jälkeen 2-7. Emme kui-
tenkaan menettäneet ioivoamme,
vaan käänsimme vähitellen pelin
itsellemme voittaen l0-8 !

Sveitsin joukkue (kapteeni An-
gela Lutz) on aikaisemmin voit-
tanut MM-pronssia vuonna -92.

Illalla kohtasimme Saksan,
jotajohti Josephine Einsle. Jouk-
kue on saavutanut MM-hopeaa
vuonna -93. Voitimme tasaisen
hyvätasoisen pelin 9-7.

Keskiviikkona taisi kisa-
väsymys yllättää. Peli USA:ta
vastaan ei kulkenut lainkaan.
Hävisimme ottelun kahdek-
sannen pään jälkeen 3-10. Bev
Behnken johtama USA:n joukkue
on kilpaillut aikaisem minkin
arvokilpailuissa, mutta menes-
tyksettä.

Torstaiaamuna Sandra
Petersonin kipparoima Kanadan
joukue (MM-kulta -93) iski
kyntensä meihin. Vaikka pela-
sime viikon ehkä parhaimman
pelin, loppulukemiksi jäivät 6-8
Kanadalle. Saimme jälleen ha-
vaita, että elumatkaa on vieläkin
l(urottavana.

Iltapelissä Tanskaa vastaan
painostimme hienokseltaan koko
ajan, ja voitto tulikin lukemin 9-
5. Tanskan kokeneen kapteenin
Helena Blachin (MM-kultaa -82)
lisäksi joukkueessa pelasi ju-
niorityttöjä, jotka edellisellä
viikolla olivat voittaneet ju-
niorien MM-pronssia Sofiassa,
Bulgariassa. Tumausväsyneitä?

Perjantaina pelattiin alku-
kierroksen viimeinen pelikierros.
Vastustajaksemme jäi Ruotsi, ja
kummallakin olisi paljon pelissä.
Voittamalla Suomen Ruotsi
pääsisi semi-finaalin ilman
karsintapelejä (viisi voittoa alla).
Jos me voittaisimme Ruotsin,
pääsisimme karsimaan semi-
finaalipaikasta ensimmäisen
kerran MM-kisahistoriassa.

Peli oli dramaattinen. Ruotsilla
oli vaikeuksia ja meillä kulki,
pitkään. Oli herkullista nähdä
maailmanmestareiden vm. -92
(kapteeni Elisabeth Johansson)
kalpenenvan. Johdimme 7-4
yhdeksännen pään jälkeen.
Viimeisessä päässä tapahtui
romahdus. Ehkä jonkinlainen
kaukainen mitalinkimallus löi

kipsin päälle, ja heitot epä
onnistuivat toinen toisens:
jälkeen. Viimeisen kiven turvir
Ruotsio onnistui saada nelj:
pistettä (en suostu muistelemaar
mi ten... ). Lopputulokseks
kirjattiin Ruotsille 7-8 voitto
Itku pitkästä ilosta!

Kuva 10. Suomen naiset olivat l?ihellä pää{täpelaamaan rnitaleista. Tiukka Suomen hallilsema ratkaiseva kamppaih

Ruolsia vastaan kiiiintyi kuitenkin viimeisessa p:i:issä kokeneempien ruotsiOarien voittoon.
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Suomen miesten

EM-joukkue
valmistautuu

iime keväänä Pieksä-
mäellä SM-cupi[ voit-
taja, Tomi Rantamäen

Iuotsaama Opel-Team, lähtee
edustamaan Suomea 94 EM-
kisoihin. Joukkueessa pelaavat
Tomin lisäksi Jussi Heinonsalo,
Markku Henttonen ja Jussi
Uusipaavalniemi. Joukkueesta oli
esittely Curling -lehden nume-
rossa 1/1994. Varam iehenä
mukaan lähtee vuoden 93 EM-
edustaja Pekka Saa.elainen.
Joukkueen valmentajana toimii jo
kolmatta vuotta ruotsalainen
Anders Thidholm.

Joukkue on laatinut itselleen
ohjelman, jolla valmistaudutaan
EM-kisoihin. Kesä kului kullakin
peruskunnon kehittämisessä.
Syyskuun loppupuolella aloitet-
tiin yhteiset j ääharj o ittel ut.
Suomessa ainoa paikka harjoi-
tella on Myyrmäen jåähalli, jossa
on käyty vähintään kerran
viikossa.

Peliin liittyvien seikkojen
lisäksi joukkue on tehnyt töitä
löytääkseen sopivan yhteistyö-
kumppanin liike-elämästä.
Nykyaikana ei sanaa spon-
sorointi enää tunneta, eli
yrityksen on saatava todellista
vastinetta sijoitukselleen.
Joukkueen ideoiden pohjalta
laadittuun y h te is ty ö s uunn i -

telmaan osoitti suurinta kiin-
nostusta Hyvinkääläinen
Kaupunginportin Auto Oy
yhdessä Opelin maahantuojan
kanssa. Neuvottelujen loppu-
tuloksena saavutettiin yhteis-
työsopimus, johon molemmat
osapuolet ovat tyytyväisiä.

Lisäksi joukkue on hoitanut
kansainvälisiä yhteyksiä, jär-
jestänyt kuljetukset, majoituk-
set, valmentajan, peliasusteet
sekä niiden painatukset, suun-
nitellut tiedotusta ja yrittänyt
hallita budjettiaan, mikä on
opiskelijoille tärkeätä.

EM-kisat, kuten kaikki
muutkin arvokilpailut, pelataan
erittäin hyvällä ja sioralla jäällä
lämpimässä curling- tai jäähal-
lissa. Vastaavia jääolosuhteita ei
Suomessa ole. Tämän takia
harjoittelun pääpaino on siir-
rettävä Ruotsiin, jossa on
lähimmät kunnolliset curling-
radat. Tälläinen matkailu ja
harjoittelu vaatii paljon aikaa ja
rahaa. joten kaikki on koitettu
junailla opiskelijoiden kukka-
rolle sopivaksi. Majoitus on
vaatimaton, mutta riittävä. Ruoka
laitetaan itse edullisesti, mutta
monipuolisesti ja terveelisesti.

Marraskuun alu ssa on
tarkoitus oleskella yhtäjak-
soisesti vähän yli kaksi viikkoa
Ruotsissa osallistuen peräk-
käisinä viikonloppuina pelat-
taviin turnauksiin. Marraskuun
ensimmäisen viikonlopun aikana
pelataan turnaus Sundsvallissa.
Samalla on mahdollisuus tutustua
etukäteen tulevaan EM-kisa-
kaupunkiin. Seuraavana viikon-
loppuna on turnaus Tukholmassa.
Kumpaankin turnaukseen osal-
listuu parhaita ruotsalaisia jouk-
kueita, joten kovat harjoituspelit
on matru.

Hyvinkäällä harjoittelu on
säiden armoilla kuten ailla
ennenkin. Hyvellä tuurilla,
siiiden suosiessa voi Hyvinkäällä
harjoitella parikin viikkoa ennen

kisoja, huonolla tuurilla ei ollen-
kaan. Tänä vuonna jäitä
odotellaan marraskuun alku-
puolella.

Harjoiteltava on kuitenkin
rankasti, jos aikoo EM-kisoissa
pärjätä. Pelisysteemiä on taas
mu utettu. Suomi kuuluu A-
ryhmään, jossa on l2 maata.
Ryhmä on jaettu vielä kahteen
lohkoon, kumpaankin 6 maata.
Suomen kanssa samassa lohkossa
on Norja, Ruotsi, Skotlanti,
Saksa ja Luxemburg. Lohkosta
pääsee suoraan kolme pa.asta
jatkoonja neljäs karsii B-ryhmän
kärkimaiden kanssa. Suoraan
jatkoon pääsy vaatii kahden
maai lm an kärkimaan tipaut-
tamista... no, yhtään ottelua ei ole
vielä hävitty, joten kaikki on
mahdollista. MM-kisoihin
pääsee EM-kisojen 7 parasta,
joten vähintään siihen ryhmään
pitäisi itsensä taistella,
parempikin sijoitus kelpaa.,.

Jussi Uusipaavalniemi

MM-tulokset

Naiset:

Alkusarja Voitot Häviöl

Canada 8 I

Ruotsi 6 3

Skotfånti 6 3

Saksa 5 4

Norja 5 4

Sveitsi 4 5

Suomi 4 5

USA45
Tanska 2 1

Japani I 8

Saksa voitti Norjan semikarsinnassa.

Semifinaalin tulokset:

Kanada - Saksa l0-6
Skodanri - Ruotsi l0-6

Finaålii
skotlanti - Kanada 3-5

Miehet:

Alkusarja Voitor Häviöt

Sveitsi 8 I
Kånada 8 I

USA54
Saksa 5 4

Ruotsi 5 4

Norja 4 5

Hollanti 3 6

Tanska 3 6

Skotlanti 3 6

Australia I 8

Semifinaålit:

Saksa - Kanada 5-6

Ruotsi - Sveilsi 6-4

Finaali:

Ruolsi - Kanada 2-3

EM-

Sunnuntai 4.12.

Maanantai 5.12.

Tiistai 6.12.

Keskiviikko 7.12.

Torstai 8.12

Lauantai lO.12.

NAISE'T

18.30 Ranska

13.30 Ruotsi

08.30 Hollanti
18.30 Englanti

12.00 Skotlanti

12.30 karsintapelit
A4:t - B1&B2

08.30 puolivälierät
18.30 semifinaalit
18.30 sijat 5-8

08.30 sijat 5-8,9-12

13.00 finaali,pronssi

MIEHET
18.30 Luxemburg

08.30 Ruotsi

18.30 Saksa

13.30 Skotlanti

08.30 Norja

12.30 karsintapelit
A4:t - Bl&82

18.30 puolivälierät

13.30 sijat 5-89-12
18.30 semifinaalit

08.30 sijat 5-8
13.30 finaali,pronssi

Perjantai 9.12
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EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN SUNDSVALL
IS THE START OF THE ROAD TO THE OLYMPICS

he European Champion
ships for men und ladies

in Sundsvall, S wede n

during the week December.l.- 10.

199.1 will be the main event for
the European curlers durirlg next
season. The event in Sundsvall
will be the biggest international

curling championships ever with
altogether 36 teams from 19 dif-
ferent nations. This is the sec-

ond time Sweden will host the

European Championships. The

first time was in västerås in
198 3.

Huge sports complex

Curling has been played in
Sundsvall since the 3O-ties and

for the past 50 years Sundsvall
has been one of the main curling
places in Sweden. There are six
different curling clubs in
Sundsvall, playing in a nice curl-
ing rink with four sheets of ice.

The curling rink is built nextdoor
to the main ice rink Gärdehallen
where the European Champion-
ships will be played. But the
curling rink will also be used

during the championships, for the

teams playing in the B-division.
Both ice rinks are situated at a

huge sports complex which also

includes an indoor football arena.

Just opposite the st.eet there

is the competitors hotel, the
Scandic Hotel. The Head Quar-
ter Hotel is Hotell Södra Be.get.

a first class congress hotel situ-

ated on the top of the South
Mountain with a fantastic view
over Sundsvall. Between the

HQ-hotel and the arena there will
be bus service.

Well-known curlers

There are lot's of great curl-
ers coming from Sundsvall and

some of them a.e involved in the

organization for the European

Championships. President of the

Or|anizing Committee is Karl-
Erik Bruneflod who was presi-

dent of the Swedish Curling As-
sociation from )9'78 lo 1982.

Bruneflod is also a great curler
and once represented Sweden as

skip the World Championships,
in Bern 1979. Hi also skipped

Sweden to a bronze medal at the

World Championships in Mil-
waukee in 1989. Thomas fin-
ished runner-up in the Swedish

championships as late as 1993

but has also been involved in
coaching. Both at the European

Championships in Perth 1992

and at the World Championships
in Oberstdorfin 1994 Thomas as-

sisted as coach and both times the

Swedish teams returned home
with silver medals.

The Organizing Committee with
different sub-committees has

been preparing for this event
since the spring of 1993. Last

season the committee got a spe-

cial chance of rehearsal when

Sundsvall organized the Swedish

championships for both men and

ladies. This event became a great

success in spite of no home team

managed to win the champion-
ships. However, the two winning
teams came from the same prov-

ince of Västernorrland where

Sundscall is situated. The ladies

team from the neighbor town
Härnösand, only 50 km north of
Sundsvall and the men from
Sollefteå, another 80 km north-

Swedish teams with
experience

These two teams will now repre-

sent Sweden in Sundsvall in De-

cember and both teams have
great international experience.

The sisters Anette and Cathrine
Nordberg, together with Helen

Branqvist won bronze medals in

1991 both at the World Champi-

onships in winnipeg and the Eu-

ropeans Championships in
Chamonix. Skip Anette
Nordberg was European Cham-
pion in Perth 1988, playing third
for Elisabeth Högström. The

fourth girl in their team for
Sundsvall is Helenil KIange and

she is an intern2rlional rookie.

Kuva 12. From left; Helen Granqvist, HelenaKla.nge, Cathrine Norberg, Anette

Norbere.

Kuva 13. From left; Stefan Hasselborg, Lars Vågberg, Hans Nordin, Mikaol

Hasselbors,

The men's team from Sollefteå is

exactly the same team that be-

came European Champions in
Lillehammer in 1990, the
Hasselborg brothers Mikael and

Stefan together with Hans Nordin

and Lars Vågberg. They also
played at the World Champion-
ships in Garmish- Partenkirchen

in 1992. The Hasselborgs and

Nordin also played three world
championships during the 80-ties

with a silver medal from Glasgow

in 1985 as best record.

New system of play

The Eu.opean Championships in

Sundsvall will be played accord-
ing to a new system of play. In
the A-division there are 12

teams, divided into two groups in
where they play a round robin.
The three best teams in each

group will go straight to the play-

off (quarter final). The fourth
ranked team has also a chance to

reach the play-off but have to
play any of the two best teams of
the B-division. With this new

system of play all the competing

teams have a theoretical chance

to become European Champion

and also to qualify for the World

Championships. The seven best

ranked teams at the Sundsvall

event are Qualified for the World

Championships in Brandon,
Manitoba, Canada. And there the

qualification system for the 1998

Olympic Games in Nagano will
start. So the road to Nagano, that

starts in Sundsvall for the Euro-
pean curlers.
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CURLING IN HOLLAND
he first curling club in
Holland, The Amsterdam
Curling Club, was estab-

lished in 196l by a groub of en-
thusiastic Dutch curlers. At the
beginning games were played
outside on artificial ice stadium,
which was speciaily built for
speed skating, one of the most
popular winter sports in Holland.

The next curlingclub,
The Utrecht Curling Club was es-

tablished in 1970 by Hans
Engelhard and Eric Harmsen.
Soon there were three more
clubs, in Den Haag, in Rotterdam
and in Leiden. That made the es-

tablishment of The Netherlands
Curling Association neccessary
in 1974. The association was
addmitted to the Royal Cale-
donian Curling Club in 1975.

The amount of regular curl-
ers in Holland was 250 in 1984.

Sirlce that the amouDt ha!
dropped to 150. There are only
twojuniorcurlers in Holland. So,
there are not enough juniors to
build up a teamlHappily, women
represent half of the amount of
curlers in Holland.

The national Teams are sup-
ported by the Dutch Olympic
Committee. The teams get money
from this committee dependinig
on their achievements. This sea-

son they get 19 000 guilders to
practice and compete in touma-
ments. The Dutch men's team
was at 7th place in WCC 1994 in
Oberstdorf.

Eric harmsen is the presi-
dent of the Netherlands Curling
Association- He also was the
President of the European Curl-
ing Federation 198 3- 19 8 8.
Annemie de Jongh is secretary of
the European Federation.

For time being, there are no
real curling rinks in Holland yet.
Many Dutch curlers form touring
teams and enjoy bonspiels in
other countries. Holland stages
one intemational bonspiel since
1974, The Windmill Cup, which
celebrated its twentieth anniver-
sary this year The famous early-
season event attracts entries from
all over Erurope, maybe next year
from Finland too.

Viola van den Hurk

2oth Windmillcup

Zoetermeer

t*. 1994
23" 2+t'25 September
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PIEKSAMAEN MIEHET VOITTIVAT
TURNAUKSEN VENAJALLA

ieksämäen joukkue oli
pelaamassa venäjän avoi-

messa curlingturnauk-
sessa St. Petersburg Trophy -94

Pietaissa 27. - 29.5.94

Joukkueita oli kaikkiaan
kymmenen. Englannista, Sveit-

sistä, Saksasta ja Suomesta

kustakir yksi joukkue ja loput 6
joukkuetta Venäjältä- Joukkueet

olijaettu kahteen lohkoonja pelit

pelattiin aikapeleinä 1 tunti 40

minuuttia. Pelit pelattiin urhei-

lupuistossa, jossa oli jalkapal-

lokenttä, tenniskenttä ja jäähalli.

Paikan nimi oli Ledovii Dvorez.

Ensimmäinen peli Pieksä-

mäen joukkueella oli Smirnoval
johtavaa Venäjän naismaajouk-
kuetta vastaan. Alku meni
merkkipelin vuoksi huonosti,
mutta lopussa Pieksämäki pystyi
kuitenkin puristamaan 6 - 4

voittoon.

Toisessa pelissä tuli vastaan

Robinsonin joukkue Englannista.

Peli kulki Pieksämäen hal-
linnassa koko ajan ja voitto tuli
lukemin 9 -7. Seuraava peli oli
Venäjän Curlingliiton presi-
dentin Zadvornovin joukkuettå
vastaan. Pelin voitti Pieksämäki

7 - 3. Viimeinen alkulohkon peli

oli Venäjän Kolesnikovin jouk-
kuetta vastaan ja peli kulki
Pieksämäen joukkueella mah-

tavasti ja voitto tuli lukemin 9 -

?. Finaalipaikka oli saavutettu
puhtaalla pelillä. Toisen lohkon
voittajaksi selviytyi Venäj än

miesteo maajoukkue kaptee-
ninaan Igor Minin.

Finaalissa Pieksämäen peli
kulki alussa mahtavasti, 4. pään

jälkeen peli oli jo 5 - 0, mutta
sitten 5. päässä tuli 4 - 0 häviö.
Ja vielä kuudennessä päässä

Venäjä sai pisteen eli peli olikin
äkkiä tasan. Tiukan keskustelun
jälkeen 7. pää voitettiin 5 ' 0,

jolloin vastapuoli näki pelin
toivottomaksi ja keskeytti pelin.

Finaalin voitto tuli siis Suomeen

Pieksämäelle lukemin 10 - 5.

Pronssi meni Saksaan.

Pieksämäen joukkueessa
pelasivat kapteenina Jorma
Tiitinen, Matti Salovaara, Sakari
Korpela ja Juho Seppänen.

Jorma Tiitinen
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SUOMALAIS ET ALOITTIVAT
KAIJDEN RUOTSISSA

uomalaiset avasivat
kilpailukautensa
perinteisesri (o kolmat-

ta kertaa) syksyn ensimmäisessä
Ruotsissa järjestetyssä turnauk-
sessa lokakuun alussa. Sitä ennen
innokkaimmat, ainakin EM-
kisoihin lähtevä joukkue, ovar
harjoitelleet Myyrmäen jää-
hallilla syyskuun puolivälisrä.
Myyrmäessä oleva kivisarja on
hiottu syksyn aikana. Kivet
luistavat nyt toisiinsa nähden
kohtalaisen tasaisesti, jolloin
määrämittaisen harjoittelu on
mielekästä.

Magnus Ladulås Classic

Tu.naus pelattiin 7.-9.10.
hyvinkääläisille jo tutuksi käy-
neessä Sundbybergin curling-
hallissa Tukholmassa. Kilpai-
luun otti osaa 32 joukkuetta,
joista 2 Suomesta, 2 Norjasta ja
loput Ruotsista.. Suomesta oltiin
mukana h y vi nkä äl ä isv o i m in
Markku Uusipaavalniemen ja
Tomi Rantamäen kipparoimilla
joukkueilla. Markku tosin
vaikuttaa nykyään enemmän
Kuopiossa. Markun joukkueessa
pclasivat lisäksi Mikto Orrainen
ja Raimo Lind. Tomin pillin mu-
kaan pelasivat Jussi Heinonsalo,
Markku Henttonen ja Jussi Uusi-
paavalniemi.

Norjasta oli mukana kaksi
tämän hetken kovinta norjalaista
joukkuetta, eli kolminkertainen
maailmanmestari Eigil Ramsfjell
joukkueineen sekä Tor- Mod
Andriassen joukkoineen. Veik-
kaisin, että jompi kumpi heisrä
edustaa Norjaa myös EM-
kisoissa. Norjan edustusjoukkue
selviää vasta pari viikkoa ennen
kisoj a.

Ruotsalaisilta oli mukana
paljon hyviä joukkueita, mm.
miesten ja naisten edustusjouk-
kue kapteeneina Mikael H as-
selborg sekä Anette Norberg.

Reissu alkoi tutuilla ku,
vioilla, eli autolla liikkeelle ja
Helsingistä laivalla Tukholmaan.
Markun porukka lähti jo tiisrai,
illana matkaan, jolloin heillc jii
kaksi ja puoli päivää aikaa

harj oitella ennen perjantaina
alkavaa lumausta. Me lähdimme
"vasta" keskiviikkona ja vas-
taavasti harjoittelimme puo-
litoista päivää ennen tumausta.

Pelit alkoivat kummalrakin
suomalaisjoukkueelta hyvin.
Markun porukka, joka pelasi
kolmella koko turnauksen ajan,
voitti ensimmäisen ottelun
helpohkosti, vaikkei tulos 6-5
siltä vaikutakaan. Tomin Opel-
Team aloitti myös voitol la.
Elitserienissä pelaava Hallström
hävisi katkeråsti 6-2.

Toinen kierros ei onnistunut
kummaltakaan joukkueelta.
Markun poppoo hävisi tiukan
taiston Mats Nybergin johtamalle
joukkueelle. Nyberg sijoittui
muuten viime kaudella Ruotsin
mestaruuskisoissa toiseksi. Opel-
Team vastaavasti leijui vielä
ensimmäisen ottelun jälkeisissä
pilvissä ja haparoi Stocksund
CK:n Vileniusta vastaan varsin
epävarmasti. Kaverit lähes
tarjoamalla tarj osivat voittoa,
mutta otetta peliin ei oikein saatu
ja tappio kirjattiin parilla
pisteellä.

Alkulohkon kolm annel la
kierroksella kummankin jouk-
keen olisi pitänyt voirtaa,
voidakseen jatkaa A- tai B-cupis-
sa. Markun porukka hävisi
vaslustajan onnistuessa hienossa
hei tossaan ratkai s u p ai kass a.
Opel-Team sensijaan onnistui
voittaa viimeinen alkulohkon peli
tyttöjoukkuetta vastaan. Näin
jatkopaikka alkulohkon kak-
kosena lohkesi B-cuppiin.

Markku, Mikko ja Rape
eivät päässeet loppupeleihin,
mutta se ei estänyt harjoittelua
hyvissä olosuhteissa. Muiden
mennessä juhlimaan lauantai-
iltana heput jäiv äl halli lle
harjoittelemaan neljäksi runniksi
(19.30 - 23.30). Kovassa tur-
nauksessa pelit menivät koh-
tuuliisen hyvin, ottaen huomioon
Mikon vuoden tauon ja toipu-
misen polvileikkauksesta.

Lauantai-iltana oli järjes
läjien perinteisesli järjestämär
juhlal. TAnä vuonna "Classic

kalas" oli nostalgisissa kellari-
tiloissa Tukholman vanhassa
kaupungissa. Ohjelmaan kuului
hyvä illallinen viineineen, kes-
kustelua, yhdessäoloa ja tanssia.
Päätimme kohentaa vähän juroa
suomikuvaa ja ottaa aktiivisesti
osaa lähinnä toisella ko-
timaisella kielellä käytäviin
keskusteluihin. Henttosen Make
yllätti jopa itsensä loistavilla
vieraan kielen keskusteluillaan
muiden pelaajien kanssa.

Maken loistava ja humo-
ristinen diskotanssiesitys sai
ansaitusti hämmästyneitä ja
ihasluneila katseita osakseen.
Alkuillasta Peter Lindholmin
joukkueen lauluesitys jäi suoma-
laisille mieleen ja yhä on mie-
tinnässä, josko omalla jouk-
kueella ol isi esittää tule-
vaisuudessa jotain vastaavaa.
Olematon laulutaito lisää mief
timistä, mutta...

Sunnuntain lopp!pelit pe-
lattiin 6:n pään peleinä B-
c up issa. Ensimmäinen peli
pelatiin erittäin varmasti. Peli oli
erittäin mielenkiinnoton kum-
mankin joukkueen pelatessa var-
maa pelii. Voitto tuli lopulta
sel västi numeroin 3-1. Odo-

timme pääsevämme pelaamaan
seuraavan pelin Norjan Rams-
fjelliä vastaan, mutta yllärräen
norjalaiset hävisivät pelinsä.
Pelasimme norjalaiset voittanutta
joukkuetta vastaan ehkä tur-
nauksen parhaan pelimme ja näin
olimme alemman loppusarjan
finaalissa. Vastaan tuli Ruotsin
edellisvuoden edustusjoukkue
Peter "Peja" Lindholm kaptee-
ninaan. Meillä peli kulki erittäin
hyvin ja Peja epäonnistui hieman
muutamissa viimeisissä heitois-
saan, jolloin peli päättyi ennen
aikojaan ruotsalaisten kätellessä
9-4 tilanteessa.

Ilta alkoi olla jo pirkällä ja
meidän piti ehtiä laivaan, joten
ylemmän loppusarjan finaali jäi
nikemättä. Finaalissa oli toisena
joukkueena odotetusti Ruotsin
EM-edustaja Hasselborg. Tur-
naus meni kaiken kaikkiaan
erittäin hyvin ja järjestelyt hyvin
hoidettu. Ilmoittauduimme sa-
mantien eosi vuonna samoihin
aikoihin pelattavaan samaan
tutnauKseen.

Jussi Uusipaavalniemi
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CURLINGVALINEET
Harjan historia

Harjaaminen on ollut lajin
alkuajoista lähtien pelin olen-
nainen elementti. Jo 1700-luvun

alun skotlantilaisissa kirjoituk-
sissa kerrottiin curlingheiton
yhteydessä tapahtuvasta lumen ja

roskien harjaamisesta.

Nykypäiviin asti on säilYnYt

1800 -luvulta peräisin olevia
luutia, jotka oli alunperin tarkoi-
te ttu jokapäiväisiin siivous-
roimiin, mutta joista vähitellen
alkoi kehittyä oma curlingiin
tarkoitettu malli. Tuota luutaa

kutsuttiin ja kutsutaan edelleen

nimellä broom, bruum i.

Scotlannissa kehittyi 1800 -
luvulla nykyistä harjaa vastaava

hevosenkarvoista tehty harja.

Kun skotlantilaiset jouk-
kueet tekivät pelimatkoja Kana-

daan 1900 -luvun alussa, veivät

he mennessään vanhoja bruu-
mej a. Harjan käyttö yleistyi
Skotlannissa ja syrjäytti bruumin

1920 -luvulla. Kan adalaiset
käyttivät bruumia huomattavasti
pidempään, osa heistä käyttää
sitä yhä. Euroopastakin löYtYY

vielä joukkueita, jotka käyttävät

bruurnia; ehkä eniten Sveitsistä.

Parempien peliolosuhteiden

myötä harjaamisen luonne
muuttui jään puhdistamisesta
jään lämmittämiseen ja siten
voitiin vaikuttaa entistä tehok-

kaammin kiven kulkem aan

matkaan ja sen suuntaan.
Nykyään käytetään miltei
pelkästään harjaa, ja bruumia
käyttävä joukkue on jo nähtävyys.

Nåiden kahden välineen eroista

on kiistelty aina.

Molemmilla on omat hyvät
ja huonot puolensa. Bruumaus on

näyttivän näköistä, mutta erittäin

raskasta. Harjaaminen on kevy-

empää ja harjan pidemmän
kestoiän vuoksi edullisempaa.

Kehitys johti eri tyylien
yhdistelyyn. Vaihtamalla harja

bruumiin kesken pelin voitiin
mu u ttaa peliolosuhteila, koska
bruumeista irloava nöyhlä roskaa

jäätä ja antaa pelille erilaisen
luonteen. Nykyiset säännöt
kieltävät vaihtamiisen kesken
pelin.

Nykyiset harjat

Nykyisin harjoja valmis-
tetaan pääosin hevosen ja sian

karvoista. On olemassa joitakin
synteettisiä virityksiä, jotka ovat

saavuttaneet vähäistä suosiota
On viii te tty niiden olevan
tehokkaampia kuin perinteiset
harjat, ainakin ne kuluttavat jään

miltei pelikelvottomaksi pitkässä

pelissä. Maailman curlingliiton
kokouksessa keväällä 1994
keskusteltiinkin synteettisten
harjojejn kåytön kieltämisestä.

Kan a d a I ai sv a I m i s te i se t
harjat ovat pääosin hevosen-
karvasta ja Skotlannissa val-
misietut siankarvasta. Sanotaan,

että siankarva olisi ParemPi
materiaali jään lämmittämiseen,
mutta hevosen karvallakin on
puolustajansa. Yleisesti ottaen
voidaan sanoa hevosen karvan

soveltuvan kylmempiin olosuh-
teisiin ja siankarvan halli-
olosuhteisiin.

Harjan ylläpito ja huolto

Yleisin ongelma harjoissa
on karvojen lähtö. Harjan hyöty
pelivälineenä kyseenalaistuu, jos

pelin aikana yksikin kivi mene-

tetään irronneen harjaksel takia.
Todellinen harjan käyttöikä
onkin 2-3 kautta. Skotlantilaiset
siankarvaharjat on koottu liima-
menetelmällä ja ne yleensä

kestävät pidempään. Kanada-
laisten harjavalmistajien suosima

niittausmenetelmä merkitsee
hieman lyhyempää harjan
käyttöikää.

Oikealla säilytyksellä ja
huollolla voidaan pidentää harjan

käyttöikää. Harja pitäisi säilynää
vakaissa olosuhteissa harjapuoli
ylöspäin. Suuret kosteuden Ja

lämpötilan vaihtelut lyhentiivät
harjan ikää. Mikäli harjaosa
löyslyy varren kiinnityksestään,
kan na ttaa ruuviliitos avata,
hittao liitokseen luja^ liimaa jx

\_-r'

J:
KUVA EDFSTA

Vasemrnalla on kuvattu liukurin pohjan muoto Oikealla vastaavasti

curlingkeng:in vakaampi pohjan muoto.

ruuvata varsi uudelleen tiukasti
kiinni. Mikäli harjan varren
ympärillä mahdollisesti oleva
muovinen kutistesukka löYstYY,

voidaan se kiristää uudelleen
lämmittämällä sitä kuumailma-
puhaltimella tai tehokkaalla
hiustenkuivaajalla.

Liukurit ja kalossit

Liukuri on m uovtnen
kengänpohjaan liitettävä kaP-
pale, jonka avulla voidaan liukua
jäällä. Liukurit on tarkoitettu
lähinnä aloittelijoile laj iin
tutustumisen ja Pelailun mah-
dollistamiseksi. Halpa liukuri
madaltaa kynnystä aloittaa
curlingin pelaaminen. Yleensä
seuroilla onkin halleissaan
lainattavia liukureita,

Kalossia käytetään suoJaa-

maan curlingkengän liukupohjaa
käveltäessä jiiän ulkopuolella.
Liukupohjan pitäisi säilYä
mahdollisimman naarmuuntu-
mattomana, jo tta sen liuku-
ominaisuudet pysyisivät hyvinä.
Kalossia käytetään myös pidon
parantamiseksi. läällä liikku-
minen on turvallisemman tun-
tuista, kun kalo ssi peittää
liukupohjan. Heito n ajaksi
kalossi tietenkin otetaan pois...

Kengät

Curlingin alkuaikoina hei-
tettiin miltei paikaltaan ilman
liukuvaa saattoa. Kun liukas
kenkä ja liukusaatto keksittiin,
jouduttiin hog-linja lisäämään
pelin sääntöihin. Muuloin
pelrajrt sar(toivat liukuit pcsäiin

asti kivi klidessäJn.

Curlingkengät eivät ole
mitkä tahansa lenkkikengiit,
joiden pohja sattu u olemaan
liukas. Suurin ero on pohjan
muodossa. Curlingkengän pohJa

muoto takaa vakaamman liuku_

asennon. Koska pohja ottaa
kiinni jäähän reunoiltaan, on

tukipinta mahdollisimman leveä.

Esimerkiksi liukurin kupera
pohja aiheuttaa curlingjkenkää
paljon epiivakaamman liun.
Lisäksi hyvät curlingkengät
istuessaan hyvin tukevat jalkaa,

jolloin kontakti ja tuntuma
jäähän säilyy. Liukupohja-
materiaaleissa on pieniä eroja.

Pääasia on, että pohja ei
vahingoita jäätä.

Curlingkengät ovat arvokas

sijoitus, joten niistä kannattaa
pitää hyvää huolta. Liukupohjan
varjeleminen naarmuilta ja
kenkien tuulettamienn pelirl
jälkeen pidentävät niiden
käyttöikää. Tosiasiassa kenSät

kestävät hyvin pidettynä useita

pelikausia.

Kaiken kaikkiaan curlin-
gissä tarvittava välineistö on

jokaisen harrastajan ulottuvissa.

Joiuekin riittää liukuri ja kerhon

lainaharja. Aktiivisemmat hank-

kivat oman harjan ja oikeat
curlingkengät. Heillekään eivät

vuosittaiset välinekustannukset

nouse läheskään yhtä korkealle,

kuin muiden lajien välinekulut
keskimäärin. Onneksi curling-
seurat onristavat kivet ja huo-

lehtivat niistä.

Tomi Rantamaiki
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JOENSUUN
CURLING-
TOIMINNAN
KUULUMISIA

iin on kesii vierähtänyt Ja
syksy on Jo sen verran
pirkällä että on taas aika

touhura cu rling - toi m innan
parissa. Keväällä kun Joen-
suussa lopetlelimme puulaaki-
sarjaa ja odoietut SM-kisat
Pieksämäellä olivat ohitse, meis-

tä monista "aktiivi-curlaajista"
tuntui sangen haikealta kun
anroisa pelikausi ja kaikki sen

mukanan tuoma hauskuus oli
ohitse.

Allekirjoittaneelle ja omal-
le joukkueelleni, Sorttiklubille
viime kausi oli ensimmäinen
kosketus koko lajiin ja samalla
erlsimmäinen pelikausi Joensuun
Curline ry:n puulaakisarjassa.
Joukkueellemme, joka kostuu
ennakkoluulottomista ja uusista
haasteista innostuvista nuo-
rekkaista naisista, se on ollut
upea kokemus. Lisäksi koke-
musten hakumatka Pieksämäen
SM- kisoissa oli myös tapah-
tuma, joka on jäänyt ainakin
meikäläisen, uteliaan maailman-
matkaajan, mieleen.

Seuraavassa pohdintojani ja
kuulumisia J oe n s u u I a i s t t a in
menneestä kaudesta, Joensuun
Curling ry:n toiminnasta sekä
tu lev an kauden odotuksista
paikalliselle loiminnalle ja vähän

laajemmallikin. Lisäksi kun olen
luvannut auttaa Tomia suoma-
laisen curling-toiminnan kehit-
tämisessä pohdiskelen samalla
sitä mistä on hyvät curljng-helket
(ehty.

Perinteitä...

Toiminnalla pitää olla perineitä.
Joensuussa on pIenr, m utla
akriivinen curlingin harraslajien
joukko sekå tehokast,r pelitrJi

milaa puulaakitasolla. Perin-
te iti, n vaali viimckaudella
ainakin myijs edellis!uodcn

meslari, puulaakisarjan voittaja
RöläFjoukkue, jolle ei löytynyt
vastusta tänäkäään vuonna.
Joukkueessa pelasivat kauden
aikana Hannu Väänänen, Veijo
Penttinen, Ari Pietarinen, Esa

Nissinen ja Juhani Eskelinen.

Jatkuvuutta...

Ja jarkuvuuta kuvastaa tieto että
Joe nsuussa pelataan curlingia
ensi kaudellakin ja varmasti vielä
rulevinakin vuosina. Joukku-
eiden määrä on vakiintunut Ja
niita on nyt yhteenså 25.

Positiivista Joensuun Curl-
ing ry:n toiminnassa on mYös se,

että vastoinkäymisistä huolimatta
ja ehkä sen vuoksi seurassa on

kasvanut yhteishenkeä uuden
hallin rakentamisessa tällä
kaudella. Ja innostusta riittää
hallin rakentamiseksi jo lähi-
vuosina enstistäkin paremmaksi

laajennusten myötä (kolmira-
tainen, tekojää ja uudet puitteet).
Kun rahoi tus saadaan järjes-
tymään ei talkootyöstä ja teki-
jöistä liene puutetta.

Kasvua...

Toiminnalla pitää olla tilaa
myös kasvaa ja kehittyi.
Joc ns u ussa curlingia pclataan
Iiihinnii hlrrastcnricless:i suurinl'

maksi os in työporukoissa ja
yst:ivysten kesken. Toiminnas-
tamme puuttuvat vielä aktiiviset
juniorijoukkueet Ja "ammat
tilais tasolle" tähtäävät Jouk-
kueet. Tulevaislrudessa kun
peliolosuhteita saadaan uuden
hallin myötä kehitettyä, on
toiminnassa mahdollista lähteä
tekemään myös aktiivista junio-
rityötä ja curling-markkinointia
lavoitteena tason nostattamlnen
kansalliseen kärkeen ja 

J opa
kansainvälisestikin merkittä-
väksi.

Jos itse niin haluamme, on
tämän hetken pelaamisen tasoa
mahdollista nostaa pienellä
skarppauksella, yhteistyöllä ja
viitseliäisyydellä korkeammalle
sekä miesten ettå naisten sar-
joissa.

It just depends on us .. and

the time we spend on it!

Menestyksen salat...

Oppiva ja avoin yhteistyö
sallii myös kritiikin ja palautteen

antamisen. Curling on peli, jossa

menestyminen perustuu monilta
osin peliolosuhteiden lisäksi
pelitilanteissa vaikuttaviin psy-
kologisiin tekijöihin, joukkueeen
osaamiseen ja yhteistyöhön.

Parhaimmin menestyvät
joukkueet, joissa kapteeni ja
pelaajat tietävät roolinsa pelissä,

tuntevat toisensa ja arvostavat ja
luottavat toisiinsa saumat-
tomasti. Hyvää pelifiilinkiä
tukee vielä ympäristö ja ystävien
kadnustus. Sorttilaisten toimin-
tafilosofiaa lainatakseni jouk-
kueen yhteistyössii on kysymys
toimintamallista "yksi kaikkien
ja kaikki yhden puolesta" kävi
niin tai näin. Yleensä silloin
kaikki käy vain parhain päin.

Tuntemani koko joensuu-
lainen Curling-team on hyvä
esimerkki tästä yhteistyöstä.
Joensuulaisen naisjoukkueen
sangen hyvä menestys Pieksä-
mäen SM-kisoissa oli etukäteen

arvioituna yllättävä mu tta
jålkikäteen arvioituna ei mikään

ihme.

Joukkueen taustoista lyhy-
esti sen verran että SM-tsolla
edellytettävää curling-kokemusta
oli ain oas taan Keilakeitaan
joukkueesla lain assa olleella
kapteenilla Mimmi Koivulalla.
M u ilta osin joukkue koostui
Sorl t ik lu b in lylijistii. (allckir-
joillnnccn lisiiksi joukkuecssn

loinlinta (ehosluu, pelit nopeu-
tuvrt jå joukkueiden erojen
trsuan n ut tu a pelit käyvä1
mielekkäämmiksi.

Jatkuvuutta loiminnalle tuo

myös Joensuun Curling ry:n v.

1995 uusi hallitus, loka on

valittu. Tulevalla kaudellä seu-

ran puheenjohtajana toimii Pekka

Vnittinen. Pekan ja allekirjoir
tanee n lisiksi seuran halli-
tuksessa toimivat ensi kaudella

Matti Virtaala, Ami Väänänen,

Leo Saarikorpi, Kari Vornanen,

Erik Niem ine n ja Reijo
Salminen.

Muutoksia...

Lisäksi toimintaa vie eteenpäin

positiiviset muutokset. Parhaim-
pia muutoksia viime kaudella
olivat Joensuun puulaakisarjaa
piristäneet kaksi uutta naisjouk-
kuetta, Keilakeitaan mimmit ja
Sorttiklubi ry. Toivottavasti
naisjoukkueita saadaan vielä
li sää, jotta jatkossa olisi
mahdollista kehittää naisille
myös oma sarja ja viedä siten
naisten curling-toimintaa eteen-

päin.

Riippumatta siitä että muu-
tosten tuulet eivät Joensuussa
vålrtämänä ole kaikki olleet posi-

tiivisia, vaan toiminnassa on
tullut myös takapakkia, esim.
cu rling -hallin olemassaolo on
ollut.jo useita vuosia uhattuna
kateellisten, poliitikkojen ja
ilkivallan harrastajien tahoilta,
paikalliset aktivistit jaksavat
ahertaa toiminnan kehittäm i
seksi. Uutta hallia rakennetaan
jo ja puulaakisarjaa on tehostettu
t u le valla kaudella j akam a lla
joukkueet ja pelit kahteen
divisioonaan.

Jaotlel u käy parcmmuus-

.lirjestykscssä eli viimc kauden
l0 parilst;r joukkuctta pclaavat I .

divisioonas,ia ja loput sckii uudc(

J()u kk ucct 2. divisioonassä. Näin
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pelasivrt Hele nil Tirn{)ncn.il Sirri
Laakkonen ja vlrrpclaajina sckll
huoltojoukoissr toimivar Sinikka
Leppinen jd Enni Soininen)
joide n pelikokemus ja lajin
tuhtemus pohjautui Joe nsu u n

curling-puulaakisarjan kahdcn
kuukauden pelijaksoon.

Tällä joukkueella tirkcin-
mät tckijät menestyksellc olivat
iyttöjen oma innostus, koke-
neimpien pelaajien ja ystävicn
tuki ja tekninen valmennus
(erityisesti Matias Virtaala,
Pekka Vaittinen ja "Tam p io"
Mika Malinen) sekä koko
j oensuulaisen Curling-teami n

antama kannustus ja henkinen
tuki. Lisäksi tytöt omaavat
oikean asenteen pelaamiselle
tässä lajissa.

He harjoitteleval aktiivisesti
mutta asennoituvat toimintaan
iloisella mielellä ja hurtilla
huumorilla tehden kukin osaltaan
parh aansa. Kun taloudelliset
edellytyksei ja varusteet (kiitos
Abloy Oy:n ja Keilakcitaan) sekä

huolto ovat kunnossa pe)in voi
olettaa kyllä sujuvan.

Naisjoukkuciden anti on par-
haimmillaan ollut iloinen peli ja
vähemmän tiukkapipoinen ote

lc liram iscc n. Sirn)irn fiilingin
ko inrme ka ik kie n kilpakunrp
pitncitten) nle j oukossa Picksii
nriicllä. Saa nähdii lllitii paineita
lrj in harjoittelu ja vuosien
kokcmus silcn itsclle tuo.

Michillä olisi näissii asi-
oissa hienran oppimista. Kan-
salliset ja. kansainväliset kilpai
lunratkal ovat tictysti Puulaa-
kisarj aa "totisem paa kamp-
pailua", mutta niilläkin kentillä
ei ole pahitteeksi keventää otetta
v:ilillå ja ottaa hieman ren
nommin.

Tasa-arvoa toimintaan.
Miehet pohtivat usein yhteis-
kunnassa sitä, miksi naiset eivät
ylcensä osallistu aktiivisesti.
Meillä naisilla on usein vaaara
jo utua kaikissa seuroissa ja
harrastuspiireissA miesten pai-
nostuksesta sellaisiksi "sihteeri-
köiksi", jotka hoitavat kniken-
laisia asioita, kaikkien puolesa.
Se uuvuttaa ja estää monen
tehokkaan naisen halun osal
listua.

Tervchdin ilolla Jocnsuun
Curling ry:n hallistusta ja sen
johtoa, joka ei ole näin vanha
kantainen vaan pystyy jakamaan
tchtävät tasapuolisesti. Uudessa

hallilukscssn ainoanr nais_jii-
scncnii \r in tehliiv:ikscni loimia
vain yhdislyksen PR-\'aslarvana.

Micttiessiini mitcn voln
vaikuttaa iäl I ai sessa sangen
merkittivässä asiassa pohdis
kelin koko curling toiminnastaja
yhdisrykscss:i mukana olenlisesta
seuraavaa: minkälaista ()imintaa
haluaisin markkinoida ja min-
kälaisessa toiminnassa viihdyn
itse niin hyvin että jaksaisin
vuodesll toiseen olla mukana ja
antaa sille panosiani sekä myös
omaa aikaani, joka on tällöin
aina jostakin muusta pois.
Asetan itse tiillaiselle toimin-
nalle seuraavat kriteerit:

l) Toiminta, joka on har-
rastuspohjaista, ei saa tuntua
työltä. Sen on oltava hauskaa ja
mukaansa tempaavaa- Lisäksi
toiminnan on oltava avointa ja
palkitsevaa,

2) Yhdistystcn Ja seurolen
j äsen istöllä pitää olla mah-
dollisuus vaikutltaa ja osallistua
kuitenkin n iin että osallis-
tujisesta ei tule pakonomaista
velvoitetla vaan j:isen vol
halutessaan olla myös Pas-
siivisena rivijäsenenä.

3) Avoin l()inr innirsl lL ticdol-
tunincn ja ku(sut yhteisiin tal-
koisiin luovat sitä yhteishenkeii,
jolla toiminlaa kehitelään jä
puitteita rakennetaan.

Talous ja mu ula puitleet
ylee ns ä järjestyvät kun cm.
enemmän asenteelliset ja toi-
minnalliset tekijät ov at kun-
nossa. Paineet tekemisessä luon-
nollisesti kohdistuvat seurojen ja
yhdistysten hallituksissa työs-
kenteleviin. J ohdolta se edcl-
lyt(äii kykyä nähdä asiat myös
"kentältä päin" n iin etlä
rivijåsenetkin kokevat saavansa

toiminnalta jotakin ja moti-
voituvat yhteisiin talkoisiin.

J oe nsu un Curling ry:n
toiminta on näiltä osin sangen
hyvässä mallissa. Jatkossakin se

vaarii meilrä kaikilra aikaa,
panostuksia ja koko tiimin
innostusta asiaan. Mielestäni
näistä asioista koostuu se iloinen
yhdessä tekemisen me inin ki,
josla oh hyvät curling helket
tehty. Tapaamisiin curling-
radoillal

Riitta Nevalainen

TURUSTT IUtfit0tittÄil s -Jt sERfllADfl.lÄ TAI slLlA scAllDlllAlllAtl.l

PORUKALLA LYSTIMPÄÄI

2607'mk/henkitö

Iauantai-iltaan

360;' mk/henk'ö

II-luokassa,
Tuotetunnus: POPPO

Ota kåikki irti lakkaamattomasta viihteen sykkeestä!

Tee ehdorus jolle tapurctran!Mie titkö ryhmäsi kanssa mitä tehdä ja minne mennä? Tässä idea, jonka esinäjälle

rapure[.xn varmasti: lähtekiä risreilvlle! Silja on,rina laadukas valinta. Upein ja monipuolisin risteilvlaivastomme

ohjelmararjonta on suunniteltu pitkälle eteenpäin ja paikan voi varmistaa hyvissä aioin.

Tariouspaketti jo kahdeksan (8)

henkilön ryhmälle.

Lähdöi1lä sunnuntaista

Lähdöilli

sis. miniristeilyn Turku-Tukholma-Turku, 2-4 hengen hytissä Turistr
(arvo 34,-) sekä ateriakupongin (arvo 85,-). Voimassa 5 .9.-21.12.1994 asri.
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CURLINGVALINE,ET

Kengät: Asham, Swede, alk.490,-
Harjat: Duke, Skotti, alk. 250,-

Muut: housut, kalossit, liukurit, alk.90,-

Tomi Rantamiiki

CERTICON SS

puh. & fax
9r4 - 439803

Ja lisäksi

monipuolista

YRITYSKONSULTOINTIA

Orsanisaation kehittäminen
Yritysstrategia
Markkinointi
Tutkimukset


