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Kuinka kirj oitan lehteen

Toivomme mahdollisimman monelta I ukij altamme
aktiivisuutta lehtemme sisällön kehittämiseksi. Eräs tapa
vaikuttaa lehden sisältöön on kirjoittaa artikkeli. Sen ei
tarvitse olla pitkä, sen ei tarvitse olla virheetön eikä
täydellinen. Riirrää, errä siinä on asiaa, jonka oletat
kiinnostavan muitakin kuin itseäsi ja asia liittyy jotenkin
curlingiin.

Ennenkuin otat kynäsi esiin, haluamme kertoa missä
muodossa mieluiten otamme aineiston vastaan. Valokuvat,
piirroksetja muu kuvallinen materiaali saa olla missä tahansa

käsinkosketeltavassa kaksiulotteisessa muodossa, myös
värikuvat käyvät. Tekstit ovat mielellään tallennettuna
jossakin PC-muodossa 3,5 tuuman levykkeelle. Mikäli
käytössäsi ei ole mitään tavallisimmista tekstinkäsittely-
ohjelmista (wP, wORD, wRITE), kirjoita levykkeen mukaan
selostus tallennettujen tiedostojen muodosta. Hyvä tapa
välttää hankaluuksia epäselvissä tapauksissa on tallentaa
tiedosto ASCI- tai DOS-tekstitiedosto -muodossa. On hyvä
liittää levykkeen mukaan orna paperituloste tekstistä.

Itse teksti kannattaa kirjoittaa yhtä fonttia käyttäen ilman
mitään erikoistehosteita. Mikäli käytät kappaleen sisen-
nyksiä, tee ne TAB-näppäimellä eikä välilyönneillä. Anna
tietokoneen vaihtaa automaattisesti riviä, älä siis päätä riviä
RETURN -näppäimellä. Tavutusta ei myöskäån kannata
tehdä, sillä taittovaiheessa se on kuitenkin tehtävä uudestaan.

Kaikesta teknisestä ohjeiden antamisesta huolimatta
emme halua rajoittaa lukijoidemme kirjoitushaluja. Voit
lähettää meille artikkelin myös paperille kirjoitettuna.
Palautamme aineiston erikseen pyydettäessii.
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Kuva:JukI. Satonen

ädessiisi on kolmas curlinglehti.
Nu meron sivujen m?iärä oo

poikkeuksellisesti 24. Riittävästä

materiaalista voimme kiittää aktiivisia
harrastajia eri puolilla Suomea, he ovat

tehneet lehdestä Suomen Curlinglehden
Aluksi pelkonamme oli lehden Hyvinkää -

painottuminen. Voime kuitenkin helpot-
tuneina todeta vaatan olevan väistymässä.

Toki monissa artikkelei ssa kerrotaan
pelaaj ista, jotka ovat hyvinkääläisiä.
Lehtemme ei kuitenkaan valitse esimerkiksi

maamme edustusjoukkueita eikä niitä
joukueita, jotka matkustavat ulkomaille ja
kirjoittavat matkoistaan kertomuksia
Toivottavasti lehtemme levittää curling-
tietoutta kaikille curlingpaikkakunnille ja

siten aktivoi pelaajia. Lehtemme tarkoitus on

kertoa aktiivisesta cu rlingtoi m innasta

Mikä on tilanne peliolosuhteidemme ja

seuratoimintamme suhteen? Lajimme
olympiajäsenyys antaa meille mahdol-
lisu u ksia. kykenemmekö hyödyntämään

niitä? Suurin osa meistä ei edes tiedä millä
tavalla peliolosuhteet ovat erilaiset
esimerkiksi Ruotsissa. Suurin osa tyytyy
nykyisiin olosuhteisiin, koska ei tiedä
paremmasta. Toki curling on niin hieno laji,
että alkeellisissakin olosuhteissa peli
maittaa. Kuitenkin hyvissä olosuhteissa

MATKITAAN
MI-]URAHAISIA
- päiikirjoitus 5. helmikuuta 1995

pelattuna voidaan päästä kosketuksiin lajin
todellisen luonteen kanssa ja pelaajat voivat

motivoitua kehittämään taitojaan ja hiomaan

niitä jopa täydellisyyteen pyrkien. Parempien

olosuhteiden saav ultam iseksi seurojemme

toiminan on tehostuttava ja liiton pystyttävä

tukemaan seurojen kasv up yrkim yksi ä.

Toiminnan tehokkuus lähtee kuitenkin meistä

jokaisesta, yksilöistä.

Meidän itse kunkin on pohdittava, miksi

pelaamme curtingia? Lisäksi meidän kaik-

kien olisi hyvä löytää henkilökohtainen
vastaus seuraaviin kysymyksiin. Millaisissa

olosuhteissa ja millaisessa Seurassahaluaisin

pelata? Mitä muuta haluan curlingilta kuin

itse pelaamista? Mitä curling voi minulle

antaa? Mitä itse voin antaa curlingille? Mitä
voin tehdä tulevien curlaajasukupolvien
hyväksi? Voinko kenties olla mukana

rakentamassa tulevaisuuden olympiamita-

listeja tai sitä järjestelmää, joka heidät löytää

ja valmentaa? Millä muulla elämän osa-

alueella minulla on mahdollisuus näin

monipuoliseen aktiiviseen toimintaan? Miten

koen onnistumisen, haluanko onnistua jossain

curlingiin liittyvässä asiassa? Voisiko

curlingin parissa kokea sellaisia elämyksiä,

joita on mukava muistella eläkepäivinä?

Olisiko Suomen curling tulevaisuudessa

vähemmän kehittynyt, jos en osallistuisi sen

kehittämiseen?

Kun pohdimme näitä kysymYksiä,

meissä syntyy tuntemuksia, toiveita Ja

visioita. Tuntemuksemme antavat volmaa

työskennellä ja visiot näyttävät meille
suunnan. Tuo sinäkin visiosi esille. Se on

helpoin tapa osallistua toiminnan kehit
tämiseen. Toinen tapa on toimia aktiivisesti
jossakin seurassa tai liiton toimikunnassa.

Toiminta perustuu yksilöiden panokseen.

Kenenkään ei tarvitse osallistua sen

enempää, kuiD mihin itse on halukas. Kaikki

suurct kokonaisuudet muodostuvat pienistä

osista. Aj atelkaamme muurahaisia Ne

roimivat kollektiivisesti yhteiste n pää-

määriensä saavuttamiseksi. Pienet, mität-

tömät kuusijalkaiset hyönteiset pystyvät

yhteisvoimin aakentamaan omaan kokoonsa

nähden suunnattomia kekoja. Pystymmekö

me rakentamaan Suomeen edes yhden oikean

curlinghallin? Tai olisiko parempi kysyä,

mikä seura ehtii ensin?

Niin kauan kuin on loivoa, on myös elämää...

ja curlingia.

Tomi Rantamäki

Curling on taitojer ja perinteiden peli.

Hyvin suoritettu heitto on ilo silmälle.
Yhtä suuri ilo on havaita aikojen saatossa

kehittyneiden perinteiden vaikutus pelin
henkeen. Curlaajat kilpailevat voit-
laakseen, multa eivät koskaan nöy
ryyttääkseen vastustajiaan. Aito curlaaja

valitsisi mielummin häviön kuin
petoksella saavutetun voiton.

Curlinsin henki

Hyvä curlaaja ei koskaan pyri
häiritsemään vastustajaansa tai muuten

estämäån häntä pelaamasta parastaan.

Yksikään curlaaja ei tietoisesti riko pelin

sääntöjä tai sen perinteitä. Jos kuitenkin
vahinko pääsee tapahlumaan je curlaaja

sen tiedostaa, on hiin ensimmäinen, joka

asian tuo julki.

Koska pelin päätavoite on määritellä

pelaajien suhteelliset taidot, pelin henki

vaatii urheiluhenkisyyttä, ystävällista
asennetta ja kunnioitettavaa kiiyttäy-
tymistä. Tämän hengen on vaikutettava
pelin såäntöjen tulkintaan ja soveltamiseen

sekä kaikkien osapuolien käyttäytymiseen
jää11ä ja sen ulkopuolella.
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T Tyvää curlingvuoden -95

H jatkoa kaikille laiimme
I Iystaville. Kausi on täy-
dessä vauhdissa ja joukkueet
valmistautuvat SM-cupiin hel-
mikuun lopulla. Myyrmäkeen on
t ulossa kuusitoista mies- ja
kymmenen naisjoukkuetta taiste-
lemaan SM cup tittelistä. Onnea
ja menestystä kaikille kisoihin.

Finnish Bonspiel järjeste-
tään maaliskuussa Hyvinkäällä.
Tämänvuotisen turnauksen ajan-

kohta on viimevuotista aiempi,
joten meillä on mahdollisuus
saada mukaan useita ulkolaisia
joukkueita niin Ruotsista kuin
Venäjältä, myös yksi sveitsi-
läinen joukkue on esittänyt kiin-
nostuksensa Hyvinkäälle tuloon.

Tämänvuotiset MM,kisat
pidetään Brandonissa Kanadas-
sa. Tällä kertaa ilman suomalais-
joukkueita. Sen sijaan juniorien
MM-kisoihin Pe(thiiD Skotlan-
tiin lähtee Suomea edustamaan
Perttu Piilon ja kum ppanien
joukkue. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että saamme kisoihin jouk-
kueen valmentajaksi ruotsalaisen

Olle Brudstenin. Onnea ja me-
nestystä kovaan turnaukseen,
jossa kymmenen eri maan ju-
niorijoukkueet kamppailevat
maailmanmestaruudesta.

Kansainviiliset
kokoukset Sundsvallissa

Sekä Euroopan, ECF, että
maailman, WCF, curlingliitot
pitivät kokouksensa EM-kisojen
iikaan Sunsdvallissa. Kokousten
välillä minulla oli tilaisuus
kahdenkeskisiin neuvotteluihin
sekä WCF:n presidentin Ciinter
Hummeltin että ECF:n presi-
dentin Roy Sinclairin kanssa. He

olivat kiinnostuneita Suomen
curlingin tilasta ja neuvot-
telimme kansainvålisten liittojen
mahdollisesta tuesta curlingin
peliolosuhteiden parantamiseksi
Suomessa. Kokouksissa käsitel-
tiin useitakin eri asioita, tässä

yhteydessä mainittakoon muu-
tama yksityikohta:

* Ranskalaiset halusivat kohottaa
Euroopan maiden painoarvoa
silloin kun pohditaan pääsyä

olympialaisiin. Päätösehdo-
I uksessa oli l:ih(ökohtana

ainoastaan MM-kisat -95, -96, -
97. Asiasta keskusteltiin hyvin-
kin pitkään, ranskalaisten esitys

EM-kisojenkin ottamisesta pis-
telaskuun mukaan oli m elko
huonosti valmisteltu, joten
kokouksessa päätettiin toimia al-
kupe.äisen ehdotuksen mukaan.

* MM-kisat ratkaisevat olym-
pialaisiin pääsyn.

* Kokouksessa keskusteltiin
myös pitkään pelien kestoajasta,

katsojien viihtyvyydestä ja pelien

televisioinnista. Kaikki olivat
yhtä mielrä siirä, että pelien pitää

nopeutua. Tästä tehtiinkin päätös
ja se koskee MM-kisojen peli-
aikaa. Tarkemmin m uutokset
selviäväl seuraavasta sääntö-
kirjasta, mutta korostan vielä,
että muutos koskee vain MM-
kisoja.

* EM-kisat pidetään -95 Crin-
delwaldissa, -96 Kööpenhami-
nassa ja -97 Fiissenissä.

Karl Erik Bruneflod

EM-kisojen järjestelykomi-
tean puheenjohtajana toimi Karl
Erik Bruneflod. Hiin oli kerännyt

curlingaiheisen valokuvanäyt-
telyn jtähallin viphuoneeseen.
Suomi oli näyttävästi esillä
valokuvan muodossa, mikä esitti
herra ja rouva Broneflodia
curli n g in levittäm ism atkalla
Suomessa ja Hyvinkääl lä.
Kuvassa olivat hyvinkääläiset
Osmo ja Henny Anttila sekä Eero
Vilevaara. Kuva oli otettu joskus

1970-luvun alkupuolella. Suo-
men Curlingliiton viiri luovu-
tettiin Karl Erik Bruneflodille
rakentavasta yhteistyöstä Ruotsin
ja Suomen välillä.

Curlingin edistäminen
Suomessa

Suomen Curlingliiton toi-
mintasuunnitelmassa vuodelle
1995 todetaan, että laaditaan
suunnitelma curlingin edistä-
miseksi 3-5 seuraavan vuoden
aikana. Tätä suunnitelmaa käsi-
tellään seuraavissa hallituksen
kokouksissa. Tärkeä pohja tälle
suunnittelulle on myös Suomen

Liikunta ja Urheilun tulostieto-
lomake. Lajiliittojen toiminta-
avustusten myöntämisessä siir-
rytään vuonra 1995 käyttämään

tulosperusteista toimintatapaa.
Curlinginkin osalta tietoja
tarvitaan nuorisourheilusta,
kuntourheilusta, huippu-urhei-
lusta, kansalaistoi mirlnas ta ja
kansainvälisyydestä. Seurojen
osuus näiden tietojen keräämi-
sessä muodostuu hyvin tärkeäksi.

Seuroille tullaan lähettämään
tarkemmat ohjeet tarvittavista
tilastotiedoista. Mutta jo nyt on

syytä kirjata ylös kaikki kil-
pailutapahtumat, niin kotimaiset
kuin ulkomaiset, ja esittelyti-
laisuudet osallistujamäärineen.

SLU:n ideoiman ja teettä-
män liikuntagallupin 1994

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA
Kuva: Jussi Uusipaavalniemi

Matti Onainen luovutti liiton standaarin KarlErik Bruneflodille.
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n ukann curlingia harruslaa
urheiluseuroissa 600 l9 65 vuo

tiasla. Gallupissa haasratelriin 10

972 suomalaista. Liiton tilastojen
mukilan seuroissamme on 472
pelaajaa. Tulostieto.jen keruun ja
gallupin pohjalta SLU:n vir-
kamiehet ovat esittAmässä toi-
minta-avustuksia tälle vuodelle
ja näyftää siltä, eträ Curlingliirro
tulisi hie an lisäämään avus-
tusmarkkojaan.

Suomen
Olympiayhdistys

Olemme nyt Olyrnpiayhdis-
tyksen jäsen. Meillä on suora
keskusteluyhteys Olympiakomi-
teaan. Alustavia keskusteluja on

jo käyty ja toiveemme on saada

komi tean väkeä tutustumaan
lajiimme SM-kisojen yhteydessä.

Lopuksi

Suomen Curlingliitto on nyl
siis sekä Suomcn Liikunta ja Ur-
heilun e ttä Suomen Olympia-
yhdistyksen jäsen. Tämä tehostaa

selkeisli toimintaamme. Kun
vielä saamme tulevaisuuden
toimintasuunnitelmamme val-
miiksi ja aktiivisei tekijä1 niin
Liiton ku in seurojen työhön,
curlingia odottaa menestys.

Tavataan Myyrmiessä SM
kisoissa !

Matti Orrainen

Suomen Curlingliiton
puheenjohtaja

WCF nimitti
Håkan

Sundströmin

Maailman curlingliiton sih-
teeri Mike Thomsonilla tulleen
tiedon mukaan lehten1me Ruotsin

kirj ecnvaihtaja Håkan Sund-
ström on nimitetty WCF:n Media
Relations Officer:ksi.

Lehtenlme kirjeenvaihto-
työn lisäksi Håkan sundström on
toiminut monella tärkeällä cur-
lingsaralla. Hän on maailman-
laajuisesti tunnettu curlinglehti-

nrics. Hiin loinri Ruotsin Uutis,
loimislon tyiinrekij:inii vuodestir
1970 vuoteen 1982, jostÄ liihtien
hän on ollut Ruotsin Curling
liiron palkattuna sihleerinli. Hän
on ollut mukana toimirrrjana
jokaisessa maailmamestaruus
kilpailussa vuodesta l97l läh-
Ilen,

Seuratoiminnassa håkan
Sundström tunnetaan aktiivisena

Junioritoiminnan kehittäjänä jå
1ällä hetkellä hän on Sundbyberg

Curlingklubb:n puheenjohtaja.
Sundström on ainå ollut valmis
aultamaan suomalaisia c urlaajia.
Hän on majoittanut joukkueita
kotiinsa lukuisia kertoja sckä
järjestänyt harjoittelumahdolli
suuksia Sundbybergin curling-
hallissa,

Silja Linelta
alennuksia

Suomen
Curlingliiton

jäsenille

Suomen Curlingliiton jäsen

ten alennukset Helsingin linjalla
ovat 100 mk/suunta henkilöltä ja
Vaasan sekä Turun linjoilla 507o

alennus. Autopaikoist^ s^a 25Ea

alennuksen. Alennukset laske-
taan matkan normaalihinnasta.
Alennukset eivät ole voimassa
perj antain ja lauantain ilta-
lähdöillä.

Matkavarausta tehdessäsi
tarvitset liiton asiakasnumeron.

Matkavaraukset tehdåän Silja
Linen yhteyshenkilön kautta.
Asiakasnumeron ja yhteys-
henkilön nimen saat curlingliiton
puheenjohtajalta Matti Orrai-
selta. Orraisen yhteystiedot
löydät allaolevasta taulukosta.

. Tehdyistä matkoista kertyy
liitolle bonuspisteitä, joita voi-
daan käyttää esimerkiksi edus-

tusjoukkueiden harj oitu s- ja
kilpamatkojen yhteydessä.

Hyödynnä alennukset ja tue
samalla slromalaista curlingia.
Kaikkien matkalle lähtijöiden ei
tarvitse olla liiton jåseniä. Riit-
tää, että osa ryhmästii kuuluu
Suomen Curlingliittoon. Suomen
Curlingliiton jäseniä ovat kaikki
kotiseuransa jäsenmaksun mak-
saneet. Tarvittaessa saat mukaan
kanta-asiakasko.tin, jolla suori-
tetut ostokset myös kartuttavat
liiton pistetiliä. Kortilla saat
alennusta joistakin tuotteista.

Suomen Curlingliitto ry

Puheenjohtaj a

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Hallitus 1995

Mati Onainen
Munckink. 64 as. 2
05800 Hyvinkä

kif Grdnlund
Laurinkatu 6
05830 Hyvinkä

Pertti Sipil:inen
Talvisillank I E l7
05860 Hyvinkiiä

Aro Jori
Eholuo!oJuhani
FranssiläYrjö
Laukkanen Jari
Orräinen Kari
RantamtikiTomi
Rissaren Olli
Sundell Kari
Sylv..'nder Pekka

Uusipaävalniemi Markku

Tiitinen Jornra
Nevalainen Riitta
Sipiläinen Penli

914 - 454 844
90 - 145 655
90, 145 601

9 t4 - 454 508
90 -345 537 7

90 - 345 4',7 |

914 - 48970s
914 - 489705

kotl
ryo
fax

koti

ryo
far koti

t:rx

Hyvinkaä
Hyvinkää
Esp{x)

Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvinkää

Helsinki
Hyvinkää
Hyvinkää

Pieksämäki

Hy!inkiä

Curlingliiton j äsenseurat

A-Curling

Eläinlarhan CurlinSklubi.y
Helsinki

EspooCurlingClub ry

HyvinkäänCurlingry

Hyvinkåän Pålloseura ry

Hyvink;i;in Tahko ry

Jocnsuun Curlingry

Kuopion Curlarjat

M-Cu.ling

Pieksiirnäki Curling ry

Tapanilan Erii Cu.ling Club

)åteyshenkilö

KariSundell

Markku Uusipaavåhiemi

KariOrråincn

llkka Musto

Markku Uusipaavalnicmi

koti

ryö

puhelin

90 870 625 02
90 870 625 22

90 - 249 450
90 - 294 4855
90 294 4844

90 468 3210

914 - 453 953
97t 262 5026

914 - 452 2t0
914 - 475 2269

914-484025
9 t4 - 452 223

973 - 89',7 t28
913 - 123 t9l
9',73 - 124 300

9',7|,2625026
9r4 - 453 953

90- 878 1987
90 441 |1

958 - 484 331
958 298 518?

90 - 346 39',11
90 - 368 512

949 - 211 333
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Eteenpäin Suomen Curlingliitto
- toimint a tdnddnja huomenna

uomcn Curlinlliiton
toiminnasla ja scn
kehil1ämisestii on lehtv

sel vit ys. Sclvityksen on allc-
kirjoittanul tchnyl ofrinniiylleenii
Teknillisen korkcirkou lu n Tuo-
tantotaloudcn laboratorioon.
Tulkinr usraportti toimii pohjand

keskustelullc ja alkavalle kehit-
tämistyölle. Huhtikuussa jiirjes-
tetåiin päivån kesl:ivä seminaari,
j ossa luodaan tulevaisuuden
suuntaviivoja raportin ajatusten

pohjalta. Raportista k iin nos-
tuneel saavat sen tutustullavak-
see n seurastaan tai suoraan
liitosta- Seminaariin osallistumi-
sesla kiinnostuneel voivat olta
yhteyttä allekirjoittaneescen.

Tutkimus ei ole täydellinen,
mutta antaa kuitenkin laajan
pohjan kesk!stelulle ja valaisee

liiton tämänherkistä tilaa ja
suhdctta scn toin intaym päris-
löön. Tutkimuksessa ei ole etsilly
syntipukkcja toiminnan tehotto-
muulecn, vaan anälysoltu lämän-

hel k is tä toimintaa ja cts it ty
lääk k e itä toiminnan kehitiii-
miseksi. Mahdollisia jatkotul-
:imuksen aiheita varmasli löylyy.
Esimerkiksi nuorisotoiminnan
kehittäminen, kuntien liikun-
tatoimistojen yhteistyömahdol-
lisuuksien selvittäminen, yhteis-

työkartoitus Jyväskylän ylio-
piston liikuntatieteellisen tiede-

kunnan kanssa. Maassamme on

varmasti curlaajia, j oi lla on

kiinnostusla tällaisten asioiden
tutkimiseen ja selvittämiseen,
ken ties joku voi hyödynlää
työtiän opinnoissaan.

Peruslähtökohta

Peruslähtökohlana tulkimuksen
tekenr ise lle oli curlingin siir-
tymincn olympia-aikaan. Olynl-
piajiscnyys tuo uusia nrahdol-

lisuuksia, joiden täysimittaiseen
hyödynliimiseen tarviläan teho-
kas ja toimiva organisaatioja sen

toim intajlirjestelmä. Sellaincn
puuttuu toistaiseksi. Tutkimus-
raporrti toimii kehitysryön
alkusysäyksen ä ja tausta-
selvitykscnä.

Jo enner! tutkimuksen kiyn-
nistämistä tiedettiin, että cur-
lingliiton tehtivä on tuottaa
palveluila jäsenseuroilleen ja
koordinoida c u r I in g I o i m in t aa

muassamme. Liiton tuen avulla
jiisenseurat hoitavat käytännön
ryön Iaj in levirriimiseksi ja
suorituspaikkojen rakentam i-
seksr.

Tutkimuksen oletukset
ja määritelmät

Curlingliitto käsiteriiän t utki-
muksessa organisaatioksi, johon
jiisenseurat ja niiden jäsenet
kuuluvat. Sen takia jisenseuroja
ei tarkastella crillisinä sidos-
ryhminä. Lisäksi jäsenseurojen
j:isenet muuttuvat harrastuksen
syventyessä asiakkaista orga-
nisaation työnrekijöiksi. Tutki-
muksessa katsotaan, että jäsen

seurat toimivat liiton myyntior-
ganisaatioina, jotka liiton tuot-
tanria myynnin tukipalveluita
hyväksikåyttäen myyvät tuotteita.
Liiton palvelut ja ohj elm at
jäsenseuroille ovat sekundäärisiä

tuotteita, jotka tukevat primääri-

luotteiden kehittämistä ja mark-
kinointia. Curlingliiton tuotteita
määrileltäessä voidaan l:ihteä
liikkeelle s iit li, mistä syntyy
ruloja liitolle. Tälrä pohjalta
voidaan määritcllä kolme pri-
miiärituotetta:

Cu rling monipuolisena ja
nriclenkiintoisena liikuntamuo-
tona: yksi(yisihnliset, jotka har-

rastavat curlingia ovat ost neel

tuotteen ja maksaneet siitä jäsen-

maksun seuransa kaulta liilolle.
Oikeastaan tuotteen a toim ivat
liiton ja jäsenseurojcn palvelut,
mutta itse laji on olennaisessa
asemassa oslopiätöksen syntymi-

Curling yhteiskunnallisesti
merkiltävänä liikuntamuotona;
sen merkitys fyysisen, psyykki-
sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistäjiinä. Mikäli tuotteen tuo-
mat hyödyt pystytään osoitta-
maan, on yhteiskunta valm is
ostamaan sen hyötyihin suhteu-
tettuun nrntaan.

Curling huippu-urheiluna;
kansainvälisen menestyksen ja
sitä seuraavan julkisuuden kat-
sotaan tuottavan iloa ja henkistii
hyvinvointia kansakunnalle. se

ehkä jopa kohottaa kansallistd
itsetuntoa. Mikäli menestysti
saav utetaan, ostaa yhteiskuntil
tuotleen hinlaan. joka on

suhteessa meneslykseen ja sen

näkymiseen.

Tutkimuksen tiivistelmä

Curling hyväksyttiin viralliseksi
olympialajiksi vuodesta 1998

alkaen. Lajin kattojärjestön,
World Curling Federationin
kannalta saavutus oli merkittävä;
järjestön edustamien curling-
sidonnaisten tuotteiden mark-
kina-arvo nousi uusiin korkeuk-

siin. Toiminnan uudistaminen ja
tarjoutuvien m ah d o liis u u ks ien
hyödynräminen ovat tärke itä
askeleila suomalaiscn curlingin
kehittämisen kannrlta.

Tutkimus kartoittaa Suomen

CurlinBliiton toimintaympäristön
ja olympiakelpoisuuden tuomat
nruutospaineet lii(on orgt!nisaa-

tiossa ja sen loiminnassa. Suo-

men Curlingliiton analyysin
lisliksi työssä esitetään Ruotsin
Curlingliiton toiminnan periaat-

teet ja Maailman Curlingliiton
kehitysohjelma sekä luodaan
katsaus eri sidosryhmien toi-
mint än. Analyysin perusteella
tehdään lopuksi konkreettisia
toimenpidesuosituksia. Tutki-
musmenetelmiä ovat haastattelut
ja kirjallisuustutkimus.

Suomen Curlinglii(on toi-
minta on alkutekijöissään. Stra-

tegian, tuotteiden ja toimintata-
pojen määrittelemättömyys ai-
heuttaa ongelmia liiton toimin-
nassa. Ratkaistavia ongelmia on

niin paljon, että liiton hallituksen
kokouksissa ehditään vain ni-
me tä ongelmakenttiä. Suurin
ongelma on organisaation tehot-
tomuus. Ralkaisuna esitetään
toimikuntien pe.ustamista ja
niiden roolien se kä vastuu-
alueiden mäiirittämistä. Toinen
suuri ongelrna on lajin imago.
Laj in kilpailullisen im agon
nostamiseksi esitetään muutoksia
kilpailutoimintaan, erityisesti
SM-kilpailuihin. Tuotteita ja
niiden m arkkinoi ntiperiaatteita
ei ole määritelty. Työssä määri-
tellään kolme curlingsidonnaista
tuotetta ja tehdään niille SWOT
-analyysi. Toiminnan rahoitus
tapahtuu pääosin yhteiskunnan

tuella. Tämän tuen saamiseksi
vaaditaan tulevaisuudessa yhä

tehokkaampaa toimintaa. Toi-
minnan tehostamiseksi on luo-
ta va koulutusjirjestelmät ja
toimintastrategiat eri osa-alu-
eil le.
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Uusi vuosi - uudet kujeet

V. 1995 toi tullessaan
Joensuun Curling ry:n toimintaan
paljon uutta. Tärkein näistä on

sijainniltaan ja rakenteiltaan
uudistunut hallimme. Hallituk-
semme miespuolisten jäsenten
määrätietoinen toiminta, luke-
mattomat työtunnit ja yhteiset
talkoot takasivat sen että hallija
peliradat valmistuivat ennen
sarjan alkua, vaikka loppusyksyn
oikukkaat sääolosuhteet tekivät
usein tepposensa ja viivästyttivat
suunIIitelmien toteuttamista ja
rakentamista, erityisesti pelira-
tojen jäädyttämisessä. Sen veffan
hankalat sääolot vaikuttivat että
paikallissarjan pelit voitiin aloit-
taa vasta tamm ikuun alussa.
Sarja pyörii kuitenkin jo täysillä
ja uudella hallilla riittää vils-
keträ.

Uusia pelaajiaja
joukkueita

Curling-pelin suosio kasvaa

Joensuussa koko ajan. Tä11ä kau-
della sarjassa on mukana 27
joukkuetta joista 5 on naisjouk-
kueita. Joukkueiden määrä on
kasvanut 3:lla verrattuna viime

CURLING

JOENSUU
r995

kauteen. Satunnainen tarkkailija
on huomioinut että myös useiden
jo vuosia curlingia pelanneiden
joukkueiden kokoonpanot ovat
tällä kaudella uudistuneet. Näin
toimintaan on tullut mukaan
entistä enemmän laj in uusia
harrastajia. Viime kaudella pe-

lanneissa naisjoukkueissa, Keila-
keitaan Mimmit ja Sorttiklubi ry,
on myös tapahtunut peiaajavaih-
doksia. Aivan uusia naisjoukku-
eita ovat SYP:n tyttöjen Solo-
team, Lomakeskus Huhmarin
naisjoukkue Huhmarintytöt sekä
Tytöt-joukkue. Uusien pelaajien
ja joukkueiderl määrän kasvu on

Kilpailuja

Joensuun Curling ry aktivoi
oman seuran joukkueita osallis-
tumaan myös kansallisiin ja
kansainvälisiin kilpailuihin. Hel
mikuussa SM-kisoihin Vantaalle

lähetetään sallittu määrä edustus-
joukkueita sekä miesten että
naisten sarjoissa. Joensuulaisista
joukkueista ainakin Awiners'n
pelaaj at matkaavat kansain-
välisille pelimatkoille keväällä
Ruotsiin ja ensi syksynä Kana-

daan.

Pelailemisiin ja näkemisiin curl-
ing-radoilla!

Riitta Nevalainen

vaatinut ja vaatii jatkossa
panostusta lajin valmennukseen.

Uudet divisioonat

Joukkueiden määrän kasva-

essa sarjatoimintaa on m yös
uudistettu. Tällä kaudella Jo€n-
suussa pelataan kahdessa divisi-
oonassa. I-divisioonassa pelaavat

l2 viime kauden parastajoukku-
etta. II-divisioonassa pelaavat
loput ja uudet joukkueet sekä
naisjoukkueet, j otka miesten
kanssa kilvoitellessaan pelaavat

samalla paikallissarjan naisten
cupin.

Kuopion
Curlaajat

Kuopiosta kerrottii n, että
käynnistyvässä pulaakisar-
jassa pelaa peräti l2 uutta
firmajoukkuetta ja lisää on
tulossa. Toiminta on siis läh-
tenyt tehokkaasti käyntiin,
mutta vaivaakin on nähty.

KEVATKILPAILU

MYYRMIIEN JIIÄHALLI
24-26.2.1995

Kuva on otettu Sundsvallin EM-
kisoista. Tehtävänäsi on keksiä,
mitä pelaaja mahtaa ajatellajuuri
kuvanottohetkellä. Ajatukset
saav at liittyå mihin tahansa,
niiden ei tarvitse liittyä EM-
kisoihin tai c u rli ngiin. Voit

lähertää usei ta ehdotuksia.
Julkaisemme parhaat ajatukset
seutaavassa numetossamme.
Paras ajatus palkitaan. Lahetä
ehdotuksesi toimitukseen 7.
huhtikuuta mennessä.

Kuva: Jussi Uusipaavalniemi
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CURLINGKAYTTAYTYMINEN
urling jos mikä, on
perinteisesti
herrasmiespeli. Hieno

laj i onkin usein mielletty
rahakkaiden ja mahakkaiden
vapaa ajan vietteeksi. Todelli-
suudessa lajin parissa häärää

kuitenkin ihmisiä kaikista
piireistä ja ikäluokista - jotkut
tos issaan, toiset "sunnuntar-
pelaajina". Kaikkia harrastajia
tasosta ja iästä riippum atta
yhdistää pelaaminen herras-
miestyyliin (tai ainakin tulisi
yhdistiiä).

Suomessa käsite on, ikävä

kyllå, usein hämärän peitossa.

Tosin curling on lajina maas-

samme varsin nuori ja monilla
paikkakunnilla on pelaaminen

aloitettu "ominpäin", ilman sen

suurempaa lajituntemusta.

Meno on usein ollutkin mel-

ko kirjavaa, pelaajien soveltaessa

irsenäisesri käsityksiään laj in
luonteesta. Välillä huudetaan
kuin sika tapettaessa, hurrataan

vastustajan epäonnistumisille tai

sei lataan missäpäin ke nttää
sattuu. Ja kun yleisökin innostuu
öykkäämään ja huutelemaan niin
kovaiiänisesti etteivät pela^lat
enäi kuule harjautuskomentoja.

niin silloin ollaan pahasti hako-

teillä. Tarkoitus ei ole esittää
mitään tiukkapipoa, vaan "hyvien
tapojen" kautta säilyttää cur-
lingille ominainen rento ja
urheilullinen ilmapiiri. Kansain-

väl isil lä kentilläkin se on

itsestäänselvä asia - miksei siis

meilläkin?

On asiaankuuluvaa ennen

ottelua kätellä ja toivottaa hyvää

peliä. Tarkoitus ei ole siis lähteä

peliin naama irvessä, tarkoi-
tuksena nöyryyttää vastustaJa.

Ottelun aikana vastustajalle on

annettava täYsi suoaitusrauha.
Pelaajien paikka toisen jouk-
kueen heittäessä on hoglinjojen
välisellä alueella ja mielellään
kentän laidoilla. Joten heiton
aikana ei koikkelehdita hakin
läheisyydessä, eikä poikki kentän

häiritsemällä samalla vastustajan

heirtäjäå. Mikäli kipparilla on

asiaa joukkueelleen, niin hän

siirtyy hoglinjojen väliselle
aluee lle, eikä joukkue pesän

taakse mölisemään, niinkuin
turhan usein näkee tapahtuvan.

Jokaiselle onnistuneelle
heitolle ei suinkaan hurrata
iiänekkäästi, vaan ilman suurem-

piir tunteenpurkauksia nostetaan

käsi/harja merkiksi hyvästä
suorituksesta. samoin toimitaan

heiton epäonnistuessa, tavoit-
teenahan ei ole kaverin mol-
laaminen, vaan auttaa kaveria
onnistumaan paremmin seuraa-

valla heitolla. Tyylikästä on myös

antaa positiivista palautetta
vastustaj an heittäessä hienon
helton.

Hyvä on muistaa, että curl-
ing pelataan jäällä, ei sääntö-

kirjassa. Eli sääntöjä käytetään

apuna pelissä, mutta niitä ei

käytetä hyväksi toisen joukkueen

päänmenoksi. Turha pilkun
viilaaminen on syytä jättää Pois.
Esimerkiksi jos harj a osuu

harjatessa kiveen, ilman mitään

mainittavampaa muutosta, ei sitä

tule poistaa epäurheilijamaisesti,

vaan kivi jätetään aloilleen. Tai

mikäli harjatessa jalka osuu

epähuomiossa johonkin paikalla

olevaan kiveen, si irretäån se

kippareiden sopuisassa hengessä

takaisin alku pe räisel le pai-
kalleen. Piekämäellä SM-cupissa
joukkueelleni kävi juuri näin

(jalka osui...) ja vastaustaja siirsi
kiven törkeästi noin metrin
alkuperäisestä paikasta sivuun,
oman ykköskiven suojaksi ! Tämä

ei mielestäni ollut kovinkaan

urheilullista ja kaverit vain
totesivat sen olevan yleinen taPa

sielläpäin...

Yleisön tulee pelaajien
tavoin käyttäytyä lajin luonteen

mukaisesti. Onnistuneille suori-

tuksille annetaan aplodeja, ilman

että huudetaan kuin sonnilauma.
Vastustajan epäonnistumisille ei

hurrata, vaarl pysytiiän arvok-
kaasti "hiljaa". M uutenkin
kaikenlainen asiaton elämöinti ei

kuulu kuvaan.

Kaikenkaikkiaan tulisi
pelaajien säilyttää maltti loppuun

asti, jolloin peli etenee urhei-
lullisesa ja reilussa hengessä.

Pelin päätyttyä kätellään koh-
teliaasti vastustajat ja jäältä
poistutaan asiallisesti. Tunteen

purkaukset jätetään kentän
ulkopuolelle.
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LUKIJAIN PALSTA
Tällä palsralla julkaisemme lukijoidemme kirjeitä, joissa he esittävät mielipiteitään. Kaikki
mielipiteet ovat tervetulleita. Tämänkertainen kirjoitus on tosin toimituksen jäsenen tekemä,

mutta mielipide sekin on.
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SM-kis aj ärj e stelmä j a edustu sj oukkueen valintasysteemi
uudistettava

Jo usean vuoden ajan olen
manaillut muiden aktii vipe-
laajien lailla SM-kisojen huonoja
jäirä ja koko sirä järjestelmää
jolla EM-edustajamme ratkotaan.

SM-kisasysteemi antaa huonom-
mallekin joukkueelle mahdol-
lisuuden voittaa, jos mukana
sattuu olemaan hieman onnea.

Kovimmallakin joukkueella on

huonot pelinsä ja päivänsä. Ja

kun jäätkin ovat pääsääntöisesti

luokattomat tasokkaan curlingin
pelaamiseen heikkoine kivi-
satseineen niin on syytä ih-
metellä kuinka näin voidaan
seuloa Suomen paras joukkue !

Koska EM-kisoissa on aina

suorat ja säännölliset jäät niin
tulisi SM-kisoissakin olla vas-

taavanlaiset puitteet.

Tietysti tulee muistaa, ettii
tilanne pelissä on sama kum-
mallekin osapuolelle. Kelvot-
tomat peliolosuhteet kuitenkin
suosivat kohtuuttomasti heikom-
paa joukkuetta. Hyvästä heitto-
tekn i ikas ta, o ike a- aikaise sta

harjaamisesta tai kipparir hy-

västä taktiikan tajusta ei ole
juurikaan iloa, mikäli kivet
"uivat" mihin sattuu. Tilanne on

sama kuin pistettäisiin jäiselle
perunapellolle pelaamaan fudista
vastakkain taitava Amsterdam
Ajax ja vähemmän taitava Hy-
vinkään Apollo!! Kenellekään ei
varmasti ole epäselvää kumpi on

taitavampi, mutta perunapellolla
pelattaessa Apollokin voisi
pärJätä...

En kuitenkaan halua vähä-

tellä sitä suurta panosta, jonka
järjestävät seurat ovat talkoo-
hengellä antaleet kisojen on-

nistumiseksi. Organisointi onkin
sujunut ihan mallikkaasti, mutta
jää on ollut se mikä yleensä

ontuu. Kyse on ollut lähinnä ajan

puutteesta. Päivä tai pari ei
valitettavasti riitä kelvollisen
jäån aikaan saamiseen. Myös
tietotaito on toistaiseksi puut-
teellista maassamme. Ruotsissa
asuva j:iäguru Leif Öhman on

avul iaasti tarjonnut asiantunti_ja-

apuaan suoran jään tekoon
kohtuuhintaan. Hän on piiä-
asiassa vastannut EM- ja MM-
kisojen loistokkaiden peliolo-
suhteiden onnistumisesta ja olisi
taatusti myös meillekin terve-
tullut apu. Toistaiseksi ollaan
hieman vähätelty ylimielisesti
hänen apuaan informoinnista
huolimatta. SM-Cup on kuiten-
kin curlingkautemme "koho-
kohta" ja sille tulisi luoda
arvoisensa puitteet. Toivottavasti
jatkossa ollaan viisaampia ja
samalla opittaisiin itsekin suoran
jään tekemisestä.

Nyr tietys ti useat tätä
artikkelia lukiessaan miettivät,
että helppoahan se on katsomosta

huudella tai mikä joku "Rollari"
on sanomaan hyvästä Jäästå.
Myönnertävä on, etten ole
osallistunut millåän lailla kisojen
jårjestämiseen (lukuunottamatta

niita useita kertoja, jolloin liiton
sedät nakitti meitä nuoria
cu rlaaj an alkuja kantamaan
kivia...). Mutta tiedän kyllä

erittäin hyvin, mikä on kun-
nollinen jää - sellaista en ole
Suomesta tavannut. Olen osal-
listunut toistakymmentä kertaa
ulkomaisiin tumauksiin vuodesta

-91 lähtien ja tällä(kin) koke-
muksella tiedän erittäin hyvin
mistä puhun.

Tilalle pitäisi siis luoda
parempi ja oikeudenmukaisempi
järjestelmä. Mielestäni perin-
teinen SM-Cup voidaan säilyttää
sellaisenaan, mutta siinä ei
ratkottaisi EM-edustajiamme.

Edustajat EM- ja mahdol-
lisi in MM-kisoihin voitaisiin
ratkaista kuten Ruotsissa: pe-

lataan SM-sarja. Tällöin tilanne
ei olisi kerrasta poikki, vaan
"kaikki kaikkia vastaan" sys-

teemillä seulottaisiin parhaat
joukkueet. Lopuksi pelattaisiin
semifinaalit ja finaalit esim.
"paras kolmesta" järjestelmållä.

Suomen Curlinglehti I /95

Tommi Häti



Kuva: Pcrttu Piilo

JTJNIORIT MM-KISOIHIN
uomen äl lc 2lv. nuorlen
maajoukkue, Hyvinkäällä
paremmin Eurocksina

lunne tt u kokoonpano (Pertiu
Piilo, Teemu Salo, Paavo Kuos-
manen, Kalle Kiiskinen), slarrta,
si 31.10.94 Prahaan tavoiltee-
naan MM-kisapaikka. Joukkue
lähti matkaan h ieman epävar,
moissa tunnelmissa, koska MM-
karsintojen j ärjestäj ien tie-
donvälitys oli ollut erittäin
heikkoa. Curlinghallin osoitekin
saatiin tietää vasta viisi päivää
ennen lähtöä

Matkavaihtoehdoksi Tse-
kinmaan upeaan pääkaupunkiin
oli valittu tavallinen viikon
seuramatka. Koska harj o it-
telumahdollisuuksia ei o llu t,
joukkueella olikin hyvä mah-
dollisuus tutustua paikalliseen
kulttuuriin ja näht:ivyyksiin.
Päällimmäisenä ensimmaiisistä
pä iv is1ä jäi mieleen vanhan
sosialistikaupungin huima ke
hltys.

Onneksemme mei llä oli
aikaa cnnen kisoja, koska itse
hal lin löytymiseen kului ää

rettömåsti energiaa. Matka met-
roineen ja aaitiovaunuineen
hotel!ilta pelipaikalle kesti,15
minuuttia. Tämän jälkeen jou,
duimme vielä kävelemään noin
puoli kilometriä.

Ensivaikutelma

Ensivaikutelma hallista oli
lårkyttävä. Kun saavuimme pai-
kalle niin samassa rakennuksessa
sijainneen motellin virkailija ei
edes tiennyt mistä on kysymys.
Kun v ii mein pääsimme jään
iiärelle totesim me että taito-
lu iste Iija t olivat vallånneet
areenan. K aarre llessaan jään
täyteen omituisia kuvioita he

sa i vat tilanteen näyllämiiiin
toivottomalta.

Seuraavana päivänä fiilikset
kuitenkin paranivat, kun näimme
tuttuja kasvoja. Joukkucct olivat
suunnilleen samoja kuin edellis

Kuva hallisla. jossr MM-karsinnal p€lätliin. Oikeanpuolimmainen räta oli puoliksi suln ja muurenkin olosuhtect
heikor.

vuonna Hampurissakin. Muilla
kin joukkucilla oli ollut ongelmia
tiedonsaannissa. Myös halli alkoi
näyrtää inhimilliselrä saatuaan
curlingmaisen ilmeen. Yllättäen
saimme kuulla. ett:i meille oli
järjestetty harjoitusmahdollisuus

Ja ryntäsimmekin heti jäälle.

Pelit

Samana päivänä meillä oli
heti vastassa Norja. Kuten taval-
lista pelasimme tasaisen ja

Jännittävän ottelun joka ratkesi
eduksemme vasta yhdeksännessä
päässä. Ottelu päättyi lukuihin
t2-'1 .

Torstaipäivä näytti ennak-
koon ratkaisevalta, sillä vastaan

asettuivat koviksi tiedetyt Tanska
ja ltalia. Aamuinen Tanska-peli
sujui joukkueelta erittäin hyvin
vaikkil kivet olivatkin todella
huonoja. Ottelu ratkesi melkein
suoj aa hiponeella viimeisellii
poisloheitolla voiroksemme 8-6.

Iltapelissli jouduimme
haan saumaan tuliluontoisten
lidlxisten, uusien kivien

huonokuntoisen j äan Iakia.
Huonosti eristetty ikkunaseinä
p:iiisti lämpönsä suoraan reuna-
radalle ja sulatti jääte. Jou
duimme heittämään måiiråmi1-

taisia normaalipoistojen kovuu-
della. Itse ottelu päätyi aina
j atkopäähän asti, jossa hoite-
limme rutinoidusti voiton kotiin
8 -6.

Perj antain a pelasim me
hyviä ystäviämme englantilaisia
vastaan. Ottelu oli koko ajan
hallinnassamme, vaikka se

päättyikin niukkaan 8-7 voit-
toon. Tässä vaiheessa turnausta

tilanne näytti hyvältä, koska
p ah im mat ottelut olivat jo
voitettuina takanapäin. Mie-
lessä alkoikin jo liikkua mah-
dollinen jatkoonpääsy. Tunnel-
mat vain paranivat kun
pieksimme nuoren itävalta-
laisjoukkueen l5-5.

Ainoa tappio

Seuraavana päivänä pala-
simme jälleen maan pinnalle
häviftyämme Bulgarialle. Or
telu eteni jälleen jatkopäähän

jossa puristus ei aivan riiftänyt ja
saimme kuonoomme ll-10.
Keskip:iivän ruokahetki oli
h ilj ainen, sil lä jatkoonpaäsyyn
tarvittaisiin voitto isintäjoukkue
Tsekkejä vastaan. Ot teluun
keskittyessämme ruotsalaisystä-
vämme Olle Brudsten tuli
kertomaan, että keskinåisten
ottelujen perusteella olimme .jo
j atkossa. Tämän jälkeen peli
Tsekkejä vastaan sujui juhla-
tunnelmissa. Vapautuneesti hoite-
limme pelin l4-5.

Kuuden voiton ja yhden
häviön ansiosta voitimme koko
karsintaturnauksen ja paikka
Perthin MM-kisoissa oli selvä.
Toiseksi sijoittunut Tanska selvisi
myös Skotlantiin.

Eurocks

Loppusijoitukset:
Suomi 6-l
Tanska 6-l
Italia 4-3
Norja 4-3
Bulgaria 3-4
Englanti 3-4
Tsekki 2-5
Itävaltn 0-'1

pa-

ita-
ja

l0 Suomen Curlinglehti l/95



E,S ttelyssä
hyvinkääläinen
j uniorij oukkue
Eurocks

Pernu Piilo, Teentu Salo, Paavo

Kuosmanen ja Kalle Kiiskinen
muodostavat tänränhetkisen
nuorten maajoukkueen. Hyvin-
käillå tämä yhdislelmä tunnetaan

p are mm in nimellä Eurocks.
Joukkue on ollut kasassa viisi
vuotta ja edennyt vnihtelevrlln
mcnestyksellä aina Hyvinkään
pääsarJaan astr.

Eurocksit ovat osallistuneet

kolme kertaa nuorten MM kar-

sintoihin. Kolmannella kerralLa

tärppäs i ja joukkue matkaa

maaliskuun lopussa Skotlannin
Perthiin MM-kisoihin. SM-ki-
soissa joukkue on ollut pårhaim-

millaan sijoilla 5-6. Tänä vuonna
joukkue on siirtynyt Jari Lauk

kasen ohjaukseen. Olemme saa-

neet hyödyllistä tietoa m yös

ruotsalaisvalmentaja Olle Brud-
steniltd, joka lähtee mukaamme

MM-kisoihin.

TEEMU "THE RYYNI"
SALO
ikä:20 VUOTTA
yleisilme: POSTINKANTA-
JA SOITTAA AINA KAH-
DESTI
sotilaskoulutus:
MINITYKÄRI
roolijoukkueessa: 4.

HANNU HANHI, PUREE
HORSE HAIRE
lempiheitto: VRSOVICKE
NAMESTI

@ EUROCKS @

PAAVO *THE LIGHT-
NING'' KUOSMANEN:
ikä: 19 VUOTTA
yleisilme: ATK-MIES
sotilaskoulutus:
SELKÄ,,\NAMPUJA
rooli joukkueessa: l.
VAUHDIN EzuKOISMIES,
KOVA HINKKAAJA
lempiheitto : I. P.PAVLOVA

KALLE *FÖRLOVAD''

KIISKINEN
ikä: 19 VUOTTA
yleisilme: COOLMAN
HERCULES
sotilaskoulutus:
SELKÄÄNAMPUJA
rooli joukkueessa: 2.

VARAKAPTEENI,
HARJAN KAIKAISIJA
lempiheitto: JANA
MASSARYKA

PERTTU "THE KESST'
PIILO
ikä: 19 VUOTTA
yleisilme: HUGO BOSS
sotilaskoulutus:
KELAPEPPU
roolijoukkueessa: 3.

KAPTEENI, MATELIJA.
AIVOT
lempiheitto: NAMESTI
MIRU
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PIE,KS AMAKELAINE,N EM-TARINA

( u rling in EM 'naiskisa
jouk k uc alo itti j ii ii h a rj o il t c I u n

Myyf rriie n hlllissiI lokaku.ussa
jossr kiiytiin pari kcrtra. Hyvin
kään pojrr anloivat koululusta
c urlin g in saloihin l voiltccna
kansninviiliscl pclit. Marrrskuun
alussl kävimnrc hakcnlassa koke-

musll Ruotsin puolclla Bodc
nisl nlissii fclirtliin paikallincn
turnaus. K()kcInLtsta luli curling'
ista.jiL matkustam iscsta mutta
mencstys jiii vaat imaltom aksi-
Sinrnsa mutkiL oli miellyttiivi -

Olinr mc cnsinrmäiscl ulkonraiset
vieruut ja kohtclu oli sen

mukalsta.

Hrrjoirtclu jotkui käynnillii
Hyvinkiiällä yhteni viikonlop-
puna ja Pieksäm:icllai k:lyliin
j ääha lli lla nruutaman kerran
keskiyölla kokeilemussa liuku.ja.

Kaupungin suhtautumisesla an

taå kuvan se, c1tä vu()roju yleensi
voitiin käyttä:i mutta nlaksoi lme
norrrrralin tunliveloituksen hallin
käytiislii. Koclimmc myös rchdä
jäiitii omaan halliin cnnen EM
kisoja mulla ilmojcn haltija ei
ollut suosiollinen.

Matkaan

Omasta mielesl:inrme "hy-
vin" valmistuneina lähdinr me

tavoi elemuan hyvii s ijo it us ta

EM kisoista. Kisojen avajniset
oli 3. 12 ja lähdimme nratkaan
Pieksämåellä laudntain vastai-
sena yönä tavoitteena lauantai -

aamuna lähtevä Vaasa-Uumaj a

lau a. Terhi liiltyi m ukran
Vaasasta. Lauanlui iltapiiivänä
saavuinrmc S u ns valliin jossa
tulikin jo k iire valnlislautua
tervetuliaisjuhliin.

Juhlat pidettiin kau p u ng-
intalolla jonnc kulj imme soih-
tukulkueessa kaupungin keskus-

lan liipi. Kaupunginlalon peili-
salissa illastaminen oli jo
ensinmäincn hieno kokcmus
alku- ja pääruokinecn, ruotsalais-
len csittäessö ohjelmaa. lllallisen
jälkcen laihdimmc hotel I i lle
valmistunratn seuraavan illan
peli in.

lglsrye
J rr,..r lt .r.- 1.."..t-

Suonli pisti isintåmar Ruotsin riukill€, rilännc kuudrn päinjilkeen (asan 4-,1.

Naisct saival nauIia pelaamisesla Euftx)pan parh.rimmilla jäill:i.

Ensimmäiset pelit

Ensimmiinen peli oli
Ranskaa vas taan. Tytöillä oli
alkujänniryslii, mikä näkyi tuyös

lopputuloksessa, l4-6 tappio.
Pelin jälkeen kävimmc rrnskat
tirrien kanssa huuhtomassa pölyt
ku rk usta ja juttelimme pcli-
olosuhleislanlme. Ilmeni e1tä

ranskatlaret ovat koloisin Mege-

vesta, jossa on lämmin Curling-
halli, jossa he olivat harjoitelleet
kuluvalla kaudella 3 kuukautta,
nrutta koska he eivät olleeel
tyytyväisiii jään laatuun he olivat
kiiyneet ennen kisoja kahden
viikon harjoittelumatkalla Skot-
lannissr. Kuuntelimme silnlät
pyöreinli ja heräsi pieni epäilys

o lisimmcko siltenkään harjoi-
lelleet lnrpeeksi?

Maanantai päivänä oli peli
suurinta ennakkosuosikkia Ruot-
sia vastaan. Naapureita vastaan

peli kulki alussa tasaisena ja 6.

pään jälkeen tilanne oli 4-4. 7.

p iiässä tilanne oli meidiin
hallinnassa multa sitten kentälle

l3 Suomen Curlinglehti I /95



I

Kotimaan olosuhteet eivät mahdollistaneet harjoitelua EM-kisoja silmälläpitäen. Myös paluu EM-kisojen huippujäihA Suom€n alke€llisiin olosuhteisiin on usein

masentava. Kuvassa vasemmaha: Raili Tikkanen, Sirpa Tiitinen, Pirjo Ylönen ja Aino K:ihkönen. Kuvasla puutluu Terhi Aro.

t

ollut roska pilasi suojaheitomme
ja hävisimme pään 3-0. Loppu
meni Ruotsin hall innassa ja
hAvisimme 4-9. Jälleen saatiiin
yksi opetus. Vaikka joka pelin
jälkeen kenttä puhdistettiin ja
peblattiin, niin kentällä oli
kuitenkin roski a eli kiven
edustan puhdistus pitäisi tehdä
joka heitolla. Ruotsin peli antoi

kuitenkin uskoa että meilläkin on

mahdollisuuksia pärjätii .

Voittoisa
itsenäisyyspäivä

Tiistaina, joka oli Suomen

itsenäisyyspåivä, meillä oli kaksi
peliä. Aamulla pelasimme Hol-
lantia vastaan ja alku näytti tosi

pahalta. Viidennen pään jälkeen

olimme tappiolla 2-6. Loppu
sujui huomattavasti parammin ja

ensimmäinen voitto tuli lukemin
l0-8. Alkoi jo hymyäkin irrota.

Illalla vastaamme tuli Eng-

lannin kokenut joukkue. Peli
kulki tasaisena koko ajan mutta

aamuinen hyvä vire jatkui ja
voitimme 7-5. A-sarjan paikka
oli saavutettu ja samalla
vähimmäistavoite.

Paluu maanpinnalle

Torstaina oli vii meinen
alkulohkon peli Skotlantia
vastaan ja toiveet ennen peliä
olivat korkealla ja alku lähti
hyvin, mutta 3. pää lappio 3-0 ja
viidennen pään jälkeen tilanne
tappioksemme 4-2. Taukokaan ei

tuonut apua sillä 6. pää skoteille
4-0 ja 7. päässä keskeytys tilan-
teessa l4-2.Siitä huolimatta on

curlingia mukava pelata vaikka ei
aina niin hyvin menisikään.

Alkulohkossa olimme nel-
j än ne llä sijalla ja karsimme
pääsystä finaalipeleihin B-
ryhmän voittajaa Tshekkiä vas-

taan. Tshekit olivat voittanet
ensimmäiset pelinsä EM-kisoissa
kolmeen vuoteen vasta Sunds-
vallissa ja voitontahto oli kova .

Hävisimme 10- 1. Lieneekö mer-
kitystä ollut tsekkien ruotsa-
laisella valmentajalla.

Viimeinen peli sijoista 9- l0
pelattiin lauantaina Itävaltaa
vastaan ja hävisimme 8- 6.
Sijoituksemme oli 10. Oli aika
suunnata ajatukset kohti kisojen
päättäjäisiä.

Päättäjäiskyyneleet

Päätösjuhla ja palkinto-
jenjako oli meille savolaisille
harras tilaisuus. Valojen sammu-

essa Lucia-neitojen sekä valko-
asuisen kuoron laulaessa, kädes-

sään kynttilät, tuli lämmin,
jouluinen olo. Tytöiltä taisi rulla
mu utama kyynelkin silmään
seisoessaan Suomen edustajina
muiden maiden edustajien jou-
kossa osanottomitaleja vastaan-

oltamassa.

Iltajuhlassa, joka oli järjestetty
isoon urheiluhalliin, oli monella
riem! katossa. Viikon pelit olivat
takana ja tunnelma sen mu-
kainen. Illallisen ja tånssien
ohella suurinta mielenki intoa
tyttöjen taholta aiheutti ruot-
salaisten miescurlaajien lautas-
tanssiesitys.

Iltaa myöten parannettiin suh-
teita eri maitten edustajien
kesken ja kutsuja esitettiin eri
turnauksiin ympäri Eurooppaa
mutta se rahatilanne.

Sanoksi pukematon haave
päästä MM-kilpailuihin Kana-

daan oli jäänyt tällä kertaa
toteutumatta, multa olimme
kuitenkin tyytyv äisiä että
säilytimme A-sarj an paikan.
Toluuden nimessä on sanottava

että meidän kokemuksella ja tällä
jääharjoittelulla se olikin vain
haave mu tta lopputulos oli
kuitenkin hyvä.

Mikäli harjoitusolosuhteira
ei saada paremmiksi tekojään
saatikka liimpimän hallin osalta

emme kilvoittele koskaan
terävimmässä kärjessä.

Kisat olivat hieno kokemus
joukkueelle ja henki kisoissa oli
kaikin puolin miellyttävä. Kisat
oli hyvin organisoitu, jää mitä
mainioin ja ihmiset mukavia.

Kaikenkaikkiaan kisat olivat
hieno ja varmasti pitkään
mielessä säilyvä kokemus,

Jorma Tiitinen
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uonten nt lcsten cduslus
joukkue liihti trivoittele-
n)aan M M-kisapaikkaa ja

kovia päänahkoj a Euroopan
kovimn ista joukkucista. Lohko-
vastuslajista vain Luxemburgilla
ci ollur EM- rai MM-rirreliä
tilillään. Toivottua lopputulosta
ei kuitcnkaan saavutettu vaan

sijoitukseksi jiii 9. tila. Jouk-
kuecssu pelasivat Hyv inkään
CurlinBin Markku Hen.ttonen,

Jussi Heinonsalo, Jussi Uusipaa-

valnicmija Tom i Rantamäkisekä
varanr ics Pekka Saarelainen.
Joukkuetta on valmen tanut
vu odesta 1992 ruotsalainen
Anders Thidholm Seuraavassa
joukkueen kapteenin kertomus
tapahtumien kulusta,

Pelit

Ensimmäisessa pelissä tuli
vastlan Luxemburg. Olim e

kuullet viime vuoden edustus
joukkueen Jari Laukkaselta, että
Luxemburgin joukkue on parem-

pi kuin etukäteen luulisi. Sen
jäsenct koostuivat Kanadan,
Sveitsin, Tanskan ja Saksan kan-
salaisista, jotka olivat asuneet
Luxemburgissa yli kaksi vuotta.
Liihd imme pelaamaan normaa-
I illa tyylillämme. Peli s!jui
kohtalaisesti, mutta puoliajalla
olimme 2-4 tappiolla. Syynä oli
Luxcmburgin kapteenin usko-
maltomat heitot; onnea oikeassa
pai kassa. Tauolla totes im me

iimän yhdessä valmentajammc
kanssa ja päilimme jalkaa sa-

maan tyyliin. Voitto tulisi meille
ajan kanssa. Niiin myös kävi, peli
päätlyi meille lukuihin 8- 5.
Olimme t yytyviisiä lopputu-
lokscen, mutta pcli ei ollut su-
junut aivan yhtii hyvin kuin mihin
olimme syksyn aikana lottuneet-

Seuraavassa pelissä saimme
vastaamme Ruotsin Hitssel-
borgin, jolle olimme hävinneet
kuukausi aiemmin. KAvimme
ru otsalaisia vastaan sopivan
taktiikan läpi valmen taj amme

kanssa ennen peliä. Toisessa
päässä ruolsalaiset otlival kuiten-
kin ne lj ri pistcttä viimeisellä
kivell:iän. Loppu peli sujui takaa-

ajon merkeissä. Johloascmansa
vapauttaman pelin turvin ruot-
salaisct pystyivät siiilyttimään
johtonsu helpohkosti ja voittivat
l0-,1.

SUOMENMIEHETEM-
KISOISSA - MM-kisapaikka ei hellinnyt

Lähdimme seuraavaan pe-

liin tietäen, että meillä oli hyvät
mahdollisuudet voittoon. Saksa-

laiset olivat hävinneet molemmat
pelinsi ja olival pakkovoiton
edessä, jos mielivät loppupe-
leihin. Aloitimme hyvin ju saim-

me kaksi kertaa mahdollisuuden
ottaä käksi pistetti viimeisellä
kivellä. Kohtalaisen vaikeat
heitot kuitenkin epäonnistuivat
tripärästi ja jouduimme ryyty-
m iiän molemmilla kerroilla
yhteen pisleeseen. Saksalaiset
onnistuival vastaavissa tilan-

teissa ja tilanne oli neljän pään
jtilkeen 2-4 tappioksemme. Kun
saksalaiset vielä o nnistu ivat
epiionnistuneiden heitto.jemme
turvin varastamaan kaksi pistettä

ennen taukoa, oli peli menetetty.

Loppupelissä ottamamme riskit
tuottival tulosla myös vastu-
stajalle ja tylyt lukemat olivat
valmiit, tappio 6- 13.

Aloimme valmistautua in-
nolla seu raavaan peliin Skot-
lanria vastaan. Tätii peliä olimme
odottaneet eniten, sillä vastaan

tulisi voittoisa Hammy McMil-
lan. Hänen luonaan joukueemme

harjoitteli viikon ennen vuoden

1992 EM-kisoja. Tunsimme hä-

nen joukkueensa siis erittäin
hyvin. Muistimme myös EM-
kisavoittomme Skotlannista
(David Smith) heidän kolijäil-
lailin Perthissä. Asetelmat olival
positiiviset. Skotlanri oli kuiten-
kin pelannut Iiki virh€ettämästi
ja voittanut kaikki aikaisemmat
pelinsä. Valmentajamme kanssa

päädyimme erittiiin aggressii-
viseen taktiikkaan, jota olisi
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myös hauska pelata. Skotit ovat

tunnettuja kyvystään pelata
puhdasta poistopeliä. He ovat

itse sanoneet osuvansa kärPäseen

kahdensadan metrin päästä. Peli

alkoi hyvin, onnistuimme heitois-

samme ja sai mme mahdol-
lisuuden lunastaa kaksi pistettä

viimeisellä kivellä. Määrämit-
taisen olisi pitänyt tulla viivot-
timen päähän keskipisteestä,
mutta jäi puoli metriä lyhyeksi.
Jouduimme tyytymään yhteen
pisteeseen. Toisessa päässä kuusi
heittoamme epäonnistui ja jäim-

me alakynteen. Sen jälkeen em-

me saavuttaneet normaalia suori-

tustasoamme Ja varmuuttamme

vaan hävisimme selkeästi 3-ll.

Edessämme oli viimeinen
peli Norjaa vastaan. Norjaa
edusti Eigil Ramsfjell, kolmin-
kertairlen m aailm anmestari,
olympiavoittaja (esittelylajina) ja
euroopanmestari. Muistonamme

oli erittäin tiukka peli vuoden
1992 EM-kisoista, jolloin hävi-
simme erittäin tiukan pelin jatko-

pään jälkeen. Haimme nyt re-

vanssia. Suoritustasomme ei
ollut kuitenkaan elpynyt Skot-

lanti-pelin jälkeen ja jouduimme

myöntämään 3-9 tappion.

Tunnelmat

Masennus oli aluksi kova. Olim-
me valmistautuneet kisoihin
pelaamalla syksyn aikana kolme
turnausta Ruotsissa ja lisiiksi
harjoittelemalla kaksi viikkoa
Sundbybergissä Tukholmassa.
Pelimme olivat alkaneet sujua
hyvin ja tunsimme oppineemme

jotain. EM-kisoissa jouduimmt:

kuitenkin toteamarn Pelaavamme
huonommin kuin mihin olimme

Ruotsissa syksyn aikana
tottuneel-

Emme löytäneet m itään
erityistä syytä ilmiölle. Toki
vastassamme olivat euroopan
kovimmat maat Luxemburgia
lukuunottamatta, eikä Suo mi
koskaan aikaisemminkaan ollut
voittanut EM-kisoissa Norjaa,
Ruotsia ja Saksaa ja Skotlan-
ninkin vain kerran. Jäät olivat
täydelliset. Millään radalla ei

ollut yhtäkään epäsäännöllistä
kohtaa. Heitot taipuivat joka
suudtaan yhtäpaljon ja kivet
luistivat hyvin. Jää oli loogisesti
ymmärrettävissä. Suurin vai-
keutemme olikin heittojen voi-
makkuuksissa. Olimme syksyn

aikana oppineet perustamaan
pelimme rauhallisille poistoille.
EM-kisoissa niiden käyttäminen
tuotti meille kuitenkin vaikeuk-
sia; liian hiljainen heitto taipui
voimakkaasti liikaa ja liian
voimakas puski melko suoraan.

Jää oli siis erittäin herkkä heiton
voimakkuudelle. Kävimme myös

keskustelua käyttämästämme
taktiikasta. On aina jälkeenpäin

vaikeata sanoa, mikä meni
pieleen, kun heitot epäonnistuvat
ja pelataan normalista Poikke-
avalla taktiikalla. Omasta puo-

lestani opin ainakin sen, että
endaltasovitun taktiikan sisällä

on pystyttävä tekemään sovel-
tavia poikkeuksia pelitilanteen
mukaan.

Dramatiikkaa

Skotlannin varapelaaja sai tiedon

isänsä kuolemasta ja matkusti
kotiin. Skotlarti oli jo varmis-
tanut lohkovoittonsa. Viimeises-

sä pelissään he kohtasivat
Luxemburgin. Luxemburg pelasi

kuin unelma, viimeisen heittäjän

tupla- ja triplapoistoilla he

kukistivat varapelaajansa menet-

täneen Skotlannin. Luxemburg
siis nousi kanssamme tasapis-

teisiin ja tiedossa olisi uusinta-
peli A-sarjassa säilymisestä.
Skotlannin Hammy McMillan
tuli häviämänsä pelin jälkeen
luokseni pahoittelemaan tapah-

tunutta. Totesin hänelle, että
kyllä me LuxemburBin hoidamme

Kuvassa alkaen vasemmalta: Jussi Heinonsalo, Tomi Rantamäki, Anders Thidholm' Markku Henttonen' Jussi

UusiDaavalniemi ia Pekka Saarelainen.

Norja antoi Suomelle kyytiä.
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ja ctlli tilrsin hcidän voiltuvan
Euroopan mcslaruudent jote n

molem nr illa olisi hyviii hetkiä
edessäpäin.

Lääkkeet Luxemburgin
kukistamiseksi

Käytyämmc mennect pelit läpi
aloimme valmistautua seuraavan

päivän uusintapeliin Luxem-
burgia vastaan. Jotain oli keksiF
tävi pcli-ilon ja suoritustason
palauttamiseksi. Markku teki
oman ratkaisunsa ilmoittamalla
ettci pelaisi. Markku oli pelannut

meisti luotettavimmin ja me

muut olisimme halunneet hänen

pelaavan. Yksilön lahto on kui-
tenkin t:irkeä ja sovimme, ettå
varamiehemme Pekka tulee
rilalle. Päätimme pelata käyrriien
miiåramittaislen ja s uoj ien
lisäksi pe lkästään normaali-
kovuuksisia poistoja. Niiin vält-
täisimme jään herkkyyden tuo,
man epivarmuuden.

Lisää dramatiikkaa

Iltapäivällä menimme rentou-
tumaan hotellin saunaanja uima-
altaaseen. Minulle sattui uima-
allaalla ikävä tapaturma, jossa

löin molcmnlul polveni. Sen
jiilkeen kävely tuotti kohtalaista
kipua ja ajattclin sen häipyvän
yön aikana. Ajan mittaan kipu
kuitenkin yltyi, enkä illalla enäii
kyennyt kävelemään. Oli aika
huolestua. Valmenlajamme hank-
ki lääkärin tarkastamaan polveni
hotellihuoneessa. Lääkärin mu-
kaan kipu olisi ohimenevää ja
lisävaurioita ei syntyisi vaikka
pelaisinkin. Hän antoi voima-
kasta särkylälikerrä, jotra pys-
tyisin pelaamaan. Oli odotcttava
yön ylija katsottava miten kävisi.

Pelipäiviin aamuna jalat
olivat edclleen kipeiit ja otin
lääkkeen. Otin vielä toisen pil-
lerin ennen ottelua. Kävely tuotti
kipua, mutta onneksi m atka
hallille oli lyhyt. Sovimme, että

menisim mc kaikki viisi jäälle
harjoitusajalla ennen peliä. Teki-
sin p:iätökseni pelaamisesta
harjoittelun jälkeen. Jäällä oli
yllättävän helppoa liikkua.
Liukuasento tuntui hyvältä.
Päätin pelata.

Uusinnassa Luxemburg

Tiesin, että minun oli pelattava
vakuultavasti, jotta muiden ei

tarv itsi s i pohlia pelikykyäni.
Ehkä pakko antoi tarvittavaa
lisäpotkua; pelasin aivan kuin
hurmiossa paremmin kuin kos-
kaan ennen. Kun koko joukkue,
erityisesti J ussi Heinonsalo,
pelasi parastaan, voitimme hyvän
pelin 7-4. Huvittavinta oli, että
paluu hotellille oli jälleen
tuskallinen. (Suomessa oli oltava
viikko kävelemättä, jotta jalat
paranivat)

Saimme vielä pelata sijoi-
tusottelun Tanskaa vastaan. OF
telulla ei sinänsä ollut suurta
merkitystä, mutta jäällä molem-
mat joukkueet halusivat voittaa.
Molemmin puolin nähtiin lois-
tavia suori tuksia. Pelasi m me

kuitenkin hivenen pare mm in
kuin tanskalaisel ja ansaitsimme
voiton 8-2. Ottelu olisi säattanut

olla hyvinkin paljon tiukempi,
ellemme olisi viidennessä päässä

saaneet tuplapoistolla vi ittä
pistettä.

Lopputunnelmat

Totesimme voittaneemme kolme
ottelua seitsemästä. Se ei ole
hassummin, mutta jäimme kui-
tenkin tärkeimmästä tavoittees-

tan)me eli M M -k isapaikas ia.
Ensi vuonna Suomi sen OTTAA.
Silloin EM-tilastotaulukkokin
saa uuden ilmeen.

Omat pohdinnat

Kansainvälisen pelikokemuksen
merkitys tuli sel viisti esille.
Erityisesti koin henkilökoh-
taisesti oppineeni paljon. Kaik-
kia pelissä tehtyjä virheitä ei voi
ym märtää aluksi. Oman koke-
mattomuutensa ymmärtää vasta

paljon jälkeenpäin, kun on
jou tu n ut selittämään toim in -

taansa riit(ävän monelle ihmisel-
le. Kapteenit yösken telyl lä on
myös monta merkitystä. Pelil-
lisen taktiikan lisåksi kapteeni
voi valinnoillaan vaikuttaa
esime.kiksi pelaajien itseluot-
tamukseen. Kapteenilla, samoin
kuin kaikilla joukkueen jäsenillä,

onkin aina opittavaa. Kovat ajat

opettavat parhaiten, joten tämän-
kertaiset EM-kisat olivat erittäin
opettavaiset. Siitä olen iloinen.

Tomi Rantamäki

VOITOT
TAPPIOT
SI-IHDE

VUOSI SI.}A MAAT

SUOMEN MIESTEN PELIT EM-KISOISSA

NOR SWE GER SLI SCO ITA DEN NED ENG FRA AI]IT WAL LIIX BUL RUS BEL CZE
000012233145'1 I l3 3

16445866532220000
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1,3 1,9 2,4 3,3 10,0 10,0 30,0 30,0

NOR SWE CER STI SCO ITA DEN NED ENG FRA AUT WAL LIIX BI,'L RUS BEL CZE
l98l t4 l4
t982 t4
1983 l0 l4
t984 8 l4
1985 9 t4
1986 ll l3

1987 7 I4
1988 t2 t4

1989 lt l4

190 '7 t4
l99l 8 l7

1992 6 19

1993 9 l8

199.1 9 l9

1995 t

2-t3 3-13 3-7 5-12 2-5 3-8 7-6
l-15 l-13 3-l I 8-17 9-t I 7-8
2-1 3- l0 5-'7 2-8 4.8 6-3 6-9
4-9 4-7 2-9 4-8 t2-6 5-6 8-6
2-to 2-8 4-9 4-3 '7 -5 9-8

4-8 8-10 6-',l o-/ '7-6

8-3
o-7 2-7 3-8 6-3 2-8 '1-4 5-4 8.3

3-8 l-8 4-9 9-3
4-9 7-8

3-4 3-6 Il-l 1-l t 0-0
2-8 '7-l

2-'7 l-6 o-7 7-6 6-3 t1-2
6- l0 6-5 '7-l l0--l
6-3 8-4

7-8 2-1 7-10 '7-l 5-4
1-9 4-5 5-4 l3-3 t2-2
l-t2

3-9 4- l0 6-l l l-ll 8-2 8-5

7-4
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DAMER

EM-RESUUIATER 1994

Crupp l:

Omg l: Svc.igc-England I I 3, Skoithnd-

Holland 12-9, Frankrike-Finland l4 6.

Omg 2: Sverigc'Finlånd 9'4, England-

Holland 8 7, Skollland-Frankrike 8 o.

Ome 3: rinland-Hollånd l0-8, Svcrise-

Frank.ike 6 3, Skottland'England lO'4.

Omg 4: Frankrike-Holland lo l,sverige-
Skollland 8-5. Finlånd'EnSland 7-5.

Om8 5: Fankrike- EnSlånd I I -3, Skottland-

Finland l4-2, Sverise Holland l5-1.

SveriSe 5 - 0

skolrland 4 - l
Frankrik€ 3 2

Finfånd 2 - 3

England I - 4

Holland 0 5

Grupp 2:

Om8 1: Schweiz-Danmark l3-1, Norge'

Tyskland I I -3, ostedikc-ltalien 5-4.

Omg 2: Schweiz-ltalien lO,+, Norge-

Danmark 8-5, Tysklå'd ös1edke l0-3.

Omg 3: Nor8e-ltålien l0-4, Schwciz-

osterikc 8-4, Tysklånd Dlnmark 4-3.

Om8 4: Norge-Österrike l0'5, Schwciz-

Tyskland 5-3, Dånmark-ltalien 9 8.

Omg 5: Danmårk'Osteiiike 8-2, Tyskland

Italien lO-3, Schweiz-Norge 8-4.

Schweiz 5 - 0

NorSc 4 - I
Tysklånd 3 2

Danmark 2 - 3

OsFrrike I - 4

Italien 0 - 5

Sektion B:

Omg l: Tjeckien-Lu)(emburg l2-3,
Bulga.ieh'Wales l3'l L

Omg 2: Bulgaricn Rysslånd l5-1, Wales

Tjeckien l3 3.

Omg 3: Luxemburg-Bulgarien 9 E,

Ryssland-wales lo-3.

Omg.l: Tje.kicn R).ssland I0'4, Luxcm-

Omg 5: Luxcmburg'Ryssland l5 5,

Tjeckien'Bulsaricn 9-E.

Tjcckien I ' I

Luxemburg I ' I

Bulgarien 2 - z

Ryssland I ' 3

Wales I - 3

K!al till kvårrsiinal: Tjeckien-Finlånd l0
I, Dånma.k-Lux€mburg l0-5.

Kvartsfinaleri Norge-Frankrike E'1,
Danmark-Sverige 8-2, Tysklånd-Skotthnd

8-2,Schwciz-Tjeckien 7-3.

Sem ifin aler: Danmark-Norge 9'2, Tyskland-

Schwciz 8-4.

Sp€]om:

ll l2:eplåts: England'Luxembulg l2-5.

9-l0re plals: Osterike-Finland 8-6

5-8:e plats: Sverise'Frankrik€ 8- I

SkottlaDd-Tjeckien 8-3

7-8:e p låts: Frånkrike-Tjec kien 9-4

5-6:€ plats: Sverige Skouland l0-7

Bronsmalch: NorSe Schweiz 6-l

Finål: Dånmark-Tysklånd E 4

SlutsläUning:

l) Danmark (Helena Blach-Lavrs€n, Dorthe

Holm, Margit Pönner, Helene Jensen, Lisa

Richardson), 2) Tyskland (Andrea schöpp,

Monik! Wagn€r, Natålie Nessler, Christina

Hauer, Heik€ wielände.),l) No.ge (Dordi

Nordby, Hanne Pettersen, Marianne
Asp€lin. Cecilie Torhaug), 4) Schweiz
(Graziella Grichling, Sclina Breuleux,

Mådlain! Breuleux. Inger Mnller, Clludia
Biner),

5) S!eri8e (Anelie Norberg, Cäthrine

Norb€rg, Helena Klangc, H€l€ne Granq vist,

Elislbeth Hansson), 6) Skottlånd (Ki6!y
Hay), ?) Frankrike (Bri8ille Lamy)

8) Tjeckien (Eva Pernkovi), 9) Osterike
(Traudl Koudelka). 10) Finlånd (Sirpa

Tiitine.), ll) Ensländ (Joan Reed), l2)
Luxemburs (Stcianie Bless),

l3) llalien (Ann Lacedelli) och HoUand

(Mirjm Boym ans-Cast),1 5) Bulgårien (Ma-

rina Karasiozova). l6) Ryssland (Tariana

smirnova), l7) wales (Mar8aret Mciklc)

Grupp ll

Oms I: Sko(land'Sverisc 7 2, Norge-

Tyskland l0-6, Finlånd-Luxemburs 8-5.

Om8 2: Sverige-Finlånd 10 4, Skoitlånd-

Tysklånd l0-2, Norge-Luxemburg I I-4.

Om8 3r Tyskland-Finlånd I 3-6, Svcri ge-

Luxernburg l0'1, Skollhnd Norgc 6-4.

Oms 4: Tyskland-Lux€mbur8 9 :1, Norge-

Sverise 8-7, Skonland-Finland I l-3.
Omg 5: Luxemburg'skotllånd 7-6, Norge-

Finland 9-3, Svedse Tyskland 6-4.

särspcl: Finland-Lux€mbu.g 7'4

Skorland 4 - |
Norge 4 - I
Sverige 3 - 2

Tyskland 2 - 3

Finland I - 4
Luxemburg 1 4

Grupp 2:

Omg lrFrankike Danmark 8-4, Schweiz

Holland g4, Ensland-Wåles ?-6.

Omg 2: Dånrnårk-England 7 4, Schweiz-

Frånkrike 9-4, Hollå'd-Wal€s 8-5.

oms 3: Schweiz-England 7-3, wales-

Danmårk 8'5, Holland Frankik€ 8-6.

O'Ds4: wales-Schweiz 5-3, Dårmark-Hol-

land ?-3, England'Fra'krikc 3-2.

Om85i F.ankrikc-Wa les 6- 3, Hollabd-En

gland 6-4, Sch *eiz- Danmark 6 5.

Sårspel. EnSland DanDark 7-5, wales

Frånkrikc 5-4, Danmårl-Frankrike lO-4,

wales-Englånd I l-3.

Schweiz 4 - I

Holland 3-2
Wales 2 - 3

Ensland 2 - 3

Danma.k 2 - 3

Frankrike 2 - I

Sektion B:

Omg lr Oslerikc UnScrn 8-?, ltålien

Belgien 9-6, BulBaricn Ryssland l0-8.

OmB 2: ostciiikc Tjcckicn 8-5, BelSien

Ungcrn l2-6, Italien'aulgaricn9 L
Omgl: Osrctrikc-Ryssland l0 8, Itålien'

Ungern lo-5, Tjcckicn Eclsicn l0-7.

Om g 4: Tjeckicn-Ungern I 2-7, Ostciiikc-
Bulgarien il-4, BclSien-Rysland lo 3.

Oftg 5r Tleckicn Ryssland 6-3, Italien-
Osrerikc 6-1, Ungcrn-Bulga.icn 9 4.

Omg 6: tmlien Ryssland 8-3, Tjeckien'
BulSaricn 7-6, Osrerike'BelSiet 7-.+.

Omg 7: Bulgaricn-AclSien 7-5, Unecrn

Ryssland l2 :1, Tjcckicn-lLrlien 6-3.

HERRAR

Ösre.rile
Italien

Tjeckicn

BelSicn

BulSaricn

Ungern

Ryssland

Särspel: Ost€rrikc-Tjeckicn 7 2, Irlicn-
TjeckicnT-1.

5-
5-
5-

0-6

Kval till kva.tsl-inal Tysklard Ostcrrike 7-

2, England-ltalien 8 6.

Kvarrsfinaler: Norge'Wales I I 2,Schweiz-

Tyskland ?-3, Skotlland England 6-,1,

SveriSe'Holland 6 5.

Semifinaler: Skottlaf,d Svcrige 3-1,

Schweiz- Norge 6'4.

Spelom:

I l-12:e plåts: Ilålien-Ostedkc l0-4.

9' I 0:e plåls: Finl.nd- Danmårk 8-2.

5-8:c plåts: Tyskland-wales E 4, England-

Hollånd9-2.

7-8:€ plats:Wales Holland 7-l.
5 6:e plats: Tysklånd-England 9-7.

Mårhom brons: Sve.ige'Norgc 9- 6

Finål: Skottland-Sch*eiz 4-2

Slursrällning: l) Skottland (Hammy

McMillan, No.man Brown, Mike Hay,

Roger Mclntyre, Cordon Muirh€ad), 2)

Schweiz (Hansjiirg Lips. Stephan Luder,

PeterLips, Enrico Simen, Bjö.n Schröde!),

3) Sverige (Mikael Hasselborg, Hans

Nordin, Lars vågber8, Stefan HåsselborS,

Lars-Äke Nordsrröm, 4) Norge (EiBi1

Ramsijell, Jan Thorcsen. Tore Torvbrålen,

Anrhon Grimsmo, SjurLoen)

5) Tysklånd (Andy Kåpp),6) Ensland

(Alistair Burns),7) Wåles (John Hunt)

8) Holland (Wim Neeleman), 9) Fioland
(Tomi Rantamäki), l0) Danmark (Gert

Larscn), I l) lrålien (Claudio Pcsciå), 12)

östciiike (Alois Kreidl),
l3) F.ankrike (Christophe Boan) dh Lur-

cnburs (Hansjö18 Bless), ls) ljeckien
(Radck Klima), l6) Bclsrcn (Didicr
Plasscbacrl), Bul gårien (Lubonir vclinov)

ocb Ungcrn (Barna Kör€szy), l9) Ryssllnd

(lsor Minin).

De slu iriimsta nationcrna iir klrra iör spcl i

vM i B.andon iap.il 1995. Dc l2 lriimslr
lagen spelar iA Bruppen vid EM i

G ndelwald nästaår.

Håkan Sundström

Suomen Curlinglehti I /95 t7



Lehteemmc saapui matkakertomus Espoo Curling Clubin jäseniltä. Tarina on virkistävä poikkeus ja esimerkki
curlingin kansainväl isyydestä muullakin kuin edustusjoukkuetasolla. - Toimitus

CT]RLINGIA
SKOTLANTILAISITTAIN

ähdimme torstaina
marraskuun kolmantena
päivänä kukonlaulun

aikaan kohti Skotlant ia:
Flintstonesien Jaakko Palsanen,

Heikki Vilske ja Markku Suvanto

sekä Vilmojen Tuula Vi lske,
Liisa Suvanto ja allekirjoittanut.
Täysiä joukkueita emme saaneet

mukaan lukuisista yrityksistä
huolimatta, syynii aikataulu- Ja

ennenkaikkea taloudelliset
seikat.

Matkaa oli suunniteltu
pitkään. Palsaset olivat alkuop-
pinsa saaneet Skotlannissa aivan

toisenlaisella j:iällä kuin mitä
Vantaalla on tarjota. Oli mah-

dotonta opiskella curlingin hie

nouks ia Myyrmäessä, kun a1-

noastaan j ään keskiosa toimi
jotenkutcn. Teki mieli näyttaä

Suonlessa harråst uksen al ka_

ncille, miten kivi voi kulkea, kun
jää on kunnossa.

Nyt oli siis matkaan päästy.

Tunnelma oli korkcalla ja odo-

tuksel kovat. Saavuimme pik-
kubussilla Clasgowsta entiseen

kotikaupunk iimme Ayriin, jossa

suuntasimme Ayr lce Rinki lle
heti pubissa ja curlingkaupassa

käynnin jälkeen. Eikä Jää meitä

pcttänyt. Ayr on 50 000 usukkaan

kaupunki Atlantin rannalla
Glas8owsta lounaaseen. Meill:i
on kuuden rad dn jäähalli
c urlin I il le, lau an tai si n se on

tosin lu iste lijoiden käytössä.
YIäkerrassa on ravinlola täysine

oikcuksineen sekä luonnolliscsti
kunnon pukeutumistilat miehille
ja na isil le eriksccn. Samassa

rakcnnuksessa on myös piencmpi

k^ukalo luistclijoille.

VastaDuolen kapteeni Wallace Allan lattialuuttuineen- Tilkana loistajoukueparia' laaimmaisena paikallisia

Itse jaän lämpötila on -16 samoin se toim i tytöilläkin, j oten liikkuminen ei tuot(anut mitään

(ihannelämpötila -4, toimituksen edistystyminen oli huimaa. vaikeuksia jää11ä Olikin mel

huomautus), minkä huomaa Opettajat eivät antaneet periksi, koinen yllätys, kun nåimme

var?aissaan ja sormissaan, jollei eivätkä oppilaatkaan. Ja kaikki samat miehet myöhemmin pois-

liiku riittävästi. Se siis houkuttaa paransivat tyyliään, tasapainoaan tumassa illallispöydästä. Siinä

harjaamaankin kunnolla. Jää ja suuntalarkkuuttaan. köpötteli kahdeksan vanhusta

liukui kuin unelma. Pystys- vaivaisesti kotia kohden' kukin

säpysymisessä oli aluksi teke- Oli kuitenkin aika hämmen- omalla tyylillään.

mistä, etenkin kun harioitelliin 1åvää seu.ata viereisen radan

liukumista ilman kiveä. Val tapahtumia. Siellä näet pelasi Ayrissä curling-harrastus on

menrajamme oli Graham Boyd, elåkelaispo ru kka' joka ei ollut hyvin yleistä ja kaikissa pii-
joka oli Jaakolle ja nlinulle liukumisesta kuullutkaan, ja reissä: päivisin el:ikeläiset.ja

ennestään tuttu opetettuaan kuitenkin kivi lensi kuin kotirouvat,illansuussanuorisoja

aikanaan meille curlingin alkeet- kaakkuri kaikkien pomppujen, pitkin iltaå kaikki. Joskus ollaan

Apunaan hänellä oli viehättävä kiemuroiden ja räpiköinnin mukana koko pefheellä tai
pau Lr, j onka sukuni mi ei koskaan jiilkeen kauniisti kohteeseensa. palvelusviien krnssal isJntä ja

selvinnyt meille. Graham trcenasi Harjauksessa löytyi tyylejä yhtä puutarhuri samassa jouktlieessa.

aluksi tytröjä ja Paula poikia, paljon kuin heitoissakin, ja peli Joukkueessahan voi huoletta olla

jotka luonnollisesti yrirtivät sujui hienosti. Asuina heitlä oli eri (asoisia pelaajia. se tekee

tchdä parhaansa ollakseen viliapusero, pikkutakki' lippa- vain kapteenin urakan mielen-

h:inelle mieliksi. No. vähän lakki ja nahkakengät, joissll kiintoisemmaksi. Aina löylyy
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ni i rä. jorka eiviit kymmenessä
vuodessakaan ole oppineet, miten
päin näytetåän mitkäkin kierteet,

tai että kapteenin harjalla tai
komennoilla olisi jolain mer-

kitystä. S ilti heillekin saltuu
upeita yl lät yslaukau ksi a, jotka
tuovat oman värinsä Peliin. Toki
Ayrissä on niitäkin, jotka pelaavat

tosissaan, mutta silti harvoja
tiukkapipoja. Vastustajan onnis-

tulleesta laukauksesta iloitaan
lähes yhtä paljon kuin omasta.

Perjantaina pelasimme sekä

aamu- että iltapäivällä. Välillä
ennätimme käydä lounaalla
Blairquhanin linnassa, j onka
isäntä James Hunter-BIair on

erittäin innokas curlingin har-

rastaja. Hänellä oli illalla tulossa

tärkeitä vieraita kylään, mutta
silti hän ennätti esitellä meille
viinikellariaan, taidegalleriaansa
ja curlingkivikokoelmiaan sekä

tarjota vielä kevyttä lounastakin.

Curlingkiviään hän on käyttänyt

ulkojäällä, uusimpia niistä.

Kerran vu odessa j ärj este tään

Skotlannissa curlingkilpailu tie-
tyn järven jäållä, jos se valn
sattuu olemaan jäässä. Kerran
kymmenessä vuodessa se kuu-
lemma jopa onnistuu, mutta sitten

se onkinjuhlaa. Sata vuotta sitten

pelattiin vielä yleisesti ulkona,

mutta talvet ovat Iämmenneet

niistä ajoista.

Iltapäivällä palasimme mail-

tavan ja hieman kosteankin
lounaan jälkeen taas jäälle
pelaamaan. Uhkuimme voiton-
tahtoa, olihan edessä Pel it
paikallisten kanssa. Hiukan
petyimme, kun j oukkueemme
hajoitettiinkin ja muodostettiin
sekajoukkueita Ayriläisten kans-

sa. Eivät tietysti uskaltaneet ottaa

riskiä. Olisihan se noloa hävitä
suomalaisille, joiden maassa

curling on lähes tuntematon laji.

Peli oli joka tapauksessa

hauska kaikkine asiaankuuluvine

yllätyksineen. Mahtuihan jouk-

kueeseemme myö skin kaiken
aikaa kierteissä sekoilevia pai-

kallisia. Silti olimme hyvin tasa-

väkisiä, kunnes vastustaj a on_

nistui "viekkaudella ja vää-
ryydellä" saamaan neljän Pisteen
etumatkan. Riskinoltomme vii-

meisellä kierroksella oli kut-
kuttavan lähellä onnistua
täydellisesti, mutta millistä jäi
taas kiinni, että hävisim me

lopulta viidellä pisteellä.
Suomalaisittain se ei tietenkään

ollut häviö, olinhan ainoa
suomalainen omassa j ouk-
kueessani, ja vastapuolella
olivat sekä Liisa että Markku.
Joten ensi vuonna tekee mieli
uudestaan. Ja sitten Pannaan
skotit matalaksi omilla jouk-
kueillal

Illalla meillä oli m ah-

dollisuus vielä saunoa järven

rannalla: ylellisyys, jonka vain
suomalainen voi ymmärtää.
Saunominen ja jääkylm ään

järveen pulahtaminen (ei siis
ollut jäässä) tuntui ihanalta
monen tunnin curlaamisen jäl
keen. Paikat rentoutuivat ja
lämpenivät kummasti.

Seuraavana päivänä jatkoim-

me kierrostamme highlandeillä,
ja kävimme mm herkuttelemassa

Loch Fynen maailman parhailla

ostereilla. Illalla katseltiin vielä

Glasgowta, ja sunnuntaina Pa-

lattiin kotiin.

Näin myös voi curlingia har-

rastaa.

Leena Palsanen

Pitkällä matkallå ehri tutustua paikallisiin herkkuihin. Kuvassa seufueemm€ syömässä Loch Fynen ostereita.

Kuvassa alkaen vasemmalta: Markku suvan(o, Tuula vilske, Heikki vilske, Leena Palsan€n, Liisa suvantoja Jaakko

Palsanen. Edessä valmenlaja Graiåm Boyd
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SUOMALAISET RUOTSIN ELIT-
TURNAUKSISSA

uotsi on ollut suosittu
turnauspaikka koko
talven ja tässä seuraa
kirjoittajan näkökul-

EM-kisoja silmälläpitäen oli
suunniteltu kahden vii kon
yhtenäinen harjoitteluajanjakso
vietettäväksi Ruotsin hyvillä
jäillä. Marraskuun ensimmäisenä

viikonloppuna olisi Medelpads-
träffen-turnaus Sundsvallissa ja
seuraavana viikonloppuna Sund-

byberg Open-turnaus Tukhol-
massa. Väliajoille oli sovittu
mahdollisuus harjoitella Sund-
bybergin hallissa. Reissupo-
rukkana oli tämän kauden
edustusjoukkue eli Markku
Henttonen, Jussi Heinonsalo,
Jussi Uusipaavalniemi ja Tomi
Rantamäki. Lisäksi valmentaja
Anders Thidholm liittyi joukkoon
jälkimmäisenä viikonloppuna.

Matkaan lähdettiin totuttuun
tapaan jo keskiviikko iltan a.

Uudelta yhteistyökumppanilta,
Opelilta, saatiin auto käyttöön
koko matkan ajaksi. Yhteistyö
Opelin kanssa jäikin harmittavan
vähäiseksi, koska lähes heti
reissun jälkeen Kaupunginportin
Auto pääsi yrityssaneeraukseen
ja yhteistyö loppui lyhyeen.
Onneksi täbän reissuun vielä
päästiin laina-autolla ja laiva-
liput saatiin edullisesti S ilja
Linen sopimuksen myötä.

Medelpadsträffen
Sundsvall

Torstai-aamupäivän harjoit-
telimme Sundbybergissä ja
iltapäivällä ajelim me Sunds-
valliin. An ders oli hoitanut
edullisen majoituksen S unds-
valliin ja niinpä tapasim me
järjestäjien edustajat curling-
hallilla, josta he ohjasivat meidät
majapaikallemme. Järjestele-
mässä oli luonnollisesti suun-
nilleen sama porukka joka junaili
myös joulukuun EM-kisojen

Ruotsin kiertueen jou kuekokoonpano alkaen vasemmalta:Tomi "Marsipaani" Rantamäki, Jussi "Nam & CocaCola"

Uusipaavalniemi, Jussi "Herra H" Heinonsaloja Markku "Richie Koislinen" Henttonen.

l\
tarinaa
masta.

järjestämisen. Majapaikkana sicin jälkeen maanpinnalle pa- kaksi parasta loppupeleihin.
meillä olikin nostalgiaa herättävä lanneina ajelimme sunnuntai- Tavoitteena oli hyvät pelit ja
vanha kasarmirakennus. Ra- iltana takaisin Tukholmaan.
kennus toimi yhä edelleen jonkin
sortin maanpuolustuskurssien
pitopaikkana sekä halpana mo-
tellina. Me saimme asuttavak-
semme yhden kahdeksan hengen

tuvan jolloin kullekin siis riitti
kokonainen kerrossänky. Paikka
sopi meille mainiosti: lämpöå
riitti, oven sai lukkoon ja
keittiössä pystyi kokkaamaan
ruokaa,

Itse turnaus ei mennyt
kovinkaan hyvin. Kyyti oli taas

kylmää ja ainoa voitto tuli
jtirjestäjien joukkueesta, elit-
serienissä pelaavasta Thomas
Feldtin joukkueesta luvuin 8-5.

Parin vuoden takaiselle EM-
hopeajoukkueelle, Per Carlsd-
nille hävisimme 5-6. Viime
vuoden edustusjoukkueelle, Pe-

ter Lindholmille hävisimme 4-6
ja Ruotsin j uniorimestareille,
Granqvistille 4-5. No, koke-
muksia rikkaampina ja hyvin-
menneen Magnus Ladulås Clas-

Sundbyberg Open
Tukholma

Tukholman maj oituksen
olimme varanneet Huvudsta
Bostadshotellista koko kahdelle
viikolle. Itse kerkesin käydä vielä
maanantaina kahdesti harjoit-
telemassa ja iltalaivalla takaisin
Suomeen. Kaverit sen sijaan
harjoittelivat koko viikon ahke-

rasti. Itse tulin siis kotiin käy-
määr kuullakseni, että graduni

oli hyväksytty yliopistolla.
Aiheeseen liittyvien juoksevien
asioiden hoitamiseen meni pari
päivää ja sain jätettyä paperit ja
jäin huojentuneena odottelemaan
valmistumistani. Torstaina hyp'
päsin takaisin laivaan ja per-
jantai-aamuna liityin joukueen
harjoituksiin Tukholmassa.

pääsy kahdeksan joukkoon.
Yhdellä tappiolla ja kolmella
voitolla saavutimme lohkovoiton
ja pääsimme kahdeksan jouk-
koon, jossa sitten hävisim me

ottelun semeihin pääsystä
Ruotsin edustusjoukkue Hassel-

borgille. Olimme tyytyväisiä
peleihimme ja huippuhetkenä oli
voitto turnauksen ainoana jouk-
kueena edellisen vuoden MM-
hopeajoukkueesta, Jan-Olov
Nässdnistä. Nässdn siis voitti
turnauksen ainoana tappionaan
ottelu meitä vastaan alkuloh-
kossa. Lopuksi vietimme vielä
muutaman päivän harjoittelu-
putken ja loppuviikosta matka-
simme laivalla takaisin kotiin.

Swedish Cup

Vuoden 1995 ensimmäisen
viikonloppuna j ärjestettiin pe-

rinteinen Swedish Cup. Viime
Turnaus alkoi perjantai- vuonna muutaman vuoden tauon

iltapäivänä ja pelattiin siten, ettå jälkeen järjestetry rurnaus oli
kustakin alkulohkosta pääsi taas samaan aikaan kuin Hvi-
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dov re Cup Kööpenhaminassa.
Viime vuonna pelasimme Köpik-
sessä Ja länä vuonna påätimme
ottaa osaa Swedish Cup piin.
Suurin syy päätökseen oli, että se

j ärjestettii n tänä vuonna
Sundbybergissä, jonne matkus-
taminen oli halvempaa ja jonka
me tunsimme jo Iähes koti-
h allin a.

Miehistön kanssa oli aluksi
vaikeuksia, kun Heinonsalon
Jussi päätti jättää turnauksen
väliin. Jussi on lähdössä Skot-
Iantiin työharjoineluun ja joutui
säännöstelemiän matkabud
jettiaan. Halukkaita pelaajia ei

Hyvinkäältä löytynyt, .ioten
turvauduimme valmentajaanlme,
Anders Thidholmiin. Anders
lupasi pelata turnauksen kans-
samme, vaikkei ole itse pelannut

muutamaan vu oteen. S amaan

turnaukseen osallistui myös
Jaana Jokelan naisjoukkue.
Muita pelaajia oli matkalla Laura

Franssila, Nina Pöllänen ja Anne
Eerikäinen.

Turnauksen pelit meni
kohtalaisesti, eli kaksi voittoa ja
kolme tappiota. Voitoista ehkä

mehukkain oli Per Noreenin
kukistaminen. hänen jouk-
kueensa oli ainoa, jolle hävi-
simme syksyllä Magnus Ladulås

Classicissa. Häviö tiputti meidät
tuolloin ulos kahdeksan parhaan

joukosta. Positiivisesti ajatellen
voitimme juuri ne pelit, jotka
meidän pitikin voittaa ja
hävisimme niille, jotka olivat
etukäteen aj ate llen meitå
kovempia. Tytöillä ei mennyt
niinkään hyvin vaan he hävisivät
suoraan kaikki kolme peliään.

Sanottava on, että heitä vastaan

asettui kolme erittäin vahvaa ja
menestynyttii ruotsalaista nais-
joukkuetta.

Urheilija t.rrvi(s€e monipuolis(a ravintoa. vieraassn maassa selvitäkseen on joukkueen jäsenten hallittava paikallista

kieltä. Kuvassa Jusri Heinonsalo oslamasså lihaa ia Markku Henttonen oDiskelemassa ruo6ia,

Olimme tyytyväisiä omiin
peleihimme ja saimme myös
huomata ettei valmentajamme
ollut kadottanut otettaan peliin.
Anders halusi pelata kaikki pelit
ykkösenä ja Make siirtyi kak-
koseksi. Anderssin liuku oli yhä

erittäin hyvin suunnassa ja
kiertoheittoja suojan taakse
pystyi huoletta otlamaan heti
alusta alkaen. Yhtään ohiheittoa
ei koko turnauksessa tullut ja

koko aikana vain kaksi epä-
onnistunutta suojaheittoa (toinen

pesäänja toinenjäi hogin päälle).

Oikeastaan odotettua tulosta
nelikymppiseltä konkarilta.

Jussi Uusipaavalniemi
FM

HYVINKAAN
UUTISET

Hyvinkään Curlingin sarjapelit
lähestyvät loppupelejä. 1. loppu-
sarjan kärjessä ovat ennalta
vahvimm at joukkueet. Sarjaa
johtaa Gliders, joka on hävinnyt
ainoastaan kaksi peliä.

SM-kisoihin tähtäävä Glid-
ers on kovassa kunnossa ja
toistaiseksi vain Opel-Team on

kyennyt kukistamaan heidät.
Toisena sarj assa onkin Opel-
Team, joka kärsii m iehistö-
pulasta Jussi Heinonsalon muu-

tettua kevåäksi Skotlantiin.
Aivan tuntumassa seuraa FcPub,

.jon ka pelikokemus on sarjan

muita joukkueita kovempi.
Nuori Rolling Stonesja 80-luvun
puolenvälin kärkijoukkue Revyy
kamppailevat neljännestä tilasta.
Rolling Stones vienee voiton.

Neljä parasta joukkuetta
pelaavat semifinaalit, joiden
voittajat selviytyvät finaaliin.
Finaalit pelataan 18. ja 19.

helmikuuta. Juniorien MM-
kisoihin maaliskuussa matkaava

Eurocks on menettänyt mahdoll-
isuutensa loppuo ttel uih in. Eu-
rocksin pelejä on vaikeuttanut
j oukkeen kolmen pelaajan
asepalvelus.

Toisen loppusarjan kärjessä

on kovassa nousussa UPN-Data
ll, joka nähdään myös SM-
kisoissa. Viime vuonna joukkue
sai SM-hopeaa. Kamppailu ensi

kauden I -divisioonapakoista on

kova. Tahko, Vato, Vantaalainen

M-Curlin8, naisjoukkue Kur Kr.tr

sekä HyPs ovat kaikki hyvissä

asemissa. Kolmannessa loppu-
sarjassa on paljon 70 ja 80 luvun
perinteisiä joukkueita, jotka ovat
joutuneet väistymään nuorem-
pien joukkueiden tieltä.

Hyvinkään uutiset jatkuvat
seuraavalla sivulla

Kuvassa Jippokisan voittaja, Ville "Vallaton" Mäkelä.
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Jatkoa edelliseltä sivulta:

JIPPOKISA

Hyvinkään curlingseuran
perinteeksi muodostunut jippo-
kisa järjestettiin tapaninpäivänä.

Kisassa etsittiin pudotuspelisys-

teemillä parasta ja kovaher-
moisinta määrämittaisten heit-
täjää. Osanottomaksuista ker-
tyneet rahat jaettiin voittajan ja
toiseksi sijoittuneen kesken.

Jippokisaan osallistui neljä-

toista innokasta kinkunsulat-
telijaa. Aluksi osallistujat jaet-

tiin kahteen eri lohkoon, joista
molemmista pääsi viisi pelaajaa

jatkoon. Tämän jälkeen karsintaa
jatkettiin niin, että jäljellä oli
kuusi taituria: Raimo Lind, Petri
Tsutsunen, Teemu Salo, Jari
Lauklanen, Tommi Häti ja Ville
Mäkelä-

Kahden semifinaalikierrok-
sen jälkeen fi nal istit olivat
selvillä: kaksikko V Mäkelä ja
T. Häti hallitsivat hermonsa
parhaiten. Finaalissa Ville heitti
kaksi täydellistä viiden pisteen

heittoa ja voittaja oli näin
onniteltavissa.

Paikalla olleet katsojat ja jo
aiemmin pudonneet osallistujat
kannustivat heittäjiä innokkaasti.
Lämmintä tunnelmaa lisäsi seu-

ran tarjoama kuuma glögi.

PIKKUJOULUT

Joulukuun puolessavälissä

seura järjesti ensimmäistä kertaa
pikkujoulut curlinghallissa. Pai-
kalle saapui kolmisenkymmentä

curlingin ystävää sekä Korva-
tunturin joulupukki. Seuran

tarjoamat lämpimäiset, makkara
ja kuuma glögi tekivät hyvin
kauppansa.

Illan kuluessa pelailtiin
curlingia sekajoukkuein. Voina-
jaa ei tosin saatu selville, mutta

ehkä cnsi vuonna taas yritetään

uudelleen...

Heidi Koskiheimo
Marita Ripatti

ALE,A
JACTA

EST
Juoruja ja huhuj a tulevista SM-kisoista

Pelin laadunkaan suhteen

meillä ei ole hätää, maassamme

on niin paljon kovia joukkueita,

että kaikki eivät taaskaan mahdu

mukaan. Silti tämän vuoden
kisoista uumoillaan kaikkien
aikojen mielenkiintoisinta. Aluk-
si miesten sarja:

Joensuusta on uhattu lähet-

tääjoukkue, jolla on Voiton avai-

met. Pieksämäeltä tullaan myös

kovaa, yli satapäinen curling-
hulicaanijoukko takaa kisatun-
nelman. Pääkaupunkiseudun
pienet seurat ovat harjoitelleet
kisapaikalla useita vuosia,
mahtavatko he korjata sadod tänä

vuoona? Kuopioon muuttanui ex-

hyvinkääläinen Markku Uusi-
paavalniemi on vienyt mukanaan

arvokasta tietoutta.

Hyvinkäältä saapuu peräti
kuusi joukkuetta. Hyvinkään
Kaupunki on uhannut rahoittaa

uuden nelirataisen curlinghallin,
mikåli hyvinkääläisjoukkue EI
voita. Malttavatko hyvinkääläiset
pelaajat hävitä vain muutaman

radan tähden, vai tuleeko tappio
muutenkin? S k o t I an t i laises t a

vedonvålitystoimistosta saadun

tiedon mukaan hyvinkäälåis-
joukkueiden voittokertoimet ovat
seuraavat: Gliders (Laukkanen)

2,26. FcPub (Aro) 3,03, Opel-

Team (Rantamäki) 4,81, UPN-
Data (Uusipaavalniemi Markku)
4,98, Eurocks (Piilo) 6,21, Tahko
(Musto) 14,23, Vato (Juntunen)

18,44.

Laukkasen joukkueen pie-
neen kertoimeen ovat sYYnä

joukkueen vakuuttava menestys

Hyvinkään sarjassa sekä ilmei-
nen EM-nälkä vuoden tauon
jälkeen. FcPub on kokemuk-
seltaan ehkä kovin j oukkue,
pelitkin ovat nopeutuneet. Ranta-

mäen Opel kulkee vain kolmella
pyörällä; joukkue kärsii miehis-

töpulasta Jussi Heinonsalon
muutettua kevääksi Skotlantiin.
UPN Markun joukkue pärjää
tänäkin vuonna, viimevuotinen
hopea ei varmasti tyydytä.

Naisten puolella uutta on

suunnaton osallistujaryntäys,
peräti kymmenen joukkuetta
haaveilee edustuspaikasta. Vii-
mevuotisen kilpailun perusteella

tänä vuonna on odotettavissa
entistä enemmän dramatiikkaa ja
kyyneleitä. Mikä ratkaisee voit-
tajan tänä vuonna? Ehkä vihje
löytyy historiasta.

Uuden historiantiedon mu-
kaan roomalaisten sotureiden
vaimot olisivat miestensä sota-

retkien aikana pelailleet cur-
lingia muistuttavaa peliä. Jäätä ei

tietenkään ollut, mutta suuren

palatsin oliiviöljyllii liukastettu
marmorilattia toimi aivan yhtä

hyvin. Pelivälineistä ei ole säi-

lynyt autenttisia todisteita.
Historiadtutkijat vielä väittelevät

erään todisteen paikkansapitä-
vyydestä.

Kerrotaan itsensä Julius
Caesa.in sotaretkeltä palattuaan

ja naisten pelin salin lattialla
nähtyään tokaisseen: "Alea jacta

est". Suomeksi se tarkoittaa:
"Arpa on heitetty". oliko peli-
alusta hänen mielestään liian
epätasainen vai tarkoittiko Cae-

sar pelin lopputuloksen ennalta-

arvaamattomuutta? Ehkä naiset

käyttivät pelivälineinä suuria
arpakuutioita?

Leikkimieliset huhut kokosi ja
valikoi

Toimitus

W

SM-kisat pelataan tänä
vuonna Vantaan Myyrmäessä.
Samaan aikaan jäähallin vieressä

sijaitsevassa jalkapallohallissa
järjestetään sisäammunnan EM-
kisat. Paikalle on tulossa toimit-
tajia Euroopan joka kolkasta ko-
timaisista toimittajista puhumat-

takaan. Curlilgpelaajia on kuu-

lemma jo uhkailtu haastatteluilla
ja pääsyllä lehtien uutiskuviin.
Varautukaa, HARJATKAA tuk-
kanne.

Varautukaa myös siihen,
että paikalle saapuu Suomen
Olympiakomitean ylin j ohto.
Curling on heille vielä melko
tuntematon laj i ja työnsä puolesta

he ovat luvanneet seurata kisoja
silmä tarkkana. Povitaskussaan
heillä on voittaj ajoukkueiden
ol ym p iaval ment au tu mi seen
käytettävä sadantuhanDen mar-

kan shekki. Ensin olympiakomi-
tean miehet haluavat vakuuttua

curlingin kilpailull i s uudes ta,

Heitä kiinnostaa suomalaisen
curlingin taso, ovathan SM-
kisoissa mukana tietenkin Suo-

men parhaat joukkueet eikä mitä

tahansa tökkijöitä. He haluavat

myös nähdä, kuinka hyvissä
pelio I osu hteiss a kisat järjes-
tetään, vaikuttaa tiemmä lajin
uskottavuuteen.

Jiiiden laadun suhteen meil-
lä ei ole hätää; huhu kertoo, että

vantaalaiset ovat käyneet opetta-

massa lätkäjäiintekoa j opa

Sveitsissä asti. Pelaajat ainakin
odottavat aiempaa parempia jäi-
tä. Josjäät ovat hyvät, niin miten
on kivien laita. Suomessa ei ole

riittävän montaa hyvää kivisar-
jaa. Nimettömänä pysyttelevän

tietolähteen mukaan seuraavissa

kivissä on jotain vikää: sininen

3 ja 5, valkoinen 6, punainen 4
ja 8, keltainen l, vihreä 1, musta

5 ja 6, violetti 3 ja oranssi I ja 2.

Syy heiton epäonnistumiseen ei

siis välttämättä ole heittäjän.
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erinreinen liilon Finnish
Bonspiel-turnaus
järjestettiin Hyvinkään

jäähallissa varsin myöhäisessä
ajankohdassa johtuen jä:iajan
niukkuudesta. Siitä huolim atta

turnaus saatiin vietyä mainiosti
läpi tasaisten ja jännittävien
pelien saattamana.

Joukkueet sijoiteniin viiteen

alkulohkoon kuhunkin neljä
joukkuetta, joissa pelattiin yk-
sinkertainen kaikki kaikkia
vastaan sarjat, josta seurasivat
sijoitusottelut. Mukana turnauk-
sessa olivat kotimaisen parhaim-

miston (Hyvinkää, Pieksämäki,
Joensuu, Helsinkija Vantaa sekä

Espoo) lisäksi joukkue Routsista.

Ruotsalainen Peder Haraldssonin
joukkue onkin voittanut tur-
nauksen 1980-luvun alussa.
Pietarista piti tulla myös joukkue

mukaan, mutta bensa ilmeisesti
loppui kesken matkan, koska
itänaapureita ei näkynyt hallilla
viikonloppuna.

Turnauksen välieriin selvit-
tivät tiensä joukkueet Laukka-

FINNISH
BONSPIEL
8.-10.4.1994

nen, Orrainen, Nummila Hyvin-
käältä sekä Haraldsson Ruotsin

Uppsalasta. Laukkanen kokeneen
joukkueensa turvin kukisti
Nummilan semifinaalissa nume-

roin 8-5. Toisessa välierässä
Kauko Orraisen joukkue piti
Haraldssonia tiukilla viimeiseen
kiveen saakka, mu tta joutui
antautumaan kokeneelle ruot-
salaiselle 5-6 luvuin.

Finaalissa kokeneemmat
ruotsalaiset olivat suorastaan
vastaantulijoita kotimaiseen
kärkeen kuuluvalle Laukkaserl

joukkueelle ja hävisivät 6. pään

jälkeen tylysti luvuin 7- l.
Laukkaselle turnauksen voitto oli
seitsämäs laj issaan, muista
Pekka Saarelainen ja Tommi
Vahvelainen saivat kolmannen
kerran kiinnityksen pokaaliin.
Ensimmäisen voittonsa saivat
Jussi Heinonsalo ja Markku
Henttonen, jotka olivat "lainas-

sa" nykyiseltä Opel-Teamiltä.
Lainamiehiä tarvittiin, koska
Laukkasen joukkueen vakipelaa-
jista Petri Tsutsunen ja Marko
Latvala olivat molemmat polvi-
remontin takia telakalla, eivätkä

voineet nruula kuin nojdta kiri-
nalosauvoihinsa kentän laidalla.

Laukkasen joukkue pelasi

koko turnauksen vakuuttavan
varmasti. Alkusarjan voitot 6-0

Pietarista (luovutusvoitto), 8-4

Orraisen joukkueesta ja Tertlu
Kärki Kuopiosta reilusti ll-1.
Puolivälierissä kaatui Lundenin
Marin tyttöjoukkue 8-3, jostå

sitten välieriin Nu m mi laa

vastaan. Tappio ei ollut edes

lähellä koko viikonlopun aikana,
joten turnausvoitto oli ilmeisesti
ansaltlu.

Seuraavan kerran Finnish
Bonspiel 1995 pelataan Hyvin-
kään jäähallissa 10.-12.3 1995.

Toivottavasti saamme mukaan

mahdollisimman monta jouk-
kuetta ulkomailta sekä koti-
maisen parhaimmiston tietysti.
Täytyyhän perinteisen tur-
nauksen saada arvoistaan jatkoa

myös tulevaisuudessa.

Jari Laukkanen

TURUSTA TUKHOLMAAN SILJA EUROPALLA TAI SILIA SCANDINAVIALLA

PORUKALLA LYSTIMPÄÄ!
Ota kaikki irti lakkaamattomasta viihteen sykkeestä!

Tee ehdotus jolle taputetaanlMietitkö ryhmäsi kanssa mitä tehdä ja minne mennä? Tässä idea, jonka esittäjälle
taput€taan varmasti: lähtekää risteilylle! Silja on aina laadukas valinta. Upein ja monipuolisin riste ilylaivasromme

ohjelmatarjonta on suunniteltu pitkälle eteenpäin ja paikan voi varmistaa hlwissä ajoin.

Tariouspaketti jo kymmenen (10)
henkilön ryhmälle.

Kaikilla lähdöillä
sunnuntaista periantaiaamuun

I Ser *mk/hytti

Turisti II-Inside, 2-4 hlöä hytissä.
Kun ryhmässä on vähintään 10 hlöä
saa yhden hytin ilmaiseksi 2-4 hlölle
siinä hyttiluokassa jossa enemmistö
matkustaa.

Hinta sis. miniristeilyn Turku-Tukholma-Turku, 2-4 hengen hytissä Turisti II-Inside Juokassa,

SILJA.MATKAN VARÄÄT MUKÄVÄSTI OMASTA MÄTKATOIMiSTOSTASI TÄI SoITTAMALLA SILJAN LÄHILINJAAN 98OO-27455? (RYHMÄT).
SILJAN M)-YNTIPISTEET: HELSINKI MÄNNERHEIMINTIE 2, TURKU S]LJA CENTER/HANSA, TAMPERE KESKUSTORI 1, VAÄSA ALATORI,

PIETARSAARI RAAT]HUONEENKATU 7, MÄARIANHÄMINA NORRAGATAN 2.

Voimassa 15.2.1995 asti. Tuotetunnus: POPPO
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CURLINGVALINEET

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

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

Tomi Rantamäki

CERTICON SS

puh. & fax
9r4 - 439803

Laadukkaiden

curlingvälineiden lisäksi

YRITYSKONSULTOINTIA

Orsanisaation kehittäminen
Yritysstrategia

varastossa, kenkiä voi
sovittaa. Skottiharjat on tehty

käsin. Swedeissä on irro-
tettava sisäpohjallinen.
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