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Kuinka kirioitan lehteen

Toivomme mahdollisimman monelta lu ki j all am me
aktiivisuutta lehtemmc sisällön kehittämiseksi. Eräs tapa
\aikultaa lchden sisällöön on kirjoittaa artikkeli. Sen ci
tirrvitsc olla pitkä, sen ei larvitse olla virheetön eikä
tiiy(lcllinen. Riirräii, että siinä on asiaa, jonka oletat
kiinnostavan nruitakin kuin irscäsi jn asia liittyy jolenkin
curlingiin.

Ennenkuin otat kynäsi esiin, haluamme kertoa missä
muodossa mieluiten otamme aineiston vastaan. Valokuvat.
piirrokset ja 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 tekstinkiisittely-
ohjelmista (WB WORD, WRITE), kirjoita levykkeen mukaan
selostus tallennettujen tiedostojen muodosta. Hyvä tapa
välttiili hankaluuksia epäselvissä tapauksissa on tallentaa
riedosto ASCI- tai DOS-tekstitiedosto -muodossa. On hyvä
liittaiii levykkeen mukaan oma paperituloste tekstislä.

Itse teksti kannattaa kirjoittaa yhtä fonttia kliyttäen ilman
mirään erikoistehosteita. Mikäli käyt:it kdppaleen sisen-
nyksiä, tee ne TAB-näppäimelli eikä välilyönneillä. Anna
lietokoneen vaihtaa automaattiscsti riviä. älii siis Däälä riviä
RETURN -niippäimellå. Tavutusla ci myöskään kirnnata
tehdä, sillä taittovaiheessa se on kuitenkin teht:ivä uudestaan.

Kaikesta teknisestä ohjeiden anlamisesla huolimatta
emme halua rajoittaa lukijoidemme kirjoilushaluja. Voit
lähettää meille artikkelin myös paperille kirjoitettuna.
Palirutirmme aineiston erikscen pyydcttäess:i.
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i llaisia mietteitä meillä on

kauden päätyttyäl Mitä
odotamme ensi kar.tdelta? Jokainen

on varmasti pohtinut joitnin asiorta
Seuraavassa henkilökohtaisia nlietteitäni
mLlulamistir asioista.

Kauden aikana on tullut lehtyä yhtä jos

toista curlingin parissa. Viimeisen puolen

vuoden aikana olen kiiyttänyt aikaa

keskim:iärin neljä tuntia päivässä viikon
jokaisena päiväni puuhaillessani curlingiin
liittyvien asioiden parissa Tuosta aJasta

valitettavasti vain murto-osa on ollut
pelaamista tai h rjoittelua. Voimme

ymmärtäa, ellä maamme curlingin eteen on

rehtävä paljon töi1ä olosuhtetden Ja
kehitlämiseksito im in ta ym päris tön

sellaiseksi kuin sen haluaisimme. Meidän

kaikkien panosta tarvllaan.

Ensi kauden aikana aion suorittaa
opintoni loppuun, joten on pakko luovuttaa

osa curlingin saamasta a.jasta opiskelun
hyväksi. Jostain on siis tingittävä Kaikki

missä olen ollut tiihän asti mukana on ollut

miellyttävää ja haaslavaa. Nyt on kuitenkin

aika muistella sitä alkuperäistä asetelmaa,

joka minulla oli aloittaessani curlingin
vuonna 1986. Tuolloin lähdin mukaan

rarkoiluksenanl pelata. Alun hupi muuttui

todeksi ja kansainväliset kilpailut veivät

sydämeni lop u lll sest i Luonleeni ei

kuitenkaao kestänyt katsella yhdistys-

toimintaa, joka kaipasi kehitystä. Niin löysin

itsen i kaikista mahdollisista tehtevistä.
Ollessani monessa mukana olen joutunut

hoitamaan myös asioita, joissa olen ollut
jäävi. Vähintään niistä on nyt syytä luopua.

Ajan myötä olen ilokseni saanut tutustua

kaikkeen siihen loimintaan, jonka lajimme

mahdollistaa; seuraloiminta, liittotoiminta'
ka nsa in v ä linen toimiflta. lehdcn tcko,

IHMINE,N
EILENNA
PITKAAN
- Nautinto on sitäkin suurempi

yhteistyö liike elämän kanssa, ulko-
maanmatkat, kansainv äliset k ilpaal u t,

olympia-asiat, kansainvälisen curlingperhecn

viercanvrraisuus jx ystJvällisyys. virin
joitdkin mainitakseni.

Järjeslöloim innussa sira ollx tekemisissä

monenlaisten ihmisten kanssa ja on todella

hyödyllistä oppia tuntemaan erilaisia
rhmisluonteita ja niiden vahvuuksia ja
heikkouksia. Järjestötoiminta antaa lajiin
uudenlaisen näkökulman, jo ta pelkkä
pelaaminen c' voi trrJUta Pelaamisessa

kuitcnkin piilee oma viehätyksensä. Joukkue

koostuu monenlaisista ihmisistä. Heidän
ajäl ustensc Ja tapojensa )hleenj\ovittrminen
sekä tunleiden k ä\ itte ly Ja pu rka m ine n

kasvattaa. Syyttä ei k an s a i n v ä li s i s s ä

curlingpiireissä liikkuessaan joudu
toteamaan olevansa tekemisissä todella
mukavien ihmisten parissa. Lajiin tosissaan

panostavat pelaajat ja liittojen edustaJat ovat

hioutuneet oman lajinsa parissa erittäin
miellyttäviksi ihmisiksi.

En vaihtaisi päivääkään pois kaikesta

siitä, missä olen saanut olla mukana.
Suosittelen kaikille curlingin pelaajille
osallistumista oman seuransa toim intaan

muullakin tavalla kuin pelkästään
pelaamalla. Myös curlingliiton toim inta

tarj oaa lukematlomia m ahdo llisu usks ia

puhumattakaan c u rlinglehde n teosta

Jokaiselle varmasti löytyy jotakin.

Uskon etlä monille osallistumiskynnys

on suuri, koska pelkää joutuvansa tekemään

enemmän kuin oikeastaan huluaisi. Kunhan

vain osaa sanoa larvittnessa EI, ei ole mitään

vaaraa- Elamäänsä ei pidä kuitenkaan liiaksi
täyttäii curlingilla. Löytyy ainakin kdksi syytä

miksi niin ei kannala tehdii; ialoudellisesti
se on eritlliin kannattamatonla ja liika on

liikaa. Liika tarkoitlar silli, eltri 3lk:ra tchd:i
v:rhc,l:i J.t l,'ir nrcn. llr.r vi(h,l)l\.rrsii

Ihmiset voidaan jakaa kahleen tyypprln

sen mukaan, minkä perusteella he lekevät

valintoja elämässåän. Toiset lavoltlelevat
onnrstumista, toise t \ Jlltelcvät epronnis-

tumisia. Onnistumisten tavoilleli.jat pystyvät

kestämään virheitä ja oppimaan niislä
Virheet ovat väline oppia uusia asioita. Siksi

niirä ei pidä pelätä ja pelon takia jiiltåä jotain

kokematla. V'rhecl on lJrkoitetlu oppimisen

lähteeksi ja jokaisen itsensä sekl yhteisön

kehittämisen turvaamiseksi.

Suvailsevuisuutemme joutuu koctuk-

selle, kun koemme tullcemme loukatuksi lai

kohdelluksi väärin. Silti meidän pitäisi
pystyä toimimaan rakenlavasti. Voisimmeko

omalla suvaitsevaisuudellamme helpoltaa

curlingin kehittymlJlä ma.rss3mme arvoi-

seensa mittaan? Voisimmeko positiivisella
palautteella kannustaa kaikkia, jotka tuovat

oman kortensa kekoon asioiden hoitamiseksi?

Pyslymmekö Iuomaan lim pimän ilmapirfrn

laj iimme? Tavorlte lem me curlingkulttuu ria.

'joka on olemassa perrnteisissä curlingmaissa

Pystymmekö lisääm ään siihen vielä
kansallisia erityispii.teitä siten, että maamme

curlin Bk ulllu uri herbllJrii iha5lustr muissir

maissa?

Näitä asioittr voimme kaikki p oht ia

nauttiessamme lyhyestii, mutla kaunllsta

kesäslämme.

Aurinkoista kesiiä toivottaen ja kaikesta

yhteisrytjstä kiittäen,

Suomen Curlinglehti 2/95
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PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

uomen C url ing lii ton
ensimmäinen
kehittiimisseminaari on

juuri takanapäin. Lähes kym-
menen tunnin åjan ideoitiin
suomalåista curlingia. Tärkeää
laj ille m me oli, että Suomen
Olympiakomitean valmennus-
päällikkö Heikki Kan to la oli
lähes koko ajan paikalla ja esitti
omat näkemyksensä cu.lingin
kehi[ämisestä. Curlingtoimin
nan kehittiiminen jatkuu kesän

aikana- Tarkemmin seminaarissa

työskentelyslä tullaan kerlomaan
seuraavissa numeroissa ja
jäsenseuroiLle suoraan lähetet-
lä\'issä k irje issä.

Kausi 9495 on nyt
takanapäin. Euroopanmestaruus-

kisoissa saavuteltiin 9. (nliehet)
ja 10. (naiset) sija. Olympialaisia
ajatellen MM-kisat jäivat viiliin.
Kanadassa Brandonissa naisten
maailmanmestaruuden voitti
Ruorsi lyötyään loppuottelussa
Kanadan.Onneksi olkoon ruot-
sittaret, jälleen hieno suoritus.
Muistini mukaan S uo men
naisjoukkue voitti tämän vuoden

m aailm an mestaruusj oukkueen
Skotlannin EM-kisoissa -92 !

Miesten maailmanmestariksi
kruunattiin Kanada sen voitettua
loppuottelussa Skotlannin.

Myyrmäen hall issa pela-
t uissa S M- kisoi ssa mestarit
vaihtuivat, Jokelan Jaana jouk-
kueineen palasi kultakantaan,
miesten puolella mestariksi
leivottiin Jori Aro kump-
paneineen. Molemmat joukkueet

e d ustavat Suomea Grindel-
waldissa EM-kisoissa Sveitsissä.

Tarmoa harjoitt€luun ja onnea
kisoihin. Hallitus päälti luovut-
taa Liito n viirin Myyrmäen
jäähallille ja erityisesti Jorma
Eskolalle kiitokseksi SM-kisojen
eteen tehdystå työstä. Vi iri
luovutettiin em. sem i nna rin
yhleydessii.

22.4.t995

Liitolla oli tänä vuonna
ensimmäisen kerran mahdol-
lisuus anoa Suomen Olympiako-
mitean valmennustukea. Tukea

anottiin sekä nais- että mies-
joukkueelle kaudelle 95-96
lähinnä Ruotsissa pidettäviä
harjoitusleirej ä ja turnauksia
va.ten. Toivotaan myönteistä
päätöstä.

Liitolle oli odotettavissa SLU:n

ehdotuksen mukaan valtionapua
yli 60.000 markkaa, mutta
lopullisessa opetusministeriön
päätöksessä avustussum m a

pieneni parikymmentä prosent-

tia. Toivoa sopii, että voimme
edcl lee n anoa erillisavustusta
EM kisanrrtkaa varten.

Kiitokset kaikille curlingin
ystäville kaudesta 94-95, taas oo

merlty eteenpäin. Suunnitellaan

toimintaa kesäkaudella ja
valmistautukaamme ensi talveen
entistä ehompana. Hyvää kesää

kaikille!

Matti Orrainen

Suomen Curlingliiton
puheenjohtaja

SEUROILLE
TIEDOKSI

Lehtemme on monille suoma-

laisille curlingpelaajille ainoa

kanava saada tietoa maamme

curlingtoiminnasta. Olisi hyvä,
jos pystyisimme tarjoamaan
kaikille mielenkiintoista luet-
tavaa. Toivomuksen toteu-
tuminen edellyttää aktiivisuutta
mu iltakin kuin lehtem me

toimitukselta.

Aikomuksenamme on tehdä

Iukijakysely syksyn numerossa

kartoittaaksemme lukijoidemme
mielipiteitä j ulkaistuista nu-
meroista sekä to ivom oksia
tulevien numeroiden sisällöstä.
Viime numeaossa ol leeseen

lukij akil p ailuun ei kuitenkaan
saapunut yhtään vastausta, joten
joudumme pohtimaan lukija-
kyselyn kohtaloa, vsstanneeko
kukaan siihenkään?

Toivomme lisåå ak t iivi-
suutta jlisenseuroilta. Jokaisessa

seurassa tapahtuu jotäkin talven
aikana. Vaikka jonkun paik-
kakunnan alueella tiedettäi-
siinkin tapahtumista, ei muiden
paikkakuntien tapahtumista ole

mitään tietoa. Tuo tieto olisi
kuitenkin tärkeätä maamme
curlingkulttuurin kehittämisessä
ja curlingkaupunkien yhteis-
työmahdollisuuksien kehittä-
misessä.

HUOMIO

Lehtemme pyytää maamme
jokaista curlingseuraa ilmoit-
tamaan tiedotuksestaan vas-
taavan yhteyshenkilön tiedot
lehtemme toimitukseen piki-
miten, kuitenkin viimeistään l.
lokakuuta 1995. Julkaisemme
listan seuraavassa nume-
rossamme kaikkien seurojen
osalta, myös niiden, joista tietoa
ei ol€ tullut.

Muistutamme vielä, että
otamme mielellään vastaan
kaikenlaisia curlingaiheisia
artikkeleita virheineen.

TR
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News in English
This corner is for our international readers who do
not understand Finnish. We are swapping magazines
with other countries curling magazines and therefore
we have international readers. In this corner we tell
the main news which might interest our foreign read-
ers.

All curling magazines in the world are allowed to re-
produce or lend this material without a separate per-
mission by mentioning Finnish Cu ling Magazine as

the source.

Finnish Championships

The Finnish Championships were

held in Myyrmäki Ice rink late

February. The place is located 20

minutes from the city centre of
Helsinki. Five sheets were pre-
pared in a hockey rink. Addition-
ally one original sheet of curling
ice was in use in the same build-
ing.

There were l6 men's teams

in double knock-out system with
semi-finals and the final. The
number of ladies teams was 10.

They played in two groups lead-
ing to semi-finals and the final.
The first games were played on
Friday afternoon and the lo-end
finals were played on Sunday af-
ternoon.

Ladies competition

In ladies competition there were

three teams above the others. The

defending ch amp io ns from
Pieksämäki skipped by Sirpa
Tiitinen, nine time Finnish cham-

pion Jaana Jokela with her teanl

from Hyvinkää and a well expe-

rienced Terhi Aro with her own
team from Hyvinkää. Jokela won

her group and were to play in
semi-final against number two of
the other group. In the other
group both Aro and Tiitinen were

undefeated before'their mutual
game. Tiitinen won the game and

Aro had to play against Jokela.

The game between Aro and

Jokela was lighl. Aro controlled

the game, but Jokela managed to
follow in points. All excitement
was cumulated to the last end,

where Aro's team had to play
their last stone in the house to
bite the four-foot and to win the
game. The draw was slightly
heavy and Jokela stole one point
to reach the final. A big disap-
pointment for Aro's team after
their best game for this season.

In the other semi-final Tiitinen
beat Laakkonen from Joensuu.

Last year Jokela lost the fi-
nal against Tiitinen. Tiitinen's
team had gained a lot of experi
ence in EC in Sundsvall last De-
cember with their lOth place.
Therefore the final was expected

to be interesting. Both teams
were nervous at the beginning
and the game was tight due to
Tiitinen's great saves- After six
ends the game was 5-5. The ex-
perience of Jokela and her team-

mates gave them the advantage

they needed to win the game.

After nine ends the game was

over with l3-5 for Jokela.

Men's competition

The winner was expected to be

found among the four favourites
from Hyvinkää: Jori Aro, Markku
Uusipaavalniemi, Jari Lau k-
kanen and the defending cham-
pion Tomi Rantamäki. Also the
junior team skipped by Perttu
Piilo from Hyvinkää was sup-
posed to do well. The only team

ou ts ide Hyvinkää expected to
have possibililies to reach the

scmi'final was the semi-finalist
of last year: Olli Rissanen from
Myyrmäki.

The games proceeded with-
out any surprises. After two
rou nds the undefeated teams
played for places in the semi-fi-
nals. Winner of thc games Aro
Rantamäki and Uusipaåvalniemi-
Laukkanen were going to gain the

advantage of entering the semi-
finals directly after three won
games. Rantamäki beat Aro and

Uusipaavalniemi took as a slighl
surpaise victory over Laukkanen.
Thus Aro and Laukkanen had io
play and win two extra games to
reach the semi-finals. Meanwhile
Rantamäki and Uusipaavalniemi
could rest and concentrate to the

sem!finals.

As expected, Aro and
Laukkanen made their way.
Laukkanen - Rantamäki and Aro-
Uusipaavalniemi then met in
semi-finals. Team Laukkanen
played their best and beat
Rantamäki while Aro took vic-
tory over Uusipaavalniemi. The

finalists of last year were out. In
the final Aro's team played su-
perbly while Laukkanen seemed

to have lost the great touch they

had earlier. Aro took a clear vic-
tory 7-2 and won the tittle.

lne rlnnlsn Lnamp'ons
Jokela and Aro are going to play
in Grindelwald next December.

The samc teams play also in
Hamilton if they make it in EC.

The pictures of the winning
teams can be seen on page 14.

Development in Finnish
Curling Association

During the winter, Tomi
Rantamäki made a study concern-

ing the operation of the FCA. The

objective was lo create an over-
all picture of the forces affecting
the functions in- and outside the

association. As a result, severai
proposals for developing the ac-
tivities were made. In order to
exploit the study more effec-

tively, lhe FCA organiscd a one-
day seminar for members of the

board and others who were intea-

csled. Also the Finnish Olympic
Committee was represented. In

the seminar, long range visions
were nrade and discussed. Then
in smaller groups, more detailed
short range goals were set and

concre te action planning fol-
lowed. Established teams are

going to prepare during the sum-
mer and fall the actions to be

taken next season. By this
reorganisation FCA tries to raise

its effectiveness and quality of
actions.

Curling halls

There are nine sheets of ice for
curling in Finland. One of them
is in same building with an ice

hockey rink. The others are more
or less affected by the outside
weather conditions since they are

not isolated, only covered with a

plastic. Therefore the length of
the season is limited up to three
months. The playing conditions
vary from -25"C to +5'C. That
means for example that the draw
weight varies on the same ice
with the same stones from l8 to

26 seconds. Somelimes the con-
densed water drops down from
the ceiling and continuously pro-
duces small hills on the ice. That
"giant pebble" randomises the
paths of the stones.

The poor playing conditions
have forced the Finnish lop teams

to practice in Sweden. At the mo'
ment two clubs, Hyvinkää and

Joensuu, are planning to build ä

real curling hall. The only prob-

lem is financing the project.
Maybe some wealthy Canadian

or Japanese curling enthusiast
would like to buy a club in Fin-
land. In case of Hyvinkää the

buyer would get both National
teams into the bargain and

friends for a lifetime.

S uomen Curl i n glehti 2 19 5
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itä määrite tarkoittaa
kåytänoössä?
Kauden kuluessa on

lullut jälleen esille curlingkult-
tuurimme kypsymättömyys. Se

tarkoittaa sitä, että meistä
kukaan ei ole täydellisesti
tietoinen c u rl in gk u I t t u u ri i n

liittyvistä käytöstavoista. Se

tarkoittaa toisaalta myös sitä,
että maamme curlingharrastajien
välillä nuo käsitykset curling-
hengen sisällöstä vaihtelevat
huomattavasti.

Käsite Curlingin Henki

Käsite The Spirit of Curling
on ollut olemassa kauan ennen

curlingin leviämistä Suomcen.
Perinteisissä curlingmaissa,
esimerkiksi Skotlannissa ja
naapurissamme Ruotsissa, on
vakiintunut yleisesti harrastajien
tiedossa oleva curlinghenki, joka
sitoo yhteen suu ret määrät
harrastajia. On luonnollista, että

vailla kosketusta kehittyneiden
curlingmaiden curlingkulttuuriin
on meidiin suomalaisten vaikeata
löytää sitä oileata curlinghenkeä.
Jokaiselle varmasti muodostuu
oma yksilöllinen näkemyksensä

curlingin hengestä, mutta nuo
näkemykset saattavat poiketa
aoisistaan huomattavasti ja siten
aiheuttaa turhia ristiriitoja
maamme curligharrastajien
välillä.

Kansainviilisyyden
merkitys

Maassamme pitäisi lisätä
curlingkaupunkien välistä vuo-
rovaikutusta maamme curling-
kulttuurin kehittäm iseks i.
Samoin pitäisi maamme pelaa-
jien lisätä osall istumistaan
ulkomaisiin turnauksiin, jotta
uutta tietämystä saataisiin tuotua
Suomeen. Meillä on onneksi jo
melkoinen joukko pelaajia, jotka
ovat matkustelleet ulkomailla
curlingia pelaamassa ja
katsomassa. Heidän olisi aika
tuoda esille keräämänsä
kokemukset muidenkin opiksi.

Itse olen curlingurani aikana
viettänyt karkeasti arvioiden 140

päivää ulkomailla EM- ja MM-
kisoissa, niiden karsinooissa ja
muissa kansainvälisissä kisoissa

pelaaminen on
virkislävää-

Curling on taitojen ja perinleiden peli.
Hyvin suoritettu heitto on ilo silmälle. Yhtä

suuri ilo on

havaita
aikojen
saatossa

kehittyneiden
perinteiden vaikutus pelin henkeen. Curlaajat kilpailevat voittaakseen, mutta

eivät koskaan nöyryyttääkseen vastustajiaan. Aito curlaaja valitsisi mielummin häviön

kuin petoksella saavutetun voiton

Hyvä curlaaja ei koskaan pyri häiritsemään vastustajaansa tai muuten estämään häntä pelaamasta

parastaan. Yksikään curlaaja ei tietoisesti riko pelin sääntöjä tai sen perinteitä. Jos kuitenkin vahinko
pääsee tapahtumaan ja curlaaja sen tiedostaa, on hän ensimmäinen, joka asian tuo julki.

Koska pelin päätavoite on määritellä pelaajien suhteelliset taidot, pelin henki vaatii
urheiluhenkisyyttä, ystävällistä asennetta ja kunnioitettavaa käyttä),tymistä. Tämän hengen on

vaikutettava pelin sääntöjen tulkintaan ja soveltamiseen sekä kaikkien osapuolien
käyttäytymiseen jäällä ja sen ulkopuolella.

erityisen

CURLINGIN
HENKI

sekä pelaajana, katsojana, leh-
timiehenä että liiton edustajana.

Omalta osaltani toivon voivani
auttaa c urlingkul ttuu rimme
kehittymistä kertomalla niistä
käsityksistä, joita minulle on
syntynyt vuosien varrella.

Voittamisen autuudesta

Pelin tarkoituksena on löytää
voittaja. Pelata voi toki
muistakin syistä kuin voiton
halusta. Aina ei voiton tuoma
lisäarvo riitä kannustam aan
pelaajia. Em rnekä siten voi
vaatia, että voiton tavoittelu aina

olisi pelaajien suurimpana
motiivina. Sehän olisi sama kuin
jos pakottaisimme kaikki
pirämään kahvista. On rilanteita,
jolloin notiivi löytyy muista
asioista. Joskus pelataan vain
pelaamisen ilosta ja nautitaan
hyvästä seu rasta. S il loin

Hankalin tilanne syntyy, kun
jokin peli on pakko pelata ja
kaikki pelaajat eivät ole
motivoituneita. Tuolloin peli-
motivaation löytämiseksi saal-

tavat pelaajat asettaa omat
tarpeensa ympä.istön tarpeiden
edelle, tarkoittamatta kuitenkaan
pahaa kenellekään. Tulos ei
varmasti miellytä kaikkia ja
seurauksena on, että kukaan ei
ole tyytyväinen. Positiivista on,

että hankalista tilanleista seuraa

aina henk is t ii kasvua sekä
henkilökohtaisella e ä yh(ei-
söllisellä tasolla.

Nöyryytyksestä ja
vastustajan

kunnioittamisesta

Voittajan ei ole syytä korostaa
omaa paremmuuttaan nöyryyt-
lämäll ä vas tustaj aa nsa. Ole n

nähnyt pe lejä, joissa voiton
va.mistanut joukkue jatkaa
ahneesti pisteiden kcräämistii.

Lukemat 20- I taululla eivät
kuitenkaan ole sen pa rem pi
voitto kuin 4-3.

Vastus taj an kunnio it ta-
miseen kuuluu monia asioita.
Hyviin tapoihin kuuluu, ertä
häviöllä oleva joukkue luovuttaa
ja kä t te lee kun realistiset
mahdollisuudet pelin voiltoon
ovat menneet. On kohleliasta
päästää voittaja keskittymään
seuraavaan peliinsä. Vastustajan

kunnioittamiseen kuuluu myös
vaikeneminen silloin, kun
vastustaj a ep äo n nis tu u. Tör-
keintä mitä voi tehdä. on

tuulettaa kovaään isesti vas-
tustajan epäonnistuttua, vaikka
se merkitsisikin omalle j ouk-
kueelle voiton juhlaa. Hienointa
on voittaa oman onnistumisen
anslosta.

Epäkohteliasta on m yös
kaikenlainen elämöin ti vastus-
t:rj an suoriluksen aikana. On
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mulstettava, eltl suontus pälittyy
vasta kiven pysaihdyttyä. On
epiikohteliasta huutaa "mene yli,
mene yli" silloin, kun vas-
tapuolen mää.ämittainen nåyttdä

lujalta. Omalle kivelle saa

tietenkin huudella. Vastustajan
suorituksen vaikeuttaminen
psyykkaamalla on j oiden k in
mielestä paikallaan si llo in
tällöin. Psyykkaaja kuitenkiin
palj astaa tu nte v an sa itsensä
heikommaksi; tarvitseeko hyvän
pelaajan tavoitella voittoa muulla
tavoin kuin onnistumalla itse
hyvin?

Sijoittuminen
pelikentällä

Yleisin virhe on sij oit tu a

väärin pelikentällå. Miltei
jokaisessa suomalaisessa jouk-
kueessa on harjamiesten tapana

maj ailla heittopiiän hakkien
lähettyvillä vastustajan heit-
täessä. Oikea paikka on
ehdottomasti hoglinjojen välissä.
Pesässä työskenlelee ainoastaan
kapteeni ja tarvit taessa vara-
kapteeni. Mikåli koko joukkue
haiuaa neuvotella, tulee kapleeni
pois alueeltaan hog-linjojen

vlliin. Vaslustajun heittiess:i on
syyri välträä häirirsevää I iik,
kumisla kaikilla kentän alueilla.

Curling henasmiespelin
asemassa

Curling on he.rasmiespeli.
Monissa muissa laje issa on
sallittua rikkoa sääntöji, rnikäli
tuomari ei huomaa sil ä.

Esimerkiksi jalkapallossa on

MM-kisoissa lehty maalcja käsin

tekijän s itä ilse tunnustamatta.
Curlinginpelaa.jistakin varmusti
löytyy epärehellisisä pelanjia,
mutta se on vahvasti ristiriidassa
laj in luonteen kanssa. Peli-
sään nöt ovat olemassa peli-
tilanteiden hallrtsemiseksi, ei
paremmuuden ratkaisemiseksi.
Mikäli pelaaja rikkoo sääntöä, on
hänen i tse se ilmoitettava.
Muutoin se jää vaivanm aan

hänen omaatuntoaan ja tuhoaa
hänen oman keskittymisensä
peliin. Mikäli vastapuoli rikkoo
sääntöjä, ei sitä saa käyttää oman
joukkueen hyväksi. M ahdol-
lisessa kivien uudelleensij oit-
telussa kapteeni osoittaa oman
arvointikykynsä, reiluutensa ja
urheiluhenkisyytensä.

Curlingin henki
pelikentän ulkopuolella

Curlinghenki u lottuu myös

kentän ulkopuo lelle curling-
yhteisöön ja sen elimiiin, kuren

seu roi h in, liittoon ja scn
julkaisuihin. Toiscn pelaajan
kunnioittaminen .ja nöyryyl-
tämisen vilttäminen on våin
paljon vaikcampaa, koska pelin
ulkopuolinen elämä on paljon
moninaisempi ja ihmiset tuntcvat
monilla eri lavoilla. Vaikka jokin
artikkeli lehdessim me on

kirjoitcttu hyvässä hengessä ja
kenties huumorilla höystettynä,
saattaa siitäjoku lo!kkaantua. Se

ei olc tietenkään le hde n

tarkoituksena. Mikä joillekin on

huumoria, on joillekin totista
totta. Se pitäisikin le h den
tekemiscssA paremmin muistaa.

Malttia ja
suvaitsevaisuutta

Joskus joudumme ottanaan
kantaa loisen cu.laajan tekemään
virheesee n ja saatamme itse
käyttäytyä tavalla, joka herättää
pahennusta. Toisen lekem än

virheen havaitessaan oikea

curlaaja ei anna tunteilleen
ylivallira vaan keskustelee asiasla
sivistyneesti. Hlinen ei tilrvitse
viiritlää asiadnsa ylitseanlpuvin
he rj au ks in ja halvcksuvin
sa n a käiin lc in. Hän ei pyri
mustamaalaamaan toisia ihmisiä
vaikultamalla kolmannen osa-
puolen mielipiteeseen tunteisiin
vetoavalla Iavalla. Virheen tehnyt

tosi curlaaja tunnustaa virheensä
ja oppii siitii. Hän ei lä hde

mukaan solvausten ja po liti-
koinnin tielle väan pikemnrinkin
10ivoo, eltä scllaiseen sortuvat
saisivat kunniansa ja mainecnsa

t ak ais in muiden s ilm issä.
P ie ne ssä jo uk ossa krikk ia

tatv itaan, su va itse vaisu us on

rärke ää.

Samoin kuin cu rling in
pelisäännötkin, on järjestöjen
toimintasäånnöt tarkoitettu
tukemaan toiminlaa. J ä mäk-
kyyträ voi osoirraa olemalla
oikeudenmukainen, puuttumalla
ilmiöiden syihin ja korjaamalla
rakenteellisia virheitä-

Yrirtäkäämme kehittyä

TR

Suomen Curlingliitto ry

Puheanjohraja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Hallitus 1995

Curlingliiton j äsenseurat

yhleyshenkilö

YrjöFråns!ilå

Elåintårhån Curlin8klubi ry Kari Sund.ll
Helsinti

Esp@CurlinrClubry JdiPaavilåin€n

Hyvinliidn Curling ry Mar[],u Uusipaavalniemi

HwinkäånPalloseurarv KåriOrrain€n

Ma(i Orrainen
Munckink- 64 ås. 2
05800 Hyvinkiiä

l,eif Grönlund
Laurinkatu 6
05830 Hyvinkiä

Pertti Sipiliiin€n
Talvisillank I E l?
05860 Hyvinkiiä

Aro Jori
Eholuoto Juhani
FranssiläYrjö
Laukkanen Jari
Orrain€n Kari
RantamäkiTomi
Rissanen OIli
Sundell Kåri
SylvanderPekka

koti 914 - 4E9705

far 914 - 4E9705

Hyvinkä
Hyvinkiiä
Espoo

Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvinkä

Helsinki
Hyvinkåå

Pieksäm:iki

Hyvinkää

Hlainkåän Tahko ry

Jocnsuun Curlingry

Kuopion Curlaajåt

M-Curling

Markku Uusipaavalniemi

OlliRissnncn

koti
työ
få.x

koti
ryo
fax

9t4 - 454 844
90 - 145 655
90 - 145 60r

9t4 - 454 508
n - 345 5317
n - 345 471

A-Curling

pulElin

90 - 870 625 02
90 - 810 625 22

90,249450
90,294 4855
90 - 294 4E{4

90,468 3210

914 453951
911 - 262 5026

9t4,452 2 t0
9t4 - 475 2269

9t4,4E4 025
9 t4 - 452 223

913 - 891 128
971- 123 t9l
971, 124 300

97t -262 5026
91.1- 45t 951

90 - 87lt 1987
90,441 |l 7

95E,48.r ttl
958 - 298 518?

90,3.16l9??
90 36ti 5ll

9.19 271ltl

UusipaavalniemiMarkku Hyvinkäa

Va"aj:lsenet

Tiitinen Jorma
Nevalainen Riitta
Sipaläin€n Penti

Pieksämöt i Cllrling ry .lorm a Ti itincn

Taprnil n Erii CrirlinrClub Aårre Toivonen
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uomen Curlingliiton
kehirrämisseminaari
pidettiin 22. huhtikuuta

Hyvinkäällä. M r.tkan a oli i9
aktiivista curlingin hrrrastajaa.m
Osanottajat koostuivat pääosin

liiton hallituksen jäsenistä,
mukana oli edustajia seuraavista
jäsenseuroista: A-curling, Eläin-
tarhan Curlingklubi, Hyvinkään
Curling, Hyvinkäärl palloseura,

Kuopion Curling ja Tapanilan

Erä, Lisiiksi mukana oli Suomen

Olympiakomitean valmennus-
päällikkö Heikki Kantola ja
Myyrmäen Jäähallit Oy:n
toimitusjohtaja Jo.ma Eskola.
Valitettavasti tärkeät seurat
Joensuun Curling ja Pieksämäen

Curling eivär pystyneet
edustaj aansa lähettämään.
Seminaarin ohjelmasta vastasi
Tomi Rantamäki apunaan Jari
Laukkanen

Seminaarin valmistelut ovat
kestäneet Periaatteessa useam-

man vuoden. Alkuvuodesta
valmistunut 60-sivuinen tutki-
musraportti Suomen Curling-
liiton toiminnasta nyt ja
tulevaisuudessa loi yhtenåisen

kuvan toiminnasta ja tarpeista
sen kehirtämiseksi. Työ loi
viitekehyksen seminaarille.
Toinen rDerkittävä tekijä
seminaarin onnistumiseksi oli
liiton ja pelaajien väliser
pcrinteiser kahtiajaon lieven-
tymincn. Viime aikoina on
r!olemmin puolin opittu
arvostamaan toisen osapuolen
työtä ja niitökantoja. Seminaa-
rissa yhdistyikin kokenus ja
nuori ennakkoluulottomuus,
minkä pitäisi merkitä alkua
pysyvälle kehitykselle.

Scurat esittivät tietoja
omasta toiminnastaan ja
kertoivat omista toiveistaan
liiton suhteen sekä om ista
mahdollisuuksistaan avustaa
liittoa kehittämispyrkimyksissä.
Olympiakomitean valmennus-
päällikkö Heikki Kantola kertoi
Olympiakomitean roolista
huippu-urheilun tukijana. Lisäksi
Kantola analysoi S uome n

Curlingliiton tilannetta ja esitti
toiminan kehittämisen kannalta
oleellisimpia kohteita. Niiitä
olivat olosuhteet ja lajin
leviämisen ja kasvun mah-
dolistavat rakenteet ja ohjelmal.

Kuvassa vasemmalta: Jori Aro, Teemu saloja Heikki Kantola

Suomen Curlingliiton
kehittämisseminaari
Jorma Eskola kertoi hallira-
kentamisen mahdollisuuksista;
edullisiakin ratkaisqia löytyy.

Koko päivän kestäneessä

seminaarissa visioitiin liiton
tulevaisuutta pitkällä tähtäi-
mellä. Eri osa-alueille muodos-

tettiin työryhmiä, jotka pohtivat
tulevan kauden tärkei mpiä
välitavoitteita ja toimenpiteitä
niiden saavuttamiseksi. Osa
muodostuneista työryhmistä
alkoi välittömästi toimia liiotn
hallituksen alaisena toimi-
kuntana, osa toim ikun nis ta

kaipaa vielä vahvistusta.

Toimikunnal jatkavat työs-

kentelyään itsenäisesti. Syksyllå
kokoonnutaan larkastclemaan
työn tuloksia. Tavoitteena on

syksyllä päästä toimiman
käytännön tas olla. Syksyn
numerossa lisää Iiiton toimin-
nasta. Toivottavasti maamme
curlingpelaajat löytävät mielei-

sensä toimikunnan, jonka
työskentelyyn voivat osallistua
oman vapaaehtoisen panoksensa

voimalla. Lopuksi hieman tietoja
toimikunnista ja niiden yhteys-

henkilöistä. Tarkemman muoton-
sa toimikunnat saavat kesän ja
syksyn aikana sii tä riippuen,
keitä lähtee mukaan. Lukuisia
yhteydenottoja toivotaan.

Kilpailut ja säännöt

Sääntövaliokunta / Kari Orrainen
914 - 452 2t0

Tehtävänä voimassaolevien
siäntöjen painaminen kirjaseksi
ja tulkintojen luominen vai-
keimpien siiäntökohtien sclvit-
lämiseksi.Selvilliiä t uo mari -

koulutuksen järjestämismah-
dollisuudel; tavoite: joka seuraan

pätevä henkilö. Yksinke aiseltul
saännöt käyt täytym is ohj c inee n

vuoden aikataululla, lehteen
oleellisia s:iäntöjä

Kilpailuvaliokunta / Jori Aro
90 -859 6831

Tehtävänä on luoda ja selvittää
SM- pelijärjeste lmä ja edus-
tusjoukkueen valinta arvo-
kisoihin: pois yhden turnauksen
sys(eemistä. Uuden pelijär-
jestelmän käyttöönotto mahdol-
lisesti kaudella 95-96. Kilpailua
koskevat säännöt Pidemm ällä
tähtäimellä arvokisojen järjes-
tämisen edellytykset; kokeena
kansainvälisen kilpailun järjes-
täminen kahden vuoden t äh-
täimellä

Jerjestelyvaliokunta / M arkku
Uusipaavalniemi 971 - 262 5026

Laatii kisavaatimukset SM
arvoisten kilpailujcn j ii rj e st äj ille;
järjcsläjä csittelee suunnitelnlat
liitolle ajoissa. Kisakalenterin
laatim inen; ruo tsa laise t +
Euroopasssa jiirjestettäviit kisat +
MM+PM+suomessa järjes-
tettävät kilpailut. Julkaistaan
Suomen Curling lehdess:i.
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Olosuhteet ja kehitys

Kari Sundell (90 - 249 450)

Jorma Eskola
Matti Orrainen
Petteri Sipiläinen

Laati avustushakemuksen Ope-
tusministeriölle halliprojektiin;
tyyppiratkaisun suunnittelu.

Tyyppiratkaisu sisältäii tietoja:
mitä voidaan tarjota seuroille ja

kunnille. Ratkaisua voidaan
käyttää markkinoinnissa kunnille
ja yhteis öil le. E nsi talvikauden
aikana valmis suunnitelma, joka
voidaan lähettää kaikkiin kuntiin
malliksi siitä, mitä o[ tehtåvissä.

Talous, PR ja
markkinointi

Leif Grönlund 914 - 454 508

Pirjo Hautanen

Tommi Häti

Koulutus, nuoriso ja
valmennnus

Mikko Orrainen 949 - 857 864
Riku Raunio
Teemu Salo

Perttu Piilo

Toimikuntien toiminnasta saa

lisätietoja yhteyshenkilöiltä sekä

tulevissa lehtemme numeroissa

aassammc olisi
c u r I in g k i r j a n

kirjoittajalle tö ir ä.

Olen poht in ut curlingkirjan
kirjoittamista, mutta esteeksi on

muodostunut taloudellinen kan-

nattamattomuus.Kirjan myynti
jäisi todennäköisesti hyvin
pieneksi- Olemassa on kuitenkin
joukko ulkomaisia kirjoja. Niistä
kaksi on nyt esittelyssä. Mo-
lemmat kirjat ovat euroop-
palaisia; toinen on sveitsiläinen
ja toinen saksalainen.

Curling-Vademecum

Erwin A. Sautter perusti Sveitsin
curlinglehden 1959 ja on nykyään

Euroopan Cu rlingmed iayh-
distyksen puheenjohtaja. 200
sivuinen kirja on ulkoasultaan
upea; kirja on kuvitettu kym-
menin värikuvin ja painettu
laadukkaalle paperille. Kirja on

kirj oitettu saksaksi ja eng-
lanniksi sekä joiltakin osin
ranskaksi. Kirj a sisältää cur-
lingin historian, pelisäännöt ja
maakohtaiset tiedot sekä
tarinoita tärkeimpien ja
mielenkiintoisimpien curling-
maiden osalta (Suomi ei kuulu
joukkoon). Lisiiksi kirjassa on
tiedot kaikkien arvokisojen
voittajista ja muista sijoituksista.

Kirj a ei ole tarkoitettu
curlingin pelilliseksi oppaaksi
vaan pikemminkin esittelemään
curlingmaailmaa kokonaisuu-TR

CURLINGKIRJOJA
tena. Kirj a antaakin hyvän
yleiskuvan siitä mitä curling on
ja miten se ilmenee eri maissa.

Kirj a sisältää myös paljon
mielenkiintoisia pikkutietoja eri
puolilta maailmaa. Kirj a on

tilattavissa noin hintaan 230 mk
+ mahdolliset kulut.

Cewinnen Beim Curling

Saksalainen Ulf von Malbergin
kirjoittama kirj a on satasivuinen
ja painettu tavalliselle kirja-
paperille, Kirj a on kuvitettu
m ustavalkoisil I a kuvilla. Kir-
jassa kerrotaan peliolosuhteista,
pelin tekniikasta ja hieman

taktiikasta. Lisäksi kirjassa
esitellään pelisäännöt sisältäen
S aksassa vallitsevat m aa-

kohtaiset pelejä ja pelaajia
koskevat säännöt. Lopuksi
kirj assa esitellään Saksan ja
kansainvälisten arvokisojen
histo.ia voittajineen. Kirja on

tehty saksalaista pelaajaa
silmälläpitäen, mu tta tarjoaa
perustietoa myös suomalaiselle
curlaajalle. Kirja on tilattavissa
noin hintaan 120 mk t
mahdolliset kulut.

Lisätietoja kirjoista ja niiden
tilaamisesta saa tämän lehde[
päätoimittajalta.

TR

HYVINKAAN KOULULAISCURLING
Hyvinkään I virallinen
koululaiscurlingsarja pelattiin
menneellä kaudella Hyvinkään
muiden sarjojen ohessa. Sarjaan

uskaltautui mukaan neljä
joukkuetta, joista yksi joutui
opiskeluesteiden takia alku-
vaiheessa luopumaan. Mukana
sarjan loppuun asti oli joukkueet

Sveitsinrinteen, Pohjoispuiston
ja Yhteiskoulun oppilaista.
Ilahduttavaa oli uusien pelaajien

mukanaolo.

Sarjan pelisysteeminä oli 4-
kertainen sarj a, jossa kaikki
joukkueet pelasivat neljä kertaa

toisiaan vastaan. Tavoitteena oli

saada mahdollisimman monta
peliä ja oppi m istilaisuu tta
kullekin pelaajalle ja j ouk-
kueelle. Pelit pelattiin 6 pään

peleinä tammikuun ja helmikuun
aikana Hyvinkään curlinghallissa
iltapäivisin. Voittajalle oli
luvassa muhkea palkintopotti:
2000 mk rahaa.

Parhaiten sarjassa menestyi

totuttuun tapaan Sveitsinrinteen
joukkue. Sveitsinrinteen kontolla
on viime vuosina ollut tuottaa
kaupunkimme parhaat juniori-
pe laaj at. Voittaj ajo ukkueessa
pelasivat Petteri Harjula, Antti
Kosonen, Kimmo Hakalaja Rauli

Poikela, jotka kuittasivat
voittorahat itselleen. Joukkueen
taival sarjassa kulki voitosta
voittoon, joten taistelu sarj an

herru udesta pysyi lupaavien
n uorten näpeissä koko ajan.
Toiselle sijalle ylsi j oukkue
Pohjoispuiston lukiosta Olli
Orraisen johdolla. Ollihan ehti
talven aikana voiltaa isänsä
joukkueessa myös Finn ish
Bonspielin, joten omena ei ole
tässäkään tapauksessa pudonnul
kovin kauas puusta.

Kolmanneksi pelasi sarj an

nuorin joukkue Hyvinkään
yhteiskoulun ylåasteelta, jota
ki pp Äro i kuuluisan Revyyn

pelaajan Seppo Hietalan poika
Jussi.

Ensi kaudelle Hyv inkään
Curling ry. tavoittelee sarjaan
enemmän joukkueita, jotta
taistel u voittopotista oli si
vieläkin kiivaampi kuin tänä
vuonna ja tätä kautta saataisiin
turvattua uus ien lupaavi€n
pe laaj ie n nousu kansalliselle
sekä kansainväliselle huipulle.
Onneksi kaikki mukana olleet
ovat vielä ensi kaudellakin
j unio rien ikäluokassa, joten
kehitys senkuin jatkuu.

Jari Laukkanen
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KORJAAMME VIRHEEN
Lehtemme on miltei poikkeuksetta julkaissut kaiken sille liihetetyn julkaisukelpoisen male.iadlin. Se ninod poikkeus on alla oleva artikkeli'

jonka tai(ajamme kiireen alla yön hämärinii tunreina unohti sijoittra lehlenlme viime numeroon- Kirjoitta-ia Kari Orrainen oli tuonut

artikkelinsa hyvissä ajoin ennen takarajaa, joten tapahtunut ei ole hänen syytään. Lehtemme pahoittelee lapahtunutta ja julkltisee artikkelin

täs!ä numerossa. Vaikka artikkelin tapahtumat ovakin jo vanhentuneet, ei hyvin kirjoitettu artikkeli vanhene koskaan.

ENSIKEW
TURISTINA

EM.KISOISSA
Olen ollut Curlingissa mukana

kauan sekä pelaaj ana että
j ärjestöpuolella, joten oli kai
itsestäenselvyys, että halusin
ainakin kerran haistella
suurkisojen ilmapiiriä paikan-
päällä. Päätettyäni lähteä
Sundsvalliin Suomen Curling-
liitto p)rysi minua raportoimaan

tapahtumista tiedotusvälineille.
Emmin vastausta, sillä en tiennyt
miten pelien seuraaminen
onnistuu, kun samalla lähettelee

tietoja Suomeen.

Vastasin myöntävästi ja näin
jälkeenpäin arvioiden tiedän
tehneeni oikean valinnan, niiin
kaikki. haluamani ottelut ja
pääsin sen lisäksi katsomaan
kisoja sellaiselta puolelta, josta

turisti voi vain arvailla. Seurasin

otteluita lehdistökatsomon
puolelta ja pääsin vaihtamaan
mielipiteitä otteluista paikalla
olleiden muutaman "ammatti-
laistoimittajan" kanssa. Skoteilla
oli vahva edustus mYös

lehdistössä ja kaikesta IIäl(r, että

laj ia arvostetaan. Jokaisen
ottelunsa jälkeen, sekä nais- että

miesjoukkueen kapteeni saapui

"kiltisti" haastateltavaksi ja
antamaan oman lausuntonsa
radioon. Sen lisäksi Pääsin
osalliseksi j ärjestäjien lois-
tavasta tulospalvelusta, joten
sain kaikkien ottelujen tulokset
vaivatta tietooni.

Mutta minkälaiset olivat itse

kisat? Kaikl,-i joukkueet olivat
poikkeuksetta taktisesti hYviä

sekä kaikkien pelaajien hen-
kilökohtainen taito oli korkeata

luokkaa. Voittajat olivat järjes-

tään lajin kokeneinta kaartia,
useita vuosia huippukisoja
käyneitä joukkueita, joten Suomi

saanee odottaa vielä kiirsi-
vällisesti joitain vuosia omaa

menestystään.

Tuomaristoa oli Paljon ja
työskentely tarkkaa mutta
huomaamatonta. Jokaisella
radalla oli oma tuomari, joka
kirj asi jatkuvasti tilanteen
orhalle magneettitaululleen.
Neljä tuomaria vahti pelilinjaa ja

ylityksestä seurasi kiven poisto.

Tämä oli kuitenkin harYioainen

virhe näissä kisoissa, sillä vain

yhden kerran tuomarit joutuivat
puuttumaan peliin.

Kisojen päättäjäiset olivat
komeat pienine Lucia-neitoineen
ja skottilaisine säkkipil-
linsoittajineen un ohtam atta
voittajien suunnatonta riemua
palkintopallilla.

Kotimatkalla myrskYävällä
pohjanmerellä oli aika miettiä
matkan antia; kymmenen tuntla
katsottuna gurlingiä vi ikon
jokaisena päivänä, onnen hetkiä

Suomen joukkueiden voittaessa
ja vuorollaan taPPion karvasta

kalkkia sekä monia mi€len-
kiintoisia uusia tuttavuuksia.
Kaiken kaikkiaan Ioistoreissu

Kari Orrainen

LUKIJAIN
PALSTA

Tällä palstalla j ulkaisemme lukij oidemme

kirjeitä, joissa he esittävät mielipiteitään.
Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita.

Tällä kertaa lukijan m ieli-
pidepalstalle saapui kaksi
kirjettä. Kari Sundellilta ja
Mikko Orraiselta saapuneiden

kirjeiden .julkaisua päätettiin
toistaiseksi lykätä curlingtiiton
hallituksen kokouksen pää-

töksellä.

Julkaisu sta päätt äm inen
otettiin kokouksen harkintaan,
koska Curlinglehden päätor-
mittaja oli jäävi asiaa rat-

kaisemaan ja arveltii n mieli-
pidekirjoitusten sisällön saat-

tavan aiheu ttaa sekä kirjoit-
tajilleon että curlinglaj ille
enemmän kielteistä julkisuutta

kuin yleistä hyölyä.

M ielipidekirj o it ukset
liittyvät kurinpitoasiaan, jonka

käsittely on vielä kesken ja jonka

käsittelylle haluttiin antaa oma

rauhansa,
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RUOTSIN
MESTARUUSKISOISSA

YLLATYS
Ruotsin me staru u sk iso issn

miesten vo ittaj aks i selviytyi
yllättäjäjoukkue. Sundbybergin
Mats Wran ån joukkue (muut
pelaajat Peter Larsson, Thomas
Winge, Richard Holtulund)
raivas i tie nsä finaaliin

voittamalla kovat joukkueet
Nässen/Östersund, Lin dho lm/
Uslersund. Lcldl/5ve8, f rnJJlr\\J
k aatu i konkari HasselborB-
Mest arit ed us tava t Ruotsia
Grindelwaldin EM-kisoissa
1995.

Michct (Jiinkitping)
I Sundbybcrg

2 Sollefteå
I SveB
,1 Magnus L.

5 Östersund

Ornsköldsvik
7 Jdnköping

Oslcrsund

Naiset (Karlstad)

I Umeå

2 SveB

3 Härnösand

4 Östersund

Kuviopelit (Jitnki)ping)

Miehcti
I Strijmbcrg / Jönköping 76

2 Qvisl / Jönköping 7 |

3 Carls6n / Sundsvall 62

Naisel:
I Johansson / MalunB

50+67 = ll7
2 Panlzar / Malung

54+,18 = 102

3 Pc.sson / Sundbyberg

5l+,18 = l0l

llassc lborg
Fc ldt
Nyberg

Lindholm
Nordström

Qvi st

Nrisscn

Cuslafson
Linda h I

Norbcrg
Hansson

MITA CURLAAJA VOI
TEHDA KESALLA?

autemme on lyhyt,
pahimmillaan vain 2

kuukautta. Mitä tehdä
tuo muu vuodesta jäljelle jäävä

aika? Olen pohdiskellut joitakin
asioita ja ryhmitellyt ne tasoittain
liitosta yksilöön. Toivottavasti
jokainen saa lukemastran
virikkeitä.

Liitto

Liitlo päätti kuluneen kauden
kehittämisseminaarilla, joka
avasi kesäkauden. Kesäkaudella
toimikuntien on tarkoitus toimia
jolLakin tasollr. Kukin mahdol-

lisuuksiensa mukaan. Syksylli on

siten helpompi liihteä toteut-
tamaan toimenpidesuunnilelmia,
k{rn ne on hyvin valmisteltu ja
aktiiviset ihmiset löydetty.

Mikä1i haluat lisätietoj a

liiton toiminansta kesällä, voit
ottaa yhteyttä puheenjohtaja
Matti Orraiseen tai suoraan
toimikuntien yhrcyshenkilöihin.

Seurat

Seurojen kesätoiminta voi
noudattaa samaa periaatetta kuin
liitonkin. Pienissä itsenäisisssä
ryhmissä voidaan ideoida Ja
valmistella syskyn ja ensi kauden

loimintaa. U usien jAsenten
hunkkirninen, t ie d o tus lo i nr i n I a,

koulutustoiminta ja monet muut
as iat vaativat varmasti ko-
hennusta. Ideointi ja aktiivisten
ihmisten löytäminen auttavat
tekemään ensi kaudesta cntistä
parem man.

Mikäli peliolo suh tee n ne

vaativat kohentamista, on kesä

s iihen erittäin sopivaa aikaa.
Kesätalkoot luovat yhteishenkeä

tulevaa kautta silmälläpitäen.
Lisäksi voidaan j årjestää kil-
pailuja jäsenille. Petankki voisi
o lla sopivan låheinen laji
curlingin kanssa.

Suorituspaikkojen paran-

tamiseksi saattaa kannattaa tehdä

yhteistyötä muiden paikallisten
urheilu laj ien kanssa sen ase

mesta ettii katec llis ina vähä-

tellään toisten tarpeita.

Yhdistämällä voimavaroja
ja etsimällä yhteisiä toim inta-
m uotoja luodaan voimakkaampia
yh te isöj ä ajamaan asioita.
Lisäksi eri kaupunkien curling
seurat voivat oppia toisiltaan
vaihtamalla tiet oj a ja koke-
muksia.

Pel aaj at

Yksittäinen pe laaj a voi tehdä
paljon oman pelinsi paran-
tanliseksi- Kuntosalilla kliynli Ja

erityisesti jalkalihasten vahvis-

taminen turvaa curlingin pelaa-

misen vammoitta. Kävely, uinti
ja lenkkeily ovat hyviä perus-

kunnon kohottajia. Hyvässä
kunnossa olcva curlaaja jaksaa

keskittyä pitkiin pelin lopussakin
paineen alaisena ja suoaiutuu
heitoistaan hrvin.

Erityisesti kaptecneille
suosittelen golfin peluuta.
Golfissa kilpailuvire pysyy ylli.
Samoin kuin curlingissa, golfissa
joutuu tekemåän taktisia pää-

töksiii ja suoriutumaan teknisesti
tarkoista suorituksista paineiden

alla. Kesän golfpelit koulitseval
scu raavan kauden ko itok sia
v arten. Sitä paitsi jokaisen
go lfkie rrokse n aikana kertyy
reippaåsti käveltyä matkaa noin
kymmenen kilometriä, Joten
kuntopuolen piriiisi o llu hoi-
dossa.

Joukkuehenkeä on aina
syytä kohottaa seuraavalle
kaudclle. Joukkue voi puuhata
yhdessä mitä vain. Esinerkiksi
petankin pelaaminen yhdis
tettynä lenkkeilyyn voi olltL hyvii
tapa harjoitella yhdessä- Ensin
juostaan ja sitlen pysähdytäiin
pelaamaan erii petankkia. taas
juostaan jne. Tilanne muistuttaa
curlingia; ensin harjataan ja
hengistytiiiin. sitten pilää kes

kiltyii hcitloon.

Seuraavan kauden tavoit-
te ista puhuminen jo kesällä
kaikessa rauhassa antaa syk-
sylläenemmän aikaa toteuttaa
suunnitelmat.

Uusia pelaajia

Kerro pe lista ystävillesi.
Esimerkiksi golfin pelaajat ovat

olollista porukkaa aloittamaan
curlin gin pelaamisen. Omalla
työpaikallasi voit värvätä uusia

pelaajia, kun kukaan ei vielä voi
vedota kiireisiinsä.

LomamatkaLlasi voit tavata

uusia ihmisii, jotka suorastaan
janoavat kuull|l curlingista. Jos

jokainen nykyinen palaaja saisi

honrmlttua yhden uuden palaajan

kesiin aikanr, olisi meitä curlaJia

ensi kaudella tuhat. Milä
mahdolisuuksia se k aik ille
scuroillemme antaisikaan?

TR
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SKOTTIVIERAILU HYVINKAALLA

Skotlantilainen, hyvistä harioistaan tunnettu Harry Millan käväisi Hyvinkäällä. Harryn vierailu
Hyvinkääläi sessä karussa curling-hallissa oli eksoottinen kokemus, mutta kohteliaaseen
skotlantilaiseen tapaansa Harry totesi: "Nice place".

uhtikuun alussa saapui
maahamme harvinainen
vieras; maailman perit-

teikkäimpien curlin gha.jojen
valmistaja Harry Millan
Glasgow-sta. Harry saapui
tapaamaan skotlantilaista ystä-
väänsä, joka työskentelee KONE
Oy:n hissitehtailla Hyvinkäällä.
Samalla minulla oli mahdollisuus
tavata Harry ja vaihtaa muutama
sana muunmuassa curlingista.

Kävimme tietenkin katsas-
tamassa H, /inkään curlinghallin.
Harry oli yllättävän positiivinen
näkemästään. Tietenkin halli
näytti käy ttöo losuh teitaan
valoisammalta kirkkaan kevät-
auringon paistaessa halliin
valkoisen muovikaton läpi ja
lisåksi muutamista hallin
Euoviseinien repeämistå. Eikä
hallissa vallinnut l5 asteen
lämpötila muistuttanut talven
anka.ista pakkasista. Lisäksi
missään ei niikynyt niitä
knööl€jä, joita katosta tippunut
tondenssivesi aiheutti useasti
jäån pintaan viime talvena,

Maailman paras
harjanvalmistaja

Harjanvalmistajan kalssa ei
voinut välnyä keskustelemasta
harjoista ja niiden tekemisestä.
Harry valmistaa kaikki harjat
yhdessä isänsä Henry Millanin
kanssa. Perheyritys on vanha eikä
vierasta työvoimaa ole otettu.
Kanadassa olisi suurct
lDarkkinat, mutta Millanit eivät
halua laajentaa liiketoimin-
iaaDsa; nykyinen toiminta takaa

loimcentulon. Harry lisäksi
uskoo olevansa onnellisempi
perheensä pari ssa kui n
taistelemassa markkinaosuuk-
sista Kanadassa. Millanit
valmistavat vuodessa noin 25OO

Iloinen skotlantilainen herrasmies Harry Millan kävi tut!stumassa Hyvinkään

curlinShalliin. Kädessä Harryllaon erikoisrakenteinen curlingharja;se on kak-

siosainen. Varsi voidåan katkaista keskclrä kuljetusla varten. Lisäksi yläosa on

ontto,joten sinnc voi lorauttaa muulaman desin skottiviskiä lämmikkeeksi.

t cOFLtNG
:tllt'llll fo,.$af!

,--.|tYvrNXAA

harjaa,joista suurin osa myydääo
Skotlannissa.

Henry Millan -harjat
tunnetaan maailmalla kestävyy-
destään. Hyviokäälläkin on vielä
käytössä harjoja, jotka on ostettu
jo 7o-luvulla eivätkä ole vielä
menettäneet karvojaan. Kanadan

suuret harjanvalmistajat ovat
yri äneet ostaa valmistus-
menetelmän oikeudet Millanilta,
mutla vastaus on ollut kielteinen.
Kanadalaiset ovatkin alkaneet

valmistaa samankaltaisia sian-
karvaharjoja, mutta eivät Harryn
mukaan ole päässeet lähelle
Millanien keksimän valmistus-
menetelmän tuottamaa laadu-
kasta lopputulosta. Ainoana
kilpailukeinonaan kanadalaisilla
harjanvalmistajilla onkin al-
haisempi hinta, joka saavutelaan

tinki miillä viimeistelystä ja
kestävyydestä.

Millanin harjojen kestä-
vyyden salaisuus on kiiytetyssä

liimasekoituksessa ja harjasosan

muotoilussa. Liimaseos kestää

lähes ikuisesti pitäen karvat
paikallaan. Harjasosa taas on

leikattu kupe.aksi, j otta reu-
nimmaiset karvat eivät tailtuisi
liikaa harjauksen aikana. Siten
harjasosa säilyttää muotonsa ja
tehonsa mahdollisimman pit-
kään.

Skotit muistuttavat
suomalaisia

Harry on leppoisa skotti.
Skoteissa on hieman samanlaista

karismaa kuin meissä suoma-
I aisissakin, tosin he ovat
sosiaalisempia. Eniten Harrya on

ihmetyrtänyt se, errä räällä on

niin vähän autoja. Puhtaan
luonnon hän ym m ärtääkin
su ureksi syyksi sille, eltä
suomalaiset ovat valm ii ta
maksamaan korkeampia kustan-

nuksia elämisestään kuin
esimerkiksi skotit. Erityisesi
Harrya on v ierailun aikana
kismittänyt suomalaisen oluen
korkea hinta.

Harryn suunnitelmissa oli
vierail la myös Pietarissa
tutustumassa paikallisiin cur-
laajiin. Jostain syystä hänelle ei

myönnetty viisu mi a. Harrya
kummastutli tapa miten häntä
kohdeltiin Venäjän suurlä-
hetystössä. Kaikki hänen
puheensa nauhoitettiin ja
videoitiin. Kummallista väkeä,

totesi Harry ja samaan
hengenvetoon kertoi olevansa
erittäin onnellinen saadessaan

vierailla Suomessa.
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KAIJDEN 94-95 PALKITTTJJA HVViNKAAIIA

Mauno Nunlmila palkittiin kauden innokkaimpana

pelaajana ja hallin kliyttäjånä.

Kari Orrain€n v0itti arvonnässa

Henry Millan'htlrjan.
Kuusi vuo(a kaleissa ollul komea kiertopalkinto löytyija
oletti in uudelleen kayttö{tn-

Perin te is te n sarjojen lisäksi
järjestettiin Jippokisa ja
pikkujoulut. Seuran toi m innan
kehi(ämiseksi rehriin keväällä
jäsenkysely, johon vastasi 25 %

jäsenistöstä. Vastanneiden
kesken arvottiin HENRY
MILLAN skottiharja, jonka oli
lahj oittan u t maahantuoja ja
jälleenmyyjä Certicon ss. Arpa
suosi Kari Orraista.

Jäsenkysely

J äse n kysc lyssii k{rtoitcttiin
jasenistön nticlipircitii kuluncen
knuden toiminnasla ja etisittiin
kehitysehdorul rir 90% vastrn-

noista hal usi uuden parernman
hallin ja oli myiis valmis
osallistu orarn hxnkkcc n toteul
t anr iscc n. Vaslannect olivat
valmiita maksaInlrn käyt
töm aksua 1200 mk kaudessa
henkeri kohti, nlikä on paljon
verral tuna nykyiseen maksuun.
mulra silri vicLi eriltiiin hrlfaa
vcrrattuna muiden urheilulajien
kustlnnuksiin-

Mestaruudet

Meslarliudet ratkottiin enlisccn
tapaan ja voittajaksi selviytyi Jari
Laukkasen Cliders ja hyvän:i
kakkosena oli tämän v uode n

Suomen meslari Jori Aron FcPub.

Kolmanneksi sclviytyi Rolling
Stones, joka pelaa iln1eisesti
viimeistä kautlran nykyisellä
kokoonpanolla.

Toisen lo p pusarj an vo it'
tajaksi selvisi Matli Orraisen
Hyps, kol rn osesta paras oli
perinteikäs Pulterit ja ncloscssa
j uniorij o ukk ue Kuortane KK.
Paras naisjoukkue Jaana JokeLan

Kur Kur oli toisen loppusarjan
kolmas. Naisille jerjestettiin oma
Hyvi nkää C up, multa sitii ei
pystytly toleuttamann huonoJcn
jaäolosuhtcidcn vuoksi.

Päätliij ä isissli muistetliin
peleissä ansioilune iden lisäksi
myös muista s yistä. Seura
pdlkitsi curlinBaiheisella valo,
kuvataideteoksella Mauno
Numm ilan seuran aktiivisimpana
hal lin kiiyttäjänä. Lisäksi
joukkue Rolling Stones luovutti
Trophynsä v uodek s i Riku
R au n iolle.

Seuraava kausi

Ensi kaudelle ollaan jo
suunnittelenlassa uutta toimintaa
ja lis ä ii tapahtumia. Tulevira
kåutla odoteLlcssa on hyvii pohrir
jo kcsällä mitri tirlvelLa aiota{n
te hdii. Uuden aktiiviseo ajan
synrbolina on vuosien hu

kossaolon.lälkeen löytynyt seuran

mestrruudcn k i c a t o p ir I k i n I o .

Vu,ldcsta 197-3 kiiytössii olLu t

frlkinto oli hukk un u t v uonna

I9t8. koska kukriLn ei iLnrciscstL

o llul nluislrnut ha kcl siti
kaiverrukscsta. Nyl kier'
ropolkinro on jrillecn kiiyrössii.

ulunut kausi oli
Hyvinkä:illä aktiivisin
muutamiin vu osi in.

Jouklue Rollifl Sroncs luovurti Iegendrxnsen liki mcttin korkuiscr T.othtnsai
ru. Jrl.i Rrk,r Ri.'rni' n p.rllr , , 1.'.r1 1i ' l.'ri.r.,r, r.,I TR
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Naisten meslarit

myöliipäivään alkaen

oikealta ylhäaltä:

Jaanå Jokela (skip),

Nina Pölliinen.

Laura Franssila.

Anne Eerikäinen.

kilpailulle e ikä m ahdol Iista
epäonnistumista voinut ainakaan
panna jään syyksi.

Olympialajille arvoinen
avaus

Uudelle viralliselle olympia-
lajillemme oli saatu kisoihin
arvoisensa suojelija ja kisojen
avaaja, Suomen Olympiakomi-
tean pääsihteeri Kosti Rasinperä.

Rasinperä kertoi puheenvuo-
rossaan olympialajiksi pääsyn

merkityksestä Suomen cur-
lingille ja korosti jalkon olevan
kiinni meistä itsestämme eli
pelaajista sekä tietysti cur-
lingliitosta ja seuroista, joilla on

suuri työ tehdä I aj istam me

uskottavan ja "olympi akel -
poisen". Siinä sivuss a olisi
tietysti menestyttävä EM- ja
MM-kisoissa, jotta ovi Naganon

kisakoneeseen avutuisi. Rasin-
perä itse suoriutui ensiker-
talaisena avausheitostaan kun-
niakkaasti, jonka jälkeen kisat
olivat valmiita alkamaan.

Naisten pelit

A-lohkoa hallitsi viime vuoden
mestari, Pieksämäen Ti itisen
joukkue, joka voitti kaikki
alkulohkonsa pelit selvin
numeroin. A-lohkon toiseksi tuli
Hyvinkään Terhi Aron jouklue,
joka voitti muut vastustajansa
paitsi Pieksämäen.

Mreslen mestarit

myötäpäivaän alkaen

oikcaltaylhäältä:

Jori Aro (skip),

Riku Raunio,

Juhani Heinonen,

Marko R)ikolainen.

urlingin SM-CUP 1995
pelattiin Myyrmäen
jäähallissa 24.-26.

helmikuuta kuudentoista mies-
joukkueen ja l0 naisjoukkueen
voimin. Ilahduttavaa oli nais-
joukkueiden suuri m äärä.
Toisaalta tämä johti m ies-
joukkueiden määrän rajoit-
tamiseen, koska aikataulu ja
käytössä olleet kuusi rataa eivät
mahdollistaneet suurempaa
osanottajamäärää.

Miesjoukkueet pelasivat ns.

kaksinkertaista cupsysteemiä,
josta jokaiselle j oukkueelle
taattiin vähintään kolme peliä.
Naiset pelasivat kahdessa viiden
joukkueen lohkossa yksin-
kertaisen sarjan, jonka jälkeen
kummankin lohkon kaksi parasta
joukkuetta pääsi loppupeleihin.

Olosuhteet

Jäähallin kaukaloon oli tehty
viisi rataa, minkä lisäksi naisten

käytössä oli jäähallin "piippu-
hyllyllä" sijaitseva, vakituisessa
käytössä oleva rata. Radat saivat
pelaajilta kiitosta, niitä kehuttiin
SM-Cupin historian parhaiksi.
Jäänteko-olosuhteet (=käytet-
tävissä oleva aika) huomioon
ottaen ne olivatkin hyviä. Tästä

kuuluu e rtyiskii tos Jorma
Eskolan johtamalle jäähallin
henkilökunnalle. Olosu htee t

olivat siis otolliset kunnon

Suomen Olympiakomilean pii:isihteeri Kosti rasinperå piti puheen kis(ien

alkajaisiksi. Vieressä Suom€n Curlingliiton puheenjohtaja Matti Orrainen.

B-lohkoa hallitsi yht ä

selvästi Hyvinkään Jaana Jokelan
joukkue, joka voitli kaikk i

alkulohkon pelit. Tiukim m an

vastuksen Jokelalle antoi
Vantaan Kirjava isen joukkue,
joka hävisi vain yhdcllä pislecllä.
B-lohkon kakkoseksi tuli ehki
hieman yllättäjänii Joensuun

Laakkosen joukkue, joka Jo-
ke la lle kärsityn trppion
vastapainnoksi voitti alkuloh-
konsa muut pelit.

Semifinaaleissa pelasivat
vastakkain Jokelan ja Aron
joukkueet sek ä Tiitisen jr
Laakkosen joukkueet. Jokelan jir
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Jaana Jokelan jä Sirpa Tiitisenjoukkueiden v:ilinen iinaäli s:iilyi j:inniltlvänt

kuudenteen päähän saakka- Taistelu Suomen ykköstilasta näkyi kasvoissa.

Jori Aron joukkue hällilsi I inaali.r Jari Laukkascn miehistöä vilslaan alusta

alkaen. Tilanleel finaalipel€istä näkyvä1 kiitevatti valolaululla.

t

I

a

Aron peli oli erittain iasaväkistä
ja tiukkaa vääntöä. Alussa Aron
joukkue meni jo 3-0 johtoon,
mutta Jokelan joukkue kuittasi
kolmannessa päässä ko lmella
pisteellä pelin tasoihin. Vielä
kahdeksannen pään jälkeen Aron
joukkue johti 8 -6. Yhdek-
sännessä päässä Jokelan joukkue

otti kaksi pistettä. Peli ratkesi
vasta viimeisessä, kym me-

nennessä päässä yhdellä pisteellä

Jokelan eduksi. Loppunumerot
olivat 9-8.

Toisessa semifinaalissa peli
oli yhtä tiukkaa. Puolessa välissä

Piksämäer Tiiti.cn joukkue johti
pisteellä 3-2. Joe nsuun Laak

kosen joukkue osoitti kuitenkin
edelleen erinomaisia otteita ja oli
noussut kahdeksan pään jälkeen

johtoon 6- 5. Yhdeksännessä
päiissä Tiitisen joukkue kui-
tenkin käänsi pelin itsellccn
ottamalla neljä piste ttä. Lop-
punumerot olivirt viimeisen piiiin

.j:ilkeen Tiitisen hyv:iksi 9 7.

Finaalissa kohtasivat siis
hallitseva mestari, Pieksamäen

Tiitisen joukkue sekä S uomen

kaikkien aikojen m enestyk
sekkäin naisjoukkue, Hyvinkäiin
Jaana Jokelan joukkue. Peli oli
tasaista puoliväliin asti, kuu-
dennen pään jälkeen tilanne oli
kutkuttavasti 5-5. Sitten väsy-

myksen jo ehkä alkaessa painaa

Pieksamäen joukkuetta, Jokelan

joukkue käänsi pelin edukseen

seilsemännessä päässä ottamalla

nelJä pistettä. Yhdeksännen pään

jälkeen tilanteessa l3-5 Tiitisen
j oukkue totesi menettäneensä

mahdollisuutensa, minkä vuoksi

kymmenettä päätä ei enää

pelattu. Jaana Jokelan joukkue

oli kokemuksensa turvin pu-

lauttanut m e s 1a r u u s l( a n n u n

Hyvinkäälle ! Pieksämäen Tii-
tisen joukkue kuitenkin tarj os i

hyvän vastuksen ja osoitti, ettei

v iime vuonna kotikentällä
hankittu nlestaruus ollut nlikåän

onnenk nttmotnen.

Pronssipelissä Terhi Aron
joukkue selvitti kokemuksellaan
pelin edukseen selvin numeroin

9-2. Joensuun Laakkosen jouk-

kue ei enää väsyneenä jr osin
loukkaantuneena pystynyt
tarjoamaan täysipainoista vas-

tus ta. Laakkosen joukkue oli
kuitenkin kokonaisuutena ottaen

iloinen yllätys ja osoitus sirtä,

että Joensuusta saattaa Piankin
löytyä haastaja mestaruus-
mittelöihin.

Miesten pelit

Miestcn cupkaaviossa viime
vuoden kulta- ja hopeajoukkueet

Hyvinkäältä, Tomi Rantamiicn ja

Markku U u s ipaavalnie nr cn
joukkueel ete n iv ät suoraan

kolmella voi(olla semifinaa-
leihin. Hyvinkiiiin Jari Läukkasen

joukkuc häv is i kolntanncn
pe I insä Mrrkku Uusipaaval-
nienlen joukkueelle jn joutui
siten sunnunlllinanr u n ncli:in

nesf inaaleiden" kautta hakemaan

paikkaa semifinaaleihin.

Sunnuntaiaamun pelissä
Laukkasen joukkue kohtasi
järjestävån seuran M-Curlingin
Rissasen johtamln joukkueen,
jonka Laukkasen joukkue voitti
numeroin 7-5 hallitt uaan var-

sinkin viittä ensimmäistä päätä

se lv:is t i. Lopussa Rissasen
joukkue yritti vielå nousta

rinnalle, mutta taito ei tällä
kertaa siihen riiftänyt.

Myös Hyvinkaän Jori Aron
j o ukkue hävisi kolmannen pe-

linsii Tomi Rrntamden J ouk-
kueelle. Näin myös Aro haki
vauhtia semifinaale ihin s un-

nunlaiaamun "neljännesfinaa-
leistr", joissa Aron joukkue löi
Hyvinkään Ilkka Muston jouk-

kuccn numcroin 7-4.

Scmifinairleissa olivat srten
vastakkain Tomi Rantanläen ja
Jari Litukkasen joukkueet sckä
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Picksämäcn Kiihkösen joukkue teki huiman tempun viimeisellä kivellåiin:
pes?in cdessä ollut suojå kierrettiinja kivi pysähtyi niinnille Myyrmäen Olli
Rissasen kiven viercen tuoden yllätysvoiton Pi€ksämäelle.

Markku Uusipaavalniemen ja
Jori Aron joukkueet. Rantamäel
ja Laukkasen Yälisessä pelissii
alku oli tasaista. Viidennessä
päässä Laukkasen joukkue otti
kuitenkin 3 pistettä, mistä
Rantamäen joukkue ei enää

toipunut. Peli päättyi yh-
deksännen pään jälkeen Lauk-
kasen joukkuegn voittoon nu-
meroin 8-4.

Toisessa semifinaalissa Jori
Aron joukkue otti heti toisessa
päässä neljä pistettä ja siirtyi
selvään johtoon. Markku Uusi-
paavalniemen joukkue kuitenkin
ter?istäytyi ja puolivälissä tilanne

oli Aron hyväksi 5-4. Kuu-
dennessa päässä Aron joukkue

otti kummassakin yhden pisteen,
jolloin Uusipaavalniemer jouk-

kue oli valmis kättelem ään.

Loppunumerot Arolle l0-6.

Finaaliin lähti hienoisena
suosikkina Jari Laukkasen
joukkue, joka semifinaalissa
kapteeninsa johdolla oli esittänyt

erinomaista peliä. Jori Aron
joukkue siirsikin paineet
suosiolla Laukkasen joukkueelle
ja siirtyi kahden pään jälkeen 2-

0 johtoon. Kolmannessa päässä

Laukkanen sai pisteen, jonka
jälkeen pelattiin nollapää.

Viidennessä päässä Aro otti kaksi
pistett?i ja tauolle mentiin siis
Aron johtaessa 4-1.

Paine ja tukala tilannne
hankaloittivat edelleen Lauk-
kasen joukkueen peliä. Kuudes

pää oli jälleen nollapää ja
seitsemännessä päässä Aron
joukkue otti taas kaksi pistettä,

vaikka vastustajalla oli vii-
meinen kivi. Kahdeksannessa
päässä Laukkanen sai pisteen ja
kun Aro otti yhdeksännessä
päässä pisteen, oli peli selvä.
Loppunumerot ehkä hiem an

ylldttävän selvästi Aror hyviiksi

Laukkasen joukkue ei
pystynyt esittämään sitä peliä,
jolla finaalipaikka oli irronnut,
kun taas Aron joukkue pelasi

varmasti ja taktisesti erittäin
hyvin. Suomen mestaruus sIls
Arolle main ion esityksen
jälkeenl

Pronssipelissä ei panosta

riittänyt ja sen vei muodollisen
pelin jälkeen Markku Uusi-
paavalniemen joukkue numeroin

6-3.

Olli Rissanen
Hyvinkään Tahkon Ilkka Must() seuraa lilannetta samalla' kun Picksämien

Jorma Tiitinen karjuu harjamiehil leen

Pieksamäen saunalyhtyjoukkue antoi tyylinäytteenså
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LOPPUTULOKSET

NAISET

L Jokela
2. Tiitinen
3. Aro
4. Laikkonen

Hyvinkäii
Piekslimiki
Hyvinkää
Joensuu

Semifinaalit

Tiitinen - Laakkonen

Jokela - Aro

Pronssi

Aro-Laakkonen

Finaali

Jokela - Tiitinen

MIEHET

9,'l
9-8

9-2

l3-5

l. JoriAro Hyvinkää
2. Jari Laukkanen Hyvinkää
3. Markku Uusipaavalniemi

Hyvinkää
4. Tomi Rantam:iki Hyvinkiiä

Semifinaalit

Aro - Uusipaavalniemi 10-6

Laukkanen - Rantam:iki 8-4

Pronssi

Uusipaaval. - Rantamäki 6-3

Finaali

Aro - Laukkanen 7-2

M-CURLING r.y.

Perustettu 10.11.1985
Vantaalla, joten tänä vuonna

on kymmenes- eli juh-
lavuosil | ! Suomen curling-
liiton jäsen vuodesta 1988.

Seuran puheenjohtaja olli
Rissanen. J äseniä tällä
hetkellä vain 13, j ois ta

kahdeksan miesjäsentä ja
viisi naisjäsentä, alle l8-
vuotiaita yksi, koska
aktiivista jaisenhankintaa ei

vielä ole ollut. NYt

kuitenkin on tarkoitus
panostaa tähän asiaan ja
saada seuraan erityisesti
juniorijäseniä.

SM-Cupin yhteydessä
jonkun harja jäi Myyrmäen
jäähalliin. Harjaa voi
tiedustella Olli Rissaselta,
puh. t. 90- 441 lI'7, k. 90-

878 1987.

VOITTAJAN HAASTATTELU

Miesten v o i t t aj aj o u k k u c e n

kaptecni Jori Aron ietteitä
klsasla:

Olette tållä kaudella harjoi-
telleet ilmeisesti aiempaa
enemmän ja peliotteissanne
näkyi Yoittamisen tahto.
Mihin voittonne omasta mie-
lestäsi perustui?

Olemme oleet encmmän jaiillä
kuin aie m mi o, lisäksi pelit
suj u ivat loppua kohden
tavallistakin paremmin. Miksi
niin kävi, siihen en osaa sanoa

syytä. Lisäksi vastustaJat eivät
mielestäni pelanneet Parastaan.
Jääl olivat selvästi paremm at

kuin viime vuonna. Jouduimne
yhden tappion lakia Pelaamaan
kaksi ylimääräistä Pe liä
päästäksemme semifinaaleihin.
Näin jälkeenpäin ajatellen siitä
oli meille hyötyä, saimme
ainakin paremman tu n tu man
jäähän.

Mitä mietteitä mieleesi on
tullut kisoj€n jälkeen?

Oli si hyvä, jos jääntekoon
voitaisiin käyttää useamPla
päiviii. Tämänkertaiset jäät olivat
parhaat mahdolliset, mitä
lyhyessä ajassa on mahdollista
tehdä. Pelaajille vois i varata
lisää harjoitusaikaa ennen pelejä,

se varmasti nostaisi pelien tasoa.

Lisäksi pitäisi olla erikseen
mahdollisuus mi tata kivien
luistot.

Miltä näyttävät joukkueesi
suunnit€lmat EM-kisoja
silmälläpitäen?

Joukkueemme nuorin jäsen Riku

Raunio on ilmoittanut olevansa

valmis käyttämään kaiken

aikansa curlingin eteen.

Ainakaan minulta se ei onnistu,

koska joudun käymään töissä.

Tosin työnantajani NOKIA on

ollut varsin suvaitsevainen
h arrastustani kohtaan. SM-
kisoje n aikaan minun olisi
pitänyt työni puolesta o lla
Californiassa, mutta sain jäädä

pelaamaan. Eikohän syksyllä
lomaa järjesty.

TR

JUTTUA
JAISTA
Tämän vuoden kisajäät olivat
h istorian parhaimmat. Mikä
niissii oli hyvää? Radat olivat
loogisia; ne olivat tasaisesti
vinoja, jolloin suuria yllätyksiä
kiven kul uss a ei päässyt

tapahtumaan.

Vaikka radat olivat vielä
kaukana täydellisyyde$t:i (tai
edes Ruotsin jäistä), olivat ne

kuitenkin kaikki samankaltaisia;

toinen puoli toimi normaalistija
toinen puoli vietli viivirsla
p oi s piiin. Tiillöin v ie ttnvä I lä

Jonna Eskohlle luovuleniin Iiik)n

viiri kehitl:imissenlinarin yhleydcssä

kiitoksen.r.^urlin!in eteen tchdystli

ly(tsti.

puolella heitetyt kivet knlkivat
suoraan tai taipuivat erittäin
p alj on käytetystä kierteestä
rippuen. Jäät tarj osivat mah-

dollisuuden oikeudenmukaiseen
ja tasapuoliseen pelaamiseen.

Käytettävissä olevilla resurs-
seilla ja ajalla ei voida vaatia

parempia olosuhteita.

J ään kunnostaminen oli
aloitettu kaksi kuukautta ennen

kisoja. Käytännössä jäätä höY-

lältiin ja vaaitettiin, jotta jään

pinta ei nouse reuna-alueilla.
Ratamerkintöjen suunnittelu ja
toteutus tapahtui hYvissä ajoin.

Jrähallin henkilökunnan lisäksi

raratöihin osallistui jiirjestävien

seuroien henkilöitä.-TR
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stellessani Myyrm lien
Jäähalli in seuraanrdan
vuotuista curlingin SM-

CUP tapahtumaa, osui käteeni
kisojen ohjelmalehtinen. Nopean
silmäilyn tuloksena havainnoin,
eltä lehli oli hienosti laadittu
katsojia ajalellen. Hyvin
tiivistettynä oli tuotu esille
Suomen curlinghisloria, -95 SM-
CUP odotuksineen ja ajan-
kohtainen Olympiahaave. Suuren
plussan ansaitsee selkeä esi-
telmöinti kuinka peliä seurataan.
Mukana olivat vielä tarpeelliset
esimerkitkin.

Turhan usein on katsoja
jätetty huomiotta. On tietysti
totta että suuri osa katsojista on
itse pelaajia, sukulaisia tai tyttö/
poikaystäviä, jotka tuntevat
säännöt. Mutta paljon on niitä,
jotka ovat seuraamassa tapah-
tumia uteliaisuuttaan tai sat-
tumalta vain osuneet paikalle.
Nyt lehtisen avulla ymmärsi mitä
k€ntällä yritetään ja pelin
seuraaminen tuli huomattavasti
mielenkiinaoisem maksi.

Muita hyviä ideoita olivat
aulan esittelytaulut ja tulosten
näyttö isolla valotaululla. Aulan
kaksi curling-aiheista kylttiä
olivat onnistuneet paria pahaa
virhettä lukuunottamatta. Hy-
vinkäällä ei suinkaan ole 200-
300 joukkuetta, va^t 32- la
kukaan suomalainen tyttö-
joukkue ei ole voittanut Eu-
roopan meslaruutta. An[e
Ecrikäiscn joukkue on ollu t
aikadMn kaksi kertaa kuudes.

Parannettu pelisysteemi

Viime vuotinen jako lohkoihinja
niistä vain voittajat j atkoon
systeemi ei toiminut. Periaat-
teessa yhdellä tappiolla oli
ulkona mestaruustaistosta. Näin
saattoi syntyä tilanne j opa
ensimäisen pelin jälkeen, että
loput onelut olivat turhiaja vailla
panosta.

Onneksi tänä vuonna siir-
ryttiin parempaan järjestelmään.
Samalla joukkuemäärä pudo-
tcttiin järkevämpään l6 jouk-
kuceseen (siin,ikin puolet liikaa).
Nyt oli mahdollista oitaa
tililleen yksi tappio, jonka
jälkeen pystyi vielä pääsemään

semeihin "mutasarjojen" kautta.
Tämänvuotinen voittajajoukkue
tarvitsi tuon mahdollisuuden.

Ylemm:issä kuvassa sudenpentui kä inen Tommi Häti ihmetl€lee 70-luvun p€lityyliä. Isossa kuvassä hyvinkääläisr:i
curlingpeliä ?0luvun tyyliin Sveitsin majan pihamaalla. Kuvan henkilöiden tunnistajallc on luvassa pieni palkinto.

PULINAA

KENTAN

LAIDAUIA

- MIETTEITÄ SM-

KISOISTA

Hyvinkåiä yhä ykkönen

A-Curlingin Yrjö Franssila arveli
kisojen ohjelmalehden etusivulla
hyvinkääläisten joukkueiden
valta-aseman asetettavan vaa-
kalaudalle, Totta onkin, että taso
muilla paikkakunnilla on
lähten)rt nousuun. Toistaiseksi on
kuitenkin todettava, että noin
puolet SM-CUPin osallistujista
ovat vielä Hyvinkään kolmos-
divarin tasoa. Joten ainakaan
kårkipään osalta ei valta-asema
ole lähivuosina uhattuna.

Mukavaa oli huomata
kärkiporukoiden tasoerojen
tasoittuminen, niin miehissä,

kuin naisissakin. Joten tarjolla
oli paljon jännittäviä otteluita.

Jäät ia iäriestelvtJ!.J

torrruvat

Jäät olivat ensimmäistä kertaa
SM-CUPin historiassa kuta-
kuinkin kelvolliset. Itse en
päässyt niitä kokei lemaan
(miksiköhän...), m utta luotet-
tavat ja asiantuntevat lähteet
kertoivat jään olleen suhteellisen
hyvä. Näinollen ei yllätyksiä
juuri syntynyt. Etukäteen
vahvoiksi arvioidut joukkueet
raivasivat tiensä rutinoituneesti
semeihin.

Kaiken kaikkiaan oli on-
nistuttu järjestämään hyv ät
puitteet kisojen läpiviemiseksi
tyylikkäästi. Järjestelyt toimivat
ja mediapuoleen oli panostettu.
Laajalevikkeiseen Helsingin
Sanomiin oli hienosti saatu
ujutettua kaksi isoa juttua SM-
CUP:sta, Lisäksi kisojen
ohjelmalehtinen oli jaettu yli 40
000 talouteen ja tapahtumaa
mainostettiin valotaululla aivan
hallin vieressä.

Ensi vuonna kisaisäntänä
toimii Kuopion Curlaajat ja
toivottavasti sielläkin voidann
pelata vähintään yhlä tasokkailla
jäillä.
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S KOTLANNIN MESTARUUS KIS AT
kotlannissa on vuostltaln
kaksi pääturnausta joista
toisen vo ittnja edustaa

maata eu rooPa nmestaru u skl -

soissa, toinen maailmanmesta-
ruuskisoissa. MM- kisaedustajarl
valinta tapahtui tänä vuonna l.-
5.3. Perth iss ii. KauPungin
kahdeksanratainen halli on ollut
EM- kisojen räyttämönä 1992 ja

tänä keväänä hallissa Pelataan
juniorien MM-kisat.

MM-karsinta ja Skotlannin
mestaruuskisa oli viisipäiväinen
tumaus, jonka aikana joukkueel
pelasivat 9- l2 ottelua. Ensin
joukkueet pe las iv at "round-
robin" järj estelmän mukaisen
alkusarjan, j ossa siis Pelattiin
kaikki kaikkia vastaan. Pelejä
kertyi alkusar.jassa huimat 45

Finalistier löYtämiseksi
olikin kehitetty varsin
mielenkiintoinen pelikaavio:
alkusarjan l. ja 2. pelasival
ottelun, jonka voittaj a selvisi
finaaliin. Tämän ottelun hävinnyt
joukkue pelasi vielä kerran
pääsys tä finaakiin ottelun 3.

vas taan 4. voittajaa vastaan
Menetlel y I isää alkusarjan
sijoituksen merkitystä, sillä I ja
2:lla on kaksi mahdollisuutta
päästä finaaliin, kun 3. Jä 4

saavat mahdollisuuden kor-
keintaan kerran. Perinteisessä
semifinaalijärjestelmässähän on

alkulohkon voiltamisen ainoana

motiivina mahdollisesti hei-

lonen Warw ick B. Smith
Perthistä (huoml siis ei ex MM
David Smith, joka ei ollut koko
lopputurnauksessa !) ja kakkonen
Gordon Muirhead joukkueinecn
ratkäisival Kanadaan lähtijån ja
vuoden 1995 Macallan Scottish
Curling Championshipsin voit-
taJ an.

Voiton vci EM- ki soissa
varamiehenä mukana o ll een

Muirheadin joukkue ratkaisun
tapahduttua seitsemännessl
päässä, j ossa Muirhead ottl

viimeisellä kive llään neljä
pistetlä ja karkasi 7-2 johloon.

Naisten mestaruus ratkottrn
samalla pe riaatteella kaksi
viikkoa aiemmin ja voittajaksi
selvisi viime syksyn EM-
kisoissakin mukana ollut Kirsti
H oy.

S e uraav ana syksynä rat-
kotaan EM-kisoihin lähtilä
muuten samalla systeemillä,
mutta mukana ovat vain kuusi
kevään mestaruuskisoJen Parasta
joukkuetta.

Kisajairjestelyt olivat uPeat.

Finaali alkoi j oukk ue iden
m drss iess a j ää lle säkkipilli-
o rkes te rin tahdissa ja noin
kolmensadan katsojan hurratessa

suosikeilleen.

J åälle finaa li rad an

ympärille oli tuotu katsomot ja
viereiset radat oli peitetty koko-
lattiamatoilla. Myös palkin-
ropöytii oli jäällä häiritsemässä
joukkr-reiden keskittymistä.
Finaali televisioitiin Ja se

lähetettiin se uraavana i lt ana

tunnin mittaisena lähelykseoä.
Kisat sponsoroi Mac allan
viskitislaamo ja sponsorijuomaa
maistettuano ei voi muuta kuin
todeta , ett:i kylläpä kisoista Jäi
hyvä maku suuhun.

Jussi Heinonsalo

komman vastustaJan saamlncn
semifinaaliin. Skotlannin kal
taisessa curlingmaassa (ja ehkä
jo Suomessakin) on lajin kärki
kuitenkin niin laaja, ettei neljän
parhan joukkkueen välillä juuri
ole todcllisia tasoeroja.

Tämän vuoden mestaruus_

t urnau ksessa kävi niin, ettå
alkusarjan voittaja, vuoden 1994

euroopanmestari Hammy
McMillan hävisi kaksi tärkeintä
peliään ja jäi kokonan finaalin
ulkopuolelle. Alkulohkon ne

BEN NEVIS'N VALLOITUS
SUOMALAISEN HUIPPUCURLAAJA JUSSI HEINONSALON VASTAVETO

SUOMALAISHIIHTÄJIEN KIIPEILYRETKELLE

Isometsä j-r \lika Myllylä
valmi stau tum ista Pohjois Ame-
rikkaLaisen vuoren valloitukseen

Hyvän kunnon ja satojen
tuhansien markkojen avulta he

aikovat urakastaan selviytyä.

Hyvinkääläisellä curling'
pelaajalla Jussi Heinonsnlolla ei

ole käytettävissä omaa kukkaroa

suuremp{a matkakassaa, m utta

lemme saaneet seurala

rnedioista
suomalaishiihtijien Jari

kunnon p uo lesta ei tarvitse
hiivete hiihläjien rinnalla. J ussi

Heinonsalo on aloittanut kii-
peilyharrastuksensa S ve its in
jyrkänteiLlä vuosina 1985 86,
jonka jälkeen kiipeily tosin jiii
curlinBjharrastuksen varjoon

Sittemmin Jussi on curlingin
parissa saavuttanut kaksi Suo

men mestaruutta, sijoitukset 6. ja

9. EM kisoissa vuosina -92 ja

9,1 sekä 10. juniorien MM-
kisoissa 90.

Valloiluskohde on valr ttu

curlingin kannalta osuvasti: Ben

Nevis - Skotlannin korkein vuori.

Sääolosuhteet sattaval vaihdclla

rajusti päivän aikana, joten
matkas(a saat taa Iulla yllii
tyksellinen. Relki on määrii
suorittaa toukokuun loPu ssa.

Toivottavasti sramme lchden ensi

numerosta lukea kiipelymatkan
onnistumisesla.

Vuorikiipeily vaa(ii hyvli:i

Irh.rskunloa scki luJ|ln lähto.t.

Suonren Curlinglehti 2/95
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JUNIORIEN MM-KISAT
SKOTLANNISSA

1 -, 
maaliskuura matkustajat

I / . ::"iil":;1;ålli:,';:T;
Skotlantia. Kansainvälinen liitto oli
j ärjestänyt meille Eu.oopan kiertueen.
Mat kalla tutusruimmekin Frankfufliin ja
Englannin nähtävyyksiin. Lopu lta pääsimme

perille Perthiin, jossa odotti idyllinen bed &
breakfast -systeemi.

Aamulla tutustuimme kaupunkiin ja
halliin, joka loksautti alaleukamme lattiaan.
Valmentajamme Olle Brudsten yritti totutlaa
meitä ajatukseen, että meidän pitäisi vielä
pelatakin siellä. Illalla oli tervetuliais-
til aisu us, joka viritti kisatunnelmat
huippuunsa.

Seuraavana aamuna oli avajaisten vuoro.

Säkkipillien soi dessa marssimme jäälle
lukemattomien arvostelevien katsojien eteen.

Tässä vaiheessa havaitsimme todellakin ole-

vamme MM-kilpailuissa.

Joka ilia kokoonnuimme hallin diskoon

virvokkeita nauttimaan. Perjantai-iltana oli
järjestetty seinän takana sijaitsevalle indoor

bowling areenalle massiiviset illalliset.

MISSED BY
THAT MUCH!!!

Tilaisuudcssa saimme nauttia hyväslii auuasta

ja tutustua skotlanlilaistanssicn saloihin.
Sosraalisen leskustelun [iäJtu poylI|n jrctut
m uo vipu ss it, joista löytyi S uom essa

paremmin vappuun niellettyä krtiäsä4. Ilrlli
rlkoi tä)ttyj serpentiineisu. sekJ rik,'tui.lij

ilmapalloista. Juhlat jatkuivat aanlun pik-
kutunneille saakka.

Seuraavan päivän finaaleja oli ilo seurata

sekä normaalisti katsomosla etlä selostajien

monitoreista. Finaalit vä litettiin suorana

Kanadaan amnlatlitaitoiscn televisioryhmän
loimesta. Tyttöjen fin aali ratkesi
mahdollisimman tiukalla tavalla- Jalkopiiän
v iime ise n kiven jilkeen joudut!iin
suori(tamaan mitlaus, joka sinetati kana-
dalaisten mestaruuden. Ruotsi jäi katkerasti

hopcallc ja Svcitsi sai pronssia. Poikien
finaalissa Skotlanli pesi ylLittäjä Saksan.
Kanada vei pronssin-

Sunnuntai- illana olikin jo päiirlijåisten
vuoro. Totu(tuun tapaan Juhlat jalkui!al
seuraavnn päivrin puolellc. Sittcn olikin jo
paluun vuoro. Matka kulki tuloreilliä
mulrillcn. T,'.in j,'uJLtirtrnte vietlJnr:rlrn )on
Frankfurtissa.
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Omat pelit

Ai niin, ne omat pe lit. Ainout va lon -

prlkilhJuksel olivirt toirot T:rn\kr.l.r jl
errroten USA:sril. jot.1 vastir.rn r)öitinlmc
yhteensi viisi pistetti kahdessu viimeiseisä
piiässä. Viimeisen pelin voitto Japanista olisi
vielä avannut mahdollisuuden pä äst ä

karsimaan seuraavan vuoden kisapaikasta.

Peli eteni suunnilelmien mukaan aina
kymmenenleen päähän ja sen viimeisiin
kiviin saakka. Viimeinen poisto meni karvan
verran ohi ja loppuviikon lentävän lauseen
voittekin lukea otsikosla. Jatkopaä seurasi
kymmenennen pään kaavaa. Nel os-
heittäjämme ensimmäisen kiven jälkeen
saimme vain todeta: "MISSED BY THAT
MUCH". Ja kun viimeinen pesään heittomme
jxrkoi vielä hakllla kulkuaan. sartoimme vain
to de ta pelien päättyneen. Lopulliseksi
sijoitukseksi jlii yhdeksäs tila. seuraavan
vuoden kisapaikkaa v arten joudumme
matkustamaan Italiaan karsintoihin.

p Su,.mi - Ruot' i

' suomi - Sleirsi
Suoma - Ranska
Suomi - Tanska
Suomi - Kanada
Suomi - Saksa
Suomi - Usa
Suomi - Skollanti
Suomi - Japani

Semi-finaalit:
Skotlanti - Ruotsi
Saksa - Kanada

t-8
5-t2
'7-tl
6-4
4-9
2-7
I t-9
l-15
6-1

8-3
8-7

Pronssaottelu:
Kanada - Ruotsi 9-2

Finaali:
Skotlanti - Sakså 6'3

Loppusijotukset:
l. Skotlanti (Tom Brewster)
2. Saksa (Daniel Herberg)
3. Kanada (Christopher Galbraith)
4. Ruotsi (Henrik Edlund)
5. USA (Mike Peplinski)
6. Japani (Hiroshi Sato)
?. Sveitsi (Ralph Stöckli)
8. Tanska (Johnny Fredriksen)
9. Suomi (Perttu Piilo)
10. Ranska (Cyrille Prunet)

T Semi-finaalit:
Ruotsi - Sveitsi
Kanada - Skotlanti

't -4
8,6

Pronssiottelu:
S veitsi - Skotlanti 8-6

Finrali'
Kanada - Ruotsi 6-5

Loppusijoitukset:
l. Kanada (Kelly Mackenzie)
2. Ruotsi {Margaretha Lindahl)
3. Sveitsi (Nadja Heuer)
.1. Skotlanti (Julia Evart)
5. Saksa (Gerrit Muller)
6. USA (Risa O'Connel)
7. Jäpani (Mika Hori)
8. Norja (Marianne Haslum)
9. Tnnskä(Kamilla Schlack)
| 0. Tsekki (Jana Linhaflova) tyylikkiisri pukeuluneet kansainv:iliset nuor!( otlivat ilon irti. Useimnrat ei!ät nukkuneet

aina ryyliknstä. kun on kyseesxä curlinSkisojen loppubanketti-prluulenmnollr. Juhlinra on

Kisat kåytiin Perthin hienossa E-rataisessa curlinghallissa, jonka päädyssa oli kunnon katsomotilåt.
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M" i:ilifiri:il MM-KISAT PELATTIIN
Kanadassa. Naganon ta lv i-
olympialaisiin osallistumiseen
tarvittavia pisteitä oli jaossa
ensimmäistä kertaa. Suoma-
lai sten harmiksi joud u imme
seuraam aan si vusta muiden
päästessä ansaitsemaan mailleen
pisreirä.

Suomen on siis seuraavissa

MM-kisoissa Kanadan Hamil-
tonissa ja Sveitsin Bernissä
sijoituttava todella hyvin
(molemmilla kerroilla viiden
parhaan joukkoon) päästäkseen

osallistumaan vuoden 199 8

talviolympialaisiin Japanin
Naganossa.

Suurimman potin korjasivat
naisissa Ruotsi, Kanada ja No.ja
sekä miehissä Kanada, Skotlanti
ja Saksa. Pienenä Iohtuna
Suomelle miesten osalta voidaan

todeta, että mukana olivat kaikli
Iso-Britannian maat- Iso-
Britanniasta pääsee olympia-
laisiin kuitenkin vain yksi
joukkue, joten Englanti ja Wales
(toimituksen olettamus) veivät
pisteet joiltakin toisilra Suomen

kilpailijoilta, jotka eivät tällä
kertaa olleet mukana kisoissa.

Pelaajista

Brandonissa pelanleista kaikista
koLenein oli Norjan Eigil
Ramsfjell; hän otti osaa MM-
kilpailuihin 14. kertaa. Eigil on

menestynyt MM-kilpailuissa
paremmin kuin kukaan muu;
t9't 6t6. -'t'7|6. -'78t2. -'19n.
-80t2. -8l/3. -83t3. -84t1. -8' 3.

-88/1. -89i3. -9015. -9v3.

Tämäovuotiset palkinnot
esimerkillisille pelaajillc jaettiin
seuraavasti: Collie Campbell
Award; Peter Lindholm, Ruotsi,

Frances Brodie Award; Ayako
Ishigaki, Japani.

Voimasuhteet muuttuvat

Monissa curlingmaissa kansal-

liset olympiakomiteat ovat
alkanneet panostaa satoja
tuhansia curlingiin. Tämä on

alkanut muuttaa maiden välisiä

KANADASSA
Ensinrmäiset oly m piaka rs inta-
pisteet jaettiin, voittaj ina Kanada
ja Ruotsi

B.andoni sta tul leen postikonin on l?iheltän),t Såksan miesjoukkue. Kuvassa vasemmalta: Michael Schäffer, Holger Höhne,
Oliver Axnick, Andy Kapp ja Uli Kapp. Tämänvuotisen pronssimitalin lisäksi joukkue voitti Euroopan mestaruuden

1992 ja MM-pronssia 1994. Olisiko kuvasta apua värvälläessä uusia tytlöpelaäjia curlingin pariin'i Nuo.i
saksalaisjoukkue pelaa vielä monia vuosia kansainvälisellä huipulla.

Vielen Dank furdie Postkane, Jungs. Die Ka(e wird sicher erfolgr€ich b€im rekrutier€n der neuen Finnishen Mädchenteams

b€nutzt. Herzliche Gluckwiinsche fiir Eure emeuerte Pronzmedaille. Wir wiinschen Euch viel Gliick auf di€ kommende

SDiele-

voimasuhteita. Esimerkiksi USA
ja Saksa ovat nousseet huipun
tuntumaan miesten puolella.

Laji ammattimaistuu ja
entisajan pitkään pelikoke-
mukseen perustuvat voitot
alkavat vähetä. Tulevia voittajia
ovat yhä nuoremmat, lajiin
täysillä panostavat joukkueet.

Kisat televisioitiin

Meillä Suomessa ei valitettavsti
ollut mahdollisuutta seurata
pelitapahtumia televisiossa.
Kanadassa sen sijaan tuli
lähteyksiä joka päivä useam-

malta kanavalta. Suurin lähter
täjä oli TSN, jonka kanssa WCF
ja Kanadan curlingliitto on tehnyt

sopimuksen. Toivokaamme, että
jonain vuonna myös Eurosport
näyttää curlingia.

Henkilökohtainen
kilpailu

Ensimmäistä kertaa MM-kisojen
historiassa kilpailtiin henki-
lökohtaisesta paremuudesta

kuviopelin avulla. Kilpailu
käytiin sekä miesten että naisten

sarjassa. Pelattavana oli kuusi
kuviota; poisto niin että oma jää

paikalleen, määrämittainen,
määrämittainen portista, tökkis,
poisto ja rullaus keskelle sekä

tuplapoisto. Suo.ituksesta annet-

tiin pisteitä nollasta viiteen
tehtävää kohti. Siten yhteensä

saattoi saada maksimissaan 30

pistettä. Jokaisella pelaajalla sai

olla kaksi harjaajaa.

Kahdeksan parasta pelaajaa

selvisi neljännesvälieriin, josta

voittajat selviytyivät eteenpäin.

Koko kilpailun voittajalle oli

luvassa Ford Explorer -auto,

Jonka arvo Kanadassa oli noin
100.000 nk. Toinen sai suuri-
kokoisen Sony -television ja
harjaajillekin riitti vielä kan-
hettavat cD-soittimet.

Mi€sterI kilpailun voitti
Saksan kolmosheittäjä Uli Kapp,
jonka voitot olivat seuraavat:

Walesin John Hunt 23- l l,
Skotlannin Peter Loudon 29-24 ia
finaalissa USA:n Mike Schnee-

berger 22-I5. Ulin huippupisteet

osoittavat, että johdonmukainen

ja kurinalainen harjoittelu on

tuottanut tu losta. Harjaajina

länellä olivat Saksan Michael
Schäffer ja Ruotsin Magnu s

Swartling.

' Na isten kilpailun voitti
Tanskan Dorthe Holm. Finaalissa

kaatui lukemin l6- 12 kanada-
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lainen ammattipelaaja, kapteeni
Connie Laliberte. Harjaajina
olivat Tanskan Helene Jensen ja
Ranskan Tatiana Ducroz.

Monikansalliset harjaajat
johtuvat sitä, että harjaajia ei
saanut vaihtaa kesken kisan ja
kaikille ei riittänyt oman maansa

harjaajia. Kilpailuun osallistu-
minen oli vapaaehtoista. Voi(tajat

saavat lunastaa voittamansa
auton oman maansa m aahan-

tuojalta. Milloin suomalainen

pelaaja voittaa henkilökohtaisen
kisan? Kaikki harjoittelemaan !

MM -kisoissa kävi l4 8.000
maksanutta katselijaa. Lisäksi
I16.000 seurasi kisoja läheisessä

kisa.avintolassa, jonka seinälle
peleja projisoitiin hui ppu-

tekniikan avulla.

Pelaajien iät vaihlelivat naisten

sarjassa välillä l8-44 ja miesten

sarjassa välillä 23-55. Naisten

nuorin joukkue tuli Sveitsistä,
keski-ikä 23 vuotta. M ieste n

nuorimpia olivat ruotsalaiset,
keskiikä 25 vuotta.

l.*t
Juniorien MM-kisat
1996 Kanada Red Deer

1997 Japani Karuizawa

1998 Skotlanti?Paisley?

Miesten ja naisten MM-kisat
1996 Kanada Hamilton

1997 Sveitsi Bern

1998 Skotlanti?Clasgow?

1999 Saksa/Kanada?

Garmisch-P/Red Deer

Mieste n ja naisten EM-kisat

1995 sveitsi Grindelwald
1996 Tanska Kööpenhamina

TR

Naiset
sija maa

1 Ruotsi
2 Kanada
3 Norja
4 Saksa
5 Tanska
5 USA
5 Scotlanti
5 Sveitsi
9 Japani
l0 Ranska

Mieh€t
slJa maa

I Kanada
2 Skotlanti
3 Saksa
4 USA
5 Norja
6 Sveitsi
6 Ruotsi
8 Australia
8 England
l0 Wales

kapteeni

Kerry Burtnyk
Cordon Muirhead
Andy Kapp
Tim Somerville
Eigil Ramsfjell
Andreas Schwaller
Peter Lindholm
Hugh Millikin
Alistair Burns
John Hunt

olympiapisteetkapteenr olympiapisteet

Etisabeth Custafson
Connie Laliberte
Dordi Nordby
Andrea Shöpp
Helena Blach-Lavrsen
Lisa Schoeneberg
Kirsty Hay
Graziella Grichting
Ayaki Ishigaki
Brigitte Lamy

I2
l0

8
'l

4S

45

2

I

t2
l0

8
'l
6

4,5

I

MIKSI SUOMI EI OLLUT
MUKANA MM-KISOISSA?

Kvsymvkseen vastaa miesten EM-94 joukkueen
välnieniaja Anders Thidholm. Teksin on käytyjen
keskustelujen pohjalta koonnut ja kääntänyt Tomi
Rantamäki.

Olen päässyl seuraamaan

valmentamani suomalaisjouk_
kueen otteita erittäin läheltii
vuodesta t992. Lisäksi o len
päässyt tutustumaan s uomen
peliolosuhteisiin Myyrmäessä Ja

Hyvinkäällä. Vaikka tietoni
perustuvat kokemuksiini Yhden
joukkueen parlssa, usl(on

kuvailemieni ongelmien kos-

kettavan kaikkia huippujoukueita

Suomessa, myös natsla.

Suomen ongelma on kun_

nolliste rI pelio losuhtei den

puuttuminen. Suomen olosuh-
teista on miltei mahdoto n ta

nousta kansainvälisen huiPun
tuntumaan. Aikaisemmin se

saattoi olla mahdollista, mutta

nykyään vahvat Olympiam i-
taliehdokasmaat panostavat
lajiin niin voimakkaasti, että
maiden väliset tasoerot kasvavat

nopeasti ja Suomi jiii jälkeen.

Menestyäkseen kansain-
välisesti suomaldisel joukkueet
joutuvat pelaamaan palj on

Ruotsissa, jotta saisivat harjoi-
tusta ja kokemusta arvokisoja
varten. Valmentamani joukkueen

kohdalla kehitys on ollut aina

nopeaa Ruotsin harjoitusjaksoJen

aikana. Ongelmaksi onkin muo-

dostunut v aihtelu Suomen Ja

Ruots in olosuhteiden välillä.
Suomessa peli- ja harjoitu-
smotivaatio luonnollisesti laskee,

koska siitä saatava hyöty ei ole

sitä mihin pelaajat Ruotsissa
tottuvat. Siten jokaisella Ruotsin

käyntikerräll a on palaltava
hieman taaksepäin ja kerrattava

perusasio ita. Tie huipulle on

silloin hyvin pilk:i.

Mielestäni miesten joukkue

peläsi EM-kisoissa oman tasonsa

mukaisesti. Joukkucen otual
odotuksel olivät hyvin sujunccn

syksyn vuoksi epärealistisen
korkealla. Se on tavallaan hyvä

aj atel le n itsevarmuutta ja
röyhkeyttä pelissä, mutta Johiaa
suureen pettymykseen epäon

nistumisten j älkeen. Suuret
odotukset johtuivat hyvin
suj uneista Elit-turnauks ista
Sundbybergissä. TäytYY kuiten-
kin muistaa, että joukkue pelasi

ne kotihallissaan. Näin voidaan

sanoa, koska harjo itus- ja
pelimäärä Sundbybergin hallissa

oli paljon suurempi kuin
Hyvinkään hallissa. Vaikka jäät

Sundsvallissa olivat erinomaiset,

poikkesivat ne kuitenkin
ominaisuuksiltaan siilä, m ihin
joukkue oli Sundbybergisså
tottunut. On helppoa asennoltua

uusillc hyville jäille, kun tullaan

Suomen olosuhteista. Kun takana

on pitkä harjoittelujakso hyvissä

olosuhte issa, saaltaa h uom io

olosuhteiden erilaisuuteen jäädli

liian pieneksi.

Epärealistiset odotukset

Sundsvallin EM-kisoissa rcil

listinen tavoite oli voitlaa Lux

emburg. Lohkon muiden maiden

voittaminen olisi ollut jo pieni

ih mc. Siksi tavoiteltu MM-
kisxpilikka oli hiem an uto-

pistinen, multa toki mahdollinen.

Suomen epäonneksi I ohkoon
sattuivat neljien edellisten EM-
kisojen voi ltaj irj oukkueet.
Arvioisin, että Suomi PYstYY
nykyisellä tasollaan voittamaan

noin l07o peleistään Euroopan

huippumaita vastaan (Skotlanli,

Sveitsi, Ruotsi, Saksa, Norja).
Tämä on realismia. Ainoa keino

n ostaa voittoprosenttta on

kehirtää tekniikkaa ja pelisilmaiä.

Tällä he r kellä paras tapa

kehittyä on harjoitella ja pelata

Ruotsissa mahdolisim man Pal-
jon, ehkä kannattaisi jopa jiirtäii

pelit Suomessa kokonaan. Se ei

kuitenkaan ole aina mahdollista.

Lisliksi Ruotsissakin pitäisi
p yrkiä pclaamaan erilaisissa
hnlleissa jd erilais issd olosuh

reissa. Pitkällä tähtiiimcllä ainoa

keino nousta muiden vätisessii

arvojärjestyksessii on srada omir

h alli Suomeen. Silloin m Yös

ede llli kuvaamani ongel at

poistuisivat ja Suomessa voi

r ais iin keskittyä nykyisten
pelndjicn IiLitojen kasvattirmisccn
ja uu s ien pelaajien koulut-
lamiseen.

Anders Thidholm
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Uppsålan Peder Haraldsson on joukk!eineen

tumauksen ahkerin Ruotsalainen kävijä.

Sveitsil äisen jou kkueen kansain väl iset harjahenki löt

Skotlannista ja Kanadåstå, heittäjä Englannista.

Olli Orrainen pelasi elämänsä ensimmäiseen

voittoon isänsä joukkleessa.

FINNISH BONSPIELIN VOITTO
PYSYI SUOMESSA

okavuotinen varma ke väänmerkki
Finnishish B onspiel-t urn au s pelattiin
Hyvinkään j äähall issa lO-12-

, Daaliskuuta. Mukaan oli kelpuutettu 20
joukkuetta neljästä eri maasta. Tumaus oli
järjestyksessään 17. lajissaan ja se olikin
kansainvälisempi ku in koskaan ennen.
Mukana oli 3 joukkuetta Ruotsista vanhan

Hyvinkään kävijän Peder Haraldssonin
johdoUa, 2 joukkuetta Venäjältä (Moskovasta
ja Pietarista), sekä joukkue Sveitsistä.
Sveitsiläisten joukkueessa taisi kuitenkin olla
enemmärl engelsmanneja kuin sveitsiläisiä.
Lisäksi mukana oli kotimaiset joukkueet
Hyvinkäältä, Vantaalta, Espoosta ja
Pieksämäeltä.

20 joukkuetta oli jaettu viiteen
alkulohkoon, joissa pelattiin yksinkertaiset

sarjat. Sarjojen jälkeen jatkettiin cup-
kilpailuna sijoitusotteluissa. Pelit
käynnistyiväl perjantai-iltapäivällä ja ne
jalkuivat tiiviisti aina sunn untaipäivään,
jolloin voittajat olivat selvillä. Väliin mahtui
perinteinen saunominen ja illanvietto
lauantaina, jolloin pelaajat voivat hieman
rentoutua kiivaiden pelien lomassa. Senhän

curlaajat osaavat. oli kokemusla tai ei.

Ruotsalaiset olivat lähleneel tosimielellå
hakemaan voittoa Suomesta, sillä Peder

Haraldsson oli ottanut viimeiseksi heittä-
jäkseen mukaan Cöran Roxinin, jolla
palkintokaapista löytyy lajin EM- ja MM-
mitaleita. Mukana oli myös uusi joukk!ue
Suomessa, kapteeni Nilssonin johdolla
Falunista tullut nelikko. Tämä Falu CC:n
joukkue pelaa Ruotsin L divisioonaa, jossa

se tänä vuonna sijoiltui omassa
aluelohkossaan sarjan keskivaiheille.
Kuitenkin ruolsalaisten tason tietäen joukkue
oli täynnä pelimiehiä. Swiss Curling Team

n im ellä esiintynyt sveitsiläis-englanti-

laisyhdistelmä näyni myöskin, eltä harjaa on

pidetty ennenkin kädessä. Liekö sitten
alkusarjan viimeisessä o elussa koettu
niukka tappio Ari Torikan johtamalle
hyvinkääläisnelikolle vaikuttanut siihen, että

sveitsiliiis-englanlilaisilla oli sunnuntaina

hivenen heräämisvaikeuksia vai johtuisiko
turnauskestävyyden puutteesla sitlenkin.
Joka tapauksessa joukkue keräsi aplodit
saavuttuaan sunnuntaina palkintojenjakoon,

tosin ihan alkuun he eivät sinnekään ehtineet.

Voittajien on helppo hymyillä. Ruotsålaiset uhmasivar varmalta luntunuttajohtoa, mutta voitto tuli kotiin.
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T,)nri Råntanr,rLi

Voittajajoukkucen Mauno Numnlilall.r oli syyti välillä le!:ihlir trukussu prlis\li.

n)mi Ranlamllki

Espoon Ryttylän Visan krptceni JÄri Pnxvilaincn tnistclijoukkueineen finänliin s€lvinnyttli Haraldsv)n/
Roxin ketluDaria vaslaaD.

Näyträvän fanipalvelupistcen kätsonr(Dn oli pystvtlinvt K('ncen curläajat kapteeninarn AriT('rikkr.
Joukku€ oli sisÄistanyt hy!in turnauksen rosiaalir€n luontccn ja urheilulliscn leikin]iclis)ydcn Toli
joukkue menesryi kentÄlläkin: arvokrs voitto ylltttyneesta sveitsiläisjoukkueest.r.

Väikk ruotsaläisct olival panoslaneet

turnxuksen voiltoon kovcmmin kuin koskaan

cnnen. niin lurnaukscn paras joukkuc löytyi
edcllcenkin Suomesta. Liiton puhccn.johlaja

Matti Orraisen johdolla pelannur joukkuc
Mauno Nummila, Kuri Ryökrs ja Olli
Orrainen pe las i vakuultavasli koko
viikonlopun Ja pi(ivit voiton tapoJcn
m u kaisest i kotimaassa. Hc voittivat
pahimmat kilpailijansa koko ajän hallilen
t ilan te i1a. Alkusarjassa jei j.rlkoihin
Nrlrsonin nclrkkLr .;l frnlllrss.r sitten
lllrrldsson. joten su,)\rollr\cstir \arjr'
ohjclmasla on täysin lurha puhua. Joukkue

pili tyylikkäästi hermonsa kurissa ja hoiteli
potin koliin loppujen lopuksi aika hclpollÄ.

Finaalissu joukkue karkasi jo 7-l johtoon,

Jotr Härrld\s,rn klunrstclr parrn vrrmcrrcn

pään hyvällä pelillä lukuihin 7-5. multa
vo itlaj asla ci alun suomalaispyöritykscn
j ii lkcc n ollul ep äilys tä. Haraldsson oli
voittanut nrddnnrichcnsii Nilssonin tiukassa

pclissä viilierissai ja näin v fnrrstanul
paikkansa finaalissa viimc vuotisccn lilprrn.

Pr ll, in nlillc prul nryt,s l,:.ltnrnr.rt.ctt
S-cupin vorttrnul Kai Pilhlin.i(lulkuc. jonkr
hurppulunt,, tJllilkin L(r trr rln)r.rntui
puolisen vuorokauttu n)yithiissri. Jumbo'cLrprn

yk kiiseksi p€lasi Jokclrn Jarnirn.jokkue.
Palkintotcn J oss a tä llä ke rt riL pe.i llc
piiisscct vcniiliiiset esiltivät vicli kaikillc
vicraille jonkin vidcolil0lin, jonl.a tarkoitus
oli opettaa curlaajillc jotirkin. llmeiscsli
kommunikauliovaikeuksista johlucn kukaan

ei ymmärtiinyt filmislä yhtiiin mitäiin.
Hauska episodi Jäällä oli myijs pcrjantai-
iltana, kun koko kisojcn tuomurislo yritli
kertoa ven:iläisille, etli heidän piläii heilriä
tcc heittoju sijoitusten ratkaisem iseksi. Yli
puolen tunnin selvitlelyjen jälkeen se

onnistui. kukaan ci tieda kylld milen.
Vcnäläiset vas tasi v at hyvällä englannin
kielen taidoillaan koko ajan 'yes,yes", mutta

samalla levittelivait käsiäin merkkinii
täydelliseslä ymmärtämättömyydcstä

Kisat saatiin vietyä jällcen kerran
vit'keuksi r läpi. kirtos Karr Orrlisen
johlaman järjestelykoneiston. Nyt voimmekin

JJädJ odottclem:r:rn seuraavaa vuollr Jil
\curxavau Finnish Bonrpielia. johon toivon
mukaan saamme vihintään yhti monta
ulkomaista osallistujaa kuin tänä vuonna.

OJoltelemmc n)yös yhtä palJon hyvi:r j.r

hauskoja pclcjä seki rukavau yhdessiioloa.
joka on irina se täakeämpi osa tiil:i
pcrinteikästä turnausta.

Jari Laukkanen
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SUOMEN CURLINGLEHTI

Lehternnre on Suomc'n curlingL'läntiin tirkein tiedotuskanava. Olemme yhteydessä maailman
trilkeimpiin alan lchtiin. Toimintamme perustuu ihmisten vapaaehtoisuuteen ja haluun tuottaa
lehteii suontallisillc curlingin harrastajille. C)lenrnre nyt hakemassa pieneen joukkoomme uusia
kusvoja. Haluantme kehittäri lehtr'mnre toimintoja. jt'tta voimme paremmin palvella lukijoidemme
tarpeita. Hlenlme lehtlellemme

TOIMITUSSIHTEERIA
rukemaan lehtemme valmistumisen vaatimia toimintoja. Toimitussihteeri työskentelee päätoimittajan
taisteluparina. taittaa, ideoi, eikä lepää ennenkuin homma on puikoissa. Työaika on riippuvainen ha-kijan
kyvyisti ja kunnianhimosta. Palkkioksi työstä on tarjolla paljon kiitosta ja kasvattavaa kritiikkiä sekä
tietenkin hyvli mieli ja taittokokemusta.

Hakijalta toivomme : Tarjoamme toimitussihteerille:
- ennakkolu ulottomuutta ja avarakatseisuutta - joustavat työajat
- oma-aloitteisuutta ja luovuutta
- tietokoneen käytön hallintaa
- k]-kyä hyödyntää saamansa kritiikki
- hyvää åi-din-kie-len taitoa
- omaa tretokonetta

- rahassa mittaamattomissa olevan tunnus-
tuksen ja kokemuksen

- nykyaikaisen tiimin
- näköalapaikansuomalaiseencurlingiin
- mahdollisuuden päästä toteuttamaan itseään

Lehlemme on potentiaalinen markki nointiv iestintäv äli ne yrityksille. Ilmoituksista saatavat myyntitulot
tukevat lehden valmistunrista. llmoitusmvvnnistä vastaamaan haemme lehdellemme

Pyrimme elävöittämään lehtemme ulkoasua kuvien avulla. Haemme lehteemme

Tarjoamme valokuvaajalle:
- materiaalin
- toimituksen tuen ja opastuksen
- mainetta ja kunniaa
- mahdollisuuden nlihdä enemmän

Paikat ovat avoimiaja kukin niistä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. On siis syytä toimia
nopeasti. Myös toimitussihteerin osatehtävistä tai muista lehden tekoon liittyvistä toiminnoista
kiinnostuneet ovat tervetulleita. SINUSTA voi olla kiinni Suomen Curlinglehden tulevaisuus ja
olemassaolo I

Lisätietoja saa numerosta (914) 439 803 / Tomi Rantamäki.

MYYNTIPAALLIKKOA.
Hakijalta toivomme:
- myyntihenki syyttä ja mielikuvitusta
- kykyä solmia pysyviä suhteita liike-elämään

Tarjoamme myyntipäällikölle:
- kokemustamyyntityöstä
- provisiopalkkion

VALOKUVAAJAA.
Hakijalta toivomme:
- omaa kuvauskalustoa
- mahdollisuutlakuvatakilpailuja
- dokumentoinnissatarvittavaasilmää
- luovuutla
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Hyvinkää
L Loppusarja

Semifinaalit

Gliders - Rolling Stones

FcPub - Opel-Team

6-5, 4-3

Finaali

Gliders - FcPub l1-2, 8-5

2. Loppusarja

sija joukkue pisteet

I HYPS 2I
2 UPN.DATAII 20

3 KUR KUR 16

4 TAHKO 15

5 VATO 14

6 M CURLING IO

7 VESIPOJAT 8

8 WILLI II 8

SARJATTJLOKSIA
Myyrmäki

3. Loppusarja

I PULIERIT
2 KONE-CURLING
3 HESTRA 2OOO

4 CC PUB

5 ICING
6 MC FOX

7 KoHT.YSTÄVÄT
8 A-CURLING
9 HYPS TEAM
IO PATIT
II KIVILAATIKKO
I2 STARS

4.Loppusarja

I KUORTANE KK
2 NICE GAMBLERS
3 HSV
4 KIVIKOVAT
5 HUPAAJAI

t'l
l5
l3
l3
l3
ll
l0
t0
9

9

7

5

l2
l0
8

ö

4

Myyrmäen curlingmestaruussarja

Runkosarjan Iopputilanne

I M-Curling
2 A'Curling I
3 A-Curling II
4 Tapanilan Erä

5 Jäähalli
6 Elåintarha
7 Hurlicurling

Semifinaalit

A'Curling I - A-Curling II
6-5
M-Curling - Tapanilan Erä

t0-7
Finaali
M-Curling - A-Curling I
4 - l0

Espoo

Espoo Curling Club
sarjntiLanne 10.4. 1995

I Ryuylän visa 26

2 Flintstones 22

3 Limes 20

4 Ryttylä Ladies 20

5 Kouvolan Harmonikka l4
6 Vilmat I I

Jyllaäjar I I

Finaalitulokset
Limes - Flintstones
Ryvi - Limes

Lopullinen järjestys:

I Ryttylän Visa
2 Limes
3 Flintstones

9,3
l0 - I

ITAMLREN UUSIN LAIVASTO

#Kffi SffiH*ffS lffi&&il
älpffiffi#il*:ffi weägwffi ffiffi ffiffituåffiä-åt-ffig

# Itämeren upein hivasto paLveleekcsälli tehokkaasti krhdeks:rn

rluksenvoimin niin autolomailijoira kuin kcsäristeilylle Iihteviäkin.

Kapasitecttia on lisäny Turun ia Merenkurkun liikenteessä Upern ia

vauhdikkran Silja Scandinavian rinnrlla liikenniiiuusin jr suurin Silja

Europa: encmmin matkustajia, enemm:in hyneja. Merenkurkun kesä-

liikenneni tehosr:r:r suosinu Silja Festival.

# Suora meritie Saksmn ja Keski Lurooppun on Finnietin rcitti

Helsingistä Travcmiindecn. T:i lihde loistorisreiliiililli Silja Serenådella

rai Silja Symphonylla Helsingisti Tukholma,rn, rlisri koko perhc yöpyy

crlullisesti ja mukrvasti Silja Hotelli Ariadnessr'

# Tervetuloa viihtvmään Silialle - meripäivä on loman

ensimmäinen piivä,

Silja-matkanr.araatnluk.rr'.rsti]ähimm.rstänlrklttlirljstosrrsit:risoirt.rrrrl1llSi11.rnl'rhilinja;rn9800-/455

Siljan mvr ntipistcct: Helsinki l\'l.rnn"r hcinrrnric l. Turku Silj:r Ccntcr/l l.rns.r, T,rmpere Kcskuslori l, V:resa t\l.rtori Pietars:rari

l{;rrtihuonccnkrtu 7, Maarianhamina \'rrrag:rt:rn 2
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Jos nämä kansakunnan
sankarit luottavat

HENRYMILLAN
-harjoihin, niin mikset

sinäkin?
Skotlantilaiset Henry Millan -harjat ja ruotsalaiset

Swede -curlingkengät ja muita curlingtarvikkeita:

TomiRantamiiki

CERTICONSS

puh. & fax
914 - 439 803


