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Kuinka kirioitan lehteen
-loivomnrc mahdollisimman monelta luki-ialtammc
aklii\ isuutta lchtcmmc sislillön kchitlämiseksi. I-iräs Iapa
vaikuttaa lehden sisältiiön on kirjoitlaa arlikkeli. Scn ci
tarvitse olla pitkai. scn ci larvitsc olla \ irhecttjn cikii
täl dcllincn. ltii ää. cttä siinä on asiaa. .ionka olclar
kiinnostavan mnitakin kuin irscaisi .ia asia liitt)) .iolcnkin
c urling iin.

llnncnkLrin otat k)näsi csiin. haluammc kerlon nrissii
muodossa micluilcn olammc ainciston \'nstarn. Valoktlrä1.
piirroksct.ja muu kuvallinen matcriai|li sar olla missai tahansil
käsinkosketcltavassa kaksiulotleiscssa muodossa. n\ös
värikuvät kä\'vä1.'l'ckstil ovat miclellliän lallcnncllunir
iossnkin PC-muodossa i.5 tuuman lc!)kkcellc. ;vlikäli
kii) ttissäsi ci olc Initiiiin lr!allisimmista lckstinklisi cl] -
ohiclmistr (WI'- WORI)- WRITII). kirioita lcvvkkccn mukaan
sclostus tallcnnettu.jcn ticdostoicn muodosta. Il)\ii lapa
\'älttaiai hankaluuksia epäsclvissä tapauksissa on tallcntaa
ticdosto ASCI- tai DoS-tekstiticdosto -muodossa. on h\\:i
liirliiii Icr) kkcen mukaan onra paperiluloslc tckstistii.

Itse tcksli kannaltaa kirioitt u ) hl:i fonrtia kä) tllicn ilmiln
nriliiiin crikoistchoslcita. Mikaili kii) täl kappalccn siscn-
n) ksiä. 100 Dc 'fAll-niippäirnellii cikii viilillijnncillä. ,,\nna
lictokonccn vaihlaa autonraalliscsli fi\.iii. iilii siis pii:i1ii rivili
IiF- I tJRN -Daippiiimcllii. 'l avutusla ci Dr) öskiiän kännalll
lchdli. sillii lailto\irihccssa sc on kuilcnkin lchlii!ä uudcstilan.

Kaikcslil tckniscslli oh.icidcn al)lanriscsta huolinrall.l
cmmc hitlua raioittaa lukiioidcrnnrc kirioitushalu.ja. Voit
lähc åii mcillc artikIclin m) iis papcrillc kirioitetlunl.
I)alautanrmc oinciston criksccn p) ) rlcltiicssii.

CURLING
Suonen Curlinglehti

E d itor
Tomi Rantamäki

Vaiveronkatu l9 C l9
05900 Hyv inkää

Finland
tel. +358 - l4 - 439803
fax +358 - l4 - 439803

The next editorial deadline is Janu-
ary 18. Curling. Suomen Curlin-
glehti. (ISSN 1237-802X) is pub-
lished three times per year in Febru-
ary, April and November by the Finn-
ish Curling Associalion. Prices for
subsription or advertising rates on
request. Established 1994.

Julkäisiirr Sronr.n ( urlingliillo rt'
Piilit()iritlaia lbnillanlilmäki
I aitlaja lirnlmilliili
l\)stilus lccnru S.ilo

( LrrliDglrhlccn voi llihctliiå kuv ia ia kirjoiluksra:
cnrDrc lLiitcnkain v:rslaa rcillc til0ilnralla
l:ihclcl] slai aiDcislosta. Ilmnrc vaslirit
nlahdollisista artikkclcissa esiint)\ islä virhcislä
l.chdcn rrikkclcissncsitctyt iclipilcctovat
kirjoilIiriicn onri:t. -toi ilus pidattää oikcudcn
nluokatil sillc alislcttqin tckstcili Vasluunnlc
ilnroilrlisislir rajoilluu il|no;tushinlaar.

Kr||ncn kuvu linlli Rantrnräli

Roolsalriscl ltclcr NarLip .i1| Nlagr)us s\ drlling
hilr.iaa!n1 .ioukkuccnsa \ oittoon S ndh) -
bcrgissä Luc suonlalaisjoLrkkucidcrr rrrc cs'
l\kscslli s iv ulta 7

Osoittccr)n1uut{rksct

Curlingliilon iiisen-
scuroihin kurlum:ltl(L
nr icn os. nroulokscl ia
lehdco lilaus

Toinrilukscn osoilc

llnrcst) nis ikitlaulu
A ine islo

KotiscIraan

Suo lcn Curlingliillo r!

Vrivcrcnkatu l9C l9
05900 tly!inkää
puh.9ll-119803
lL\ 9l.l-139803

Viikoillä5.17.16
Ncljä viikkoa erncn
ilmestlmastå
Seuraavaan numerooD
cnn.' l8.titnrnrikuuta

Riihimäen Painosel O\P.tinopaikka

rssN 123 7-802X

) Suomen Ctrlinglehti i/95



Lttan hyv äå ollakseen totta?
J

- pääkirjoitus | .12.1995

Toulu lähest) y. ja on aika mre tl i.i millaisia
I roululahioia länä vuonna antaisr Jokainen
I

l, micllii narlä asioila yleensä ilsekseen.

mutta nyt voisrmme ) hdeiiä pohlia asiaa

seurato im innan kehittymisen kannalta.
Voisimmeko joulun kunniaksi tehdäjotain. mikä

autla is i oInaa seuraamme? Ovatko
seuraloiminnan palvelut vain ympärivuotinen
lahja aktiiveilta muille harrastaj illc? Mitä annat

joululah.iaksi vapaaehtoisille seurasi aktii-
veillc?Oikean lahjan keksimiseksi on ajateltava

niitä motiivejaja tarpeita. jotka ovat vapaaeh-

toistyön takana. Kuulin kerran epäilyksen: "sulla

läytyy ollajoku oma lehmä ojassa, et sä muuten

noin paljon tekis töitä curlingin eteen". Tuon
kuuleminen on saanul minut miettimään
vapaachtoistoiminnan motiiveja- Tietenkin
jokainen hyötyy jollain tavalla. En tarkoita
milään rötöstelyä. vaanjulun ydin on siinä, eltä

mcitä ihmisiä on niin monenlaisia. Jollekrn arnoa

hyödyn mitta on raha tai siihen verrattava

hyödyke. Joku toinen näkee asian eri tavalla.
L u ulen- cttä vapaachtoiset seuraloiminnan
pyörittäjät ovat näitä eri tavalla näkeviä. Mitä
he näkevät eritavalla?

Mistä kaikesta voi iloita? Uskon, että suurin

ilo syntyy alueella tarve-idea-suunnltelma-
toteutus-palautc. Keksiminen on kivaa ja siitä
on luontevaa siirtyä innoissaan suunnittelemaan

toteutustapaa. Suunnitelman toteuttamrnen
menee vielä samalla vauhdillaja pian päästään

omin silmin iloitsemaar Iopputuloksesta. Lopulta

on palautleen saamisen aika. Seuratoiminnan
aktiivit iloitsevat siitä, että saavat nähdä
tyytyväisiä ihmisiäja voivat huomata työnsä
tuottaneen iloa toisille. Tämä ilo on kaikille
tärkeätä. Aktiiviset tekevät vapaaehtoisesti
ryötä rakkaudesra lajrin ja rlosla lyytyväisiin

ihmisiin. Onnistumisen tunne antaa energiaa
jatkaa.

Jos aktiivinen ihminen ei saa ansaitsemaansa

iloa, vaan häntä lähcstytaiän olettamalla hänella

ole\an oma lchmä ojassa. on seuraloiminnan
kohtalo sinetöity. Aivan kuin asiat näyttäisivät
olevan liian hyvin ollakseen totta ja siksi
epäil)'.kset heräävät- Minä uskon, että mitä
aktiivisempi ihminen on seuratoiminnassa, sitä
puhtaammin ajatuksin hän on mukana. Ilnnem-
minkin asemastaan kiinnipitävä mutta vähän

a ikaansaava ihminen herättää todellisia
epäilyksiä. Keksitkö mitään seuran kannalta
järkevää syytä hänen asemalleen? Valitettavasti
jotkut haluavat nauttia vallasta ja näkyvyydestä,

mutta ovat hyvin vähän valmiita kantamaan

korttaan kekoon saati välittämään tosissaan

yhdisl) ksensä lulevrrsuudesla kunhan vain

itsellä on asiat hyvin. Jos pitää harrastukses-

taan. niin ci sitä halua vesittää käy ämällä ase-

maansa väärin. vaan iloiia siitä täysin nnnoln.

Meidän on muistettava antaa aktiiveille se

ilo, rninkä he ovat ansainneet. He eivät tee

työtään rahasta, vaan omasta innosta ja siitä
ilosla. minkä he saa\ al irähdessään juuri sinun

hymyilevän- Joulun kunniaksi on sopiva kiittää
kaikkia seuratoimintaan aktiivisesti
osallistuneita. Kiitokseksi riirtää hyml .ia oma

ilomme harrastaessamme curlingia. Eikä sitä
tapaa sovi unohtaa joulun jälkeen. Kaikkein
paras lahja, minkä voimme antaa seuramme

aktiiveille, seurallemme ja samalla itsellemme,

on lähteä itse toimintaan mukaan. Miksi emme

olisi itse mukana iloitsemassa yhteisistä
saavutuksista? Kaikki alkaa siitä, että osallis-
tuu oman seuransa tilaisuuksiin, halutessaan voi
osallistua niiden järjestämiseenkin.

Omat kiitokseni

Haluan omalta osaltani kiittää kaikkia
Hyvinkään Curlingin jäseniä, jotka ovat osal-

listuneet alkaneella kaudella toiminnan kehit-
tämiseen ja tapahtumien järjestämiseen:Kai

Pahl: hallin sis?ikateselvitys, Riku Raunio, Ville
Mäkeläja Tommi Häti: hallin lattian maalaus,

tulostauluien, kilpien sekä jäänhoitolaitterden

teko (tekivät kymmeniä tunteja töitä, myös

öisin), Marita ja Helena Ripatti
Syyskokouksen ja 25v juhlien ruokailun
järjestäminen, Seppo Hietala saunan lämmitys,

Ville Mäkelä bussikyyditys, Juhani Heinonen

tietokilpailu, Jaana Jokela arpajaispalkintojen
jajuomien hankinta, Minna Kontioja Marja-
Liisa Valtonen juhlakakkujen teosta, Laura

Lahti sihteeriksi ryhtyminen. sekä kaikki
seuran tapahtumiin osallistuneet ja niiden
onnistumiseen myötävaikuttaneet.

Lisäksi haluan kiittää kaikkia lehtemme

tekoon osallistuneita ja ideoita antaneita.

erityisesti Tommi llätiä oma-aloitteisesta
taittajaksi ryhtymisestä.

Lehden teko on ollut erityisen kivaa.
Palautekin on ollut pelkästään myönteistä yhtä

poikkeusta lukuunottamatta. Ihmiset iloitsevat

Iehdestämme. Olisi kiva, .ios sinä tulisit
j akamaan ilomme lehden tekemisestä.
Lukijammekin pitäisivät lehdestämme entistä

enemmän, kun sen tekijät edustaisivat
useampia näkemyksiä.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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curlingia pelataan kesälläkin.
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SEURATTOIMIMA{N

Maamme curlingseuroista harva toimii tehokkaasti. Monen
seuran kohtaloksi tuntuu muodostuvan ikärakenteen jämäh-
täminen 40 ikävuoden tuntumaan, sisäänpäinlämpiävyys, peli-
olosuhteiden kehittymättömyys, kutistuva toiminta j a j äsenten
passivoituminen. Tässä artikelissa tuodaan esiin joitakin aja-
tuksia seuratoiminnasta.

Nuoriso

Nuoret ovat _jokaiscn seuran
tulevaisuuden toiminnan perus-

l]dellytys. Ilman uusia nuoria pe-

laajia seurat kuihtuvat. Nuoriso-
lyöhön kannattaa panostaa. Pel-
kiin pelaamisen lisäksi nuorille jä-
senillc on opeteltava alusta alkaen
scuratoiminnan perusteita. Näin
hc opprvat tuomaan pyytämättä
oman kortensa kekoon seuratoi-
minnan hyväksi. Jos kaikki aut-
tavat v?ihän. ei kenekään ole pakko

tehdä paljon. Scuratoimintaan
osallistuvat oppival tulemaan toi-
meen moncnlaisten ihmisten kans-

sa .ja oppivat ymmårtämään yh-
teiskunnallisa ilmiöitä suurempina
kokonaisuuksina.

Avormet ovet

Kannattaa järjestää avointen
ovicn päiviä tai vaikkajäällä va-
kiovuoroja..jolloin lajisla kiinnos-
luneet voivat kokeillaja saada al-
kuopaslusta. Muutaman ohjaajan
kouluttamincn opettamaan aloit-
tclijoita ei ole vlivoimaisen vai-
keaia. Liitolta voi plytää apua
koulutusasioissa.

Tulevaisuuden visiot

Seuralla 1ä) t) ). olla visio pa-

remmasta tulcvaisuudesta. Silloin

Jäsenet näkevät toimintansa jär-
kevänä. Uusiajäseniä on helpompi

hankkia kehittyvään seuraan. Vi-
siot oval tärkeitä toiminralinjojen
luomisessa- Toimintalinjat taas

antavat toimikunnille suunnan,
jonka mukaan käytännön toimen-
piteet suunnitellaan.

Politiikkaa

Politiikka ei kuulu seuratoimin-
taan. Pahin toiminnan jarru on
henkilöpoliittisiin leireihin jakau-

tunut scuran hallitus. l'ilanne on

tunniste{tava ja välit on keskus-
teltava selviksi. Sen jälkeen on
varmaa. että cnergia menee oike-
aan toimintaan eikä osa huku si-
säiseen kitkaan. Kommunikoin-
titaidot ja suvaitsevaisuus ovat
tärkeitä. Suoraja välitön keskus-
telu on tärkeätä. Huhut ovat pa-

hasta ja niiden etcneminen onjo-
kaisen velvollisuus katkaista.

Klubikulttuuri

Kulttuurilla on tärkeä merki-
tys. Jäsencnä on mukavampi olla.

Jos seura tarjoaa kylmain hallin ja
huonon .iään lisäksi erikoiskil-
pailuja, pikkujoulut. ava.jais- ja
päättäjäisj uh lat tai vaikka ope-
lusta. f)'y1\'våincn .iäsen saartaa

osallistua m) ös järjestelytoimiin
ja on paras seuran markkinoiiai
hänen on helpoinla hankkia uusia
pelaajia seuraan. Ialkoot voidaan

.iårJestää .ionkin pelitapahtuman
tai illanvieton yhteyteen. Silloin
talkoisiinkin on helpompi saada

väkeä.

Toimikunnat

Vastuun ja vallan jakamincn

on tärkeätä. l-oimikuntien tehtävä

on laatia toim intasu unn ite lma ja
tavoitteet sekä vastata suunni-
telmien toteutumisesta. Lisäksi
toimikunta vastaa seuraavan kau-
den miehityksen hankkimisesta
Hallituksen kokouksissa käsitel-

lään ja hyväksytåän toimikuntien
esityksiä sekä ohjataan toimikun-
tien toimintaa. Hallituksen ko-
kouksissa ei tarvitse siten tuhlata
kallista aikaa keskustelemalla kai-
kista yksityiskohd ista. Sovitaan
vain suuntalinjat. Toimikunnalla
on valta päättää yksityiskohdista.

Kun toiminta jaetaan riittä-
vän pieniin yksiköihin, on uusia
ihmisiä helpompi saada mukaan
tomintaan- On helpompi lähteä
mukaan rajattuun tehtävään toi-
mikunnassa kuin hypätä suoraan
toimikunnattoman seuran halli-
tukseen, jossa tehtäviä ei ole hy-
vin määritelty. Näin useampijä-
sen voi osallistua seuran toimin-
taan ja yhteishenki kasvaa. Toi-
minta vastaa silloin tarkemminjä-
senistön toiveita ja tarpeita.

Seuroissa voi toimia esimer-
kiksi seuraavia toimikuntia: halli-
toimikunta peliolosuhteita ja viih-
tyisyyttä kehittämään, juniori/
koululaiscurling -to im ik unta
hankkimaan ja kouluttamaan jäl-
kikasvua. ohjelmatoimikunta jär-
jestämään juhlia ja tapahtumia.
naistoimikunta huolehtimaan kau-
n iimm an sukupuolen peliloi-
minnasta, tiedotustoimikunta
huolehtimaan seuran näkyvyy-
destä ja sisäisestä tiedottamisesta.

senioritoimikunta järjestämään

toimintaa vanhemmille pelaaj illc.

Puheenjohtajan rooli

Suomalaiset curlingseurat
toimivat vapaaehtoistyövoiman-
turvin. Puheenjohtaja ei siis voi
olla käskijä vaan hänen on moti-

voilava ja innostcttava jäseniä

aktiivisuuteen ja oma-aloittei-
suutcen- Hänen pitää nähdä pit-
kän aikavälin kehityssuunta. Hän
laatii yhdessä hallituksen kanssa

pitkän tähtäimen toimintastrate-
gian sekä jakaa sen välitavoittei-
siin. Hän huolehtii että valittu
suunta on oikeaja että se säilyte-
tään. Puheenjohtajan pitää kyerä
luomaan visioita ja positiivisia
mielikuvia tulevaisuudesta, jotta

Jäsen istö kokisi mielekkääksi
osallistua seuran toimintaan.

Tärkeätä on motivoida ihmi-
siä tekemään työtä seuran hyväk-
si ja johtaa kokouksia tehokkaasri.
Lisäksi puheenjohtajan on annet-
tava ohjausta ja työvälineirä niirä
tarvitseville. Hyvä johtaja jakaa
vastuuta ja valtaa hallituksen ja
toim ikuntien jäsenille. Hyvältä
j ohtaj alta vaaditaan kommu-
nikointikykyä ja ihmissuhde-
tar toJ a.

Julkisuus

Ilman julkisuutta ei tule
pelaajia. Negatiivinen julkisuus
karkottaa pelaajat. Siksi on turha
arvostella oman seuran hallitusta
tai peliolosuhtcita j u lk isest i.
Kuka haluaisi tulla scuraan, joka
ku u llostaa ankealta. Jokaisen

Jasenen on pystyttävä sanomaan

positiivisia asioita seurastaan,
koska jäscnet voivat parhaiten
markkinoida Iajia ja seuraansa.
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JOENSUULAISETffiOPPIA
RUOTSISTAKEVAALLA-g5

climatka Ruotsiin oli jo

sy ksy n suunnitelmissa.
Sopivan turn aLlksen ja

ajankohdan yhdistelmäii vain ei

löy1)'nyt. Oma sarja alkoi hcti
vuodcnvaihteen jälkeen ja olosuh-

tciden pakosta oli kaikki käy-

tettävissii oleva pcliaika käytct-

tävä tammi-hclmikuussa sarjan lä-

piviemiscksi.

Oma saria oli pclattu enem-

män tai vähcmmän "säädyllisissä'

o lo s u hte issa loppuun hclmi-
maaliskuun vaihteessa ia oli aika

to isaalta palkita oIna joukkue
miellyttävistä pclituokioista ja
toisazrlta todeltiin, cttä oppiakin

oli saatav a. Mielenkiintoa
herättivät myös kYsYmYkset

olosuhteista .ja pelin lasosta
Ruolsissa. Yhteydenotto Ruotsiin

liittoon toi paluupostissa listan

kevään lurnauksisla- ioista louk-
kueclle sopiva ajankohta löytyi
maaliskuun lopusta.

Joukkueessa pclasivat Timo
Fluttunen. Pekka Vaittinen, Mika
Malinen ja Matli Virtaala.
Huollosta vastasi Jouni Mitru-
nen-

Matias Virtaala seuraa silmä tarkkana kivensä kulkua (Kuva Piekslimäen SM-

kisoistå 1994.)

Matkan tavoite ja maali oli
saada sekä kokemusta pelillisesti
ettii kansain v iilistä tuntumaa
peliin. pelaajiin. olosuhteisiin ja

turnaus.iärjeste ly ih in. Olimme

j okseenkin tyytyväisiä matkan

antiin. Pe lillisest i PYstYimme
pelaamaan tasaisia otteluita mm.

Sundbybcrg l:släja Uppsala CG:tä

vastaan. Tasaisel ottclut saivat

omankin.ioukkueemme suorituksiin

kaivatlua tarkkuula Ja !armuutta.

Puitlect innoslivat sckä pelaamaan

etlä pohtimaan kotipaikkakunnan

olosuhteiden
parannusmahdollisuuksia. Mal-
kan monet ) ksit) iskohdat oval

hyml huulin edelicen h)'vässä

muistissa ja mukana ollect voi-

neval suositella eräitä joukkuecn

.iäsen ia \ aätivimpiinkin ruot-
sinkielisiin k o n s u I t o i n t i t e h -

lavllll...

I talLran k iittää matkamme

käytännön järjestelyihin eri tavoin

osallistuneita ÄSC-NURMISTA.
llNNAlRA.ia ABLOY'tA.

Kcvään hyvät lunnclmat
ovai jo tuottaneel tulosta Jocn-

suussa mm. oman lekojään muo-

d ossa ja toivollavasli mYös

pelissä. Tul€vaa kauttaja toivot-
tavia )hteisiä laiin parissa vie-

tettävia helkiä odotellessa toivo-
tan hyvää s) ks)n jatkoa niin uu-

sille kuiD vanhoillc tuluille.

Mika Malinen

KIJUKAU SIKILPAILUT MYYRMAEN
JAAHALLISSA

-Curling ry pyrkii
j ärjcstämään Myyr-
mäen jäähallissa kerran

laisen a k u v i o p e I i k i I p a i I u n a

sunnuntaina 29.10.1995. Huo-
lin1atta jokaiselle seuralle lähe-

tetystä kutsusta kilpailuun osal-

listui pelaajia vaim M-Curlingista

.ia Tapanilan Erästä. Yhteensä l0
peraaJaa-

Kuviokilpailussa Pelattiin
viisi erillistä kuviota, kutakin ku-

viota kaksi kierrosta. Curlingrata
oli saatu hyvään kuntoon -jää oli
liukas ja kallistukset inhimillisiä.
Tästä huolimatta kilpailun taso oli
vo ittaj aa lukuunottamatta lu-
vattoman heikko ja osoitti. että

pelaajien olisi keskityttävä huo-

mattavasti enemmän myös henki-

lökohtaiseen harjoitteluun.

Kilpailun ylivoimaiseksi
voittajaksi heitti M-Curlingin
Jorma Eskola pistemäärällä 16.

Toisesta ja kolmann€sta siJasta

jouduttiin heittämään kahden

heiton uusinta M-Curlingin Olli
Rissasen ja Tapanilan Erän Aarre

Toivosen välillä, jotka kumPikin
päätyivät pistemäärään 8. Uu-

sinta ratkesi pisteellä Rissasen

hvväksi.' Olli Rissanen

KWIOKILPAILUT

29.10.
1 . Jorma Eskola 16p

2. Olli Rissanen 8p

3. Aarre Toivonen 8p

19. 1 I .-95

1 . Olli Rissanen 1 8p

2. Jorma Eskola 12p

3. Lasse Perkiö 12p

kuukaudessa curlingin "kuukau-

sikilpailun", johon ovat terve-
tulleita kaikkien Suomen curling-
seurojen iäsenet ja joukkueet

Kuukausikilpailut järiestetään

viikonloppuna ja ne voivat olla
joko lyhyita joukkueturnauksia tai

henkilökohtaisia kuviokilpailuja.

Kuviokilpailu 29. I 0. 1 995

Ensimmäinen kuukau si -

kilpailu pelattiin henkilökohtai-

6 Suomen Curlinelehti 3/95



SYYSKAUDENAVAUS
RUOTSISSA

Menestvs iäi vaatimattomaksi Ruotsin kovatasoisissa Elit-turnauksissa

eljä hyvinkääläistä
curlinjoukkuetta avasi

kilpailu- ja harjoituskau-
den Ruolsissa- Sundsvallissa
järjestettiin 3.-5.I l Medelpads-
träffen- niminen turnaus. johon

osallistui yhtcensii 42.joukkuetta
eliyli 160 pelaajaa. Mukana olivat
Perttu Piilon.ia Tomi Rantamäen

.ioukkueet. Piilon juniorijoukkue

lähti matkaanjo muutamia päiviä
ennen tumausla ja he har.joittelivat
yhdessä'l'sekkien maajoukkueen
kanssa Härnösandin viihtyisässä
curlinghallissa noin viisikymmen-
tä kilometriä Sundsvallista pohjoi-

seen. Syksyn suurena tavoitteena

.joukkueella on juniorien MM-kar-
sintalurnaus Italiassa,.jossa hyvä
menestys toisi paikan lajin MM-
kilpailuihin Kanadaan. Piilon

.ioukkue pelasikin mukavasti ja
siioittui avoimessa sarjassa sijoille
5-8. Joukkueessa pelasi kapteeni

Perttu Piilon lisäksi Teemu Salo.

Kalle Kiiskinen. Paavo Kuosma-

nen sekä Riku Raunio-

Rantamäen joukkue pelasi tä-

män turnauksen ilman varsinaista

kapteeniaan el i joukkueella Mark-
ku Henttonen. Jussi Heinonsalo,
Tommi Hätija Ville Miikelä. Jouk-

kue pelasi Elit-sarjassa ja voitto.ja

kolmesta alkusarj an pelistä tuli
yksi. Jatkopaikasta pelattiin vielä
ylimääräinen ottelu. jonka Peter

Lindholmin östersundilaisjoukkue

voitti selvästi.

Sundsvallin turnauksen j äl-
keiscn viikon Rantamäen joukkue

sekä pelaajia Markku Uusipaaval-

niemen sekä Jori Aronjoukkueis-
ta harj oitte livat Tukholmassa
Sundbybergin'kotihallissa'. Päi-

vittäiseen oh jelmaan kuului kahdet

harjoituksct: aamupäivällä tek-

niikkaa hiottiin kahdesta kolmeen

tuntiin ja iltapäivällä vielä pari

tuntia.

lsänpäiväviikonloppuna pe-

latussa Endress+Hauser Cupissa

nähtiin s iis kolme hyvinkääläis-
joukkuetta: EM-kisoihin valmis-
tautuva Jori Aron joukkue sekä

uusiutuneet Markku Uusipaaval-
niemen ja Tomi Rantamäen jouk-
kueet. Rantamäki menestyi suo-

malaisista parhaiten ottaen neljäs-

tä alkulohkon pelistä kaksi voit-
toa. Neljännesfinaaleihin pääsy

kaatui laas samaiseen Lindholmin
joukkueeseen, tällä kertaa tiukan
jajännittävän pelin jälkeen. Ran-

tamäen lohkosta jatkoon päässeet

kaksi .joukkuetta pelasivat mo-
lemmat finaalissa, jossa voitonja
mittavan rahapalkinnon vei l,ind-
holm voitettuaan Medelpads-
träffenin voittaneen Lars-Ake

Nordströmin luvuin 6-5. Uusi-
paavalniemen .ioukkue otti vii-
me isessa pe Iissään mieluisan
voiton mutta Aron joukkue jäi
1ällä kertaa ilman pisteitä.
Uusipaavalniemen joukkueessa

pelasivat Markku ja Jussi Uusi-
paavalniemi, Raimo Lind sekä

Mikko Orraincn. Aron EM-

.ioukkueessa Jori Aro, Juhani
Heinonen, Marko Poikolainen,
Riku Raunio sekä Pekka Hara.

Vaikka kokonaismenetys Ruot-
sissa jäikin vielä aika vaati-
mattomaksi ovat suo malais-
joukkueet kehittyneet niin paljon,
cttä tulcvina vuosina voidaan jo
päästä juhlimaan kaikkien aikojen

en simmäistä suomalaista elit-
turnauksen mitalistia, ehkä jopa
voittajaa. Myös tulevalta Hyvin-
kään mcstaruussarjalta voidaan
odottaa korkeaa tasoa jajännittä-
viä pelejä.

Jussi Heinonsalo

Suomen Curlinsliitto rv

Puheenjohlaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Hallitus 1995

MattiOrrainen
Munckink. 64 as. 2

05800 H)vinkäå

l,eifGrönlund
Laurinkatu 6

05830 Hyvinkåä

Perfti Sipiläinen
Talvisillank I E l7
05860 Hyvinkåä

Aro Jori
EholuotoJuhani
FranssiläYrjö
Laukkanen Jari

Orrainen Kari
RantamäkiTomi
Rissanen OIIi
Sundell Kari
SylvanderPekka
Uusipaavalniemi Markku

ToivonenAafle
TiitinenJorma
Nevalainen Riitta
Sipiläinen Pertti

9l,l -,154 844
90 - 145 655
90- 145 601

914 -454 508
90 - 345 5371

90 - 345 471

914 - 489705
914 - 489705

l(oll
ryo
{ar

kolr
tlo
la\

kotr
fa\

Varajiisenet

llyvinkää
Hyvinkiu
Espoo

Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvink,u
Vantaa

Helsinki
H)'vinkä
Hyvinkä1

Pieksiim?iki

Joensuu

Hyvinkä

Ilkka MDslo

M-Curling OIIj Rissanen

PieksämäkiCurlingry JonnaTiilinen

Tapanilan Erä Curlins ClubAarre Toivoncn

Curlingliiton j äsenseurat

yhleyshenkilö

A'Cu.ling Yrjö Franssila

Eläintarhan Cu.linsklubi ryKari SDndell
Helsinki

Espoo Curling Club ry Jari Paavilainen

Hyvinkåän Curling ry Tomi Ranlamäki

Hyvinkåån Palloseu.a ry Kad Orrainen

Hyvinkäån Tahko ry

Joensuun Cu.lins ry

Kuopion Cnrlaajal MarkkuUus'paavalniemi kori

koti

90 - 8?0 625 02
90 - 810 625 22

90,249 450
90 , 294 4855
90 294 4844

90 - 468 3210

914 - 439803
9t.1 - 43980:l

9t4-4522t0
914 - 415 2269

914 - 484 025
9t4 - 451223

9 73 - 897 128
973 - 123 l9l
r73 - 124 300

97t -162 5026
914,453 951

90 - 8?8 1987
90-44ll17

958 - 484 tll
958 - 298 518?

90 - 346 3917
90 - 168 512

949 -21t 333
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PIEKSAMAKI
VENAJAN
MESTARI
Pieksämäen miehet ot-

tivat jo toistamiseen voi-

ton kotiin Pietarin kan-

sainvälisestä curling-
turnauksesta.

Picksämaien.ioukkue oli edus-

tamassa Suomea Venäjän avoi-
messa Curling turnauksessa ST.

PETERSBTJRG TROPHY.95
26.-28. 5.9 5 Pielarissa. Joukkueita
oli kaikkiaan 16. Sveitsistäja Suo-

mesta yksijoukkue ja yksi jouk-
kuejoka oli koottu Tanskan, Hol-
lanninja Sveilsin michistä. Loput
l2 joukkuetta olivat Venäjiiltä,
joista 3 joukkuetta Moskovasta
ja loput Pietarista. Joukkueet oli
jaettu ncl.iään lohkoon ja pelit
pelattiin kahdeksan pään peleinä.

Ensimmäinen peli oli Veniijän

Curlingliiton presidentin Zadvor-
novin joukkuetta vastaan. Voitto
tuli meille 9-3. Toisessa pelissä

vastaan tuli Volgdan joukkue

Moskovasta- Peli oli tasaista ko-

ko ajan mutta voitto tuli lukemin
6-5. Pietarissa oli kova helle per-
jantainaja pelin aikana jää alkoi
jo sulaaja heitot vaativat voimaa.

Pclit oli kuitenkin perjantain osal-

ta pelattu ja loppuilta kului Rus-

sian partyn puitteissa, jossa seu-

rasimme kansantansseja ja nau-

timme venäläisestai vieraanvarai-

suudesta.

Lauantaina aloitimme pelit
varhain aamulla helteen takia ja
vastaamme tuli Moskovan nais-

ten j oukkue. Suuremmitta vai-
keuksitta voitto tuli meille l3-5.
Semifinaalivastustajamme sel-
v iytyi Sveitsin joukkue kippa-
rinaan Veli Muller. Svcitsin peli

ei oikein kulkenut ja lunastimme
fi naalipaikan tuloksella I 6-3.

Finaalivastustajaksi selviy-
tyi Pietarista Kolcsnikovin jouk-
kue, jossa pelasi kolme Ven:iiän

maajoukkueen pelaajaa. Finaali oli
tasainen koko ajan ja kahdeksan

Voittajien on helppo hymyillä. Jouko Köntti. MatliKartanoja Matti

Salovaara matkalla pelipaikalle.

pään jälkeen tilanne oli 6-6. Jat-

kopäähän saimme viimeisen kiven

edun, mutta Pietarin joukkueen
kapteeni ci onnistunut viimeisessä

poistossa ja voitimme viimeisen
pään 2-0 ja koko ottelun 8-6.
Suosionosoitusten kaikuessa ka-
jautimme curlingiinkin sopivan
voitonlaulun DE GLIDER IN...

Pelipaikalla oli loistava henki

pelijoukkueiden kesken koko ajan

.ia pa lk intoj enj akot ilaisu udessa

kaikui SUOMI huudot mahtavasti
ja toivoteltiin tervetulleiksi puolin
ja toisin pelaamaan turnauksia eri

maihin.

Jorma Tiitinen
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yvinkään Curling

a loitta a juhla-

vuotensa - 25 vuotta -

entistä aktjivisempana.

Seuran toimintaan on

jälleen saatu mukaan li-

sää elintärkeitä, aktii-

visia henkilöitä. llmapiiri

on innostunut ja määrä-

tietoinen.

Scuran hallitukscn alaisuu-
tccn on pcruslctru lisilä toimikun-
lir cdrst:im:iiin loiIninlaanrmc ka'-

killa tasoilla .lokaisc lla toirnikun-
nalla on \ dsluLrlla iokin eril) incn

aluc. kutcn koululLrlalscurling.
srrialoinrinta. ticdotus. halliasiat

ine. Sclkcät tehlii\'äaluecl.ia 1öi-

dcn jakautumincn tasaisesti on

houkulellut uusia hcnkilöitä vanho-

icn akliivicn rinnålle. 
^lulle 

on

panlu uscila prqiektcJa parcmman

curlinglulcvaisuudcn takdamiscksi

Jääntekokurssi

L.lusi.täanhoitokone Ice Krng
saadaan nlI lehokkaasecn käyl-
töön. Scura .iärJesli täänlcko-
kurssin 18.- I 9. marraskuuta H; -

vinkään curlinghallissa ia paikallc

saapui lodellinen jääntckoammat-

tilaincn l-eif Ohman Ruotsista

llän vaslaa mm. Naganon o11'm-

pialaislcn .urling.jaistii Ohman

opasti ia nä) lti. milcn.iäänhoi-

tokonctta käy te täiin Ja mllen
tasaisct jäät lclldiiän. I ämä
ku llanarvo incn tilaisuus tarjosi
h) vin tarpeellista tictoa. .iota
voidaan hyöd) ntiiä kaikissa
lu Icr rssa arl oturnaulsissamme.

Uusi mestaruussarja

Perin te isen I-divisioonan
sijaan tällä kaudella pclataan viisi
crillistä viikonlopputurnausta,

.'oiden voittajillc on luvassa raha-

palkintoia. Turnauksista kcrätään

si.ioilusten ukaan pisteitå. jotka

kauden päätt)cssai laskctairn )h-
tecn. [,oppululoksiin otctaan mu-

kaan n e l-jän parhran si.ioituksen

pisteel. Uudistus tuo mukrnaan

arvokasta turnauskokcmusta, pa-

noslajokirisccn pcliin Ja sitä kautla

pclicn laso nousee. Santoin scu-

ramme.ju lkisuusarvo lisäaintyy J a

) htcislyökumppaneiden saamincn

helpottuu.

Ennakkosuosikit

Myyrlnäen SM-cupin semi-

Ilnalistit ovat tänäkin talvcna vah-

voilla. Joukkueiden kokoonpa-
noissa on lapahlunut pieniä muu-

toksia.ia vain Jari Laukkascn Glid-
crs jatkaa samalla iehitykscllä.
DM-kisoihin Grindelwaldiin mat-

kaava Fc Pub sai riveihinsä kesän
''siirtomarkkinoi lta" Pekka Haran

Rolling Stonescista. Kansainvä-

listä curlingilmap iiriä paljon hais-

tellut Jussi Uusipaavalniemi liit-
lyi vcljensä Markun johtamaan

tJPN-DATA II:een. Jussin tilalle
Opel -Teamiin (nyk. House-
guards)astuivat Rollarikaksikko
Villc Mäkelii.ja l'ommi Häti. Joku

näis1ä neljästä joukkueesta nous-

sce kauden lopussa ykköscksi...
TH

HYVINKAAPANOSTAA

TULE,VAISI.IUTEEN

CURLNG ESILLA

f, () lnl r ll il kcftaa pldcl\ I

s\k\\n ll..\ltR.^\ | \ ll\ \'l\-
K {.\1. L..\ -'ne ssul h,)ukutlcir pui-

kirii.Iloin 40(11) ki\ rtii Osnslola
()li hrcmrrr r l; r n:iLr rnmcnti lll
curiing oii cdclrls \ rlo5lcn lapaili
ntuKlltil

Mcssut lariosl\ al crrno al-

scn nrahdollisuudcn laJ in iunnc-
tuksi lckcmisecn.ia uusicn harras-

laiien hankkimisecn. l-ässa m) ös

ihan mukavasti onnistuttiin.

l.aii fcralli utclier5uulta nuo-

rrstl r anhukriin K iin rostLtne illt
csitt!möiliin l) h) csli killlki
olccllrncn curlinglstir.jit kcfl oltr 11

IulnLu llimiin (1chlo\rrr la.tl n

par11n piiiiscc. l- is.iks i laclliin
esilleilii ir vlinräararsrå c u rlin {-
Ichl ia.

Nä) lteillc oli luotu pakolliscl
kivi. harja Jd kcngä1. Lis.iksi
seinille oli aselettu suurennetluja
valokuv ia seuran 25 vuotisen

historian varrelta. Näytleilleaset-
tajina toimival aina aktiivinen cur-

lingnuoriso - Pcrttu Piilo.-l eemu

Salo, Ville Mäkelä.ja Tommi Häti.

C urlingvideot hcrlitliväl mielenkiinloa niin nuoriin kuin v.inhenrpiinkin
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Täysillä loppuun asti, kunhan Ruotsin peli ei toistu (MM-94)

K
IJ
R

K
TJ

R
waldiin Sveitsiin .ioulukuussa
'l'avoitteena on MM-kisaPaikka
parhaansa yrittäen, peli- ilo lla
pelaten - cttei tarvitsejossitclla ko-

tiin palattua.

Kapteeni Jaana Jokelan jouk-

kueessa pelaavat Laura Franssila.

Nina Pöllänen, Anne Eerikäinenja

Tiina Tenkanen. Valmentajana toi-

mii Jari Laukkanen. Tällä jouk-

kuekokoonpanolla aloitetaan toinen

kausi Hyvinkään curlingsarjassa.

Nousu mestaruussarjaan tuli
kreivin aikaan - kaksi turnaus-

viikonloppua ennen kisamatkaa

antavat kyllä sellaiset kenraali-

harjoitukset että oksat Pols.

ällä motolla lähtee J aana

Jokclan joukkue
EM-kilpailuihin Grindel-

LAURA "TAKTIKKO"
FRANSSILA

30.ia vajaat, terhakka tYönar-

komaani, ammatiltaan ala-asteen-

opettaia. joka cruisailee maailmal-

la vapaana kuin taivaan lintu eli

crittäin kiireinen Michael Jackson

-fani, .ionka kalenteri täyttyy cur-

lingtreenien lisäksi muista liikun-
taharrastuksista ja ystävistä ym-

päri Suomea. Aloittaa 6.kautensa

curlauksessaja toisen kauden täs-

säjoukkueessa. Erittäin hYvä Yk-
kösheinäjä.

NINA *HARJA" PöLLÄNEN

30.ia risat, opiskeliia (tuleva

fysioterapeutti), perheenäiti (Matti

5 v ia Nelli 2 v) - tempera-

menttinen nainenjoka painaa Pit-
kää päivää. Aloitlanut curlingin
vuonna -84 Jaanan kanssa vaih_

televalla menestyksellä (lue hyvin).

J oukkueen selkäranka, taitava
kakkosheittäjä, asiansa selvästi

ilmoittava varakippari. Curlingin
lisäksi ehtii vielä kesällä lukkaroida

pesäpalloa.

ANNE "IMURI''
EERIKÄINEN

3Gvuotias panlikitoimihenkilö,

kahden pojan (Niklas 4 v ja Kim I

v)ja kahden pumitytön (NYYa 7 v

ja Rällä 5 kk) äiti. Aloittanut
curlingin vuonna-83 (muistan EM-

kisat -83 Västeråsissa eriPari

kengillä). Vetäytyi curlingkentiltä -

89 v iettääkseen neljä vuotta

ratsastukse n Parlssa Ja

palatakseen uudelleen kehiin -93

eli kolmas kausi Jaanan joukku-

eessa kolmosheittäjänä alkaa.

Curlingin lisäksi harrastuksjin
kuuluu vauva./perheuintia liki neljä

vuotta ja kutominen. Pakko-

mielteenä kotityöt. Joka asiassa

aina mukana I l07o :sesti.

TIINA "TIINAT"
TENKANEN

30ja risat, lysioterapeutti. l-
vuotiaan Teemu-pojan äiti, joka

aloittaa 7. vuotensa curling,äillä
Jaanan kanssa. Curlingin lisäksi

Tiinalla ura urkenee laiskottelussa

(pienen po.jan äitikö muka

laiskottelee??! l), syömisessä ja
miehensä hellimisessä. ReiPas

10 Suomen Curlinglehti 3/95



I

'l_iina on .ioukkuccn kannuslava
\ oinra.ja lckee pelissii kuin pclissä
'''f IINAT- eli aivan uskon1attomia

7 kilkin Iniihähcittoia. on kunnia-

.rsia t.hdä pele issii -TIINOJA'

I iina heilliili -1llli..\ I rarape-

laiilana.

JAANA'ON\E\PEKKA"
JOKELA

l0 ja risat. kihloissa. aloitta-

nut curlingin vuonna -8.1. kchitt.'--

n] t taita\ aksi kippariksi. .joka on

.ioukkueensa hermot ja onnenkalu.

illuihin harrastuksiin tällä
vauhdikkaalla kaupanlädillä" ci

Juuri ole aikaa. Curling ei ole

harrastus vaan e låm änl ap a

(kirjoittaian huomaulus). onhan

lämä täitav a. monissa kisoissa

kicrliin) t "curlaaia ajna valmis.

kLin curlingistä on kjsc Tiesitkö

että Skollannissa on Jaana lan

club:)

RAHOITUS -
ILONPILAAJA?

'tällaisella h) vän ) htcishen-
gen omaavallajoukkueella on kiva

lä hteä EM-kilpailuihin (9.-
I 6. 12. 1995) Grindcl\\aldiin. Svcia

siin. AiDoa pi eä varjo. .ioka
laskeutuu ioukkuccmme p:i:illc. on

rahollus.

EM-kilpailuihinhan rahoi-
tukscn.ioutuu joukkuc paiäasialli-

sesti itse järjestiimäiin. l ässä la-

pauksessa pelkät malkatja asumi-

nen maksaa 6000 mk/hlii cli
y hteensä kuudella 16.000.- Ja
syödiikin piläisi. Suomen Cur-
lingliitto ja Hyvinkäiin Curlingseura

yrittävät parhaansa nrukaan lukea

Suomen cdustusjoukkucita, mutta

silti noin 70%o kuluisla .ioutuu

.ioukkue itse kustantamaan tavalla

tai toisella. Kun vielä oltaa huo-

mioon. eftä k) seislä pelimatkaa

vartcn.ioudutaan ollaDraan palka-

tonla virkirvapaala. on pclåamincn

\ arsin kallista. Vaikka.joukkuecm-

mc on kå) n) t siivoamassa ta pitii-
n) t kirppulor!'ia. on ulkopuoliscr)

rahoituksen Iö) 1) mincn vaikcaa.

fiimän tak ia.ioukkuee mme.ioullu

lähtemäan EM-kilpailuihin
r ajaviiisc,na - ilman varapclaaiaa

Tiinaa ja valmcntaiaamfie J ari
Laukkasta. [-opul ncliä lähteväl
malkaan hinarahalla.

MUTTA MITÄ SITÄ EI
TEKISI CURLINGIN

ETEEN

Sanolaan. että raha ratkaisee.

mutta ei tässä tapaukscssa. Rak-

kaudella curlingiin pötkii ihan yhtä

pitkälle ellei pidemrnällekin.
KI ITOS MYYRMÄDN JÄÅ.
|IALL IL L E, joukkueemmc on

voinut aloittaa harjoitteluknutensa
jo syy skuun lopussa (parempi

nr) öhiiän kuin .i milloinkaan)
h) villä .iääolosuhlcilla. Ruotsin
jiiillä ci joukkucentne kii) cnnc

lulcvia kilpailuja t ir lo u d c llis islir

sl istii. mutta sitaik'n cncrnmän

m) _'-rmaien jiiillä .id h) öt) iouk-
kuccllcnrrnc on !armilslr suu r l.

Kuka sanoikaan " llario itus tekee

rrcstarin ja l,ahlaltoma(
treenaa_'l

Ilo istn. mcncst) kscllistii
curlingkautta kaikillc. Toivolaan.

cltci mcidain 'curlaaj icn tarvitsc

tu lev an a talvcna palc lluttaa
!arpaitamme ainakaan montaa

kerlaa.

Anne Eerikäinen
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Luktjakysely '

Haluamme kehittää lehteämme. Toivomme kaikkia lukijoitamme vastaamaan tähän kyselyyn
ja palauttamaan täytetyn lomakkeen sellaisenaan tai lomakkeen kopion toimituksen osoitteella

varustetussa kirjekuoressa 3 1 .12. mennessä, mieluimmin heti. Kaikkien ajoissa vastanneiden

kesken arvotaan kirjapalkinto; Erwin A. Sautterin kirjoittama Curling Vademecum. Kirja
esiteltiin lehtemme viime numerossa. Sen arvo on 230 mk.

Revi tai leikkaa lomake irti perforointia pitkin, taita se keskeltä kahtia siten, että osoitepuoli
jää päällepäin, nido tai teippaa aukinainen sivu kiinni, liimaa 1 . luokan postimerkki paikalleen,

vie postilaatikkoon. Arvonnan tulos julkistetaan seuraavassa numerossa. Lisäksi voittajalle

ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kiitos vastauksestasi !

Kuinkatärkeäksi koet lehden tarpeellisuudenja luetellut artikkelitlypit? Ympyröivastauksesi.

I : tarpeeton, 2 : menettelee, 3 : sopii lehteen,4 =tärkeä,5 = erittäin tärkeä

A Lehden tarpeellisuus

I

2

3

4
5

EM/MM kisakertomukset
SM-kisat
Bonspiel
Seurojen sarjat ja turnaukset
Suomalaiset ulkomaisissa tumauksissa

I
I

I

I

I

2345
2345
2345
2345
2345

6
7

8
g

10

Joukkue-esittel)4
Kä)tösoppaat
SZäntökoulutus
Lukijakilpailut
Liiton hallituksen kokousten

I
I

I

I
I

2345
2345
2345
2345
2345

Tekniikkatietous
Taktiikkatietous
Terveysasiat
Curlingvälineet

ls C!4lngbq!9rytS9o49qs3
l6 Curlinghistoriamaailmalla
l1 Tulevaisuudenvisiointi

ll
t2
l3
l4

4
4

4

4

4

5

5

5

5

5

l8 Hengen luonti, kannustaminen

l9 Seuratoim innan keh ittäm inen

20 Puheenjohtajanpalsta
: I Neus in Engli:h
22 Seurojen kuulumiset

ldeoita tuleviin lehtiin:

I

I

I

I

I

234
234
234
)34
234

t;)L+

\2i4
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FC PUb
MARKO POIKOLAINEN,

kolmonen. lkää 28-vuotta,
psykologian opiskelija.
Hyvä kilpailija, joka on
osoittanut aiemminkin

olevansa vähälläkin
harjoittelulla suomalaista

cu rlinghu ippua. Muuttanee
Hyvin kåålle pä jn, kunhan

opiskelut on viety
påätökseen?

JUSSI HEINONEN,
ykkönen (ykkösheittäjä),
matikan opettaja, ikäå yli

puolivuosisataa,
ansiolistalla mm. kaksi

koripallon SM:ää
ikämiehissä, uskoo

olevansa vähintäån yhtä
hyvå varakippari kuin

KUKa mUU

lman sen kummempaa
dramatiikkaa on legendaarinen

I-divisioonamme vakiokalus-
toon kuulunut Fc Pub on muuttu-
nut vuosien saatossa alkuperäi-
sestä koostumuksestaan. Puut-
tumatta sen enempää menneisiin,
jotka paljolti koskettivat itseäni-
kin - edessii oli joukkueen ka-
saaminen vanhan nimen ymparille
kaudelle 93/94. Itse uskoin, cttä

hyviä pelivuosia voisi olla edessä,

siksi halusin vielä yrittää tosis-
sani.

Sattumoisin ilman joukkueta

olivat sillä hetkellä vuosien ta-
kaiset suosikkipelaajani Jori Aro
ja Marko Poikolainen. Edellinen
valmistuneena dipl. insinöö.inä oli
tosl n muuttanut pysyvästl
Espooseen ja Makokin tuiisi

olemaan ainakin m uutaman
vuoden psykan opiskelujensa
vuoksi Jyväskylässä. Päätimm€
kuitenkin yrittää. Joukkueeseen

tarvittiin vielä yksi pelaaja. Oma
ykkösehdokkaani lähtikin sitten
mukaan, Riku Raunio, juniori-
ikäinsn kaveri, jonka olin nähnyt
reenaamassa edellisen talven
aikana melko ahkeraan. Omasta

miel€stäni tyyppinä hyvä, rento,
huumorintajuinen ja mikä tär-
kcintä - ajattelin näin - tul€vai-
suuden pelaaja, jos vain ottaisi
lajin omakseen.

Ensimmäinen kausi meni vä-
häo niinja näin - losin olimmejo
ennakkoon varautuneet, että näin
kävisi. Riku oli armeijass4 Jori ei

pelannut kaikkia sarjapelejä ja
Makokin taisi ehtiä Hyvinkäälle

vain yhtenä viikonloppuna ennen

SM-kisoja. Eso oli sinä talvena
viides lenkkimme - saimme vietyä
sarjan läpi ja olimme rutiinin-
omaisesti neljänsiä. Pieksämäen

SM-kisoissa emme selviytyneet
semifi naaleihin, vaikka olinkin
uskonut parempaan menestyk-
seen.

Viime kausi olikin sitten -
ehkä mon i€n yllätykseksi -
täysosuma. Sarjapelitkin osoit-
tivat, että SM-kisoissa oli odo-
tettavissa jotain tai niinkuin Mako
selkeästi kiteytti - lähde mme
pelaamaan mestaruudesta. Miksi
sitten kaikki meni hyvin? Itse
Rikun kanssa hoidimme har-
joittelun Hyvinkäällä jo ennen
jäiden tuloa hyvin - henkilö-
kohtaisesti olin treenannut enem-

JORI ARO,
nelonen ja joukkueen
kapteen i. z8-vuotias dipl.
insinööri. Huippufiksu
kaveri ihmisenå - nauttii
suomalaisittain harvinaista
tåydellistä luottamusta
ka ikkien
joukkuetovereidensa
taholta

RIKU RAUNIO, kakkonen,
20-vuotias
tu levaisu ud en lu paus.
Edessä tosi kova
curlingkausi lukuisine
kansainvälisine
edustustehtävineen.
Hyvinkään parhaita
golffaajia, menossa
kevåällä
poliisiopistoon.

män kuin koskaan. Jori oli mukana
jokaisessa sarjapelissä ja mikä
parasta - Mako tuli Jyväskylästä
ainakin seitsemänä viikonloppuna
pelaamaan ja harjoittelemaan.

Hyvinkään I-divisioonassa tu-
Iimme toiseksi. Hävisimme finaa-
lipelit Jari Laukkasen Glidersille.
SM-cupin finaalissaJakke oli taas

vastassamme, mutta nyt me olim-
me parempia! " man muuta ma-

kein SM-kisavoittomme"(Mako ja
minä).

Tämä ikäjakautumaltaan "ou-
to" joukkue on mielestäni ihan
hyvä ryhmä, joka uskoo menes-

tyvänsä myös Grindelwaldin EM-
kisoissa.

Juhani Heinonen

Ivhtliallä kckrti Oirdefva-ldia

Vasemmalta: Juhani, Riku, Marko ja Jori

Suomen Curlinslehti 3/95 T.)
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sama ja Jussi on taas mukana. Seuraavassa ar-

tikkelissa hän muistelee historiallista matkaa...

Vasemmllta: Isto Kolehmainen, Pek*a Sylvander, Osmo Anttila
Keiio Silvan. Juhani Heinonen ia Risto Liinamaa.

Luxemburgista jatkopään jälkeen Kun Wales hävisi Luxem-

7-6. Eihän siinä maailmoja kaa- burgille, olimme kaikki kolme ta-

dettu. mutta kyllä omatkin tun- sapisteissä. Epäonnistuimme yh-

nelmat olivat melkoiset. Osmol- den ainoan kiven t-heitossajajou-

takin tuli onnenkyynel silmäkul- duimme pelaamaan sijoista 13-14.

Hävisimme Hollannille 5-3. (Jos

ja jos - cnsikertalaisina olisimme
voineet pclata sijoista 9-10 l)

Mitä sitten kisat antoivat.
mitkä olivat m ielyttäv immät
mu istot? Pohdiskelimme näitä

asioita yhdessä Silvanin Keijon
kanssa. Päällimmäisena ja tär-

keimpänä asiana oli ehkä se. että

ylipäätään olimme lähteneet mu-

kaan. Se tiesi sitä, että Suomijal-
kossakin tulisi olemaa EM-kisois-

sa. Jotenkin tuntui turhalta eritellä

mitään hauskoia yksityiskohtia,
koska osallisiuminen EM-kisoihin

-ja vielä ensimmäisiin sellaisiin -

oli siniillään niin upea kokemus.

Sen mc kyllä totesimme Kekun

kanssa useampaakin eri otleesecn.

että niin hyvän matkanjohtaian ja
huoltaian hoteissa kuin Osmo

Anttila oli, emme ole koskaan ol-
leet.

P. S. Olipa unohtua! Euroopan

mestariksi tuli Sveitsi, joka fi naa-

lissa Iöi Ruotsin.jatkopään jälkeen

8-6. Voittajajoukkueesta sen ver-

ran, ettå kapteeni Jurg Tanner sai

kisoissa lempinimen "the Killer".
Varakapteeni, ja ykkösheittäjä oli
muuten pääile viisikymppinen
isäpappa Franz Tanner.

Juhani Heinonen
Tommi Håtin haastattelussa

StrHAN OLIVTJOf$INA...
suoMr cuRLlNGrN EM- 14 vuotta sitten Jussi Heinonen osallistui muun
xrsotu!! sitoli o-",','':.u 

ioukkueen ohella ensi kertaa curlingin EM-kisoi-

7;;1i,i::L:;,';:i:,';"i:;: hinc.i,'d"luuldissa. rapahtumapaikkaonjälleen
vuonna jdrjestetcicin Sveits in
Grindelvaldissa 7- 12. jottltt-
kuuta. Siinä otsikko .ia hivenen
jutun tynkää paikallisesta lehdes-

tä vuodclta l98l I

Jo muutaman vuoden oli pu-

hultu osallistumisesta EM-kisoi-
hin - olihan curlingia pelattu jo
kymmenen vuotta Flyvinkäällä.
Kun tuo mahdollisuus toteutui. ti-
lanne oli sikäli erikoinen, että ei

ollut valmista.ioukkuetta kisoihin.

Kesän aikana sitten kerättiin tuo

ensikertalaisten ryhmä. Silloinen
kaupunginiohiaja ja Suomen Cur-

lingliiton presidentti Osmo Ant-
tila oli .joukkuecn .iohtaia. Itse-

oikeutettu joukkueeen kapteeni

oli moninkertainen hyvinkääläis

curlingsarjan voittaia Isto Koleh-

ainen. Allekirjoittaneesta tuli
joukkueen kolmonen ja varakap-

teeni. Sylvanderin Pekka oli kak-

kosheittäjä.ia ykkönen Silvanin
Keku. Varamiehenä matkaan lähti

Risto Liinamaa.

Mukana oli - Suomi ainoana

uutena tulokkaana - neLiätoista

maata. jotka oli iaettu kahteen

lohkoon. Melkoinen tapaus ki-
soissa tuntui olevan se, kun saa-

vutimme ainoan voittomme

l4 Suomen Curlinglehti 3/95



Terho
Toivonen
tunnlstl
valokuvasta
kolme
henkilöä.

Leh tem me palkitsi Terho
Toivosen t)'ylikkä:illii sveitsi-
läisen Lir$ in A- Sautterin kirjoit-
tamalla curlingkirialla Curling-
Vademecum. j onka esittelyn
löydät v iime numerosta. Viime
lchdcssämme oli sivulla l8 kuva
curling in alkuäj oilta 70-luvun
alusta. .jo lloin peliä pelattiin
Hyvinkäällä Sveitsin majan pihal-
le jäädytetyllä radalla. Pyysimme
luk ij oita tunnislamaan kuvan
henkilöitä. Lehlemme tarkkana
lukij ana Terho tunnisti kolme
hcnkilöä: harjaavan mie hen takana

ovat seisomassa (alkaen vasem-

malta) Heikki Airola, Terho Toi-
vonenja Osmo Anttila. Heillä kai-
killa on ollut merkittävä osuus

curlingin siemenen istuttamisessa

Flyvinkäälle 25 vuotta sitten.

Terho Toivosen ansiota on

Rotarien talviriehan curlingpeli
helmikuussa 1970, josta innostus
lajiin käynnistyi. Terho on ollut
aktiivinen harrastaja 70- ja 80-
luvuilla, .jolloin hänen curling-
aiheisia lehtikirjoituksiaan julkais-

tiin tlyvinkään Sanomissa. Aloit-
t ipa hän jopa curlingkirjan
kirjoittamisen, mutta hanke jäi
muiden kiireiden vuoksi. Terho on

tänä syksynä lahjoittanut Hyvin-
kään Curling ry:lle historiallisesti
arvokasta kiriallista materiaalia.

Hyvinkään Curling ry
toivookin myös mu ita jäseniä

kaivamaan arkistonsa ja lahjoit-
tamaan tai lainaamaan löytönsä
seuralle, jotta seuran historiikin
kirjoittaminen voidaan aloittaa.
Historiikin kirjoittamiseta kiin-
nostuneet henkilöt ovat myös
tervetulleita.

]R

Myyrmäen
kuulumlsla
Myyrmäessä pyritään parempaan j a koulutetaan curlingille uusia
r\cr.)/ Lr.u dl J rrr l rr 4.

irakcnnettu Pietarin
kirkkoa päivässä ... eikä
kysyntä ihan råj:ihdii sil-

mille M) ) rmäenjäähallin curling-
radållakaan. Lama pukkasi pahim-

moiten päällcjuuri silloin. kun piti
saad a curling markkinoiduksi
varsinaiscksi firmalaj iksi. Lama

pudotti muutkin ilrmojen sponso-

roimat lajit ns- 'kuralle'. Siinä
putosi niin squash, tennis kLrin

sulkapallokin. Nyt on sentäänjäl-
leen nähtävissä selviä nlerkkejä
harrastuksen kasvusta. Eritoten
curlingissa. Uskomme vankasti.
että nyt ollaan läpimenon kyn-
nyksellä. Våatii vain pitkää pin-
naa j atkaa lajin propagointia,
markkinointia ja koulutusta.

Olosuhteetja koulutus
ratkaisevat.

Olosuhteet on tehty niin hy-
väksi kuin se panos/tuotos-peri-
aatteella on mahdollista. Radan

betonipohja on maalattu valkeaksi
ja siihen on tehty myös pysyvät

linja- ja pesämerkit, kuin myös

kuviopelin vaatimat merkinnåt.
Hallin käyttöhenkilöstö on saatu

sisäistämään radan hoidon
tärkeys. Resurssit on kuitenkin
aina otcttava huomioon. koska
yksi vuorossa oleva laitosmies ei

voi saada ihmeitä aikaan silloin,
kun sattuujokin muu välttämätön
työ painamaan pää llc. Jään-
hoidossa on otettava huomioon
ilman lämpötilan ja kosteuden
vaikutus jäätymiseen, .iään pin-
taan, sen luistavuuteen ja kitkaan.
kuinka kosteus pyrkii aina kyl-
mimpään kohtaan aiheuttaen jään

paksuuntumisla jäädytysputkien

kohdalle, kuinka veden paisu-

minen jäätyessään aiheuttaa jän-
nitteitä, kuinka kylmyys saattaa

muuttaa vaikka alla olevan
betonielementin muotoa ..-
Kaikkea tätä ei käytäjien tarvitse
onneksi tietää, vaan käyttää

mahdollisimman hyvin hoidettua
rataa. .ionka hoito laas vaatii
kustannuksia. Lisäkustannuk-
sillahan pidettäisiin m ikä rata
tahansa jatkuvasti pcilikirkkaana

_ja tasaisena. mutta mistä löytyvä1

maksajat. Nytk in saattaa joku
käyttä.jistii kummeksua maksua.
joka kuitenkin on erittäin alhainen

verrattuna usean muun lajin käyt-
tömaksuihin.

Koulutus on sclväsli avain-
sana laj in vierastamisen voitia-
miseksi. Niinpä lähdimme tänä
vuonna tyvestä puuhun. Tarjo-
simmc kauppaopp ilaitokse lle .

teknilliselle opistolle, ammatti-
koululle ja läheisille kouluilla
mahdollisuuden tuoda ryhmiään
tutustumaan laj iin j a kokeilemaan

sitä. Siis päiväsaikaan ja ilmai-
seksi. Ammis ja kauppaopisto
ottivat heti innokkaasti haasteen

vastaan, jopa siinä määrin, että
allekirjoittanut on joskus hieman

pulassa saadakseen ajan riittä-
mään muiden hommien lisäksi
myös tähän curlingin alkuope-
tukseen. Mutta mitäpä ei tekisi
hienon laj in harrastuksen lisää-
miseksi. Mukavinta on todeta,
että nämä varhaisaikuiset ottavat
lajin vastaan todella innostuneesti.

Niin tytöt kuin pojatkin. Siinä on

sitten seuroille haastetta kalastaa

nämä prospektiiviset Iajin tulevat
tekijät omaan haaviinsa eli seuran

harjoituksiin mukaan.

Tutustumiskiiynneil lä
melkoisia harvinaisuuksia.

Koulujen j oukossa on ta-
vanomaisten oppilaitosten lisäksi
myös hieman harvinaisempia.
Mitäs pidätte siitä, että tervey-
den ho ito-oppilaitoksen eri ryh-
mät käyvät muutaman kerran
vuodessa tutustumassa rataan _ja

lajiin. Tai vielä erikoisempaa,
näkövammaisten ammaltioppi-

Iaitos kävi lajia kokeilemassa ja
aikoo ottaa sen ohjelmaansa. Käy-
vät kuulcmma keilaamassakin.
l'osin vaikeasti näkövammäisia oli
v ain picni osa ryhmästä.
Flrikoisena tapauksena voidaan
mainita, että eräässä "päässä'

parhaan heiton suor'tti - täysin
sokca. On hicnoa olla mukana
aultamassa myös tätä ryhmää
löytämään iloa curlingin parista.

Pikku järiestelyillä heille voidaan

varmasti kehittää vaikka lajin oma

sovellulus. Siitä vaan... !

Curling uutena
asiakastilaisuuksien

kohokohtana.

Koululaisten .ia opiskeli-
joiden lisäksi on tariontaa suun-

nattu firmoihin. Ei ainoastaan
firman sisäiseksi urheilulaj iksi,
vaan myös asiakastilaisuuksiin
uutena t u t u s t u m i s k o h t e e n a .

Valistuneet suhdetoiminnan
harjoittajat pyrkiviit käyttämään

liikunnan eri lajeja ajanvietteenä

vanhan- aikaisen viinan litkimisen
sijasta. Moni yritys etsii hieman
''eksoottiscmpia ja läheskaikille
sopivia laj ej a tilaisuuksiensa
kiinnostuksen Iisäämiseksi. Niin-
pä olemme saaneet nähdä jo
uscamman firman vieraineen myös

Myyrmäen curling-radalla. Ja

porukka on yleensä ollut niin
innostunutta, että jopa saunaan.ia

illapalalle meno on viivästynyt.
Satunnaiscsta kävijästä aktii-
viharrastajaksi on kuitenkin vielä
pitkä matka. Mutta vähän päi-

vässä, paljon viikossa. Onneksi
juuri tänään sain puhelun erään

merkittävän yrityksen yhteys-
micheltä, joka tiedusteli henki-
lökunnan mahdollisuutta ryhtyä
lajin harrastajiksi. Päivä oli pelas-

tettu !

Jorma Eskola

Suomen Curl inslehti 3/95 l5



ao

\rETERJL$TIPELEJA
RIJOTSAINSITTAIN

Ylempi kuva: Minkå nuorena oppii. sen vanhana taitaa. Ja millå tarkkuudella sekå virkeydelläl

Alcmpi kuva: Otleluidenjålk€en maistui maukas åreria curlinghallin kahviossa. Ruokailun lomassa oli mukava

vaihtaa tuoreimmat kuulumiset.

iiiisimme harjoitusmat-
kallamme seuraamaan
varsin virkeän näköistä

pelitoimintaa Tukholman Sund-

bybergissä. Paikalliset veteraa-

nicurlaajat kooontuvat kerran
viikossa pelaamaan. syitmään ja

seurustelemaan.

Kun mies on rautaa

Monet pelaajista ovat pelan-

neet jo kymmeniä vuosia, mutta

mukana on vanhallakin iällä aloit-
taneita. Eräs 75 -vuotias herra

kerloi aloittaneensa pelaamisen

nut vanha mies kertoi olevansa

Ruotsin mestari neljässä lajissa;
joukkkuemiesvoimistelu, mäki-

hyppy, ralliautoilu sekä tietenkin

curling. Nuo mestaruudet tulivat
kauan sitten, mutta arkkitehtinä
hän oli vielä 70-luvun alussa osa-

listunut kyseisen curl-
ing-hallin suunnitte-
lulun. Teräksinen mies.

Miell)'ttivria
aj anvietettä

Pelien jälkeen yhteinen

ateria kokosi eläkeläi-

set viettämään yhteis-

tä hetkeä mau kkaan

ruuan ja miellyttävän
seurustelun parissa.

Nuorena pelaajan alku-

na ajattelin, että olisi se hienoa kun

voisi itsekin vielä tuossa iässä har-

rastaa tätä lajia noin miellyilävällä
tavalla. Miksi Suomessa ei voisi
jo nyt perustaa eläkeläisten pele-

i.\?
TR

Joka keskiviikko
4-6 .joukkuccllista
iäkkäitä pelaa'ia ko-
koontuu hallille. Jouk-

kueel muoclostetaan

.'oko arpomalla tai jol-
lain hauskalla perus-

teella. Sitten pelataan

yksi pclikierros. Pa-

noksct eiväl ole suu-

rct. mutta palkinto on sitäkin
suurempi: terve)'s. Kun näkee 80-

vuotiaan v aarin heittävän
sujuvasti. harjaavan reippaasli Ja

eläyty!än peliin täysin sieluin.
tu lee väistämättä mieleen että

curlingissa piilee pitkän elämän

salaisuus.

vasta 30 vuotta sitten ja valitteli
kankeata tyyliään. Katsomosta

seurattuna hänen pelitaidoillaan
olisi hyvin voinLrt pelata SM-
kisojen finaalissa...

Eräs katsomon puolelta käve-

lykeppi seuranaan pelejä seuran-
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.LADIES

DO NOT
CURL'

\Tämä kuolemaltomat sanal

I\ tausui skotlantilarnen John

Kerr toimittamassaan History of
Curling'-kirjassa vuodelta I 890.

Ajat ovat muuttuneetja 108 vuot-

ta myöhemmin vuonna 1998 liu-
kuvat jo vuosikymmeniä kansain-

välisesti kilpailleet naiset Naganon

historiallisille curlingiäille. Naisten

EM-kisoja on pelattu vuodesta

1975 ja MM-kisoja vuodesta 1979.

Naisten oma seuratoiminta on

nyt sata vuotta vanhaa. sillä Itä-

Skotlannin Fifen alueella on

toiminut aktiivinen naisseura vuo-

desta 1895. Lähes yhtä vanhoja

ovat Kanadan ja Sveitsin van-

himmat seurojen naisjaokset sekä

kanadalaisten naiscurlaajien oma

liitto Canadian Ladies Curling As-

sociation.

Historiankirjoituks€ssa on töki

vanhempiakin mainintoja naisten

pelaamisesta kuten vuoden l84l
turnaus Loch Hillin j ää11ä

Skotlannissa. Siellä naimaftomat ja

avioituneet naiset pelasivat toisiaan

vastaan mieskippareiden johdolla.

Vo iton veivät naim attom ien
joukkue ja avioituneiden kapteeni

kertoitappion syyn olle€n siinii" että

hän oli keskiftynyt pelin aikana

liiaksi vastustaj aj oukkueessa
pelanneiden vaimokändidaattien

tarkkailuun.

(Errvin A. Sautterin artikkelista
'Die crsten Curlerinnen-Clubs sind

hundertjährig' sveitsiläisessä
Endaginer Post -iehdessä
21.10.1995.)



Hyvinkään Curling
kauden avajaiset ja seuran25 -vuotisjuhla

curant mc paruslctllln
16. ll. 1970. fänä s) ksl n:i

on siis takana l5 pcli-
kau11ir. Korkcimn1illaan .iäsen-
tenmc måäri oli 80-lu\ un a lu ssa.

.iolloin maksaneita.iiiscniä oli ) 1i

100. l-ållä helkellä meilä on noin

150. Nläärain h iipum incn .iohlunec
p itkä:in.ialk unccsta seumto 1m l nn

passiir isuudesta. .iohon hactaar)

aktii\ iscsti muutosta. Irräs kcino

loin1innan laadun kehillämiscssä on

) hteislen .iuhlien .iäricstän1incD.
P) rkim] ksenä ci olc pääl) ä picncn

piirin cocklaillilaisuuksiin vaan

mahdollisimman moncnlnislen

.iiiscntcnsuosimiin ihmislähcisiin ia

loiminnallisiin tapahtumiin.

Juhlat pidettiin 28. 10. l99i
partio laisten Usm intuvalla. .ionka
o limme saanect k äl't1iiöm m c

H) vinkään partiolaisilta n imel-

listä korvausla vastaan. Paikkaan

mahtuu parhaimmillaan lähes sala

ihmistä, joten paikalle bussikul-

.jetuksella saapuneet 45 harrasta-

iaa. mahtuival istumaan pö) tien

ääreen -

Tilaisuus aloilcttiin s)') sko-

kouksella. joka kestikin pilkään.

Syntyi asiallis ia kcskusteluja
seuran jäsenmaksuista- loimikun-
tien toiminnasla ja uuden johto-

kunnan valitsemisesta. Kcskus-

teluiden määra kielii entistä aktii-
visemmista jäsenistä.

Kokouksessa to im ikunnat
(halli, tiedotus, ohjelma, koulu-

laiscurl ing) esittivät omat toimin-
tasuunnitelmansa. yleisö kuunteli

kiinnostuneena. sillä tämä menet-

telytapa oli aivan uusi ja lisäksi

toimikunnilla oli paljon uusia suun-

nitelmia. Toimikunnat toimivat
itsenäisest i j ohtok u nnan alaisena.

Johtokunnan tehtävä on toimi-
kuntien ohjaaminen ja suurten

suuntalinjojen määrittelY.

Nuoret'tommi ja ville leikkasivat yhdcssåjuhlakakun. Pcrtl! I'iilo seurätr

vicrcssä. tlyvää harioittel a seuran i0 -vuotisjuhlia silnrålliipilåcn.

Esittelyiden jälkeen käytiin
läpi talousarvio. jonka tuloissa oli
oplimistiscsti kiriattu 50 uutta
j äsentä. Samalla käynnislettiin
jäsentcnhankinta -kilpailu. .iossa
scuraan cnilen uusia_iaiscniä hank-

kinut j äsen palkitaan matka-
palkinnolla. Jos .iokainen jäsen

hankkisi yhden uudcn .jäsenen.
tuplaan tu isi .iäsenmääräm me.

Uudeniohtokunnan valinta oli

merkityksellinen sikäli. cttä siihen

pyrkijöitä oli enemmän kuin
paikkoja. Muutama jäsen jäi
vapaaehtoisesti hallituksen ulko-
puoliseksi neuvonantajaksi. Uusi

halliius: Juhani Heinonen, Marita

Ripatti, Tommi Häti, Anne Eeri-

käinen, R iku Raunio, Mauno
Nummila, puheenjohtaja Tomi
Rantamäki. Johtokunnan ulko-
puoliset neuvonantaj at: Heidi
Koskiheimo, Teemu Salo, Jaana

IIämäläinen, Scppo I Iictala. Eri-
lyisen merkittävää oli sihlcerin löy-

tymine n uudesta harrastaiasuku-
polvcsta. l,aura l,ah1i on lukion
toisluokkalaincn. joka ci vielä olc

pclannut curlingia. mutta odotlait

innolla pääsyä jiiällc. t-aura on

csimerkillincn scuran.iäscn.

Juhlaruokaa, j uhlakahvia
jajuhlakakkua

Varsinaiscn kokoukscn .iäl-
kecn jäsenille tarjottiin hcrkullista

kinkku- ja kasviskiusausta salaatin
ja patongin kera. Flerkulliscn
aterian olivat loihtineet Ripatin
s isaru kset Flclena ja Marita.
Myöhe mmin juotiin vielä juhla-
kahvit juhlakakun kera. Makoisat

täytekakut olivat rakentaneet Min-
na Kontio ja Malisa Valtonen.
Tarvikkeiden ja juomien hankin-
nassa avusti Jaana Jokela.

Pelikaavioiden arvonta

I{uokailun iiilkccn suorilin]lDc

pclikaavioirlcn ar\onniln.
I'clikirii\ io1 oli laiLdiltu clukiilccll

.ia kokouksessa arr ottiin iouk-
kucidcn pirikal ka ! ioissu. Nliin
kaikki .ioukkLrcct saivat lirsd\ cr-

taiscn kohlclun.

Tietokilpailu ja arvonta

Juhani Ilcinoncn r)li lnalinul ll
kys) nl] kscn lictokilpailun..ionka
k) synr) ksissä lcslalliin .iiisunlcn
ticliim) s1ii scuran historiasld
Voiton vci Jarmo I l|lloncn.la 1()i-

scnil oli samnlla pistclniiiirällii
Jaana Illinliiliiincn. lllan aikana
jiirjcstetliin \ iclai picncl arp{-

.jaisct. .jonka voilol ilahdulivat
rnuutarnia onnckkaila.

Loppuilta

l,oppuillan ohjclrnassa oli
saunomista.ia scurustclua. Saunan

liiylyistä vaslasi Scppo Ilictala.
I-opuksi Villc Miikcliin turvnlliscsli

ohjaama bussi kuljctti våcnl kai-

sin kaupunkiin. Osa.iatkoi illan-
v iclloa iloisissa mcrkcissii ravitse-

musliikkccn palvcluidcn iiiircssä.ia

osd rncni l) ) tyviiiscnä koliinsa
nukkumaan.

'l_unnclma loprhtumoD aikana

oli hiqno.ia.iälkccnpäin kuullut
kommcntit ovat kaikki ollcct
positiivisiir. Kaikki mukand olccl

toivoivatkin.iuhlapcrinlccn kchit-

tiimistä cdellcen. Scuraavaksi on

luvassa tapaninpäivän pclitapah-

tuma .ia kaudcn lopussa pääl-

täjäisct.'l'oivoltavasti osallis-
tu iien määrä lisääntyy cntiscs-

lään.
TR
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Sf]OI\&{LAINEN
CIIRLINGPERT{E,
IQ\NADASSA
Moni suomalainen curlaaja haaveilee pääsystä

pelaamaan Kanadan paremmille curlingmaille.

Emme ehkä tienneetkään, että Kanadass apelaa-

minen on joillekin suomalaisille arkipäivää' Täs-

tä on hyvänä esimerkkinä Hyytiäisten nelihen-

kinen perhe. Lehtemme sai mahdollisuuden tu-

tustua tähän erikoisuuteen ja päästä haastatte-

lemaan perheen vanhempia heidän kesäloma-

reissullaan Suomeen.

Hyytiäiset muuttivat Valkea-

koskelta Kanadaan vuonna l97l .

Syynä oli työkomennus Pas -

kaupungissa sijaitsevaan PaPe-

ritehtaaseen. Suomalaisethan ovat

alan parhaimmistoa nraailmassa

Samassa ryläkäiis muuttl uselta

perheitä. joista edelleen kymme-

nen on Kanadassa.

Curling alkoi vuonna 1973,

kun toinen suomalainen Paris-
kunta houkutleli mukaan. Kana-

dassa on niin paljon pelaajia, että

aloitteli jat ovat varamiehinä, kun-

nes oppivat riittävästi Ja pääsevät

pelaamaan oikeasti. Näin alkoi

llyyliäistenkin curlingura.
Sittemmin he ovat kehittyneet ja

menestyneetkin. Siitä on osoi-
tuksena perheen bonsPielvoitto
1994, mixed aluemestaruus 1994

ja aiempia mixed bonspielvoittoja

sekä pojan joukkueen juniori-
bonspiclien voittoja.

Mikä curlingissa
kiinnostaa?

Mikä on pitänyt Hyytiäiset
aktiivisesti curlingin parissa yli 20

vuotta? Pariskunnan m ielestä
pitkät pimeät talvi-illat on mie-

lekkäintä v iettää valoisassa
curlinghallissa. Lisäksi pelki on

erittäin sosiaalinen ja uusia ystäviä

on helppo saada samalla kun tapaa

vanhoJa.

Pelaaminen ei ole kallista.
noin 450 markan jäscnmaksun

maksamalla saa harjoitella kerran

v iikossa. Bonspielit n1aksavat

400 - 600 mk /joukkue. mihin

lasketaan v ielä päälle matkat,
asuminen ja ruoka. BonsPielejä

pelataan kaudessa kymmenisen

kappaletta. lisäksi liigapelit ja
cashspielit eli rahaturnauksct

Curlingia pelataan kouluissa

kuten meillä pesäpalloa. mutta
jääkiekko on silti maan ykköslaji.

Toisaalta naisten osalta tilanne voi

olla toinen. Curlingin etuna on

myös kaiken ikäisten harrastaj ien

mukanaolo. Usein golfja curling

on yhdistetty siten, että sama

klubi toimii kesällä golflilubina ja

talvella curlingklubina. Syksyllä ja

talvella järjestetään sekaturnauk-

sia. joissa pelataan molempia la-

J CJA.

Kilpailu on kovaa

Vasemmalla: Onni, Liisa, Markl-u ja Katja Hyytiäinen

rettävää, että maan mestaruuden

voittarninen vaatii paljon. Aluksi on

selvinävä omalta alueltaan (kolme

seuraa). provinciaaliin. Sieltä on

selvittävä osavaltion finaaliin.
johon Man itoban tapauksessa

tulee joukkueita yhteensä 32

provinciaalista. Osavaltion mestari

pääsee varsinais iin Kan adan

mestaruuskisoihin.

Hyytiäisten kotiseurassa The

Pas Curling Club on 30 nais-

kuitenkin 6- ratainen kunno n

curlinghalli, jossa on tv-huone.

tanssitila sekä tietenkin hallinäky-

mällä varustettu ravintola.

Minusta tuntuu että noissa

olosuhteissa 20 vuotta pelanneella

perheellä olisi kohtalaisen helppoa

korjata potti SM-kisoissa ja päästä

sitä kautta EM-kisoihin ja sieltä

edelleen MM-kisoihin ja sieltä

tuoda olympiakarsintapisteitä
Suomelle. Olisiko siinä ratkaisu

olympiapaikkamme saantiin?Milloin näemme Hyytiäisen joukkuetta, 20 miesjoukkuetta, l2
perheen jäseniä edustamassa sekajoukkuetta ja lukuisa määrä

Kanadaa MM-kisoissa? Miljoo- junioreita. Reilusti Hyvinkäätä

nan pelaajan maassa on )mmär- pienemmässä kaupungissa on

18 Suomen Curlinglehti 3/95
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VIIME NUMEROSSA KERROIMME JUSSI HEINONSALON VASTAVEDOSTA

SUOMALAISHIIHTÄJIEN KIIPEILYRETKELLE. SEURAAVASSA ARTIKKE-

LISSA KERROTAAN KUINKA SIINÄ KÄVI...

1 i j loqi Iruirntilr-irilnru

I Llo ttr'.ttu Lilt'n Ncrrlscn
I k urk ('irnp.r ik:ln lcirr. Sic

puolipilvincn. Siiiicnnustc Iupaa

cpä\'akaata kclili lurr irajan Ilä-
puo le llc. Ilil.jirincn r)hmä val-
lnistclcc vaativar nousua.'[avoit-
lccn lolcLltunrincn on l?ihcllä nutta
cpiivarmuus .ia pclko epäonnis-

lumisesta \'äliihtää vailillii mreslen

mieliin. Rctkinruonapakkauksct
oval valIniina.ia viilneisct puhc-

linso itot kotiin. Opcraatio voi

rtliaa.

Ke llo 10.00. Ensirrrniliset
vaikcudet. Krrhh... Kuulccko lciri
1:iiillli Ykkiincn...o\er ...Krrrh-.
'Krrh h... KLrulccko lcifi läall?i

Ykkiincn...ovcr ..Krrrh'
Iladio)'hlc) s lciriin rikkoLrluu.

huipullc p) rkivä r) hrrä on llnran

! htc) tlå lnuuhun mnå ilm aan.

Sckavat luntcct \ clloval r) hnliissä

nutta l) h) lsanaiseD kcskustelun

iiilkecn pai:ilcliiän jatkaa.

Kcllo 12.00. Noin kilometfi
on nousllr.ia viimcincn osuus

kohti huippua a lk aa. Kiipci-
liiii id c n voimat alka\ at olla
lopussa ja nopean hiilihl d-

I a a 11 i t a n k k a u k s c n .i ii I k e c n on

kaikki cncrgiir kcskilcltävä
tärkcimpäån cli lurvallistcn
ialansi.ioicn lö) tiimiscen kr\ ik-
koisclla .ja lopuksi iiiiscllai \uo-
rclla.

Kcllo 13.56. Bcn Ncvis 134'l m
mcrcnpinnan yläpuolelln. Iso-

llrilirnnian kofkcin vuori. l_avoitc

l:i) ttyy. Hcnkeäsalpaaval niik) n1ät

sckai kuukausicn vrlmistauiurlrincn

koitokseen purkauluvat
voinrakkaasti kiipcili.iöissli.
Naurunsckainen itku.ia kil.iahtclu

ka.iahlaa vuoristossa ja k aiku
toislaa Llscita kertoia lauscen 'W€
did it!!'

Jussi Heinonsalo

PIKKU
UUTISIA

p trot.in rutlittekrudcn.rvrus
l\sirrtl r rcilull:r k u tr k:r utle lla

ctcenpiiin. S) ) nä oli sikiiläiscn

kunla-alirn t)'ijDtekiiiiidcn lakko.

lvl) ös n1uul pcrintciscl tälvrsc(

h a llila.iit k u t c r .i ii ii k i c k k o .

k:irsi\ iit ) li kuukrudcn
pituiscsln Iakosta.

Ruolsissa knusi on a\ atlu

pcrinlcilicsti lokakuun cnsinl-

lniiiscnii viikonloppunir Sundb\'-

bcrgissii N'lagnus l.adulils Clas-

sic-lurnoukscssa. Joukkucidcn
laso tlissä tLrrnaukscssa on ollul
aina crittäin ko!a - N4l\'l -

) kkijsi:i. kakkosia. kolmosia. .

Suomalaisia huippLtiouk-

kucila oli ilmoiltautunul ltlukaan

cnniitysmäärä - FC l'ub- IJPN-

Data. I Iouscguards. Fiurocks.ia

tylliiioukkuc Varsi-Naiscl. l uf-

naus kuitenkin.ioudutt jin pcru-

rnaan viin1c liPassa kuntil-alan

lakon vuoksi. LJPN-DA IAn
lnichislöslii oli.io osa (Makc ia

Rapc) ehtinyt malkustanLrt klsa-

paikallc. iolcn hc.ioutuival
paikanpä:illii kch ittiim:iän
muula aianviclcttä...

I\4)F'nEki- Ct-tp L996

Parin vLroden taucn jåfkeen pel aLaän taas
uyyrntian jaa:aUissa curlirgin hritrryutltrraus
I\,IYYRMÄKI -CUP I Ajarkohta crr26. 28.4.1996-

Kysyr _nt's cn 16-20 j oukkueen turrauksesta, j ohon crt

tad(oitus saada rrvos u]kcnåisia icrfiare jLa.

TbrksrllEt ]qrtsut tojmitetaan seuroille, rfi..rtta !äraa
jo nyt lelantaj:lsi fq-ej.sr vijkdryr Grrli-IEjlle.

Lakiasiat Päämies Oy
Kivivuorenkuja 4 A 3, 01 620 Vantaa

puhltax 276 7254 tai 292 381 3

* Täyden palvelun

lakiasiaintoimisto

Varatuomari Olli Rissanen

Suomen Curlinglehti 3/95 l9
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ITAMEREN UUSIN JA UPEIN RISTEILYIAIVASTO

Viihte en huippuh ethiä hämere llii!
Yli 3O OOO ryöpäiaiiä
tiibteen parissa
Risteilyisännät ja -emännät, Silja Cruise
'Itamit, viihdetaiteilijat, orkesterit, riski-
j ukar, trubaciuurii, taikurit,iastenviihdyttä-

1är, Siljaland v:iki... kaikki rekevär ryöt:
Siijan tiimihengessä Sinun viihrymrsesr

eteen - yhteensä vli 30 000 ryöpärvan
verran joka vuosi.

Obj elmaa ja tapabtutnia
risteily täynnä
Siljalla voir osallistua halutessasi merr-

bingoon, karaokeen, sekä monenlaisiin kil-
pailuihin ja tapahtumiin. lioinen Iltapäivä on

mukavaa yhdessäoloa ja hauskaa risteilyohjel-

maa. Lisävärin tuovat Siljan teemat ja showt.

Tervetuloa valkoisille laivoille!

Silja-matkan varaar mukavasti soitramalla Sil.ian l;ihilinjdle 98OO-74 552 (SILJA\ joka piiivä klo 8-20.


