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Kuinka kirioitan lehteen

Toivomme mahdollisimman monelta lukijaltamme aktiivisuutta
lehtemme sisällön kehittämiseksi. Eräs tapa vaikuttaa lehden
sisältöön on kirjoittaa artikkeli. Sen ei tarvitse olla pitkä, sen

ei tarvitse olla virheetön eikä täydellinen. Riittää, että siinä on
asiaa, jonka oletat kiinnostavan muitakin kuin itseäsi ja asia

liittyy jotenkin curlingiin.

Ennenkuin otat kynäsi esiin, haluamme kertoa missä
muodossa mieluiten otamme aineiston vastaan. Valokuvat,
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 mitäån tavållisimmista tekstinkäsitte ly -

ohjelmista (WP, WORD. WRITE), kirjoita levykkeen mukaan

selostus tallennettujen liedostojen muodosta. Hyvä tapa
välttää hankaluuksia epäselvissä tapauksissa on tallentaa
tiedosto ASCI- tai DOS-tekstitiedosto -muodossa. On hyvä
liittää levykkeen mukaan oma paperituloste tekstistä.

Itse teksti kannattaa kirjoittaa yhtä fonitia käyttäen ilman
mitään erikoistehosteita. Mikäli käytät kappaleen sisen-
nyksiä, tee ne TAB-näppäimcllä eika välilyönneillä. Anna
tietokoneen vaihtaa automaaitisesti riviä, älä siis päätä riviä
RETURN -näppäimellä. I-avutusta ei myöskään kannata
tehdä, sillä taittovaiheessa se on kuitenkin tehtävä uudestaan.

Kaikesta teknisestä ohlcidcn antamisesta huolimatta
emme halua rajoitiaa lukiioidemme kirjoitushaluja. Voit
liihettää meille artikkelin m)ös paperille kirjoitettuna.
Palautamme aineislon crikseen pyydettäessä.
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Mitä tawttsemme?
Pääkirjoitus 7.2.

1) Lämpimain hallin

Suomessa on kauan kaivattu Iämmintä
curlinghallia. Suurin osa pelaajislamme ei osaa

kuvitellakaan, mitä kunnon hallin saaminen
merkitsisi. Kilpapelaajien kannalta hallin
saaminen on edellytys kansainväliseen
menestykseen. Olympia-arvon myötä on
kilpailun taso noussut niin pal.jon, ettei
huipulle ole enää asiaa ilman asianmukaisia
harjoitteluolosuhteita. Harrastelijapelaaj ien
kannalta kunnon halli merkitsisi mukavampia
peliolosuhteita ja mahdollisuuksia pidentää
kautta syyskuusta huhtikuuhun. Pelimuotoja
ja tapahtumia olisi entistä runsaammin tarjolla.
Saisimme vierailijoiksemme yhä enemmän
ulkomaisia pelaajia. Mikä tärkeintä, lajimme
julkinen arvostus nousisi voidessamme esitellä
curlingia kunnon olosuhteissa. Junioripelaajien
houkutteleminen mukaan helpottuisi. Pelistä
tulisi oikeata curlingia.

Hallin rakentaminen ja ylläpito vaatii
kuitenkiI paljon. Perustana on oltava
aktiivinen seura, joka pystyy järjestämään
mielekästä toimintaa ja hankkimaan tarpeeksi

.jäseniä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää 80- t 00
pelaajaa kutakin rataa kohti. Tällä hetkellä
hallin tarve on suurin Hyvinkäällä, koska
kilpapelaajat joutuvat ryt käymään Ruorsissa
harjoittelemassa ja kisaamassa. Helsinki on
kuitenkin lajin kasvun ja leviämisen kannatta
avainasemassa. Siellä on potentiaalisia
harrastajia.ja vaikuttajia riifiäväsri. Lajin
kansallisesti tasaisen kehittymisen kannalta
myds ltä-Suomgen on saatava halli. Tämän
kolmion varassa on hyvä lähteä kchiftämään
I ansallr sia toiminloja. esimerkik,i SM-sarjaa.
Paineet SM-sarjan käynnisiämrselle tosin o! al
jo nyt niin kovat. että ensimmäinen curlinghalli
on tässä suhteessa merkittävässä roolissa_
Mikä paikkakunta ehtii ensiksii Joensuu_

Llelsinki/Espoo vai Hyvinkää?

2) Monipuolista pelitarjontaa

Kuinka moni meistä jaksaa tahkota
pelkkiå perussarjapelej ä vuodesta toiseen?
Hy\ inkädn I-di! rsroona\\a oli moni
joukkueista allanut io meneltaa motl\ ca-
trotaan. joten aika oli klpsä muutokselle.
Sarjapeleistä luovuttiin kokonaan ia tilallc ruli
viisi €rillistä turnausta. joissa kussakin

p€lataan loppuottelut. Nimi m uutettiin
Hyvinkään mestaruussarjaksi. Yhden
viikonlopun aikana kukin joukkue palaa 4
ottelua ja mahdolliset loppuottelut.
Loppuotteluista saadaan määrällisesti
enemmän kokemusta kuin aiemmin.

Kokemukset ovat olleet myönteisiä.
Pelien taso on noussut, kun jokainen peli on
tärkeä. Tiukkoja pelejä on ollut enemmän, eikä
latausta ole puuttunut, varsinkaan
loppuotteluista. Voitotkin ovat jakautuneet
neljässä turnauksessa kolmelle joukkueelle.
Turnausten myötä muodostuvien kauden
välitavoitteiden sarja auttaa varmasti
joukkueita suunnittelemaan ja jaksottamaan
harjoitteluaan. Haittapuolena on tullut esiin
turnausten aikataulujen pitäminen, kun pelit
venyvät. Toinen harmillinen asia oli kahden
turnauksen pitkä väli, miltei kaksi kuukautta.

Kokemusten rohkaisemanan Hyvinkään
Curling järjestää vastaavan turnauksen
mestaruussarjan r-rlkopuolisille pelaajille.
Myös muista seuroista on tulossajoukkueita.
Mestaruussarjan pelaajat päivystävät hallissa
koko turnauksen ajan. He avustavat jään
kun n ostam isessa, toimivat tuomareina ja
tarjoilevat lämmintä mehua sekä makkaraa.
Tällä on tarkoitus elvyttää seuran curling-
kulttuuria.

Pieksämäellä rapahtui kesän aikana
pelaajakato. Entisen 40joukkueen paikalla on
enää l5 joukkuetta. Jorkut paikalliset
selittävät ilmiötä seuratoiminnan paikalleen

.iämähtämisellä, to iset puhuvat uuden
keilahallin saamasta suosiosta. Pieksämäen
tapaus on huolestuttava esimerkki seuro-
jemme tarjonnan uusiutumistarpeesta. Joka
vuosi on loimintaa kehtrelrävä; uusia
pelimuotoja, juhlia, teemapäiviä ja yhteisryötä
muiden urheiluseurojen kanssa.

Myyrmäessä on näin rehty. Kilpailu-
loimintaan tuotiin uutuutena kuviopelit, joita
va en jo syk\yllä maalalliin larvilla\al
ratamerkinnät. Paikallisella tasolla muutos on
varmasli ollut myönleinen. mulla laajempaa
vaikutusta ei ole näkynyt. Kilpailur ejvär
käytettävissä olevien peliolosuhteiden kera
val itettav asti riittäneet houkuttelemaan
pelaaiia Hyvinkää1tä asti. Hyv inkäälä iserhän

oppivat huoltamaan jäätään aiempaa
par€mmin, kun ruotsalainen cuf lingiäiden guru
Leif Ohmän kävi taitojansa opettamassa.
Kylmästä hallistaan huolimatta Hyvinkäällå
on tänä talvena voitu pelata aiempaa parem-
millajäillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että
pelaajien houkuttelemiseksi on oltava tarjolla
sekä hyvät peliolosuhteet että mielekkäät
kilpailumuodot. Kilpailumuotoihin meidän on
helppoa vaikuttaa olemassaolevien puitteiden
rajoissa. Puitteiden parantaminen vaatii aikaa,
rahaaja vaivaa.

3) Tätä lehteä

Lehden tekeminen vaatii melko paljon
vaivaa ja paneutumista. Oletuksena on, että
lehdestä on iloa muillekin kuin sen tekijöille.
Haluamme kehittää lehteämme parempaan
suunlaan ja siksi viime lehdessämme
pyysimme kaikkia lukijoita antamaan
palautetta valmiilla kaavakkeella. Saimme
seitsemän vastausta, joiden kesken 230
markan arvoinen curlingkirja arvottiin. Sen

voitti Pekka Jäntti Pieksämäeltä. Kiitos
hänelle ja kuudelle muulle vastanneelle.

Kyselyn perimmäinen tarkoitus oli
selvittää lukijoidemme toivomuksia lehtemme
sisällön suhteenjanähdä, miten tarpeellisena
tätä lehteå pidetään. Mitä voimme päätellä
vastau sten määrästä? Onko Iehtemme
merkittävä vain seitsemälle curlaajalle? Onko
Ie htem m{] siältö yhdentekevä muille?
Tarvitaanko lehteämme ollenkaan?

Lehtemme tekemisestä vastaa kaksi
ihmistä ja satunnaiset artikkeleiden k irjo itta.jat.
Lisäksi postitus vaatii yhden ihmisen
työpanoksen. Rahaakin tarvitaan. Lehtemme
tekemisen kannalta olisi siis motivoivaa tietää,
mikä on työ-ja rahapanoksista saatava hyöty.
Vain te luki.iat voitte kertoa sen ja mitä
lehtemme sisällöltäodotatre. Olisimme iloisia,

.ios voisitte vastata kyselyymm€, jonka
j u lkaisemme uudelleen tässä lehdessä.
Arvomme vielä yhden curlingkirjan_ Edellisen
arvonnan peru\tcella voisi arr jorda vOiton
todennäköisyyden olevan melko suuren...

Suomen Curlinglehti 1 i96
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PALSTA

/^! rindelwaldin EM-krsat

I I.viime jou lukuu lta ovat
\-, takanapäin. Mestaruu-

teen ylsi miesten sarjassa
Skotlanti Hammy Mcmillanin
johdolla. Loppuottelussa skotit
löivät isäntåmaan Sveitsin jouk-
kueen4-2.

Suomen miehet Jori Aron
kipparoimana säilyttivät A-
lohkon paikan sijoittumalla kah-
dcnneksitoista. Miehet voinivat
alkuotteluissaan Hollannin 8-2,
hävisivät niukasti Norjalle, Sak-
salle ja ltävallalle ja selvästi SkoF

lannille. Sijoitusottelussa Bulgaria
voitti suomalaiset 8-7.

Naisemme Jaana Jokelan.joh-
dolla sijoittuivat todella upeasti
kuudenneksi. Näin Suomi sai pai-
kan maaliskuun lopulla Kanadassa

Hamiltonissa pidettäviin MM-
kisoihin. MM-kisoissahan tais-
lcllaan myös Naganon talviolym-
pialaisiin tarvittavista pisteistä.

Onneksi olkoon! Peleissä nai-
semme löivät Ranskanja Englan-
nin, hävisivät muissa alkusarian
ottcluissa todella niukasti Skot-
lannille ja Norjalle, selvästi Sak-

salle. Suomi pääsi karsimaan pää-

systä neljännesvälieriin Venäjää
vastaan, voitto tuli ylivoimaisesti
numeroin l0- 1. Neljännesväli-
erissä tuli vastaan vahva Ruotsi
ja suomalaisilla ei ollut yllätys-
mahdollisuutta. Suomi joutui vielä

taistelemaan sij oitu sottelu un
pääsysrä (suat 5-6 tai 7-8) ltä-
valtaa vastaan. Tärkeä ottelu
voitettiin ja näin MM-kisapaikka
varmistui jo ennen viimeistä

ottelua Tanskaa vastaan, mikä
hävittiin, näin s iis sijoitukseksi
kuudes. Naisten mestaruuden
voitti Saksa Andrea Schöppin
johdolla lyömällä loppuottelussa
Skotlannin 8-3.

EM-kisat -96 pidetään Tans-

kassa Kööpenhaminassa marras-
joulukuun vaihteessa. Suomen
miehet saavat lohkossaan vastaan

Skotlannin, ltalian, Saksan, Rans-

kan ja Tanskan. Naisten lohkossa
pelaavat Skotlanti, Ruotsi, Sveit-
si, Tsekit. Venäjäja Suomi.

Kisojen aikaan p id ettiin
myös kansainvälisiä kokouksia.
Erästä tärkeää seikkaa haluan täs-

sä yhteydessä korostaa. Nyt kun

curling on hyväksytty olympia-
laislajiksi, meidän kaikkien on teh-

tävä töitä sen eteen, että paikkam-
me myös säilyy. Julkinen sanaja
erityisesti televisio on saatava
mukaan laj iamme esittämään.
Meidän on oltava valmiita muut-
tamaan lajiamme siihen suuntaan,

että media ja sponsorit kiinnos-
tuvat curlingista. Hyviä ehdotuk-
sia kaivataan.

ECF:n kokouks€ssa vuoden
-98 EM-kisat myönnettiin Sveit-
siin Flimsin kaupungille. Annemie
De Jong, pitkäaikainen ECF:n
sihteeri, on jäämässä eläkkeelle ja
hånell€ etsitään seuraajaa. Luovu-

tin Suomen Curlingliiton standaa-

rin Annemielle kiitoks€ksi hyväk-
syå vuosia kestäneestä yhteis-
työsrä.

Liiton uusi hallitus on ko-
koontunut ensimmåisen kerran ja
päätimme peru staa työvalio-
kunnan valmistelemaan hallituk-
sen kokouksia. Yritämme tehostaa

to imintaamme ja saada puhtia
myös muihin valiokuntiimme-
Näiden toiminnasta tarkemmin
scuraavlssa numeroissa,

Liito on ottanut myös mat-
kavakuutuksen Sampo-Yhtiöistä.
Vakuutus koskee kaikkia Liiton
lähettämiä joukkueita (kilpailu-
matkoja). Kansainvälinen toimin-
tahan tapahtuu Liiton kautta, jol-
loin myös vakuutusasia selvite-
tään. Joukkueet, ottakaa yhteys
sihteeriin tai puheenjohtajaan, kun

olette lähdössä ulkomaille.

SM-kisat lähestyvät. Kuo-
piossa mes(aruuksista karnppailce

l6 miesten ja 8 naistenjoukkuetta.

l oivottavasti kuopiolaiset onnis-
tuvat järjeslelyissään, aioakin he

ovat osoittan€et aktiivisuuttaan
ennen kisoja ja jäjestelyt tuntuvat

olevan osaavissa käsissä. Toivo-
tan onnea ja menestystä niin jär-
jestelykoneistolle kun kilpaili-
joillekin. Hyviä ja rehtejä oneluita
Kuopion SM-kisoissa helmikuus-
sa. Parhaat voittakootl Tavataan

Savon sydämessä.

Matti Orrainen

Helsingissä 01.02. I 996
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Joukkue et järje styks e en
- Uusi rankingj ärj estelmä

Maamme peliolosuhteiden puutteellisuusja tumausten vähäisyys haittaa huippu-
joukkueidemme keskinäistä vertailua. Pelkkä Suomen mestaruus ei kerro meille
joukkueen tasosta kaikkea, vaan ainoastaan joukkueen onnistumisesta SM-
kisoissa.

Lehtemme alkaa ylläpitää kansallista rankinglistaa joukkueista. Suomen

rankingjärj estelmän esikuvaksi soveltuu hyvin USA:ssa käytössä oleva
järjestelmä. (United States Curling News, May 1994, s 12). Pienin muutoksin
voitaisiin ottaa käyttöön seuraavanlainen järjestelmä.

Pelaajalle annetaan henkilökohtaisia Joukkueen menestyspisteet muodostuvat

pist€itä menestyksestä ohessa olevan pelaajien pisteiden summasta Vuosittaiseen

taulukon mukaan- Pisteitä painotetaan ajan summaan lasketaan neljän parhaan pelaajan

mukaan siten, että kuluvan kauden pisteet pisteet Pisteitä painotetaan siten, että

kerrotaan neljällä, edellisen kolmella, sitä kuluvan kauden pisteet kerrotaan neljällä,

edellisen kahdella.ja sitä edellisen yhdellä. viime kauden kolmella, sitä edellisen kahdella
ja sitä edellisen yhdellä. Vastaavista junio-

Jokainen rankingpisteitä haluava joukkue rikilpailuista saaduistapisteistä otetaan

on velvollinen itse toimittamaan lehteemme huomioon puolet. Vuoden 1993 EM-kisoista

kustakin pelaamastaan turnau ksesta kirj allisen saadut B-ryhmän pisteet kerrotaan ensin

selvityksen, josta ilmenee seuraavat tiedot: 1,5:lla, koska tuolloin A-ryhmän koko oli 7

Joukkueen kokoonpano kussakin pelisså. maata nykyisen l2 asemesta

kilpailun nimi ja taso, vastustaja, pelitulos,

loppusijoitus. Tiedot toimivat samalla Joukkueen kiinteyspisteet lasketaan

materiaalina liiton vuosikertomusta varten. myös neljän kauden ajalta. Tarkastellaan

nykyisen joukkueen pe laaj ien aiempaa
yhdessäpelaamista. Jokaisessta pelaajasta saa

yhden pisteen. Kultakin vuodelta huomioidaan

korkeintaan neljä pistettä. Kerroin on kaikkina
vuosina kaksi. Joukkue€n kiinteysluku voi olla
korkeintaan 34.

Joukkueen vahvuusluku lasketaan
seuraavasti: Neljän vuoden pisteiden summa

kuvaa joukkueen menestystä. Tuo pistemäärä

kerrotaan joukkueen kiinteysluvun
osoittamalla prosenttimäärällä.

Jokainen rankinglistalle haluava joukkue

tai pelaaja on itse vastuussa tiedoistaan.
Tiedot on tarvittaessa pystyttävä todistamaan
oikeiksi. Halukkaat voivat tilata
tuloslomakkeita lehden toimituksesta.
Seuraavassa lehdessämme julkaisemme ensim-

mäisen rankinglistan.

Joukkueet, jotka haluavat mukaan,
toimittavat tiedot lehtemme toimitukseen
15.3. mennessä. Myös kirjalliset esitykset
rankingsysteemin kehittämiseksi ovat
tervetulleita-

TR

VAHVUUSLUKU = menestys + kiinteysliså (prosenttia lisåå) | 510.881( = 412 + 24o/o)

MENESTYS
Delaaia 92-93 93-94 94-95 95-96

NN 14 1002
AA210010
BB 0210 12

cc 20210 12

DD 22 22 10 10

4 parasta yht 58 44 30 44

kerroin1234
pisteet 58 88 90 176

yhteensä
412

pelin
voitto

s|Ja

87654321
Olympiakisat o 10 15 20 30 50 60 80

MM-kisat J 5 7 10 12 20 30 40 3U

EM-kisat (A) 2 3 5 7 8 '10 '15 20 JU

WCT-kisat 1 3 3 8 10 15 20
Ruotsin Elit-kisat 1 3 A 5 I '10 15 20
SM-kisat 2 3 5

Muu vastaava ,| ) J

KIINTEYS
92-93 93-94 94-95 95-96

NN

BB
\-u I

DD1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

1

vhfAAncä t 2

kerroin 2 2
pisteet 4 4

4

8

4

8

yhteenså
24



erinteineII Gu ldepp let-
turnaus pelattiin UPP-

salassa 13. - 14. tammi-
kuun. Kymyksessä oli jo 27.
perättäinen turnaus! Tässä pit-
kään suomalaisten suosimassa

kisassa oli tällä kertaa mukana

ennätysmäärä suomalaisia jouk-
kueita, peräti viisi kappaletta.
Mukana olivat Pertti Sipiläisenja
Mauno "Manu" Nummilan joh-
tamat hy v i n kää lä isj o ukkue et,

Heikki Pohjalaisen A-Curling,
Aarre Toivosen Tapanilan Erä

sekä Olli Rissasen M-Curling.

Alkusarjan pelit pelattiin
neljässä neljän joukkueenlohkossa

ja vain lohkovoittajilla oli mah-

dollisuus päästä pelaam aan

tumauksen voitosta. Suomalais-
joukkueiden suuresta määrästä (5/

I 6) johtuen Nummilan joukkue ja
M-Curling olivat joutuneet sa-

maan lohkoon kuin myös Sipi-
läisen joukkue ja A-Curling kes-

kenään samaan lohkoon. Lauan-

taina klo l0:30 alkaneella peli-

ki€rroksella suomalaisjoukkueet
M-Curlingia lukuunottamatta
pelasivat ensimmäisen pelinsä.

Johtuiko pitkästä matkasta vaiko

vaikeista jäistä, kun suomalaisten

ainoastaan Tapanilan Erä pystyi

voittamaan pelinsä. Järjestäjien

aikatauluongelmien vuoksi M-
Curlingin ensimmäinen peli alkoi

klo l2:15, jolloin alkoi myös

lounastauko! Vastassa oli h€ti

kovin mahdollinen, Manu Num-

milan joukkue. Tuntui ensin hie-

Ottel ut p€låttiin Uppsalan jäähallissa.

man oudolta ja vaisulta Joutua
pelaamaan tyhj ässä hallissa,
mutta joukkueiden välinen "viha-

rakkaus-suhde' nosti tunnelman

kattoonja huuto kiiri pitkin hallin
seiniä ja käytäviä. Kuten niin
monta kertaa aikaisemminkin, peli

oli jälleen erittäin tasaista taiste-

lua ja ratkesi vasta viimeisessä
päässä M-Curlingin hyväksi 4-3.

Pelitjatkuivat klo 14.l5 alka-

neella pelikierroksella, jolloin
Tapanilan Erä jatkoi edelleen hy-
viä otteitaan ja voitti ruotsalaisen

vastustaiansa. Sipiläisen jouk-
kueen ja A-Curlingin välisessä koi-

toksessa Sipiläinen vei voiton ko-

kemuksensa turv in. Nummilan
joukkue voitti päivän viimeisessä

pelissään ruotsalaisen vastus-

tajansa selvästi, mutta mahdolli-

suudet lohkovoittoon olivat jo
menneet. M-Curling sai vastaan-

sa lohkonsa sijoitetun joukkueen,

ruotsalaisen Silverstenen II, joka
kuului tu rnauksen aiemp iin
voittajiin. Tasainen ja jännittävä
peli ratkesijälleen vasta viimei-
sess?i päässä eduksemme. Päivän

viimeinen pelikierros alkoi klo
16. 15, jolloin selvitettiin Iohko-

voittajat. Tapanilan Erän hyvä
pelivire katosi hetkeksi ja ruotsa-

lainen vastustaja vei voiton. Tässä

lohkossa voitot olivat menne€t sen

verran ristiin, että lohkovoittaja
jouduttiin ratkaisemaan t-heitolla.

Valitettavasti Tapanilan Erän

heitot eivät kulkeneet enää Par-
haalla mahdollisella tavalla ja niin
lohkovoitto karkasi käsistä. Sipi-
läisen j ou kkue suo riutu i voittaJ ana

myds viimeisestä pelistään, mutta

ensimmäisessä pelissä kärsitty
tappio merkitsi sitä, että hyvin-
kääläiset sijoittuivat lohkossa

to iseksi. A- C u rling piristyi
päivän viimeisessä pelissään ja
vei voiton ruotsalaisesta vastus-

tajastaan. M-Curling sai vastaansa

järjestävän seuran -Uppsala Curl-

ing Gillet- ykkösjoukkueen jajo
tässä vaiheessa oli selvää se, että

tasapelikin riittaisi joukkueellem-

me lohkovoittoon. Tämä peli oli
kuitenkin alusta saakka hallin-
nassamme ja päättyi voittoomme

numeroin 8-2.

Sunnuntain sijoituspeleistä
Tapanilan Erä hävisi ensimmäisen

ja voitti toisen sijoittuen näin

sUalle 7. Sipiläisen joukkue voitti
ensimmäis€n pql i n sä, mutta
hävisi toisen ja sijottui siten
tilalle 6. Nummilan joukkueelle

sattui valitettava väärinkäsitys
sunnuntaiaamun aikatauluista ja
ensimmäinen peli jäi pelaamatta,

mikä merkitsi sitä että pelit oli
pelattu. LIu on osti menneiden
lauantaipelien johdosta taas A-
Curlingilla oli nyt vain yksi
tavoite, raadollis€n jumbofi naalin

(skruten) voittaminen,.iota tässä

turnauksessa tavoitellaan lähes

yhtä paljon ku in kultaisia
omenoita. Aamun ensimmäisellä
pelike rroksella A-C u rlin g
etenikin kohti tavoitettaan
v o ittamalla vaslustaJansa.

Sunnuntaiaamun toisella Peli-
kierroksella pelattavissa semi-

fi naaleissa M-Curlingia vastaan



asettui ruotsalainen Ena l, joka
saamamme tiedol mukaan oli
esittänyt hyviä otteita lauantain
peleissä. Joukkueemme olikin heti

alusta alkaen suurissa vaikeuk-
sissaja peli kulki tahmeasti (ioh-
tuiko lauantain ohj elmasta?).

vain yksi tavoite: finaalinja koko
turnaukseo voitto. Finaalissa vas-

taamme asettui ruotsalainen Sil-
verstenen I. Liekö johtunut ou-

dosta ja uudesta tilanteesta sekä

sen tuomasta lisäjännityksestä,
joukkueemme puristi ensimmäi-

joukkueemme kuit€nkin kuin
hurmiossa esitti parasta peliään ja
siirtyi seuraavien nelj än pään

aikan 8-3johtoon! Kahd€n viimei-
sen pään aikana keskityimme
kädet hikisinä vain vain varmis-
tamaan johtoamme ja poistamaan

sä vielä kolme pistettä. Taululla
komelivat numerot 8-6 joukku-
eemme hyväksi! M-Curling oli
ottanut onsimmäisen turnaus-
voittonsa!!! Oli aika leijua. Kun

vielä A-Curlingkin oli selvittänyt
jumbofi naalin edukseen, saatoim-

me ilosinatodeta Suomen

korjanneen täyden potin!

V as ta an ott aessam m e

palkintoj enjaossa tu r-
nauksen persoonallista
kiertopalkintoa, van-
hanaikaista "kilkutet-
tavaa kelloa" ja kultaisia
omenoita, tunsin iloa ja
ylpeyttä saadessani toi-
mia kapteenina hienossa
joukkueessamme, jossa

pelasivat heittojärjes-
tyksessä: Allekirjoitta-
nut, Kai Wist, Timo
Kauste ja Petri Kauste.

Kotimatkalla myös muut

laivamatkustajat saivat
nauttla menestykses-
tämme kellonkilkutuksen
muodossa.-.

Ennen toiseksi viimeistä
päätä olimme tappiolla 6-
2 ja finaalipaikka näytti
lipuvan ulottuviltamme.
Joukkuehenki oli kui-
tenkin edelleen korkealla
ja taistelutahtoa löytyi.
kaikki tai ei mirään -

tatkiikalla otimme toisek-
si viimeisessä päässä

neljä pistettä ja peli oli
tasan! Kun vielä viimei-
sessäkin päässä saimme

ankkurimme Petrin
loistavan v iimeisen
heiton turvin pisteen, oli
semifi naali kääntynyt M-
Curlingin voitoksi
numeroin 7-6.

M-Curling oli histo-
riallisesti selv innyt en-

s immäisen kerran tur-
nausfinaaliin, uttatämä
ei suinkaan vielä tuonut tyydy-
tyksen tunnetta vaan jokaisella
joukkueemme pelaajalla oli nyt

sessä päässä kivien kahvoja sen

venan liikaa, että vastustaja siirtyi
h€ti 3-0 johtoon.Tästä eteenpäin

vastustaj an kiviä... Taktiikka
onnistui, vaikka vastustajamme
saikin kahdessa viimeisessä pääs- O. fussanen

M-Curlingin voitlåisa joukkue

Curlingliiton j äsenseurat
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9 r4- 450 061
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'95EM-kisot1 95EM-kisottffi
Verta kentälle Grindelwaldissa

*IfuretwM

Suomen naiset ottivat sen mitä tavoittelivatkin - paikka Hamiltonin MM-kisoihin Kanadaan.
Hamiltoniin odotellaan yli 150 000 katsojaa, mikä kielii lajin suosiosta Kanadassa.

ec ls great. EM-kisatavoite
saavutettu ja maaliskuinen
Kanada siintää silmissä -.ia

kaikki ne ihanat curlingkaupat-

ioita varten on jo aloilettu säas-

lämään sukanvarteen. N iin. ja
henkiscsti aloitettu valmistau-
tumaan suuriin katso_jamääriin ja
n rm ik irjoitustcn raapustamiscen...

Malka Grindel\\aldiin l-uk-
holman .ia Zurichin kautta sujui
konrmclluksitta (Hemc hci. kcnen

kassi on tuolla laiturilla l? Calch

)ou!!). mutta l0 tuntia kulku-
neuvo.ja vaihdellen pisti ajatlc-
lcmaan. cttä euroajasta huolimalta
olemnc siltenkin kaukana Kcski-
Iluroopasta, kollcgal mm N,losko-

\ asta n)atkasi\'at kisoihin ornilla
autoillaan kuudessa tunnissa.

Grindclrvald uinui kaurriissa

laaksossa alrringonsätciden ulol-
tumattomissa odotlacn vielä
lulevan lurislikaudcn alkamista.
Malka hotellilla EM-niiyitåmölle
ci kä) n) t edcs alkulämmilclystä
- sillä halli si.iaitsi (curling)kivcn
heiton pääss ä. Jääolosuhleel
olivat kotoistakin vaikeamrnat -

.iokaincn rata oli uusi lutlavuus.
Jäistä ci \oinul .iuuri .iärjcstaiiiä
kiit€llä.

Pcli-ilon lö) simme .iäista
huolimatta kaik k iin ) hdcksään
pcliin.iä se näk) i lopputulokscssa
- p) sr) llnmc pcraamaan omaa

rauhallista pcliä taitoicrrme
m u ka isesti. Mcillc cnncn niin
\ aikcilssa poislopelissii .'o pa

) lilirnInc ilse mme. Mitaiain ei

.iälkeenpäin siis larvitseiossitella-
mistå voimmc olla cncmmän kuin
lyyt) viiisiä. l.lrityiscn olccl lisra
oli. ct1ä pidintme hermot kylminä
ratka iscv issa pclcissä. näin
varsinkin pc lissä ltävaltaa vas-

laan. kun panokscna oli paikka
KanadIssa pidelläviin NIM-
kisoihin. Lcntolipul tak atas-
k u sssa lei.iailimmc curling-
ravinlolaan nauttimaan ansaitut
voitto-oluet (vcsih:in on Svcitsissä

olulta kalliimpaa)ja pian huoma-

s jmmc illan lipsahtaneen cnnak-
kosuunnitelmista poiketen kum-
milusjunaraitcille. Jammausfi ilis
oli lulinen - o limmehan .laana. An-
ne. Nina. [,aura .ia Tiina saa-

vuttaneet jokrisen curlingpclaajan

unelnr an piiästä Kanadaan -

curlingin Mckkaan.

Suomen Curlinglehti l/96
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MIESTEN MENESTYS
OLIVA\TIVIATON

Suomen miesjoukkue EM-kisoissa Jori Aro,, Marko Poikolainen, Riku Raunio, Jussi Heinonen
ja Ville Mäkela pelasi A-sarjan ryhmässä 1, jonka muut maat olivat Skotlanti, Itävalta, Norja,
Hollanti ja Saksa. Ikävien jalkavammojen sävyttämä yritys saavuttaa MM-kisapaikka epäonnistui

VastoiIkäymistenkin jålk€en irtosi vielä hym]'

- laihana lohdutuksena se. että A-sarjapaikka säilyr.

n simmäinen pe limmc -

nuuten ainoa. jonka
pe las imme täysin ter-

v cc llä ryhmällä- oli NorJaa
vastaan. Yksi maailman tunne-

tuinrmista curlingpclaajista. Ilgil
-l-lki' Ramsljcll. oli tiukoilla Jori

Aroa vastaan.ja hä! isimme pelin

v asta viimeiscllä ki!cllä 6-7.

Sc uraa v aks i vastaan tuli
curlingmaailman huipulle va-

kuuttavasti lia pysyvästi) nous-

sut Saksan Andy Kapp. Pelimme

kulki .ja .iohdimmc viimeiseen
päähän Iähdcttiiessä 5-4. Enpä

ti€dä. olisiko pitänyt varmistaa

helpohko 5-5 .ia mennä lat-
kopäälle. Nyt kuitenkin teimme

sen ratkaisun. cttå lähdi mme

yrittämään varastaa pään vorttoa.

.iohon meillä toki oli täydet
mahdollisuudet. Flpäonnistuimmc

ia Saksa pääsi kuittaamaan vii-
lnciscn pään 3-0. Tappio 5-7
tunlui losi pahalta.

Sitten olikin vuorossa IIol-
lanli. sama maa ja.joukkue. ioka
oli maaliskuussa ollut ensimmäis-

lä kertaa MM-kisoissa. Selvisim-
me selvästi ylilatautuneista tulp-
paanimaan pojista hclposti 8-2.

Alkusarjan viimeistä edelli-
ncn vastustajamme oli Ilävalta.

.ioukkue oli miclcstäni pelillisesli
lohkon huonoin. multa niin vain

kävi. että häisimme tämän tärkeän

koiloksen 5-3.

Skottien Hammy McMillan
voitti meidät sitten 8-2. Kuudcn-
nessa päässä ottelu oli vielä 3-2,
mutta )ksi epäonnistuminen vei

Inahdollisuudet. Kun H o llanti
samaan aikaan hävisi Itiivallalle.
oli MM-kisapaikka menetetl!.

Loppu.ien lopuksi meillä oli
sitten si.ioituspeleissä vain yksi

otl!'lu. Vaslassa oli uusi tuttavuus

Bulgaria Paras pelifiilis oli ka-

leissa ia hävisinrme 7-8.

Miesten puolella suurin y1-

lätlåjå oli mielestäni Italia, joka

si.loittui ncljainneksi. Joukkueen

valmennuksesta vastaa takavuo-
sicn maailrnanmestari, sveitsi-
läinen Otto Danieli. Muut kuusi

MM-k isoih in matkaavaa mäata

ovat EM-k isajärj estyksessä
Skotlanti. Sveilsi. Norja, Saksa-

Flnglanti.ia Ruotsi. (llkopuolelle
jäi niinkin h)'viä maita kuin
kokenut'lanska ja u ude lleen
nousussa olcva Ranska. Naisten

puolella kärki on hieman
crit) yppincn. Kuudcn kcula on

Saksa, Ruotsi. Skotlanti. Norja
Svetsi ja Tanska. Si en tuleval
sclvästi Suomi .ja ehkä Ranska -
kaukana n äiden lakana sitten
muul.

Suomen Curlinglehti I /96
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Juniorit karsivat Italiassa
MM-paikka jäi talla kertaa haaveeksi

Turna u ksen pä:itteeksi msisiuivat
Paavo Kuosmånen. P€rttu Piilo.
vålmentajå Ol le Brudstcn,

tuopilliset olnttr. Kuvasså alkaen oikelta Kalle Kiiskinen,
Riku "Rocky" Raunio ja joukkueen monivrotinen ruotsalsis-

T ähdimme markalle ruohon

I pizzan. pastan ja mafian
l -./kotimaahan varhain 2I

päivän aamuna. Hyvinkäältä au-
toon pakkautui Paavo Kuos-
manen, Riku Raunio ja Kalle
Kiiskinen sekä Malmilta kaptee-
nimme Perttu Piilo. Matkareitti
kulki Berliinin kautta Munche-
niin. josta italialaiset järjestäjät
noutivat meidät bensarahoja vas-

taan. Matka tosin viivästyi pari
tuntia, koska käyttämämme sak-

salainen lentoyhtiö unohti väli-
lasku n aikana siirtää matka-
tavaramme. Tie M unchen istä
Itävallan.ja Alppien halki Bres-
sanoneen oli meille tasankolaisille
mielenki intoista katseltavaa.

Vielä matkapäivän iltana
läh d imm e tutusiumaan peli-
areenaan. Halli sijaitsi kymme ne n

minuutin kävelymatkan päästä
majapaikastamme Hotelli Jaro-
linista. Ensivaikutelma hallista oli
hämmentävä. Italialaiset eivät
olleet viitsineet tehdä seiniä lop-
puun, vaan niissä oli ammottavia
reikiä. Ajattelin, että €ihän etelä-

eurooppalaisessa maassa voi
kannattaa taloudellisesti ylläpitää
säiden armoilla olevaa ulkoilma-
hallia. Toisaalta j u listeet ja terve-
tu loto ivotu kset, jäälle asetellut
vihreät matoi ja reunalaudat saivat
kuusirataisen hallin näyttämään

nuorten MM-karsinnoille sopi-
vaksi peliareenaksi. Kuitenkin
samana iltana pidetyt harjoituks€t
olivat pettymys. Jää oli tahmea,

luisto hädin tuskin 20 sekuntia,ja
kivissä tuntui olevan suuria eroja.

Seuraavana päivänä Euroo-
pan curlingliitto oli järjestänyt
osanottaj ille Go lden Broom-
curlingkurssin. Neuvoja ja ope-

tuksia oli .iakamassa norjalainen
Eigil Rams!ell- kolminkertainen
maailmanmestari ja Calgaryn
olympiavoittaja sekä saksalainen

Rodger Schmidt. Pikaiseksi ja

pinnalliseksi jäänyt kurssi antoi
muutaman hyödyllisen v inkin
lisäksi mahdollisuuden tutustua
jääolosuhteisiin.

Lähdimme turnaukseen hie-
man ristiriitaisin tuntein. Tänä
syksynä olimme harjoitelleet
enemmän kuin aikaisemmin ja
edellisvuoden hyvä menestys,
voitto MM-kars innoissa Pra-
hassa, lupasivat hyvää. Toisaalta
monivuotioen peli- ja matkatove-
rimme, Teemu Salo, oli ukottu-
misesta johtuen jäänyt kotiin ja
joukkoomme iloiseen oli liittynyt
Fc Pubin ansioitunut peluri ja
pitkäaikainen ystävämme Riku
Raunio. Myös ennakkosuosikin
paineet ja ehkä liiallinen itse-
varmuus olivat riskitekijöitä.

Kun Bulgarian poikajoukkue
jätti saapumatta kisapaikalle. jäi
kaksi jatkopaikkaa jaettavaksi
kahdeksan j oukkueen kesken.

Peliohjelmana oli yksinkertainen
seitsemän pelin sarja ja tasapis-
teissä ratkaisee katkaisupelit.

Arpaonni oli antanut ensim-
mäiseksi vastustaj aksi Tsekin
tasavallan. Pari vuotta curlingia
harrastanut joukkue oli vielä
astetta heikompi ja hävisi selvin
numeroin ll-3. Toinen peli oli
kovaksi tiedettyä ttalian jouk-
kuetta vastaan. Kisojen suurim-
man yleisön edessä peli aaltoili
puolella toiselle, mutta lopulta
suurinumeroisen ottelun voitti
isäntämaa onnistuneen viimeisen
pään pelillä luvuin l2-13. Pela-

simme hyökkäävää peliä hiljaisilla
poistoilla ja heittämällä paljon
määrämittaisia heittoja ja onnis-
tuimmekin, lainataks€ni Roy
Sinclairia, voittamaan pelin kolme
kertaa, mutta häviämään neljästi.
Katkerasta tappiosta huolimatta
sai m me kasattua joukkueen
seumavaan peliin, joka alkoi vain

45 minuuttia myöhemmin. Vas-

taan asettui pitköaikais€t ystä-
vämme ja vastustajamme Eng-
lannista. P€lasimme ottelun cur-
lingille ominaisessa vastustajaa
kunnioittavassa ja ystävällisessä
tunnelmassa. Saimme kuitenkin
yliotteen heti ottelun alusta alka-
en ja voitimme ansaitusti I I -4.

Rankan l0-tuntisen pelipäi-
vän jälkeinen aamu koitti tuskai-
sena. Ensimmäisenä pelipäivänä
jäällä vietetyt kymmenen tuntia
tuntuivat lihaksistossa. Hieman
kukonlaulun jälkeen alkaneessa
pelissä kohtasimme todella nuo-
ren, varakapteeni vasta l2-
vuotias, Itävallan joukkueen.
Ottelun alku oli meille todella vai-
kea, mutta pelin edetessä pää-

simme ottelun herraksi. Koke-
muksemme avulla onnistuimme
tappioasemasta nousemaan l0-7
voittoon.

l0 Suomen Curlinslehti 1 /96



Peli Ranskan viime vuotista

MM-kisajoukkuetta vastaan oli
alusta loppuun jännittävä. Kol-
martnessa päässä he onnistuivat
viinieisellä kivellä saamaan kolme

pistettä. Kapteeni Cyrille Prunet

pelasi täysin riskitöntä, virhee-

töntä ja tylsää öurlingia johto-

aseman saavutettuaan. Aseetto-

mana Ranskan virheetöntö Poisto-
peliä vastaan, emme pystyneet

nousemaan tappioasemasta vaan

hävisimme
Myö häisotteluss a vastaan ensi

kertaa arvokisoissa esiintynyt
Venäjän juniorijoukkue.
Pakkovoiton edessä pelates-

samme emme saaneet ihan paras_

tamme irti,.joten taitava pietari-
laiskvartetti voitti ansaitusti 4-6.

Seu raavan aamun pellSsä

vastaan asettui Norja. Täysin
merkityksettöman pelin hyvien
ystövien kesken hävisimme 7-4,

ia Ioppusijoituksemme oli viides

sija. Turnauksen voitti puhtaalla

pelillä Norja, mutta toisesta jat-

kopaikasta jouduttiin Pelaamaan
uusintaottelu Venäjän ja ltalian
välillA. Italian kapteeni hallitsi
hermonsa ja onnistui ratkaise-

maan pelin viimeisellä heitollaan.

MM-kilpailupaikan poikien
sarjassa sai s iis Norja sekä Italia,
ja tyttöjen sarjassa paikan voitti
Ranskan joukkue.

Karsintaturnauksen Jär_
jestelyt olivat paremmat ja juhla-

vammat kuin aikaisemmin ja
myös peliolosu hteet olivat
yllättävän hyvät. Pelejä edeltävät

seremoniat, lauantai-iltana jär-
jestetty Pasta party ja järjes-

telykoneiston ammattimalsuus
jättivät minulle positiivisen ku-

van tämdn kautisesta karsin-
taturnauksesta. Merkittävimpänä
muuloksena eurooPPalaisessa

curlingperheessä huomasin Itä-

Euroopan tason nousun Venäjän,

Tsekin maan ja Bulgarian johdolla.

Kalle Kiiskinen

4 -6.

E
GD

il

Hyvinkääläiset olivat eDsim-

mäistä kertaa pelaamassa Stock-

sundin kuusirataisessa hallissa.

Ensimmäisessä pelisså oli
vastassa todellinen veteraani-
joukkue, Tom Schäfferin MM-
kultajoukkue kolmenkymmenen
vuoden takaa. Yli viisikymppiset

herrasmiehet pelasivat tyy li-
kästä ruliinipeliä häviten kui-
tenkin nuoremmilleen 4- I I -

Ruotsalaisten tasoitus oli kaksi

suomalaisten nollaa vastaån.

Toisessa ottelussa hYv iD-

kääläiset löivät kolmella tasoi-
tuksella pelarneen paikalliser
juniorijoukkue Rydmanin l2-7.
Kolmas peli oli tasokkain, kun

vastaan liukui tasoitukseton An-
ders Krauppinjoukkue. Anders on

Ruotsin kuviopelimestari hurjalla
tuloksella 91, kuo maksimi on 96.

Tulos on Ruotsin ennätys. Peli oli
tasainen ja jännittävä aina vii-
meiseen kiveen asti. Krauppin
joukkue voitti 6-4 ja hyvinkää

läisten pelit loppuivat siihen.

Tasoit usturn au ksessa

annetaan ennakolta heikom-

mille joukkueille valmiiksi
pisteitå, joten kokemattomön-
matkin voivat menestyä, Täl-

laisissa turnauksissa on myös

hauskanpito yhtä tärk€ää kuin
menestys.

Mikko Orrainen
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un Suomen C u rlinS-
ll]hden suunnittelu ja
tekeminen aloitettiin

loppuvuodesta -93. oli tarkoitus

välittää laj in harrastaj ille curling-
tietoulta.ja -taitoja laidasta laitaan.

Tarkoitus oli saada tieloa kaikkien

.iäsenscurojemme to'minnasta.
Koska toimitus oli alusta lähtien

varsin picni. vastuuta iaetliin
lchden monipuolisuuden takaa-

miscksi jäsenseuro.ien kesken.

l'arkoitus oli. että ne itsc ta oma-

alotleiscsti toimitiaisivat jultuja
kuvineen lehteen.

Aktiivisuus

'l-avoittcista ilmoitettiin mo-

nin tavoin ja monccn kertaan.

kirjallisesli ja suulliscti. Mutta
kuinka on käynyt? Yhden seuran

aktiivisuus on sclväs1i ) litse mui-

den. Monien iclestä lehti on liian
Hyvinkää-painotteinen... Ssei
kuitcnkaan tarko ita silä, €ttä.
toimitus kokisi muiden seurojen

toiminnan v:ihäpätöisemmäksi
kuin Hyvinkään. Kaikkien seu-

ro.jen toiminta on yhtä merkittåvåä

ja seuratoiminnan kehittymisen

kannalta o lisi tärkeää vaihtaa

tietoiåja kokemuksia Iehden väli-

tyksellä. Juttujen äärä on suo-

raan verrannollinen seurojen akti-

ivisuuteen. Jokaisella seuralla on

varmasti jotakin kerrottavaa tol-
minnastaan - valitettavasti usein

puuttuu nc aktiivit. jotkajutut kir-

.ioit1aa.

Toimituksen tehtävä

Curlinglehder toimilus on

cnsilehdestä lähtien pyörinyt
täysin vapaachtoisin voimin ja

ilmaiseksi. Näin pienillä resus-

seilla toimiessaan on toimituksen

tehtåväksi muodostunut lehden

täitiäminen, postittaminen, juttu-
jen kokoaminen ja ideoiminen.

Ki{oitamme myös jonkin verran

juttuja itse, mutta valitettavåsti
ajan puutteen vuoksi .ioudumme
usein siitä linkimään. l oivom-
mekin apua aktiivisilta curlingin
harrastaj ilta .iuttujen kirioilla-
mlSeen.

Sisiiltö

Kaikki j utut. jotka toimi-
tukselle toimitetaan. julkaistaan

kuvineet. Nc voivat olla lyhyitä.
pitkiä ja kaikkea siltä väliltä.
kunhan ne vain _iotenkin liittyvät
curlingiin. Toimitus kokec kaikki
j utut tairkeiksi ioten rohkeasti
kynä käteen. Myös hyviä ideoita

ja kritiikkiä otamme mielellämme

vastaan-

Mitä pitäisi tehdä?

Jokaiscn jäsenseuran tulisi il-
moittaa lehdellc'Juttuvastaava"
yhte-,-stieloineen. Hänen vastuul-

laan olisi koota mahdolliset jutut

seuran sislillå.ia välittää ne Cur-

linglchden loimitukseen (cnnen

deadlincal). IIänen ci tarvitse vailt-

tämättä itse kirjoittaa yhtään ar-

tikkelia - riittää että muut klr-
joittaval ja hän kokoaa ne ia lähet-

1ää clccnpäin.

JLrtun aiheita voi esimerkiksi

olla: uusi hallihanke. sarjatilanne,

scuran h istoriikki. turnauksel,
henkilajkuva. lulcvaisuudcn näky-

mät jDc.

f ommi lläti

UPN- D ata II j a Houseguards kärj essä

T -f yvinkään m€statuus-
lll-l sanassa on Pelatlu nel_

I I:a turnausta ja lehden

mennessä parDoon Pelataan
viides ja viimeinen turnaus-

Kauden alun veikkailut ovat

pitäneet paikkansa ja "neljan

kova' on karannui jo muilta.
UPN-Data johtaa sariaa yhdessä

Houseguardsin kanssa nelj än

pisleen erolla Glidersiin. Vuo-

den takainen SM-ykkönen FC

Pub on n{rljäntenä viisi Pistottä
kärjen takana. Viimeinen turnaus

näyttää sittcn kärjen lopullisen
järiestyksen.

Nämå Deljä joukkuetta ovat

rutinoitunecsti vallanneet loka
turnaukscssa semifinaal ipaikat.

poikkeuksena F'C Pubin enncn

aikaincn putoamincn kaudcn

UPN miehistö harjaamassa.

toisessa lurnauksessa. Keski_

näiset ottelut ovat osoitlanect. 9t_

tä kuka tahansa näistä neljiistä voi

!oittaa SM-cupin. KuoPiossa tus-

kin muillajoukkueilla on asiaa nel-

jän parhaan joukkoon.

Hyvinkä:illä on nyt kärJen

osalta hyvä kilpailutilanne, joka

varmasti nostaa.ioukkueiden tasoa

entisestAän. Kärjen takana on

myös muutama joukkue jotka voi-

vai sotkea kärjen kuvioita. Näistä

Eurocks on ehkäpä kovin uhkaaja

ja on ollut jo todella lähellä semeF

hin pääsyä. Myös naisten EM-
kuutoset ovat väläytelleet tailo-
jaan, josta osoituksena semifi naa-

lipaikka kauden toisessa turnauk-

sessa.

Toinen ja kolmas divisioona
jakauluivat syyskierroksen j äl-
keen kolmeen loppusarjaan. En-

simmäistai loppusarjaa ovat hal-

linneet 70-ja 8!-!ukujen huiPPu-

joukkueet Willi ll ja Liikunta(ent.

Vato). Willi ll:lla on takana jd
kunnioitettavat 25 vuotta cur!
lingia. Nämä kaksi ovat vahvasti

taistelemassa noususta Mesta'
ruussarJaan.

Toista loppusarjaa johtaa koi
kcnut Vesipoiat.ia seuraavara tu'
lee naistcn SM:stä menestYstäia-

noava äMMMMä'L Kolmannes'l

sa loppusarjassa Patit on JYrän-
nyt vakuuttavasti ja vicnce sar'l

jansa voiton.

TH

Mestaf u u s s a fj a h I u f n ausl e rt

tulokset neljdn parhaan osolta

löytyj sivulta l7
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tll-J 
-l7 .-10.12. pelattiin Elit-tason curlingturnaus SWEDISH CUP '95

Sundsvallissa. Suomesta oli mukana vain moninkertaisen EM-
kävijän, Markku Uusipaavalniemen kipparoima joukkue. Kah-
denkymmenen kovatasoisen joukkueen turnauksessa hyvin-
kääläiset jäivät niukasti pois kahdeksan parhaan joukosta.

oIi

Hyvinkåålåisten

Tommi Håti ja
Swedish Cup-.joukkue vasemmalta:Markku ja Jussi

ruotsalaisvahvistus Mikael Karlsson

urnauksessa jaettiin
palkintorahoina peräti
66000 kruunuaja näitä oli

tavoittelemassa niin Euroopan-
ku in m aailm an mestareitakin.
Joukkueet olijaettu neljään loh-

koon, joista kustakin kolme pa-

rasta pääsijatkoon.

Hyvinkääläiset eivät saaneet

täyttä joukkuetta kokoon, joten

ruotsalaiset lupautuivat hankki-
maan nelj änen pelaajan jotta
Suomikin olisi edustettuna ki-
soissa. Valmislautuminen aloit€t-

tiin pikaisesti treenaamalla Sund-

bybergissä. Ero on tunnetusti val-

tava siirryttäessä Suomen keh-

noilta jäiltä Ruotsin kunnollisiin
curlinghalleihin.

Sundsvallissa joukkueeseen

liittyi mukaan paikallinen curling-

harrastaja Mikael Karlsson ja pelit
aloitettiin vanhaa tuttua Peter
"Peja" Lindholmin kokoonpanoa

vastaan. Takavuosilta heillä on

muun muassa kaksi juniorien
maailmanmestaruutta. Ottelu oli
tasainen alusta astija viimeiseen

piiähän Iähdetti in tasapisteissä 3-

3. Viimeisen kiven turvin Lind-
holm piti pintansaja otti 4-3 voi-
ton.

Seuraavaksi hyvinkääläiset
voittivat Carlssonin Malungista

7-4 ja hävisiväl pienen tunaroin-

nin jälkeen kokeneelle Mats Ny-
bergille 6-2. Viimeinen ottelu tuli
voittaa j otta .jatkopaikka aukeisi
ja voitto tuli j uniori-ikäisestä
Granqvistista 7-4.

Lohkojen kakkoset ja kolmo-

set kohtasivat arvotuin ottelu-
parein - tappio tiesi putoamista.

Arpaonni ei suosinut Markku
Uusipaavaln iemen joukkuetta ja
vastaan asettui moninkertainen

EM-voittai a ja MM-mitallisti
M ikael Hasselborg joukkueineen.

Kuvia kumartelematta hy-
vinkääläiset taistelivat 4-3 johdon

viimeiseen päähän lähdettäessä.

Tasainen pää kääntyi lopulta
Hasselborgin niukkaan 5-4
voittoon. Voitto olisi tiennyt vä-

hintään 1500 kruunun palkinto-
rahoja...

Sijoitus oli kovassa seurassa

mukavasti yhdeksäs ja tasaiset

ottelut osoittivat ett€i Euroopan

kåirki ole tavoittamattomissa. Ny-
kyisillä harj o itusolosuhteilla ei

kuitenkaan juuri Iähemmäs huip-
pua päästä - oma kunnon halli
olisi tarpeen.

Turnauksen voitonja 30 000

kruunua vei Peter Lindholm, lyö-
tyään finaalissa Norj an And-
reassenin 7-5. Kolmas oli Ruotsin

Felt ja neljäs Mats Nyberb Tuk-
holmasta-

Uusipaavalniemi,

BEATLES yhty
Sarjaa s€uranneet

vat kohtauksen jo
Beatlet p€laavat curlingi
Sveitsin alpeilla. Pel

toimi lumeen kovaksi tampattu

alue. Kentän pituus oli noin
puolet normaalista ja kiviä
heitettiin vain yhteen päähän.

Heitat tapahtuivat suoraan ha-

kiltaja harjoina toimi risubruu-

mia muistuttavat harjat.

Kohtaus oli otettu B€at
lesien elokuvasta HELP,
valmistui vuonna -65. Beat
lesien myöhemmistä curling
harrastuksista ei ole tietoa.

Curling aiheisen netti-
surffailun voi aloittaa
mukavasti seuraavista
linkeistäi

http://www.yahoo.com/En-
tertainmentSports/Curling/

Icing (iäänhoidosta kiinnos-
tuneill€): http://www.
netaccess. on.ca./icing

Hamilton (MM-kisoista):
http ://wchat.on. ca./curling/
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Pitkän linjan curlaaja

Juhani Heinonen
uhani Heinonen on uransa

huipulla, takana on 20 vuot-
ta työtä curlingin parissa hY-

vällä menestyksellä monella
curlingin osa-alueella. Kuten kaik-

ki julkisuuden aktiiviset henkilöt.

ei Hemppakaan ole vältt) nyl
ristiriitaisilta mielipiteiltä. On

kunnioitettavaa. että kritiikki ei

ole miestä lannistanut. vaan Heme
jaksaa edelleen; Hyvinkään Cur-

lingseuran johtokunnan Jäscnyy-
den lisäksihänet valittiin Suomen

Curlingliiton hallitukseen täksi
vuodeksi. 55 ikåvuotta ja 20
vuotta curlingia ei rasita Jussi

"Hemppa" Heinosta - päinvas-

toin. Mies uhkuu elinvoimaajosta
moninuorempi voi vain haaveilla.

Monipuolisena urheilijana ja
menevänä miehenä tunnettu
Hcmppa eli nuoruutensa Helsin-
gissä. Hän harrasti menestyksek-

kääst i yleisurheilua ja pelasi
koripalloa Panttereissa. Menes-

tystä tuli myös koulussa. Erityi-
sesti matematiikka kiinnosti ja
lukion jälkeen alkoivat opinnot
Helsingin Yliopistossa. 1964

Hemppa valmistui matematiikan

opettajaksi ja työpaikka löytyi
Sveitsinrinteen koulusta Hyvin-
käältä. -Tulinne Erövuoren Jus-

sin kanssa siv[stämAän maaseu-

rua, Jussi leikkisästi tokaisee-

Uusi paikkakunta tuli pian

tutuksi. Hyvän ystävänsä Mäke-

län Jorkan (Willi It) välityksellä
hän tutustui siihen asti pääosin

kaupungin johtohenkilöiden har-

Stadin kingi la n dclla...

rastamaan curlingiin- Aluksi outo

laj i herätti Heinosessa huvittunei-

suutta, mutta yllättävä käänne tuli
syksyllä -75. -Orraisen Kake

ilmoitti naama pokerina ilmoitta-
neensa Sl'R:n opeltajista koostu-
|an joukkueen Hyvinkäan cur-
lingsarjaan, Jussi kertoo. Jouk-

kueessa pelasivat Kaken ja Hem-

pan lisäksi Erävuoren Jussi ja
Lignellin Eso. Jalkapallon ja oluen

ystävinä joukkue ristittiin Fc

Pubiksi.

Pelaaminen aloitettiin II-
divisioonassa Sveitsin hyppyri-
mäen juurella. - Joukkueita taisi
olla mukana yhteensö 16 ja hett

e ns immäise I Iti kaude I I a nous i mme

ykköseen, lleinonen muistelee.

Seuraavana vuonna Pubjo saavutti

hopeaa.

Menestys

Takana on nyt kunnioitctta-
vat 20 vuotta curlingiä. Menes-

tystä on myös tullut: neljä SM

kultaa ja yhtä monta hopeata.

Hyvinkään sarjoissa eri värisiä
mitaleita on tullut runsaasti, tark-
koja iukuja ei Fleinonen äkkisel-
tään osannut sanoa. Myös EM-
ja MM-edustuksia on lukuisia.

- Kaikke i n hie no i m a I ta tuntu i loJ l-
ld viimeisin SM-roillo - loinenhie-
no kokemus ja saavulus oIi
Ilinnipegin M)ll kisat -91. Hem-
pan mieleen onJäänyt myös vuo-

den 1990 JMM, jolloin Suomen

pojat olivat ensimmäistä kertaa

MM-kisoissa ja Hemppa poikien

mukana valmentaiana.

Junnucurling

Menestyksen myötä kasvoi

innostus curlingia kohtaan. Pubin
jäsenet kokivat rärkeäksi curling-

tietoisuuden levittämisen Sveit-

sinrinteellä, Heinonen ehkäpä nä-

ky v imm in. Matikan tunneilla
saattoi yllättäen olla laskennan si-
jaan curlingvideoiden katselua.

En s imm äinen op pilaista
koostuvajoukkue oli Suomen me-

nestynein, legendaarinen Markku
Hämäläisen ja Jussi Uusipaaval-
niemen kipparoima Four Boys.
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Pojat olivat aloittaessaan vasta

I 4-vuotiaita. Heidän esimerkkiai2in

noudattaen alkoi Sveitsinrinteeltä
tulla lähes vuosittain j unnu-
joukkueita sarjoihin mukaan.

Tälläisiä olivat esimerkiksi: Glid-
€rs (Jari Laukkanen), Kohtuuden

Ystävät (Terhi Aro), Rolling
Stones (Tommi Oksanen), CC

Pavis (Jori Aro), tcestones (Jari

Paavilainen)jne.

Heinoselle ei riittänyt pelkän

alkuinnostuksen luominen, vaan

kaukoviisaasti hän panosti jun-
nujen jatkuvaan koulutukseen.

Usein hän on ollut mukana arvo-

kisoissa edustusjoukkueiden val-
mentajana jakaen tärkeitä neuvoja

nuorille joukkueille. Tältä pohjalta

ovat kaikki nykyiset kärkijoukku-

eemme raivanneet tiensä huipulle.

Ilman Jussia - muita Pubilaisia

unohtamatta - tuskin Suomen cur-

lingosaaminen olisi tällä tasolla
millä se 

'lyt 
on.

Ja pyyteetön työ j uniori-
curlingin kehittämiseksi jatkuu.

Jussi vastaa yhdessä Teemu Sa-

lon kanssa koululaiscurlingista
Hyvinkäällä.

Curlingin nZikymät
Suomessa

Viime kausi oli Hyvinkäällä
pelaajamäärien osalta Hemen mie-

lestä pettymys. Joukkueiden
määrät olivat hienoisessa laskussa

ja huolestuttavalle kehitykselle
tuli tehdä jotain. Niinpä hän on

innolla lähtenyt kehittämään Hy-
vinkään curlingseuran toimintaa
johtokunnasta käsin, keskittyen

erityisesti koululaiscurlingiin.

Heinonen kokee lajin kannal-

ta Hyvinkään etumatkan muihin

curlingpaikkakuntiin huonoksi.
Varsinkaan miesten puolella ei ole

tiedossa valta-aseman uhkaajia

moniin vuosiin. Suuret tasoerot

eivät edistä seurojen välistä ter-

vettä kilpailua ja yhteisten tur-
nausten järj estäm istä, j olloin har-
joitteluinto ei kasva eikä curling-
tietous leviä. Heinonen toivoisikin
muiden paikkakuntien kirivän
Hyvinkään etumatkan mahdol-

lisimman nopeasti kiinni.

KEHITYMME
JOTJKKIJEENA
SIJLTNNITTELIJ
JAANALYYSI

narhaan mahdollisen tulok-

Hsen saavuttamiseksi har-

I joinelun tulee olla suunni-
teltua. Harj oittelun suunnitte-
leminen Suomen curlingpiireissä
tuntuu olevan sangen harvinaista.
Toivottavasti jatkossa, panosten

kasvaessa, yhä useampi joukkue

tunt€e tarvetta harjoitteiden tark-

kaan valintaan ja tulosten tutki-
miseen.

Suunnittelu

Perusajatuksena on harjoit-
telun suunnitteleminen kolmeen
erijaksoon:

L peruskuntokausi

2. kilpai lukaute e n v a I m i s t ava

periodi

3. kilpailukausi

Karkeasti niiden sisältö:

Peruskuntokaudella ( kev ät -
kesä) keskitytään peruskunnon

kohentamiseen. Erilaiset
pallopelit, lenkkeily ja kuntosali

työskentely toimivat erittäin
hyvinä harjoitteina. Koska curl-
ing on notkeutta vaativa lajion
syytä kiinnittää huomiota
venyttelyyn heti alusta alkaen.

Kilpailukauteen valmistava
periodi (kesä - syksy) koostuu
yhä lajinomaisemmista harjoit-
teista. "Kevennetään" harjoit-
teita, ei niiden määrää, esim. kun-

tosalilla maksimivoimaharjoitteet
voi lähes unohtaa. Herkistellään,
nautitaan rankan peruskunto-
kauden hedelmistä ja Iisätään
ohjelmaan venyttelyä. Curlingia
on vaikea harjoitella lajinomai-
sesti ilman jäätä, joten huippu-
joukkueet ovat perinteisesti osal-

listun€et Ruotsin curlingkauden

avaukseen. Muutamia hyvinkää-

läisiä curlaajia (nimiä mainitse-

matta) on nähty jopa pelaamassa

petanquea pitkin kesää...

Kilpailukaud€lla (talvi -

kevät) harjoittelu koostuu lähes

ainoastaan laj iharj oittelusta ja
lihashuollon tärkeys korostuu.
Sarjapelien Iisäksi turnauksissa
pelaaminen on ryhmän kehittymi-
sen kannalta must-juttu.

Harjoitusohjelma

Joukkue suunnittelee yhd€s-

sä harjoitusohjelman, joten sitou-
tuminen (ryhmänä ja yksilöinä)
harjoitteiden suorittamiseen on

välttämätöntä. Suunniteltaessa on

hyvä muistaa; ei määrä, vaan mää-

rä ja laatu yhdessä. Curlingiouk-
kueessa on vain 4 - 5 pelaajaa" joten

SUUNNITTELU

Tovoite

Völitovoite

Henkilökohtoinen tovoite
fÄnxf ÄÄ: tovoiiteiden konkretisointi

Toimitus
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j o kaise llc sopivan harjojtus-
ohjelman tekeminen on aika vai-

vatonta, multa toteuttaminen
vaikeampaa. Ohjelmien ei tietys-

tikään tule olla samanlaisia, vaan

niiden tulee vastata jokaisen Yk-
silön tarpeita. Riittaä, että har-

joitukset jaetaan kahteen tYh-

mään: yhteisharjoitukset ja henki-

lökohtaiset harjoitukset. Urhcilija

merkilsee tehdyt harjoitukset
harjoituspäiväkirjaansa.

Tavoite

Joukkue asettaa tavoitteen'
jonka vuoksi se harjoittelce ja
pclaa. On useita tapoja Päästä ta-

voitteeseen. ltse tuon esilll. sell-

raavaa. Lopullisen tavoitteen saa-

v uttam iseksi i oukkue asettaa väli-

lavoiltecn, jonka avulla sc voi

kontrolloida ascmaansa suhteessa

päätavoittceseen.

Joukkucen Paätavolte vol

toteutua erilaisten Pelaajakoh-
laisten lavoitteiden tuotteena.
l oisaalta pelaajakohtainen tavoitc

voidaan saavuttaa Päätavoltteen
"sivuiuotteena". Tavoitehakui-
scssa harjoittelussa tärkeantä on,

eltä tavoitleet ovat konkreettisia
ja cdes jossain määrin realistisia.

Konkretisoinnilla tarkoitetaan
myös, eltä pelaajan on tiedettävä

mitä hänen tulee tehdä Pääs-
täkseen tavoitteeseen (harjoitte-

lusta alkacn).

Teema

Jokaisen harjoiitelujaksolle
(1ai jopa jokaisclle viikollc.ine )

keksitään jokin teema Teema

saaltaa olla aivan älyvapaa mlelcn-

ilmaisu lai tarkkainharkittu mot-

to. 'farkoituksena on saada pelaa.la

.iollakin tavalla mieltiimään minkä

lakia hiin harioitlelee lai miksi hän

on tekee näin.

Henkimaailma

( urling pelinä on crrltäln
hcrkkä. Moncsli Pclin jälkcen on-

kin kuulunut. cttä voittnjajouk-

kueclla oli parcmmat hemlol Vää-

rin. Ko. .ioukkuc kenties hallilsi
parcmnrin a.ialusmaailmansa kuln

sc to incn- muiden suorittciden

ohclla Kcskittyminen ja rauhal-

lisuus o\ At nvainsanoia flrhei-
lita11a kehitlynlinen harjoittclun

kultaisella tiellä lähtee korvien

vätis1ä. Henkimaailman asioihin

lisään mainttscmlsen ar!olsena
mentaaliharioiltelrn. Yksinkcr-

taistcttuna mentaaliharjoittclu
merkitsee suorituksen läPikäY-

mistä ja kertaamista mielessAän

AnalyYsi

Joukkue kokoontuu kauclen

päätleeksi palaveriin, ioita on

myös pidettävä kauden aikana

sään nöllisin väliajoin tai kun
tarvetta ilmenee. Sana analysoida

tulee krcikan kielestä, jossa se

tarkoittaa irrottaa. Tarkempi miiä-

ritelmä ilmaisce sanan merK l-
tyksissä: hajoltaa osiinsa, eritellä.

.iäsentää. Pelkästään kokonai-
suuden .jaotlam inen osiin ei riitä'
vaan on mietittävä äsioiden sYY

.ja seuraus suhdetta. Analyyslssa

suunta on karkeasta hienomPaan.

Kausi -joukkue - Yksilö

Kausi

Saavutcttiinko tavoite. Jos cl.

niin missä vika? Kauteen täYsin

tyytyväinen joukkue voi miettiä

millä osa-alueella sen tulee paran-

taa osaamistaan.

Joukkue

Curling on joukkuePeli. l ar-

kastelun painopislettä Pitäisin
pcleissä (huom. turnaukset) ja

harjoittelussa.

Y KSItO

Kolmanneksl Panc u -

tuisin ongelmiin tai hYviin suo-

rituksiin yksilötasolla. Joukkue.ia

sen edesottamukset rakentuvat

erilaisen yksilöjen suorltlersta

Helpoin taPa analYsoida kautta on

kysyä itse ltään olinko tYYtY-

väinen panokseeni? vasta kun

tiedät oman arviosi itscstäsi, voit

verrata sitä muiden mielipiteisiin
Kapteeni on joukkueen tärkein

lenkki. joten kaPteenin tulee

varautua tehtävänsä edellyttämän

aseman mukaisesti kritiikkiin tai

kehuihin...

Keskustelu

Keskusteltaessa on hYvä

tuoda myös itsestäänselvYYdet
julki. Asia saattaa vasta ?iänten-

sanottuna ottaa tuulta alleen

Kritiikki pitää pystyä antaa tJa

myös ottaa) rakentavassa hen-

sessZi." Tilastot

Tilastot eivät ole mieliPide-

sidonnaisia, joten analyysiin saa-

daan tarkkuutta. Mitä enemmän

statistiikkaa löytyy joukkueen

suoritteisla, sen parempi. I larlol-

tuspäiväkirjat ja niiden vertailc-

minen harjoitusohjelmiin kertoval

crittäin paljon kuluncesta kaudes-

ta. Jos heittoprosenttitilastoia/
heittokarttoja Yms. ei ole saata-

villajoukkue voi vaikkapa tarkas-

lella sarjataulukkoa kauden crt

vaiheista.

Suuri finaali
Suomessa curlingPelaai ia on

vielä aika vähän ja valmcntaiia

vielä vähemmän (ainoa 'suoma-

lainen" valmentaja, jonka itsc olen

tavannut, on ollut ruotsalalnen

Anders Thidholm). Valmennus-

puolella s iis tYötä rirtiää
varmasti. Toivottavasti voislmme

siirtyä "minä tiedän"-a.jasta kohti
''mc tiedämme"-aikaa. Ugh - olen

puhunut. Pekka Håra

" Kes kittym inen j a r auh all i-

suus ovat avainsanoia. Ur-

heil ij ana kehittyminen har-

joittelun

I cihtee korvien v cilis tä. "

kultaisella tiellci

Yksilö

Kousi Kousi

Joukkue Joukkue
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TIJLOKSTA

MYYRMAKI
Tilanne syyskierroksen
jälkeen:

9
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6
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Hyvinkåiän
Mestaruussarian
Delatut tumaukset:

A-Curling I
A-Curling II
Vato
Jäähalli
M-Curling
Eläintarha
Tapanilan Erä
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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 kirj ekuoressa l 1 .4 f . 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 I . luokan postimerkki paikalleen,
vie postilaatikkoon. Arvonnan tulosjulkistetaan seuraavassa numerossa. Lisäksi voittajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kiitos vastauksestasi !

Kuinka tärkeäksi koet lehden tarpeellisuudenja luetellut artikkelityypit? Ympyröi vastauksesi.
I - tarpeeton,2: menettelee, 3 = sopii lehteen,4: tärkeä,5 = erittäin tärkeä

A Lehden tarpeellisuus

I

2

3

4
5

EM/MM kisakertomukset 3

l
3

3

3

4
4
4
4
4

5

5

5

5

5

SM-kisat | 2

Bonspiel | 2
Seurojen sarjatja turnaukset | 2

Suomalaiset ulkomaisissa tumauksissa I 2

o

7

8

9
l0
ll
t2
l3
t4
l5
t6
t1
t8
l9
20

2l
'11

Joukkue-esittelyt
Kä)tösoppaat
Sääntökoulutus
Lukijakilpailut

2

2
2

2
Liiton hallituksen kokousten pö),1äkirjat I 2
Tekniikkatietous
Taktiikkatietous
Terveysasiat
Curlingvälineet
Curlinghisloria Suomessa

Curlinghistoria maailmalla
Tulevaisuuden visiointi
Hengen luonti, kannustam inen

Seuratoiminnan kehittän inen

I

I

I

2
z
2

2

2

2
)

PuheenjohJajln palsta

News in English
Seurojen kuulurniset

3

3

3

l
3

4
4

4
4
4

3

3

3

3

3

4
4

4

4
4

3

3

)
J

4

4

4

4
1234
tti4
123,1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ldeoita tuleviin lehtiin:
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