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PÄÄKIzuOITUS

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

MM-PAIKAT MIEHILLE JA NAISILLE

MAAJOUKKLTETREENAA

SENIORjT MITTELryÄT VYYNMÄTSSÄ

JT]NIORITMENESTYIVÄT
KARSINNOISSA

10 HOTELHAFENFIAMBURGPOKAL

KI1PAIlU.
KA1ENIERI

21.-23.3. SM-CUP -97
Pirkkola, Helsinki

FINNISH BONSPIEL
Hyvinkåiä

MYYRMÄKI-CUP
Myyrmäki, Vantaa

SENIORI-CUP -97
Myyrmäki,Vantaa
Yhteystiedot:
Eläintarharhan Curlingklubi
Kari Sundell
puh. (09) 294 48ss
fax (09) 294 4844

11.-13.4.

25.-27.4.

26.-28.9.

Kuinka kirj oitan lehteen
Toivo me mahdollisimman monelta lukijaltamme aktiivisuutta
lehtenme sisällön kehittämiseksi. Eräs tapa vaikuttaa lehden

sisältöön on kirjoittaa artikkeli. Sen ei tarvitse olla pitkä, sen ei

tarvilse olla virheetön eikä täydellinen- Riittää, että siinä on asiaa,

.'onka oletat kiinnostavan uitakin kuin itseäsi ia asia liittyy

.iotenkin curlingiin.
Ennenkuin otat kynäsi esiin, haluamme kertoa missä muodossa

micluiten otamme aineiston vastaan. Valokuvat, piirroksetja muu

kuvallinen matcriaali saa olla missä tahansa käsinkosketeltavassa

kaksiulolteisessa muodossa. myös värikuvat käyvät Tekstit ovat
miclellään tallcnnetluna iossakin PC-muodossa 3.5 tuuman
lev)kkeelle. Mikiili käytössäsi ei ole mitään tavallisimmista
tekstinkäsittelyoh.ielmista (wP. WORD, WRITE). kirjoita
levykkeen mukaan selostus tallennettujen tiedostojen muodosta

Hyvä tapa välttää hankaluuksia epäselvissä tapauksissa on tallentaa

tiedosto ASCI- tai DOS-tekstitiedosto -muodossa. on hyvä liittää
levykkeen mukaan oma paperituloste tekstistä-

Itse teksti kannattaa kirjoittaa yhtä fonttia käyttäen ilman

mitään erikoistehosteita. Mikäli käytät kappaleen sisennyksiä. tee

ne TAB-näppäimellä eikä välilyönneillä. Anna tietokoneen vaihtaa

automaattisesti riviA. älä siis päätä riviä RETURN -näppåimellä

Tavutusta ei myöskään kannata tehdä, sillä taittovaiheessa sc on

kuitenkin tehtävä uudestaan.
Kaikesta tekniscstä ohjeiden antamisesta huolimalta em'ne

halua rajoittaa lukijoidemme kirjoitushaluja. Voit läheltää meille

artikkelin myös paperille kirjoitettuna. Palautamme alnerston

erikseen pyydettäessä.
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Pqluu
tulevoisuuleen?
Curlinglehdellämme on takana kahdeksan numero3, yhteensä 20+20+24+28+20+20+32+? sivua

tckstiä.ja kuvia. lyötuntcja ei ole kukaan laskcnut. mutta nc ovat kaikki ollcct mielenkiintoisia.
Uusicn asioidcn synnyttäminen .ia kehittäminen on jo itsessään palkitscvaa.

Lehtcmme on saavutlanut pysyvän aseman Suomen curlingin liedonvälityksessä- llarrastajal
eri paikkakunnilla ovat lähentynect toisiaan ja löytäneet yhteiscn kielen. Aiemmin erilleen
kehittyneet monivivahteiset paikkakuntakohtaiset curlingku lttu urit ovat alkaneet keskustella
keskcnään. Yhleentörmäyksiltäkään ei ole aina vältytty. mutta ne ovat luonnollincn välivaihe
curlingkulttuurimme muuttuessa cntistä yhtcnäisemmäksi.

Kun suunta on h)vä. toivotaan vauhdin säilymistå. 1ämä ascttaa lehdcllemmc paineita.
-l 

oistaiscksi lchtcnlmc tckemincn on ollut kahden nuorcn innokkaan harrastajan hartcilla - ainoa
palkkio on ollut onnislumisen jå lckemisen ilo. Nyt tarvitlaisiin uusia lehden tckemisestä
kiinnostuneita curlaajia. joita palkitsisi itse tekemisen lisäksi tutustuminen maamrrc curling-
asioihin näköalapaikalta. Lehtemme tekemiscstähän ci ole perintcisesti maksettu korvausta.

'l-iilä kirioillacssr muistol palaaval hislorian lchdilläjoilakin lukuia taksepäin. l.llettiin helmikuulir
1994. Oli perjantai-ilta. lchtenrmc cnsimmäincn numeron koko painos - 800 kappalctta - makasi

viclä päinomusloelta luoksuvana laalikoissa loimitukscn liloissa. A llekirj oiltrneelta oli kulunul
kaksi viikkoa lchden taittamiseen. koska koko homma oli opeteltava alusta alkaen itsc. Lchden

syntymä tuntui ymmärretlävästi varsin juhalliselta. Julkistamistilaisuudessa olivat läsnä

päävastuulliset. Tommi.ja allekirjoittanut. Ohcinen kuva kertoo paljon tilaisuuden tunnclmasta.

Alun huuma on Iaantunut. muttajäljellä on usko lehdcn tarpeellisuudesta. llaluan kiittää'feitä
kaikkia. jotka o lctlc osallistunecl lchden tekcmiseen ja kehittämiseen.

Tomi llanlamaki
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,cxrling
N:o 8 311996

JULKAISIJA
Sua,Ien Cw!ingliitto ry

TOIMITUKSEN
OSOITE

lvlutlkkiniemen Puistotie I A 2

A0330 Helsittki

PÄÄTOIMITTAJA
Tomi Rantamöki

040-585 1141

TOIMITUS
Tonni Håti (taitto)

0 t9-150 061

Teemu Salo (poslttus)

0100-802787

ILMESTYMISAIKA-
TAULU

????

AINEISTO
Kolme riikkoa ennen

ilmestymisl.i

PAINOPAIKKA
Pai/to-Riihi Oy

OSOITTEEN-
MUUTOKSET

Koliseuraan

rssN 1237-802X

C url ingl e htee n voi lä he ua.i
kuvia j a kirj oitul8 ia ; e mme

kuilenkaan vas taa me il le ti'
laamatla I tihe k tys tä a i ne is-

Iosta. Eftne vaslaa mah'
dollis is ta arlikkeleissa
e s i in lyv is lci vir he is tä.
Lehden artikkeleissa
esitery\ mielipiteet oval kir-
joittaj ien omia. Toimitus
pidättuä oikeuden muokala

s il I e alis te ltuj a teks tei ä.

I'as luumme i I moilu ks is la
raj oilluu i I m o i lus h i nlaa n.

Suomalainen curlingkausi 96-97 on jo täydessä

vauhdissa. seurojen sarjat ovat useilla
paikkakunnilla käynnissä. Kansainvälisiltä jäiltä on

mukavaa kerrottavaa. Suomen juniori.ioukkueet

menestyivä1 MM-karsinnoissa Hampurissa Pojat

selvittivät tiensä varsinaisiin juniorien MM-
kisoihin Japaniin ensi maaliskuussa. Tytöilläkin on

vielä mahdollisuus päästä kisoihin kunhan

selvittävät kars intapelit USA:ta vastaan

Yhdysvalloissa. Jo tässä vaih€essa on helppo todeta,

että molempien joukkueiden suoritukset ovat olleet

mahtavia ja toivottakaamme onnea heille tuleviin

koitoksiin. Toivotaan. että menestys antaa puhtla

seurojen juniorityölle ja siten saisimme lisää nuoria

lajimme pariin. Tavoitteenammehan on järjestää

tulevaisuudessa myös juniorien SM-kisat.

EM-kisatkin alkavat aivan lähiaikoina. Nais- ja
miesjoukkueemme matkaavat Kööpenhaminaan
joulukuun alussa. Toivottavasti valmistautuminen

kisoihin onnistui ja saisimme joukkue€mme MM-
kisoihin Sveitsin Berniin ensi keväänä

Liiton vuosikokouksessa tehtiin henkilövalintoja.
Haluan nostaa kaksi seikkaa tässä yhteydessä esille.

Saimme hallitukseen edustajan Joensuusta, Mika

Malisen. Hän edustaa Pieksämäen, Kuopion ja

Joensuun seuroja. On tärkeää että edellä mainittujen

paikkakuntien seurat ovat edustettuna Liiton
hallituksessa.

Hallituksestamme on myös pitkään puuttunut

naisten edustaja,/t. Nyt tämäkin seikka korJaantuu,

sillä Jokelan Jaana valittiin myös hallitukseen.

Olemme käyneet keskusteluja SLU:n kanssa

määrärahavalmisteluista. On käynyt ilmi, että

käytössä oleva avustamisjär.iestelmä ei sellaisenaan

sovi kaikkein p ie n imp ien lajiliitto.ien
määrärahavalmisteluun. Siksi SLU:n lajiliitto.jen
kriteeritoimikunta on päättänyt, että pienten liittojen
avustusvalmistelu irrot€taan toimialavalmistelusta ja

että niiden kanssa käydåän liittokohtaiset keskustelut

Päätös tulee perustumaan harkintaan. Tavoitt€€na on

turyata monipuolinen Iajikirjo Suomessa myöntämällä

pienille liitoille perusturva-avustus ja toisaalta
yksinkertaistaa ja helpottaa pienten liittojen
määrärahavalmisteluun liittyvää työtä. Yritämme
parhaan kykymme mukaan perustella työtämme lajin

levittämiseksi ja peliolosuhteiden parantamiseksi.

Kädessäsi on nyt Liiton lehti numero 8. Lehti on

käsitykseni mukaan ollut erittäin tärkeä tiedon

välittämiskanava kaikille meille curlingin ystäville

Alusta asti lehteä tekemässä olleet Rantamäen Tomi

ja Hätin Tommi ovat nyt siirtymässä syrjään
työkiireittensä takia. Haluan kiittää heitä tässä

yhteydessä siitä ratkaisevasta ja pyyteettömästä

työstä mitä he ovat tehneet lehden ete€n Toivon

hartaasti, että saamme muita aktiivisia jatkamaan

lehden tekoa, oletko se kenties sinä?

Lopuksi toivotan kaikille hyvää curlingkautra 96-97 .

Tehkäämme töitä lajin levittämiseksi uusille
paikkakunnille !

Matti Orrainen

Liiton toivomus olisi että seurat kokouksissaan kävisivät aina

läpi liiton viimeisimmän pöytäkirjan. Tämän pohjalta
varmistuttaisiin tiedon perille menosta ja vastaavasti seurat

voivat tehdä esityksiä liitolle, jotka sitten käsitellään
hallituksen kokouksissa.
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Suomen foukkueet
lhfh-kisoihin

Sekä naislen että miesten EM-joukkueet selvittiväl tiensä MM-
kisoihin. jotka pelataan huhtikuussa Bernissä Sveitsissä. Naisten

siioitus oli kuudesja miesten seitsemäs. Seitsemän parasta pääsevät

MM-kisoihin. Ensi numerossa joukkueet kertovat itse lisää
matkastaan. Julkaisemme tässä kuitenkin tulokset tuoreeltaan.

Tarkkasilmäinen lukija erottaa listasta ensi vuoden lohkojaon. Suoritus

oli molemmilta joukkueilta loistava. Varsinkin naisten suoritus on

huomionasvoisa: n1ukana oli kaksi ennestään kansainvälisesti
kokematonta pelaajaa.

Naiset

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B-ryhmä

13

t4
l5
t6

Sveitsi

Ruotsi

Saksa

Skotlanti
Norja
Suomi

Tanska

Ranska

Italia
Tsekki

Itiivalta
Luxemburg

Miehet

1 Skotlanti
2 Ruotsi

3 Sveitsi

4 Saksa

5 Tänska

6 Norj a

7 Suomi

8 Englanti

9 Iuivalta
10 Italia
11 Luxemburg
12 Hollanti

B-ryhmä

venaja

Er,glanti

Bdgada
Hollanti

Bulearia
Wales

Venäjä
Ranska

Tsekki
Unkari

t)
14

15

16

17

18

Curlingtieloutto
horroslenesuillo

Kuinka paljon kivi painaa? Harraste-
taanko tätä Suomessa? Onko jokaisella
oma kivi? Mitä tssä oikein yritetään?
Mitä virkaa noilla harioilla on?

Tuttuja kysymyksiä varmasti jokaiselle curlingin harrastajalle.

Näihin kysymyksiin sai vastata roppakaupalla HyvinkäAllä
järjestetyissä harrastemessuilla. Tapahtuman tarkoituksena on tehdä

eri lajeja tunnetuksija houkutella uusia harrastajia- Hyvinkään Curl-

ing ry esitteli omaa lajiaan viikonlopun ajan kymmenien muiden

seurojen tavoin. Uusia harrastajia saatiin parin joukkueen verran ja
lukuisat muutkin osoittivat aitoa kiinnostusta uutta olympialajia
kohtaan. Messujen yhteydessä saatiin myös lajiesinely Hyvinkää-

Riihimäki-alueen paikallisradioon. Curlingesittelystä ja messuosas-

tomme toteuttamisesta vastasivat allekirjoittaneen lisäksi Johanna

Kartano, Anne Eerikäinen, Ville Mäkelä.ja Juha-Matti Jerkku.

PS. Suurkiitokset Hyvinkään Mustalle Pörssille!! TH

Oikaisu!
Viime numerossa (2/96) artikkelissa "Hyvinkäällä on kivikausi kestänyt

jo neljännesvuosisadan ajan" erheellisesti mainitsin Willi llrn jatkavan

Willi I:n perinteitä. Willi II:ssa yhä edelleen pelaava Pekka Pekaristo

valoitti hieman historiaa ja "Willit" on perustettu samanaikaisesti jo
70-luvun alussa, jolloin Willi II:n voitti ensimmäisen jaossa olleen

mestaruuden. Joukkue€ssa pelasivat Pekariston lisäksi Juhani Eholuoto,

P€kka Malinen ja Kalle Poutanen. Kiitokset oikaisusta ja mielen-

kiintoisesta lehtileikkeestä.
Tommi Htili
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M$kcn johdolla tlPN Data on
valmist:rutunut huolella koko
syksyn liihtäim€nä Kööpen-
haminån Elll-kisat.

Curlinqmoqioukkue
hqrioiiitebö
Miesten cu rling -

moo joukkue o lo itti
horioittelukoutenso
tönö Vuonno
syyskuun puoli-
völissö, iolloin
Myyrmöen iaahollin
piippuhyllylla siioit-
sevolle cu rlin g -

ro do lle ilmoontui
huuruinen, lö heisesti

iöötö muistuitovo
volkeo, miltei
kiinteö peite.

Kymmenen lämpöasteen ja
yhdeksänkymmenen prosentin
kieppeillä heiluvan ilmankos-
teuden haitalliset vaikutukset
curlingolosuhteisiin kuitattiin
positiivisilla letkauksilla ham-
masta purren. Muutaman hapa-

roivan kerran jälkeen oli kiville
saatu jo luistojärjestys aikaiseksi,
j osk in pääasiassa käytimme
karkeampaa taulukkoa: öne kaksi

luistavaa kiveä - ja muutä.

Tasaluistoisten kivisarjojen
tärkeys korostui Myyrmäen har-
joittclujaksollamme. Toivotta-
vasti ensi kaudella kivisarjat ovat
paremmat, muille olosuhteille
tuskin helposti voidaan paljoa-

kaan tehdä.

GP.kisol Leksondisso

Päivittäinen pelkkä heittotek-
niikan hiominen kävi jo hieman

raskaaksi kun vihdoin lokakuun
alussa pääsimme itse asiaan eli
curlinghalliin pelaamaan. Har-

joittelurinkimme ulkopuolelta
Leksandin turnaukseen vahvis-
tukseksi saimme Jouni Fariseas
Weckmanin, joka päivän varoi-
tusajalla pakkasi kengät kassiin

hoitaakseen ykkösheittäjän ja
varakipparin roolin. Raimo Lind,
Ville Mäkelä ja Markku Uusi-
paavalniemi eivät tunnetusti to-
sikkomaisesta luonteestaan huo-

limatta humoristisesia matka-
seurasta hätkähtäneet vaan pys-

tyivät ilmiömäisiin suorituksiin
niin kentällä kuin sen ulkopuo-
lellakin. Yllättävää kyllä, kun suo-

malaisella urheiluporukalla oli
hauskaa ulkomailla, ei vaikutus
ollutkaan kääntäen verrannollinen
ympäristöön. Nähtäväksi jää,
koska ruotsalaiset ottavat käyt-
tiiön viimeisen määriksen hyppy-
pysäytyksen...

Pe leissö rento me in ink i
tuotti tällä kertaa hienon kak-
kossij an ruotsalaisten arvo-
turnauksessa, jossa oli mukana
joukkueita Ruotsista. Norjasta ja

Suomesta. Voitto.ia 4000 kruunun
palkinto jäivät harmittavan lähel-
le, eikä silti harmittanut : harmi.

llloqnus Lodulås- (lossir

Rape ja Make jäivät turnauksen
jälkeen Sundbybergiin. kuten
myös Jompenja Villen paluuliput,

.joiden hallussapito oli epähuo-
miossa uskottu Villelle. Edessä oli
v iikon treen i Sundbybergin
curlinghallissa ennen seuraavan

viikonlopun Magn us Ladulås
Classic-turnausta. Täydennys-
miehenä turnaukseen saapui Jussi

UPN. Neliättä pelaaiaa emme tur-
naukseen saaneet, mutta tarpee-

tonta se olisi ollutkin: olihan meitä

neljön edestä. Tunnollisina turval-
lisuusmääräysten seuraaj ina las-

keskelimme Rantamäen porukan
kanssa hissiin ahtautuessamme

kilomääriäja kas kummaa. yhden
joukkueen välitulos oli puolet
hissikorin kokonaissisällön pai-
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nosta. Pelikentällä kolme raavasta

miestä sai tällä kertaa enemmän

aikaiscksi kuin neljä rääpälettä,

mutta kahdella voitolla ei kui-
tenkaan tarvinnut mitalipeleistä
haaveilla.'l'urnauksessa oli mu-

kana myös P iilon.iunioriporukka.
joka yhdellä voitolla pohjusti
tulevia juniorien MM-karsintoja
ansiokkaasti.

Endress+llouser Cup

Marraskuun alkupuolella singah-

dettiin j älleen Sundbybergiin
harjoittelemaan ia turnaamaan.

Joukkueena oli tällä kertaa EM-
kisoissa pelaava ryhmä koko-
naisuudessaan. eli Markku ja Jussi

Uusipaavalniemi . Raimo Lind ja
Villc Mäkelä. Jatkopaikka jäi
haaveeksi. vaikka e!äitä o lisi ollut
pitenlpääkin turnausta varten.

Lohkossaj umboksi jäänyt Härno-

sandin porukka antoi tuta vuoden

aikana kokemansa kolme tapPiota

.ja pieksi .joukkueemme jo kol-
mess a päässä. Kipparilla oli
osuutta asiaan. Turnaukseen otti
osaa myös Aron porukka. joka

tippui .iatkosta samalla saldolla
kuin mekin: I voitto, I tasapeli.

l-urnauksen yhteydessä pelattu
jippokilpailu houkutti seitse-
misenkymmentä rahanahnetta
kivenviskaajaa mittelemään taito-

jaan erinäisissä kuvioissa. ANo-
tuilla pareilla heitetty kilpailu
huipentui kahden parin finaaliin,
jossajaossa oli tuhannen kruunun
paketeissa yhteensä 5 000 kruu-
nua. Jussi Uusipaavalniemi oli
säästellyt panostaan finaaliin an-

tamalla parinsa ratkaista jatkoon-
pääsyn aikaisemmissa vaiheissa.

Finaalissa molemmat suorittivat
osuutensa hyvin ja kuittasivat
koko jaossa olleen potin.

Jööl Hyvinköölle

Hyv inkäälle jäät ilmaantu ivat
I l.l l, jonkajälkeen miesten maa-

joukkue on ollut varsin tuttu näky

tekojääradalla. Hyvinkään sarja-

pe le issä UPN-Data nimellä
pelaileva joukkue otti pakollisen

tilastotappion heti ensimmäisessä

ottelussa ja on sen jälkeen voit-
tanut rutinoidusti viisi seuraavaa,

joten alkusarjasta jatkoonpääsy

lienee jo varmistettu. EM-kisoi-
hin joukkue matkusti Sundby-

bergin kautta. jossa yksi päivä

totuteltiin kunnon olosuhteisiin.
Alkulohkoa tutkaillessa realis-
tiseks i tavoitteeksi hahmottuu
yksi voitto, mutta parempaan pF

täisi venyä voidakseen olla tyy-
tyväinen.

Markku Uus ipaavalniemi

t
.'ss

Curlingliiton j äsenseurat

yhleyshenkilö

Varajäsenet

Matti Orrainen
Munckink 64 as. 2

05800 Hyvinkåä

Lcif Grönlund
Laurinkatu 6
05830 Hyvinkåä

Pertti Sipilåinen
Talvisillank I E l7
05860 H),vrnkäå

Eholuoto iuhani
Franssila YUö
Heinonen Juhani
Håri Tommi
Korhonen'fimo
Orrainen Kari
Rissanen Olli
Sundell Kari
Sylvander Pekka

Paajanen Lasse
Sipilåin€n Pertti

koti (019) 454 844
työ (09) 145 655
fax (09) 145 601

koti (019) 454 508
työ (09) 345 5377
fax (09) 345 471

koti (019) 489?05
fax (019) 489705

Hyvinkåå
Vantaa
Hyvrnkåä
Hyvinkåå
Espoo
Hyvinkää
Vantaa
Helsinki
Hyvinkåå
Helsinki

Hyvinkåå
Helsinki
Hyvinkåå

A-Cnrlins ry

Elåinrarhån Curlingklubi .yMatti Nukarl

Espoo CurUng Club ry Katåriina Aallo

Hyvinkäån Curling ry Juha-Målli Jerkku

Hyvinkåån Palloseura ry Käri Orrainen

Hyvinkå,in Tahko ry llkka Muslo

Joens!un CDrling ry Mika Målinen

Kulosaari Ctrrlins Klubi Tomi Ranramåki

Kuopion Curlaajar ry Pekka Salonen

M-Curl'ng ry Olli Rissanen

Pieksåmäki Curling ry Jo.ma Tiilinen

Tapanilan Erä Curlins ClubAarr€ To'vonen

Suomen Curlingliitto ry

PuheenJohtaJa

VarapuheenJohtaJa

Sihteeri

Hallilus 1996

Puhelin

ryö (09) 8?0 625 02
fal (09) 8?0 625 22

koti (09) 1480 52E6

koti (09) 455 2E l9

PL 58,05801 Hyvinkää

koti (019) 452 210
ryö O2O4 15 1269

koli (019) 484 025
ryö (010) 558 2690

ryö (013)311 4J8
fåx (013) 3l l45e

koti (040) 585 4444
ryö (09) 451 2856
fax (09) 451 2856

koti (049) 575 5E?
fa:( (017) 2l I 4695

kori (09) 878 198?
ryo&fåx (09) 276 ?254

kori (015) 484 333
lyö 02041
fax 020407 6635

(040) 5o2o l3l
(09) 368 532
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lflryrniiessö miteltiin
seniorien kesken
Kommenttej a ia tuloksia Seniorien
Helsinki-Gupista 1 2.-13.1 O.1 996

Kisaan osallistui kuusi j oukkuetta. Kisa olisi voitu toteullaa varatun

ajanpuitteissa kahdeksalla joukkueella. Kilpailijoilta saadut kom-

mentit olivat yksinomaan positiivisia ja tällaisten kisojen perinteen

toivotaan jatkuvan. Odotettavissa on että ensi vuonna kisassa on

vähintään kahdeksan joukkuetta, mahdollisesti useampiakin. Miten

kisa toteutetaan pitää ratkaista kevään aikana.

Kisasta vastasi Eläintarhan Curlingklubi, joka on jo vuonna 1962

perustetun Helsinki Curlingklubi ry:n seuraaja ja perinteen jatka.ia

Helsingissä. Koska Helsingissä ei ole vielä mahdollista järjestää curl-

ing-turnauksia, niin tämäkin ottelu oli Myyrmäen Jäähallissa.

Kilpailunjohtajana toimi Kari Sundell.

Osollisluneet ioukkueel: (ony fourl
A-Curling I, kapteeni Yrjö Franssila

A-Curling Il, kapteeni Hannu Vainio

Eläintarhan Curlingklubi, kapteeni Kari Sundell

Hyvinkään Palloseura, kapteeni Matti Orrainen

Pieksämäen Curling, Tauno Kähkönen

Tapanilan Erä, kapteeni Aarre Toivonen

A-Curlingin molemmissa joukkueissa oli naisvahvistus

samoin kuin pieksämäkeläisillä.

l(ison kulku:

A-Curling I- Eläintarha 3-6 A-Curling ll - HYPS 2-6

A-Curling t - Pmäki

Eläintarha - PlqllLi

2-8 A-Curling II - Tapanila 3-l

4-5 HYPS - Tapanila 2-4

A-Curling I - A-Curlins 115-6 &q4ki - HYPS 'l-3

Eläintarha - Tapanila 1-8 Pmäki - TaDanila 4-5

Voittajaksi selviytyi Tapanilan Erä, seuraavavina olivat Pieksämäki,

HYPS, Eläintarha, A-Curling I sekä A-Curling ll.

Kisaa tukivat palkintojen muodossa: Oy Sjöblom Ab' Teletekno

Oy, U lkomarkkinat Oy, Rakennusalan Kustantajat, Yleisradio,

Myyrmäen Jäähallitja Ajasto Oy. Kiitokset kaikille tukijoillemme'
jotka tekivät kisanjärjestämisen mahdolliseksi.

Tavataao taas ensi vuonna samoissa merkeissä! Kari SundellKori Sundell Elöintorhqn Cu rlingisto.
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Poiqt heittivöt
itsensö foponiin

Tytöt lähtevät karsimaan USA:han
Suomen nuorten poikien io tyitölen moo-

ioukkueet oso llistuivot mooliskuun ouolesso
völin Hompurisso pidettyih in curlingin
n uorten MM-korsinioihin. Tulioisino oli

epövormon ouion lisöksi liput Joponisso
pelottoviin iuniorien MM-kisoihin.

Kuvosso olkeno myötöpöivöön ylhiiöltö vosemmolto:
Joqno Hämölöinen, Kirsi Nykönen, Lqurq Lqhti io
Kuopioslo Hvvinkaalle kotiutunut Johononno Kortono.

Jo eikun peloomoon

Joponiinmotkoojol olkqen vosemmolto: Petri Monninen, Perttu Piilo, Poovo Kuosmonen io Kolle Kiiskinen

Suomen n uorten poikien .ja
tyttöjen maajoukkueet osallis-
tuival maaliskuun puolessa välin
Hampurissa pidettyihin curlingin
nuorten MM-karsintoihin.

Joukkueet pärjäsivät tapah-

tumarikkaalla matkalla loistavasti.

Pojal tulivat toiseksi Tanskan jäl-
keen selviytyen Japanin Karuiza-
vassa pelatlaviin MM-kisoihin.
Tytöt tulivat kolmanneksi.ia pää-

sivät jatkokarsintoihin USA:han.

Autoilu ouorloo

ILl L suuntasimme vuokraamam-

me italiaisen loistoauton - Fiat
Ducaton-nokan kohti Helsinkiä.

.jossa astuimme Sil.ia Linen ruot-
sinlaivaan. Pikkubussimme akku
päätti sanoa sopimuksensa irtijo
laivassa.ia niinpä.jouduimme aa-

mulla työntämään auton Tukhol-
nan salanaan. Laivahenkilökunta
yritti turhaan saada autoamme
kä) nnistlmään. Puolilta päivin
saimme auton lopulta käynnisty-
mään - Fiatin merkkihuollossa

.ionne meidät hinattiin. Tämän jäl-
keen n. 1000 km matka sujui ilman

suurempia murheita, mitä nyt
Saksan rajalla jouduimme nyppi-
mään renkaista nastat pois! Ham-

puriin saavuimme pikkutunneilla.

Ensimmäisenä pelipäivänä pojilla
oli vastassa Tsekki. joille hävittiin
niukasti. Toisena päivänä näytti

.io paremmalta. Pojat voittivat en-

sin Englanninja illalla vielä Rans-

kan. Tytöt aloiftivat myös tappi-

olla, häviten Saksalle. Toisessa

pelissä heitot o livat paremmin
kohdallaanja Bulgaria kaatui hel-
pohkosti.

Kolmas päivä alkoi poikien

osalta tappiolla Tanskalle, jonka
jälkeen he olivat pakkovoiton
edessä MM-kisoja ajatellen. Täs-

tä selvästi sisuunluneina pojat
pieksivät sclvin numeroin Itä-
vallan. Tyttöjen päivä oli mitä
parhain. Ensin tuli voitto I-se-

keistä ja iltapelissä kaatui tiukan
taiston jälkeen Venä.jä.

Neljännen päivän poikien aa-

mupelissä käytiin uusi talvisota.
Kollaa kesti.jälleen.ja Venäjän tie
MM-kisoihin katkesi selvin Iuke-

min. Iltapelissä Ilalia oli selvä
vastaantulija ja ainakin tie-breakit
olivat jo varmat- Tsekki onnistui
voittamaan Tanskan.ja näin ollen
oli sunnuntaina edessä uusin-
tapeli. Tytdt olivat jo varmista-
neet paikkansa USA:n konecsccn
ja tarpeellista puristusta ei enään

löytynyt Ranskaa vastaan- .ionka
vastustaja voitti vaivatta Viiden-
tenä päivänä poiat hoitivat ren-

touttavan illan jälkeen hernroil leen

Tsekin joukkueen jonka .jälkeen
paluumatka olikin )'h1ä.iuhlaa.

Malkalla Suonrcen p ikku-
bussistammc haiosi lämnli1) s lailc
keskellä yötä.ia akku alkoi.iälleen
tyhjenlyä. Pikku \ ioista huo-
limatta selviydyimmc I I) \'inkääl-
le asti. jolloin "ltalianihmccslä'

hajosival vaihteet. Lyhyen työn-
tömatkan jälkeen saimme auton

läheiselle parkkipaikalle jonne
kutsu imme apujoukko.ja hake-
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'lurnaus oli ioukkucclle toinen länä kautcna

l i r nl nt J r : c ..i i lurnaukics.a R uotsissa

Dndrcss-Hauser Cupissa menestys-iäi tuttuun

lapaan suhlcelliscn vaatimattomaksi; 2

håviö1ä. I lasapeli.ia I voi11o. Häviöt ilIneiscsti

kas\attaval encmmän kuin voitol. sillä
Ilanpurissa Aron rYhlnä kunnostaului Iäpi

!iikonlopun h) \ lillä ollcella
Ko lmek)mmcnläkaksi .ioukkuetta o liJ aet-

tu neliään cri ryhmään. Peliaika olipuolitoista
tunlia. ionka.iälkeen ci pelattu enää yhtään

päätii. ainoaslaan mcncillään oleva pää lop-

puun. Finaalcissa pclatliin 8 päätä.

Itns imnäincn peli htvinkääläisillä oli
'Ilnskan.lacobsania \rstaan. ioka päätl)i6 _

4 SuoDli-poikicD tduksi. Pcriantai-illaksi oli

.iäricslcll) ohielmaa..iokd liittyi curlingiin cli
pc li Isekin tasavallan mixcd-ioukkuetta
vaslaan. Kahdcn ensi äisen pään jälkeen

taulullir olivat rumat. muita Aron kannalta

helpottavat numcrot: kahdeksan.ia nolla. Peli

päältyi l0 - 2.

Lauantai- iltapäivällä suomalaisia vastaan

asettui viime vuoden Saksan mestari Johnny

Jahr. Paikallisen seuran edustajat pelaslvat ar-

lahtclevaisesti kun taas joukkue Aro pystyi

pelaatnaan omalla tasollaan. Broomin kanssa

liukuva Jahr ei pystynyt loleuttamaan tak-

liiklaansa. \ aikkrltn p(li ,rli ta\,irr \ iim(isL(n
p<iähiir lähdcltå(J5i ir Jahrilla olr r ttrnrinen

kivi. Hyvinkääläisct saival kunnon härdcllin

aikaan jil vdrasli\al kolme pistettil. poisloja

kuutamolle heittclevien saksalaisten ncnän

edestä.

Voitto Jahrista aihcutti sen. että seuraava

peli alkoi heti cdellisenjälkcen. Kunto kova -

henki hy vä-men laliteetista huolimatta sanka_

rimme olival lopen uupuneitaJa se myös näkyl

suorituksissa. Ainoastaan kippari Jori kykcni

pelaanaan kohtuu lliscsti. vastuksena oli
huonosti käyttäytyvä ja heittävä saksalarnen

Diekmannin ryhmä. Harjan paiskomisten

lisukkeena curling-"veljet'' tarjosivat talon

crikoisen: pcli oli tasan 5 - 5.ja peliaikaa oli

.iäljellä kolme minuuttia. Saksalaisilla oli
viimeinen kivija pesässä €i ollul yhtään kiveä.

Koko pelialueella oli ainoaslaan yksi kivi.
lShellcradan rcunaajäänccnJ |)ielrnann)rllll
pelala aikaa, jotta kiven liikkuessa pelikcllo

ilmoittaisi ajan olevan Iopussa ja ettei enem-

pää päitä pelattaisi. Hän hidasteli lahållaan

patsastclemalla pesässä, käymällä kysymäs-

sä muutamaan otteeseen varakipparilla oh.ieila

jne. Lopulta D'ekmilnn joutui. erit) i5csli

Poikolaisen ja Haran kehotuksista. heitlämään

kiven !a viimeisecn päähän lähdettiin yksi piste

hä\ iölld. Pelia.ian loppuersa Dickmarrrrin

ensimmäisen herlläjän hcrlon aikana s,rimmc

j älleen kuulla todellisen "herrasmies"-
joukkueen kommentteia. Jori Aron käsi ei

vapissut. kun finaalipaikka oli tarjolla pe-

säänheitolla.ia ottelu sinetö it iin curling-
historian arkistoihin tasanuIneroin 6 - 6.

Lauantai-iltana tariolla oli nuutakin kuin

pelejä. Turnauksen pääsponsori oli Hotcl
Haf'en Hamburg, jonka tiloissa CC llamburg
järjesti erinomaiscn illallisen ja illanvieton.

tinooli

Tanskan kokenut Stjerne oli raivannul

tiensä tappiottomalla csityksellä l-inaaliin
hyvinkääläisten vastustajaksi. Finaalir alku

sujui suomalaisten onnistucssa )ril)ksiisdän
ja peli oli kahden päänjälkeen 3 - 0. Seu-

raavassa päässä Stierne kuittasi tyylikkäästi
kolmc hyvinkääläisten huonon polstopelrn

siivittämänä. Puolivälissä Aro.iohti 4 - 2. .ionka

.iälkeen peli alkoi vähitellen siirlyä tanskalai-

sillc. K'ppari Stierne ranlaisi rrmollonlasti
huonorsta suojista ja radan reunojen arvoi-

lulscllisuus aiheutti\ al lisää pään\ a i\ aa

Arolle. Peli pziätl) i 8 - 7 CC ll\ rdo\ rcn mies'

ten eduksi ia ruhtinaallinen neljän tuhännen

saksan markan rahapalkinlo jäi haavccksi

suolnalaisille.

Eikä siinä kaikki. Miten pelata finaalissa

.ia.iäädä lurnauksessa viidcnnelle sijallc? tlyvä

kysymys. Turnauksen piste.järj eslelmä oli
hieman erikoinen. Voitetusta pclistä sai kaksi

pistettä. tasapelistä yhden.ia häviöstä nolla.

Scuraavaksi \crlriltrln \oitctlurJ påilå i:t scn

.'älkccn voiteltujcn/hävit1)'ien kivien suhdotla.

IJäviii finaalissa.ia mu idcn.ioukkue idcn keske-

näisct pelit nlerkitsivät kahdcn piste€n nlcncl-

tämistä kokonaistilanlecssa.ia 
^ron 

joukkueen

vajoamista sijalle viisi. Ensi vuonna llnaalin

on tärkoitus olla suljettu eli finaalissa pelaava

.ioukkue ei voi tippua toista sijaa alcmmas...

Hotel Hafen
Hamburg Pokal
Morroskuun 22. ' 24. pöivö pelotiiin konsoinvölinen turnous

Hompurisso. Soksoon oli soopunut ioukkueito kuudesto eri

mqosto. Suomen vöreiö puolustomosso oli Jori Aron Fc Pub

Hwinköaltö. Joukkueeseen mohtui Jorin lisöksi Jussi Heinonen,
Pekko Horo io Morko Poikoloinen. Ricu Rounio loisti
poissoololloon opiskelukiireiden vuoksi.
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curling
Huloroori Curling fflubi jörjestoö
CURUNGHURSSN koikille lojisto
ki innostunei lle. Kurssin torkoitus
on perehdgttöö oloittelijot lojin
perusteisi in: tekniikko, tokriikko,
söönnöt jo etiketti. Lisöksi
opitoon jööllö liukumisto jo
peloomisto.

Hurssi pidetöön viitenö kohden
Eunnin mittoisono koulutuskertono.
Hurssi picfetoön Mr;r;rmöen
jööhollisso.

Rikuiset 400 mk
Opiskelijot 200 mk

I l{URSSl 3. - 5. tommikuuto
ll I{URSSI 24. - 26. tommikuuto
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Sinun olisi jo aika
vaihtaa kunnon
harjaan.

No eipä tekisi
sinullekaan pahaa

varhtaauusiin
kenkiin.

\J

J t\
Kengät..... o..............5 7 0 r-
Harj il,... o o o................ 320 r-

Wsy myös muita tuotteita!


