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FINNISH BONSPIEL
Hlvinkåiä

MYYRMÄKI-CUP
Myyrmäki,Vantaa

KULOSAARI
CURLING CUP
Myllypuro, Helsinki

SENIORI-CUP -97
Myyrmåiki, Vantaa
Yhteystiedot:
Eläintarharhan Curl i ngkJ ubi

Kari Sundell
puh. (09) 294 48ss
fax (09) 294 4844

Kuinka kirj oitan lehteen
Toivomme mahdollisimman monelta lukijaltamme aktiivisuutta
lehtemme sisällön kehittämiseksi. Eräs tapa vaikuttaa Iehden
sisältöön on kirioittaa artikkeli. Sen ei tarvitse olla pitkä. sen
ei tarvitse olla virheetön eikä täydellinen. Riittää. että siinä on
asiaa, jonka oletat kiinnostavan muitakin kuin itseäsi.ia 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
olc mitään tavallisimmista tekstinkäsittelyohjelmista (wB
WORD. WRITE). kirioita levykkeen mukaan selostus

tallennettujen tiedostojen muodosta. On hyvä liittää levykkeen
mukaan oma paperituloste tekstistä.

Itse teksti kannattaa kirjoittaa yhtä lbnttia käyttäen ilnlan
mitään erikoislehosteita. Mikäli käytät kappaleen sisennyksiä. tee
ne TAB-näppäimellä eikä välilyönneillä. Anna tietokoneen vaihlaa
automaattisesti riviä. älä siis päätä riviä RETURN -näppäimcllä.
'Iavutusta ei myöskään kannata t(.hdä. sillä taittovaihcessa se on
kuitenkin lehtävä uudestaan.

Kaikesta teknisestä ohjeiden antamisesla huolimalta cmme
halua rajoittaa Iukijoidemme kirj o itushaluja. Voit lähettää meille
artikkelin myös paperille kirjoitettuna. Palautamme aineiston
erikseen Dvvdettäessii.
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fUluuloslen qiko

Cwlingin kehittyminen maassamme yleisesti

tunnetuksi ja arvostenrksi liikunta- ja

urheilulaj iksi tapahtuu seuraavan kahden-

kymmenen ruoden aikana. Kerron lyhyesti j a

vaatimattomasti, kuinka se tapahtuu.

Perj antaina 21.3.1997 otettu maamme historian

ensimmZiinen curlinpelaajalta Tommi Hätilti!

otettu dopingnäyte todetaan puhtaaksi. Siten

ainoa realistinen Suomen mestaruuden voitta-

misen esle poistuu. Tuore miesten mesmri-
j oukkueemme - Markku, Jussi, Tommi j a

Ville - saavuttaa viilierzipaikan MM-kisoissa
j a herättiiii Suomen Olympiayhdistyksen
mielenkiinnon. Kansallinen valmennus- ja

kilpailutoiminta saadaan kuntoon. Edustus-
j oukkueet ryhdliiin valitsemaan EM- ja MM-
kisoihin erikseen. Talviolympialaiset -98

herält?ivät yritysten mielenkiinnon ja liiton
rahoituskuviot j 2irj estyvät.

Syksyllä 1999 valmistuu neliratainen OIKEA
curlinghalli Helsinkiin. Halli on Suomen ainoa-

Ensimmäsen kauden aikana

p2iiikauprmkiseudun seuroj en yhteenlaskettu
j äsenmiiiirä kasvaa kahdesta sadasta kolmeen

sataan. Seuraavina vuosina valmishrvat Hyvin-
kiiiin ja Joensuun hallit. Perustetaan SMJiiga.

Harrastaj amåiiirä kasvaa, ja uusia ratoja syntyy

lomakeskuksiin, urheilupuistoihin j a yksityisille

tonteille.

Viiden ttrhannen rekisteröityneen curl aajan raja
ylitetiiiin vuonna 2006. Samana vuonna Suomi

voittaa ersimmäsen olympiamitalilsa. Vuonna

201 7 meitä on jo kaksikymmentährhatta,
jrniorimme ovat maailrnan huipull4 eliikelZiiset

viett?ivät yhteistii aikaa pelaamalla pävisin,
yritykset vievät vieraitaan pelaamaan, iltaisinja
viikonloppuisin pelataan paikallisia sa{oja ja

tumauksi4 myös ulkomaalaiset vierailijat ovat

tuttu niiky. Ja mikäpansta,2l.3.201 7 kaikilla
curlaajilla on hyvä mieli.

Just Do It.

Tomi Rantamäki

9"#rlins y!*:,{r^::*,,'j}W
N:o 9 111997

JULKAISIJA
Suomen Curlingliitto ry

Tomi Rantamöki 040-585 4 414

TOIMITUS
Tomni Häti (taiuo)
0t9-450 061

Teemu Salo (postitus)

0400-802787
SEURAAVA LEHTI
Yiikolla 20

OSOITTEENMUUTOKSET

tssN 1237-E02X

Cwlinglehteen voi lahettöd ku-
via ja kirjoituksia; emme kui'
tenkaan vastaa me il le tiloamatto
lAhetutysta aineistosta. Emme

taslaa mahdo I lisist a arti kke'
le is s a e s ii nlyv is t.i I ir heis tä.

Le hde n art i kke leissa e sitelyt
mielipite e t orat kiri oit taj ie n

onia. Toimitus pidAtöö oikeu-
den muokala sille alislettuja
te kstej ö. vas tuum me i I mo i tuk-
s ista raj oil tuu i lm oitus hinlaan.
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lhiten
soon

lehden?
Seuraavasta numerosta
alkaen lehdet posti-
tetaan niillä o soite-
tarroilla, jotka jäsen-
seurat ovåt lähettäneet
lehtemme toimituksen
osoitteeseen. Tarrojen
on oltava perillä vii-
meisenä aineistontoi-
mituspäivänä. Lehtiä
postitetaan yksi kullekin
liiton jäsenmalaun mak-
saneelle sekä seurojen
tärkeiksi katsomille pai-
kallisille tahoille, esi-
merkiksi liikuntatoi-
menjohtajat ja kirjastot

Jos et ole saanut lehteä,
tarkista että seurallasi
on oikea osoitteesi ja
että seurasi on lähet-
tänyt ajoissa valmiit
osoitetarrat lehden pos-
titusfa varten. Mikäli
seuralla ei ole vielä kun-
nollista j äsenrekisteriä,
voi seura tilata lehdet
yhteen osoitteeseen ja
huolehtia itse jakelusta
ja siitä aiheutuvista kus-
tannuksista. I

G uomalaisessa curlinsissa on koettu!t historiallisia hetkiä. Ensimmärslä keflaa

SM-cup järjestettiin pääkaupungissamme

E lä intarhan Curlingklubin rsänndimänä.

Ottelut saatiin pelata suomalaisittain hyvillä
jäillä eikä ainakaan puheenjohtajan korvrrn

kantautunut valituksia olosuhteista.
Kisajärjestelyistä ja tiedonkulusta kuului

hieman napinaa. Liitto kirjaa saadun palaut-

teen ja pyrkii terävöittämään toimintaansa.

Samalla tullaan laatimaan pelisäännöt ongel-
matilanteita varten muiden lajien esimerkkien

mukaisesti. Toivottavasti pelaajat ymmärtä-

vät, että ongelmamme on tekijöiden puute,

kaikki haluavat itsekin pelata. Kaiken kaik-
kiaan kisoistajäi kuitenkin hyvä maku. jään

laadun lisäksi erityisesti mieleen jäivät hyvä

ennakkotiedottaminen pääkaupunkiseudulla,

erinomaisest i j ärj estetty banketti-ia mahtava

palkintopöytä. Vielä kerran tämän lehdenkin
välityksellä lämpimät kiitokset kaikille jär-
jestelyihin osallistuneille.

SM-cupissa järjestettiin Liiton tilaamana

ensimmäinen curlingin dopingtesti. Tällä
kertaa testi tehtiin vain yhdelle pelaajalle.

T€staukset tulevat jatkumaao seuraavissakin

turnauKslssa.

Ensimmäiset curlingin arvokisamitalit
(EM/MM-tasolla) on nyt Suomessa. Nuor-
ten MM-kisajoukkue€mme P€rttu Piilon
johdolla esitti jo hyviä otteita MM-karsin-
noissa. nuorten PM-kisoissa ja paikallisessa

sarjassa, mutta varmasti meille kaikille oli

kuitenkin iloinen yllätys heidän pääsynsä

Karuizawan nuorten MM-kisojen loppuotleluun.

Alkuotteluissa seitsemän voittoa ja vain kaksi

tappiota. Semifinaalissa sitten voitto Japanista
ja loppuottelussa vastaan asettui alkusarjassa

voitettu Sveitsi. Tappio tuli 3-5 lukemin, mutta

siitä huolimatta saavutuksena historiallinen
hop€atila MM-kisoissa.

Oli hienoa olla omaisten ja curlingin ystävien

mukana vastaanottamassa mitalisteja Seutulassa.

Tästä suomalainen curling saa uskoa.ia potkua

tulevaisuuteen. Tässä on näyttää myös päättäj ille.

Onneksi olkoon Perttu, Kalle, Paavo, Pelri. OIli
ja Teemu. Toivottavasti Urheiluruudulle tehty
juttu onnistui ja saatte myäs suomalaisessa
mediassa ansaitsemanne paikan.

Naisten ja miesten MM-kisat pelataan aivan

pikapuolin Sveitsissä Bernissä. Toivottavasti j un-

nujen esimerkki menestys siivittää myös edus-

tusjoukkueemme menestykseen. Onnea matkaan I

Suomalaiset turnaukset jatkuvat tiiviinä, ensin

on vuorossa Finnish Bonspi€1, sitten Myyrmäen

turnaus ja viimeisenä Kulosaaaren järjestämä

turnaus Myllypurossa. Kilpailutoimintamme on

selvästi lisääntynyt ja se lupaa hyvää suomalai-

selle curlingille. Hyvää kevät6 curlingin parissal

Matti Orrainen

Seuraavan numeron DEADLINE on 27.

huhtikuuta. Toivomme kaikilta jäsenseu-

roilta aktiivisuutta. Tästä eteenpäin on

turha tyrkyttää juttuja deadlinen jälkeen.
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löytyi Piilosto

Ihfh
HOPEA

!erttu Piilon kipparoima
I Eurocks teki historiåa voit-
tamalla juniorien MM-hopeaa
Japanissa Karuizavassa. Finaa-

lissa Sveitsi oli 5-3 parempi. Olin
poikia vastassa lcntokentälle ja
sain kuulla tuoreimmat kom-
mentit. Pertun pitämän puheen

mukaan rahkeita voittoonkin oli-
si ollut, mutta suurin nälkä sai

tyydytyksen jo mitalin varmis-
tuttua.

Kerromme lehtemme seu-

raavassa numerossa tarKemmtn,

kuinka kaikki oikein kävi. Tässä

vaiheessa me kaikki curlaajat
voimme onnitella poikia hui-
masta suorituksesta. I Tomi

lhislö
seuroouot?

!urocksien jååhyväiset juniofltehlåville olivåt vähintäänkrn

Il'åntastiset. Akkrseltään joku såårtaa vetää johtopäåtökscn
Suomen j unioricurlingin tason flousvsla. Väärin. Euroksien
seuraajista ei olo tictoakaan. Joitakin lupaavia pelaajia on siellå
täällä, rnutta todellinen joukkue, joka on valmis panostamaan
oikeisiin asioihin puuttuu. Pelkkä innostus ei riitä - tarvitaan
tietoon pohjautuvaa ohjausta.

Liian monijuniori "pilataan", kun ci anneta oikeanlaista oppia
ja esikuvia. Neli-viisikymppisistä maamme koukkupolvicurlaa-
jista on turha ottaa mallia. Liian usein kuitenkin käy näinja pcrus-
asiat jäevät oppimatta. Tässä pcräänkuuluttaisin seurojcn ja
Liiton vastuuta. Monissa seuroissa on alettu kyllä panostamaan
juniorityöhön. mutta tulokset ovat vielä toistaiseksi vaatirnat,
tomat. Liitto sitävastoin ei ole tehnyt mitään kohottåakseen
maamme curlingin tasoa millåen tasolla. Mielestäni Liiton tulisi
vähintään pystyå tarjoamaan ohcismateriaalia seuroille ja
halukkaille ammattitaitoisla konsultointiapua. Nyt viimciståän
on syytä herätä toimiin.

Seuraavia MM-kisoja ajatellen tulisi kevaiin kuluessa koota
junioreistamme joukkue, joka on valmis panostamaan tuleviin
edustuslehtäviin. Kesän aikana on hvvää aikaa pcrehtyå
opastetusti taktiikan saloihin ja syksyllä jäeharjoitteluun
ODtimaalinen tilanne olisi mikali saisimme monta keskenään
kilpailevaa joukkuetta. Joten tarkkailkaamme ympärillemme.

Tässä kohtaa on vaikea olla vertaamatta Ruolsin tilantegsocn-

En v.oinut kuin ihailla Ruotsin junioricurlingin tasoa ja laajuutta
kansainvälisessä Bill Ross Trophyssa Sundbybergissä maaliskuun
alussa. Liu'ut olivat t€knisesti hyviä ja peruslaktiikka tuntui
olevan hyvin hallussa. Joukkueita oli yhteensä 36 ja nuorimmal
olivat kymmenvuotiaita. Korkea taso on seurausta ohjatusta ja
järjestelmallisestA harjoittelusta. Joukkueiden taitotaso oli sitä
luokkaa, eltä puolet SM-kisojen joukkueista olisi ollut helise-Hopeomitolirlil Seu lulo n

lenlo ken tö llä mässä huonoimmankin nelikon kanssa. I 1H

Toponilsn Erö
lurnousuoittoioksi
Toponilon Erö kipporinoon Mouno "Monu" Nummilo voitti helmi-
kuun lopullo Hyvinkaalla pelotun Hyvi Cupin. Viime vuoden mesto-
ruutto puolustonut Jormo Aoltosen lcing tuli toiseksi-

Mouno Nummilo lorkkoo-
voiseno.

fla"tti,t joukluclta oli
I jaettu kahteen lohkoon loi-

den kaksi parasta pelasivat kes-

kenään semit. Mukana olijouk-
kueita Hyvinkäältå, Jocnsuusta
ja pääkaupunkiseudulta. Yhtenä

ennakkosuosikkina Iähti ottele-

maan kevään MM-kisoihin pai-

kan lunastanut Jaana Jokelan
Kur Kur. Tic nousi kuitenkin
pystyyn Joensuun tyttöjen en-

na kko luu lotto masti voiltaessa
tiukan pclin. Lisäksi jatkoon

menivål Tapanilan Erä, Malisa
Valtosen äMMMMäT ja viimc
vuodcn voittaja Icing. Liiton
nuoflmmasta Jäsenseurasta
Kulosaari Curling Klubilta oli
mukana kaksi täysin uutta
joukkuetta, jotka hakivat va$ta

tuntumaa lajiin.
Semifinaaliparit olivat

äMMMMäT - Tapanilan Erå ja

Joensuu - Icing. Tapanilan Erä
joutui tosissaan vään1ämäån

erittäin tasaisessa ottelussa ja

voitto ratkesi vastå Mau no

Nummilan viimeisollä kivellå
miesten eduksi. Toisessa parissa

lcing piti pintansa voittaen Joen-

suun hyväste vastuksesta huo-

limatta 7-4. Finaalissa oli lapa-
nilan Erällä parcmmin heitot
kohdallaan ja he ottivat kauden

toisen turnausvoitonsa. Jouk-
kueessa pelasivat Manun lisäksi

Aarre Toivonen, Kari Sundellja
Lauri Perkiö. I

TH
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Markku Ylhäinen Marklu Ylhiincn

Miesten mestorit: Morkku, Ville, Jussi io Tommi. Kuvosto
puuttuu joukkueen voropelooio Jouni Weckmon

Nqislen mesloril: .loono, Anne, Nino, Louro io Tiino.

Markku Y lhäinen

Curlinqin Sfh.kisq
huipentti uiilneisen

kiven heitoon!
Morkku Uusipoovolniemen mestorillinen

poistoheitio rotkoisi Curlingin Suomen-

mestoruuden toistomiseen Hyvinköö liouk-
kueelle.

Pronssista pelasivat

Espoo Curlingin Hyc-

heittovoittoinen peli oli tasan

3-3. Viimeisessä, kymme-

nennessä päässä oli Pek-

ka Saarelaisen johtaman

Hyvinkäii I lin kaksi ki-
veä pesässä ennen Hy-

vinkää I:n viimeistä heittoa.

Hyvinkaä II:n pesäkivet olivat

peräkkäin. ykköskivi hyvin
suojattuna. Pitkään harkittuaan

Markku Uusipaavalniemi päätti

ratkaista pelin rohkealla. kovalla

poistolla. joka onnistui täy-

dellisesli. Molemmat vastus-

taian kivet po istu ivat, ja
heittokivi.iäi pesään. Kun pesän

rcunalla oli ennestään toinenkin

kivi. syntyi voitto lukemin 5-3.

Flyvinkää I:n .ioukkueessa
pe las iv at M arkku Uusipaa-
valn icmi. Tommi Iläti. Ville
M äke lä .ia Jussi Uusipaaval-

nteml.

kyrät-joukkue, kaptee-

nina Jari Saarelainen vas-

tassaan Jarmo Halosen

johtama Hyvinkää IV.

Lopputulos tasalsten,

melko samanlaista peliä

pelaavien joukkueiden välillä

oli Hyvinkää IVrn eduksi 9-8.

Naisten mestaruuden var_

misti viime vuoden voittaja Hy-

vinkää I (Jaana Jokela) kukista-

malla l-lyvinkää IV:n (Sari Au-

vinen) pistein ll-2. Jaanan li-
säksi joukkueessa pelasivat An-

ne Eerikäinen. Laura Franssila,

N ina Pöllänen ja varapelaaJana

Tiina Kautonen. Pronssia sai

Hyvinkää ll (Marja-Liisa Val-

tonen) voittamalla Pieksämäen

(Sirpa Tiitinen) pistein ll-4. r

Kari Sundell

"Edellisen kerron oltiin SM-ki"oien semeissö l9 vuotto sitten
- ei ole toso noussut mihinköön, me voon ei enöön reenoto".
kuului pronssimitollistien kommentti. Kuvosso Honnu Oio,
Eso Ahokos, Jormo Holonen io Mortti Poovonkollio

Vikmon Sfll-kisoien yllömöiö
Markus Vikmanin kipparoima
joukkue, jossa pelasivat myös
Lauri Soratie ja veljekset Juha
ja Marko Syväkari, osoitti
suuret kykynsä selviämällä SM-
kisojen kuuden parhaan jouk-
koon. Semifinaalipaikka oli vain
yhden voiton päässä. Saavu-

tuksen arvoa nostaa se, että
joukkue pelasi SM-kisoissa
enemmän pelejä, kuin koko
urallaan sitä ennen. Eräänä
syynä menestymiseensä jouk-
kue itse näkee rennon ja hyvän

fi iliksen. Mitä huippusuorituk-
sia vielä näemmekään tältäjuuri
aloittaneelta joukkueelta.

Kisoien bonquetisso iotku i

kulosooreloisten renlo oie.
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Kuulunisiq foensuuslu
lf ausi alkoi lokakuun puoles
ll såvålin. Edelliselle kaudelle
hånkittu jåådytyskoneisto mah-
dollisti pelaanrisen lämpimästä
syk systä huolimatta. Syksyrl
keskcisin asia oli junioritoirnin-
nan aktivoiminen. Viden jouk-
kucen tilvoitteeseen ei aivan yl-
letty. mutta pää stiin hvvään
alkuun. Ison kiiloksen luniori-
työn alkuun saattamiseksi kuu-
luu y rityksille JOENSUUN
PUHELIN OY, YRITTÄJÄIN
FENNIA JA ABLOY. Yrilyk-
sien juniorityöhön kohdistamalla
tuella hankirnme seuralle varus-
tepankin. mistä aloittavan pe-

laajan on mahdollista lainata esi-

merkiksi pelikenkia. Näin aloit-
telijakin saa oikoan tuntuman
lajiin tarvitsematta sijoittaa
omaa rahaansa kokeilemiseen.
Kun laji tuntuu oikealta, on
helppo tehdä paätös o mien
pelivålineiden hånkkimiseksi.
Toivotåån. €ttä yksi tållå kau-
della aloittaneista joukkueista -
CURKO.I - nåhtåisiin jo keväån
tu rnau ksissa kotikaupungin
ulkop uolellakin.

Sarjat kokivat Jällccn vuo-
tuisen metamorlbo sin. Se ei
tietenkåän ole itsetarkoitu s.

mutta toivotaan. €ttä nyt olisim'

me pystyneet luomaan jotain
pysyvää ja kaikille sopivan .jer-
jestelmän harrastaa curling -
urheilua. Joensuussa pelattiin
tällä kaudella ja pelataan edel-
leenkin 24 joukkueen voinrin +

.juniorit. Joukkueet oli jaettu tai
paremminkin hakeutuneet kah-
teen sarjaan sen mukaan halu-
siko pelatä enemmän vai vähem-
män - tarjolla oli siis yksin-
kertainen sarja ja kaksinker-
tainen sarja + loppusarjat kuu-
den parhaimman kesken molem-
missa sarjoissa.

Joensuu-Kuopio-Piek-
sämäki-akselilta linee puuttunut
toistaiseksi kunnon vaseliini,
kun keskinåistä kaDssakäymistä
on toistaiseksi harrastettu vain
puhelimitse - mutta tämå ei meitä
murheelliseksi tee vaan pistää
yrittämään yhteistyötä entistä
kovemmin ja pitkäjärlteisemmin.
Yhteinen viimeistely- ja
kork€anpaikan leiri on jo sovittu
ennen SM-kilpailuja.
Ilyvinkää - cUP:ssa vierailimme
yhden naisjoukkueefl (Cat-
Sät)voimin. Vaikka palkintosijat
jäivätkin saamatta, oli kotiin
tuomisina kokemusta ja hyvä
fiilis hyvien pelicsitystcn
jälkeen. Kevåän mittaan tapaam-

me varmasti tulevien mittelöiden
yhteydessa. Nautinnollisia peli-
hetkiä ja syksyllä avaamme
kauden Joensuussa lokakuun
toisen viikonlopun jålkeen. I

A,lika Malinen

PS. Mikalta saa curlingaiheisia
lasisia palkintoesineitä ja muutå

asiaan liittyväå, lisätietoja numc-

rosta 013-311458.

Suomen Curlingliitto ry

PuheenJohtaja

Vnr^puheenjohlå.jå

Sihl€eri

Hållilus 1996

Nfulti Orrainen
Munckinl. 64 as. 2
05800 llyvinkää

Leif Grönlund
Laurinkatu 6
05830 HyvinkåÄ

Pertli Sipiläinen
Talv'sillank I D l7
05860 Hvvinkää

Eholuoto Juhani
rrxnssila YrJö
ileinonen Juhani
IIåti Tomni
Korhonen 1-imo
Orråin.n KÄri
Rissrnen olli
Sundcll Käri
Srlvand€r Pekka

Sipilåinen Pertti

koti (019) 454 844
lyö (09) 145655
t'ax (09) 145 601

ko1' (019) 454 508
ryö (o9) 345 5311
täx (09) 345 4'7 |

koli (019) 489705
låx (019) 489705

Hyvinkää

Hyvinkåä
Hyvinkää
Esp oo
Hyvinkåä

Flelsinki
Ilvvinkåä
Helsinki

Hyvinkää
Helsinki
Hvvinkåä

tyd (09) E70 625 02
far (09) 870 625 2l

korr (09) r:r80 5186

kotr (09) 455 l3t9

PL 58. 05ljo1 Hlryrnkar

kot, iol9) 451 210
ryo 020175 2269

koti (019).18.1 025
ryö (010) 558 2690

ryi, (0ll) lt l4j3
iax (011) 3l l.+59

korr (050) 55.1.19?l

korr 10:19) 57t 58?
lax (017) llI.169j

korl (09) 8711 l9E7
ly.j&lax (09) 2?6 ?2 i.l

koti ({ll5) lltJ 3il
ryö 020:ll
lax 020.107 66i5

(0.10) 50?0 133

(09) 36rj 5ll

Curl ingl i iton j äsenseurat

llkka lvlusto

M'ka M.l'nen

Elaintårhan Curlineklubi ry Malri
Helsinki

Espoo Cullng Club ry

H)ry!nkiån Curlrng ry

Hyvink'iän Pålloseura ry

Hyvinkåån Tahko ry

Joensuun Curl'nB ry

Kulcsååri CurllnB Klubi

Kuopron CurlaaJat ry

Nl-Curling ry

Preksåmaki curlins ry

Tapanrlår tjrå curl'og Club
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Ei mitöön uolitetlqvsq
Viime vuosino on entistö enemmön keskusteltu Suomen curlingtoim innon kehittömisestö.

Nuori pelikulttuurimme io sen kohtioiokoutunul rokenne olkoo öönnellö kuten

monnerlootot toisiinso puskiessoon. Tu livuoren pu rko uksio ei vielö ole nöhty, mutto

pieniö iöristyksenpoikosio on hovoittu.

Tähän arrrkkeliin on koortu kuluneen
! talven aikana esillä olleila asioila. joista

useimmista on keskustcltu aikaisemminkin.
Toivottavasti se herättää riittävän voimak-
kaita tunteita kitkan voittamis€ksija muu-
toksen vauhdittamiseksi.

llolli

Suu rin puutteemme on peliolosuhteissa.
Oikea curlinghalli pur.lttuu edelleen. Hel-
singissa ja Hyvinkäällä on pientä yritystä,
mutta asiaa aja! ien älrii!isten ihmisten
määrä on edelleen pienr. Karkkr kyllä muis-
tavat kysyä, milloin uuteen halliin päästään

pelaamaan.

Rahaa maailmassa riittää, halli voidaan
kyllä rakentaa. Sen ylläpito sen sijaan vaatii
kohtalaisen paljon käyttäjiä, mikäli henki-
lökohtaiset kustann u kset halutaan pilää
kohtalaisina.

lösenhcnkinto

Miten saada uusia harrastajia. Seurassa
jäsenmäärän kas! u hidastuu. kun pelaajien
määrä saavuttaa tietyn tason. Taso mää-
rä)l)) aktiivisten ihmisten. heidän orga-
nis(,intily\)n ia -halun sekä jäsenmöärän

vaatiman työnäiirän suhteesta. Jos seuran
uudct .jäsenel civät osallistu cdes pienellä
panoksella toiminnan kehinämiseen ja uusren
jäsenten hankintaan. loppuvat alkuperäisten
akliivien voimatja into ennen kuin seura on
saavuttanut riittävän suuren koon esr-
merkiksi kunnollisen nelirataisen curling-
hallin ylläpitänliseksi. Siihen rarvitaan 200-
30U.jäsentä. Onncksl us(ampr seuril voi
yhdistiiä voimansa.

Jäsenyyteen pitää kuulua velvoite uu-
sien .iäsenten hankkimiseen tai muuten
jäsenmaksu on suurempi. Ilmaisia palvcluita
ei cnää ole- Jokaisella voisi olla mahdollisuus
saada csimcrkiksi 507o alcnnusta omasta

_iäscnmaksustaan. mikäli hankkii uuden

.iäsc n c n l_Q!_ai!_9!t_i.q.q\!_!_9_9_r__p.]li! jli
lutuslultåa \ ksi uusi ioukkuc curlinqiin.

Jäsenmaksu voisi aivan hyvin olla 300-
600mk vuodessa. Ei hyvä harraslus ole
pikkurahasta kiinni. Monessa seu ra ss a

kituuletaan 100 markan jäsrnmaksun turvin.
Liiton maksun jälkeen .iää 50 markkaa

.iuokser rin kulurhin. Sillä ci pal.ion toimintaa

kehitetä. Rahat peliin. Rahan ja vapaa-
ehtoistoiminnan sekoittamisessa on tie-
tcnkin omat riskinsä, multa ne voidaan
välttää huolellisella suunnittelulla.

liiton hollituc

Yhä useampi h€nkilö luntuu olevan tyy-
tymätön liiton hallituksen to imintaan.
N) k) inen kaa i pystyy kyllä pyörittämään
toimintaa nykyisellä laso llaan. mutta
rahkeita kehittämiseen ei tunnu löytyvän.
Curlingkulttuurimme on nuori ja jakautunut
kahtia siten, ettå päätäntävalta ja vastuu
curlingtoiminnan kehittämisestä on
onsimmäisellä sukupolvella. He ovat iältään
40-50 vuotiaita hyväätarkoittavia curlingin
harrastajia, jotka ovat olleet mukana
curlingissa ja liiton hallituksessa jo pitkään.
Toisella sukupolvella on valta ja vastuu
pelikentällä. Nämä 20-30 vuotiaat
puo liurheilij at ovat päässeet kokemaan
kansainväliset arvokisat. He ovat tehneet
merkittäviäkin uhrauksia laj imme puolesta.
Toiseen sukupolveen kuuluvat myös
kaikenikäiset curlaajat, jotka eivät ole vielä
olleet järjestötoiminnassa mukana, mutta
joilla olisi paljon annettavaa sopivan tilai-
suuden tullen.

Kun toinen sukupolvi on lyytymätön
liiton tarioamiin puitteisiin ja toimintaan. sen

aktiiv isimmal edustajat yrittävät kehittää
olosuhteita pelaamisen ohella. Viimc vuosina
nuoret innokkaat toiminnan kehittäjät ovat
kokeilleet mahdollisuuksiaan liiton halli-
tuksessa. Arvokas into ia aktiivisuus tuntuu
usein kilpistyvän ensimmäisen sukupolven
norsunluutornin.juureen.'foisen sukupolven
edusraJat ovar yksi roiscnsa jälkeen jou-
tuneet toleamaan liiton hallituksen paikaksi.
jossa on ikävii työskennellä. Muutosvas-
tarinta, kateus, mustasukkaisuus ja poliit-
tiset päätökset ovat värittäneet toimrntaa-
Jokainen ymmärtää. ettii päätä on turha
hakata seinään.

Vika ei kuilenkaan ole liiton hallitukscn
i äsenissä, vaan heidän muodostamassaan
kokonaisuudessa. J o kainen hallituksen
nykyinen ja entinen jäsen ansaitsee curling-
väen kiitokset toiminnan pyörittämisestä.
Mutta ovatko he muistaneet kiittää toista
sukupolvea saamastaan avusta? Ovatko he

osanneet antaa uusille tulokkaille riittävästi

tilaaja mahdollisuuksia? Nyt on tullut aika
tuulettaa: riittävästi vanhoja ulo. ja uusra
tilalle, roolit kiertoon ja mahdolliscsti .ioku
lajia obJektiivisesli larkkailenraan k1 kcncr a

mukaan. Liiton hallrtuksen.iascncl o\ t JinJ
korostaneet, että heidän paikkansa on rapaa
heti kun joku roinen haluaa tulla tilallc: Siksi
to isen sukupolven q!_!!!hajE!!i1lÄ,9!Llijlq!
hallituksen jäsenyys olis i ensimmäis€n
sukupolven edustaiille statussymboli

Miten nyt olisi syltä toinrrao Jokuincrr
jäsenseura voi kys)ä liilolla. miten lii(to
toimii, miten liiton toimintaa pitäisi kchittää.
millaista apua liilto haluaisi seuroilla.
millaisia osaajia liiton hallituksccn halut-
taisiin. Vastaavasti jokainen seura voi kcrtoa,
mitä se haluaisi liiton toiminnaltaja millaisia
henkilöitä sillä on tarjota liiton hallitukseen.
Jokaisen seuran on 0edetlävä, miten se ! oi
saada oman edustajansa liiton hallituksecn
tai sen asettamaan loimikuntaan.

3tl-kisot

Kilpailiiat eivät ole tvvtvväisiä SM-kisa-
iäriestelyihin. Esimerkiksi länä vuonna
kilpajoukkueet saivat tiedot pelikaaviosta
ja muista järjestelyistä niin nlyöhään, eltä
heidän muutosehdotuksensa voitiin tyrmätä
perustelemalla se liian myöhäiseksi. Jos SM-
kisoihin ladataan koko seuraavan kauden
kansainr äliset edustu5tehtä!ä1. on pelaajr(n
ääntii slytä kuunnella. Muita turnauksia
alkaa olla riittä! äst i kor\ aanraan SM-[isojcn
perinteinen "Annetaan jokaiselle seuralle
mahdollisuus tutuslua peliin" -lähtökohta.

Pitääkö mestaruus ralkaista ) hden
viikonlopun aikana? Monet ensimmäiscnkin
sukupolven curlaajat ovat.io sitä mieltä. etlä
osallistuj amäärä voidaan rajoiltaa kah-
deksaan. osallistumisoikeus ratkaistaan
aluecllisilla karsinnoilla ja pelaajat itse piiät-
täväl pelijärjestelmäslä. Miksi siis ensi
vuonna enää tarvitsisi toistaa vanho.ia vir-
he itä?

Eduslusioukkueiden volinlo

SM-turnauksella on liian suuri painoarvo.
Koska mestaruuden voittanut joukkue saa

edustaa maatamme koko seuraavan kauden.

kannattaa joukkueiden pelata SM-kisat scu-

raavan kauden kokoonpanossa. Mik?ili muu-
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toksia tehdään. on ne siis lchlävä.jo kesken
kaulta eikä kausien välissä.'fämä saattaa
nlcrkilä kahdcn tai useamman joukkueen
tavoitteellisen loiminnan ja harjoittelun häi-
riintymislä kesken kaudcn. Se ei voi olla hy-
vä maamme kilpacurlingin kokonaislason
Kan na lta.

'foinen merkittävä huono puoli on se,

että voitosta paitsi jääneet joukkueet tietävät
o levansa poissa edustustehtävistä koko
seuraavan kauden eivätkä siksi ole kovin
motivoituneita harjoittelemaan kylmissä ja
karuissa olosuhteissa. Toisaalta voittaneella
joukkueella ei ole uhkaajia koko vuoteen.

.iolen harjoittelemaan kannustava kansallinen
menestymrspalne puulnru.

Asia korjaantuu. kun muutamme edus-
tusjoukkueen valinnan samanlaiseksi kuin
miltei kaikissa muissa maissa. EM- ja MM-
kisoihin pitää karsia erikseen. Syksyllä
karsitaan EM-kisapaikasta ja SM-kisoissa
ratkaisraan M M-edustu sj oukk ue. Kansain-
välisen liiton sääntöienkin mukaan MM-
kisoissa kutakin maata edustaa sen mestari-

.ioukkue. Suornesla ki50ihin Iähtee omien
sääntöjemme mukaan edellisen vuoden
mestari.

Ainoa este muutoksen toteuttamiselle
on toistaiseksi varojen puute. EM-kisa-
.joukkueet joutuvat itse kustantamaan osan
markaslaan. Katsolaan olevan epäreilua. jos
j oukkue EM-menestyksellään S uomel le
ilmaisen MM-paikan ansaittuaan joutuisi
vielå voittamaan maan mestaruuden matkalle
päästäkseen. Kyse on kuitenkin vain parista
kymmenestä tuhannesta lisämarkasta. Liitto
kyllä löytää rovot tästä maailmasta. jos
tahtoa ja taitoa vain on riittävästi.

Poikollinen kilpciluroininlo

Paikalliset sarjat saattavat olla pirstaloitu-
neita tai merkityksettömiä. Pääkaupunkr-
seudulla ja Itä-Suomessa olisi mahdollisuus
pelata paikallisia sarj oj a, jotka yhdistäisivät
kaikki alueen seurat ja toimisivat samalla
karsintoina SM-kisoihin. Hyvinkäällä pela-
taan lasokasla sarjaa. jonka voittaminen
perustuu koko kauden kestävään kuntoon
ja taitoon. Jopa Suomen meslaruus on hel-
pompr volrraa.

Hyvinkään sarja kärsii kuitenkin mo-
nien joukkueiden kohdalla merkityksettö-
myydestä. Luovutukset ja poisjäännit ovat
sen ikävin ilmentymä. Ne eivät ole lajillemme
onlinaisia saati lajimme julkisuuden kannalta
miell)rtäriä asioira. Ihmisel loimivat siten
kuin puitteet heitä ohjaavat. Rangaistukset
ei\ äl lchoa. Ie arnoastaan katkeroittaval ja
luovat eripuraa pienessä piirissämme. Toi-
mivat.ja mielekkäät järjestelmät sen sijaan
tuovat iloaja nautintoa. I

Tomi Rantamäki
Munkkiniemen puislotie 8 A 2
00330 Flelsinki
puh 040 - 585 4444

Suomen poiille
Pill-hopeq

If eskiviikkona 19.2. suuntasivat Perrru
ll Piilo, Kalle Kiiskinen, Paavo Kuos-
manenja Petri Manninen tällä kertaa sak-
salaisella laatuautolla kohti kultaista Köö-
penhaminaa. Reitti olijo tuttu sillä pojat
olivat jo useampaan otteeseen huristelleet
Ruotsin halki kohti kultaista Hampuria.
Alkuvuoden hyvä menestys sai pojat odot-
tamaan Suomen curlinghistorian enstm-
mäistä arvokisamitalia. Ajomatka sujui
nopean rauhallisesti hyvien aikakaus-
lehtien ja pölkyn seurassa.

Yhden suomalaisjoukkueen lisäksi
turnauksgen osallistui kaksi joukkuetta
Ruotsista, Norjasta sekä Tanskasta. Alku-
sarjassa pe lattiin yksinkertainen sarja.
jonka.iälkeen mitalUoukkueet ratkaistiin
välierillä ja finaaleilla. Ensimmäisenä
päivänä vastassa oli kaksi kovaa jouk-
kuetta, joilla molemmilla oli kokemusta
nuorten MM-kisoista. Tanska ll kaatui
hyvän esityksen turvin luvuin 5-3. Ilta-
pelissä vastaan asettui etukäteen voitta-
jasuosikki Ruotsi ll H. Edlundin j ohdolla.
'fiukan taistelun jälkeen Ruotsi onnistui
kuudennessa päässä ottamaan kolme pis-
tettä hienolla triplapoistolla. Tappio kir-
jattiin historian kirjoihin luvuin 3-8.

Toisena päivänä edessä oli huikeat
neLiä peliä. Tanska I kaatui loppupelin
koomailusta huolimatta 9-7. Ko Inrcn
sämpylän mittaisen tauon.jålkeen vastaan
asettui eriltäin nuori Norja IL Selvän
taktisen sekä teknisen ylivoiman edessä
Norja poistui areenalta vasta vikan pään
loputtua. huolimatta mahdottomasta l3-

3 takaa-ajotilanteesta. Tästä johtuen tauon
pituus lyheni yhdellä sämpylällä. Ruorsi I
vastaan pelattiin liukka ja hyvätasoinen
ottelu, jonka Suomi-pojat voittivat 6-3.
Alkusarjan viimeinen ja meille merkityksetdn
peli Norja I vastaan hoitui rennon suve-
reenisti 7-1. Alkusarjan saldona siis 5 voittoa
ja I tappio - siis toinen sija.

Välierissä vastaan asettui Ruotsi I.
Tiukka ottelu ratkaistiin 7. päässä. jossa
suomalais€t onnistuivat varastamaan neljä
pistettä. Suomi voitti ottelun 8-2. Finaalissa
vasrassaoli Ruotsi II.jokaei ollur hä!innyl
alkusarjassa yhtään ottelua. Ruotsalaisct
karkasivatjo 6-2johtoon, mutta Suomi aloitti
hyvän nousun. Rypistys ei kuitenkaan
riitänyt Ioppuun astija peli päättyi ruotsa-
laisten 6-5 voittoon.

Kolmanneksi poikien sarjassa sijoittui
Tanska II. Tyttöjen sarjassa Ruotsille tuli
kaksoisvoitto.Saldona turnauksesta oli
Suomen kaikk ien ailojen ensimmäincn
arvokisamitali, hopeinen sellainen, sekä
paljon uusia curlingystäviä Pohjoismaista.
Hyvänä lähtökohtana maaliskuun Japanin
MM-kisoihin on Pohjoismaiden MM-kisa-
joukkueiden lyöminen.

Ajomatka takaisin Tukholman satamaan

sujui rauhallisen nopeasti kera pölk)n ia
lisääntyneiden aikakauslehtien. Laivalla
odotti Caracalla bath, seisova pöytä ja pal-

.ion uteliaita ihmisiä, sekä laivahistorian ken-
ties paras dj. Onnistuneiden mitalijuhlien
_jälkeen odotti ankea arkiaamu harmaiscssa,
mutta kotoisassa Helsingin säässä. r

Paavo Kuosmanen
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Iutut nimet kö.riessö
Swedish Cupisso

Perinteinen Swedish Cup pelottiin töllö
kertoo Örnskönsvikissö noin 500 km Tuk-

holmosto pohloiseen. Tomi Rontomöen
Houseguords oli oinoo suomoloisioukkue
kisoisså menestyksen iöödessö keskinker-

Jussi, Tommi, Ville io Tomi ottelutouollo

toiseksi.

llukana oli l6 joukkuetta ran

ftlkatussa j ärj estyksessä -
Houseguards löytyi sij alta I2.
Haastettä oli siis riitlävästi Ja
ensimmäiseen ottcluun lähdettiin
otlamaan revanssla syKsyn lap-
piosta Mats Wranån nelikkoa
vastaan. Viidenneksi rankattu
Wranå oli tällä kertaa altavastaajan
ascmassa ja voitto kirjattiin Ran-

tamäelle 6-4. tlyviä esityksiä
.jatkettiin toisessa koitokscssa An-
ders I'elttiä (4.) vastaan. Ottelu
venyi.iatkopäälle asti joka häviltiin
viimgisestä kivestä huolimatla
räpärästi. Ottelu päättyi Feltin
voittoon 4-3. Esitys oli kuitenkin
joukkueeltamme hyvä.ia odotuksct

.ialkon osalta olivat korkeålla.
EM-hopeaaj uuri voittanut, koti

.jäillään otteleva Lars-Äke Nord-
ström ( L) oli kuitenkin liian kova
pala - lappio tuliselvästi 7-3. l2is1ä

eteenpäin tappio ticsi puloamista
joten 100 lasisså lähdeltiin kaa-

tamaan Mats Nybcrgiä (7.) jouk-
kuelta. Ottclun alkacssa alkoijää
yllälläen sulamaan ja loi ottelulle
arvaamattoman luonleen suosien

tällå keftaa Rantamäen nclikkoa -

voitto tuli lukemin 6-4.
Nyt oltiin yhden voilon päässä

kahdeksan parhaan joukkoon
piiäsysti! mikä oli ollut ensisijainen

tavoitteemme ennen kisoia. Vas-

laan astui meille tuntematon
J äfppcns CK:n .ioukkue jonka

kanssa ei olisi pilänyl olla suu-

rempia vaikeuksia. Heitot olivat
kuitenkin .järjestäen kalerssa .la
kätte limme jo cnnen viimcrstä
päätä- Kisat saivat näin osaltammc
nolon lopun.ia siioitus oli 9.-l:
Parompaan olisi pilänyl pyst) ii.

Miesten llnaalisaa kohlasr\,al
kaksi kokenutta ruolsalaisjouk-
kuetta - Mikacl llasselborgin ja

Lars-Åke Nordströmin ioukkuccl
LArs-Åke ei pcttainyl koti) lci-
söään.ia voitlo luli 7-4. Naistcn

puolclla voiton vci Il lisa hel h

llanssonin joukkue Ostef sundisla

Finaalit näylettiin paikallis.ssa
'fV:ssä.

Suomolcisvöriö
kolsomosso

llnsinmäisen voilelun ollelLllnnlc

.jälkeen ylläty imme kun nrcrt:i
tu lttiin pukukoppiin on n ilte-
lemaan selvaillä suomcn kiclellii.
Onnittcli ja oli aikanaan Suonlcst2l

Ruolsiin muultanul Pcn tl i

Nousiainen. I län on pclannut
Ovikissä curlingia io 70-lu!ulta
lähtien .ia ollut mm. ilukana
rakentamassa curlinghallia .iossa
1ämän kertaiset kisat pelattrin
Pentti oli eriiiäin iloinen päästes-

szi?in tapaamaeur suomalaisc urliulj ia

ja hän oli eritläin kilnnoslunut
saapumzLan.j oukkueineen Suon)cen

pclaamaan. I Tu

Hyvinkööllö odoteltu meslqri
Maan kovimman sar.; an marnees-

sa oleva tlyvinkään mestaruus-

saria sai odotetun voiltalan.
Markku Llusipaaralnicmcn ktp-
paroima LJPN Data ll oliylivoi-
nlaincn hävillyään kauden aikana

vain kaksi ottelua. UPN-Datalle
mestaruus oli ensimmäinen.

Muut viime kauden kovista
olival yllättävänkin ailahtclevia

.ia csiin nousi nuorten maaiouk-
kuc. Pcrttu P iilon Eurocks.

Monien hämmästykseksi nämä

nuoret nappasivat sar'ian kakkos-
tilan itselleen. Kolmanneksi luli
Pekka Saarelaisen Gliders. ioka
osoitti parastaan vasta Pirkko-
lan SM-kisoissa. Neljänncksi Jäi
kokenut Jori Aron Fc Pub ja
viidenneksi selvää kehittymistä
osoittanut Olli Rissasen M-Curl-
ing. I Iyvänå osoituksena siitä
vo idaan pililä finaalipaikkaa
kauden ensimmäisessä turnauk-

sessa. Viime vuodcn orestarl.
'fomi Ranlamäen I Iouscguards

.iäi pelaaj avaihdostcn hamlncn-
1äminä loppusarian viimeiseksl.

Kauden suurinta kohua (Pii-
ri pieni pyörii) aikaansai pclaa-

.iavaihdoksel tJI'N-Datan .ia
Houseguardsin v.ilillä kcskcn

kauden. Asiaa puitiin aina seu-

ran hallilusla myödcn. Rangais-

tuksia ei kuitenkaan.iacltu. I
1



Kuviq Kööpenhoninqn

EIUI'kisoistq
EM 9Ö

CURLING

suomi puholsr Enslonnin nurin..

Seuraavaksi Jokelan ja Uusi-
paavalniemen joukkueet edus-
tavat Suomea Bernin MM-
kisoissa. Joukkueet I unastivat
myös ensi kauden maajoukkue
tehtävät Pirkkolan SM-kisois-
ta.
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Tytöt karsivat
USA:n kanssa
"lnnosta täriseviä sekopäitä" oli
taatusti ensimmäinen vaikutgl-
ma. jonka joukkueestamme sai

sen astuessa cnsimmäistä kertaa
Ameriikan maankamaralle, hel-
mikuun kuudentena tiitä vuotta.
l3 tuntia lennokasta matkusta-
mista oli takanapäin ja jetlagin
tokkurainen olo oli kuin virtuaa-
litodellisuudesta.

Tuntui hienolta olla vih-
doinkin tuolla kuuluisalla man-
tereella, kuuluisassa valtiossa.
kuuluisassa kaupungissa nimeltä
Chicago, ei niin kuuluisan har-
rastuksemme curlingin parissa,
mutta vielä enemmän ajatuksem-
mc pyörivät matkan määrän-
päässä ja tarko itu ksessa eli
junioreiden MM-kisoissa Japa-

nissa, jonne oli paikka tarjolla
jommalle kummalle joukkueelle,
meille tai USA:lle.

Joukkueemme koostui seka-
laisesta seurakunnasta, jossa
leadin virkaa toimitti Lau.a
"Kati Noppa" Lahti. pcrässAän

Johanna "mä olin ihan hä" Kar-
lano, kolmosena ja pesäpösilönä
Kirsi'kivenpyörittäjän kylä"
Nykänen ja vicena ja vikana
Jaana"Yrjö VI" Hzimäläinen sekä
kerrassaan mainiona valmen-
tajana Paavo "the Hanks" Kuos-
manen, joka saapui paikalle
suoraan Seattlesta, setänsä luota
sukuloimasta. Tällä sakilla oli
tarkoitus tuoda matkamuistojen
lisäksi mukana kunniaa ja mai-
netta Suomelle sekä liput Japa-
niin lähtevään koneeseen, vaan

toisinpa kävi.
Ensimmäiseen pcliin Iäh-

dimme avoimin mielin.ia niin
coolina. että.iääpuikot kalisival
kainaloissa. mikä oli kyllä virhe

!ouron, Johonnon,
hooveeksi.

sillä pelasimme maailmanhisto-
rian surkeimman curlingpelin.
Punaisten kivien kotihipat pe-
sässä olivat sitä luokkaa, että
keltaisilla pelannut Suomen
joukkue toivoi - käteltyään kuu-
denncssa päässä - painuvansa
maan alle ytimeen asti. Hys-
t€€risen naurukohtauksen val-
lassa po ist u imme paikal(a
ligvästi sanottuina noloina ja
tietysti aplodien saattelemana
kuten hyvin tapoihin kuuluu,
tosin tuossa tilante€ssa ne tun-
tuivat enemmän pilkkalaululta.
Mahtava coachimme Kuosma-
nen otti kuitenkin tilanteen
haltuunsa ja j älkipalaverissa
saatiin muutaman kyyneleen
jälkeen aikaiseksi uusi ehompi
mieliala, jolla Minnesotaa läh-
dettiin seuraavana päivänä kaa-
tamaan,

I lman paineita, altavas-
taajan asemasta oli helppo lähteä
kipuamaan ylöspäin ja seuraa-
vassa pelissä pääsimmejo vähän

esittelemåän taitojamme. Minne-

sota häkeltyi "uudesta" vastus-
tajastaan ja pelistä tuli tasa-
väkinen aina viime metreille
saakka. Johtoasema kiiluijo sil-
missåmme kunnes päåtuomari
kävi poimimassa täydellisen
"hit-and-rollimme" pois pesäs-

tä. Syynä moiseen moise€n oli
kapteenillemme sattunut hipai-
su-haaveri harjatessa. Virhe on
v irhe, mutta tuomio tuniui
tekoon nähden kohtuuttomalta
ja niin taittui Suomen henkinen
selkåranka pettymyksen alla.
(Kaptoenimme mielestä kiveä ei
olisi saanut pois potkaisemal-
lakaan...) Ja taas astui Kuos-
manen p€liin ja kaivoi vanhan
kunnon 'Kollaa kestää' -fi iliksen
nahkojemme alta ja päämme
nousivat hitaasti pystyyn. Suo-
mihan on vielä teknisesti so-
dassa USA:n kanssa. Pakko-
voiton edessä ast€limme jäälle
kovempina kuin koskaan...

Sairaudet ja loukkaantu-
mise 1 olivat verottaneet .iouk-
kueemme kunloa roimasti, mutta

olimme päättäncet. että hiivalli.
huomenna pelataan viclä! Siitä
alkoi taistelu. Minnesotan ) li-
mielin€n asenne oli tipotiessäån
ja hermosluminen näkyi epä-
onnistumisina tavallisissa
heitoissa. Peli oli n),1 todella
tasaväkinen ja Suomi onnistui
painostamaan lähes koko ajan.

mikä nostatti tliliksiä ia anloi
toivoa voitosta. Peli päältyikui-
tenkin vastustaj an ricmu un.
taidollinen etumalka oli huo-
mattava, multa tällä kcrtaa pois-
tuimme jäältä päät p) sryssä.
sillä olimme antancct kunnoll
vastuKsen.

USA:n joukkueen peleissä
näkyi rutiini, he olivat pclanneel
koko viikon maansa eduslus-
paikasta (vastustajamme vasla
kun saavuimme maahan) kun
taas meidän edellisgstä pelaa-
misesta tosimielellä oli ehtinyl
vierähtää useampi viikko. Hei-
dän taitonsa olivat ihailemisen
arvoisiaja odotan innolla koska
saavulamme tuon saman lason
junioritasolla täällä kotikon-
nuilla.

Matkan parasta antia oli
hulvaton huumori, ystävälliset
ihmiset, jotka halusivat vierai-
lumme onnistuvan nähden vai-
vaa sen eleen sekä tietysti
coachimme Kuosmanen, joka
osaa ottaa akkalaumaa niskasta
kiinnija ravistaa kovaal Omalta
osaltani junioritouhut loppuvat
ikiisyistä tähän, mutta haluan
totvottaa onnea .la menestystä
tuleville junnuille ja todeta. että

ottakaa irti minkä saattc, haus-
koja kokcmuksia on taatusti
luvassa!! I

Jaana HtinAldinen

Kirsin jo Joonon MM-motko jöi

No eipå tekisi
sinullekaan pahaa
vaihtaa uusiin kenkiin.
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Harjat.
Kysy myös muita tuotteita!


