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Curlingin MM-kisojcn näyttämönå toimi l7 000
katsojaa vetävä Allment Eisstadium Bernisse. Juttua
MM:stä sivuillå 8-9. 

TR

Nuorten hopeamitalisteja oli Ientokentällä vastassa
joukko omaisia ja muita curlingin ystäviä. Kuvassa
banderollin kanssa Urpo "Upi" Piilo. Sivuilla l0-ll
lunnelmia ottelu ottelulta.
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1O-II EUROCKSIEN HOPEISET

JAÄHYVAISET NUORTEN KISOILLE

12 KULOSAARI CURLING CUP

Ohessa on syksyn kilpailukalenteri, joka sisältäe pääasiassa Ruotsin eritåsoisia turnauksia. Turnausten nimien perään on lisätty lyhenteet
kertomaan minkåtasoisesta koitoksesta on kyse. Esimerkiksi WCT m = l(orld Curling Tour miehet, GB n = GB naisel. A4 = any lour
curlers jne. GB-kisat ovat niitä kovimpia ja A4-kisat heikoimpia (vastaavat låhinnä omaå Bonspieliämme). llmoittautumiset Ruotsin
kisoihin voi hoitaa sikäläisen ourlineliiton kaulta: faxi +46 8 604 7078- ouh: +46 8 605 6434.

Syyskuu
26.-28. Senioricup

Y h teystied ot: Eläintarhan Curlingklubi
Kari Sundell

p: (09) 294 4455

t:: (09) 294 4844

Lokakuu
3.-5. Spendrup Open (GB m)

10.-12. Magnus Ladulås Classic (GB m + GB n)
Jåmtfrakt-stenen med juniortävling (A4)

l?.-19. Match Town Trophy (GB m) + A4
Ostersund Senior Open (GB m + GB n)

24.-26. Solstadscupen (CB m) + A4
Mosippan (Curly Tour-jun.)
Bodcncurlen (44)
Öbackaträfi'en (A4)

Marraskuu
3l /l 0-2.Litsträffen (A4)

Medelpadsträffe n (GB m + GB n)
Jubileumsstenen (A4)

1.-9. Endress+Hausor Cup (GB m + GB n)

Skinnarcurlcn (A4)
8.-9. Oxsopen (44)

14.-16. AK-Slajden (Hcp)

Ankarsopcn (A4)
Järpen-Curlingen

Falu-Jungfrun (A4)
Umecurlen (44)
Curlstad lnternational (Curly Tour-jun.)

19.-23. Kval till junior-VM

Myyrmäki

Leksand

Sundbyberg

Ostersund

Jönköping
Östersund

Karlstad
Sveg

Boden

Härnösand

Ostersund
Sundsvall

Mjölbv

Sundbyberg

Malung
Marie stad

Sundbyberg

Karlskrona
Järpen

Fslun

UumaJa

Karlståd

Oslo
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Iehdöön oikeito
qsioitu

eitä on yli viisisataa. Yhteensä merssä

piilee sellainen voima, että saisim-

me tehtyä vaikka curlinghallin -jos
vain käyttiiisimme energiamme oikeisiin asioihin.

Valitettavasti viiärinkäsitykset, epZiluulot, kateus,

milloin mikäkin, saavat meidät joskus tuhlaamaån

voimiamme epäoleellisiin asioihin.

Esimerkiksi viime lehdessiimme ollut Tommi Hiitin
kidoitus junioricurlingistaja koukkupolvista aihertti

nähdäkseni kohtuuttoman suurta kielteistä
keskustelua aina liiton hallitusta myöten. En

ollenkaan tuomitse reaktiota, se oli )rynmiirrettävä.
Olihan kirjoituksen savy huomiotaherättäviin
karjistavä. Ehkä ki{oittaja ei onnistunut tuomaan

sanomaansa riittåviin selviisti esiin. Sellaista sattuu
ja siitä oppii

Kirloituksen julkaisun jälkeen suurin vastuu siir-

tyy lukijalle; millaisella käytöksellä vastaa kir-
joitukseen, hajottavasti vai rakentavasti.
Väiirinkåsitysten välttämiseksi olisi hyvä kysyä

kirjoittajalta itseltäiin, mitä hiin tarkoittaa. Nåin
vriltettäisiin seliin takana taivastelu ja påastaan

rakentavasti eteenpiiin. Kyseisen jutun yimenä oli
Tommin mukaan se, että junioreille on
jiljestetttivä asianmukainen opastus alusta liihtien.

Myönteinen ajatus, josta on hyva liihteä eteenpiiin.

Meistä kukaan ei aina osaa ilmaista itseåäd

selkeästi ja neutraalisti. Miksi emme voisi
epåiselviissä tilanteessa kysyä ihmiseltä itseltiiiin:
"mitä tarkoitat?' Senjiilkeen pziäsisimme nopeasti

käsiksi oikeisiin asioihin ja såiilyttliisimme hyviin
yhteishengen. Vaikka olemme hyvin erilaisia
ihmisiä, meitå yhdistää rakkaus samaa lajia
kohtaan.

Kerätkiämme kesåin aikana auringon valoa mie-

liimme.

Tomi

EgF,ling
N:o 10 2/1997

TOIMITUKSEN OSOITE
Munkkinienen Puittotie 8 A 2
00330 Helsinki
PÄÄToIMITTAJA
Toni Rantamäki 040-585 4144
TOIMITUS
Torkni Häti (taitta)
019-450 06t
Teenu SaLo (portrrlts)
0400-802787
SEURAAVA LEHTI

AINEISTO
10. marrask xta
PAINOPÄIKKA
Paino-Riihi Oy
OSOITTEBNMUUTOKSET
Koaise fadn

rssN 1237-802X

Curlinglehteen voi löheltöit hu-
via ja kirjoiluksia; emtue hri-
lenkaah vdstaa meille tilaamalla
ldhetetystii aineislosta. Emme
v as taa ma hdol li sisto arti kke-
leissa esiinllvista eirheistd.
Lehden altikkeleitsa esitetyl
mie lipitee I ovat kirjoittajie
omia. Toimitus pidåudii oikeu-
den muokata sille alislethtia
tekstejå. Yastumrne ilmoil k'
sis ta t aj o i ttuu i lm oi tu s h in la a n.

JULKAISIJA
Suomen Curlingliitto ry

Suomen Curlinelehti 2/97



Curlingososto Suonen
Urheilunuseoon

Elöintorhon Curlingklubi ry. luovutti oivon
SM-kisoien oottono 19.3.1997 Suomen
Urheilumuseon kokoelmiin kohdekson

I 930-luvullo köytössöön olluito
curlingkiveö sekö neliö horioo. Lisö.ksi

luovutettiin yksi vonhempi, sivupinnoiltoon
hiomoton kivi.

Cu rlinqvö lin e iden
luovutuililoisuudesso
puheen piti
Elöintorhon
Curlingklubin
puheeniohtojo
Kori Su ndell.
Kuvosso
vosemmolto
lohjoittoneen
seuron ed usto iol
\Jlovr Koonelo,
Nils-Robert
Siöblom io Kori
sLnd"ll ie ka
Urheilumuseon
iohtoio Pekko
Honkonen..

I uourt.tut krvet ovat olleet
I Talin Golfl lubin ullakolla
kymmen iä vuosia. Tiedetäan,

että enne sotia niillä on yritetty
pelata Talissa sillo isen 18.

Viheriön päälle jäädytetyllä
radalla. Kuvaavaa on, että Jo

silloin painiskeltiin sopivan ja
tasaisen peliradan aikaansaa-

miseksi. ja koska olosuhteet
olivat vaikeat, curlingin harras-

tus hiipui. Sen ajan curlang-
pelaaj iin kuuluivat monet ke-

säisin golfia harrastaneet liike-
miehet. kuten kaupunginjohtaja

Erik von Frenckel, ministeri Eljas

Erkko ja toimitusjohta.ja N ils
Sj öblom.

Ensimmäisen kerran curl_

ingia t iedetään pelatun Vii-
purissa Salakkalahden jäällä jo
vuonna 1909. Lajin toi Viipuriin
Geoffrey W. Easton. j oka
päätyökseen valmensi silloisen
suurseuran. Viipurin Reippaan
jalkapallojoukkuetta. Ensim-
mäinen kansainvälinen ottelu
pelattiin Viipurissa vuonna l9l0
Moskovan Curling-seuraa vas_

taan.

Pelin harrastus Helsingissä

v iris i u udelleen 1950-luvun

lopulla, jolloin sitä pelattiin
Eläintarhan urheilukentälle
jä?idytetyllä radalla. Höyryve-
tureiden no ki
h a ittas i jään
liukkautta ja
aJ an m ittaan
saatiin uusi rata

Pirkkolan ur-
heilupuistoon.
Myös lajin kan-

sainvälinen
kanssakäymi-
nen eteni. 1960

-luvu lla s uo-
malaiset lii-
kemiehet pe-

lasivat curlingia
Davosissa pi-
deftyien semi-
naarien yhtey-

dessä. Tältä ajalta on merkitty
muistiin hauska episodi. Kun
järjestäjät kuulivat, että semr-

naari in osal-
listuneiden
joukossa oli
myös curllng-
harrastajia,
kutsuttiin ny-
kyisin 89-vuo-
tias toimitus-
johtaja O lavi
Rahela vara-
miehenä Davo-

sin kaupungin
joukkueeseen.

Davos vo itti
Sveitsin
kaupunkien
välisen mesta-

ruuden.

Suomen Urheilumuseon
johtaja Pekka Honkanen totesi

kiitospuheessaan tehdyn lah-
j oituksen oivallisella tavalla
lisäävän urheilumuseon kokoel-
mia. Curling urheilulajina on

tyystin puuttunut museon koko-

elmista. Lisäksi hän korosti
historiallisesti mielenkiintoisten
kuvien merkitystä laj in esil-
lepanossa ja toivoi lajin har-

rastajien ja ystävien käyvän läpi

kuva-arkistojaan.
Mikäli Sinulla on tällaisia

vanhoja kuvia tai vauhdikkaita

kuvia laj in nykytilanteesta.
Urheilumuseo mielellään lainaisi

ja jäljentiiisi niitä. Mielenkiin-
toiset kuvat ja vanhat curling-
välineet antavat museossa kävl-
jöille kuvan lajin luonteesta ja
oma, pysyvä curllngosasto
Urheilumuseossa tekee Iajiamme

tunnetuksi suu ren yl e asön

keskuudessa.

Markku Ylhäinen / Elöintarhan
c rlingklubi

89-vuotioon Elöintorhon
Curlinqklubin n estorin Olovi
Rohelå otteesso kiveslö on
mukono noslolgisio lunnelld.

l-
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Curlingkuuot lullh-kisot lqos
CD:ltö

I lsein kun on ta.uetta laaduk-
tU kaille curlingaiheisille kuvil-
le. niin niitähän ei löydy mistää.

ainakaan nopeasti. Hätäpäissään

sitlen ka'velaan pari omasta
joukkueesta, "m ikkih iiri-kame-
ralla" otettua kuvaa.

Kuulostaa varmasti tutulta
ainakin niille jotka ovat olleet
tekemisissä seuran esitteiden ja
lehtijuttuj en kanssa. Nyt olisi
tarkoitus koota nippuun tasok-

kaita curlingai-
heisia kuvia,.jotka

sltten saatetaan säh-

köiseen muotoon CD:lle. Mu-
kaan toivottaisiin kuvia kaikilta
jäsenseuroilta. j otta tarvittaessa

esim. lehtijuttuja varten löytyisi
materiaalia eri paikkakuntien
joukkueista ja pelaaj ista.

Kyseisiä CD-romppuja
olisi sitten tarkoitus jakaa seu-

rojen lisäksi aikakaus- ja sano-
malehtien vapaaseen käyttöön.
Joten mikäli sinua tai seuraasi

kiinnostaa ko. ajatus niin ottakaa
yhteyttä allaoleviin numeroihin
syksyyn mennessä.

Jouni Weckman: 050 551 0207

Tommi Hätir (09) 6133 1211(t)

toppiolliset
lo viime vuoden Hamiltonin

tMM-kisat tuottivar järjesrä-
jille noin kahden miljoonan Suo-

men markan tappion. Bernissä
jäätiin myös kauaksi asetetuista

tavoitt€ista. Kisabudjetti oli
huikeat l7 miljoonaa markkaa,

vaikkakin kaikki työ perustui
vapaaehtoisvoimiin. Suurin pet-

tymys lieneen ollut odotettua
vähäisemmät yleisömäärät. Pää-

sylipputulot jäivät 1,5 miljoo-
naan markaan ennakkoon ar-
vioidun 5,5 milj. sijasta. Yksi
syy "yleisökatoon" saattoi olla
Sveitsin joukkueiden vaisut
esitykset.

Järjestäjien pettymykseksi ei
jäähallin viereen rakennettu kisa-

kyläkään erilaisine baareineen
ja huvituksineen ollut kiinnos-
tanut riittävästi berniläisiä. Tu-
lotjäivät noin l5 prosenttiin etu-

käteen arvioidusta.

Pelko MM-kisojen järjestä-

mis€stä koituvista tappioista sai

'98-kisojen isännän Glasgown
vetäytymään tehtävästään. Kan-
sainvälinen liitto pelastui nolol-
ta tilanteelta, kun kanadalaisen
Kamploopsin edustajat suostui-
vat järj estämään ensi vuoden
MM-kisat. Ilman kanadalaisten

suostumusta olisi mitä ilmeisim-
min ensi vuoden MM-kisat jää-

net järjestämättä. Tilanne olisi
ollut vakava takaisku curlingill€
vai muutamaa kuukautta olym-
pialaisten jälkeen.

Kamploopsilaisetkin suos-

tuivat tulemaan avuksi vasta sen

jälkeen, kun liitto oli luvannut
rahallista tukeaan. Rahallisissa

vaikeuksissa kamppaileva Iiitto
onkin pakotcttu anomaan n.2
miljoonan markan tukea Kan-
sainväliseltä olympiakomitealta.

Uontqon mesloruussorio 96/97
lf antaan C u rlingmesta-
! ruussarja pelatiin kulu-

neella kaudella Myyrmäen jää-
hallin curlingradalla l2 jouk-
kueen voimin. Sarjaan olisaatu
mukaan edelliskauden joukku-
eiden lisäksi kolme espoolais-
joukkuetta ( Flintstones, Hyc-
kyrät ja Ryttylän Visa), pääkau-

punkilaistuneen Perttu Piilon
johtama Hardrockteam sekä
täysin uutena joukkueena curl-
ingin syksyllä aloittanut Cuka.

Sarj a pelattiin kaksinkerlaisena
runkosaraj ana. minkä lisäksi
pelattiin vielä neljän parhaan
joukkueen kesken pudotuspelit.

Syyskierroksen jälkeen
sarjan johdossa oli 20 pisteellä

Hardrockteam. jonka ainoat
pistemenetykset olivat tasapel it
A-Curling l:tä (kapt. Yrj ö

Franssila) ja Fl intstonesia (kapt.

Leena Palsanen) vastaan. Toisena

porskutteli Ryttylän Visa (kapt.

Timo Korhonen) l8 pisteelläja
kolmantena Tapanilan Erä (kapt.

Manu Nummila !) l6 pisteellä.
Viimeisella pudotuspelipaikalla
neljäntenä oli A-Curling I.

Kevätkierroksel la pudotus-

pelipaikoista nousivat taistele-
maan myös Hyckyrät (kapt. Jari

Saarelainen) ja M-Curling (kapt.

Olli Rissanen). Kaksi viimeistä
pudotuspelipaikkaa ratkesivat-
kin sitten vasta runkosarjan vii-
meisessä pelissä! Runkosarjan
selvä ykkönen oli Hardrockteam,
joka häv isi kevätk ierroksella
vain kerran. Kakkoseksi nousi

M-Curling. Loput pudotuspeli-
paikat ratkesivat vasta runko-
sarjan viimeisessä pelissä Hyc-
kyrät-Tapanilan Erä. jonka
Hyckyrät voitli 7-5. Näin Hyc-
kyrät sij o ittu i keskinäisten
pelien perusteella kolmanneksi

ja Tapanilan Erä neUänneksi.

Semifi naaleissa kohtasivat
Hardrockteam ja Tapanilan Erä

sekä M-Curling ja Hyckyrät.
Ensimmäisessä semifi naalissa
Hardrockteam löi Tapan ilan
Erän 8-5. Toisessa semifinaalissa

Tapanilan Erä aloitti vimmatun
taist€lun ja johti toista peliä jo
8- l. Hardrockteam otti kuitenkin
kahdessa viimeisessä päässä

viisi pistettä ja meni finaaliin
yhteistuloksella l4- 13. M-Curl-
ing voitti ensimmäisessä semi-

finaalissa Hyckyrät l2-5 jaM-
Curling voitti €nsimmäisessä
semifinaalissa Hyckyrät 12-5 Ja
toisessa 6-3, joten M-Curling
meni finaaliin yhteistuloksella
l8-8.

Ensimmäisessä finaalissa
Hardrockteamin kantavat voi-
mat olivat ehkä hieman väsy-
neitä loistokkaan juniorien MM-

kisamatkanjäljiltä, ja niinpä M-
Curling vei pelin numeroin 9-2.

Hardrockteam katsoi M-Curl-
ingin etumatkan olevan riittävä,
minkä vuoksi toista finaalia ei

enää pelattu. M-Curling siis uusi
viimevuotisen meStaruutensa.

Pronssiottelussa Hyckyrät löi
Tapanilan Erän lukemin 8-
5.Kaiken kaikkiaan sarjasta jäi
erittäin hyvä maku; Jäähallin
rata oli koko kautta silmälläpi-
täen parempikuin koskaan enn€n
ja ennätysmäärä joukkueita toi
mukanaan paljon jännittäviä
pelejä sekä hyvää kokemusta
myös aiemmin vähemmän pelan-

neillejoukkueille. Tästå on hyvä
jatkaa ensi kaudella,jolloin mah-

dollisesti jo toteutuu suunnitteil-
la oleva kaikkia pääkaupunki-
seudun joukkueita koskeva sarja.

Olli Rissanen
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linnish Bonspiel
Sqorelsisen ylivoimoo
.l8. kertoo iöriestetty konsoinvölinen

pööttyi jölleen tuttu ien. voittojien
Kr PPO rO I mO

Voitfoioi olkoen vosemmollo: Jori Loukkonen, Morko
Lotvolo, Tommi Vqhveloinen io Pekko Sooreloinen.
Lisöksi ioukkueesso pelosi Pelri Tsulsunen.

Finnish Bonspiel -iurnous Hyvinköön iööhollisso
tuuletuksiin. Voiton vei Pekko Sooreloisen
Gliders Hyvinkööltö.

I

lurnaukseen oli saaounut 20

I ioukkuetra kolmesta eri
maasia. Venäjä oli lähettänyt
paikan päälle jopa 5 ioukkuetta
yhteensä Moskovasta .ia Pieta-
rista. Mukana oli kaksijuniori-
ikäistä.joukkuetta. Ruotsista oli
matkassa ko Ime joukkuetta
kokeneen Peder Haraldssonin
johdolla. Samoin kiertopalkintoa

oli tavoittelemassa Bengt
Strömin viime vuotinen nor-
maalibonspielin voittajajoukkue
Falunista. Ulkomaisten vieraiden

lisäksi paikalla oli l2joukkuetta
lähinnä etelä-Suomen curling-
jäiltäja Joensuusta.

Alkusarjat pelattiin tuttuun

tapaan kuudessa nel.jän jouk-
kueen lohkoissa, joista ylimpään

loppusarjaan jatkoon pääsi 8

parasta. Juniorien MM-hopea-
mitalistit varmistivat jatko-
paikkansa vasta t€eheittojen
perusteella, joten taso olikin
yllättävän kova- Lauantai-
illapäivän pelien jälkeen oli
seulottu 4 parasta semifinaa-
le ih in. Ennen semifinaaleja
kuitenkin saunottiin "bonspiel-
tyyliin" Rantasipissä ja hiottiin
kuvioita tulevan aamun peleihin.

Sunnuntai aamuna välierissä
olivat vastakkain Saarelainen
(Hyvinkää) ja Orrainen (Hyvin-
kää) sekä Malinen (Joensuu) ja
Toivonen (Tapanilan Erä). Saa-

relaisen joukkue jatkoi varmaa

peliään ja selvisijälleen kerran

finaaliin helpohkosti lukemin 6-
2. Toisessa välierässä Malinen
saavutti Joensuun ensimmäisen

Bonspiel-f inaalipaikkansa kaa-

tamalla Tapanilan Erän.

Finaali oli sitten melkoisen

yksitoikkoinen Saarelaisen ka-

rattua heti alussa 5-ljohtoonja

puolustettua helposti voiton
kotiin. Hienosti finaaliin yltänyt
joensuulaisporukka ei ollut
missään vaih€essa edes lähellä
voittoa. Saarelaisen joukkue
(Pekka Saarelainen, Petri Tsut-
sunen, Marko Latvala, Tommi
Vahvelain€n ja Jari Laukkanen)

oli turnauksessa täysin ylivoi-
mainen tehden peleissä keski-
määrin 8 pistett?i/pelija antaen

vastustajille keskimäärin I pis-

teen/peli. Kaikki tåmä ainajoko
kuudessa tai seitsemässä päässä.

Tälle joukkueelle voitto oli viides

kautta aikojen Bonspielin his-

toriassa.

Keskimmäisen loppusarjan
eli S-cupin vei nimiinsä Venäjän

nuorten maajoukkue Tselousov

kipparinaan. Toiseksi ylsi Ström

Ruotsista. Alimman loppusarjan

voiton vei rutiinilla liiton sih-

teerin Pertti Sipiläisen joukkue

kouluttaessaan Joensuun tyttöjä
J-cupin finaalissa.

Kokonaisuutena Fin n ish

Bonspielin historia sai taas ker-
ran mukavaa.jatkoa iloisten peli-
tapahtumien ja mukavan sos i-
aalisen kanssakäymisen muo-
dossa. Jälleen kerran nähtiin ja
todettiin tällaisen "any-four
curlers" -tyyppisen turnauksen

tarpeellisuus. Ainakin osal-
listujan näkökulmasta on aina

hauska tavata erilaisia curling-
ihmisiä kerääntyneenä yhteisen

harrastuks€n pariin hauskan-
pidon ja yhdessäolon merkeissä.

Suurkiitos myös kaikille .iär-
jestäj ille ja jzi?intekUöille täl laisen

tapahtuman järjestämisestä.

Ehsi |uotto odotellen,

Jari Laukkanen.

Voittoiille tuotiin oitis shom-
ponjopullot pöytöön. Klvosso
.ioono ovoomosso omoo n so,

fqono fo fussi
polkittiin
Bernissö

lfaikkakin Suomen pelit MM:ssä eivät sujuneetkaan parhaalla

t mahdollisella tavalla, niin päätösbanketissa palkinto.ja tuli
peräti kaksin kappalein. Kys€essä oli nimittäin pelaajien äänestämä

"esimerkillisen pelaajan palkinto" eli Collie Campbell. Tällä kenaa

sen saivat Jaana Jokelaja Jussi Uusipaavalniemi. Kummatkin ovat

saaneet ko. tunnustuksen kerran aikaisemminkin.

"JUSSl, JUSSI"-huudot ro i-
kr,rivot koko yleisön voimcllo
Jussin ostellesso hokemoon
polkintooon.
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I.I uhtikuun v iime ise n ä

ll viikonloppuna pelarttin
jällecn perinteinen Myyrmäki-
Cup M)yrmäen jäähallissa. Lu-
vassa oli viimevuotiseen tapaan
hulppeat palkinnot sckä lep-
poista yhleisoloa rakkaan har-
rastuksemme parissa. Mukana
oli tänäkin vuonna l6.ioukkuet-
Ia. jotka olijaettu neljään alku-
lohkoon. Taso oli äärimmäisen
kova, sillä mukana olivat sekå
miesten edustusjoukkue (Mark-
ku Uusipaavalniemi) ja naisten
edustusjoukkue (kapt. Anne Ee-
rikäinen ) kuin myös.iuniorien
MM-hopeajoukkue ( Pe.ttu Pii-
lo). Pääkaupunkiseudun ja hy-
vinkääläisten joukkueiden lisäk-
si mukaan olivat lahteneet Kuo-
pion Matti Kartanon joukkue
sekä Pieksämäen Jorma'f iitisen
Joukkue.

Nelj än j o ukku ecn a lku-
lohkoista kustakin kaksi parasta
joukkuetta men i y lempään
loppusarjaan, muiden .jäädessä
taistelemaan alemman loppu-
sar1an paremmuudesta. A-loh-
kosta ylempään loppusarjaan
menivät Markku Uusipaavalnie-
men ja Espoon Jari Saarelaisen
joukkueet, B-lohkosta Kulosaa-
ren Tomi Rantamäen ja A-Curl-
ingin Yrjö Franssilan joukkueet,
C-lohkosta hurjaa pelivirettä
esitlänyt M-Curlingin Jorma
Eskolan joukkue ja mahtavilla
tce-heitoilla (14 pist.) Hyvin-

kään Perttu Piilonjoukkue sekä
D-lohkosta Tapanilan Erän Ma-
nu Nummilan kipparoima jouk-
kue ja Pieksämåen Jorma Tii-
tisen joukkue. Alempaan loppu-
sarjaan jäivät A-lohkosta Kulo-
saaren Tooti Wicklu nd in ja
Eläintarhan Kari Sundellin jouk-
kueet, B-lohkosta Hyvinkään
Anne Eerikäisen ja Tapanilan
Erän Lasse Perkiön joukkueet,
C-lohkosta M-Curlingin Eeva
Kirjavaisen ja Kuopion Matti
Kartanon joukkueet sekä D-loh-
kosta M-Curlingin Olli Rissasen
ja Hyvinkään Jussi Hietalan

joukkueet.

Ylemmän loppusarjan
finaalin selvityivåt suurin en-
nakkosuosikki Markku Uusi-
paavalniemi sekä M-Curlingin
mainetta ylläpitånyt Jorma Es-
kola. Mainittakoon että Eskolan
joukkueen vahvistuksena oli
Hyvinkäältä curlingin iki-nuori
Jussi Heinonen. Uusipaavalnie-
menjoukkue ei kuitenkaan anta-
nut yllättåä itseään, vaan vei
turnausvoiton viimevuotiseen
tapaan. Pronssiottelussa kohta-
sivat Perttu Piilon ja Manu
Nummilan joukkueet, joista Piilo

oli tällä kertaa tairavampi vie-
den turnauksen kolmannen si.jan.

Alemman Ioppusarian fi naalissa

kohtasivat Anne Eerikäisen ja
Olli Rissasen joukkueet. Parem-
muus ratkesi vasta jatkopäässä

Eerikäisen joukkueen hyväksi.
Alemman loppusarjan pronssi-
ottelussa Eeva Kirjavaisen jouk-
kue löi Jussi Hietalan juniori-
joukkueen.

Turnauksen oleellis€na osa-
na lauantain viimeisen pelinjäl-
keen saunottiin yhdessä, minkä
jälkeen vietettiin bankertia.jää-
hallin kahviossa. ljyvän seuran
ja tarjoilun Iisäksi seura[iin tele-
visiosta Suomen jääkiekkojouk-
kueen menestyksekästä avausta
MM-kisoissa. Illan isäntänä toi-
minut Jorma Eskola oli kuitenkin
juhlituin ja kiitetyin henkitö. sil-
lä hänen työnsä Myyrmäen Ur-
heiluhallit Oy:n toimirusjoh-
tajana päättyi 30.4.1997 eläk-
keelle lähdön myötä. Suoma-
laisen curlingin lyhyessä histo-
riassa Jorma Eskolalla on omaja
tärkeä paikkansa, sillä ilman
Jormaa ja hänen viehtymystään
tähän rakkaaseen laj iimme
Myyrmäen jäähallissa ei pelat-
taisi tänä påivänä curlingia. Kaik-
kien meidån curlingpelaaj ien
puolesta haluan tässäkin yhley-
dessävielå kiittää Jorma Eskolaa
hänen suuresta curlingin hyvåksi
tckemåstään työstå!!

Olli Rissanen

fUlyyrmöki Cup

Voiltoioioukkueen Tommi Höti, Jussi Uusipoovolniemi
io Ville Mökelö hor jouspuu h isso.

Suomen Curlingliitto ry

Puheenjohtaja

VarapuheenJohtaja

Sihteeri

Hallitus 1996

Matti Orrainen
Munckink 64 as. 2
05600 Hyvinkåä

Leif Grönlund
Laurinkatu 6
05830 Hyvinkåä

Pertti Sipilåinen
Talvisillank I E l7
05860 Hyvinkåå

Eholuoto Juhani
Franssila Yrjö
Heinonen Juhani
Håti Tommi
Korhonen Timo
Orrainen Kari
Rissanen Olli
Shdell Kari
Sylvander Pekka
Toivonen Aatre

Aro Jori
Paajanen Lasse
Sipilåinen Pertti

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

kotr (019) 454 508
työ (09) 345 s37 7

fax (09) 345 471

koti (019) 489705
fax (019) 489705

Hyvinkåä
Vantaa
Hyvinkåå
Hyvinkäå
Espoo
Hyvinkåå
Vantaa
Helsinki
Hyvinkää
Helsinki

Hyvinkäå
Helsinki
Hyvinkåå

A-Curling ry ryö (09)
fax (09)

korr (09)

Vårajåsene!

Curlingliiton j äsenseurat
yht.yshenkilO

Yrjö Fmnssila

Elåirra.han Curlinsklubi ry Måni Nukåri
Helsinki

Espoo Curljns Club ry Karariinå Aalto

Hyvinlåän Curlitrg ry Juha-Marrr JcrH.u

Hyvinkåån Pallos€ura ry Kari Orraine.

Hyvinkåån Tahko ry llkkå Musro

Joensuun Curlins ry Mika Måtinen

Kulosååri Cu.ling Klubr Jussi Heinonsato

Kuopioo Curlaajal ry P€kka Saton.n

M-CurlinS ry Olli Rissanen

Pieksåmåki Curlins ry Jorrna Tiirincn

Tapanilan Erä Curling Club Aårr. Toivon€n

koti (09, 455 28t9

PL 5E,05E01 Hyvinkäå

koti (019) 452 210
ryö 020415 2269

koti (019) 484 025
ryö (010) 558 2690

työ (013) 3l | 458
tzx (013) 3l I 459

kori (050) 554492t

koti {049) 575 J87
fax (017) 2l I 4695

korr (09) 878 t987
ryö&fax \09t 276 1254

koti (015) 484 333
ryö 02041
fax 020401 6635

(040) 5020 t33
(09) t68 512

E70 625 02
810 625 22

I4E0 5286
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HEJA SUERIOE
Peter "Peio" Lindholm ioukkueineen olti monien

yllarykseksi miesten moo ilmo nmestoruuden Ruotsiin 20
vuoden touon iölkeen. Somoinen ioukkue on myös

voittonut iuniorien moo ilmo nmesto ruuden. Viime vuoden
f inolistit'skotlonti io Konodo iöivöt korvoosti finoolin

ulkopuolelle. Noisten puolello voiton korjosi viime vuoden
topoon Konodo.

t
o

-.,ffi..

lluotsin miehet aloittival kisat merKo

Ilvaisusti- hävilen mm. finaalivastus-
raialleen Saksalle peräti l2-3. Neljän ottelu-

krerrolsenjälkeen Pelan nelikko oli tasoissa

Suomen kanssa - yksi voitto ja kolme
lappiota. Sitten alkoikin hurja loppukiri eli
lopuista viidestä ottelusta tulivat semeihin
tarvittavat voitot. Seinä meinasi nousta
pystyyn Markku U usipaavaln iemen jouk-
kueen aseltuessa vastaan toiseksi vllmel-
sessä kierroksellaja ottelu oli tasan 5-5 kym-

menen pään jälkeen. Jatkopäässä Ruotsillr
oli kuitenkin viimeinen kivija Peja hoiteli
tarvittavan pisteen voittoon.

Round-robin osoitti. että Kevin Mar-

tinin Kanada ja Hammy McMillanin Skot-
lanti ovat selväsli muita parempia. Loput
joukkueet Suomea myöten olival verrattaen

tasarsia ja pelit yleensä pelattirn vrimeisecn

ki\een asti SaksaJa Ruotsi selvisivät semei-

hin juuri cnnen kisojen s!urinta yllättäjää

Tanskaa. Tanska voitti viisi ensimmäistä
peliään, mutta hävisi sitten jäljellä olevat
nelä.

Semeissä And) Kappin Saksa plstyi
yllättämään Skotlannin ja Ruotsi Kanadan.

Skortien petlymys oli ymmärrettä!ää -

kolme Euroopan mestaruutta peräkkäin

muttei yhtään maailman mestaruutta.
Kanada oli Ruotsia vastaan ottamassa
yhdestä päästä ratkaisevat viisi pistettä,

mutta Pejan onnistui heittää viimeisellään

uskomattoman hyvä noja jolloin Martinilla
ei ollul mitään tehtävissä - vain pisle
Kanadalfe viiden sijasta. "Olisin torvinnul
dy nam i i t I i a p o is I aaks e n i P ej an k ive n ", kuului
Martinin kommentti ottelunjälkecn. Loppu-
pelin Ruotsi pelasi todella varmasti ottaen

maukkaan voilon. Kanadalaisille. joille vain

mestaruus kelpaa, oli todella kova pala

hävltä.

Pronssiottelussa kohtasivat pitkät
curlingperinteel omaar al Skotlanti .ia
Kanada. Aikaisempi kohtaaminen olr
päättynyt niukasti Kanadan eduksi. mutta

nyt oli Hammylla ruuti kohdallaanja voitto
kirjatliin 8-4.

Ennen finaalia oli vaikeata veikata

Koppin veliekset
seuroovol Peler
horiouluslo.

Uli io Andy
Lindholmin

ottelun voittajaa, vaikkakin Saksa oli nuijinut
Pejan nelikon maan rakoon alkupeleisså.
Valtaosa yleisöstä, jota oli paikalla noin

8000, kannatti Ruotsia. Toki asiantunteva

yleisö osasi antaa valtaisat aplodit myös

Saksan hienoille suorituksille. Arvoval-
taisien V I P-vieraiden j oukossa oli mm. An-
tonio Samaranz. Itse peli oli varsin tasaista,

korkeatasoista curlingia puolin ja torsln.

Loppua kohden Peja pääsi niskan päälle ja
hoiteli lopun tyylikkäästi voittaen 6-3.

"OIen pelannul curlingia l S,ruollaja tdmd

on se mi!.i varlen olen silö lehnyt", Peja

riemuitsi-

Konodon noisel uutiuol
metl[luuden

Sandra Schmirler kipparoima Kanadan
joukkue esitti varmaa peliä läpi kisojen ja
vo itti aivan ansaitusti maailman
mestaruuden. Ainoa tappio tuli round

rob inissa kokeneelle, useita arvokisa-
mitalleja kahmineelle, Saksan Andrca
Schöppille. Semeissä kaatui parin vuodcn

takainen Euroopan mestari Helena Blach
Lavrsen Tanskasta numeroin 5-2. I"inaalissa

asettui vastaan moninkertrinen maailman.ir
Euroopan mestari Dordy Nordby, joka
onn istui kukistaa Mayumi Ahkuisun

Japanrttaret.
Finaali olisi tullut varsin tasainen ellci

Nordbyn viidennen pään viimeistä heittoa
olisi harjattu pitkäksi. Kanada sai puoli-
ilmaiseksi viisi pistettä ja lopuissa viidcssä

päässä riitti varmistelu. Voitto kirjattiin
luvuin 8-4.

Konaisuutena ajatellen naistcn puolel la

oli kaksi muita kovempaaj oukkuetta j a lopul
olivat keskcnään varsrn tasaisia. Enilen pistr

silmään Japanilaisten hurja kchitysvauhti.
Tälläkertaa he jäivät neljänneksi. murra

Naganossa voidaan jo odotlaa mitallia.
J apan issa ollaan panoslellu vahvasti
curlingiin olympialaisia ajatellen ja tulosta
alkaa syntyä. Heillä on Kanadasta palkatut
valmentaj at, 1.5 miljoonaa rahaa
käytetläv issä kaudessa h a rj o i t l e I u u n .ia
kilpailuun.

tuonen pelit

Jaana Jokelan kipparoima kokenut nars-

nelikkommealoitti kisat lupauksiaantavasti.

Toisessa pelissä kaatui yllättävän vaisuja

otteita läpi kisojen esittänyt Skotlanti . Pelin

alussa oli hieman onneakin, kun skottien
viimeinen heitto tuomittiin hogline:ksi ja
Suomi sai lahjaksi kaksi pistettä kahden

menetyksen s ij aan. Loppupeli eteni
lasaisesli ja avausvoitto kirjattiin numeroin

6-5.

Kolmannessa pelissä astui vastaan

paljon mainetta niittänyt Schöppin johtama

Saksan joukkue. Kuvia kumart€lematta,

Anne Ecrikäisen loistavien heillojen
siivittämänä, kaatui Saksa lopulta selviisti
?-J. Suomen naisten menesll s alkupeleissä

pantiin merkille ja heti voitetun Saksapelin
jälkeen Jaana sai olla antamassa haastattelua

>#-
:"'"
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laik llisellc rnodiall€.

Siihen sittcn tyss:isikin hyvin alkanut
!(,rtlJl(n IiL Lopul pclil .uiui\'rt \arsirl
ailahlelevrsti tlyv:it Iiiliksct.iälviit kur-

1e,r k in hiivitvstä Känada-ottelusta. 'l-ap-

prosta huolirnatla hyvin kulkenul ja mclko

lrsavåkinen peli antoi lupauksia tulevia
kisola ajatellen. Lisää hår.Joittelua, kovra

pelejä ja taktllinen kehittyminen avarsl

portil muailman kovimpaan eliittiin. lytöt
ovätkin sy ksy llä lähdössä Skotlantlrn
harjorttelemaan ja pelaamaan.

Markku Uusipaavalniemen menestystä
jänorva joukkue ei kyennyt parhaimpaansa.

Kaikki pelit olivat kuitenkin erittäin tasaista

vääntöai Skotlantia ja Kanadaa lukuunotta-

rnätt:l. Moncl lclil olirdt åivän voileltlrvissa

viimeisiin kiviin asti. mutta tållå kertaa pot-

ku ei riittänyt kuin USA:ta vastaa. Varsinkin

Norja ja Sveitsi ottelut jäivät harmittamaan,

kun lunaroimme Iummassakin viimeisen

päan.

Sinånså on turha selitella - ruutiei vielä

riittä loppuun asti- Taso on niin kova että
joka kaverin tulee onnistua hyvällä pro-

sentilla 'Joka ottelussa. Mukavaa oli kui-
tenkin todeta että pienellä skarppauksella

semipaikka on mahdollista. Nyt hävisrmme

kummallekin llnalistille piste€llä. Kehilty-
äksemme tarvitsemme paljon kovia pelela,

mitä ikävä kyllä Suomesta ei saa. Joukkuc

aikookin ensi kaudella panostaa pållon kr€r_

tamallä mahdollisimman pallon ullomärstä
kovia turnauksia.

Kaiken kaikkiaan pelit olivat miellyf
täviä niin pelaajille kuin yleisöllekin. "Däg-

däg"-poislopeliä esiin lvr va' n aJorltarn

Esimerkiksi Kanada ja SLollanli pelasi\at

todella näyttåvää härdellipeliä ensimmäisis1ä

kivistä lähtien. Ensi vuonna MM-kisa1
järjestetäån Kanadassa ja toivottavasti myds

suomalaisct ovat taas mukana. TH

llclinaikkanr toimi l? 0{)0 henkeä vetåvåa-I 
^llnent 

fissläJrum Samarse.sa hallis.a
luislclevat tnlvisin sellaiset tutut suomalals-

ki€kkoilijnt kuten Reijo Ruotsalainen, Ville
Siren ja Timo Jutila. Kiekkokauden påätyl-

ty:i oli hallin jäå sulatettu ja aloitettu mitta-
vat valmistelut curlingin MM-kiso.ja vartcn.

Perjantarna oli joukkueillc JårJcstetty
ekskursio eräälle viinitilnlle. jossa tutustut-
tiin valmistustapoihin ja tietysti maisteltiin
cri viinejä ruokailun lomassa. Seuraavaksi

oli vuorossa vanha amphiteatteri seka
älenointr kesk'arkaisella linnavuorella.

Virallinen osuus alkoi lauantaina pai-

kallisella Casinolla,jossa oli paikalla yli tuhat
ihmistå tyvlikkiiästi pukeutuneina. Joukku-
ee1 esiteltiin pelaajå kerrallaan. jonka jälkeen

syötiin isäntien tarjoama maistuva lounas.

At€rionnin jälkeen heitettiin asut vaihtoon
ja varsinaisiin avajaisiin jäähallille. Heti juh-
lavien avajaisten loputtua olivatkin kisat val-

miit alkamaan.

Polvelu pelusi

Pelaajien oltavat oli järjestetty mallikkaasti.
Olleluid€n 3rkana oh larjolla joukkueille paria

sorttia juotavaa ja pelin jälkeen players'
ktungessa sai pikku purtavaa juomien kera.

Samaisessa tilassa oli myös mahdollista
seurata meneilläån olevia pelejä suorana
TV:sta. Ja mikäli lihakset tuntuivat kipeiltä
oli paikalla koko ajan viitisen hiero.jaa jotka

hoiti\ al paikal kuntoon.Oma joukkueeni
kävi myös tutustumaan tähän palveluun ja

paikalle osui paikallinen TV-yhtiö Joka
silton haastatteli Markkua ja Jussia illan
curlingkoosteeseen.

Jokarsestd ollelusla joukkue sai nipurr

lilaslolietoja pelin Lultrsta. Sreltå löyl) i

onnistumisprosentit, paljonko kukin oli
heittänyt mitäkin heittoja (a millä prosen-

trllai. hoglinelrlåstol Ja parista pelrstå sai

lisäksi kivi kiveltä tilastot.
Pelipaiville ei oltu järjestäjien puolcsta

orgäniioilua ohjelmå3 joten Joukkueel ilse

Mieste n ioukkue mo isle lemo s so
viineiö. Kuskimme Tuulo oikeo lro.

alueella oli useita jåttikokoisia telttoja- jolssa
järjestettiin läpi kisojen mm. konsertteja

Kaiken kaikkiaan kisojen näkyvyys oli
hoidettu hyvin. Lähes joka kierroksella
olivat TV-kamerat paikalla. Muuta m€dia
oli myos paikalla yllin kyllin ja heille oli

.iärjestetty faxit, tietokoneet ym. tarpeelliset
toiminnot tiedon välittämiseen.

Katukuvassa huomasi selvästi kisolen

läsnäolon Kadur olr MM.å silmällä piläen

korislellu sadoin erilaisin lipuin ja vrrrern.

Kauppojen ikkunoissa oli curlingaihetsta
sommitelmia .ja kisajulisteita. Jättikokorsra

mainoksia oli muös siellä täällä.
käyttivät aikansa parhaaksi katsomallaan
tavalla. Kisahotelli sijaitsi keskellä kaunista

keskustaa, joten liikkuminen oli vaivatonta.

Tietysti käytössämme oli koko ajan kuski
autoinen, joten saatoimme tehdä otteluiden
lomassa pidempiakin reissuja. Nähtävää ja
huikeita maisemiahan Sveitsissä riittää.

Kuskinamme toimi 60-luvulla Hel-
singistii Berniin muuttanut Tuula Röth-
listberger. Tuulastå olikin meille suunnat-

tomasti apua niin oppaana kuin käytännön
as ioid en hoitamisessa (kuten Jompen
kadonnut videokamera, "oho missä mun
puhelin... ").

0heistoimintoo

Round robinin viimeisinä päivinä oli skottien

Ja lapanilarslen jdrjerämät parlyt. Japani-

laisten juhlissa oli mukana vieraita aina Ka-
ruitzavan pormestarista lehtien. Skottien
Whiskey Partyt omaa pitkät perinteet. Pito-
paikkana toimi todella tyylikäs lasein ja
peilein varustettu hotellin juhlasali. Paikalla

oli lukuisa joukko eri maiden curlingpresi-
denttejä ja muita lajin vaikuttajia. Tapah-

tuman sponsorina toimi MacAllan-whiski-
merkkija tarJoilu oli sen mukainen.

Itse kisapaikalla toimi noin sata metriä

pitkäja viidestä yli kymmeneen metriä leveä

Curlrng Vilage lukuisine ravintoloineen ja

curling aiheisine myymälöineen. Village oli
lir\ dessd toiminnassa aamupäivästä aina
pikkutunneille asti. Lisäksi hallin parkki-

Cu rling Villogesto. löytyi. mm.
viilisen melrici pilkö curligrolo.

Fiilikser

Runsashrkuinen ja asiantunt€va yleisö muka-

vine ihmisineen loi krsorhrn miellyltrivän. ja

kokemisen arvoisen fiiliksen. Lisäksi kun

pääseen pelaamaan maailman valioiden
kanssa, monituhatpäisen yleisön edessä.

hienolla peliareenalla, "täydellä" ylläpidolla.

niin tunne on todella hieno- Mieleen tuli ne

kaikki vastoinkäymiset ja tuhannet harjoit-
teluun käytetyt tunnit kymmenen vuoden

aikana. Täytyy sanoa että tämän kokemuk-

sen eteen on kannattanut uurastaa (vaikkakin

menestys .jäi toistaiseksi vaatimattomaksi).

Totesimmekin kisojen jälkeen yhdessä Villen
ja Jounin kanssa, että ensimmäisen kerran

tuli "ammattimainen" fiilis ja sen haluaa

kokea vielä monta kertaa uudestaanl lä
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k.||] hr r dellrpriiin tiilkccIl vor'
l||nrrlc l(l-.1 ltui)tsr olr scrrrxurrI

|r.ir\ rr riulru\ irslrslrtl|l)|lrc lrr-
,,rlr i)lr rr\rll .r11\rst:11 \'iUl-

ll(ilt]r nilirI ur rlll ss\ l\ slrr lrslk -

\r .rl\ rs\ iu r l()r llLl(Jls|ll \ irl-
nrerrl.rtr ()llc Ilrudslcrl. tokr oll

\ rlrl|crr lrrl u t rtlcrlli l)rfr vuottll
l r Iiirsc nr m ur l)rdcl\ issir N,lNl-

kis(Jrssrl ollc on tokr \ rclailrl
lr\\r \stil\lnrnc l'clr sLrlur koko

:rlrrl rlrcrdrio hullrrtrrlsslrrrrnc ;l
5uhl l()lcnräl()n liuotsr ;rrukkue
Irrsr rrc|rclllin Iol!orlsr scllse-

rnrinncssii plirssu..lossr olrrnInc

kolrrlc Irstellii lJ-6 vorlto pl-
rlnJr lscrDrantmc kärkrlotrkossa

Si|mrn fiir\ iin iltanl pela-

sirnrnc ikinruisloisen ott€ lu n

isrirrlio)ar Japarra \ slaiLn. Yli
luhrt k lsojru oli scr||ilamassir

h\ \rtrsoistr ottclur Kaik ki
k Ilrnr noilui lars reilscrtliintec

fil:ihiirl 
-l rl rrrrc cnncn tuo!r

|ri.ilii olr -l -l nrcidin h\\liksenr'
Ine Scilscrrlirl csriikrn pii:issii

krikki llii\t1r h\ \'iilt:i crl]cn vli-
rncisir hcilroia Meillii oli kolI]rc
pislellii tu lossil. '}kkijncn h\\'in
suojLrssa Japarin kallcc i. All-
sltrr-lcrrnirnkr r) \ alittu M!ko1()
'lsurugr heitl i kultcnkln uncl-
rnilh!_rlr)n lain:rrslcn om rl kr\ !'n

sl kolrncrr nlotfln priristri \kkit-
scksr Airro:rksi lrahdollis u udcl-
scrnrrrc jiii nclliin lnclr)n r.rlsns-

Iuspoislo o mu lll ki\ cllilrnnlc.
KrllccIi Pcfllu Piiloll hcitto
onnisluikrn 1ii\ dclliscsli 'l ulok'
scnr cliii pistcltli j:r.japanilais-

lcrr rrilksäh1r\ u sclklirirnkl
Iul0s li -fr

Iössö hallisso peloloon ensi tolven olympioloisisso
loo(rekxoo

\lnristultua oli olo chka hrs'
maf liiklrlrI'rn. hur)lc tunLrl

I)orlr c Ir MM'lrlaalr olr luorr-

r){)ilr5cstr lrs(!cn \ rlritclIcn
ollelu Slti cnncn rltlkolll|ll
1\'11itj c n \ oil taja: S ko tlan rr

1\llolcn lolnoni Ruolst. 1\ llitlcn
kolrnas: Karlda 1a poikien kol-
mas. Kanada

Iincoli

I:inaa Ir pclim m c Svcrlsla
vaslran l?ihctctliin suorana Kl,
nadan t(jlevisiossa. mikii aiheutli

muulamia c koisJä rj eslel\J li

Molcrn picn jo ukkuciden kap-
tecncille laitcttiin nt ik roli)n il
Liseksr lokaiscn påiin Jålk!'cn
pidcltiin kahdcn minuutin lduk{)
mainoksia va rten S!eitrr s r

ottcluun ai\-an Iiian htr'ån alun.

Jo solvästi nollapåål(ii nåyllii,
necD ensrrlrliitsen paält Jälkcen
Svcrtsi olti kaksi pislcltä Truol-
la Svcllsl johti Jo 4-l

Odotimmc oikeuslaan koko
aian vhtä hvv:iä suoritusta. joka

olisi rvannut lukossa ollutla
peliiimme. Silå ci tuliur. Mlil-
ris pc lim rn e ontui jillleeo i

poisloYarmuus sveitsillii\illii oli
s,t:i luokkrx cltcmrnc pysl\'nccl

srlli horjultrrnaan. linaali nrcni
S\.citsille 5-i.'lotuus on se. e(ii
pelasrmmc vhden turnaukscn
huonofinmista pclestiiintrne juuri
il naalissa. Palkintopallilla sc i-

soinlmc risliriitaisrn lLrntciI
Hii\ iat painoi llliellå. tutla lak -

raivossa J\sk\tti ficn i aiilUs

scils'jniiD p\ kiilai:i \lenrpii:i loi-
seltlt sijalta. Vlilierissii kohtai-
sinrnrc Jlpanill Tor c0 {iilierii-
pari oli KanadiL 1a round-robinin
lopun upeasli pclrnnul Sveilsi.

Joidenkin loukkucidcn pe-

lalessr tle-brcrkcjd suunnistin-
mc ! iilr piii\':in ri jiirjcstelvllo
rnat|.tlle ol\rnliilkaupunki Nr-
ganooll Kiilirnrne krlsomdssir

pistcltii. Japani kuitcnkin kuit-
lasi hcti ja otti myös käksi pis-

te1lii seuraavxssa påissä. Yh-
deksAnnesså påässii snimme jlil-
leen kaksi pislettå hyvållä vii-
meiscn kiven Ievitykscllä

Viimeisccn päählin Jäi siis

ainoa ksi 1ak I iikka ma hd olli-
suudcksi ryijslön tritvs Ja kcs-

kuslan tukkimillen Il)simmåisct

Suomen poiot ovot
liset ho peo m ito lit

juu ri .sooneel kouloonso hisloriol-
sveilsilöisten poseerolessd vieressö

Semipoikko
v|rlmisluu

I'oistopclill viljclo!iili Sak-

5rä \nslir r pelrsinrnc Iodelll
\ r[)rulu ccslr Naureskcllcn hcr-

dil n rnLrlkoilurllcen.jir Llden-
nrurskausrrrlr ksrlleen hoidinr-
nrc {)llclun scrtsijmiissri pii:is sa

l1)-: Vlilrcriifilikkr oli niirn ollcrr

\ ilrrnrslunul KilhdcD pilj\ iin
piiiissli hliaimölllivii vlrlrcrii lunlui
|llLrkrrscll .jl r rrritcrscrt runko-
5rrixpclin Klnildrr \ asl&rn hrivi-
,iiri'lrilu \ :ilir:illli uscnlccllx l{-l

llLrnkosar;arr lalkccn olirn-
rrc lorscksi \ iirncrsc0li Nrntil-
lilin h cillo.icn on n isl Lr rn is p ro-
scrrltcl:r lr.kctlrcssr lird c llr rl e rr

srlorlIkscmI|]c onncksi laj\ t\ |

shorl-lrack skali gin MM-kiso-
jaJil iiimmc rDuun muassa olYrn-

pirlaislcn .iiiiikickkohallrn. Kii-
vinrnlc mviis \aikullr\alla \li
luhIl vuotl:r vil n hrllil lsnrppc'
lialucclla

Viilrcncrl rlknessn lunnclnl
hallrssu olr lrlan crrlairrcn kr.tin

a icrn nr in Kanadalainen TV-
rhliii {)lr iuo ul \ ltruslecnsa
pr ikr llc lhl]tisten kirsvoista
nilkr scl!rin \ IinlriiirL'iscn jiinr)it-

lecn. McillLi oli chkri liclli \liotc
japarrrllisistir hrrin s u.lu n ecn

cdcllrscn ollrlun jlillicen l'cli oli

Iodcllr trrklrr Jrprll lohti
kähdcn fliliIl tiilkccn l-0 Pclil-
simnrc scn illkccn r)()llafriil.i
arrlI scrtscrDlirllccn pliiihlin lsl i.

.io llo in lir trrnrnc Irlirsuudcrl
hvr rrkscrnrnc lr otrrrlrnc k.rksl

siitii. c(å olimme chkli teh|]cct
heiltiilirnme. Pctri Mannincn ja jotain ljpå1!\'alliscrl ihmcellislri
Paavo Kuosmanen. onnistui- tuon viikon aikana

vatkin mailliosli. Myijs Kallc I-opprlu hlat su.iui\ at mus-

Kiiskiscn hicno kicrlo suojicn tckalitpallcroidcn. suthin olLr.n.

1aäksc japanilaisten kivcn etcen viilln. sakclt jr [1rln seLrr'arr

o:.'rtlrulur l"JLlll tarLcrrlsr Scrr Inctlcr66å Jud oll Inårhå .rllut
jalkcco oimiltliin heitrrnnrc vaur hie o oti $itå Jnv?ts kotiinp4htu.
suolr:r Jotkr r.Ilrrrsluivalkin M€rtä olr \jr.,tjrs5ll vanlrr:rr,lricrr
lå\d(llrseslr Nirin ollen pako- lisrlsi errrlrnrrhrnisr,; lrrr,,n
timrnr Jäl;,rrlrtset vi|tkeisirn F\uhccIltohtiUrir myötc V'rll:r
heittoihil llc olivat.krllå låhcllii hopu,rmirrlr qn 1;5:i1 r r1ll,'1cn
ontrrilurnrJlir luplapor5to5566n. lulrrcssa alkrr rrl rLi llri, l,'lo
Inullr cr\:rl {i\.,D onIlrilut)eel. alå[ hienoD L,llit h\lrljrr \rtlillI
j-l r.ritt,,,,rtrrrre pir.'ll\necrt rnrclccrr tJrr'l.rl:rrsc l!,el Osl-
välicrlin jiilkegs alkor hir\ cri ro\ skln lcrcrj,larnren ltlusc
pviiritys Atltormrnc monill 'BLt( no, I Can:t tuatie a lrat
hjrjrstrllriuja eekå tclcr rsr,',rr shot:
ctl;i l(lrtiin.

l,,r.essn Iälieriiss$ kovaxo t,rtt tut,,
rrr crs(.r I,,lltss\'l Srei{si \;ortli
KInatlan 5-.1 MM-mitalirr
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Kulosqqri
Curling Cup
Historion ensimmöinen helsinkilöinen ovoin
curlingturnous jörlestettiin Myllypuron löö-
hollisso heti vopun iölkeisenöviikonloppuno.

! ,rnuu,' po iLke sr perin-
I teiseslä tvYlista Inonitt ta-

voin. Peli-systeemi. iltajuhla ja
j ippokisa saivat mYönterstä
palautetta. Uutta oli myös pa-

lautteen j ärj estelmällinen kir-
jallinen kerääminen joukkueilta.

Mukana oli paljoo ensikertalaisia
ja suomenmestareita. miehia ja

naisia. nuoria ja kokeneita.

Iouslor lurnoukselle

Kulosaari Curling Klubi perus-

lettiin keväällä 1996 edesautta-

maan lalin leviämistä ja kehit
tymistå Helsingissä. Tavoilteena

on kehittaä mvös yhterstvötä

muiden påäkaupunkiseudun seu-

rojen kanssa niin. ettå neliratai-

sen cu rlinghallin rakentaminen

olisi pian mahdollista. Helsingin
kaupungin liikuntalautak un nan

kanssa käytyjen keskusteluJen

perusteella rakentaminen olisi
mahdollista aloittaa aikaisintaan

r 998.
Nyt .lärjestettv turnaus on

påänavaus näkyvälle toiminnal-
Le, jonka myötä selrran jäsen-

määrää on tarkoitus kasvattaa
yli viiteenkymmeneen ensr syk-

systå alkaen. Syksyllä seura jär-
jestää pelimatkan Ruotsiin.

Pelir

Kaksikymmentä joukkuetta pe-

lasi neljåssä alkulohkossa. Alku-
lohkon pelit pelattiin nelipäi-

sinä. minkii vuoksi pelien måärää

oli pYstytty nostamaan t^van-
omaisestå. Jårjestely sai pääosin

myönteistä pålautetta. Turnauk-
sen luonne oli sosiaalinen ja mu-

kana oli paljon ensikertalaisia.
Lyhyet pelit estivät murskaluke-

mien synnyn ja takasivat kos-

ketuksen moneen joukkueeseen.

Pelien lyhyyden aiheutta-
ma sattumanvaraisuuskaan ei

häirinny1. koska kaikki jouk-
kuect pääsivät jatkopeleihin.
Sunnuntaiaamuna jdtkettiin
siten. että alkulohkojen ykköset.

kakkoset j ne. pelasivat serni-

llnaalil kcsken:iän. Niiden voit
lajat pelasivat viela finaalin.
Näin såatiin kaikcnkaikkiaan
viisr voitl:rjäjoukkuctta IIeit:i
lienee turha mainrta- koska muut

Joukkueet eivåt todennäköisesti

kokencet itseåå n håvinneiksi,
tu rnaukscssa ei ollut mitään
hävrttåvåä.

Jippokisan rnalli on tuotu
Ruotsista Jippokisaan kuuluu
oleo llisesti kaksi asiaa: kaikki
ottavat osaa Ja iohtävät ovat
hauskoj a. Aivan kAikki eivät
ehtineet j äälle la uanta i-iltana.
mutta väkcä oli niin paljon, että

alkukarsinnat pclattiin pelkis-

tetysti määråmittaisia hoitell€n.

Mon ien kierro sten jålkeen
saatiin sclville neljä iinalistia. Ile
hcittiviit neljå e.ikoistehlävåå.
l) mäårämittainen silmät sidol-
tun{. 2) måårämitt^inen väärällii

kädellå irtoliukuri jalassa. 3)

määrämittaiset kaksi kiveä yhtä-

aikaa ja 4) määrämittaiset kaksi

kiveä siten, että toinen kivi oli
heitettävä ennen kuin ensim-
mäinen oli ylittanyt hoglinlan
toisessa päässä. Yleisöllä oli
hauskaa erityisesti toista teh-
tävää seu rate ssaan. Vuoden
j ipoksi selvisi miltei kaiken
mahdollisen maassamme tällä
kaudella voittanut Markku
Uusipaavalniemi.

lholuhlo

Ulkomailla käyneet curlaajamme

ovat saane€t kokea Joskus hy-
vinkin hauskoja illanvi€ttoja.
Kulosaaren Casinolla järJestetty

juhla oli tarkoitettu avaan'råan

m iellyttävien juhlien perinne

Suomessakin. Palautteen perus-

tcella siinä onnistuttiin hYvin.

Pajytiin sijoituttiin siten.
ettå vieressä tai vastapäätä ei

saanut olla oman joukkueen pe-

laajaa. Casinon keittiö oli loihti-
nu1 maukasta ruokaa. 

^te 
rtan

jålkeen ohjelnrassa oli arpajaiset,
jippokisan palkintojenjako sekä

sunnuntain peliparier ja -aikojen

arvonta. Juniorien MM-hopea-
joukku€elle luovutettiin seuran

kunniakirja tukevien aplodien
saattelemana. Illan aikana
suoritettiin myös curlingälyc-
cyystesti. Pelaajat jaettiin
joukkueis iin siten, että ne

koostuivat curlingtaustaltadn
mahdollis imman e rila isis ta
pelaaj ista. Testissä oli kahdek-

san visaista monivalintatehtäväå
ja essee. Viimeksimainitussa oli
t(jhtlivänä kirjoittaa lyhyt haus-

ka tarina käyttAen apunä tullua
curlingsanastoamm€, esimerkiksi

pesä, nännl, kovaa, pusu.

diplomaatti... Parhaat e sse ei
luettiin ääneen.

Casino oli varattu vain tåtai

tilaisuutta varten, Joten porukka

pysyi tiiviinå koko illan ajan 1a

syntyi monia mielenkiintoisia
keskusteluja. Hyvin ilmastoi-
dussa salissa avoimen metimai-

seman äaressä pidettiin tunnel-
maa ja lämpöä myös tanssimalla.

Erityisesti e nsimmäistä kertaa

curlingia pelaavat olivat myön-

te isesti yllättyn eitä alter-
curlingista ja vanno ival. e11cl

ensimmäien turnaus varrnasti
jäänyt heidån viimeisekseen.

Myds turnauksen J årJ esl:i-

neet kokivat viikonlopun mt,iirt-

teisesti. Saatu palaute kait' liin
låpi. jotta turnaus osataan jtir-
jest?iå ensi vuonna vielå parem-

nlin. Jotta ei syntyisi vaiku'
telmaa loputtomasla ltsckc-
husta. niin paljastetaan pålau1-

te(jn suurin miinus: j:iait olivrl
huonot. Mutta ne olikio tchtv
tarkoituksella turnauksen luon-
teeseen sopivasti vnppuna

Tervetuloa ensr vuorlna.

ÅcÅ

Sinun olisijo aikn

Kengät.. .....570,'
Harjat. .320,-

Kysy myös muita tuotteita!


