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Sisältö

PäZikirjoitus

4.. .. . .. . .. .. . .. .. Puheenjohtaj an palsta

5-6............. Uutisia

7.................Joensuun kuulumisia

8.................Helsinki Seniori Cup 1997

f 0............... Curlingelämys Skotlannissa

10.. ... .. . .. .. ... Miesten maaioukkueen

valm istautuminen Fiisseni in

Ohessa on kevään kilpailukalenteri, joka sisältää pääasiassa Ruotsin eritasoisia turnauksia. Tun)austcn nimicn
perään on fisiitty lyhenteet kerlomaan minkätasoisesta koitoksesta on k)'sc. Esimcrkiksi \r,l C I m - ll orld ('urling
Tour miehet, GB n= GB naiset, A4: any four curlers jne. CB-kisat ovat niitä kovimpia.ia A4-kisat heikoirnpia
(vastaavat lähinnä omaa Bonspieliämme). Ilmoittautumiset Ruotsin kisoihin voi hoitaa sikäläiscn curlingliiton
kautta: fax: +46 8 604 7078. puh: +46 8 605 6434.

Tammiku u
9.- l l. Guldäpplet (A4)

Helrnikuu
9.- 15. Olympialaiset
19.-22. PM-kisat(juniori0
27.2.- 1.3. SM-Cup

Maaliskuu
6.-8. Sl. Moritz Cup (44-tasoitusturnaus)

13.-15. Bill Ross Trophy (kansjun.turnaus)

21.-29. JMM-kisat

Huhtikuu
4.-12. MM-kisat
17.- 19.(?) Finnish Bonspiel
? Myyrmaki Cup
? Kulosaari Cup

U ppsala

Nagano

Oslo

Hyvinkää

Sundbyberg

Sundbyberg

Thunder Bay

Kamloops, Kanada

Hyvinkää
Myyrmäki
Myllypu ro
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lämme mielenkiintoisia aikoja,
hyvät curlingsiskot ja -veljet

rllngtn asenta \'irallisena olympialajina on olkan
naikv.i kdylainnössö siIen, että erilaiset pienel

),hl4,denotot oval lisädnlyneel. Mieslen eduslus-
jotrkktreemme esiintyi Iainnoin telerisiossa eritläin asialti-
s e s s o j a onnis Iu ne e s s a I aj ie s it te lys s ä. J oulu myy nl i in i I mes tyy

C D-ron ta[violympialaisista, johon avustin kustantajaa
loatimaan lyhyen [ajiesittelyn curlingista. Jos televisio nöytldd

ensi helnikuxssct olympiatttr a ksen pelejd, roivat seurat

adottad listiönlyvia esiue lypyyntöjä. Es i rner kiks i I 977 Ruots i n

voillaessa maailnanmestar uden omissa leIerisioiduissa
kaliki[oissaan, täyllival luhannel nuoret Ruolsin lukuisal
curlinghallit Osa heislä pelaa edelleen. Ovalko seurantmeja

I i i | ! o v a I n is I autunee t e ns i he I mi kuun Oly mp ia lais i in?
Li iton hal litukse n kokoonpanossa tapahtui suuri tnuulos,

jonka seuratksia voimme vasta arrailla. Hyvänä puolena on

se, että hallilukseen saaliin vihdoin riittävdsli toimintaa
kehittämddn aidosti haluavia jäseniö. Heilld on kaikki
nahdolllsuudet nostaa Iiilon !oiminta uudelle tasolle. Vanhan

hallituksen eluna oli asioiden hoilamisen rulii\i, mikä uudelta

llal lituL,se Ita toistaisel$i puuttuu. Uskonja toivon, ettö yhteistyö

haLlitnssukupolvien tölilld toinisi niin hyvin, ettti uuden

halIituksen olisi nahdollista saavuttaa nopeasti rutiinien
hoi t ami s ee n rt i tl tivd las o j o I loi n j öis i ene rgiaa myös to i minnan

ke hitt äm ise e n. 7'ö nä v aa t i i kai ki I t a os a I I ls i I t a av oi muut ta j a
luonamusta sekä l<ylcyä keskuslella omista virheist.iän. Tömö

on mahdollista vain, jos kukin meist.i uskaltaisi antaa
palautteen suoraan oikeatle ihmiselle. Selän lakana arvostelu

ei auta arvostellavaa. Meitä curlaajia on niin vdhcin, ettd

neidan olisi syylä oppia antamaan henkilökohtaista raken-

ta\)aa palautetta. Palautetta vot myös pyytöd.
Pari Nuotta s ilte n pidetyssd liiton kehittömisse minaarissa

pohdiliin suurella joukolla tulevaisuuden toimintaa. Sem[-

naarin jdlkeen perustetut toimikunnat eirät ttetöökseni ole

toimi eet niille tarkoitetulla tavallaja rtitldvAa aktiiv*esti.
Tdssa voisi olla uuden halliluksen sopiva nöyttäö organl-
sointikykynsö. Esimerkiksi setulnaarin taustana toimineen
kirj allisen se lrityksen j a seminaarissa syntyneidek sxunn{-

Ie I nxie n p ohj a I t a v o i la is i i n luoda nyky t i I a n I e e se e n s o p ircl

toimintavisio tule lIe ruosille ja laatia konkreellinen

ete ne missuunnite lma vas tuuhe nki löinee n.

Aika tuntuisi olevan kypsci juniorilyön jdrjestel-
n\dllislämise ks i j a juniorien SM- kisoj e n perus lamiseks i.

Ainakin seuraavisla seuroista löylyy juniorioukkue Idi
kaksi: Hyvinkään Curli g, M-Curling, Joensuun Curling
ja Kulosaa Curling Klubi. Juniorijoukkueiden keskincii-

nen kilpailu on roimakas yllyke määräIieloiseenja tehok-

kaaseen harj oit[e luun. Es ime rkkinä malldol I is is ta saaru-
luksIsta voimme osoittaa viime tuoden MM-hopeajouk-

kueemme, jonka pelaajat loimivat henkilöindkin hyrina
e s i kuvi na ny kyis i I I e j a Iu I ev i I I e j u n i o r e i I I e m me.

Toinenvarsin lEpsynyt ajatus on kansallisen kilpailu-
toiminnan kehiltdminen aluee I listen sarjojen kaulla. Eräcin

s uunnite lman mukaan Hyv i n kä.i n, It a- Suom e n j a pää kau-

punkiseudun sarjoisla pdAsisil)ät parhaat SM-kisoihin.

SM-kisojen voittaja matkustaisi saman kevään MM-
ki s oi h in. E M- ki s oj a'ra ne n j ärj e s t e ltdi s i i n omat kar s i n na I
syksy I I ci e s imer ki ks i ko lmena l ii ko n I oppuna, y ks i ku I I a ki n

alueella. Nain olisi tarj olla j okaiselle kaudelle kaksi koti-

naistu pAäkilpailua, joihin h ippltjoukkueet voisivat tdh-

döb. SM-tappio ei ne*itsisi silen yhden vuoden ehdotonta

edustustaukoa. Ttimö leventAis i kansall ista kärkeä vuos i
vuodelta, nykyinen systeemi tuntuu kovenlaltan sitö.

Yl<sitoista numeroa on takana. Haluan kiittäö kaikkra

lukij oila menne istö vuos is ta lopetlaessani le hden päätoi-
mittajana. Jatkajallani Tommi Hätillä on pitkri kokenus

lehtemme tekemisestä ja varmasli lehtemme tulevien
tekijöiden on mukava tehdä hänen kanssaan yhteistyötä.

Olemme ajatelleet lehden sisallön muulluvan siten, ettd

kisakeltomuksien osuus pienenee ja Iilalle tulee ohjeitu,
vi nkkej d j a pi kku-uu ti s ia maa i I m a I ta.

Good Curling!

Tomi Ramamaki

CurIin
Suomen Curlinslehti

TOIMITUKSEN OSOITE
Kauppalankatu 14 B 25

05800 Htvinkäd
PÄÄTOIMITTAJA
Tomi Rantamåki 040-585 4441
TOIMITUS
Tonmi Hdti (taitto)
(0)9) 4s0 06t
(09) 6133 7217 (työ)

tonni.hati@n-ida.fi
SEURAAVA LEHTI

AINEISTO
10. helmikuuta
PAINOPAIKKA
Paino-Riihi Oy

OSOITTEf,NMUUTOKSET

ISSN 1237-E02X

Curlinglehteen voi ldheuöli
kuvia jo kirjoiluksia; emme
kuitenkaan vastda meille ti-
laamatla lli helely sld ai neis I o st a.
Emme vastaa mohdollisista
artikkeleisss esiintyvislli
v i r h eis td. Le hde n a tt i k k e le is s a
esiletll mielipiteel ovat kir-
joittajien omio" Toimilus pidlit-
töli oiketrden muokata sille
s lislett uj a t eks t ej ii, Vnslu u m me
i I moilu ksisla ruj o ittuu i I mo i-
,ushintadn.

N:o l1 311997

JULKAISIJA
S uomen Curlingliitto ry
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iiton velovastuu valhluu.

S yysko ko u s valitsi
uudeksi puhceniohtaiaksi

yksimielisesti Olli Rissasen

Vanlaalla. Toivotan uudelle
puhecniohlajalle ja hallilukselle
onneä ia menestYstä Yhtelsen
lajimnle ede lleen e teen Pä in

viennissä.

S iirryin ltse kymmenl sen

vuottä sitten Liiton hallitukscen

ll),vinkään Curling ry:stä. Olin

ensin silloisen puhecnjohlalan

Osmo 
^nllilan 

rinnalla vara-

puhc!iiohliLiana.ia vuodesla -91

läh1icn puheeniohtaiana. KäYlän

lässä lilaisuudcn hYväkseni ja
palaan muutan]iin curlingin kan-

nalta 1ärkeisiin tapahtumiin.
'l ärkeä tapahtuma oli, kun

laiimme hlväksytliin valtion-
avun piiriin. Esitlelimme lajiam-

me niin valliovallaD kuin
liikunlaiäriestöjen edustajille.

Silloin alkoi yhteistyö opetus-

ministeriön kanssa.

Suomen Curlingliitto oli
perustamassa marraskuussa _93

SLU:ta. SLU:nJäsenyYs on sel-

keäsli parantanut ncuvotteluase-

miamm€ rah o ittaj aan Päin ja
saammc siellä tukea myös uu-

hun toirrinlaamme. Vaikka olem-

me pieni Liitto, meillä on Yksi

ääni niin kuin sLturemmillakin
jäscnjäriestöillä. Valtionavustus-

ien myöntämisessähän on otet-

1a!a huomioon erityisesti Jär-

.jestön toiminnan laatu, laajuus
ja yhteiskunnallinen merkitys

tulosperusleisesti arvioituna.
Arviointiperusteina ovat huiP-

pu-urheilu -Painotus 2570, ai-

kuisten liikunta -painotus 257o

.ia lasten.ia nuorten (alle l9-vuo-

tiaal) -painotus 507o. Meillähän

on ollul ongelmana- että edus-

tusioukkueidefi m€ Pelaalat ovat

.iouluncel itse kustantamaan lä_

hes kaikki kisa- ja harjoittelu-
nlatkansa. ValtionaPummehan

on ollut viidenkymmenentuban-
nen markan tietämissä.

Valoa näkyvissä! Liittom-
me l?iheni -96 keväällä kirjeen

SLU:lle, jossa totesimme, ettei

tulosperusteinen rahanjakoperi-

aate sovi hyvin lajillemme. NYt

on aloitettu pienten lajiliittojen
määrärahojen valmistelu. Osal-

tamme valmistelu tapahtuu si-

ten, että SLU:n valmistelija Ja

Curlingliiton johto käyvät eril-

lisen keskustelun liiton toimin-

nan tuloksista ja keh ittämis-
suunnitelmista. AvuslusesltYs

perustuu kokonaisharkintaan
Omalta osaltani voin tYYdYtYk-

sellä todeta, että näiden neuvot-

teluiden jälkeen tämän vuotinen

avuastuksemme kohosi 80.000

mk:aan ja ensi vuoden alustava

tieto on 90.00omk.
Liittomme on nyt mYos

Suomen Olymp iayhd istyksen
jäsen. Yhteistyö olYmPiakomi-

tean kanssa on rajoittunut siihen,

että komitean valmennusPääl-

likkö on ollut muutamissa tilai-
suuksissamme antamassa asian-

tuntijaneuvojaan ja tutustunut
la.jiimme. Rahallista tukea edus-

tusjoukkueittemme harjoitteluun

ei ole saatu, vaikkajoukkueemme

ovat maailmanlistalla kymme-

nennen sijan paikkeilla Viimeksi

anoimme tukea juniorijoukku-
eemme MM-kisamatkaa varten.

Vastaus oli tyly, ensin tarvitaan

näyttöjä. Mahtaakohan viime
keväänä Naganosta saavutettu

MM-hopea olla riittävä näYttö?

Keskustellessani asiasta kan-

sainvälisten kollegojeni kanssa,

he ovat hämmästelleet Suomen

Olympiakomitean nuivaa suh-

tautumista curlingia kohtaan.

Liittoa perustettaessa I 978

seuroja oli 3, nytjäsenseuroja on

l3 ja vuoden lopulla ilmeisesti

l4kpl. Tässä lajimme tulee tehdä

työtä, että saamme ullsia curling-

paikkakuntia. Curlinglähettiläät
pitäisi saada esim. Tampereelle,

Lahteen, Turkuun, JYväskYlään

ja Ouluun. Liitto on tähän asti

pystynyt järjestämään uusille
paikkakunnille kivet toiminnan

aloittamiseksi.
Lajin kannalta on ollut tär-

keää, että SM-kisat on järjes-

tetty useilla eri paikkakunnilla.

Flallituksessa oli aikanaan esi-

tys, että kisat Pitäisi järjestää

Ruotsissa. Olin silloin vahvasti

sitä mieltä, että pysytään SM-

kisojen osalla Suomessa. Pää-

töksen myötä jääntekotaito on

kehittynyt valtavasti ja viime
vuosina SM-jäät ovat Yllättävän
tasaiset.ja liukkaat. Näin tieto

taito leviää ja peliolosuhteet saa-

daan eri paikkakunnilla entistä

paremmiksi. Seuraava tavoite on

saada ensimmäinen IämPöeris-

tetty curlinghalli harrastaJiemme

käyttöön.
Edustusjoukkueemme ovat

menestyneet harj o ituso losuh-

teisiimme verrattuna grinomai-

sesti. Siitä osoituksena esim

viime kevään MM-kisat. Sekä

naiset että miehet selvittivät
tiensä l0 maailman Parhaan
curlingmaan joukkoon, ja mies-

juniorimme tosiaan saavuitivat

ensimmäisen suomalaisen curl_

ingin arvokisamitalin.Taitoa Ja

onnea tulevan kauden arvo-

kisoihin, toivottavasti olympia-

pisteitäkin saavutetaan.

Lajin harrastaj ien kannalta

Liitto on varmastl tuntunut
kaukaiselta. Tiedon kulkua on

parannettu lähettämällä halli-
tuksen kokousten PöYtäkirjat
j äsenseuro ille, toivottavasti
Liiton päätökset on käsitelty

eri seurojen omlssa
kokouksissa. Oma lehtemme on

o llut erittäin hYvä tiedon
levittämisväline. Ensimmäinen

numero ilmestyi l/1994, nYt

kädessäsi on lehden l l. numcro.

Tässä yhteydessä kiilokset vielä

kerran kaikillc lehden lekoon.ia
jakeluun osallistuneille. toi\'on
hartaasti, että aktiivisia lehdcn

rekijöitä vielä riittää.
Liiton puheenjohtaialla on

monitahoinen rooli. Itse olen pi-

tänyt tärkeimpinä halliluksen
toimintaa hyväksytty.ien to r-

mintasuunnitelmien mukaiscstl.

yhteistyötä valtiovaltaan ja ur-

heilun kattojärjestöihin Päin
Avustusten ja selvityslen tekoa.

sekä julkisuutta. Vaikkei lajimme

ole ollut riittävästi esillä medias-

sa, totesin selailellessani lehli-
leikkeitäni, että lukuisia anikke-

leita curlingista on kuitenkin
kirjoitettu. Vaikuttaa siltä, että

yksittäisen curlingpelaajan kan-

nalta puheenjohtaiallc kuulLlu

mm.SM-kisoien otteluohjelmien

laadinta, lehd en postjlu ksen

valvonta, spon sor imark ko.ie n

hankintaja protestien käsiltely

. Toivon, että uusi hallitus PYs-

tyisi palkkaamaan osapälvärscn

toim innanj ohtaj an, .ioka hoita isi

käytännön rutiinitehtäviä. Sa-

malla Liitto saisi oman toinlis-
ton-

Lopuksi haluan kiitlää kaik-

kia curlingsiskoja ja -veljiä, eri-

tyisesti kaikkia hallituksen iä-
seniä ja Liiton sihteeriä ja kir-
janpitäiää curlingin eteen leh-

dystä rakentavasta yhte jstyöstä.

Kanssanne on ollut helPPo .ia

mukava tYösk€ nnellä. NY1

siirryn järjestötYöstä Pelkäksi
lajin harrastajaksi, nähdään iäillä.
Hyvinkäa Ll1.1997

Matti Orrainen



Liiton hallitus McNaganolla
kohti Naganoavaihtui

f iirr,f \ uosi ai\c'\\ir s\)s-
l-[ oku l:e srr puhalrcli\rt
nluutoslcn tuulcl. Ns \anba
kralti sirrtli kokonaisuudessaan

\\ fjiiån ja tilnllc luli uusia
a k r iive.la Samalla pää1e11iin
picnenlaa hallitukscn .iäsonten
Inliefäai lo inl in n an lehostami-
scksi. lvlLrLrloslcn lauslalla on
ollLrl p it kiiiin k) ten\ 1 ty)'1y-
lnaillöm)) s balliluksen toiln in-
laan.ia aktiivisuutecn.

Uudeksi pu heenj ohtajaksi
,'rlilliin yksimielisesti Olli
Rissa n en Vantaalta. Varapu-
hceniohtaiaksi !ali11iin Hy-
\ inkään CLrrlingin Jari Lauk-
ka n cn. lvluul var-sinaiset halli-
luksen jäsenet ovat Mika
iV a linen (Jocnsuu). I\larkku
Uusipaavalniemi (LIyrinkää),
Juhani Heinonen (ll),vinkää),
l.asse Paajanen (Helsinki) ja

Curlaajista

I imo Kaustc(Vantaa). Vara-
j äseniksi v a Iitt iin Pekka
Vaittinen (J o ens uu ), Yrjö
Franss ila (Helsinki) ja Nina
Lehtonen (Hyvinkää).

7H

D uotsissr vrlmistautumrsta
l\aganon oll mpialaisrin tu-
kee n]onikansallinen McDo-
nalds-ravintolaketju. Niinpä yk-
si länsinaapurimme mitallitoi-
voista, Peter "Peja" Lindholmin
kipparoin1a curlingjoukkue
myös esiintyy valtakunnallis-
scssa McNagano -l'V-mainok-

sessa. Lisäksi McDonaldsin ra-
vinloloissa oli syksyllä heidän

kuviaan kon1istamassa maisemaa

Curling ja erityisesti Pcjan
joukkue on huomiotu näyttä-
västi Ruotsin mediassa. MIn.
kauden ensimmäisessä GB-tur-
nauksessa oli sikäläinen urhcilu-
ruutu paikalla tekemässä haas-

tatteluja.ja raportoimassa tulok-
sia. Turnauksen.jälkeen joukkue

lähti Kanadaan harjoittelemaan

Ja pelaamaan pariksi kuukau-
deksi olympiakomitean tuella.

Mikäli he menestyYät Na-

Sanossa! on Ruolsissa odotelta-
vissa suoranainen buumi curling-
halleihin. Toivottavaa on että sc

buumi ulottuu Iahdcn tällekin
puo le lle.

Ttl

Olli Rissarren

' l:::l'r - r'

Milloin julkaistaan
Suomen Curlingliitton

HKFffi
å*FE ffi

,*"*'," i @

webbisivut?

^ 
/I onet meistä ovat varmasti

I Y lkäyneet surlläilemassa
netissä lukuisilla curlingsivuilla.
Kymmenet clubit, kansalliset
laj iliitot sekä yksityiset henkilöt
ovat keränneet valtavat määrät

curlintietoutta sivuilleen.

Nyt kun curling on lajina
maassamme hienoisessa nousus-

sa, olisi jo korkea aika tehdä

Suomen Curlingliiton tietopa-
ketti päivittyvine tietoineen
internettiin. Ottaako uusi liiton
hallitus haasteen vastaan?

A ktiiv isenå S0urana tunnettu
Yliopiston Curlaaj al ovat jo
så a nee( omat sivunsa,

maallman-
mestareita
f fseiden Hyvinkäa Curling-
Llin 1ä scnten kesäisirn har-

rastuksiin kuuluu kansallispe-
limme pesäpallo. Hyvinkäällä
mileltiin viime kesänä, Itä-
l-änsi -viikon yhteydessä pe-

larl iin pesäpallon maailman-
rleslaruudesla ja Suomi otti
odolelusli kultaa.

Voillajajoukkueessa pelasi

lutlu.ia curlingpelaajia kuten
Villc Mäkelä, Jussi Uusipaa-
valniemi. Teemu Saloja Paavo

Kuosmanen.

Myös Liikunnasta tuttu
I'apio "1!mmi" Juntunen kun-
nostautu i pesäpallon saralla,
kun hänet valittiiin jo toisen
ke rra n vuoden tuomariksi.
Liekkö valintaperusteena ollut
kantava äån1...

1'H

Nuorkauppal(amari hoitaa
SM-kisojen markkinoinnin
Llyvinkään Curling ry järjes-

-l |. tää yhdessä Nuorkauppa-
kamarin kanssa vuotuiset SM-
kisat. Vastuualueet ovat jaettu

siten että Nuorkauppakamari
hoitaa markkinoinnin ja oheista-
pahtumat ja itse seurallejää ko-
ko kilpailullinen puoli ja jään-

teko. Tavoitteena on saada kat-
somoihin uusia sidosryhmiä ja
päättäjiä tutustumaan uuteen,
viralliseen olympialajiin.

Alustavasti on sovittu että

Ruotsin Curlingliitoltd saadaan

hyvät kivisarjat lainaan, jotta
voidaan yhdessä tasokkaan jään

kanssa taatta niin pelaaj ille kuin
ylöisölle nautittavaa curlingia.
Myös ulkoiseen ilmeeseen on
luvattu parannuksia edelivuosiin
verrattuna mattoineen ja kukka-
aseluKslneen.

TH

Suomen Curlinslehti 3/97



SATruU &
TAPAHruU

1 qq l. Wrnnipeg. ( anada, MM-kisat,
I-I Julo ja kulicttrja ka! tössä. Kaikki

puhuval englantia. koska kuski ei puhu
su otrea.

Ilcinonen: l\t,rn! !o bu) s,'m, ilteese
Mako: Clreesc ?,VolTeons I Ate you sure?
flcinoncn: )i,i. chcese. c heese
Ilod: Clreerr, ) Reall.\. I ktlo\e a good store
vhere they sell only clrcese.
Jussi UPN: lleitlonen, hL1!uulsä tosioun

I lcinonen: Joo,7oo, ne nnaid n j o !

KusIi siis ajaa loiselle puolellc kaupun-
kia ia vie meidät juustokauppaan. Siellä
lir(llään \iihän aikirr )mpä rnsä Ja
kaikki odotlaa, että Heinonen alkaisi ostaa

.iuusloa. Milään ei lapahdu, kaikki vaan
kä\ clee kaupassa ja juuslol haisee.

llcinonen: 14ita me tdallct tehdödn?
t)ttaaAt Joku Juttstoa IbtLs rot kuski
neiLlat kaikki tänne jos se hal k ostaa

Jussi & Jakkc: Heironen, perk le ! Sährin
se ha I us i I oslad j uus I od !
flcinonen: Enhän n( nildän juustoa
lt,tlt,o o,r,L,t r.nn fa,l.nt ' Vaho,t sauotn

\4uut: ''
Jusst I usipaavalntemt

1 q82 - 1q85. lukholma. ioku lurnaui.
I'I I'ojar rulcc Viking Linellä Tukholmaan.

llcinonen oli soittanut Ruotsiin etukäteen

.ia sopinur nra_joitus ja k))tUärjestelyt.
Odolellaan salamassa. Heinonen

sanoi Håkanin veli tulee hakemaan
le idci I salamasta villrealla yolrolla.
.4Ikaä |dhtekö nihink.iän satamasta. "

Odollelua. kaikkr muut orat pois-

luneet satamasta. Tunti vierähtää, vlr-
mcinen bussi on lähdössä Slusseniin. On

kllmä odotella. yhteinen päätös on lähleä

r iimeisellä bussilla metropysäkille.
Hypälään Slusscnilla pois bussista

_ia ruveiaan ihmettclcmään minne päin
piläisi lähtcä. Joku nainen tulee lasten-

!aunujenja pafln lapsen kanssa kysymä?in

ollaanko mc niitä suomalaisia curling-
pelaajia. Hämmästys on suuri, tunnetaan-

ko meidär räällä?
\ainen .iatkaa jullud. hän on Inger

Sundströnl. Håkanin vaimo. Heinonen oli
sopinul Håkanin kanssa et1ä Inger tulee
Slussenin metroasemalle vastaan lasten

kanssa. "M/.rsri te olelte olleel, olen
odouanut tädllö jo yli tunnin ? !"

Juss i I'us i paaval n ie m i

Pääl<aupunl<iseudun
seurat yhteistyöhön

\ tr ime ke\dänä Pääkauounkiseudunl,
V curlingseu roien edustajat lul'ulliin

kokoon keskustelemaan yhteistyömah-
do llisu uksia. Pääkaupunkiseudulla on
toistasataa curlaajaa, joiden toiminla on

.iärjesld)rln)l picnirn seuroihin. Yksikään
seura ci ole riillävän suuri..iotta sen toi-
minta voilaisiin vakavasti huomioida kau-
punkien liikuntaclimissä.

Keväisessä kokoukscssa oltiin yksi-
mielisiä alucellisen järjestön perustami-
sesta. Sen tarkoituksena on edistää laJin

kehittymistä pääkaupunkiseudulla yhdis-
tämällä cri seurojen voimavarat ja osaa-

minen sekä muodostamalla kriittinen massa

lule\ an hallihankkeen laakse. Helsingin
kaupunkihan on jo merkinnyt ase akaa-

vaan paikan neliraliris€lle oikcallc curllltg-
hallille Myllypuroon rakenncltar an uutlcn

.iääalueen yhteyteen. Ilallin )'lllip itoku strn -

nulsien katlamr:eLsr :00-3t/(i lr:irrJ.ririil.l
on soprva määrä.

Yhtcisl)ö !L'i rrlkaa rhter.crr srrrtirrr

luotnisella..iåriestäntällä ) hleistii koululusla

.1ir lakarnell.r lokcrnu5lir jr li(tr':r \cufirl,\r-
minnan organisoinrisesta sckai suhlcidcn
hoidosta kaupunkicn liikunlacliniin. Iiir-
le||rlä on lö)t.iå )htci.irä tr\oillcirii ia \,,f'iil
srtt.i mitcn niihin p) ritäån ) lrl(rsl) (':,..r

Flallin rakentamincn olisi koko Suorrrcrr

curlingin kannalla merkittävai lulos

Tbnti l?a nta tt u At

Kulosaati ( trrline K luht

Curlingrata Vierumäel le
Olympiavalmennusseminaari | 1- 13.I 1 .97 Vierumäellä

\ t uosittain.iärjestet-
V tävän seminaarin

pääteemana oli tällä ker-

taa v almennuskesku s-

toiminnan kehittäminen
Suomessa. S uomen
Olympiakomitean nä-

kemyksen mukaan ny-
kyisen huippu-urhei-
luun suunnatun rahan

osittainen ohjaaminen
suoriin tukiin valmen-
nuskeskuksille Norjan ja
Australian malliin olisi
hyvä ratkaisu myös
Suomessa.

Esit€tty malli, joka saattaa toimia jo
ensi vuonna merkitsisi silä, ettii taattarsrin

huippu-urheili.ioille mahdollisuus har-
joitella hyvissä olosuhteissa täysipäiväi-
sesti kohtuuhinnalla. Neljässä virallisessa
valmennuskeskuksessamme (Vierumäki,
Pajulahli.Kuorlane. Vuokattr) hurppujen
olisi mahdollista harjortellaja asua täysi-
hoidolla hintaan 100 mk/vrk. Mielen-
kiintoisen asiasta curlingpelaajien kannalta

tekee se, että Vierumäen urheiluopisto on

kaavaillut ottavansa curlingin lajivalikoi-
maansajo ensi kaudella. Varsinaisen curl-
ingradan rakentaminen ei liene ajankoh-
tainen ensi kaudeksi, mutta opiston vara-

rehtorin Jukka Lahtisen mukaan pesä-

merkintöjen tekeminen toiseen jo ole-

nassaolevista kaukaloisLa

olisi mahdollisla. Jo liiDrii

toisi uusia uloltu\ iruksia

turnaust€n.ilir jcslämiscl lc.

varsink in kun op isto n

henkilökunld on \ almis
panostamaan.iiiän laadun
ylläpitoon.

Seminaarissa useal su o-

malaiset urhcilun nlcncs-

l)'slarinal oli!alcsillä n iin
valmentajicn kuin itsc ur-

heilijoidenkin esitteleIni-
nä. Valmentaiien se lv i-
tykset urheilijoiden har-
joittelusta sckä urhcili-

joiden demot harjoitteluslaan mm. nlail-

ilmanmestarien Jani Tanskancn, Marko Y I i-
Hannukscla ja Tuuli Matinsalo toimcstir
antoivat hyvää kuvaa eri urheilulaiien
menestyjistä. Yhteistii kaikillc mencsr) iillc
oli määrätietoisuus ja valmius panoslaa

harjoitteluun. Sen sijaan esim. voimahar-
joittelun laadun ja lajin erikoisharjoittclun
vähäinen (?) määrä hera r\iil nruuranri::u
tapauksissa kysymyksiä ja crilaisia näkc-

myksiä.
Seminaarin anti oli siniinsä n1iclcn-

kiintoinen vaikkei suoranaista apua lajimnrc

ongelmiin larjonnulkaan. Hämäris:,ii
kabinettineuvotteluissa ei löyt)n)1 ).hlä-
kään curlinghallin rakennuttaiaa ...

Markku Uus ipaata I n te nt t
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Joensuun kausi aloitettiin
lokakuussa

Näln on taas sa.rtu kausl käyntlln.
Lokakuun vllmelsenä pätvänä

yhdlstettlln seuran vuoslkokous,
kauclen avajälset ia plkkujoulu.

dosta ja em. mainittu joukkue
alkaa eilisen pelin (CatSät)
perusteella näköjään nauttia
työn hedelmää ahkerasta har-
j oitte lusta. Onnea tulevalle
kaudelle. S amo in KIITOS
myös kaikille toimij oille ja
yht€istyökumppaneille. On
teidän ansiota, että seuramme
on, toimii ja voi kaikin puolin
erittäin hyvin.

Tänä vuonna vi€timme
ensimmäisen perinteisen jään-

tekoviikonlopun hallilla. Loka-
kuun toisen viikonlopun voi

.iokainen kirjata jo nyt allak-
kaan ja varautua elämysviikon-
loppuun telttamajoituksessa,
kuten tänä vuonnakin. Armei-
jaita vuokrattu hallin kupee-
seen pystytetty komentoteltta
toimi niin taukotupana, keitti-

önä, olohuoneena kuin ohikul-
kUoiden kiinnostuksen koh-
teena viikonlopun aikana, kun
jäädytimme ratoja.

Suunnitelma toimi, kuten
olimme odottaneetkin. Keski-
viikkona käynnistetyt koneet
saivat maan nopeasti routaan
ja radat olisivat olleet pelikun-
nossa jo sunnuntain aamu-
yöntunteina ilman pientä kom-
mellusta kompressoreiden
kanssa, jotka kieltäytyivät
tuottamasta kylmää sunnun-
taina, ymmärsivät kai kyseessä

olevan pyhäpäivän. Onneksi
apu löytyi paikallisesta kylmä-
konehuollosta ja työ saatiin
onnelliseen päätökseen.

Potma OY:n lähettänät
koekappaleet ratamerkinnöistä
osoittautuivat erinomaisiksi ja

yhteistyö j atkunee varmasti
tulevaisuudessa.

Nuorten toimintaa on
suunniteltu toteutettavan myös
hyvinkääläisten kanssa. Sa-
massa yhteydessä toivottavas-
ti saamme ylipäänsä valmen-
nuksellista tukea ja oppia.

Toivoin saavan i tähän
nuorten oman, sekä naisnäkö-
kulman toiminnaslamme täällä,
mutta koeviikko ja ryltöjen
kiireet siirsivät sen tuonnem-
maksi. Uskon, että ensi kerral-
lu Miko

I^/ iricirne lliscst i Joensuussa

l\ iiiuitr.uutt. pursiseuran
hu,' ilalle olikokoontunut puo-

lisensataa seuran jäsenta. Oli
hicnoa todeta. että halua toimia
akti iviscsli.iään ulkopuolellakin
luntuu olcvan. Onkin tärkeää,

clta saamme srloutuneen lou-
kon leki.jöi1ä loimimaan '99 -
Sl\,1-Cupia a jatellen. Vuosiko-
kouksessa olivat edustettuina
nr)'ös nuoret ja naiset, mikä
ilolla lodellakoon.ja lienee toi-
minnan kannalla viisasta to-
teultaa e. kombinaatio myös tu-
le r ina syksyinä. Kokemus on
oso jllanul suurempien yhteis-
ten illanv iettojen rajoittuvan
kaLrden alku!n .ia päätökseen.

Useat aktiivit, kun ovat aktii-
ve ia monessa muussakin.

Saimme seuran hallituk-
sccn m)'ös naisedustajat -ter-
vcluloa -l-iinaja 

Helena. Marille
kiilos.jo tässä vaiheessa seuran

kirjanpidosla huolehtimisesta.
CatSätin tytöille kiitos juhla-

iäf jostel)'is1ä. Curkon pojille:
M ikollc. Villelle, Ristolle ja An-
rillc kiiros aktiivisesra jäänhoi-

"JOENSUU OPEN"
TURNAUKSET:22l
23.11,27/28.t2, l7t
l8.l., l4115.2. JA 14.-

I5,3.KYSY LISÄÄ:
MIKA 013-311458
ILTAISIN

Suomen Curlingliitto ry'98

PuheenjohlaJa

Varapuheenlohtaja

Sihleeri

Hallitus 1998

Varajåsenet

Olli Rissanen koti (09) 878 198?
työ (09) 276 7254
fax (09\ 2'76'1254

Jari Laukkanen koti (019) 415 470
Uudenmaankatu 56 B
05800 Hyvinkåå

1

Heanonen Juhani Hyvinkää
Kauste Timo Vantaa
Malinen Mika Joensuu
Korhonen Timo Espoo
Orrainen Kari Hyvinkää
Rissanen OIli Vantaa
Sundell Kari Helsinki
Sylvander Pekka Hyvinkäå
Toivonen Aarre Helsinki

Franssila Yrjö
Lehlonen Nina
Vaittinen Pekka

Vantaa
Hyvinkää
Joensuu

Curlingliiton j äsenseurat
yhleyshenkilö

Eläinlarhan Curlingklubi ry Målli Nukar;
Helsinki

Espoo Curling Club ry Kalariina Aaho

Hlvinkåän Curhng ry Juha-Ma i Jerrlu

Hyvinkåän Palloseura ry Kar; Orråinen

Hyvinkåån Tahko ry llkka Musro

Joensu'rn Curlins ry M'ka MalureD

Kulosaari Curlins Klubi ry Jussi Heinonsalo

Kuopion Curlaåjåt ry Pekka Salonen

ryö (09) 870 625 02
fax (09) 870 625 22

korr (09) I480 5286

korj (09) 455 2819

PL 58,05E01 Hyvinkää

koli (019) 452 210
työ 020415 1269

koti (019) 484 025
lyö (010) 558 2690

työ (013) 311458
fax (013) 3l I 459

koti (050) 5544921

koti (049)5'15 581
fax (017) 2l I 4695

koti (09) 878 1987
työ&fax (09) 276 1254

kor; (015) 484 333
ryö o2o4l
fax 020401 6635

(040) 5020 133

(09) 368 532

A-Curlins ry

M-Curling ry Olli Rissanen

Pi€ksåmåki Curling ry Jonna Taitinen

Tapanilån Erä Curling Club Aarre Toivonen
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HELSINIC SENIORI-CUP

Ku\a\så rurnauk\cn Lälsi paraslå joukkueta

Eläintarhan Curlingl<lubi
järjesti järjestyl<sessä
toisen H e lsin l<i-sen iori-
Cupin Myyrmäen
jäähallissa 25.-26. 1 O.

1997.

f/Z rsaarr osalltstui \ iisi joukluelta pää

l\oupunki,eudulra ja Preksämäelt?i. Vii-

nre vuoden mestari, Tapanilan Erän curling-
joukkue vei potin tälläkin kerralla. Mielen-

kiinloisten ja tasaisten pelin aikana voitot
meniväl ristiin siten, että kaikille joukkueille

tuli voittoja ja tappioila. Ottelun suu-

rimmat yllätykset teki A-curlingin joukkue.

joka hävisi ensimmäisen ottelunsa Eläin-

tarhalle l-10, mutta pystyi voittamaan

turnauksen voittaneen Tapanilan Erän

puolesraan l2-4 Molemmcl Piel)amaen
joukkueet pelasjvat tasaisesti ja hyvin ol-
taen huomioon, että ne olivat ensimmäistä

kertaa tällä kaudellajäällä. Kisan henkija
fiilis oli erinomaistaja kaikki lupasivat olla
taas ensi vuonna mukana kisassa.

Tulokset:
l. Tapanilan Erä, Aarre Toivonen
2. Pieksämäki Curling, Tauno Kähkönen
3. Eläintarhan Curlingklubi' Kari Sundell

4. Pieksämäki Curling, Jorma Tiitinen
5. A-Curling, Seppo Malinen

LltiinIarha n Cur I i ngkI b i

Pelitulokset:
Malinen-Sundell
Toivonen-Kähkönen
S undell-Tiitincn
M alinen-Käh köneo
l oivo nen-Tiitinen
Kähkönen-Sundell
Toivonen-Malinen
Tiitinen-Kähkönen
Sundell-Toivonen
Tiitinen-Malinen

l-10
9-3
4-4
6-1
8-3

9-2
4- t2
3-6
3-7

Curling maailmalla
Vertailussa kolme curlingmaata, lähde Sveitsin curlinglehti (ko.maiden curlingliilot)
MAA VAKILUKU SEUROJA

Japani 126 milj. 16

AK IIV]T HALLEJA RATOJ A
60*
4 60'7

160

250 **

KaDada 28 milj. 2 396
20 000 5

l 350 000 l 198

8274 45Sveitsi 7 milj. 197

* sisält?iä ulkoradat
** ulkoradat noin 30:ssä eri kohteessa



n aivan sama millä taktiikalla
joukkue pelaa, jos pelaajar eivät
osaa hejträä pyydertyjä heitroja.

'fakliset kuviot ovatkin varmasti aivan eri-
Iaisia verrattaessa MM-kisoja tai eri tavoiG
tein Iiikkeellä olevia kuntocurlaajia.

Tasoeroista huolimatta on curlingissa
kuilcnkin muutam ja perusstrategioita, joita
kannattaa ainakin miettiä, vaikkei niitä
kaikkia omalla kohdallaan toteuttaisikaan.
Stra(cgia kaannattaa yleensä suunnitella jo
cnnen peliä. Joukkueen, ja varsinkin kap-
lcen rn, läytyy tierää mihin jokainen pelaaja
p\ st\ y ja mitkä ovat joukkueen vahvuudet
ia hcikkouder. Jos vastustajan laitotaso ja
pelilyyli ovat tiedossa, on ne syytä ottaa
hLromioon ennakkotaktiikkaa määriteltäessä.
l-iiallinen vastustajan kunnioittaminen tai
0l iJr\ iomlnen ei kullenkaan ole h) väksi vaan
rulce lähreä siitä, että kaikki ovat voi-
tettavissa omaa "peruspeliä" hieman muun-
rrellen. Jokaisen pelaajan tulee ennen peliä
ymmårtää ja hyväksyä joukkueen perus-
stralegia.

Yksi tärkeimmistä taktiikkaan vaikuG
1a!ista tekijöistå on viimeinen kivi. Nyrk-
kisääntönä voidaan pitää, ettäjos sinulla on
viimeinen kivi, sinun pitäisi saada kaksi
pislettä. Jos taas haet varastusta, niin yteen-
sä )ksikin piste on hyvä saavutus. Jouk-
kueen. .jolla on viimeinen kivi kannauaa
lleensä pitää pesän keskustaja pesän etuosa
avornna, jotta viimeisellä kivellä olisi het-
pompi ottaa pisteitä. Päinvastoin joukkueen

iolla ei ole viimeistä kiveä kannaftaa pelata
mahdollirimman pa ljon keskelle. jotra pis-
terden ryöstö onnistuisi. Tasaisessa pelissä
viimeisen kiven merkitys luonnollisesti ko-
rostuu. Erityisesti kolmanneksi viimernen
pää on tärkeä. Jos nimittäin voitat kolman-
neksi viimeisen pään, voitjopa antaa pisteitä
toi5clsi \ iimeisessä luotraen viimeisen pään
viimeiseen kiveen.

Iieunoille vai keskelle petaamisen lisäk-
sr lornen perustavaa laatua oleva taktinen
påälös on se, pelatako puolustavasti pois-
lopeljä vai ns. mäårämittaista eli määrispeliä.
Muulama vuosi sitten voimaan tullut sään-
lömuulos. ftee guard zohe". on tuonut
lähän päätöksenlekoon lisäämielenkiintoa.
Koska pään neljällä €nsimmäisellä kivellä ei
5aa pesän edeslä poistaa. on pelissä olevien
kivien määrä lisääntynyt huomattavasti sään-

Taktiikan sanelee
jould<ueen taito

Taktiikasta puhuttaessa

on curlingia usein

verrattu jopa shakkiin.

Vertaus onkin paikallaan,

onhan tal<tiikalla

Iajissamme aivan

ratl<aiseva merl<i$ls. On

kuitenkin muistettava,

että curlingissa taktiikan

sanelee joukkueen taito.

tömuutoksen jälkeen. Ennen pelin voitti
l leensä se joukkue. jolla oli parempi pois-
tovarmuus. Nykyään joukkueen kuin jouk-
kueen on pakko hallita määrispeliä ainakin
Jossarn määrin.

Perussääntönä tässä
taktisessa kysymykses-

sä voidaan pitää sitä,
ettäjosjoukkueesi on

onnistunut hank-
kimaan selvän joh-
don, kannattaa pelata

avointa poistopeliä.
Näin eliminoidaan
vastustajan mahdol-
lisuus moniin pistei-
siin, koska suojakiviä tai
nojakiviä on vähemmän. Ja
päinvastoin: jos joukkueesi on hä-
viöllä, kannattaa heitellä paljon nää-
rämittaisia. Häviöllä olevassa joukkueessa

ensimmäisen heittäjän
osuus kasvaa aivan rat-
kaisevasti. Juuri uu-
den suojasäänrlön
ansiosta jouk](ueella

on hyvän ensimmäi-
sen heittäjän avulla
mahdollisuus luoda ns.

härdelli-peli, jossa kiviä on
paUon pelissä. Näin useam-
man plsteen ottaminen tai
varastamioen on helpompaa.

Kun mennään käytännön tilanteisiin
pelikentällä, taktisia mielipjteirä tOyryy
yleensä yhtä monta kuin pelaajiakin. Jouk-
kueen kapteeni kuitenkin tekee Iopullis€11
päätöksen ja kantaa siitä vastuun. JoukKueen
muutjäsenet saavatja heidän tuleekin tuoda
esille omat mielipiteensä. eikä kapteenin
pidä ottaa siirä nokkiinsa. Useinhan pelissä
ei ole aikaa pitkiin kokouksiin, murta rar-
kaisevissa peleissä kaikki näkökohdat pirää
ottaa huomioon.

Kaikkien eri pelisysteemien kiemu-
roissa ei saa kuitenkaan unohtaa kaikerr ur-
heilun pääideaa, voittamista. Taktiikka er saa

nousta curlingissakaan itsetarkoitukseksi,
vaan tarkoituksena on voittaa hyvän lak-
tiikan avulla. Jos strategiset lainalaisuudet
nousevat liikaa esille, tulee joukkueen pc-
lislå liian kaavamaisla Usein onkin parcmpi
yllättää vastustaja aivan odottamattomilla
heitoilla.
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Naismaajould<ueen
curl i ngelämys Skotlannissa

Aone, Tiina, Gale McMillån, Låura ja Nina syömässå hoteltin ravintolasså, jostr åvutui hyvä nåkymä curlinghålliin.

f aavuimme Stranraeriin 2l l0.l9c7
r) moninkertaisen FM-\oillajan Hamilton

Mc M illanin vauhdikkaalla kyydillä eli
kahdessa tunnissa ajettiin 2.5 lunnin
ajomatka Glasgow'n lentokentältä ja vää-

rällä kaistalla mutkikasta rantatietä pitkin!
Saavuimme valkoisen, vanhan linnan
näköiseen hotelliin, jonka pihassa oli mm.

pari Jaguaaria. "Hämi"esitteli meille hotellin

saunaosaston uima-altaineen, joka olikin
meidän vapaassa käytössä ja mehän

käytimmekin. Sauna suomalaisine kiukai-

neen oli hyväja suihkuista tuli vettä suht'

koht mukavasti verrattuna kotisuihkuihin.
Tämän jälkeen "Hämi" ohjasi meidät
hotellin baariinja ravintolaan - Olimmekin

curlinghallissal!!
Neljällä radalla kotiäidit ja iäkkäärnmät

leidit (lue 60-?0 -vuotiaat) pelasivat curl-
ingia - käynnissä oli Janet McMillan tro-
phy, "Hämin" äidin nimeä kantavaa turnaus.

Oli\ar aloilraneet aamupäivällä pelaamisen.

Myöhemmin tajusimme, että jos meillä
eläke läiset menevät bingoon tapaamaan

toisiaan, niin Skotlannissa bingohalli on

Kuulimme, että Suomessa oli
satanut ensi lumi. Me

nautimme pienestä I 0.OOO

asukkaan lrylästå,

Stanraerista, ioka kelli
auringossa yhdessä

lampaitten ja lehmien kanssa.

Meri heiiasti koko viikon
iloiset auringonsäteet

iloiseen tyttöviisikkoon, joka

oli tullut pitämään

ensimmäistä (muttei

vårmastikaan viimeistään)
harjoitusleiriään Skotlantiin.

curlinghallil! Curling on elämäntapa, joka

yhdistää perheen sukupolvet toisiinsa.
Curlingin pariin ei Skotlannissa yleensä

mennä kavereinen mukana vaan äidinja isiin.

mummun ia vaarin mukana.lhastuksesta

toivuttuamme, lounasvoileivät naulillu-
amme piipahdimme kahdessa kodissamme

vaihtamassa treenivebkeet päälle ia CUR-

LAAMAAN.
Ja silähän rehtiin - nelisen tuntia päi-

vässä. Aamupäivällä 2 tuntiaja iltapäivällä

toiset kaksi. Olosuht€et olivat loistavat -

lämmin halli, liukkaat jäät, hyvät kivisar.jat

(no. saari .josta saadaan graniitli curlingli-
viin, näkyi "Hämin" koti-ikkunasta) i a mitä

parasta, "Hämin" pikkusisko Gail oli muka-

namme harjoituksissamme. Gailin opas-

tuksella löysimme uuden ulottuvuuden curl-

ingista - ja rakkaulemme curlingiin syveni

päivä päivältä ja myös vaatimuksemme -

milloin me saamme sen ensimmäisen curl-
inghallin Suomeen ja ammatitaitoiset val-

mentajat?

Olisittepa nähneet skollilaisten ilmeel.

kun kerroimme peliolosuhteistamme ja var-

sinkin pakkasista. Eivät olleet uskoa kor-

viaan. P€lasimme myös muutamat harjor-

tuspelit, joihin olimme tyytyväisiä, olival-
han ne kauden ensimmäiset pelimme, tolstn

kuin "Hämillif' ja Gailillä, jotka kuuluvat
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Skotlilrnin valm0nnusrr-hmään. I Ic olivat
o llccl.ioukkueidensa kanssa svyskuun puo-

lcslr\ iil islä kolnre \ iikkoa har-ioiltelen1assa

Krnaciassa. Siis harjoittelenrassa kovia pele-

.iil ko\ lssa turna!ksissa. Ja kaiken mäksaa

.rrr'l'r'g iitt.r..iok.r srir pääosirn rdlri)i\taan
\ cikkausl l)tiö11ä. Errrme puhu pikkurahois-
lir \xirn nril.joonistn Suomen markoislal No
Sk{)llxnti odoltaa mitalia Naganon talvi-
olr rrpialaisista.

Välitelta!asti cclcllisenä \'iikonloppuna
''I l:irnin .ioukkuc hä\ isi Nagaron paikkansa

I iririil issa kansainvälisesti kokcmattomalle

iou k k uccllc. Melkoinen petlymys myös
SLollännin CurlinSliitolle. Mitä opimme,
cuflingissa kaikki or mahdollista. myös
l r,'rr,' ncli \äärään uikaan.ta rhdl's ir.

Mutta... saimlne myös vahvistusta
s iihcn. cttä pelaamalla pelejä tullaan hyviksi
pelaaiiksi. Skotlantilaisilla pelaajilla ei ole

.iuL[i aikaa mennä.jäälle harioittelemaan,
vaan siellå aika käytetään erilaisiin tur-
nauksiin Cail pclaa keskimäärin | 60 peliä
llluden aikana Jotta me saamme saman
pelinralärän aikaiseksi, kuluu siihen aikaa
ncljii vuolla!!! Edellyttäen. eftä olemme
nlukana l-lM- ia M M - k i I p a i I u i s s a . Ne
nru0rDLrt .ia papatkin pelaåval enemmän
('Ufli !nclr.ti kIl|l \k5lkäiln \Lromalainen

ioukkucll! No. onhan curlingkausi siellä
paljon p idempi kuin me illä.

li(.ilko. Ltlä skotlannissa on vain
I Lrrr,i crrr lirrglrrllirr..jolka r)n rarkottcltu vain

eurlingillc'l Yhleisiä halleja luistelijoiden
krnssa on kyllä parikynmcntä. Ja ne ovat
nlelkcinpå aina osana.ionkinlaista suurem-
paa urhcilLrkcskusta. Curlingharrastajia
Skotlannista löytyy n. 50.000. Kuitenkin
nr istcn arvokilpailujen pelipaikoista kil-
päilec losissaan vain kuusi naisioukkuetta.
No. täylj"y muislaa, että Skotlannissa on

curlattu mclkein viisi vuosisataa- Ja että
curlinghalli ei ole curlinghalli, cllei pelin

iälkccn olc mahdollisuutta islua oluelte tal
kahdcllc vasluslajan kanssa - voitlaja tar-

.ioira cnsimlnäisen kierroksen.

Itsenäisyyspäivän aattona lähdemme
Sirksiuur lriisseniin. EM-kilpailuihin. ja mu-
l an pakkåamme curlingvälineiden lisäksi
!iisi curlingiin rakastunutta sydäntä, jouk-
kLlccllincn ),rittämistä, tahtoa, tavoitteelli-
sLr0ttir.ia.joukkuehenkeä, ripaus ravitsemus-

oppia. kurinalainen päiväohjelma, mukavaa

\'hdcssäoloa. olutta sopivasti ja skotlan-
tilaine valrnentaja Gail McMillan terve-
tuloa joukkueeseemme.

Cur!ingterreis ln:
Joano, .1nne, Nina, Laurcja Tiina
I'S. Kull kicliä puhulaan. on joukkueessam-

nrc lapana yIntnärtää asioita mone lla taval-
lir. lähän vedolen - tekstissä mahdollisesti
ilmcncvistä asiavirheistä ei voi valittaa.
K.\lKKl fl OLI LAM\4ASlA {5heepl
VAIKKA ONKIN IIALPAA (cheap).

H:rrjoittclun lomåssa on syyfå Inyös hivenen hengäht;lä, Ville tuumåå.

Miehet
valmistautuivat

harjoittelemalla ja
turnaamalla

f1Z ausi aloitettiin sylskuussa harioit-
l\telemalla M\ vrmäen t?iähallissa. Har-
joittelutahti oli edelliskauteen verrattuna
vähäinen - keskimäärin 2-3 kertaa viikossa.

Koska Myyrmäen kivet ovat varsin eriluis-
toisia keskenään, keskityttiin nyt lähinnä
heittotekniikan hiomiseen. Niinpä tuntuma
h<itlop(liin oli melko vähäinen mikä sirten
näkyi Ruotsin ekoissa turnauksissa. Mar-
raskuun alkupuolella päästiin lopulta har-
joittelemaan täydellä teholla Hyvinkään
jäi ä.

Syks) n \ almislaulumiseen oval perin-
teisesti kuuluneet Ruotsin kovatasoiset
turnaukset. Ensimmäinen turnaus pelattiin
Leksandissa. Turnaus kuuluu GB-turnaus-
ten sarjaanja mukana oli koviajoukkueita
Skollannisla. Norjasta ja Ruolsista. Viime
keväänä maailmanmestaruuden voittanut
Peter Lindholminjoukkue oli myös mukana
jääden tällä kertaa turnauksessa kolman-
neksi. Meidän pelimme loppuivat karsiu-
tumiseen jatkosta. Kohtaloksi koitui
tappio Skotlannille jatkopään j älkeen.

Pelit sujuivat kauttaaltaan tahmeasti
jajälleen kerran oli todettava että vielä on
lehlävä lyötä paljon ennen kuin häryytei-
lään Euroopan kärkisijoja. Markku ja Ville
jäivät paluumatkalla Sundbybergiin väli-

päiviksi treenaamaan ennen seuraavan vl l-
konlopun perinteislä Magnus Ladulås-luf-
nausla.

Perjantaina oli laas.iou kkue loossi ja

tavoitteena päästä kahdeksan parhaan sak-
kiin. Pelil sujuivat nyt astetta parernnrin.

mutta vieläkin oltiin kaukana tarvittavasta
heittovarmuudesta. Tällä kertaa kohtalona
oli taas putoaminen pois kahdeksan par-

haan.ioukosta.

Suomeen palattuamme jalkellin har-
j o ittelua tuttuun tyyliin Myyrnläessä.
Marraskuun alussa suunnaatiin jållccn
Endress+Hauser Cupiin Sundbybefg j jn.

Vastus oli tutun kovaajajatkosta pudotliin
jatkopään jälkeen Mats N)bergin {\rim(
kauden Ruotsin kakkonen) .joukkuccn
ottaessa voiton. Vaikka jarkopelit .iäivär
ikävästi pelaamatta, oli kuitenkin rodeftava

että oltiin menossa kohti parempaa suLrnlaa.

Hyvinkäälle jää saatiin marraskuun
puolessavälin ja siitä lählien on joukkue

ollut joka päivä jäällä. Säät ovat olleet
suotuisat ja harjoittelu on keskitctty
heittovarmuuden parantamiseen. Syksyyn
nähden on kehitystä tapahtunut, mulla
nähtäväksi jää riittääkö se Fiissenissä.
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No eipä tekisi
sinullekaan pahaa

vaihtaa uusiin
kenkiin.

Sinun olisijo
aika vaihtaa
KUnnon
harj aan.

(.

Gl
/Å-rA
' ,)n.qr\

J\b
/l
Nt

I

*

Hinnasto 97 -98
Kengät
Swede (kokoja 3 5-41)
Tournament Classic
Tournament Classic + kalossi

Harjat
Competitor, synteettinen

Hammer, synteettinen
Hammer vaihtopää

Kaikkia pelaamiseen ja jään huoltoon
liittyviä tarvikkeita on saatavissa
tilaamalla.

550 mk
670 mk
750 mk

280 mk
350 mk
600 mk
200 mk

Muut
Kalossi
Liukuri

Hanskat

100 mk
120 rnk

150 mk

Kapteenin vaihtopää (ilman asennusta)


