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Iun1t)ri(n otuot ,\.\l-liisrtl. Si/1rt Äill{)s niiI/e akltiwiIIc

l()tlia \( t)\'dl lapi olatt.c!
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tilL'ti tlt)slauca! .\cintitt vo.\tQat1. Koketttttshan an lunne'

I u.\ | i I d | | | i tl ( t I r I i u g i sta j.t \' ai hti i se I / a pe I i ko ke a ukse I I a

t)it \'oili(dla \ritldå pilk(i(jtt r.ttojo tahkonneila jouk'

ll.tvr'ik:t pclaoJokst 1o jotkkuaeksi ei kehilvld kau-

lot.';o cika viclti kohdc.tsakaan. Se raalii paljon itttoaia

tttii(ir(iIieIoi.tIt1 harjoiIIe! .r. yk"-i tctpq opertIIaa kehi'

tt.\td on ke.\kin.iirlen kilpailutilantte pelaajien ja iouk-
l;uerlett kesken. ,\e loiJIii InolivoiIana leliiidJlti.la oLtllo.t

ntIorto in1to.\lttDtaa !(1ii.rIa.
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l(loaji.\ld .llt ptt)lel ar,al olleel Suonten edtt''ltt.tiotrk-

'lalllttinett kilpoilu on o tidan kehittaitt!(jäJ| s!.totDa-

Itttsto r:urlingio jct siihen liilt.vyda kulituLtrio. JLtniorie

S.\l-kisal lor.joao nahtlollisuttden pdd.rt.1 r!rat1 alttsta

l.ihtitu nukean kilpailuihin. Sat alla se vie eleenpditl

t i(la ldp.\cn kangis.tti olcvaa junioricurlit?gia. Liela ku

\ootteort ldl le kLtl | 0norvLt ise I Ie t.vt)l le taLtslaorgqn i )'dal io
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o/laott oikealla lie llci.
'[bIDDi Hati

Sisältö

Puheenjohta.jan palsta.......... ... .... .')

Cät Sät tavoittelee SM-rnitalleia.. ...5

Peblin salat. . ..

Thunder

o

9

Uuden liiton ensiaskeleet... ......... | 0

Kulosaaren hallihanke...... | 0

U PN Data uusr Inestanrudcn. ...... tl

ll

Sr.rorni rnenestyi EM-kisoissa.......

Kuinka kanadalainen klubr toimii? 8

9#,rling
N:o l2 l/1998

,I'OI\'IITUKS]iN OSOI't'E
Karppalankdl! tt B )5
Lt5,\ 0(t II),Itnkaiö
PÄ,iTor\lrrrAJA

(0t 9) 150 06l
(09) 6tj3 7211 t4,ö)
!a tn t. hatt@|1- Ida fl
SI'UIL\A\A LEII'I'I

;\lliEIsTO

P.\I\OIIåIKNA

OSOIT'I'DI]N]!I UUTOKSI''T

tssN 1237-802N

l,clrlecnrnr c Ioi liihcltli:i rur-
Linglilrcrsil juttujl 'li)i\ ornrnc lr-
n€istor! såh kiiiscss:i nr Lroclo:sa.

nlutla 11)il In\,iis kirloittair pcriIl-

tciscsti kiis irt t)aIcrillc. w\als
ideoila ja kriliikki;i ot rllre nric-

lelliiurnlc vrslarn

J ULKAISIJA
S u ometr Curling liitto ry



ri,, I Llllitr,ks(|l kok,rL' lraro !åilr(ur
l,,k:i \ ruLlck\i lähc" kokonrrl. jr Inon.

\,rflnrstikirr rnielessli:in ajal1eli. perustellus-

r,k I r'Ir.rr -c l'\sl\\ l(htii\ isri;i;n suoriu-
tL||lrirLrn. V)in kuiDtcnkin jo nyl ilolla lodeta

i \rkuutlrr ctl:i Lrusi hrllitus on aloittanut
t{ IrIrrl,'rs..':rrrnukkui'sti il Iehnkkrrrsli: lu-
loksia orr lupa odoltaa Samalla haluan kui-
lcIlkin \ ic[i l:isslikin yhleydesså kiittäii kaik-
krrr r arrh.rn hälliluksen jåseniii. erilyisesti lii-
ton Irlkliriknistil luhccI]iohtajaa Matti Or-
rrrstir ja srlrlccri l'cr11i Sifiliiislii- Jolka ovat

l.h|lecl Inillä\ rn l\'ön suomrllliscn ourlingin
h\ \ iik si

I lrrllitrrlscllu on pal jon lehtii\'iiii sLromrlaiscn

erLrlL|l!rr kchilliimlscssii ja uusra idcorta tar-

rt....r, ..'l,r\.' li lrrrrcr' l,,il'kerr trrrritrr,'n
krftcfkLn aktri!isia ihDrisili. joilh on h{lua
.i'.,.lr.t,rir trlr:ir t.'I|lrrl.rän I lrlliluls.r] jiisc-

|lcl ci\rl\ksinlilir voi srada ihmeilä aikaan;

lrirriil \ r{)ksi hallitukscn valiokunnilla on

ka\liiilr)alr (\ijn osrlla ri|lk iscva Inerkitys.
.lr liihrin l\iihiin kaikilla curlingin vst2ivillä
.'r, Ir.lr.l.,llrsr.ur . r.,llr.tu.. Oll'au aktrrvrsra
jl rullaa nrukaan 1?ihiin työhön. Teidån

IuDoslun nc lnaYllaän I

Yhlcrsl\aj liilon j1l seurojen viilillii er var-
InirslikirIr ()lc loin]llrut l)arharllr rnahdo]-

lrscllir 1l\ irlll l-iillo on koctlu cl:iiscksi Ja

scf l()r|rir) ln h\oillc0t o!nl olject onillc
cprr:elr ri Vrin kuilenkin nvt vakuultn{. ettli

liitr'n loirrrnnrn lrvoilllrsra on \'ain Jll ar-

t ., . ...r'r \|. ,| |.II.||rr'| .'rflltrlr lcl,irljlllittcn
lrillL) l)rl\rlcc iriscrrseufoja tä mcit;i käikki
! u rlin1rnr hrrrasla.iiil Yhlc\dcnpito tulcc

tästå lähtieD olcnaan siiännönlnukäistå ja
ensimmäinen liiton edustajicn jil.j:isenseu-

rojen tapaaminen tapåh1uu Hyvinkäällå SM-

Cu pin yhteydessä. Hallituksen edustajal
pyrkivät myös kauden aikana vierailenraan
jäsenseuroissa ja tutustumåan niiden tolmrn-
taan sgkä toimintaa koskeviin ongclmlln.

Suomalaisen curlingin kurssi on nousussal

Näin ainakiD minä uskon. Kiinnostus curlin-
gia kohtaan on selvästi lisäåntynyt. Lehdis-

ld jr jopr lelevisjo oral Iehneel \ iirneiserl

puolen vuoden aikan{ useita juttuja suo-

målåisestå curlingistå. I-ukuisåt yritykset.

ainakin p:i:ikäufunkiseudulla. ovat käyneet

tutustunassacurlingiin Vicrunräen urheilu-
opisto on kiinnostunut ottanaan cu.lingin
lajikseen. Tåhän kiinnostukseen on epåile-

n1ättä vaikuttanut juuri käynnissä olovat
olymlialaisel. joissa Lurling o enrrmmii"lr
kertaa virallisena mitalilajina. Suomalaisen

huippucurlingin menestys viimeisen vuoden

aikana on myös notecrattu. Uskoisin, ot1:i

Suomen Olyrnpiakomiteassakin on alkanut

itAä ajatus, että kysymyksessä or1 suoma-

laisittain potentiaalinen mitalilaji. johon olisi
nyt panostetlava. Nyt on taotlava, kun raula

on kuumå, ja otettava t?istä kiinnostuksesta

kaikki irtil

Ar,ainsana on kuilenkin n uorisotoirn inta.
Ilrnnn sitä ei suomålåinen curling voi lyoda

itscZiiin läpi tiedolusv:ilincidcn.ja suurcn
yleisön "suosikkina". Meidän on saalova ra1-

kaisevasti lisäå nuoria tämän loistavan har-

rastuksen pariin. Meidän on luotava selkeii

nuoriso- ohjelnra jokaiseen seuraan. Meidän

on tuotava lajinllnc mahdollisimman monen

loululaisen ulo(lu\ ille. Siirra on suurirr
haasteemmel Meidän oll myös pidettävä
huolta nykyisistä junioreistamme, jotla
heidän mielenkiintonsa curlingiin pysyisi
yllä ja yhå kasvaisi. Täman vuoksi liitto jår-
jestäå nyt tånä vuo'rDa ensimmåisen kerran

curlingin ju11ioricn SM-kilpailut, jotka pi-

detään Hyvinkäällå SM-Cupirl yhteydessä.

N5t junioritkir päcre\al tåistelerndan mita-

leist:r, jå s^massa yhteydess:i heillä on mah-

dollisu us seurata suomalaista Iiuippucur-
lingi.r.'loivotan1me .juniorit te^,etulleiksi
ourlingperheeseemmel

Hyvinkåållä tåvataanl

Olli Rissanen

J ,.krrkrrrr Iq'r-l Olirnrrc tVr,kr .trr..r

I---rUl'N. JLr""r ll ;:r l,,rurr I r r l' I r . ' I r r r : r . 

' 
-

sa harjoilus ja kilpanratkalla. .loukku-
eem,ne Jussil olivat pitk:ilin kal\ ncet

k:idcnv:i:in1ii:i si itii. kunr nrällä o cr.,-
.ijuirtcn uikcus lii\ tlli Ju{si -rir,(r
joukkuecssanrme. lla rj oit Lrs toisensa
jrrll'ecrt lis,riltr kiihrvr \ h;: l'rrike,'rrry'rrrr

dittoihin.ia Makclla.ja minulltl oli hirus-

kaa seurata lilanteen kehill\ lnislli.
Pri\årr päälteelsi Icl:rsirnnlc k, rllr:l

hotellihuoneessamnrc. Jossain \hlcvdus-
sii kävi vahingossa ilrni. clt2i Jussi llI'N:n
ulk(r l)lIl orkrrt Jrthil-lckku. I l, .tuk.'.
Jussi LI. ricmastui. H:incn voilonricmLrl-

laan ja naurullaan ci luntunul olc\riln
Inil:rrr r:rj:rir. it.c rrsirss.r tilrrrrrrr ,'li rrrirr

hnvit(äva- ett;i lnc kaikki ltrLlroi lntc
Kun vntsalihaksel saivat vrhdoin lc!:ilii
jr htngrtys hrrnrrn tasaJrtur. lrir:rt||l
pu uttu a epätäsaiseksl rrLrutlullccr]
nimikisailun kulkuun paljasl matta
jotain. jonka olin tiennyl luokkälo!c-
ristani peruskoulun ala-aslccn c s inr-

rn:;isclrii Iuolrll.' liilrticrr. Krstirr .l r,.i
1l:ltå. ellzi eikö hiioeo oikeä ninlc sri

ollutkin llero. Kaikki p!slihl\ irlil
kuunlclcnririir Jussirr virsli,lr\lir IlIr(is(. ti

Jussi itsc oli unohtanut nroisen pikku-
seikan, koska vastu hiimrnennvkscstii
sel!illliii||r h:rn Irrrrr'rrsti rrsi,.r t.'dcl..
Scn J:ilkccn nauru riitli koko illan nrrn

rtlrr prbli r'rlrri silrrrist;r Sittcn.rrriI Jrr.'it
eivlil niolist:iiin kisäillccl

tintt

\ r[aarnrne edustusiL'uLkri(cl tiri\ j,l

IY ll:rss;i hilJ,'ll,ll l:rJrcsrrrcl\ir ll.
virkään curlinghalli$sa. Ennen tiLrisuutlir

kenllri,lsillrnluulu\irstr lUn|],'srcllr'
ruliin iloitl r<npilern JlL'nll J,'l.iclj, !:r.,tj,.l

iärn puhdrrluk5estjr ll\ \ ilkjiirr l:rr l

metriii leveiillä, raskaslckoiselli| " ful-
sauslanalla". Työ kuilenkin kesk*tvi 1l
Jaana kävi hallin ulkopuolellt! jättlicn ko.

lanan keskelle kentt:iå. fak isi11 tullcs-
saan hän ihmetykseksccn katscli kLrn

)'ksi esitlelyä seu.aamaan lullut rrris-
hc lil.i l\önlcli l\scislii lin.r.r \||rl):iri

JääAluetta. Kohdalle osuessaan naincn

ihmetleli: "lvlinli kun luli't tiitti
ha tj au sta paljon keryet niik.\t

Suomen Curlinglehti I /98



Thrnellelrtko ol\ mf iil( u flin-
Iqirr pirni.r |.,rtsuj:rnaåriiL

|.Lik n f:i:ill:i Ilallin preneen

krlsonrool ci rrld hlu n Lr1 kuio
koLrrallrnen lajin lanaattisia
kirnni|llil.i i{ Knnadrslä- .iotka
\ lccns:i l:iyttiiv:it krlsomol
OlYrnpiakisolen katsor)ropAi-

kät on kiinliöi1y osanottaja-
mr illc l-uin kanadalaisesta
eLrrlinglchdcsl:i. cllli Krrrädrllc
rDlilir?rl1\ kilnllij curlrrgkAlso
Inoon oli aluksi kolrnc paikkia.
nekin cnsisijaiscsti pclaajien
ornaisillc Lobblukscn llilkcen
kanadalaiset olivrt onnisluneel
noslarn aan kiint iön sii periilr

kä hdek sdä n I

'lb,1ti

Minkä maan
curlingpelaa-
iista yli puolet
pelara miur-
ioukkueesn?
Vrslaus on picni Luxcn1bourS

I.tisscnissii maa esiintvi viidcn

mics- ja v iiden naispelaiLjan

roinrin. Kaiken ka ik kia an

l-u\cmboLrrSrslA lö\ 1\ r xllc
krksrkYmrncn1:i euflrDgrn
lrrr rrast jad. Pienestä pelaaJa

nriilirlist:i huolimäl1a kuInpikirr

.ioukkue osoltlr pystyväns;i
pelaa ! an hyv:iä curlingia
Miehel J opa voitlivat maa-
ilrnäo klifkimäihin lukeuluvan
S\eitsln

Oikaisu
Viime lchtecnj:ii kiireisen aika-

tlulu n ruoksi fAlJon virhcitii

.jl esinr Suomcrr Curlingliiton

bo\iin oli j:iän\1 osrtldilr Yrn-

hotr lielolil. N\'1 virhcel oD

kortllt! jä si!Lrllx ? lij\t\'\
pliiYitolyt licdol

Tointittts

T'LI

' olvmnlåklsolenharloltusL:iåksl
4 Suomen Curlinslehti l/98

Tooti Wicklund

Olympialaiset
Helsingissä 2006?

I(ulosaari Curling l(ubin Olli Blåberg ja Tooti Wickluncl
kävivät kysymässä Helsingin Liikuntavirastosta, miten

vuoclen 2006 talviolym pialaishal<emu ksessa
varauclutaan olympialaiseen curlingiin. Vastauksia

antoivat viraston johtaja Esko Ranto ja
su unn ittelu näällil(l(ö Antti Salaterä.

Mlnkålalnen on Helslhgln
2006 olymplalalsten
suunnlttelun alkataulu?
Tarkoitus on eloku uhun 1998

mennesså tåiillå Liiku11taviras-

tossa valmistella Karsain\,älist:i
Olvnrpiakomileaa larten sellaisei

påperit. n1islå käy\,ät ilni kiso-
jen suorituspaikat. KOK:n pää-

tös 2 0(16 kisojen pitopaikasta
saadaan lokakuussa 1999. Jonka
jålkcen yleiskuviolå on väiker
nruutlar.

Mltä Helslnklln on tarkoltus
råk€ntaa?
Tarkoilus on rakentar sisiiha lli
pikalu istelua varlen. Sen sijoi-
luspaikkä on Mlllypu ron lii-
kuntafulslo Vå11io tulce rahoil-
larraan siltå puolel, ja rahoitus-

p:iiitcis safllaneen vuonnr 2000.

Tiillöin halli olisi valmis 2002.

Mlssä pelataan curllngklsa?
Pikaluistelu €i kestå koko sit:i
aikaa. min kå kisat kestävät.
NykynåkYmien mukaan ourling
pelaltaisiirl pikaluisteluhallissa
joko ennen luistelua tai sen .Jål-

keen. Esillä on ollut nlyös cur-

lingkisojen jårjeståminen Pirk-
kolassa. Tosin riittävien katso-

motil(icl1 jlirjeståmiren Pirkko-
larn saallxa ollå ongehllil.

Entå pelåållen ha4oltielutllat?
Laltn eturen lnukalsta ollsl

Liikuntavil asfon j(Jhtajlr
Esko Ranto

tÄvanomålnen nellråtålnen
curllnghalll, ,oka låilsl tolmln-
ta.n klsoleh rälkeenkln.
Jo valrnistfl räkennuskanlxa hvii

dynl?ien olllnpiakisolcn äikr rsc l

pelaajien harloillclutilal voi i:iL
j cstai?i Myllvpur{)n nlkr isccrr
j2iiihalliin.

tospa klsota el myönnetä-
kåiän? Mlten curllngh
sltten kåy?
Jos lokakuussa 1999 osoillnulu u.

ettli KOK eiänna 2006 kiv)iLr Ilel-
singillc- jalkanrnrc Mlllvpuron
liikuntapuiston sLrun n ittcluir ir
toteulusta. kulcn llihiinkin nsti orr

tehla Suunnitclnriss:L or edcllccrl

isoD avotckoJiiiiradan tolcullir
nrinen pcriratlccssä n i1n. cl lli
toteutus alkaa hcti kiclteiscn kisrl

p:i:itöksen jlilkccn. Flclsin gin tcko-

tiiideo listallå Mlll\puro on hclr

scLrraav:Lnr Käisl lcmen lckolliiin
jålkccn Kaisan ienrcu r kcntl-
misen pit:iisi dlkar lo lånii vuonnit

I 998. Myll-'"puron rilkcnl nllncrl

on tårke:iii. koska Itii-l lclsrngrssai

ei vielai olc mlnkliänlnistr kaufLrn-

gin tekojåäui Liikunläpuisbn kra-

voitus rnahdollislancc curlirtghallirr

rakentatnisen. jos rain rahortus
jiirjest\.r'. Avotekolälir !htc\ teerl

sellaisen rakenlarnincrr ei olisr ko

vinkaan kallis lisä Tlinrai hä111

lotcul1tlnrisen aikatrulu on rirppu-

vainen nvös curlingin h0r rrsliriien

omasla aktiivisuudljsta.luonnolllsestl pyrklä råkenta- Su un nittclupäällikkit
ma.ån lulsteluhallln yht€).teen Antti Sal:rtcr.ä



Cåit S:it tavoittelee mitallipeleiä
TZ :rud u n rrlusr.r iouLkueent(
I\ k,,lL",nt.rn{, \äkiinlur. lun
SLrrr I-la kkoncn astui mukaan.

N\1 krsilssil on rDolrv0liunut
nc lr kko vxlnrcniaJartaan Joen'
.rrLrrr puuhuhcnkrlöD?L lunnellLI
N4ikrr M.rli cn Joukkuc on har-

toLlcllul tLIr nolliscsli noin nclj:i
krflrlll \,likossir. Säå! ovat !11(r-

\t)tlrt r(itä Joe,t:,,tussu lapika -

lLtt Lui.tto on olht 25 sekltnnin

Itt'l,l,rt,t loren olrn e ptitisseel

h triri r r< l ou u on lt.r,t,in a ia te I Ien

:i\| ti!)i( .)losithtritzr" \' lnren-

lrtrI MirlrIcn kcrtoo

Krudcn tavolltecksi orl :lse-

lcllu paitsi elcenfliin kehittv-
Inincrr n iin ln\ös H}vinkiiån
S N4'k iso jc n linnaliin f;i:isY.
'Ir\ orllccD liivll\ n]lnen er ole

L()\ i hclpfor kuu murstctaan

cllil sinrl sl ir lkulohkostä iat
L(r(ir 1x\ orlldlevll mviis hal-
lilscrl SLronren nrestrri. EM-
krsr,jcr ncloncn. Ja.rna Jokclan

rirlr oitun ul rlislkko \ck:i lekrr

\ tlr,srcI l\ llatlcf cduslLrsiouk-
lLrc Kirsi Nr k.ise n lo h d olla.
Nlutlir Nillise .joukkue on val-

rn i: ol1:lrnälD hlilslccn \,äslaan.

I(aksi vuotta sitten l(uopion SM-kisoissa

Joensuuun naiscurlaajat saavuttivat

ensimmäiset SM-mitallit. Mitallin väri oli

silloin pronssinen, mutta nyt Minna Malinen

Cat Sät-joukkueineen lähtee tosissaan

tavoittelemaan kirkkaampia mitalleja.

C,it Siit-joukliue vasenrmnltnr Ta{.1 Här'mä, Minna Mnlinen,
Katri Mä;i(tä ia Sati Laakkonen.

haimmillaan mikä tuolti joer-
suulaisille ongelmia Jaanan niLp-

siessa rutin oitu neesti pisleilii
itselleen. Peli päiiltyi lopu ltä

Kur Ku r:n sglvään voitloon
Seuraavaksi lnitlaa otettiin Ma-

lisa Valtosen kokoonpanosla.
josta itse kippari jouluni'c .i:it-
tämään loppukauden pelil v:iliin
polvivaivojcn vuoksi. Joukkuecu
johlohahmon puutlulninen ei

kuitenkaan haitunnut. sillii Joen

suuldiset olivat tälläkertra a lltl'
vastaajån åselnassa. Peli p:ilitlvi
pislcen voittoon Virltoson .iouk-
kueen hyr,äksi. Kolnas harjoi-
tusottelu pelåttiin nuorten MNl-
kisoihin valmistautu!aa lhLrD-

der Teanli:i vastaan. N\1 lcli
cteni jooDsuuldisten 1ähdillr'
mina.ja loppunumerot olivrl scl-

liit kuuden p:iån lälkccn 8-1.

Clit Slit,joukkue on \ ksi
suosikcista naisten s M-nr ilil I-

lcille Kaikcn osucssa kohdlllccn
Yoidlan odollair jopa Jillna
Jokelan Kur Ku|in kukistunristl.Kolurca viikkoa cnn cn

SM::i Mi rrä Malisen.loukkue
käv i Hyv inkiiä IIä hakenrassa

luntumaa tuleviin vastustajiirsa.

Ensin oli l uorossa naiscurlirrgia

tiukasti viime vuodet hallinnul
Jaänd Jokelan Kuf Kur. Lulslo
ei ollut tälläkertaa aivan pdr-

Hyvä Pebll
\lii lt ,,tl.r ei\:rr !icl:i tiur-
1\ nrtL pthlr or tir.rlle t,rrs-
kolclluistr !csipisrrorsta jääi!-
f \ 1 cl)iilasairrcn finta. jonka rn-
siortir kir r liukuu parcnmirt. ln-
okkirinrmirl f claaJ l SuoncssLl

licliivlil el1:i hvvii pebLi syntyv
soIi!nIl liirD pöise ll:i \ edcllii
I l\ \ li IrIli (in kcsl:irli ja Irukäs

Vu(innir 199,1 lu h u11iin World
( ur lrrr!! lcdcrillronin kokouk-
:cssir rnahdollisuudcsta krell:i:i
s\ntccllisel harjat. koska ne kn-

lulliYrt peblin Irian nopeasti.

KiiYin larnmikuussä Känå-

tlirssu jr sain kuulla paikallisen

eur'lLnghallio hoillirlta. clt:i asia

licnce rltkcnul pcblin laalua pa-

rilnl:rnr lla Asrilsld el puhultLr

pällon seD enernpii?r. InLrtta mrc-

lccni sr lrlt i mielikuva vclc.Jn

I i s :i t t :i \ :i s I li laran nusiLjneesta.

Sillcrnmin posliluuknstanr
sIa p Lri LJnited Strles Curling
Ncr s. .jossa oli pieni arlikkcli
pchlaLr ksc n saloista Artikkelin

mukaa[ peblin määrä ei olo lain-
kaan oleellinen tekijä, vaan ve-

den låmpötila ja puhtaus ratkai-

sevat. Pebliä kuluu 3-4 litraa ra-

taa kohdel1, jos pintaa ei ole
höyliitty. Höylätty pinta vaatii
tuplapeblin.

Sopiva pebliveden lämpö-
tila riippuu olosuhteista- Jutun
csinerkissä kestävin pebli oli
saavutettu seuraavilla arvoilla:
jåän pinla 24F, ilman lämpötila
5 jalan korkeudelia 38F ja

peblivesi 170F. Veden puhtautta

voidaan mitata sen vastuksen
avulla. Hyvån pebliveden vastus

on 20.000 ohmia/cm, 100.000

ohmia on loistava ja 1.000.000

ohmia taivaallinen. Veden puh-

distukseen käytetäån ioninpois-
tin1a, josta saattaa tulla ulos esi-

merkiksi 35.000 ohmin Yettä.

Vääränlainen vedenlämmitin
saattaa kuiten kin re-ionisoida
veden 5.000 ohmiin, jolloin pebli

kuluu herkåsti. Lämmitysele-

mentin pitää olla lasipäällys-
teineD. lon in p oi stinkä sitte I,y n

vaikutusta voidaan parantaa
suodattamalla vesi ensin I

mikronin suodattimen lai v ilsc.
Tislaamalla vesi voidaan saadlr

1.000.000 ohmin arvoon Toi-

nen laatutekijä on veden ph,jon-
ka pitaisi olla vätillä 5,5-6-5.
Takaisin Suomeen, kuinkå moni

meistä on edes peblannut l
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Suomi
menestyi
ENf-kisoissa

Suomen eclustusjoukkueet saavuttivat

parhaat sijoitul<set l<autta ail<ain.

.laana jol<elan viisikl<o otti Suomen

ensimmäisen semifinaalipaikan

ail<uisten arvokisoissa. Marl<ku

Uusipaavalniemen joukkue oli
hienosti kuudes. Ja mil<å parasta -

l<umpil<in joul<kue varmisti paikan

kevään MM-kisoihin Kanaclaan.

Tekstir TH kuvat: Jussi Uusioaavalniemr
Jaana Jokelan huudot eiväa aivan riittäneet semeisså

Tanskaa vastaan.

TZ oska krsoista on kulunul io lähemmäs
ti\l\kolme kuukåulla en pureudu slväl-

lisesti aiheeseen peli pelillä, vaan lehinnä
siihsn ilahduttuvsan seikkåan, että vih-
Joinkin suomalaisessa huippucurlingissa
l{pt|htuu edistyslä.

Viime kevään MM-kisat jättivä1 1un-

reen. cttä pyslyyköhän m€idän alkeellisista
olo\uhleislåmme ikirä nousemaan lähel-
lckäån huippumaita. Fussenin EM-kisat
valoivat uskoa tulevaisuuteen. Toki vielå on

paljon tehtävää ja satsaltavaa, mutta onko
silti raja nåissä olosuhteissa tullut vaståan?

Suuri edistysaskel olisi tunnetusti enslm-
rnar'.e kunnollr"en curlinghallin saaminen.

rnilå nahdollrstaisi pitkän kauden hyvine
harjoitteluolosuhteineen. Ja pelkkä harjoit-
lclu L'r rrtä - tarvitaan paljon kovia kansain-

rålisi?i pelcjå.

Naiset venyivät
oikeaan aikaan

Suonrcn nitisel pestasivat ilselleen kauden

nlussa skotlantilåiscn valmcntajan Gail
MeMillanin. jollr on lunlunul olevan suuri

merkitt's joukkueen henkisessä kehityk-
ses\?i Alkulohkossa pelit sujuivat vielä

hieman ailahdellen - niin taktillisessa kuin
pelillisessäkin mielessä.

Alkulohkon såldoksi tuli kaksr voilloa
ja saman verran tappioita. Voitto ls€keistä
oli odotettu, mutta voittoa Saksan

Schrippin joukkucesta voitanee pitää pie-

nerlä yllåtyksenä. Tosin Jåanan onnistui
voittaa samainen joukkue myös viime ke-

vään MM-kisoissa.
Jatkossa suomettar€t Joutuivat luo-

vimaan jatkoon voittamalla B-sarjan par-

haan LuxemburSin. Sitten seurasikin yksi

kisojen positiivisimmasta yllätykssstä suo-

malaisten kannaha kun Jaana joukkueineen

onnistui voittamaan kisoissa voittamat-
tomana olleen Sveilsin porukan crittäin
jännässä ottelussa. Voitto tiesi semeihin
pääsyä. Ottelun jälkeen oli ti€tysti ilo ylim-

milläån. Semeisså vastaan asettui milalleja

viime vuosina kahminut Tanskan joukkue.

Peli olijo hyvin Suotnen hyppysissii ott€lun

loppupuolella. mutta'lanska onnistui
kahdessa viimeisessä påässå puristamaån

ilsensä niulåsli roittoon. Pronssipelisså ei

sitten enään puhtia löytynytkään Saksan

korjatessa himmeimmåt mitalit itselleen.

Tulos oli kuitenkin erittäin positiivi-

nen kun ajatcllaan eltä joukkue onnrstur

nousemaan lohkonelosesta paikalla koko

kisojcn neloseksi. Yksi syy hyvåli| trk)k-
seen on vdrnrastikin valmenla.iän luorDtr

henkinen liså. Tytöl eivåt ole kauden nik{nä
harJorlellect )hlåårl scr cncrnfår lu,
aikaisemminkaan. Harj oit uskc rtoj n on

kertynyt vain pari kerlaä viikossa Mutlir
ilseluottamus on ilmeisesti kasvanut, mik:i

on yksi tarkeå tekrjä rnalkalla hui|ullc.

Miehet tasaisen varmoia

Markku Uusipaavalrriemen joukkue csilti
parasta pelie mitä Suorni on koskaan prs-

tynyl larjoä Inaa n arvukrsoisssa Niirrpa
joukkue orrnislui kaalåmaan c0 en \(,iltir-
mattomånå plsyneet Norjan ja Svcit'irr.
Mvös vorllo \iime kevaåI| mrililrnän rrrcslr I i

Ruotsisla ole eriltäin lähellå Vrimciscn
päiin viimeiscllå kivellä Petcr l-indholnrrrr

onnislui vuikedssa hrpuriratsussa ia Srro-

men voitto mureni siihen ltalian.iå Lu\cnr-
bourgin suoma Ia i'ct hoitelirrrt rrrtirrrirr-
omaisesti. Saldoksi tuli- ennenniikemälön .l

voittoa ja I tappio.

Alkulohkon j älkeen vastaan asellui
MM-kakkonen Saksa. Voitlo olisi tienn\1
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seureihin piiäsyä Suomen naist€n täpån. Peli

clcni MarkLrn joukkueen hallilessa Ja voitto

l rkasi kiisistii viimeisen kiven lipuessa

nrLrulaman scnlin pitk:iksr.

Vaikkakin scrripaikkä Jåi liikultavan
liki. niin se ci .ioukkuctt:r lannistanul. Ilok-
scllr c olr todclll\rn cllii pvst,'itnme tasa-

\:ikis iirr k.rmppailuihiD m:Lrilman k:ir-
\rrrr.rrJcrr lrrr,s'., Hrll,,rlir\ir:r oli m\os
hLrom lä cll:i vuosien kova panostus kyl-
Ilrss:r tcl,:rss:r j:r lukuis.rt ulkornaarr reissut

crut rllrcl rncnnccl hnkl.rir,r. Vålilla on

t,rllr.t tr,rrrrc (t,r lirss:r lr.,IatIaI prlltå sei-

n:ilirr ia heilelran rahaa kaivoon. Nyt kui'

'flrk|lr lunlui ctt.r oll.rorr ,-rrkerll;r 1ällillä
J:ilicllii oli vielä sijoituspelit ja mah-

do llin cn päikka Kanadan MM-kisoihin.
S,i.iIlrr \',rlli li'islrrniseen Noljart ;a nåin

M M-paikla varnrislui ennen viilneistå

Iclili Otlelu sijoista 5-6 ei sytytt:inyt
.\ cr'sllrr.ri; \rI <r,(rnpaa kuin mcilikiiin
l'(lr l(l:rllIr rllir por' mol(rnrnirlluL'lciren

huumorin höystämånä voiton menne ss,i

Svcilsillc. Ollelun lälkcen Jopa päåluoman

Iuli kiillelcnr:ilin oikeasta curlinghengestä.

Voittaiat

N{isissa voilon vei ehkä hieman yllättäen

lluotsi. kipparin:ran kokerut Elisabeth G,us-

lrl.sson .ioukkueineen. Alkulohkossa ruot-
såhisel eiv:it olleet aivan parhaimmillaan,

rnutlir osasivat sitten venyä ratkaisupeleis-

sä. Soln€issä kaatui kotiyleisön edessä

csrintrnrt Saksa. I rnaalissa vastaan asettui

Suomen naiset niukasti flnaalista pudotta-

nut'llnska. Ottelu eteni ruotsalaisten haF

Suomen miehet voittivat
suomalåiset ottelutauolla

mm. olympiakultaa voittaneen Sveitsin. Kuvflssa
virkistäytymässä tulevien kultamitallistien knnssn,

linnassa ja voilto kirjåttiin 6-4 lukemrn.
Nain viime EM-kisojen hopea kirkastui kul
laksi.

Miesten osalta alkulohkojen pelit
osoittivat että seitsemän kärkijoukkueen
väliset tasoerot ovat varsin minimaahsla.
Ykköseksi kohosi MM-kisoissa hopealle
jäänyt Andy Kappin joukkue. Semerssä

Skotlannilla ei ollut juuri jakoa Saksaa vas-

taan ja sama tahtijatkui finaalissa Tanskaa

vastaan. Alkulohkossa Tanska oli onnistu-
nut voittamann Saksan mutta nyt peli ei

kulkenut ollenkaan ja Saksa ottijälleen ker-

ran kirkkåimmat mitallit.
Kun curlngrsla on tullul r irallinen

olympialaji, niin on se myös näkynyt rahal-

lisessa panostuksessa. Esimerkiksi tanskan

edustusjoukkueet saavat satoja tuhansra

markkoja harjoitteluun ja kilpailuun kau-

dessa. Etenkin juuri Tanskan miesmaa-
joukkue on näyttänyt että kunnollisella pa-

nostuksella voi nousta muutamassa vuo-

dessa Euroopan huipulle. Ehkä Suomi on

seuraava...??

I
I

Suomen Curlingliitto ry

\ urrIuh,ienjohtÄjÄ

Sihtceri

tlallirus I998

olli Rissån.n

Jari Laukkån.n
Uudenmaankatu 56 B
05800 Hyvinkää

lukkä Lehtonen
Savelådie 8 E52
00720 Helsinki

Heinonen Juhani Hyvinkää
Kauste Timo Vanlaa
MÄlinen Mika Joensuu

Paåjånen Lasse Helsinki
Uusipaavalniemi Markku Hyvinkäå

koti (09) s?8 19s7 A-cunin8 ry Yrjö Fransstla

ryö (()9) 276 7254
fäx (09) 2'16'7254 Elårotarhan culltnsklubi ry Matii Nuka

Tapanrlan Erä Curltng Club Aarre To'vonen

Ilkka Musto

ryö (09) 870 625 0:
1-ax (09) 870 6?5 22

kotr (09) l.lio 5?86

kotl (09) 455 2819

koli (09) 3741150
ryö (09) 2?8 1023

koli (019) 434 E65

ryö (020).{27 3l5l

PL 58. 05801 Hyv'nkäå

kotr (019) 452 2t0
ryö 020'l'75 2269

korr (019) 484 025
ryö (010) 558 2690

työ (013) 3l l.+58
fåx (013) 3l I 459

koti (050) 55449?l

kolr (049) 575 587
fai (017) 2l L 4695

kori (09) 373 l9tl7
tyd&t.x (09) 276 725:l

kotr (015) 48.r 3ll
ryo A2A4l
Iax 0?0407 6615

(010) 5o2a t33
(09) 36E 512

koli (019) 415 47Cr

koti (0 9) 3?4 I150
1yö (09) 278 1023

Lehlonen Nina
FrÄnssila Yrjö
Vaillinen P.kkå

Hyvinkäå

Curlingliiton j äsenseurat

Espoo curling club ry

Helsingin Ylio! Curlaajat ry

Hwinkåån Curling ry

Hyvinkrän Palloselra ry

Hyvinkään Tahko ry

Jo€nsuun Cu!1'trs ry

Kulosaån Curling Klubr ry

Kuopion curlåajal ry

M-curling ry

Pieksadåk, Cu!ling ry
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Kuinka kanaclalainen
klubi toimii?
f1 ur rrr t.rrrrrrrrkrrrrs...r K.rrrrdlssa jl
N 'r,'',u,,' Iur,,rr,'r lirlrellr {r.t,rrl-

scr ussr l{rnrrltonissa r htecn paikallisista
JUrli !scur'rrl,r Jrlrclill pi,ll.rtlI|l lirvslrir-
\iiloii rscI l\iinlckijiin kanssa (l-ou Änne
l'ruhl) ILin hojli klikki rckli ht|lliD en:i
seufrI loln Il ol.

Itr lroit ul"r n s:r scrr r a sll pl:r:rsia.sa

liiscnrnrksuistr Si!Lrluloju.scura säl ruok-
rairnrllla hlllinsa tiloja crilaisia tilaisuuksia
\rrlc In\csl(ilnlejiL varteo oI olctl! litinaa
h.rlukLrillr tiiscniltii jolIll h\a \\,iit
l)1cr.rnl)rnii liisc rniils!irnir

\ r ll r -r u..ti.., IlirI|,ilt,,u Vr{lJ r
( urhng Cluh isannoi rrmaa nclirataista hallia
kirupu|ll1in kcs[!sllrtr lunlunrassiL Scurassit

on l-10 iiiscDlii. joisla junio|cila 25. narsra

io \ir 55 \ u('tii ta cIikclliisrir 7(ljl rniehrii
\,,.r ,:rl.l 

^rl, 
.l(. ,,.rrrrrr.rksu r'rr rrorrr

l'. '. rk I r\r \cDt,,tcrJc l:{r{,Drl r,l s-

kclrtordcn J00rnk jrr luniorciden 250mk
Lisriksr lrrlollr orr kocj:iscn\\'s {00mk.
k nn lus(socitll)iiisctl\\s :50rnk j ioukko
rr,.ir., (riL,ist;..(r'\\ksrr l:rrs'rrsr:rrrrs or-

kcullrir kolnrccn pclirn rrikossa sckli ra-
...,.cer l,.rrj. rttrluurr :rl'oirr. lurr r.rpr,rl,,

rir,'t jr lL'\ l\ \ Jrr.r rrku.rr.rklccss.r rnarr r-
lclLri nrill?risccll loirninlailI crit\ iscsti ha-

lulr osirllirluii (kilplilu. hu!i. sckl.jouk,
kuecl. l)rir\'ri\ u()ro1. Junjoril. soniorit Jne.)

N4rlcn scura hankkii uusia jiisoni:i?
l'lik;rllisillc orrrille \ hdist\ ksille trriotaan
Iu lLrsl u rrr iskri\ l) tcjii .ja uscrrr.joku innos-
luuk|l) uudrst lljistr II\\iii kohloitr oval
c,;ullcr kilsr {rollscunrt Nurrriir s.rudaan

k. './r.trrr Lil'rrrt.rtrrrrtr( r k:,rirl:r Uri.r tr5rrl
cr trr \ tl5c onlLr joulkucllir. sill:i scuran
rcrt. 'j,jss,.ftjr l,(ljrl.ri h lIkkj :lJ Jilsc-

n r5lir rrrvol!illr ioulkuerlla. Joukkueet
lr! ollxn uudcllcc klludcn aik:[)ä silcn, cttä

;rrkurIcn pellrlr neljiissii efi .joukktrccssa.
Scurur n)eslirn on se-lokir on lauden riliana
k(r.r'||,\r !t,tlcI I'i.tcrtr, J ; r r .r e . t I I r s r I r nrr

Inoniir h\(tl\.iri: krikli Jäscnc( pliiiscväl

;'cl,'.,rrr.r:rrr. lrrrrrr.liittrl srurtr:rr pt!lcnre.
ioukkuccn sislillii olr:tclarn lojsia ja k{uden
llikarril lutustuu morirn ihnrisiin. l:irnan
k rlpir ilLr m uod on Irsiiksi jokainel vor
lrctc.'rlll k,\,lr rrrirlcrscnsi luulluccn jrr

Lihlcir krraänrirnl :rvo nlin luf nlukslilt-.loita
lrihrscd ull hrllcrssa riitl:iri

Klultin tiloista löl,t]J mukl\i:r nutkkruksil j,ilkip':lille.

Curlinghalli on kovassä kli\ 1össii.

Påi!isin Lx\vål pel.rarrr:rssir koLrlulJiset
cliikcliiiset sckii kotirouvat. ill lslln
pelat{an scuran onria pelcjä Pcrjrntai,
illaisin pc latran sckajoukkueilll. Vai
sur)rlurllärf,ii\'ir rek:r rnrrrrrrrrntar lu ltr.l.,r
kello 21 jiilkcen ovrl vllfirih. Joi akill
viikonloppuinu pclataan lurniluksia..ioiden
järjcstel\ istli vaslr a\.a 1 \'al)aa chl oisel.
Mikiili scu rillrn kuuluInatlomat hälu{\.:rt
lå)ll:ii h:rllr,, rni,l.Jrat lrc rädr.,l:r rL' r

90mk 1unti Curlinghallissa on k:rtsornorl
lrs:iksi m\ iis rnuitu tikrja. Yliikcrrastr nåkcc
rlr\its Jliällc 1a siell:i roi koskurtclln pclrslli
takkatulen iilircsså. Yläkclräsrr on ntvcis

h\rrn r.arustcllu lcittio. jossa loidarn
vallnislaå ruokaa scuran tilaisuuksirL vrrteo.
Ruoka voidaan larjoilla salissa. johon
mähluu loirtänirtär ihmistii Salrssr roi
myös tanssill. Pelitoiminnan lisäksi seura
järJcståä joul!rn alla cockl:rilkulsut ja kau-

den p:iättlijilisel. .joissa mrn. luislcllaan
curlingjäällii Halukkaal voivat o sa llistua
curlrngklirtiloille 1,,illr .rrrrr.r ljrrt,'.ijrll lr
tietojflan voi tåydentiiii ja viilata.

Nåin suornalaiscsta niikökulmasta ra-

märr k:rrradrlr,rscn rcrrrrrrr toirnrnt:r r'rr korirr
seurustelunomåislå fämå on helpfo yln-

m:irtiiä. koska tie Krnrdan hulpulle ()n pitkii
ja pelaajia on miljcxrna Mr:illii suomessl

L:rsir,itt iiniin on l(t.rt\'n\'t Dlirlenliiin-
toisi:| esineitii pitkjiD historin:r \nlr.clrn.

pclir!rr oo niin vlihlio. cll:i Sl\'1-kisoiI]lr
p:iiiscc jopl cnsimm:iisenl pclir Lronrraurr.

(liiton varlhfll säiinnitt lrk rval.i{rkilisc c

jiiscn seu r:r llc v:ihinlålin t,hdcl prrikurr.
så?intiiå lnuulclaan pran) SM-kisolcI soklli-
scnrlna on helppo unohtla lajin nluLll rr-
vokklal nlrhdollisuudet. lriss:i pclkrslc-
lvslr csilcllY kanadalaincn sc0 rirl()irnin ni l

esin)crkki voisikio loinlia virikkccllri mirlrr-
tnt r: urlitrgscur oillc loirrtrrtrr;rrr lclrirr:rrIr-
s(ssii sclläi5ccen nlIr'loo . ct(.l trt,l Jir\c til

olisi vhä hclpornpi houkutclll InLrkrln
CurlinSl on h\\å hji. mull:r sitti ci olc riciii
osnttu kerlo Suorncn kansalle
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-fIurr{lcr Tcrm rlkrcn \'äsr:mmnlld: Aku Kauste, Olli Orraincn, Juha Pekaristo, Ville Tuominen ia Ari-Mrtti Ruottu.

Thuncler Team nuorten
MM- ja PM-kisoihin

r|-l',rr,,lrr l<,rnr-iorrkkuc,,sirllrlturi t:lrr rrronl;r KanrJan I hurr.

I ,l.r 1t,rr.,:r pidettirrrirr luorlcl MM-ktsoihtl. Parkirn kr.orhrn
lirkir\r lr()l)crlrhn r iinrc r r.ro nlr silitvult nIt l]!rocks. Kistl pidct:iiill
rrrlrrlrskuussil l9 -:9 -3 l99ll Sitli cnr)cr) joukkue osållisluu Oslossir

Ic l ltr \ iin l'M-lisoihirr.

'l-hundcr Tcam aloitti lhdessa pclaamiscn lll-dirisioonirssl
viime vuodc0 sykslstä h\,viillii lneltestIkscllä. Joukkuccrr val-
n)cnlajana toitnii Juhuni Hcinonen..jokä on tehn\'1 plljon.ioukkuccl
cleell töil?i. I Icinosen rronivuoliscsla curlingkoken]uksesl! on {)llu1

hyötyä Joukkueen pelaajille.

Kysymykset
L N imi
2. I k;i
3. Anrnrnlti
.l- lUt,t| esl(, hcittäj:i
5. Mistii in nostus cu|.lingiin/cntisrt

i('ukku(,et
('. Mikii pl|last:r rut lingista
7. Muitr här'r',lstuksi
u. El:inr;in Ino{losi

l. fuha Pekaristo, "fupe"
: lS \ uollrl
i { )l)r\kclrtil
-l Ncltris \lrp
: .\l('ilin curlrngin l99j lcla:ll]talla is:inl

t{llrkkuccssä Wllll ll:ssi|. iieuraävana
r u,'rrnl srrrr\il Ilcmppu f{cinoscn
opprrn VLrodcn 1996 pclxsirr Kuorläne
KK :S 

6 t urlirlp on nonipuolincn.ja haastava laji
I (ioll lrrskcttclu. hiihto, snookcr.

nrrrsiikli ja r lcinen hauska|1pito!
I liirkclnlii ci ole voilto vaan rcilu !oitlol

I . Ari-Matti Ruottu, "Arkkari"
2. l8 vuotla

i Opiskclija. osa-:rikä rne pih\inpäislajä
4. fhe lirstl
5. Sain kipinan curlingiil v. 1995 pelaa-

malla isäni joukkuee$$a (Llestra 2000)
6. Pelin vaihtelevuus. Koskaan ei voi

hallita kaikkia curlingin osa-alueila,

vaan alna on paranlatntsen varaa.

7 l,askctlelu. rullaluislelu. srtooker.

musiikki 1a inainen hauskanpilo!
ll. Kukalt) ei ole scppå s\'nl\'cssåån vaån

rn(ncsl\'lscrl lak.rnLr .rrr rrrtrr. hikrå 1u

kyyncleitä !

1. Olli Orrainen, "Kuria Olli"
2. 20 vuotta

3. Opiskelija
4. Toinen/vice
j Innoslus svll)r \ I990 isarr HYI,S-

joukkucessa. Pclasin juniorimaajouk-

kueessa 1997. Finnish Bonspicl voitta-
jajoukkueessa nyös mukana v. 1995

6. Voittarninen

?. Sulkis. hiihto, läskettetlu ja tietokonect

I. Aku Kauste, "Einstein"
2. l8 vuotlll
3. Opiskelija
4. Kolmas

5. Seurasin is:in pel!'.iii monh Yuollä OlcD

pelannut M-Curlingissa ja M-Curlrngr
Tigersissa.

6. Pååslä hcillärnåän liulussi {rl Irecs .i,l

onnistua I

7. Goll'. piinanrinen. tictokoncet. läsketlclu

{t. V)itcttiin viinrcinen kivi scuralvaan
p:iähån I

l. Ville Gunnar Tuominen
2. l8 vuolln
3. OpiskeliJa

4. Thc fillh man. pelissä 1'kköncn
5. Hernppa "Guru" Iicinosen kosiskeluis-

t{.johtucn nlukAan l?imrDinhc kiscc

curlingperlreeseen kcvii:illä I 997
6. Tilanteidcn vaihlelut Ja joukkuctorc-

reille vinoilenrinen
?. Koripallo, ristikot. bonsäilu

8. Parempi pyy pivossa kuin klnrnelcl
oksallal
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Olen uuclen lllton
tolmlnnan ensl-

askelelslln bDtq/välnen
-f ur Lrsturn liiton h.rllitukscn
I r,rnrrnrkuLrn kt'koukscn

fö\ t;lkifjaal] jä lukc äs1ani

l:iälcllen kchitYssuunla on oi-
kca. Muutrrna vuosi tukaperin

dllekirioittånu1 läati 60-sivui-
scn kirtallisen scl'r'itYksen Suo-

mclr curlingliiton lihstä ld lor-

tDinnrn kch ittii mislarpeista.
scllil\ kscn pohjalt{ liitto vdl

tILrllr !iel:i huolchtimaan lillon
kchiltiirnrsscrninaarin j:iricsle_

1\'islli Ja vctåmisest:i. SemiraA-

rin l rkoituksent oli suunnåta

ia ko nkrctisoida kchitysAske-

lcrlir
'Iiillii hetkellä sek:i selvrlYs

cl1li scrninaärissa laaditut ete-

ncnlissuunnitclmrl ovat lo oslt-

trin vanhenluneitå, mutta lajim-

me kehityksen onneksi liiton
\,k\inen hallitus tllntuu olevan

liikkeellai luossA kehittåvässä Ja

ilsioitr oleenpiLin vievässä hel)-

Sessii. Liiton on nyt korkea aika

{)llar tuntuvia askelcitd eteen-

piiin.

Aikaisempicn hallitusten
tasainen toimlnta on synnYt-

1änvt alustan, joltä uudistus-

henkisen ja rohkean uuden stt-

kupolvcn on hyvä ponnistaa

cteenFäin. Toiminnan uudista-

nriscssir tarvitaan samanaikni-

scsti näkemys eli visio parem-

lnasta sekä keinotja €nergi{ pa-

remman saavultamiseksi. Uu-

dellå hallituksella tuntuvat uä-

mil kaikkikolme tekijää olevan.

Yleisesti arvellaan, ettå pitkään

sanralla kookoonpanolla toimi-

neet organisaatiot menettäislvät

kykynså ylläpitäa noita kolmea

tårkeätä tekijää. Siksi me kåiketi

loivommekin, että tämå uudls-

tuksellinen hallitus voisi esi-

merkillisellä toiminnallaan hou-

kutella vuosittain uusia jäseniä,

joiden uudel kehitysajatukset
eståisivät hallitusta juuttumasta

urnlleen.

Hengessä mukana,

Toni Ranlandki

J Junl keesrcr kuuluu sikali

r1-uutta. cttx Helsrngrn häel-

tua vuoden 2006 olympiakisoJä

suhtautuminen curlinghallin
rakentamiseen on entistä vaka-

vampaa. Tilanne näyttää erlt_

iäin suotu isrlta nelirataisen
curlinghallin rakentamiseksi.

Viidellä radalla pystyttäisiirr
pelaanraan jo kylnnlenen joLtk-

kueeD kisat, nykyisinhä11 .iouk-
kueita on kahdcksan.

Katsomotilaa ei valtavåsti

tärvita, joten rakentaminen el

tule kalliiksi. Nykyinen kau-

pungin suunnitelma on rakenlaa

curlinghalli Myllyp uron ison

tekojä:irådan yhtcyteeu. Mik:ili
koko tekojliii olympial.risten
vuoksi katetaan, on hankkeet

arvioiru budjetti 120 miljoonaa.

Curlinghallin osuus siitä olisi

alle 5%.

Kulosaaren hallihat1ketta

alu str se u ranneet mulstavål
suunnitelmat, jossa halli ra-

kenneltaisiin Kulosaareen Ad-

jutnntinpuisloon Itri!ii\ l:ir) \ rr-
relle.

NLro sLrunnrtelrDrl orr rr\ I

lopullisesti haudätlu. ko skil

paikallilen tennisscorä (iWI-K

on sittenkin k.rikkia ennustcitl

uhrnalen alkrnIt räkenliur !Llok-

raarnalleen krnlillc lcnnishltlliil

'luni lltutat aiki

Kulrxturi
Curling Kluhi n'

Kulosaaren halllhanke
slclokslssa vuoclen
2:OOG olymplalalslln

K{T{"#SÅÅf#



T T\ \ irkrrr Inc5tdruu5sarjal \ ortlo
.f-f.r.'lk"tlIrr rirnre ruodcrr l:rlirrn pelaa-

nrallir lolnrc viikonlopputurnaustr. Sijoi-

'r.'tcr, |L'rk.r'rr, t,'rkLre(l 5ri\irl 1'r'tcit,, jur-

kil J|tlcI lrskellirlr lopuksi !btecn. Lop-

Iulurnäukseon olr karsillu syYskjcrroksen
6 |rLnrstr.loui,kuell:r MestaruLrssärlan lop-

Ir.rl.rIlr,'ukr(cr sclr r'rr:rt Mar klu Lusilaa-
\llnicrncn UPN-Data. Pcrttu Piilon Eu-
roeks. Jori Aron FC Ptrb. Pekka Saarelarsen

rrlr,lrrs rtllr lli"'rser, M-t urlirrp j.r l':rpio

-lu n luse I I-rikunln Yll:ityksen:i voidåä

Irtlrli .rslcn IrM-rcloslen. Jaäna Jokeldn

KLrr Kurin .i:iiirrisl;i puloäInislaistcluun II-
drvisroonan parhriden kanssa.

Fr'sirnrnåiDcn lurnäus Fclälliin licvien
kcnll:ionEielmien vallitessa. Lämpimän il-
rnan liheuttarna veden tippuminen hallin
katosta toi pcliin jonkin verran siihen kuu-
lurnirltornia osalckijöit:i. mulla ralkaisevaan

äscDlilä e eivlil onneksi nousseet. Alku-
sariarr rlivoinairrerr voitt,rjä oli puoluslåv:L

rrcsl:rri (Jl)N-Dala, 5 voiitoa/5 ottelua.
.Jrclullc toisclle sijalle sioitlui peräti 3 jouk-
kuctlr saldolla i voittoä/2 tnppiotå. Jouk-

kLrocl liC l'ub. Cliders 1a Eurocks pelasivat

lkrpelciss:i risliin. joten välierä paikka
r.,rl.Isr||n lcc-heito illa Prrrhrriten |lr et

lcslin kcskipislceseen hcittivät Fc Pub ja
(;lidcrs cdctcn näin sernilinaaliin.

Scmillnaalissa Fc Pub voitti helposti

Clidcrsin nur:reroin 6-1. Finaalissa sen

sii:Lan Fc Pub oli melko aseeton Suomen

liim:invuotiselle maajoukkueelle. LrPN-Data

kontrolloi peliä alusta låhtien. Numerot

f\'sli!:il suhlecllisen tåsäinenä pelin puoli-
\iiliin sa kka. Jonka.lälkeen suosikit ran-

k:risrr llt I c Pubiu \ irheislå. Näirr ensirn-

rr',irrr.rr tiD,rirli Firll\ i UPN-D,'tln selkeäin

voilloon 7-3.
'li)incll turnrus eleni edellisen turnauk-

scn nrokrisesti k:irien osnltä Jälleen luon-
I,, r\\'|||irl l,,, i\irl I)tl|l|ljr'l k,r(lulirlle.
kLrn hirllin mrllari nä\,11i parhaimmillaan
- lS .,'t(tlir P:rlk:rnerr raileutti Iuistoa ja
rr:iin pcleistä ei päåssyt muodostumaån hy-

l'inaaliin meni suoraan edellisen tur-
n:rukscn läpaä UPN-l)atå. S€mifinåalissa

H,.vinkään mestalit vascmmalta: Jussi Uusipaavalniemi, Tommi Häti, Ville Miikelii
ja Markku Uusip{avalniemi.

UPN Data mestariksi
ilman tappioita

ko htas ivat myös edellisen turnauksen
semillnalistit eli Gliders ja Fc Pub. Vatsa-

taudin kouriin joutuneen clidersin oli jälleen

taivuttava Fc Pubille, joka eteni toista-
rniseen finaaliin. Lopputulos oli 2-6.

Ic Pub aloittikin finaalin siitä mihin
semeissä oli jäänyt. Joukkue eteni finåalin
alussa johtoon, eika se suostunut johto-
paikkaa luo\ ullamaan. Peli oli lasaista vään-

töå aina seitsemänteen päähän asti, jolloin
edellisen turnauksen voittaja UPN-Data
ralkaisi peli ottamalla 4 pistettä. Ennen
seitsemättä päätå tilanne oli vielä Fc Pubin

hyväksi 4-3, mutta pelin käännyttyä äkkiå

4-7 tilanteeseen he totesivatkin pelin ole-

ran ohitse. Näin siis UPN-Dällrlle Jo loinen

voitto puhtaalla pelillä.
Kolmas ja viimeinen turnaus etenijäl-

leen loluttuun iyyliin. UPN Data raivasi

tiensä melko vaivatta suoraan finaaliin ja
semeissä kohtasivat tuttu kaksikko, Glid-
ers ja Fc Pub. Fc Pub oli 11ön5t Cliderssin

selvin numeroin alkupeleissä, mutta t:illä
kertaa oli Glidersin vuoro ottaa voitlo. Fi-

naali etene UPN Data hallinnassa vaikei
mihinkään loistopeliin yllettykään. Loppir-

numerot olival 6-2 Datalle, jolen joukkue

taituroi koko sarjan ilman tappioita FI\-
vinkään mestariksi.

Tappioton putki Suornessa on kcs-

tänyt yli vuode,l ja noin 50 peli:i. Voitot
ovat tulleet lähes ioka kerta suurinumc-
roisesti parasta esittämättä. Suurin syy on

siinä, että joukkue on ainoana harjoitcllut
tunnollisesti ja panostanul pelin kehit-
tämiseen. Hyvinkään ja koko Suomen
curlingille olisi ensiarvoisen t?irke?iii. ctl:i
muutlin r)hlyrsi\ir lvö. kc n rc lL rniriirl

- määrätietoisemmin pclin kehitt:inr iscks i.

Nyt näyttää vahvasti siltå, et1å UPN-Dalan
voittokulkua ei kykene kukaaI estnnrtl:iI
pitkään aikaan.

Ja L,tlrkkduch jd TLr

wiili I|
- 25 vuotta
curlingia

I'crirtciLl:iiill,i Willi ll:lla on mcnossa 25.

I'Llrk.rr'r .1..'rLlu( on Suorrr<rr cn.irrrrrraincrr

ct|fli|]grnestnfl. lic on säavultänut myöskln

hopeaa ja pronssia nrcstirruussår.lassa. Jouk-

k.r|Jer, In.'tlo ,,D VJrr lirhJätlorn:rt härJort-

lclcc 'I

Kuvassa vasemmalta: Juhani
Mäkelä. Lisäksi ioukkueessa

Eholuoto, Kalle Poutanen, Pekka Pekarisb ja Jolma
pelaavat Eeva Miikelä, Seppo Suni ja Antti Peltola.
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Milrä
välineillä
pelaat
ensr
kaudella?
Tee tilauksesl kevään aikana,
niln voit huoletta alolttaa
seuraavan kauden.

Ka:Llt;a yclaaa-ioct"t i" iää* /-tU.",t" l:Wftt^a la"+.Llc.7a o.n oaol4t;++a lJaa"nalla -

Kengät
Srvede (kokoja 3 5-l I )....... ....... 550 r)rk

ToLrruament Classic 70 n)k

Tournamcnt Classic + kalossi.. 7i0 n)k

Harjat
Colnpetitor- sYnlccttillcn......... 280 nrk

8" siarkan'a........... 50 nlk
Hanlmcr, sYuteettinen............... 6(x) rrrk

Hamrervailtlopää....... .. . 2(X)rnk

Kapteenill \'aihlopäå (ilrllan ilscllt)usll)

Muut
Kalossi................... . l0{) r)rk

Liukuri..................... .......12(Jnrk
Harskal.................... . ........ 150nrk

SAS Jackpot
takes you there.

SAS luckpot on elullinen jo i)ustaN! kq)a

t ent ii ii I iih" \ Ini|lt idle E untoppuan.
lilitse SÅ5 Jar kpot sillo.r. kun halut
rksilöl lisen jt nort i prnl iltrt nt u t k t rt,
jt h liiht;' jt lnluuy,tir,tt "t'tt t,rthhrtti
lalr'tiar,i.s.rrrri. Hl h tu t oi I h u i t 

"n 
k i n

,tik,ri ;itt,un [.tlttuu,cun n t'r tt,t 
"t 

t t t,] tt t'I i n, t.

Liihlij! H?hi4: i tt ii - Titrust u.'|i un percel n.
laasusta. Poriiu. (h!lurt,r fu Irtiish|liiJ/ii.
H i tt t,' rt.it 1'el i:,t,t un,;t !ht t ntt t I A t I'i ut i:t' ^t 1r:i.

-Hf


