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Onko l<äclessäsi

l;,,trtllaett ptttttri k, nousta raslaon

lih,It a.yti rtltulttl' l(h tel lahka tlnart korvarrsta.

rruttd :trrvitnrc liitun kaus,ra, ettti jotk/'ssl lehdtn koko

rajaltiin l2 siyLtutl jd ndin sad,\t!'neet painok.riltrt annet'

tulr\it noiD viiko|t tt\'öhtis^\d, .iollain k ke-

t' i, ttt Joa l;, ltltttttt,'tttntt v'thån aikoa ltl,,ttt t L' rtno

''lt tt t,tllltt,tLl l. lt,l,tt L,tluttiAtt riit (t\tlttt.Vt,tld tt)11(1t

l)ai a(.rt utt:t1or1. \'ain ollen khde]l sisdltii ai Iasloa sille

Itit)tdt'itt ".\'litnu.it'tii.\(l".utlinglchtttr,tll kcskilt.rr'ikseni

t,i\,.\t||t) |aiIdo 1i.r(tn .jd IturJt)itIelIt tt. '\tlt on Iehtlet

\ 1'. " .,tntt,t .,11 1tl,tl

'litivtt.f u ttskofi ell.i la).xliittune ketin aikana uu';ia
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Pu lreenjoht ajan palsta

Finmsh Bonspiel

Miehille MM-pronssia Kanadasta.

Tukka poisja vesiroklioa peliin.

Ja nälkäjäi

Juniorien kisakuulumiset Kanadasta.

Hyvinkäån SM-ktsat

Juniorien esiirunarssi Myymäessä
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Eliiintarhan Ciurlingklubi t y
kutsuu kirikkil seniol icLlrluiLjiii

III HELSINKI SENIORI CUP:iiN

Myyfnriiessri l6-1 3. 10. l99E
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Lislricroir tilii|rlllhrn Curlingklubi
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Puheenjohtajan palsta

Suomalaista

curlingiuhlaa!
-kisoista Kanadan Kamloopsis-
sa nruodostui suuri suomalainen
cLrrlingjuhla. Suomalainen huip-
pucurling .jatkoi menestyskul-
kuaan siitä. n1ihin fiisscnin EM-

kisoissa oli pääsly; Nliesten edustusjoukkue
Nlirrklrr ( usrpuuralnrernerr iolrJr.rlla roitti
llr-1,'riiillicl MM-pron.simitalill I oist a va

saavulus..joka notee|altiirl korkealle niin kan-

sain!iiliscllii kLrin kansilllisellakin lasolla. Suo-

nralaincn curling olr näk)'väsli csillä koko
lr,l h4 - k iso je n rjan.ja sai osakseen.iakamatorta
..ru\.('ti N4)o5 rrairtcrr c,lustu.ioulkuc pe-

lasi MM-kisoissa monta tiukkaa peliä. joista
Lrscanrpikin olisi voinut hienan paren1malla

onn0lla kään1)'ä voitoksernnre: luloksena

ilcllu I'ahdeksas 1ila. nrikä varmasti .iiitti ty-
liiillc fiitlä\äs1i vortonnälkää. Edustusjouk-
kucenrnrc siis toinlivirl jällcen kcnan omalta
osaltaan parhaalla mahdollisella lavallå suo-
rnalaisen curlingin rnannekiineina. Olkaamme

) lpcitä heisliil

Miten tästä eteenpäin?
\.r,,nrirl:rIrcn crrrlirrg. il erit) isesti huippu-
curling on nyt siis vahvassa myö1ätuulessa.

MM-pKnlssi nlefkilsec sil4 enä Suomen

ol)lrpiakonrilcalla on tulossa ensi kaudeksi

laloudellis|a tukea suomalaiselle huippucur-
lingillc Itnnco MM-kisoja käydyssä neuvofte-

lussil olvnlpiakomitean valmennuspäällikkö
lleikki Kantola tolesi curlingin olevan poten-

liaalincn milalilaji.ia kuuluvar niiden uusien"
lirjicn ioukoon. 

'oista 

ol)nlpiakomitea on to-
\rssilirr kiirroslLrnul. l_uen saanisen lählökoh-
r,rr.rr.r kfll(crinir nli kuil(nlin 5ljoittuminen
]!li\,l-kisoissa kahdcksan parhaan joukkoon.

krrt. rr rrur.iakrrr lrrjrissa. fuo krit(cri on n),r siis

lä\1c11\'.ia tukea on odoteltavissa. Merkittävää
Kantolan puhecnvuorossa oli kuitenkin myös

sc. että olympiakomitea odotlaa tukemlllaan
tIrei .t('rllu \hJ cn.n(\ä:jä määrin aJnmafli-

milista suhlaLltur1risla laiiinsa. Tämä koskee

mr ös eurlingial Edustusioukkueiden talou-
dellista tukea pyrilään suuntamaan enenunzin

hrrjoi|tcluun. mlka la,$ rnerkrl5ee 5ilä. rrlä
tulevaisu udessa tuen piiriin pääseviä urheili.joila
saatetaan valila sillä perusteella, kuka on valmis
ptulostamaan losissaan curlingiin. Tämä on

kaiklien niiden, jotka tähtäävät huipulle. s}}1ä
pitziä mielessään.

Vaikka tam;inkerlainen puheenvuororri
onkin tähän asti käsitellyt suonlalaista huip-
pucurlingia, se ei kuitenkaan suinkaan larkoi-
ta silä. ellä curlingliitto olisi unohtanut har-
rastecurlingin -ia seuraloiminnan. Päin vas-

toinl Huippucurlingiahan ei voi olla olemassa

ilman harrastecurlrngia Ja \euraroirninta.r.
losiasia .rn juuri n)t kuitenkin se. että suo-
malaisen huippucurlingin Ineneslyksen myö-
tä, meillä on mahdollisuus luoda niitä
edelll t1 ksrä. joilla curlingin harrrstaianriiirä
moninkertairlclaan I-äm?i lärkuitlaa uusix
curlingraloia! Suomen oly piakomitealla on

myös tässä asiassa merkiitävä rooli: Olym-
piakomitean "Huippu-urheilu 2000-luvulle"
stralegiassa huippu-urheilun raken(ami5-
hankkeisiin kuuluu curlinghallil Vaikka ky-
symys onkin jälleen "huippu-urheilusta", on
kait kiistatonta, että tällainen halli palvelisi
nimenomaan myös harrastecurlingia ja seura-

toimintaa. Kuinka paljon helpompaa seuroilla
oli5ikaan saada li5ää harrastajia. kun peladmi-
nen roisi tapahtua lämpim?isszi. h)\älasoi-
sessa, nelirataisessa curlinghallissal I

Olympiakomitea ei kuitenkaan itse osal-

listu ko. rakennushankkcisiin, mutla komi-
lean tuella on suun merkilys )rilrtläessä
saada kuntia ja valtiota osallistLrmaan näihin
hankkeisiin. Ja lätä kontia curlingliitto pyrkii
nyl hyödyntämään. Tämän lisäksi liitto on

saanut SLU:lta luettelon kaikista niistä
Suomessa suunnitteilla olevista jääurheilu-
hankkeista (käytännössä jäähallit). joihin on

haetlu valtionapua. Liilto tulee oltamaan yh-
teyttä ko. kuntiin ja pyrkii vaikuttamaan sr-
hen, että näihin hankkeisiin liitettäisiin myös
vähiniään yksi curlingrata. Ja näissä hank-
keissa myös seuroilla ja niiden toiminnasta
vastaavilla henkilöillä on oma tärkeä roolinsa.

Kun edustusjoukkueille olympiakomi-
tealta tulevån luen suuruus selviää- ollee lii-
tollJ m)ö' nlrhdollisuu5 kcvttic r;roi.r
cnenln)än harr,lsrccurlingirr ia scLrrojen tui-
nrrntaa lukerirn hankkcr'rirr. lälta,'.irr n.-
räänkuululan jälleen aktiivisuultå: olkan )h-
teydesså valiokuntien vetäiiin.ia osallislukaa
lähän toiminlaan! Tuokaa esillc niilä aiatuksia

.ia ideoita. joilla rakasta laiiamme !ied:iain

otecnpäin. Yhtcistyö on voimaal
l-opuksi haluaisin mainita vielii Inuula-

nasla. SLU:ssa käydyissä pienliilloion ncu-
votteluissa esilletulleesta asiasla. jolka kos-

kettaval niin liittoa kuin jäscnscuro.jakill: Kurr
curlingin hafrastajamäärä Suomessa on picni.
olisi erittäin tärkeätå. eltä kaikki pelaujat

olisival seurojensa kaulla rckislcröit)'iä pc-

laajia myös liilon tilastoissa. Meidän elunrmc
on. että voimme esittää tarkan määrän suo-

malaisislir curlingpclaa jista. 1a liitorr torrrr.rr-

nan kannalta jäsenmaksuillä on kuilenkin
omarahoitusosuutena Sl-U:n silmisså lärkeä
nler kir) ks<nsä. Ku liilon jäs(nnlirksU on \ i(-
lä hyvin pienikin, meidän kaikkien on uskot-
tava. että sen maksaminen koituu lavalla tai

toisellä suomalaisen cullingi11 cli rrcidän
kaikkien hyväksi. Nais- .ja .junioripelaajien
määrää kysylään aina, jotcn vcrkot \'csillcl
Tänä päiviinä myös hallintoelimissä. niin seu-

rojcn kuin liilonkin. rulisi olla huomcIr\.rili
enemmän naisia; kun siis ensi syks)'nä vali-
taan taas liilon hallitusta, niin tuokaapa ch-

dolle innokkaita naisia! Myös kansallisia kil-
pailuja tai muita curlingin ympärillc rakentu-
\ia rapahrunria (- niillcjulkisuurlr) trr\ilirrrl
ehdottomasli lisää. Siinä seuroille haaslcl

Kausi un n)t loppunul. mLrlta uJ5i on

taas edessä pikemmin kuin huomaakaan. ia
jäsenhankintaahan voi tehdä myös kesäl1ä!

Alkääkä unohrako mainita: CURLING ON
HAUSI'AA!!

Iloisin terveisin,

Olli Rissanen
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198? l'ukholnu, Bill Ross Trcphv-
' , l.r ||, ll''l.rll r l'. ll rl,JI-iJ .:r l:ru-r't:rr-rltrn.r
oll lcstit ' Rrrnl)illli Lihdeliii|l Hei,iosetl

l{trJrrli]lrirra lietcnliiD Yiiulo helkill:1.
K|llii ]iii ri'dtltt nilen sitxte nt{r

,,, /,; r, ,ilr.,n ll. irronen.
O (1.1.1r1 Jrr ' I),ts.i. ritlrit Il\ nhlna

rrr.rk.urnetlr' srsiiiri ja Hcrroucn j:id jull(lc'
r.l.,il|r fl|ol\IrkrelLr I'rrskllc Jonkrrrr al"rr
prlit!1:i scltir1r1. ctlqi bussi inane Qlkenall
' rrr{rl.t.,I tJ i r.rJri:rr .iil:r rrrI t Lvrli;t l,')så-
I ll,, poH l. \cll:r Lr nrilrår'

ll'r',1 ,.r* lrirlLo lrln'rriJr Llsr. urksi lrr-

1992 st

foen varrella
tuumailtua
I,,ll(Jr' . fi i. ri I t',rrr' I, r' rr'r (rri

Jt.rlr.'rr "rr \r(l'.l\.1.1r.,\'" \. .r,l.rrl c

h\\':i. cflei ;hln !rlrnisu olc Kilf.rilLrllisesli
kruden posiliitisiiin kokcrnuksttn lotda.ttr

\un:ilii rruorlcrl SI\4-lr(ntssl I;cro Ahlolitn

.iohdol[r tr nLroflerr ]ruolclta cdellcen N'likLo

Saaslarnoisen JoLrkkueen vrhvä osoilLrs 1\(jn

hedelmislä nlirr onrilss:r sadåssrmtrc kuin

PM kisa cdusluksemkin Oslossa. Onncksi

olkoon viclii molcnrmille nuorisojoukkuetlle.

Yksi nLrorlen h'l1öjoLrkkuckin on sarlll
kokoon .ja toivon. ellli 1\1ö1 laksavnl äseo

noilua tulevaisuLllccnkin aktiirisesti
Mikon loukkue Villc. lirsto (Jtr 

^nllr 
)

oli liinli \,uonnr cnsirnrn:iisl1i \Llo11ä ras

kaanrrnassa sarjrssa in lulos oli c'fioonlllncn

Se e1l?i pol l jiiiviil niukåsti Inilirlicn ulko'
puolclle oli sckii osoitLrs slrlärl lasrlsu!r-

desla. ettli osoilus rnYos kokcrlluksetl .lncr-
kil\'seslii rakkä!ssrl lillissarnote V)iltlrnallrl
Yirllrci\cn otlelLrn loial ollsl\ ill \'olttlnccl
koko sa{rn. kun täls lullut täPpro pudolll

f{)int ncltiinncksi J.r l\1j ltrlkLru L,tthirtr

adcssli losin ufnrcr.lir. InrllllL In\as 1il\(rll.
SLronrcn eilustLrsloLrkkLrccksi tLrnior rltrr rrrrLLk-

siin lirivotlrr ixkslrrrrst.r l)olcr{)n krLr\rLIlr

sccrr.jl lrlrl.ururscctr
Supctlttuatrtrnc :0 ollcltrrr i()tLkkLLc _ (,lL

1!sirisrsll l.rsrisrn kLrlcn io t('lcirir Ktrt-
cDrpi sarlurllnrc - l0 ollclurl _ lllllLurL scll

sijlar olc!an prrisl\sfuisl,ctrr Lrrlrccssir stl_

Ii ollclLrsiirlojl ll luo\ uluksritkttt InrLlrlLlr lrrL

rcn kLrrioihin Nlicrr liihirrt riLlkrLtsrlksL LrtL

sicn loLrkkucir|:rr i.r iLrniorL r,LrkkLtcr.lcrt nrtt-

Slvl-su iur k:1\ nr)rst\ rnincrr rrlisi rrrrc

lr.l:rr' .r.,kel (L(('lrl . r' ',flr' r'( r " rr "l

[( 'rirl\ r ri{u rr rl,'kr.lrr.r, t.
nle h\nissii ol{)suhlcissr hrrri pelcja lLri'

Iohln rliiirr
l-c\ clin scurlorglrlisJirliorl luorttrrlcn t)ll

onrl. rlull! iihdollornLLri txrkcii firlkrrllrrl,irl
hLtastc p\ frlllitsrli suurnlirn kcslli\rri lLrl(rk_

sia.'1;irniirt hlilslccrl rr)\itlri l-1:Il'jolS:\A
KLSAA I,AJII OVI]I{II I KII'I0KSIIl
KAIKILI-L IIIINOS l^ K^l.II)l:S lr\ (. o-

han sarjataLrlukkokin nii\1h. Intlclt hr.rro sc

oli lll \rLi rnilli K\ijsli. t)lI iLr l'ckkrL)

I Ita-S o no nmt, Tii n iiii n-p a I sta :
'leiskon tict:ii:i ju Oriveden OpPonentlr 1s-

ru.l,cliv;rr kur't;'|rrppil,.s.r,rr' i,. t,'htit:rt
Nag lon kisojr.

"Olis se oltut aiL pa kk ,.ios tuotsrt-

lai.tille olrv jaht)t ,ttnoaAst ntralhAt *t
cttrlingnira!Ii", selitli Tieltijä. ei oIis toitttteeI

kd|e t kehdald kotiisa palata "
"Å1,' tlnrrt'i . ray'rrrsi,r " ul l!r'trrtti

sanoi. Kavcrini Jaska kertoi minulle 60-

luvun krpulll seuranviLn larinarl

Jaska oli lar'annut slpsakäo 1\'t-

faiihnisen Jr tritli innokkaasti saa-

då lälii l:ihlemii:ir nlLlkaånså

"Oleksai fixisnriehiai". li]sdtsl
t).ttö. No cihän Jaska ollut ja

seuraavä t\4ön arvoaslelkosstL

air. "No ooksä tclkkuriuie'

Nvt .rlkoi Jaskastn tun-

tua- eftä ei l?islä ihan picnillli
ansioilla selvitakåän Samassa

hiinelle våL:ihti jll hän latkoi: 'Ky1Iä

nä olen aika kota curlntgissa."
"No sitlett tttii voitt tttlla sun kanssas

l,Ynö piållr

Helsingin Sonomat:
lrc krrrrorrI t:r1'prr'n 1:rlktcrr rrl.ls"lai"lrn
'lo Jtlr(lk,t Nrgarr...':r lurrur.rt jaarna"rr

''enIlh \tuiLrflgIr srolsrlrofc, l" ni,i.tett

eurlingjoukkueen prortssi.

Ehkai curlnlgisla tulcckio lluotsin talvF

urheilun uusi rnenest)'sl.rJ1. kun muuallä

r:l\ll:ri rlr(rr(\rl' < l(rllllr;ll l:r \';hclnlllin
kivillc.

Kouppalehti 0ptio:
Vicrunrlien urhciluopiston rchtori ltlpirni llk-
kjr \.,k rill.iir cll;, r\' rlk"r .rr-lir :ir. l'"'ri

"Nugan,.,:s,t tiitttt)|(. (|tli turIing rtt
tuleruisu detr 14i."

Olunrpiajoukkueen Johl.Utr srlllcx). cltii

rruori laji saa tulevaisuLldcssil myijs kr\1lsc

" ltuutu tne !1rutcgitt(t ttttt itt t)tt ttttt(
lali\vlikonnanDtDr( kuntptrtlu:ku.fu ltttti-

lu tailu,t li.\iikji curlngnt Stlr
Lukt ( itttt ki.w)iltn) Stu)ttti

liilPftiiii ,niste id Dti(.\t4t
curlutgjt'ukkueet "

Sarnassa rr1lkkclissil
hemmin.

Curlingin erikoisLrLrksrrrr kLtulLtLt

pctälqucn hrpLLan kilprrkrrntp-

prlnln hliirilscmincn VrcrLLntircll:i

rrävltlivimm:il llrulcluksel lrlosl\lll

puhtdrshr \'ähirlSonlk)sh

Hyv i n k iiii n S tt tt o trtut :
"Vaikka ett ktllai cnaiiitt .tnrtt jiiiikitkl;tn

juurikuan. Innosrus lopoltti t..nuttL'ttttt t trlr
ta .title , k n unaD kauputtgin pt,ntkLt ptr

k)si I iiga.na ". lählcLrismics nrvijnllili
Inkiliirsti kiinnoslaval NNgrnott IntrtrL

lajil encmrn:ir kuin jli:ikickko Kolltgrrlkirr

turnuslautuvrt kaikkimokaisiksi Mclkcrn.

"Curlntg ei talfi)bDtpialdi!iitt v^1

Sitähti pelatad :isälnlli:su vuhtrnllu
pnualla UlLouu pelahokt.\e oli:i btt)iskt".
Lchlonen nrrttaä



'Iaksrr: .lan Lattkkuu Lutu .h::i (lu:ipuattlnieni

I- l| . lr'r .1'rc] tr.",r.'r. . I(l..lliir lt.rltl'rr'
I-' r' ' f ' r'.:' 'r 'r..r.ullrrr r r"rrt,.rrr''
Lrl ol,'iLl,,nL,||Lrnrr cL tarkrllccn l7 -
j', ll'.r'lS .llirhrllrn korcL't odollcll\11 lic-
\r tlrLr(,l1or nrll kri\älslr. cllli riclli lorsurr.r
fii\llr :rllc cllri koko tufniltrs pcruLrnlLru

'^, \ ' rk.. ' rll k:rJ. lr\,rr I r|n,'il
.r | ' L.' f. k. tk,l' ...r I rrirtt.

Lr.r\:lr h\\rLr eurlingllrirr lckc|nlncn lLllce

' J r ' 'l r .,. r | .r.1, rlir J..,rr r.. t,rrr
rlILprtL r'lcrn.r:slLrlcrun lli:irr. rnullei suoslu

ILrr c ir.r ulll \el1ii lliiidltliiol:iin 
^nkrrilllirr\,, ri hrlliherrkilokLrrtr ltlnm;. Keku.

.l('nrIlr jr Siim|\ k!rilcnkirr sttivrLl koneel
' .1 . \L .li,r'r ji,r' r rr\."rl,r|rrrr \ liti(. iutla
.l,r ,. r. ..r, r\'l r'r.r.' J.'i..r r trrlrl'irr rrrir-
.fk1|rl{)lsiir .luLrri olosLrhlciden pakosta

It". ., 'r ,li Ir.||r.it.Nr((lr "lrrlll \,'\loirl
r krLisurrprrr lLrosrr kaikki hrlukkaal
. r(k .,r ' lr.,,rr. rcrllr .r'r..r lclr.rstccrrri.
olen rnrillain ehdollomrsti sitai nriell?i. etlä

rrnrlifkrllxisclr an\-lirur-curlefs lufntLukscn

1)rir|uno pi1:ili olla keskinliiscssii sosiaalt

\c\rit kr ssukalnriscss:i cikli rypp!otsar-
. ...i \. r'r. t(r. rrukLrr.r*.";r Miljr us(JI||I\i

|riLscc nrLrkran rrliist:i krvoishr hctkist:i
k!rlii lii ll sdl Lrlkopuolclll. sllii parelDPl.

r,\ | l\ .\rr.\.r'i.tr r.'i ..t.r:: ( r\ jir.

ILLIliILlccnsll. n)utlr srtii cl o1c1a kuulevlrlr
N t\ t ,r...t-^:r.'lt k,',k,. .uut .tr\,. ti;sr;i

l1rfruuksessil olal llifkciir niil.
N4ukirnr ollcel 30 joukkuctla jaettiilr

ko rncrr toukkucen alkulohkoihin. loiden
pcrrrstccllrr rncntiin lrtkol{rhkoihin Prrhäat

etenivåt scmitinaäleihin ja linaaliin. Alun
pcrin rrukaan oli ilInoiltaulunut 3l jouk-

kuc1la. rnutla Yksi kolncsla picläriläiseslä
joukkueestr k:iiinn\'1c11iin Vrälimarn lullissa
lakaisin kotiin Irrsr joukkucclta unohtuä

I'r\r.' yrllitut rrri,lri,r'1r..'ljr\:rl tt.l,rrkkrtr.u.,-

råt. koska tullihenkilökunta cpå\'stäv:il1F

sljsti kehotli maksamaan nclj:i tonoitr sakkoa.

Krrksi lo.rkkr.<lt.r krrrrcnlir' \crr;ri:rlta 
";,i

luvrn tulla Suoneen. ja l{uolsista luli kolnre
joukkucflä Joensuu edusti lt:i-Suornex kol

'ne .joukkueen voimin lksirlii:in. slll:i vrll-
lLrlj,\ r.li l'r(ksr|l,l I i. K t, 1,i,' l 'istit.'t
poisslololhirn. Lolul joLrkkuect oli\r1 il\-
vink:i:il1:i ia Hclsin!iin scudulta

. i||.:Irrj,r-rlldI|r l\1,':rJ,'l II,lrdi.:r:rulUi-
vrt pefinteiscn rituaalin nlukaisesli hotclli

Rrrrt;rsipirr "uur. 
s.rr lorllhuor,eessa ja

olival hyvinkin kvpsi:i ir valmiita pålitiis-

päiviin. sunnuntnin peleihin. MLrkilnä luhlF

rrassa sck:i fclaiunassil cill l \(is
kiiiiliiisille tullLr Willi II. tokr \iclli
lopfLrnlr 2 5'\'uolis tartcilijrrju lr llrL

vuodel cuflLrrgin l) nssr () nrllclul In\o.
Irrrr.rslr P, r sl rt rr' i.r c..t rtiltu. ,rr r'rr 

'
miteokiis pclcissii si1lcI kiivi) No scural
!ussrt 1:i\'dcllisct lulokset. ios nc jollkrr
kirnnosl vi|1 (lrirkcirltiilr.irr oli o11l nrLrkrrrrat

Hjort (Frlu C C)
Werktnlrn (liollllr8 Sl(ruos. Ilkiiii ( C l
Ström (lialu CC) ir Viiiin:inen
(Jocnsuu CL-)
Musto (Tahko). Rissrtncr
(M-Cufli0g). oIraillcll (HrPS) la
Hxldklsson (Upps.Lla CC)

9 -12. A.K{uste (Nl-CLrrling) Sun(l('ll
(El:iin1ädu). MiDnr Ml line rl

(Joonsuu) Jir K- Z:rd1or-noY (l'Lelrrrr)

13. 16. Sa{stluroincn (Jocr)suu)

Aurirrtrr ,ll rl' ,:rj.'t '. S:r:rrr'lrrirrrrr
(llYC) ja J.Ptkaristu (l ik:ili)

I7.-20. Louknshcnlio (Pielrr i). R)iikiis
(llk:ilD. Pelkiii ('lrpanila) ja

Kirjavaincn (M-CLtrlrrtg)

2l -24 Riittii (A-Curling). Ilrut,rntn
rll..rrt:rrh.r . Pi;ll;it(n {llYt ri..
Nykiir(]n (llk:iii)

25.-26 Mikkourn (llkiiai) tr Kuisnra
(llk:iit

27.-28. Hcinonen (llkå:i) ja Ruottu
(Hkå,i)

29 -30. Halonen (llk:ili) Jd PPchtrist('
0Ikii:i)

ll\ \ r rr-

IllllitLrs l99lt

\'JrLlrn(n l(lk a J*rsuu )575 5S7
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JrZiruraLlarrnr< aloitimme

I\läili::l:lil "''l,.,lill
Mcn il-nimisessii pikliu kaupun-

grssa Siell?i oli oikcin viihtyisä 4-
rrtiunen c rlinghalli klubitiloineen.
'I rcenasirnrre kahdcn piiivä11 rrJän

tr |cllsirrlnrc p;i?ille viel:i kaksi har-

ioitLr:iollo[rir. Nriin särnrrne hieman

tLrnlLlnrl kunnon olosuhlcrsiin.

[li\ irnrnc m\ös \ ellirnliss:i yhdel

tlccnit itsc kisaarccnalll - River-
srdc Colissctunilla.

Jo enslDrmärsenä aalnuna

.lrrri l-aLrkkancn sai huomata epä-
()|rnekrcen saif?rslunccnsa tuhka-
r(Jll(xrrr Nlirn hiirr ci yoinul kuin
scr.|l|lä ollclurla holellihuone€n
lcll,kr sla. Mull:r itse pell al-

koi!ä1 osdltanrme pdrenmin kuin
koskaan. llnsin kaadoimlns Naga-

nossa olynrpiakultaä voittaneen
SIcilsin. Joukkue ei ollut kisojen

alussa aivan parhadssa terässään

Ir rriiinrp:i rncillli oli nelko help-

l)o tYij \!il1xa hcid;i{ ruliinipe-
hllli i-3. Seuraavåna p:iiv:inii
otimnle {rvokkaa voiton kisojen

\hdcs1:i cnrläkkosuosikista SkoF
länoist 6-5. Suomi ei ol€ voitta-
ul Skollanlia aikaisernmin kuin

kaksi kcrtaa Heti perään kaatui

liinrc vuoden tapaan Yhdys-
Yälhl Loppunumerot olivat 8-6.

Maanantdina meillä oli vain
vksi ollelu. VastaAn asetlui Nor-
jan joukkue. jonka olimme pys-

llr€el voitlamaan kahdesti Fiis-
scnin llM-kisoissa. Tälla kertaa

peläsirnme ehdottomasti kisojen

huonoinrnran ottelumme. Roi
kuimmc pistcen parin pilässä

rrorialåisten takana- kunnes 9.

piiliss:i he lopullisesti ratkaisival
otlclun edukseen varåstaen kol-
Inc Loppurlumerot olivat tyl]'t
8-l ljiiliksel olivat n1åtsin jäl-

kccn huonot ja haimme piristys-
lli pclii otlarnalla mukaan hiv€-
ncl lcr\eh1\'nccn l-aukkasen

'liistairta ohjelmassa oli kak-
si pcli?i ja Laukkasen mukaan tulo
toi larvittdvaa henkeå joukkueen

peliin. Palattiin taas voitojen
(ielle. Auslrali{ oli aikaisemmin

p\s\1r\1 suomalaisillc voittamat-
lor l|na .iå n\4 asia korjafliin 8-5

\ oitlolukcmin. Moni saattaa ih-
nrctcllii kuinka Australiasta voi

lLrlla hYviii curlingpelaajia. Tosi-

siassa he ovllt pääosin Kanadasta

,\Lrstft!liaan muuttdneita pelaajia,

iotka ovat jatkäneet hårrastustaan

uudcssa kotimaassaaD.

P:iiviin toisessa koitoksessa

hrirnnrc revil ssia Saksaa vastivrn

liM-kisojcr niukasla tappiosla.

Kokcrreel säksalaiset olivat lälli

l,V.fiM1FReN !.!t
Suomen miehet tekivät sen mitä harva osasi odottaa.

Pronssiottelussa kaatui toistamiseen moninkertainen MM'mitallisti,
Davicl Smithin kipparoima Skotlanti. Mestaruuden koriasi kotiin

odotetusti Kanada voitettuaan Ruotsin loppuottelussa 7-4 luvuin'

Teksti: TH kuva: Tlir|' Kdltorlt|r

kertaa vastaåntulijoita ja voitto tuli
helposti 8-3. Ny4 meillä oli koossa

uskomattomalta funtunut saldo; 5

voittoa ja I tappio. Jäljellå oli kui-
tenkin kolme tosi kovaa vastusta ja

viisi voittoa ei luultavasti suoraan

riit?i semeihin pä?isyyn.

Ruotsi oli ensimmäinen näis-

tä kolmesta kovasta. Kaksi ed€l-

listä koitosta olivat olleet todella

tiukkoja päättyen kuitenkin lo-
pulta ruotsalaisten voittoon. Pe-

limme ei ollut kuitenkaan sellal-

sella tasolla ettii olisimme ylt?ineet

yllätykseen. Puoliajalle lahdettiin
vielä tasanumeroin, mutta niin
kuin monta kertaa aikaisemminkin
kompastuskiveksemme koitui 6.

pää. Peja Lindholmin johdolla he

ottivat kolme ja loppupelin piti-
vät meidät turvallisesti takanaan

5-2 luwin.
Kanada-pelissä ei ollut juuri

jakoa - teimrne mitii tahansa niin
he vuoren varmåsti tekiväl tyh-
jiksi pisteidenottoyritykset. Tap-

piosta huolimatta pelasimme

siihen aslisista peleista parhaan.

Jokaiseen heittoon keskityttiin-

kin tavallista enemmän - olihan
paikalla lähes 6000 silmäparia

sekä ottelu televisioitiin suorana

miljooniin koteihin.
Round-robinin viimeisessä

koitoksessa tuli voittaa Tanska,
jotta semipaikka varmistettai-
siin. Pelimme oli taas melko luo-
katonta ja parin vastustajan pa-

han virheen ansiosta saimme lo-
pulta ottelun vietya jatkopäälle.

Tanskalaiset olivat tarkempia .Ja

voittivat ansaitusti 8-6.

Tie-breakissa
kukistui Norja

Ottelun jälkeen oli mielenkiin-
toinen tilanne. Kolme joukkuettd

oli tasapistein kolmantena -

Skotlanti, Suomi ja hu4aan

loppukiriin yluin)'t Norja. Kaik-
ki olivat vieläpä pelanneet ristiin,
joten tilanne ratkaistiin siten että

yksi menisi suoraan arvalla ja
kaksi muuta pelaisivat tiebreak-

matsin kesk€nään. Arpaonni
suosi Skotlanlia, joten saimme

pelata uudestaan No,aa vaslaan.

Tilanne sopi meille siniinsä hvvin
- rutiinipelillä ernme håviåisi lois-

tdmiseen heille.

Peli eteni varsin täsaiscsti.

Rokotimne viidennestä päiisl?i

ratkaisevan tuntuisesti 4 pislct-
tii. Johdimme ottelua 5-2, mult?L

nodalaiset tulivat takaa pisle

kerrallaan. 10. pMhån låhdettiin
6-7 tappioasemassa viimeiscn
kiven edulla varustetluna. Nor-
jalaiset onnistuivat kahdella

ensimmäisellä kivellään saamaan

suojat pesän eteen ja aloitimme
niiden poistamisen. Lopulta on-

nistuimme myös poiston seu-

rallksena saamaan yhd€n t rpeel-

lisen pesäkiven reunalle suojan

taakse. Norja oli onnisllurul saa-

maan kiven suojan lalrkse kolnrcn
pisteen alueelle ja mc vuoroslaan

yritimme poislaa heidän suolä.
Viimeisellään he heitlivät yhdcn

lisäsuojan eteen jonka kuitcnkin
harjauttivat liian pitkiille sillii
seurauksella että suojåus aukcn;

riittävästi. jotta ykköskivi n:ik\i
kokonaan. Markku heifli hällitun
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\-/Irfltlol] nlultraKln KL n pell{. :I 
,

('r. r, \InlrJrlllc kietorrtuu ttto-

r(,,r.r"i!r:r ,l,rrrr5lr ;.r r.ieu. Lrds
nreillc suonrulisille hiuonun r,i.-
rr: rr1 r :r. i.. ,1r, rnadldrl irskenrlt-

L otslkon .l(urikä

ia vaihtoi vpsiro. j
:Itni t

I

lr)Lrlr)n {)rnnr) jii:idessii viel?i

l)csiri||]. lotcn sä[]rrlle volltootl
tur\ilturxl f plsteft:i.

Vrikkrlin !oit1o oli hisio-
liirllirrcrr rriin otimme rlsian kii-
lcllii\iin 1\11resli. Jiiljellii oli vie-

lli kLrkii rirkeriii pcliii cik:i niihin
0llrit s\\rii liihlcli t!kki tyh-
jrrrllL loinen r!nurl ilrhe ollclLrn

1rr lccn olr Villolr lukrn llihlij Jo

rlkir\ irkr)str Vrllc oli luvrnnut
,r1clL, priiilakcnsa kaljuksi nriklili
scl\ rt:Innrc rlscmlrc scrnelhir. Ja

\i llc riin l)ltr lul)rukserlsäl

Semit
KrLnrLlJ mrLlsrin llihdeltiin lop-

ILrLrrrnr r dr n hrllin siivitiinlä-
frL ollLlur) rlkLr oli krlustroli

Lf srrr rnur:cstu pai:islli KenädN

.rLr lfcrnirr iinnclla I p1slcllii Jl
lrJ 5cssrL l)rilisslr olrmnlc ollilrllds-

.rL rlrtri kLrnncs \iinlcirrel] kr\1

l)rlllr ()l1ra roskrrr Ltlle - luloksc-

r,L I Krrrrltlrrlle irr fcli olr kli\1iirl-

ri'.srr ohr Koskr k\scessai oli j?il-

l..r l\'-r)llclu niin \ihinlii:in 8

p:i?ila luli pelata. Yleisö J'ritti
lricnosti kannustarnalla saada

lreidait takaisirl peliin mukaan.

mutta lopplrpeli oli pelkkä muo-

dollisuus Loppu[umerot olivat

Inuscrtävät 9-2.

Vrikka reilu tappio tulikin

ernnle j:i?ineet murehtimaan peliii.

S!iuntäslmme voilnävarrl prons-

sipclirn. Halusimme lodella otlaa

mitNllit vältly2iksemmc nelj:innerr

sijrn jossilteluilta.

Pelir alkupuoli oli hivenen

tähnlea{ puolin ja toisin. Puoli-

ajallc nlenimme 5-4 johtoasemas-

så. 'lauon jiilkeen fiilikset nousi-

vat korkealle koko joukkueella

kun rleisö kunrioitti allekirjoit-

tanecn synBlnåpäivää laulamalla

I-lappv birthdar.laulun. Tämän

iiilkljen )leisökin innostui toden

tcolla ottelusta .ja loppupeli ctcni

lr\'\,iin kannustuksell tahditlarna-

na Oftclu ptsYi Suomen halliles-

sa tasåisena loppr.run asti Virnei-
sccD påähiin llihdetliin pisteen

johdossa ja Skotlannilla oli viimei-

nen kivi. Hyvien heittojen siivit-

tämänä meillä oli kaksi pistettä

ennen skotlien viimeistä. David

Smilhin tuli heittää viimeinen kivi
kolmenpisteen alueelle tasoittaak-

seen pelin ja niiin myös tåpahtui.

Pelattiin jälleen Jatkopää.

P)'slvilnme hyvin torjumaan skot-

tien ,rritykset ja pidimrne ohjakset

käsissåmme. \,4ilneisellä Markun

tuli heilliiä vaitustajarl kivi pois

kolmen pisteen Alueeha niin että

orna jäisi paikalleen. Markku jatkoi

läpi kisojen jatkunutta varmaa

heittopeli:i ja historiallincn \.oitto

kirjattiin numeroin 6-5 Suomelle.

Pronssimitallien Iisaksi kuit-

tdsimme vielä pari muutakin pal-

kidoä. Pelaajien äänestämä Collie

Clmpbcll-palkinnon sai Markku.

Viimeisen illan Ioppubanketissa

sponsorit haiusivat palkta yhden

joukkueen kisoista ja meillii oli

kunnia kåydä vastatulotlamassa

k\ scinen palkinlo.

l(uinl<a näin l<ävi?

Mitään yksiselrtleislä \'rLstäustl

tuskjl on mutta pohjirnrniltaan se

on ryövoitto Kaksi viimcisintli

kautt{ olemn'le pånostaneel rcslrfs-

sit huomioon ottacn t:iYsillli cur-

lingiir. Harjoi{telua on kerlrnrl
10-l2 tuntiå viiklioa kohden. lli-
män påällc sinen tietlsli pelil irl

turnaukset. Lis2iksi olenrnle osan-

oeet panostaA oikeisiin asioihin.

josta suuri kiitos kuuluu Markulle.

Mutla täytw muistiLa ellii

turnauksissa moni åsia on pre-

nestii kiinni. Pari epåonnislumis-

ta oikeissa paikoissa olisi j:inä-

nt,t meidät semien ulkopuolelle

Joka tapäuksessa suorilus on kt
vä kun liedetäiin missii olosuh-

tcissa nleki härjoittelenlme.'liri

niikuin eråiiss:i kanadallrrsessa

kolumnissa sanottiin:,\y'ir.i DUxl

naal Leke|iit klt sltonalai:el
tuleral IilnAstä lellastu.la pe!c-
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ruukausi on krlunul- kun

lvlM-kisat päätiyiväl. Eri-
laisel oval ajatuksct kuin Fiisse-

nin .jälkeen. fotisemnlal... Sama

on olo kuin kentältä lullesså - niin
l2ih0llä nrulla... Mistä sc muttå

cli se \ iinreinen puristus saadaan.

Vafsinkin kun lakana on kisat.
joissa mcillä ei ollul )htään. ei

silten )hlään onnea, el edes ar_

\ onnoissa. Yhdeksästä arvon-
nastr kaksi voiletliiD (Skollan-

nisll ir S\eitsistä.la nämä nlo-

lcnrnrat pclil voileltiinl | | ).

N4ukar a oli nrennä ensim_

nr:iiscc0 peliin, kun oli ollut mah-

dollisuus harjoitella tunnin kah-

lena päivänä paikallisella curling

klLrbilla ja tunnin itse peliaree-

nxlla. l)clattiin yksi helppo harjoi-
rl|\pcli Merritissä paikallista

ndisjoukkuclla vaslaan. Mu(a se

ei ollut tarpeeksi. Ensimmäisen

pelin.jälkeen, joka oli Norjaa vas-

taan. hävittiin tiukasti 6-4, todisti

scn. että peleiä pitäisi saada alle

ennen MM-kisoja. Niin monta
-pikku asiaa' oli uinumassa

(esim. kä),timme koko 75 minuut-

lia..ioka on !araltu peliajaksi. Vii-
nrcisen kiven heilahdus liihti viime

sckunncilla). MLrtta näissä kisois-

sa asial horl$ivät ensimmäisen

pclin.iälkcen eikä kolma len pelin

iälkeen. kuten aiemmin. Kehitystä

oli siis tapahtunul.
la siilä seurasikin hyviä pe-

leiä ia valitetlavasli niukkoja tap-

pioita..jolka olisivat voineet olla
! oilloiakin. Saksalle hävittiin 3-4
ja Kanadalle cxtrapiiiin j älkeen 5-6.

Neliäs peli oli Skotlantia
\astaan. Nyt jos koskaan olisi
pelien käännyttävä jo meidän-

kin hyväksi. Käänlyihän se, vii-

meinkin. Skotlannilla oli ratkaF

sun avaimet kolmesti, mutta

eivät käyttäneet niitäja niin exG

rapään jälkeen voitimme pelin

7-4ja aikaakinjäi l7 sekunlia.
Kun sinne turnaukseen tu_

lee aina se huono peli. tuli se

meill€ valitetlavasti USA:ta vas-

taan ja turpiin tuli 8-4. Ja se söi.

USA:njoukkue ei todellakaan ol-
lut niin hyvä, mutta kun meille

tuli epäonnistumisia joka asiassa

niin lopputulos oli selvä.

No seuraavaan peliin oli
vain kasattava itsensä. Vastassa

Ruotsi ja kättely seitsemännen

pään jälkeen 7-2 tuloksella. Sit-

ten Tanska ja sama juttu tulok-
sella l0-2. No - niimäkaksimaata
pelasivat kyllä aivan omalla ta-

solla. Vielä vuosisitten aiemmat

... Ja näIkä jäi
pelimme Tanskaa vastaan olivat
olleet tasaväkisiä ja voitimmekin
muttei enää.

Oli aika tarkastaa tavoit-
teemme.ia vielä leoreeniset mah-

dollisuudet kuudenteen sijaan oli.

Jos voitamme loput kaksi peliä
( Sveitsi.ia Japani).ia Tanska hoit-
aa USA:n. Ei mikään mahdoton
juttu, mutta nyt mennään kivi
kenallaan- Ja me menimme. Tuli
hyväpelija voitto Sveitsistä 5-4,

MUTTA Tanska meni ja hävisi

USA:lle6-7. USA sai9. päässä 2

pistettä ja varastivat viimeisessä

päässä 2. Tulee se huono peli tai

tässä tapauksessa pari huonoa

päätä hyvillekin. Kisojen viimei-
nen peli oli Japania vastaanJa sa-

ma linjajatkui. Hävisimme hyv?in

pelin taas harmittavasti yhdellä.

.la yhteenveto...
Vaikeimmat jääolosuhlcel kuin

koskaan aiemmin arvokisoissa.

Areenalle oli viisi rataa, .ioista
vain sisäradat olival kcskcnäiin

samanlaiset. Reunaradal aiheulli-
vat kaikille.ioukkucillc. niin mic-

hille kuin naisillekin illhottayia
yllätyksiä esim. kivicn )'htiikki-
sillä ryylymisillä. Olosuhtcisur

huolimatta kehityslä oli lapzrhtu-

nut, kahta peliä lukuunotlanlalla
pelattiin viimeiseen asli .ia kah-

desti kAtelliin vasta .ialkopään
jälkeen. Kahden viirreiscn pclin
jälkeen peliaikaa oli.iäliellä.iopa
l5 ja l7 MINUU'l"l'lA. Mulla
tärkein askel on vielä ollanlallil -
miten yhdellä häviäminen käärr-

netään yhdellä voittamiseksi ....ia

nälkäjäi...

aaa

Nähtyä ja kuultua l(amloopsista
-.sI- 'a,, K(säkuu5sa päätel,iän lulevien Sall Iake Cityn

' <-a)t oll mpiakrroien ioukkuemäärät suomalaisia rlah'

D,, iS drt,ut" trelo on se että melkoisella varmuudella

ioukkueiden määrä nousee kymmeneen. Maat keråävät MM-

sijoitustensa mukaan pisteitä kolmista seuraavista kisoisla

sj'H{1 Norjan michille oli tarjottu menesl}misen eteen

(r4-) muhlea porkkana Mikäli he olisivat saaneet mi-
a 'r'r,-$ rallin kisorsla. olisivat he kukin kuilanneel 60 000

Norian kruunua.

S j,-{"1. Suomen miehet saivat kulsun ensi lokakuussa Sveil-

(!$) sissä pelattavaan kulsuturnaukseel. Järjestäiäl
r'rr "r-9 maksavat ollmpialaisten lolmelle ja MM:ien nel-

.iälle parhaalle lennot ja asumisen-

*"".p,i Suomen ja Norian välrsesså tiebreak-rnrl:i"rr

(4J koetri'n harvinarnen lapaus Keslen hrrieuk:cn
a,";.;,,-'! allekirioillaneen lasiLuilurarlinen Ilantntcr-hlt.ilt

napsahti poikki. Harja ei kuilenkaan osunut kiveen.ia helkcn

ihmeteltyämme tapahtunutta otinlme harjakassista uuden

tilalle.

Sattumalta katsomassa oli otteluamme seuraamassa

kyseisen harjamerkin omistaja. Tapauksen nähdessään hån tLrli

kertomaan Jussille, joka oli myös katsomassa ottelua. että hän

tarjoaisi tapauksen johdosta koko joukkueelle uudet Hamnertl

Ja näin myös tapahtui paria päivää myöhemmin hotellillamnlc

Yhden ko. harjan hinta Suomessa on n. 500 mk.
7tl
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Thu

oli | 0. sija joten ensi vuonna

.liricstcl\l olivrl crinomtusct McilLi oli auto ja
kLrltcLlirjl k:i\'1öss:i koko ajan. Kuljetta.jamme
. || ''r,'rrruL,irrrrr ir lrr, luirni h)1i;0:i
kiririsanrrirrli n:ir11licn nreille kåupunkia Joka

Iuoltlla usclna f:ii\,änii. Peliolosuhteel ollval
h\1':i1. joskin jliiden liukkaus tuotti alussa

.loukkueelle vaikeuksia.

.ll it1 h ii lu i tr en hielikura vastustaj ista?

.l{iukkrcitr pli:isi n?iihin kisoihin t0. Kaiklii
t, rll r((l .,lr\j,l fehDDCcl vhd(s.:i nrurrir'

r LLosia .lrrLrkkueissa pelrNi curlaajia. jotka ovat

llii oli ikää

kokerrruksesta

Jäimme vii
suunta

xl skotit tinaalissa.

kertaa. Siitähän ei ole

kiinnostlrs Kanadassa oli
ja nimikirjoituksia sai olla koko

jäkänlässä. Suornalåisia katsorDossa oli
vån \,ähån otlacn huomioon. €ttä 

-l 
hun-

der Bavssa heitä on rnelkoinen nräårå. Saksa-

pelis'a karrrrustus oli In:rhti,va Erärl
kanadalais-suomalaiscn koulun luoklia oli

tullut kannustamaan Suom€d. Pelasimmekn

ihar hyvän ottelun lopputuloksen ollessa

Saksalle 5-3.

lI il d op itt e t u m au ks et t.t ?

VaiKia melestystä ei tullut tumaus oli

kokemuksena hyödyllinerl jatkoa ajatellen.

Tämä oli ensimmäinlen arvoturnauksernm€
emmekä odottaneelkaan ilseltänm€ liikojå,
vaik-kakin olimme pettyneitä lopputulokseen.
Menrstylsen tekarra on airr:r venå. hikeä Jr
klaneleitii nuo sanat miclessä tähtå:imme
curlingissa eteenpäin.

lvlaia Pekaristo

iclen MM-kisoissa
\.uotiaina .ia n),1

altavasturjia

Knada oli

Edrch'sjuniornnDrc csiir() iv:it ilse\',rn,or-
Da Thundrr BrJD kisrrsille(ss:i. l')turhlln
poiki€D koken t valnrenlrjr JrhaDi Ilrl

?lau/*te i:?å';#lÅ -" € ö'öö'iiiiiilurrr

@a
Sisustuskauppa

Dt-
POHIoIÅ-YFilIöT

Dekolevy Oy
Helletorpank. 27
05840 Hyvinkää

8Äifam<er
PARAS

AURINGON

JÄtKEEN

ioskus
parenpfuin

KAUKOTÄMPö

lJlslTUt{sET M tilÄfltTAtD0r.tA

Illanvietto
on osa

Bonspielia
farr.. r'rr krs:rrltu l-rnni.,h ll 'rr.;frcl
I mielerrkiintoisirre lrrirreerr. Kiit,'s i.rr-

.iestäjille ja orityisesti Jari L.rukkäscllc. iokrl
tuntui louhuavån koko ajan Mulla yksi

a5ia oli pettvrnyr. illirrvi(nu. McilJ ,,li ri'irl
kournllinerr suomnlaisir mrrler,;r Lisnjcr,

ohjelmaan kuuluvassa lapahtumassa. Kyllii
rneillä oli oikein ranoisar ruors,Iistcn j,,

venäläisten kanssa, mutta nlielest:rii olisr

voinut olla enemmän isäntiiija cnrhlrti:i. sillai

ulkomr'isel osurlondjirl o!dl rirr:rilir'rlrn( j:r

tulevatko he takaisin s€uraavana vuonn

riippuu paljon m)ös jiilkipelien hnlls-

kuudesta. Peder HAraldson ehdotlikin. eltai

ensi vuonna illanvietto sisäll)4elähn osrllis-
tumismaksuun, mikå varmasti lisiiä lil i-

suuden o.allistujia UskoI Rant:rsi1,irr

tarjoavan edullisen iltapalan ja juorrarr

Aterian ei larvitse olla mikäiir hicno

illallinen. Kabir)et1i on paras vaihloehkr
pitopaikaksi. Siellå voisi silloir olill
ohje|naakin Tämä viin rrnkik'r 1:rr-
jestäjille.

Curloanttr ut

llaija PeI' .,r,
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Suoncn m€starit ylhäältä vas€mmalta: Markku U usipaaval niem i, Vill€ Mäkelä, Jussi Uusipaavalniemi, Jari Laukkanen ja

]bmmi Häti. Alarivissä vasemmalta: Jaana Jok€la, Anne Eerikäinen, Nina Pöllänen, Laurå Franssila ja Tiina Kautonen.

Jaana Jokela piti ohjakset
käsissään

Niin kauan kun naisten Suomen mestaruuksio

on ratkottu, on Jaana Jokela hallinnut kcn11iä

mi€lin n1äärin paria poikkeusla lukuunot(a-

matta. Kokoonpanot ovat vuosien varrclla

muuttuneet lukuisia kcrtoja mutia alna on

Jaana varmasti luotsannul joukkucen kohti

mestaruuksia.'l'ällä kertaa Jaanan.ioukkue cl

parastaan esiftanyt multa sekin riilli selvä-

numeroisiin voittoihin vaslustaj ista.

Naisten mestaruutta Iähli tavoi(ele-

maan yhdeksän .joukkuetta kun yksi kiirki-

ryhmistä, Sirpa Tiitisen nelikko I)icksä-

mäeltäjäi pois. Joukkueet oliiaetlu kahtecD

lohkoon. A-lohkon voiton vei odoletustl

puhtaalla pelillä Jaanan nelikko. l'-nnen kisoia

kovaksi haastajaksi povattu Minna M lisen

joensuulaisjoukkue ei kyennyt parhaimpaan-

saja tuloksksijäi puloa inen semifinaalicn

ulkopuolelle. Toinen.iatkoon meniiä Jaarlall

lisäksi oli juniorien MM-kisoissakin aika-

Viimg vupclen vpittaj at
uusvdt-inöiftitiiticlet

Teksti: TH

isat olivat luultavasti parhaat mitä

Suomessa on kyetty järjestämään.

äät olival hyvätja kaikki kivisarjat

pclattavia Moni muistaa varmasti takavuo-

sien ongelman kun pari kolme kivisatsia eivät

luislancel mihinkään estäen näin tasokkaan

curlingin pelaamisen.

Tällä kenaa oli päätetty lr-roda SM-

lr'orlle lrroisensl pultteel ioissa ei roinul

lukaan sy)tellä olosuhleita. Ruotsin cur-

lingliitorl rnyötäl11iclisellä vaikutuksella oli

.,.utu lärnaksl laksi h)!äa ki\isar1aa. Jään-

tcko oli Markku Uusipaavalniemen ja Riku

I{aunion vastuulla.ia riiltävän ajoissa aloi-

tclluien valmisteluiden ansiosta olivat jäät

h) !ässä kunnossa. Lisäksi oheispalvelut,

rrllol .iJ rnuut somtsleet yhdessä toimivan

organisaation kanssa loivat kisoille miellyr
tävän ilnlapiirin. Hyvinkään Curling ry:n

puhecnjohtaja Juha-Matti Jerkku oli am-

martitaidolla loihtinut laajan ja motivoitu-

nccn vlpaaehtoisten joukon hoitamaan

lUkur5i3 Inuttr nrin lärkeila lelrlä\ iä ki50ien

onnistumiseksi.



nliln csiit\n\l Ki.si Nlkäsen hyvinkääläis-

l,'.r"klr<. lt)iin lukaan hcistä ei enään asu

I I\ \ inkäällä. !aikkakin vanhaa kotiseuraansa

Inenesl) ksekkäästi edustavatkin.
Il-lohkossa oli palion tasaisempaa. Siellä

i koorlmeni jät ralkottiin uusintaotteluin kol-
'rr(r ioukkuc(n k(sken Tien semeihin rai-
\irsi\ar tiukan väännön jälkeen Malisa Val-
toscn (Hyvinkää).ia Pirjo Hautasen (Helsin-

kir ioukkucet. Viime vuoden SM-pronssi-

nrillllislil Sari Auvisen (Hyvinkää) johdolla

ioLrtuivat lällä kertaa jäämään laulukuoroon
hii\ ilL) ään Lläintarhan Curlingklubia edusta-

irccll. Pirio I laulasen r)hmälle.
Scmeissä vastakkain olivat Jokela ja

I Inurancn sekä Nykänen ja Valtonen. Jaanan

f','f.rkkr Li antirnut sijaa ) llätykselle vaan vei

futiroituneesli voiton 9-l ilman suurempia
\irikcuksia. foisen otteluparin välienselvitte-
l\ olilasaisempi. Vasta viimeinen eli 10. pää

loi ratkaisun tasaiseen otteluun. Kirsi
N)läsen .ioukkueen viimeinen heittäjä Sari

Su\ nto varmisti hyvillä heitoillaan finaalin
pääs) n kuuden vuoden tauon jälkeen.

I-ldcllison kcrran samaiset tytöt olivat finaa-

lissä.iuuri iokelan joukkuetta vastaan Joen-

suur SM-kisoissa -92. Silloin voitto jäi haa-

veclsi.ia niin kävi myös tälläkin kertaa.

Otlelun alusta lähtien Jokelan kokenut
lrrlikk,.,)li llielnan niskan päällä. Pelinne ei
ollttt kovinkuan kaksista ja aina kun

.ut t', tt rt t? vostttst aJ alle nahdo! l ts uuden n t t n

lt! 'rurar \c,t kä.tttcimdtra. laana tuumasi

ollclun .iälkeen. Puolivälissä ottelua oli jo
s.l\ää ctlä NyKäsen.ioukkue ei pysty peliä

ilscllcn kääntämään ellei ihan ihmeitä

tilpilhdu. .Jaana lisäsikin johtoa ja ottelu oli
loIrlliscsli ohi kahdeksannen pään jälkeen.

l.oppununrefol olivat 8-2. Suomen mestaruus

ol i .laanan joukkueelle.jo.neliäs peräkkäin.

Pronssiott€lussa Pirjo Hautasen ryhmä
ei kyenn)4 yllättämään Valtosen paljon tällä
kaudella harjoitellutta joukkuetta. Tyttöjen
valmentajana on toiminut edustutasollakin

takavuosina pelannut Mikko Onainen. Voitto
kirjatriin selvästi hyvinkiiäläisille 12-4

lukemin.

Miehet mittelivät uusitulla
kaaviolla

Pientä spekulointia herätti Ruotsin mallin
mukainen cup-järjeslelmä jossa kukaan ei

voinut olla yhdellä tappiolla ulkona mesta-

ruustaistosta. Tarkoitus oli vähentää sattu-
man osuufta taisteltaessa mestaruudosta.

Nåin puhtaan pelin joukkueella oli mah-

dollisuus hävitä finaaliottelu jolloin mes-

taruus olisi ratkaistu uusintaottelussa.

Tällä kertaa kyseistä ratkaisua er

tarvinnut käyttää Markku Uusipaavalniemen
uusiessa viime vuotisen mestaruuden voit-
tamalla Pekka Saarelaisen joukkueen. Viime
kevään SM-finalistit kohtasivar toisensa heti

ensimmäisellä kierroksella. Uusipaavalnie-
men ryhmä ei antanut mitään mahdollisuufta
ottaessa 8-0 johdon jo kolmon pään jälke€n.

Loppu olikin varmisteluaja voitto irtosi l0-4
lukemin.

Tämän jälkeen voitot tulivat Tapanilan

Erästä ja Tomi Rantamäen kulosaarelais-
joukkueesta. Finaalipaikka varmistui voitolla
viime kevään juniorien MM-hopeamitalli-
joukkueesta Eurocksista. Perttu Piilo joukkue

oli ottelun alkupuolellla ainakin numeroiden

valossa hivenen niskan päällä. Loppua

kohden Uusipaavalniemen ryhmä puristi
kuitenkin väkisin ohi ja varmisti itselleen

finaalipaikan.

Toisesta finaalipaikasta käytiin tiukka
kamppailu kolmen joukkueen kesken.

Hieman yllältäen yksi kisojen ennak-

kosuosikeista, Jori Aron FC Pub joului
taipumaan hyvään iskuun päässeen'lbmi
Rantamäen nelikkoa vastaan. Seuraavassa

ottelussa Pekka Saarelaisen Gliders oli
selvästi parempi ja ottelu päättyi murs-
kaluvuin 8- l. Sunnunlaiaamuna ratkaistiin

finaaliin pääsy Eurocksinja Clidersin kesken.

Häviäjälle oli tiedossa pronssiset mirallil.
Saarelaisen joukkue jatkoi hyviä otteila ja piri
Piilon joukkueen takanaanja ottelu päättyi 6-
5 numeroin. Piilon .joukkueelle kuitenkin
heidän ensimmäiset SM-mitallir.

Finaali oli suhteellisen tasokasla cur-
lingia ja kumpikin joukkue välneli virheilä.

Ottelu etenikin tasaisesti kummankin jouk-
kueen ottaessa pisteitä vuoron perään- Yleisö

oli mielissään jännittävästä ottelusta joka ei

mennyt liian poistovoittoiseksi eikä ratken-

nut ennen aikojaan. Kymmenennessä päässä

Saarelainen onnistui vaikeassa poistossaan

viimeisellä kivellä ja siirsi ratkaisun jatko-
p&ille. Uusipaavalniemellä oli viimeisen ki-
ven elu joka myös hyödynnettiin. Viimeinen

kivi piti kuitenkin heittää kokonaan kolmen
pisteen alueellaja näin myös tapahtui.

SM-kisojen voitto oli Uusipaavalnie-
men joukkueella jo kolmas peräkkåin. Ko-
koonpano on tosin joka vuosi hieman vaih-

dellut. Kahden viimeisen vuoden finaalit oval
olleet erittäin tiukkoja ja peli on ratkennut
vasta viimeisellä kivellä. Nähtäväksijää i oko

ensi vuoden Joensuun SM-kisat tuovat

uuden voittajan.

TH

Nuorten

piti pintansa
Hyvinkään SM-kisojen yhtey-
clessä ratl(ottiin ensimmäistä

l(ertaa juniorien Suomen
mestaruus. Voittajal(si nousi
oclotetusti Juha Pel<ariston
l(ipparoima Thuncler Team.

ksi merki[:ivä askel suomalaisessa

.iur ior icurlingissil on nyt otcrtu. Kah-
deksar.ioukku€tta ympäri Suomea mitteli-
\ irl prrcninruudeslaan ll)vinkään "teltas-
sir'. liillå keflaa olosuhteel eiv:it olleel

|l.r'h.r:'l InJhJollisel. Ki\ct oli\at eriräin
huonolLrisatoisia .ia kaiken kukkuraksi
h llin kalosla llkoi tiputtaa vettä.

Joukkueet oli jaettu kahteen neljän jouk-
kueen lohl..oon. joista kaksi parasta piiäsi se-

meihin. Lohkovoittajiksi selvisivät Aku Kaus-
teen.ia Pekariston joukkueet. Samaiset jouk-
kueet selvittivät myös tiensä semien kautta
loppuotleluun. Onelu ratkesi p€lin alkuvai-
heessa, kun Pekariston joukkue ofti kuust
pistettä toisesta piiästäja tilanne olijo 7-0.

Voittajat
vasem malta:
Juha Peka-
risto, Olli
0rrainen, Ari-
Matti Ruottu
ja Ville
Tuominen.

Tämän jälkeen riitti varmistelu .ia
lopputulos oli selvä 9-3 kahdeksan pään

jälkeen. Pronssipelissä joensuulaiset Dero
Ahlolan johdolla pitivär Hy\ inkään Jrsji
Hietalan hyvästä vasluksesta huolimatta
niukasti takanaan luvuin 6-5.
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Ml4lrmäki-Cupissa
juniorien esiinmarssi

Rollers
Markus Sipilä
Peltosaarentie 1 I49
05840 TIYVTNKÄÄ

Kotimaisen curlingkauclen päätösturnaus, M)4yr-

mäl(i-Cup pelattiin perinteiseen tapaan huhtil<uun
viimeisenä viil(onloppuna Myyrmäen jäähallissa.

Vf#".l::llf:[ri
ia H) vinkään.ioukkueista. Mikä
ilahdullavinta. nukana olivat

iällcen myds sekä miesten (UPN
-l)ara) crtä naisten (Kur-Kur)
cduslLrsioukkuect. suurimpana
ennirkkosLlosikkina tiet)'sii tuo-
le MM-pronssijoukkue. .ioka
tosin pclasi ilman kapteeniaaD

N4arkku Uusipaavalniemeä. Myös
jun iorijoukkueet olivat vahvasti
cdusrelluina: Hyvinkäältä Roll-
crs.ja edustus-joukkue Thunder
'lcam sckä Vantaalta M-Curling
l i gcf s.ia Kulosaaren lce-Brealiers.

llirhduttavaa oli mydsjo he-

li periänlaina havaila, että

Mlyrmäen.jäähallin Iailosmiehet
olivät saaneet radoista yl lättävän
hyväI. otlaen huomioon jäiden

lekoon käytellävissä ollut hy-
vin l)hyt aika. Siitä kiitos.jää-
hallin pojille! Kaikki edellytyk-
set hy välle turnaukselle olivat
s iis iällcen olemass.r. Pelisys-
lecmi oli sarna kuin edellisinäkin

vuosina elijoukkueet oli jaettu
neljään neljän joukkueen alku-
lohkoon, joista kustakin kaksi
parasla meni ylempään loppu-
sarjaan, muiden jäädessä tais-
telemaan alemman loppusarjan
nerruuoesta,

Alkulohkoien peleissä ei

suurempia yllätyksiä tapahtunul;
Alohkosta ylempään loppusar-
jaan menivär UPN-Data ja Ihun-
der Team, B-lohkosta Hyckyrät
jaM-Curling, C-lohkosta Eurocks
ja M-Curling Tigers sekä Dloh-
kosta Kur-Kur ja Eläintarha.

Alempaan loppusarjaan jäivät A-
lohkosta Hyc:iä edustava Una-
curlers ja Kulosaaren Ice-Break-

ers, IJ-lohkosta Hyvinkziän Hu-
paajatja Hestra 2000, C-lohkosta
Hyc:iä edustava Liukumiinat ja
M1ryrmäen jäiihal lin oma.joukkue

Hallihait sekä Dlohkosta Hyvin-
käåin Rollers ja M-Curlingia
edustava Hurlicurling.

Ylemmän loppusarjan pe-

leissä alkoikin sitten tapahtua:

Ensinnäkin UPN-Data sai vas-

lustaJakseen

rijoukkueen
huonoa arpaonneaan sadatellen
Tigersii Iähtivät kuitenkin Alu
Kausteen johdolla ennakkoluu-
lottomasti MM-pronssijoukku-
etta vastaan. Pojat saivatkin heti
pelinsä erinomaisesti käyntiin.
kun taas [JPN-Datalla oli suuria
vaikcuksia; mikään ei tahtonul
onnistua. Viiden pelatun pään

.jälkeen Tigers johti 8-0 ja peli
oli sillä selvä. Sensaatio oli
tapahtunutl UPN-Datan yli
vuoden ja yli 60 tappiottoman
pelin putki Suomessa oli kat-
kaistul Jälleen kerran osoitus
siitä. että curlingissakin kaikki on

mahdollista. Pronssijoukkue
joutui siis laulukuoroon ja
Tigersin pojat jatkoivat varmasti

motivoituneina eteenpäin. Myös
muut ennakkosuosikit saivat
klytiä: Juniorien edustus-
joukliue Thunder Team pudotti
jatkosta Eurocksit ja M-Curling
löi Kur-Kurin. Neljäs .iatkoon
mennyt joukkue oli Hyckyräi,
joka pudotti Eläintarhan.

Semifinaaleissa juniorit.jat-
koivat edelleen hienoja esityk-
siään. Ensin Tigersit löi Hycky-
rät ja sillen Thunder Team
pudotti M-Curlingin pronssi-
otteluun. Myyrmäki-Cupin 1l-

naalissa oli siis historiallisesti
kaksi juniorijoukkuetta. Finaa-
lista ei kuitenkaan syntynyt mi-
tään suurta peliä, vaan sitä hal-
litsi selvästi vähemmän virheitä
tehnyt Thunder Team, ioka siis
vei Myyrmäki-Cupin voiton.iäl-
leen kerran Hyvinkäälle. Prons-
siottelussa kohtasivat jo alku-
lohkossakin vastakkain pelan-
neet Hyckyrät ja M-Curling.

ta-

.....,-,.,-., .,.a,-,!us

ratkaista herruusr tiukan laislclurr
jälkeen voitto M-Curlingillc.
mutta oluet Hyckyröillel

Myös alemman loppusarinn
voitto meni juniori joukkuecllc:

tinaalissa Kulosaarcn Ice-llreirk-
ers löi Unacurlersit. Kaiken
kaikkiaan siis loistava esit\ s

curlingiunioreillammc. l-äl läkään

kerlaa ei ole s)ytä unohlaa

turnauksen oleellisla osaa. lauan-
lai-illan saunomista .ia scn
jälkeislä banketria.iäåhallin kah-

viossa, jota isännöi kiilctävaisli
M)fnnäen Urheiluhallil O)':n uu-

si toimitusjohtaja Seppo Slark. On

ilahduttavaa. että m)ös Seppo on

Jorma Eskolan tavoin otlanut
curlingin omaksi lajikseenr

Seppohan itse myös pelasi I lä lli-
hait -joukkueessa. On nr\'ös

syylä vielä tässäkin )4rte).dessii
kiittää Myyrnläen LJlheiluhallit
Oyitä .ja erityisesti Seppo

Slarkia, sillä ilman hänen tukcäan

Myyrmäki-Cupin jär,cslämincrl

ei tänäkään vuonna olis i

onnistunut. Illan mitlaan puhul-
tiin curlingista ja vähän nruLrs-

takin lcppoisan, mutta sillikin
intensiivisen tunnelman vallites-
sa. En voi taaskaan olla toista-
matta itseäni todet€ssani, kuinka
tärkeitä ja antoisia tällaisel
tilaisuudot ovat. Kiitokset kai-
kille osallislujillel Loppuillasta
vielä etsintäkuululeltiin My),r-
mäki-Cupin kadoksissa olcvir
kiertopalkinto. loku epaiili sen

löytyvän tietystä autolallista...

Ollt Rtssotten

'l'hunder Teåm (ylärivi) peittosi Tigerssit finaalissa.

Mi
vä
pe
en
ka

ilä
lineillä
laat
si
udella?

Kengät
s$ cdc {lokojal5-41).. ......... 5i0mk
I ournamcnt Classic 670 mk

lournamcrt Classic - kalossi.. 750 mk

Harjat
Competitor. synteettinen--..... -. 280 mk
8" siankarra............................ 150 mk
Hammer. 5) nteettinen........ ......600 mk
Hammer vaihtopää...............--... 200 rnk

Kapteenin vaihtopää (ilman asennusta)

Muut
Kalossi.............................. I 00 nlk
Liukuri.............................. I 20 rllk
Hanskal...-........................ I 50 rnk

Tee tilauksesi kesån
aikana, niin voit
huoletta aloittaa
seutaavan kauden.


