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Hieno vuosi
suomalaiselle curlingille

\ | aganon olymprakrsat valaa vuosr srtten tekrvät cur-
| \tingia tunnetuksi laajemmrssa piirerssa Nyt lahes

jokainen tietaä mista on kyse kun mainitaan laji nimel-
tä curlrng Lajrn arvostrrs on myos noussut Samassa
suhteessa. Virallisena olympialajina curling on päässyt
"orkeiden" urheilulajien kastiin.

Samoihin aikoihin pelattiin lajin kotimaiset mestaruus-
kisat Hyvinkäällä Ja mediat olivat kiinnostuneita uudesta
olympialaJista. Helsingin Sanomissa Slvl-kisat noteerattiin
koko sivun jutulla urheilusivujen avausjuttuna. lvlyös llta-
Sanomat tekivät asian tijmoilta aukeaman jutun isoine
vankuvrneen

Lisää lulkisuutta saatiin kevaällä Markku Uusipaaval
niemen joukkueen ottaessa historialliset pronssimitallit
Kamloopsin l\41\4-kisoista Kanadasta. Suomalainen media
noteerasi saavutu ksen korkealle. Lukuisissa lehdissä oli
juttuja kuvien kera. Urheiluruudussakin muistettiin asiaa
esitellä Ja kävivät tekemässä ry-haastettelun.

Edelleen vauhtia lajjn eteenpäin viemiseksi saatiin
Vlerumäen Urheiluopistolta, kun Suomen Curlingliitto aloitti
heidän kanssaan yhteistyön curlingin edistämiseksi. Ja
tästä yhteistyöstä ovat jo nyt hyötyneet niin harrastelijat
kuin kilpapelaajatkin. Tosissaan lajiin panostavat pääsevät
harjoittelemaan hyvissä olosuhteisssa ja harrasteliat
saavat kokea, mitä on pelata luistavilla ja suorilla jäillä.

SM-sarja on ollut monien pitkäaikainen haave, joka on
jo saatu tyylikkaästi käyntiin. Useat huippujoukkueet ovat
kokeneet melko turhauttavaksi paikalliset sarjat melko
kehnoine olosuhteineen. Nyt tarlolla on kansainväliset
laatuvaatimukset täyttävät olosuhteet ja paljon kovia pelejä.

Yksi merkittävimmistä askelista on ollut epäilemättä
Suomen Olympiakomitean huomattavan rahallisentuen
myöntäminen suomalaiselle hu ippucu rling ille ja juniori-
työlle. Se mahdollistaa entistä paremman valmistautu-
miseen kauden arvokisoihin. Pitkän tähtäimen suunni-
telmanahan on varmistaa että Suomi esiintyy Salt Lake
Cityn olympialaisissa sekä pelaa siellä menestyksek-
käästr.

Perinteisesti vuoden lopussa on kerrattu vuoden
merkittävimpiä tapahtumia - niin myös urheilussa. Posi-
tiivista on ollut huomata että l\4|\4-pronssi on muistettu
monissa äänestyksissä. Paras sijoitus oli llta-Sanomien
kolmas tila. Myös Helsingin Sanomat nosti tapauksen
yhdeksi kauden parhaista urheilusuorituksista. Lisåksi
Mitä Missä Milloin- ja Urheilun Vuosikuvasto '98-kirjoista
löytyy maininnat asiasta vårikuvan kera.

Olennaista on kuitenkin eftä curling saa lisää ansai!
semaansa huomiota ja laji kasvaa laajempiin piireihin. Jo
nyt on esiintynyt kiinnostusta monilta paikkakunnilta
cu rlingtoiminnan aloittamiseksi. Nyt pitää takoa kun
rauta on kuumaal

Hyvää alkavaa vuotta!
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OLLI RISSANEN

EM-kisavieraana
inulLl oli ilo paästä nlt
cnsilltnläisen kcrran scu-
ra nraan paikan päällc

crrrlingin l:1!l-kisoja. .iolka tållä
kcrtaa pidcttiin Flimsissä. Sveit-
srssii Markaan lähliessäni aselin
nrirtkallc kollne tavoilc(la: ensik-
srlir) larkoituksena oli scl\ iltää nc
pLriIccl ia ulkoiscl järicslcl] t. lni(ä
lr l\ l- k isat \ilartival.-loisclta lavoit-
laanir oli luluslua liil(D puhecn-
;ohta jana kansainr'älislcn liittoicn
kuin nr)'ös ll]uidcn maidcn kansal-
listcn liilloicn cdustajiin. Kolman-
nclsi tarkoituksena oli nrainoslail
Suonren EM-kisahankctta! Lisäksi
siinii si\'ussa tnvoitteena oli Iuon-
nolliscsli seurata huippucurlingia

ia lilr)nlr\tira Suonlen cduslusioukkueita h) -
\ i1n suorituksiin.

Ilinrsin IIM-k isrl pclatliin pienessii
hallissa..ionka karsojakapasileclli esilleiden
mulaan oli noin 1200. Kisoia larlcn kaukalon
krrrrrplar'\rrr I).iiihin,rli rckcnnettu lilapai5-
kalsomol I Inlli ci kuilcnkaan fiissään pelissä
ollLrl lä) nlla Siransä puiltciltaan karua hallia
nirrirn\r\.rr irilirIIr niin suomahis('n silmissä
scn puurakcntcct. iotka loival sisustuksecn
länlpöä. N4uutoin hallissa ci toiminnoiltaaan
ollur nrilaan scn ihmccllisempää. vastaavia (ia
parcnrpia) liitt)) Suomcsia lukuisia. Hallin
vicrccn oli p!stytetl) kisateltla, josla ylcisö
ja pclaaiar sai\ at kisojcn ajan ruokaa ja juo-
rnar .ja jonnc pclaajat kokoontuivat pelien

i?ilkcen jiilkipcliä virrlen. Puiltccl eivät siis
ollccl mitcrkiiän ihnrcclliset _ja ulkoisissakin
iaricslcl) issii oli ainakin näin katsojan srl-
missä monilta osin parnnla isen varaa. Silli
kisat oli\rt kailion kaikkiaan kokcnrisen ar-
r rrrsct.i.r :rl rn ,rlla paikirlll toistanriseenkin.

l.M-kisoicn äikana edustin Suomen
(ur lingliitl,'.r \\ ('l: rt ru ICF n kukoLtl:issa.
joiclcn tht*t1cssä (kuin n)ös kisapaikalla)
nrinulla oli nrahdollisuus kä)dä mielenkiin-
L,i: r.r kc.\r'lcluiJ nrurJ(n mardcn lj(luslatrcn
lill\sa. I'Lrlrccnaihccrra olivat mnr kisahank-
kccl \ckiicri n)aiden curlinghallil)allkkect,joi-
dcr) osaltir csinrcrkiksi Norialla oli nriclenkiin-
toisiir suunIitelmia. WCF:ltä on myös
nrahdollisuus hakea tukea erilaisiin curlingin
kchilrämisharkkcisiin..iolen myös meidän on
s\)'lä tarltur riihän mahdollisuuteen - voisiko
liitii kaull0 saada vauhtia curlinghallihank-
kccsccn. .'.' Kokousten annisla pclicn osalta
\oidaan todcll. utlä ar\okisoicn pelil ovll
lyhcnonliissli kahdcksän pään peleiksi

(rclc!isiosra johluen) ja cuii Ei\,1-lisojen pcli-
syslccmi muottunce samanlaiscksi kuin
MM-lisoissa.

ECF:n kokL'uksessil pdäsin Lsitlelemään
Suomcn EM-kisahankettal Niin uskokaa
pois, olcmme aikcissajårjestää vuoden 2001
EM-kisat Vierurnäellä, joka haluan olla Suo-
mcn cnsimmäisten ar\ okisojcn näytlämoni.
ECI::n edustaiista asiaan kantaa ottaneel an-
toivat hankkccllcmme varauksetloman luen.
Tässä vaihecssa vuoden 2001 kisoien haluk-
kaiksi järjestäiiksi ilmoittauluiral ainoastaan
Suonri ja Bulgaria. Korostan kuitcnkin, että
hankc on vielä tiiysin alkutekijöissään. Posi-
tii\rren palaute kuilcnkin karrlrili minua
entisestään: me haluammc kisat.,a uskomme,
ellii pyslymDrc rc m),rs rrinonlirisesti jär-
.jeslämään! l'ulcmme aloillamaan asiaa kos-
ke!al neuvollclul Vicrumäcn kanssa pikai-
sesti ja viralliscn hakcmuksen tulcmme.iät-
tärrään ECF:ään ensi kcvåän aikana. Mikäli
kisat Suomeen saadaan, kulen vakaastiuskon,
loivon. että jokainen suomalaincn curling-
pclaaja on tämän hankkocn takana.ia mahdol-
lisuuksien mukaan myös osallistuu tähä'r
hankkeeseen, lavalla lai toisella. K)symyson
surrr(sta haaslc€sta. johon va:rainrrlla voim-
me osoittaa, etä jo criltäin hyvää mainelta
saavuttanut suomalainen curling ei rajoitu
ainoastaan pelaamiseen, vaan että myös
p)stymme. jr haluamrnc järj(slää kansain-
välisel arvokilpailut. Vuoden 2001 kisaisän-
nyydestä päätetään EM-kisoissa Chamo-
nixissa ensi vuoden joulukuussa.

I)elaajanr suurinla nautintoil kisoissa
tarjosivat luonnollisesti pelit. .joita tuli
seurattua lukuisia. Suurin miclenkiinto oli
luonnollisesti Suo en eduslusioukueiden
pclcissä, jotka yh1ä lukuunoltanlatta tulivat
katsotuksi joko kokonaan tai osiltain.
Naisten joukkueellemn)e kävi valitettavan
huono tuuri Anne Icrikäisen sairastettua
koko kisojen ajan. KUD osa peleislä piti pelata
kolmen pelaajan voimin. oli sel!ää, elteiväl
lytöt pystynecl csiltämään paraslitan, n1uta
hiL'noili lai.lcllLn hr kuitcnkin .irarultirul
lavoilteemmc. sijoilukscn seilscmän parhaan
joukkoon ja MM-kisalipun. Mieslcn joukkuc
jatkoi hyviä esilyksiään, ja micleen jäivät
erilyisesri loislokkaar pelil Skollanria ja
Sveitsiä \ astaan. Puolrrälierissä pojat
antoivar isäntämaa Sveitsille - lehdissä jo
etukäteen voittajaksi julistettu- sellalsta
kyyriä. eftä yleisö mykisryi läysin. Miralijäi
lopulta harmittavan lähclle. mutla piiäla\ oilc.
MM-kisalippu. saa\utettiin kirkkaasti.

Olympiaprojeklimme on siis alkanut suunnr-
telmien mukaiscsti. Oli myös muka!aa lukea
sveitsilåisestä sanomalehdcsta, ellai Suonlcn
miesten joukkuc on viimeiscn vuodcn aikana
osoittanut kuuluvansa'nraailnranluokan'
.joukkueisiin.

Voin siis hyvillä miclin todeta. cltä lnal-
kalle asetlamani tavoiltcgl loleutuival.'l'ästä
on hyvä jatkaa ctcenpäin.

Curlingperheemme losvaa!

Curlingliitto on saanut 16..iäsenscuftn Loi-
maalta. jonka torrotammc sldämclliscslr lcr-
vetulleeksi mukaan rakkaan harrastuksenrnre
pariin. Loimaallä oli Vicrunräcllä Sl\l-sari I
karsintaviikonloppuna'dclegaatio" tLrtuslu-
massa laiiin,ja vain runsaan kuukaudcn kulul-
tua liitto on jo toimitanut Loinraallc kaksi
kivisariaa. Pelil alkaval siellä vuodenvaih-
teessa. Loimaan Iisäksi myös Ylivicskasta on
tilaxu kaksi kivisar.jaa. Kun tähän vielä
Iisätään'l'uusulassa ja Turur suunnalla vaka-
vasti valmisteilla oleval hankkeel, asiat nä)'t-
lävät olevan mcnossa oikcaan suunlaar: cur-
ling valtaa alaa. poi: alta rtsut .ia männln
kävytl

Curlingvuosi 1999

Vuodenvaihde on koittanul, ja uusi hallilus
aloitlaa työnsä suomalaisen curlingin eleen-
päin viemiseksi. Minulla on ilo.ja lurrni:r
toimia edellecn t.imän rlhman r(räiänii
Työtä.ia haasteit.r riittää. .ia akliivisia henki-
löi1ä tarvitaan cdelleen lisää. Jolen soiltakaa.
kirjoi(akaa tai veläkää hihasta. kun nähdään.
Pienikin idea on tcrvetullut ja vähäiscltiikin
tuntuva panos tärkeä suonralaiselle curlingil-
le. Tulkaa ukaanl

Miclenkiintoisia pelcjä on luvassa SM-
sarjassc Vierumicllä .ia Joensuussir. .iossa
pelataan vuodcn 1999 SM-Cup. Kisa-
järjestclyt ovat pitkällä ja saamieni tictojcn
perustcella odotetlavissa on hyvät kisat. hi
ole m)öskaiin sy)tä unohtar s(rrroicn on)rir
sarjoJil. Joissa jokai5cllu on mJhJollisuus
kokea pelaamiscn ja onnistumiscn nemu.
Arvokisat odottaval .jällcen suonlalaisia
taistelijoita! Kaiken kaikkiaan uskon, etlä
alkamassa on crittäin h) \ ä curlingr uosi.
Nauttikaamme siitä täysin s)dämin!

H au shoa cu rI i ngvu ottn I 999 | oieol kk n,
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Brasiliasta
WCF:n uusin
jäsenmaa
D rd5ilia on järjesl) kscssaan J4. \tC F:n

I-f jäscnmca ja ensinm:iincn (urlingmrc
Etelä-Amcrikasta. Brasilian curlingliitlo
raporloi eltä curlingklubiloiminta on
aloiretlu Rio dc Janerro.sr. Sao Paolossajr
Belo Horizontessa sekå pian myös Minas
Ceraisissa. Brasilian edustajien oli mui,irä

tulla Flimsin EM-kisojen yhteydessä
pide wn WCF:n kokouksecn. mutta liian
myöhään tullut tieto kokouksesta esti
osallistumisaikeet.l

Kamloopsin
MM-kisat
tel<ivät voittoa

,it,lliåorn

\ /iime lie\ aanij Kanadan Kanrluopsi..:r
V pldellt MM-lisal tuoli\al \oilto.l

noin 435 000 markkaa. 'foisin kä\ i cdcilisur
vuoden Bernin kisoille..jotka luollivat irf
jestäjilleen n1ilioonan markan lappiol.
Kanadassa kuitenkin lehliin voiltoa.ia tilslii
potista meni mm.noin 170 000 mk
Canadian Curling Associalionillc, 55 000
mk Canadian Athles Assistance Fundill'.
.ioka dullda kanadalai5ia curlirrgin pclll'...
valn]istautumaan kansallisiin mestaruuski-
soihin,48 000 mk Norlh Kamloops Cuflir)-s
Club:lle sekä 32 000 mk.'unioricurlingillc.

#

Korea mukana ensimmäistä
I<ertaa junioreissa

f.Z arsinnal \ uoden I9qq iuniorien MM-
-NJ.isoihin pelaraan jallein kcrran Sal-
san Hampurissa tammikuun alussa. Mukaan
on tulossa joukkueita yhdeksästä maasta
yrittäen selvittää tiensä kahden parhaan
joukkoon ja liput Ruotsin Ostersundin
juniorien MM-kisoihin. Kisat pelataan
maaliskuun 20-28. päivänä.

Ensimmäistä kertaa mukana karsii-
noissa on Korean joukkueet niin tytöissä
kuin pojissakin. Samoin kahdella joukku-

eella ovat liikkeellä Itävalta. 'fsekki. -lans-

ka, Iialiaja Venäiä. Suomi, Ranska.ia
Norja ovat mukana vain poikajoukkucil-
laan. Suornea edustaa Aku Kauslccn
kipparoima vaniaalaisioukkuc.

'I iensä MM-kisoihin oavl varmista-
neet.io {pojatrt\ldr) r\årlåmit.r IlLrot} .

Kanada, Japani, Skotlanli. Sveilsi.i:l
USA. Lisäksi Ranskan.ia Norian l)lijt
oval mukana sekå Saksan pojat.å

Uusi Seelanti yllätti
Aasian mestaruuskisoissa

\ /uoruiset Aasran meslaruuskrsat (PCCst
V i.irjeslelliin joulukuussa Kanadan län-

sirannikollaQualicum Beachillä. Alunperin
kisat oli määrä käydä Uudessa Seelannts-
sa, muttajärjestelyissä tuli ongelmia ja
mestaruuskisat päätettiin pelata Kanadas-
sa. Mukana olivat naisissaja miehissä
Korea, Japani, Uusi Seelantija Australia.

Uuden Seelannin miesjoukkue kippa-
rinaan nuori Sean Becker, teki hisloriaa
voittamalla maansa ensimmäisen Aasian
curlingmestaruuden. Samalla kalkesi
Australian seits€män perätläisen mesta-
ruuden sarja. Uusi Seelanti voitti myös
round robinin tuloksella 5-l päästen suo-

raan finaaliin. Toincn finaalipaikka ratkot-
liin Australian (Millikin) ja Japanin ( lsLr-

ruga) välillä, jossa j apanilaisct olivat 9-6
tuloksella parempia.

Finaalissa voiton avaimia piti läpi ollc-
lun Uusi Seelantija ralkaisi ottclun lopLrl-
ta edukseen l0-6 luvuin.ja kisalipLrt Kana-
dan MM-kisoihin.

Naisten puolella Japani.jatkoi pcrin -
teitä voittamalla jo kahdeksanncr Aaslcn
mestaruuden. Round robin japanittarel
voittivat vakuLrttavasti 6-0 lulokselh.i?r
hyvä virejatkui finaalissn kun ULrdcn

Seclannin ) llälysioukkue kaatui ielt o.ti
l3-6 numefoin.ä
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Pekka Sylvancler 1942-1998
urlingkauden alkaessa meidär kaikki cur-
lingin ystävät pysäytti yllättävä uuti-

ncn Pekka Sylvanderin äkillisen pois-
nrcnosta. I)ekka oli mukana Liiton toin n-
|l.rlra ai\an alusta asli. llån hoiti Liiton
cn\immäisen puheeniohtajan Osmo Anttilan
rinnalla t-iiton talousasiat. Pekka tuli minulle
rl|rr.kir prilsr curlingiäillii m)ös ollessant
LIlon puheeniohraja 9l-97. Myds silloin
l'(lka oli mukana Liiron hallituksessa scn
f hr-asioidcn hoitajana. Pekka oli vastuun-
tuntojnen. l,iitlornnle pääslyä valtionavun
piiriin hän huolehti niin vuosittaiset valtion-
rpuhakenrukset kuin varojcn käyttöselvi-
l\ kset. Hänen ammatitaidostaan oli kurran-
.rf\.,r\la ilnrri johtaessaoi I tittoa. Pekka ei
ruina chrinrt kiireilråän hallituksen kokouk-
\I . multa hänellc kuulunect tchtäväl hän
ilrrra hoili aiallaan.

lcimme l-iiron hallituksen joukkueella
nrirrkirn Iluotsin L iilon 75-\ uolisjuhliin .ia
osall jstuimme myös .iuhlaturDaukseen. Täl-
LiIr opin parenrnrn lunt<maan Pekkaa ja
cf il\' isesli hiincstä jäi mielcen j älj ittelcmärön
rirnn laskca Ieikkiä. Hiinen kanssaan olr
hclppo tulla toirneen. Rakennellessamme
I iiron avuslushakenluksia ja selvityksiä
opctusminislcriöön keskuslelut kääntyivät

silloin 1ällöin mökkielämåän. Näiden kcs-
kustelu.jen johda amana haluan osoitlaa Pc-
kalle lopuksi muutaman ajatukscn.

Siella nökilläsi polk odolaa turhaan
Jalkasi ei astu enaiö verannalta ranne c
kcitesi ei 

^jönnä 
veneuö vesille. I'ih ptiti

huokaa, Pekattontuna.

Pekatlomana jdtkantne m),ös vhtei\!(i hur
rasIuslanne. Sintijohlit \,asI n!u bisesIi
lalouttamnrc ja h olehdit niislö p i (ista.
nilkä neille niuille olivat yieratkr

Sittti et laillanne kr,sela. Sinä ttediit n\ t st n.
nltl(i ne ntltt yain arvelcntne. Kutt kutt-
ntoitan ne t|.iin stoari, tehti.t,udsi ltr
lor',t' uIIaii. IknD.lln, :,tnntllt l,tlt t.tyt t, st
Ltskonne sinun j,mm.irttirrain cu;i Iui-
paamne sinua, Itekka. Olet vkst ntaisti,
enennldn hui koskaat,t ennen

Suomen
Curlingliitton
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Hyvinkää
Vantaa
Joensuu
Helsinki
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Suomen miehet neliänsiksi
curlingin
EM-kisoissa
Suomen miehet
ylsivät l<autta

ail<ain
parhaaseen
EM-suoritul<seen
joulukuun alussa

Sveitsin
Flimsissä .

Pronssiottelussa
Norja löi
Suomen niukasti
6-5. Miesten
mestaru uclen

vei Ruotsi

vo ittamalla
Sl<otlan n in

finaalissa 7-5.

l\ /farklu UtrsiPrir\ rlrrt(rDcn
IVljohtarra sur)nralirisioukkuc
aloitli 8 päivän kisaurakkansa
häviämällä -fonnod Andrcäs-
senin Norjalle tahnrean Pcli-
esityksen jälkeen 6-5. Toisccn
oteluun lähdettiin iatkoa aiatel-
len pakkovoilto mielessä .la
Tommy Sliernen kokenul tans-

kalaisioukkuc sai nöyn)ä luke-
min 7-6 suomalaisten edessä

Seuraavaksi kaatui MartYn
Deakinin englanlilaisryhmä ru-
meroin 6-4.

Ncljännessä ottclussa vas-

taan asettui useila MM-mitaLeita
90-luvulla kahminut David
Smithin skotlantilaisjoukkuc To-
sin David oli siirtyn)l kolmos-
hcittäjiiksi ja Gordon Muirheadoli
ottanut kipparin ja nclosheittäiiin
toimet. K) seincD joukkuc oll
kaatunut kahdesli KamlooPsin
MM-kisoissa, jolcn tasainen ol-
telu oli odotellavissa. Ja niirt vain

kåvi taas että Suomi oli Parcnlpl
luvuin 3-2 melko Poistovoittoi-
sessa pelissä. Voilto iicsi salllalla
lohkon kakkostilan varmistumis-
ta ja puolivälicriin päiis)ä Vii-
meinen ottelu pelatliin Ranskan
joukkuclta vastaaD ilman suu-

rempia panoksia ja voillo kir-
jalliin suomalaisillc 7-6.

I'uoli! äliofissä vaslaan ascl_

lui ko\ ana curlingmaana lunnctlu
S!eitsi. Sikä!äisissä lchdissä

.joukkueen kapteeni l'elix
Luchsinger antoi kommenttcia.
joissa uskoi Suomen ioukkueen
kaatuvan selvin numeroin. lbisin
kuilcnkin kävi. Lähes läYsi halli
hilientyi liki tliydellisesli suonla-
laistcn pelatessa )'hden kaikkicn
aikojen parhaista Pelclstiiän.
lsäntärnaa Svcilsi nöYrtYl mu-
scrlavasli lukcmin 8-3.

Voitolla Suomen joukkue
pääsi välieriin,.iossa vastaan tuli
kahclen vuodgn lakainen l{t|olsin
maailmanmestariioukkuc Peter

Lindholmin .iohdolla. Ollclu oli
odotetun tasaincn kummankin
vuorotellessa .iohdossa. Viimei-
scc'r päähän lähdettiin I{uotsin

iohlrcssa 7-6. Suomen tull va-

rastaa yksi pistc..iotta ottclu olisi
vcnyn),I jalkopäälle asti Yrilys
kuilcnkir epiionnistui viimeisen
hciton lipuessa pilkäksija Ruolsi
linaaliin tuloksclla 7-6

Pronssiottclussa vastaan

ascttui Tormod Andrcassenllr
Noria. Paras lalaus mcnl seml_

ollcluun, nrutta alkulohkon tap-
piolle suomalaiset lähtiviit hake-

miun hyvitystä. Ottelu eteni

loppua kohdcn suomallislen Pai-
noslacssa. Viimcisessä Päässä

kocttiin kuilcnkin ikävii nolklh-
dus. Rutiininonraiscssa porstos-

sa cpäonnistuttiirl,.iolloin Noriit
suoiasi ykköskivensä iota cl crriiii

Uusipaavalnicmen viilneiscllii

) rittämällä saalu Pors. l-oPPtr-

nume.ot Norialle 6-5.
Vaikka Suorrcn crrlling-

historian cnsimnläincn IIN'1-nl1-

tali jäi harmilla\an liihcllc. niitr
kokonaisuutcna kisal nlrnl\ iil
micsten osallä efinonlaiscsli
Ncljäs siia anloi pontla s illc tosi-
asialle. ctlä Suomi on kiilaamassir

itseään Euroopan curl ingcliilliirr
Nyl sen ovat monct tllkomilrscl
asiantunlilalkin !allniita In) ijn-
tämään Micslcn Puolclla nä) l-
låä 1äll.i hclkcllä olc!an scil\c-
män suhtcclliscn lasavlh\ iril
naala. joidcn larkkaa.iiiricsl) |ilii
on vaikcala määrilcllli. Nijidcr)
takana tulcc tnuulalllan lllililn
ryhmä..ioidcn nukaitll oll llotlsc-
nrassa naapurinlaanlnlc Vcnli jii

Micslcn joukkue fclrsl
Iäpi kisoicn sanralla koostunrLrk'

sclla eli Uusipaa\alnicrllctr lisiik-
si Ville Mlikelä, lonl)1i liiitr.lir
Jari I-aukkanen. Viidcnncn pclla-

ian roolissa oli IluDssxsla paflln-
lunnl Rainlo l-ind,.ioka pclasr .rr-

noaslaan Pronssiollclussa Not-

laa \asläilrl

a
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SM-sarjan avausta hallitsivat
tutut joukkueet

Curlingin SM-sarja pyörähti
käyntiin marrasl<uun lopulla
Vierumäen upeissa olosuh-
teissa. Hyvinl(ääläiset olivat
ensimmäisen osat u r naul(sen
pääosissa.

rc\lcr S\l-sirrin pclilLirirrr al.iiiI]ii osil-
Irrr nrukscna hclnrikuLrn puoliviiliin nrclr-

ncssli. .loLrkkueilil on nrukana kuusi. jotka
llrrrittrrn I I joLrllrrccn larsinnassr nrarras-
kuun Iuoli\ iilrisai 'l u.rruksissil siioilukset
rnaarii\ 1\ !iil \oitctlujen oltcluidcn l)crLts-
1lr.llr ix niiin kart\viil ar\okkulrl S\'1-plstccl.
.lr)Lri\e\\ir lurrirLr[\cssl.ioLrlkLrcct kohtaur at
I i\L rl 'r j rr... t,'t( tf. :. .'rkl,t( \.,trlir,ll
io\r\\ \Nl kultlil kilularnsil p0kannut.joLrl-
lLLc cLlLrsluu Suorrrcn Jci.jonlra \Lrodcn I999
I \1'L .r,rs:a ( hlrrrtonirissa Iiunskassu

Krr\inloihin o\xlli\tunc.r kuu\i h\ \ ln-
l,' .'..r.lluctt , \(l\. i\;rt lirrkli tr(r{i
rrrrri|rrri:cen SN'l-lu aulsccn .ii iiilliviir
li'cJl\rLur) \ekli fliaikuupunLi\cLrdun ioukku-
eet I ,lrr r'itronuurr i\ain II\ \ inkiiii|l.loukku-

ccl lrrllrlsc\ill lii)delliscsli SLronrrn crlrll|]!l-
kcDtliA. Ir]sinrmliisan lrrrnaukscn parasla pc-
liii pclasi N{arkku LJLrsipaavalnicnrcn .joLrk-
kuc. Viidcstii ottelusta viisi voilloir todclLr
sclkcin lLrkcnrin. 'li)rscksi pclirsi Prkkl
Sililrclaisrn .iohtanla tiintiin vLrotlcn S,\l-
hopcitjoukkLrc oltanrnllx J \oitloa .la
hii!riin1ällii vrin (iusipilavrlnicmcllc..laclulle
k,'ltn.rntt.llc :iitllL l.rh,lcllu r.'rt,,lt:r .j.r
k,,lrrrcll:r t.,fl'r,'ll:r trrlr.rt Ju:.r I rr.ip:rrr-
VaInicne n.johtama nelikko sekii I,cfltLl Piilol
.j.rrrkluc. \crrr:r:rr:r:rr lrrfr).rrk:(.(.rr :.rrl\r'r'-
scslä .iai\iil karsimnrn .lori 

^roD 
.ja Juhir

I'ckrrislon ioLrkkuect
\.ri:.1 l\(lr.r\ rl rl. lrlli,Jl \rrti||r.

.jossa.jokaincn neliiur \iikonlopul) pcli las-
kctua0 sarjulirLrlukkoon.jlr pa: as cdLrslaa Suo-
nrcr !. 1999 I:l\l-kisorssl. NaistcI puolcllu
lullu \ oitlllr oli .laalr.r.lokclar].joulkuc, kot-
firc \ oilloa cikii hii\ iijilli. li)isenr Kirsi N) kai
scD nelikko (2 \oi11oi|l lllppio). kolmanlcnir
\'lalisa Orrarscr) ( l, ? ).iir Icliär]tc il .JocnsuLrtr

N,l in na Malison (0/3 ).joukkueet.
Seuraavan kcrraD Sl\4-pislcislii taistcl-

laan t:ifiän lchden nrennesså painoon.
Jari Luukkanen

Harj oitusmatl(a Sveitsi in
\ fr. .t.I tr.r:rt"rrlkr.c lii\ i I irIr \ irl,' r lLrr-

l V l rr r.r . ,' r.r 1,'itrr.l. inl.:r \rL r.r..r I rr. rn
()\l li\lulliin tlcmr\sii \\brld ( urlinq IbLr lru-
fofciur l,rlfriluLrn ll. - 25 10. 1)aikallir ol1 J2
nrulrilrtrrut cltdotlorrlun curlirui:lrittrin luulLl u
. .1 t ri.,.r . .r,r':' K.rt.r,l.r.t,r ii I s \ t.r ,r.li

I{llrrr.L tLrnrirukssrrrolt iaor\r Ir ll5 (100 lrl\.1.
jotert trrrruLrs oli \arnllrsti kilnnoslr\a kuikillc
hurfLrillc

lJcllrLn turn.ru\ nreni \uhlcalli\cn h\\ln
IrrL()r It)rLi!ir san. crtli irllc ai \.ntLl.iuu|l.ililihur-
\)rll( 1r.r .J()Lrlluc ollr kolnrc \oiltoa lil Lirksr
r,l l r"r .. ' L, ,.il[|lr,rl.Irr.rr l\lrJ rl| l',,r'
rrhrprrlkrrnorlta Sr {)rtukick5r tiii silrl 9 -12.
I r r.r'rf . r\,'irti I'.,1 Il\.rrr K,rJr..,l:..t, t.r t,,i-
\ck\r tulr lr)ukkuccnrnlc isiirrlii Iloiand Moscr
hlr j,rLtrrrpuil,kukurrnullann)rc Ilufgdof llslil.

\errrrlrllsr riikoksi SLrorrcn.joukkucsrrr-
l\r L.rlliLll IJuf!dor'l nrnrisccn k\liiiin ilsLInaan
lir lril r) llclcnrrill \cufaa\ilir \VCI-lruf{)pctl

osiikisaa vartcn. Joukkuc pii:isi har ioillclentaan
l':ri\ rllJr,l.) rriIla i.r p.llurnr;rr iicl.rh.ll].rr-
tusotlclun.iosslin piiin S\cilsra Nllrl-pronssl
oli lclrn) t.joukkueesla hrlLirun har joilusvaslus-

t.ri.u) t.r t^ulkr( l(l,r\il,irr l,,lrrr-.,..r lr.'ll,.,rr crr
rastLrslajilr rastaan huioilusollelLritu. jolkl
.joukkuc rn\ iis kaikki \orttl

llidlissii ilrrieslclt) 10. lliel li)!rring I )-
l'1.\ k lthI t\,,, \\l l-l r.','f(dt L, rr\,,\
Jrcllii oliluiolla rdlLl rrrcncsl\ jillc ltutauksan
trsi) ci ai\irn ollLrt llernin lrsoa. I'cl1s\stetrnl
.,lrifrl,'lIrl \( rll,t. r r\.rk,t l:.,kilriIr \.il(t-
llrlir päitii.ia lchl\ jii pisrcitli. ioidcn l)crtrslc.llir
.joukkucct rarrkutliin plrcnrnluusjarlesl\ksccrr
jr Ioppupclcihirt. i\lukrura crli 213 iouklucltir
S!crlsistii. tJS^:sta. Iiuolsistaja Suomcsla.

I)clisvslccnri aihculli har nraita hiuksia
,rr,,|Lrlrr.r'li.t.r,. ort.r,,,l. luprrlr.r ll.. r,1 r...r
k,,lrru.. rrrrl.r,'.l.uttr .' p.,lkirrn..rll-krr.

.ltri LaukÄunen & !ll
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Curlingl<auclen

1998-99 avaus

junioreiden osalta

tapahtui 7.-8.

marrasl(uuta

Myyrmäen

jäähallissa.

Tuntumaa jäähän

lähti hal<emaan

noin l<al<si-

l<ymmentä

hen l<eä.

-filairuus oli krutlcn cnsim-
I rnaincn lahcs jokaiselle. silll

piiiikaupunkiseudunkin curlaajr(
piiiisi\ är liiisiksi kiviinsä noin
Luukaulta normaalia myöhcm-
rrin.johtuen.iaakonc\ ioisla hal-
lilla. Jääaikaa kenyi kahdessa
päivässä kaksitoista tuntia jään
ollesså lapansa mukaan taas
kcrran mclkoisen oikukas. I-lar-
ioituksissa p) riltiin vakiinnut-
tanlaan liukua sekä suunnan cllä
loinran suhleen. Onneksi jouk-
kucet olivat automaattisesti
liikkeellä hiukan porrastetusli,

.ioren jääajasta ei päässyt synly-
mään kovinkaan merkittävä on-
gclmaa. Huilivuorossa olevien
kanssa ihnreteltiin mm. talven
lulevaa peliohjelmaa.

Eclustustehtävåt

Kaksi juniori.ioukkuelta - Saas-
tnn)oiscn .io!kkue Jocnsuusta ja
I'ckariston.joukkuc ll),vinkäältä
osallistuval omien paikkakunta-
kohtaisten sarioicn lisäksi myös
Vicrunräcllä pelallavaan SM-
sariaan..,oten hyvää harioitusta
on tiedossa runsaasli. Talven eh-
kä tärkein koilos on Flampurissa

Tigers lähtee Hampurin MM-l<arsintoihin
Finaal issa l<aatui Saastamoisen ioensuulaisjould<ue

Voittajajoukkue Tigers Vantaalta: (alkaen vasemmalta) Tony Träskelin, Aku Kauste (skip),
Okko Kauste ja Kim Träskelin.

lamn)ikuun 6-9 päivänä pelal-
ta!a MM-karsinla. Oh jclma on
melkoiscn liukka. sillä nrukana
on yhdeksän .ioukkuella.ia peli-
päiviä kolmc. Viimeinen päivä
on varaltu mahdollisille tie
break -peleille. Kaksi parasta
lunastaa paikan Ostersundin
MM-kisoihin keviiällä | 999.

Suomen edustus.joukkueen
karsintaturnaus pelalliin 12.-
l l.l2. Vierunräellä samaan ai-
kaan. kun seniorit pelasivat
omat SM-kisansa, joista toi-
saalla t?issä lehdessä. Peliohjel-
maa laadittaessa p:iätettiin, että
pelataan kaksinkertainen sarja -
kaikki pelit keskiradalla, jotta
olosuhteet ovat mahdollisimman
hyvät ja tasapuoliset.

Halukkaila taistelemaan edus-
tuspaikasta ilmaantui kolme -
Hirsimaan joukkue Hyvinkäältä,
Kausteen joukkue Myyrmäestä
ja Saastamoisen joukkuc Joen-
suusta täydcnnettynä Hyvin-
kään Pekaristolla ja Tuomisella.
Sunnuntaiaanruna Hirsimäen
kohdatessa Saastamoisen olivat
Hirsimäen mahdollisuudet käy-
tännössä jo kariutuneet, joten
peli ajautuikinjo ennen puolivä-

liä kiiltcl),yn.'lauon .iailkccn
Saaslann)ista vastaan asctlui
ensirtrnläisellä kierroksella 1u-

vuin J-3 laipunul Kaustccn M-
Curling Tigcrs. Akun joukkue
oli siis pakkovoiton edessä säi-
lyltääkseen mahdollisuutcnsa.
Peli lähti hyvissä merkcissä
käynliin.ia pisle pisteeltä johlo-
asema vahvistui vastustajan \'ir-
heiden myö1ä. I'eli oli kätlclyä
vaille valmis Iukelnin 8-l kuu-
dennen päänjälkecn.

lännitvstä
l<öl<o råhalla

Jännitys lisääntyi siirryttäessä
tie brcakiin. Peli lähti käyntiin
edellisen pelin malliin Kausleen
joukkueen napsicssa pistecn
per pää - välissä.joku nollakin.
Puolcslavälistä eteenpäin alkoi
piste-ero kaventua. Kahdcksan-
nessa päässä Saastamoinen on-
nistui piilottamaan kiven pcsään

keskilinialle kahdcsti peräkkäin.
Ensimmäisen Aku selvilli tyy-
likkäästi tuplana, toisella yrittä-
mällä ratkaisu oli hiuskarvan
päässä.

Siirry iin.iarkopiiähän I'!-
li clcni nrclkoiscn ä\'oinrcrlr.
Iosin yksi suojakir i pcsän ct..n
.jossain vaihecssa crehlyi iiiri-
Drään. Poislol onr istuival ill
Saastamoiscn joukkuc laisi hcir-
tää kerran läpikin. l)cli ratkcsi
viimeiseen kiveen, .ionka /\k u

heilti varnlasli pesäiin. Kcllo
näylli | ?.45,.joten.iäi !iisiroislri
minuultia huolloaika en ncn

.iiiäkiekkoiliioidcn luloa.
Hampuriin lählcc siis \.1-

Curlingin junioril hcitloiär ics-
lyksessä Okko Ka!stc, Ii)n\
liäskelin, Kim Träskelin. iir
kipparina Aku Kauslc.

Lopputulos oli ehkä uscinr-
mille yllätys, multa totuus on
se, etlä poikien heitlo oli hic-
nosli kohdallaan ja lakriikka {rlj
mallikelpoinen - ans{i(lu voillo

Ju n ior i ja va I me nnusvas !.ut | | t I
TIno Ku'lrtlJ
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Curlingliitto siirtyi nettiaikaan
Suomen curlingliiton l<oti-

sivuista on ollut puhetta jo

ainal<in parin vuoclen ajan.

Teki jät ovat vaihtuneet
useampaan otteeseen,

mutta l<eneltål<ään ei ole
löytynyt riittävästi aikaa ja

l<iinnostusta työn loppuun
viemisel<si. Nyt sivut on

viimein saatu siihen l<untoon,

että ne voiclaan lull<aista
verl<ossa l<ail<hien nähtåväl<si.

I .,fnulc5d5lii lupasirr ottal .iruicn
LkL,kL)iurr5rn lrr.rolels,rni Jukkr Lch-
r',,( | ir. [.r'r hin( llä ci I ii in) t Jikar 'i! uJcn

Lasalrniseen muiden kiireiden keskellä. Siitä
lir'rrr. |h'r \r\rii rakcrrncllcssc kulunul tunti

.ios loincnkin. Muulamat henkilö1 ovat
lirIjonnccl apuaar (suurel kiitokscl!), mutta
pliaosin homma on jäänyl yksin puurta-
i]l tscksl.

Valilettavan useasli I nternetissä lörmää
sivuihin, joiden 1iedol o!ar a-iat sitlen van-
hentuneita. Its€ pyrin ylläpitämään sivuja
mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Se ei ole
kuitenkaan helppoa, vaan vaatii muiden
apua. Toivonkin, että kaikki,.joilla vain on
mahdollisuus ilmoittaisivat muuttuneista
tiedoista, sekä tarjoaisivat tietoä uusisla
lapalrrumisra. Aina riilrää uutl:r lisätlävää ja
sivuien päivittämistä.

Näin haluankin kutsua kaikki suoma-
lai:<r curlrngpelaajår .iarkamaan si\ uien
k(h illel) ä. Esimerkiksi paikallissarioien
tulospal\ elun ylhpidosta suurin \astuu.iäa
eri paikkakuntien aktiivelle- Jokaisen paik-
kakunnan omalla vastuulla on tulospalvelun
ajassa pysyminen tai pysymättömyys.
Samorn suomalaisen curlirgin hisloriilisla
kiinnostuneille riiltää varmasli lyötä.
Sivuilla on tällä hetkellä vasla murto-osa
siitä tietomäärästä, mitä voisi olla, joten
kaikille kiinnosnrneille riittää tekemistä.

Tällä helkellä sivuilla löylyy suomen-
kielisel curlingin säännöl kokonaisuudes-
saan. lyhyl lajiesillely laiia tuntemallomille,
seurojen yhleysliedot, halliluksen toimen-
ku\ rn kuvaus .ir liiton sduinnö1. kilpai-
lukalenteri, sekä tietoa uLrdesta SM-sarjasta,

) m. Edustusjoukkueisla on tulossa liiä.i
asiaa, kunhan ko. joukkueet vain saavat
oman osuutensa valmiiksi

Curlingliitto teki sopirruksen sivujcn sr-
joitlarniscsla Aqinra lrteracliven palvclinrcl-
le. jonka lar.jous sivuien siioittamisesla pal-
velimelleen osoitlautui halvirnaksi.ja.jousta-
vinmaksi vaihloehdoksi. Lisäksi Ajaslo OY
larjoullli sponsofoimaan liiton sivusto,

Tätä kirioittaessa sivut on saatu verk-
koon testausta varten.ia yleisön nähtäväksi
ne (oiron mukaan saadaan.io ennen Linral
lrhden ilmcstlrniitå I litt,' on lralcn l .i\|l-
ja vartcn omaa domain-nimeä (curling.ll).
jotta sivuillc oli mahdollisimman hclppo löy-
Iäii. I IIK:n. iokl rl) iintåä . fi iurrrcn (l'\rraIlrr.
hilauden takia sivuia ci vielä ole saalu oikc-
aan osoittccsccn.

Tervetuloa käymäånl Palautella olan mr.-
lellään vaslaan.

Åku Kausle

VIERUMÄKI

TUO JOUKKUEESI
URHEILUOPISTON

LEIRILLE SUOMEN
JÄÄKESKUKSEEN

Suom en C url i ngl i ito n valtaku n n all i nen
valmennuskeskus

Suomen Urheiluopiston jääurheilukeskuksessa
käytössäsion mm, seuraavat tilatra palvelut:

* 3 huippuluokan jäärataa
" ammattitaitoinen henkilökunta tekemässä
jäärä

" 11, pukuhuonetta, 7 kuivaushuonetta,
pesula, 30 hengen videoluokka

* sähköllä toimivat jäänhoitokoneet
* langaton äänentoisto, erilliset
videokuvaustasot

* runsaat oheisharjoittelutilat
urheiluhallilla

* testaus ja lihashuoltopalvelut
* viihtyisät majoitusmahdollisuudet
* urheilijan larpeita ajatellen valmistettu ruoka

seisovasta pöydästä
* asiantunteva, palveluhaluinen henkilökunta
* valmennusosaaminen

Lisätiedot ja varaukset myyntipalvelu/
Terhi Päiviö puh.03 8424 131

SUOMEN URHEILUOPISTO
Valmennuskeskus
19120 VIERUMÄKI
puh. 03 U24 11 (vaihde)
faksi 03 U24 228

YvtERuMÅKl

MENESTYS
LOYTY]'

Stl()Il[:51^

,€
\/(öJ
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Vierumäellä iärlestettiin
lz.-13.12.
ensimmäinen
virallinen Pohjola cuP

-il<ämiehille 45

vuotiaille tarl<oitettu

curlingin SM-kisa.

Jould<ueita oli

ilmo ittautun ut

ilahduttavasti peräti

l<ahclel<san.

foukkucct oli jacll) aluksi kahteen loh-
Jkoor. A-lohkon voittajakst selvisi hlrtn-
käälåinen Liikunta lJuntunen) .ja toisen

serrilinaalipaikan valtasi Eläintarha
(Sundell). Lohkon kolInonen oli Tahko
(Musio) .ia viimeiseksi .iäi Pieksämäkr
(Tiilincn). Lohkon B voilli A-Curling
Hclsingin suunnasta (Kauslc). Kakkostila
ratlc,r vaita f-heiton Jalkcen. Slinä
onnckkain oli Willi Il (Pekarislo) 7 pisteellä.
Yksi ennakkosuosikeista eli HYPS

(Orraincnr iai kokoon 5 pistellä ja pulosi
näin mitalipeleistä. Pieksämäki (Kähkönen)

oli Iohkonsa viimeinen. Semifinaalissa
Pckcrisro \llätti Jltntus(n lemmi menetti
pelirr hävillyään yhden pään 0-4. Toisessa

Voittoisa ikämiesjoukkue Willi
ia joukkueen kapteeni Pekka

ll: Jorma Mäkelä, Seppo Suni, Juhani Eholuoto
Pekaristo.

kohtaamisessä Timo Kauste kipparoi voilon
Sundellista 5-2. Ennen lurnauksen alkua
Tenrmi kertoi tulleensa hakemaan mitaliaJa
sen hän tekikin voittamalla pronssiottelussa
Sundellin 8-5.

Finaali oli merkillinen lukuisine runsas-
pisteisine päineen. Voiton ratkaisemiseksi
tarvittiin kaiken lisäksi jatkopää. Siinä Jorma
"Villen isä" Mäkelä taituroi voiton Willi
ll:lle sataprosenttisella viimeisen ktven

heitollaaD täsmälleen pcsän kcskipistecsecn.
Loppunumcrol I2-l lr Näin lcklJ I'ckirriilo
sai loisla vuolta kestäneille.ioukkueensa 25-

vuotisjuhli lle sopivan päätöksen. Vai viclåkii
juhlat jatkuvat? Joka tapauksessa vakurr-

rus) htiö Pohjohn lahloittama kiertoPalkintu
menivuodeksi Willi ll:n haltuun.

Juhani l leinottan

Varrelta virran
C M-.aria karsinnrt o\al takana ja Joen-

!)5uLIr r;icsloukku(er hakevat vauhria divt-
sio,rnan luolclta. Nai5joukkueila SM-sarjaan

ilmoitlaului nel.jai.ia naiset pelaavat kaikki kaik-
kia vaslaan j okaisen a turnausv i ikonloppuna.

Vicrumäellä on nautittavat olosuhleet pe-

laanrisecn.ia.io n)4 voi todeta yhteistyön Vleru-

mäen kanssa olleen erittäin merkittävä askel

po\llii\iicen Juuntaan lain tunncllu\trudetr ja
kehill\1rlisen suhteen Suomessa.

Joensuun ykkösmiehistö vasemmalta:
Mika Malinen, Pekka Vaittinen, Pekka
Lautanen sekä kokenut konkari hyvin_
käältä Juhani Heinonen.

Joensuussa on lajimme ollut erityisen
kiinnostuksen kohteena - kiitos olympiavuo-
den jd \y'arkun iouklueen MM-pronssin
Kiinnostuksesta kerloo suoranalnen tulva
yhteydenotoja lajista kiinnostuneilta. Tois-
taiseksi enlmc ole tänä syksynä edcs markki-
noineet seuraamme aktiivisesli vaan kiinnos-
tus roiminlaan on ollul uusicn lulijoidcn la-
holla spontaania. Uusien hanastajien lisäksi
tiedotusvälineet oval kiinnostuneet esittele-

mään lajia lehlien sivuilla.!a radiossa. Kaksi
paikallisradioyhliötä sekä Pohjois-Karialan
radio - nraakunnallinen - ovat käyncct hallilla
tekemässä materiaalia lähel)'ksiään !aden
Posiliivistalll

Anne ja l),töt käviväl Jocnsuusså loka-

kuussa tuomassa tietoa.ia lailoa.iäscnillcnllnc.
Osalotlaiia lilaisuudessa oli parikymnlcntä.ia
poissaolleillekin maleriaali on ollul .iaossa.
Positiivinen tapaus - näitä loivdtiin lisääl
KIITOSI

lkäprofiili on sel\ äsli nuorerenraarl piin
ja positiivista on ollul havaila l0 - I I vuolr-
aiden innostuneen vanhempjensa nrLrkana

kokeilemaan liukuia.ia kiviä. Kun pakkilset

eivät vielä ole pahasti häirinncet oval olo-
suhtcet olleet lajiin lutuslLlllamiseen h)\ät.

Tosiasia on, etlä seuranlme on kolnlcn
vuoden sisällä pystyttävä vaslaanlaar laiin
kasvuun lämpimällä hallilla. Kilpaioukkucr-
den kehitys ei nykyisissä olosuhteissa nlcnc

enää eteenpäin ja harrastajat lympäänl)väl
pakkasiin ja tippaongelmaan. Kaksi - kolnle
vaihtoehtoista suunnilclmaa hankkecn

lotcuttamiseksi on _io olcnlassa.

lcr\etuloa lailille uustlls.iä'(nlll( ]:r lr\\i.l
pelejä kaikille teille - I-AJITOVERTI I



Vierumäen l<anssa solmittu
val mennusyhteistyöso p i mus

3. Valmennus- ja l(oulutustoiminta
Stro id liiIo kchillli\ill Viefunrlirn \irlnrcn-
nu\licsku\tir lirjin raltlkunnalliscna r alnrcn
nus- ja koulutuskcslukscna SLiO tar'ioalt r al-
nrcnnuslcskukscn irsilntunli.in-rl)uil koulu-
tr...rr.rrrr,rttrlr,..,r l,'.rlrrtr,.t.rl .rl,trrrrri. rr i.ir'-
icsliinriscssii. Iucnnoirtrtissa- har'ioillclLrn oh-

ilrrrkscssa iu lcslisuLrnnitlclLrssil
l :r'ir, l.rrl iir k'l|lIr rl.Jl l,rrir:r:rt. irrt-

t..r:rr:r.r' r\ llrtrr.rr'ikrrr,.iir.r. :',ll,,rrr',li'-
lo nllrksrx lii\lcll\.icr) p:ii\likirioicr n)ukIi-
\r.\lt i'l,cltirtr(.n prrllkr,rt. \ lrtci.tr,ilrrr.,.,irr
r ininriedellll) ksrl o\ irl I i osarotlliiln luku-
Iniiiirä .iii kilh(lcr vLrorok.luden (=15 opc-
lLrslunnin ) kcslo. Kouluttajakor-rauksct on
lLr\ irltu liillcc5sä l.

4. Maioitus- ja iäähinnastot
( )l)islo csilllili kolnrc kur.rkaullil L'Dr)0D kunkr)
sopimusr uorlcn rlkuu sopinluksccn liill\ \ iirl
hirnaslon. _iotl opist() silo0luu noLr(lirlllnririrr
ko. sopinlusvLrodcn aikillla.

iii I iilon hinniit lcir(ill.i. SNI-.irriirr) irilill:l i:r

\irlrncnrdlkoululukscssir ruosin l9913-l999
'I ii) sihoilo:
Kirskelä-.lukola. lunlirnrillil l.l0 nrr., r r r
l'ihkirl:). .l\lrniil 165 ml, \rk
( ountr'1 ( lLrh-hotclli. Kunlokllii -'ll{) rrL \fk
(\ iih. I hdnl ,nrttkki)

\lrr,r'rtu. trrP:rlrtrrr, l-.1 lrcrr-'irr hrr,rrrri,,.r
l-isii\uodcnuioilukscstn (lnikäli rarsinarsra
r Lrodcpirikkoja ci olc) !'cloilclaan lll() mL'r rk.
Singlclisä on ll5 mU\,fk. Ilinnal sislilliiväl mir-

.ioitulscn- plii\ iilliscn. aamiaiscn.ja lounaan.
I iittu .rr:r trrpnlrtrrrricrr rrl,ritrr:-.irr pni-

lijsfiii\ i ä )hdcn.ja nruin:l pei\inii kaksr \e-
loiluksclo lir .iääiuntiI yhlä varaustapahlu-
rriril kohdcn. Ko. päi!icrr.iäähinnat ovat hin-

na\ton nruklriscl. .Jlilin \lrlntistclLrur) lxr\ rllil-
r astr ujrstu. jos sc on kohtuullincrr. ei r cloite-
lii cfllscc

5. Testaus, hieronta ja
valmennul(sen seuranta

t tpr.t,, ;.r lrrttI k.hrlr.r\:,1 \lr.l(...r ir JlIl. .r'

\nl|ncrnuk\rn scufirntlliiIic\lclrrrirai Ilicr(rI-
tlrplrlr clrrt r oinrlrssaolcr lrn ltirtrlr:lorr ntLrkitrrr

6. Suomen U rheiluopiston
saama näl(yvyys

S[,O:llil on oikcus Lii) ttaiii cL||lir!in \ rltlkurr-
nalliscn \illrDcrlnuskcskukscn nlnrcai onlrssil
markkinoinnissairl. l.iill() lukcc \ulnicnlrs-
kcs ku s\ htcisl\'atlii:
- rrr.rr'klrrr,'rtrr.rll:r lrrtr'r lrrri i I.r \ lrt(r,r.l

k ursse ja

- suosill{lcn]lrllr \/icfurniikeai \! rrlricn
harioil!rs- iir lciriprikl,lnn

- antanralla opiston lii)lli;iin liirorr
scurlfckistcf il criksccn sor itLr:ti

-.iiir iestiirraillii vuosrltain a in rk irr r hdcu
nricstcn nraa joukkLrccn leirin \/icrunriicl lri

- SUO sirl sopin)ns\ Lrosittain itrkaiscsrl lii-
ton.jiiscrlchdcI r]unrcrossa slrLrl kli\ l-
töairrsai \ cloiluk\cllir r Ilnrcnnuskcskrrk:err

fi,l\.l|lt(rr rlrr,'rl.r'. ,.r J.rll.l\ l:'\ ll,ri
\ir(i:l,,rr lri,,llrlrri.(.1.r \r\lirir,,lri l,'

7. Sopimul(sen voimassaoloail(a
Sopinrus on \oinrr:,sx allckifi()ilLrsIiii\li:lli
'l 1.5.101)2 saakkr. Sopirnukscrt.jatkostu rtrrr-
r otcllaart rLrodcn 2001 s\ks)llii.

VicfLIDiiclLi 20.I I lt)9li

Q'r, r'r(r ( .|l,rrrlr.l"r :.r \r.,,rr(l| I Illc.-
.-)l','1 r , r r:l l' \r1.ll.r .,'lnrit.r.rrr rl.tci.-
r\,)nrl)irnLr\. i()llu so\itri||] osltpLroltcrt rh-
lrr\r\ir\lii \rLo\rnr 191)li-l(l0l S(rl)irnLrkscn
tiL\ orttccr)ir or c(iislliai \Lr()rnillai\til curlin!-
\ ,Ll rcrrr u \ll iir ol\ Inprl\ irlnrcntlLrtLirlri\tr sall
| ,Ll( ( rl\rr {)1\rr)|i,lki\oihrr l(l0l \ckii kchil-
riL.L \ rcrurrriikcii !uflingin \irltirkunrLrlli\cnir
r r rrrrrLrslc:kLrkscnu I rtlo Lc:lrttlili ofis-
Lol ! |iIrl()lrkIrLcL(lrn lcifrl\ k\cn. la\trLrkscn.
,rtrLr tlrrrroI tlr lrttolohlor:cn koululLrk\cn.

lirtr|r \ irllillurrlitllrsct kc\iltrf rl. S\l-luf Dnuk-
\cl '(kir \ u ()\rll.lcc Vicr-Lrrr)iikcai scLr oicn lclfi-
rr r.\lirusl)iliIkunr.

l. Harioitusolosuhteet
\l ( ) \ lill)rlii:i tr kchillrili harjoitusolosuh-
rrrrrr \ icfUrr)iicllii ll \u\tuu.iiiiiolosuhlci(lcn
,,lrel .r rr rr Lr Ll. rt crrr'lrrruiln lirll\ \ len hilr lo l tu s-
prrrlloicr iu \rilrrrcldcrr kunnosll iir kchiltii-
r rr . t.r Il.rrr,'rtrr,f.rikk,'iirr kcltitt.rrrrr.c..rr
l,ai\ l.rliiin h\ \ iilsi liilol to i\ cita.jl rsiirrtun-
tcrrlL\lir Ol)islo \itouluu oslatttililrt kilksi
urrr'lrrrll ir r'urjua ruotlcn I99ll aikanii

2. Har joituspail(l(oien l(åyttö
\( ( ) I \lfi\cr lir lajikohtlisct harjoitusplliklt
tj\,r1 lclrl\i(rr \lfir0s1cn nrukilise\ti lrilon tr-
Irlrrurlrlcn kri\ liissli. .liiiiirikxu \ llfirtiriln \ xl-
rrrcnrrrLslcirciLlc.jlr loLrlLrlLrslrlxisuLrlisiiu ohicl-
rrr.rr rrLrkirisc:lr Lciricrr iriirtkohdit. illLrsla\ al
,' r (lnrirl tr rrlrirritLrspailat f\ritaiain \arna-
rrIr,rrr rLrLrsiltai0 s\\s-lokirkuLrnai1, na. Liitlo

rrr, 
' 
rttair rrlrlrr.lo llisct nrLrLrtokscl.ja lopLlllisen

,'llrrlrrln kuu\uulla crr)cn lciriii l.lilikiiri-
,L\(nriln. llrcronnlr. lcsllukscn.ia mu idcn pal-
rc rLtcrr rlrr'irrrliscl lahdiiiin kolnrc kuuknulla
(r) cn lirllirhlunririr

olli It isshn cn lrprrri llkkl
Suonrcn ( uflinaliilLo SLronrcn l lrhclluoIislo

+:
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^ll .

-blt_,

ErÄmÄssÄ
OttA UIRIA

Vrrrcnlrllon \ rlnriiDir pchin.

\hlDriin osorlt nrmtr \ ornlxDsir.

ositirDriscnsi|.iir prh rluhf nkis) )lrnsii

^srakkliur 
It yt)\ iirs) ys orl

|)lrlkinl()r)rnrr.

VATTENFALL
\\ \\ !\.\'lt ltcn lirll.lr

PITAA
A!

Suonren Curlinglehti I /99 il



SUOMEN CURLINGLIITON

IASENSEURAT

KLrnirtLaurtric i-7 .\ l.l
{llJl)(l KirkloDutn li

)li | ( t.
lr|1r Kr\ iIcrr
\PL)fl ( lLll) \'irf0l])iili
l\ilskclirlrlic 10. I9ll{) VicfLll]rliki

Rollers
Markus Sipilå
Peltosaarentie I I 49
05840 HYVINKÄÄ

lil i I'irir\ ilx ittcn 5691951
5 n 2lr 5l.l

fuh k(ni {)-10

fuh. l\ ii ( {).) }

prh (0.1)

lu\ ( 0-i )

8t2 -l]]:
8.12 1616

IIYVINKAAN IAIIKo IT\'.
Ilkk i\'luslo
Ilal\ irllic las. l6
05810 ll\ \ inkiiii

p{rh. koli (ol9) lli-l l)l:
pUl). l\ö (019) lj.l lo{)
la\ r\ ii (o l9) .l l9 ti9l
(;s l\.1 0i00 18(J lIl

l t \t\ t \t<ll\\ ( l t| IN(iK JOI NSI JI JN ('tJI{I,IN(J It\'.Bl
I Ilir IlrL()ironrilil
\ rnifrnnc -l ( 5

l)l()ll) llsIoo

pulr r\it (01)) l{tj{) l6lll
li\ (09) Il7 07ll
c-rnlil: cfir ruohonriia?ilvle.ll

VIika l\'litlirr.n
Ko[pi-.l irkonkirtLr iI
80220.iocnsuu

luh l\ ij toti) '1|.ljti
lil\ (ol-l ) lll l5(.)

c-rnnili ttrrtralincrt a pclu..jn. li

t I \l\( ilN YI.lol'lsloN ( tr1{t_^A.rAI I{\,.
jrrl lu I chtoncrr
Srn c lu rtt ie li l: il
l)0110Ilclsinki

puh. kori (09) l7.l I150
puh l\ö (09) 278 t02l KtJOt'toN ctltU.,\.\.,,\l I{\'

c.Jnir l lull,l ,\ I clrt,'nrn ,r crlu hrl ti

Kr IOS,\AI{ (rJt .tNC
lorDi Ilnnll||D.iki

Kl.l.:lll R\'.

t\4iLtti Kartano
Pohiolunkalu 2 ll l9
703()0 Kuopio

puh. koli (017) 16l 166l
(isNl (0{0) 551 7tt6

luh. kori (02) 761 Tlll{)
fuh. r\ij (02) 761 6r)l I

liL\ (02) 763 1200(isi\,1 0100116 8513

\lLrnkkinicnrcn purslotic 8 A 2
0l).110llclsinki

KiiliplikLrir I

(rl6(){) \ Itrlirir

puh koti 0.10 jlis.1144

tuh. l)ö (09) 451 {91{
liN (09) 587 0020
c-rDiril: lrar)ta iatula.h ut.ll

tlrh 0-10 j02 lJ I13
puh 0.100 271 133

cc l.olN4^^ liY
Jonna Ilinnc
'laitotic 3

32210l,oirraa

l.\lr'\\ ll..\\ I:lt,\ R\'. C't lltl.lNC ('l.l rll

(
-lorna l'iitincn puh Loli (0lj) lli.l .'lli

fuh. r\ii ({)20) .107 66j0]\,lclsiinlichenlie lll

l'cllcr'rontic l?
051{I0 ll\ \ inkäli

II\'\/I\K .ÄN CI ]R I,IN(; I{Y
Iuhir-\lirlti .lcf kkrl
I lrlplkrllronku.il I lJ -l
0il6(l ll] \ inlnä

lt\'\'t\KilN Pr\t.l.osEti t{A ttY
KafiOfririncn
Kutoinnkrtu 35
{)580{) ll\ \ i kää

puh. koli (019) l3.l 86(.)

puh l)ö 020 .127ilSl
csN,r 050 589 4006

Yriö li anssila
Aiasto O),
PL 4OO

015 | I Vantaa

M-CTJITI,INC I{Y.
Olli Ilissanen
Kivir.uorcnkuja J A 3

01620 Vanlaa
e-mail:Olli.Rissancn(4McgirbirLrd. li

puh. koti (09) 1379 69S5
puh r)ii ((x)) 1370 61 501
ll\ ll,ö (09) ll7o 62 512

puh. kotr (09) It7l3 I9ll?
tr!h. l)ö (09) 276 7l5l
lir\ l)'ö ({)9) 276 72jl
(;SNl 0.10 551 I2li

puh. kori (019) 452 108
puh. r. (t20) 427 2361
,ä\ r),ij (020) 427 2179

puh. koti ({)19) 452 210
puh. ryö (020) 475 2269

06.-09.01 . I 999

08.-10.01.1999

29.-t 1.01.1999

t2.-r4.02.1999

12.-14.02.1999

l 2.- 14.03.1999

20.-28.03.1 999

03.-l r.04.1999

t7.-19.04.1999

24.-26.04.1999
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Jruriori-SM

SM-Osatumaus

SM-Cup

Juniorien MM-Kisat

MM-Kisat
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Mlymräki-Cup

I kur.rptui

Vierun:iki

Vienur*iki

Merumiiki

\4erumiiki

Joensuu

Östersund
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Hyvhkä
Vantaa

Listi k.s i nuu1 tt tr intuu
lluolsi.ssu pcIutaan
lukui.: iu lurttuuk.y iu
Itihe .s .ioka t'iikonlopltu.
Rtntsin
kilpu il u kul e n r e r i Iayt yy
i nt e r ne t i s I ii o,\ o i I I e e.\ | tl
vtt tt . c'ttr lin g. .y e

Lisiik.si siellti pyörii
lulosltulrc Iu .jost cr tuti
se urutu esinrc rkik-t i
r'uonlul4isten pe Iej ii
EIit-| urnauk.t is.su.


