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Pfu{ICRJOITUS

Mcnncestä kaudestajäi taas paljon hyvää mielecnja tulevaisuuden
niikymät ovat sittenkin juuri nyl mclko valoisat.

Dnsimmäiscn kcrran pclattiin virallinen SM-sarja. Vicrumäen
kansainvälisct mitat täyttävät olosuhteet loivat edellytykset hyville
pcleillc ja mikä parasta -huonommissa olosuhteissa pelanneet
joukkuect pääsivät nauttimaan... Markku Upn ylivoima oli
kiistaton, mutta naisten puolella Annc E oli tiukoilla useampaankin
ottccscen. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, odotan Joensuun

tytitiltä parin vuoden kulucssa vaikka mitä!

Jocnsuulaisista tuleekin micleen MoinÖn Mikko, j okaj oukkucineen

otti upcasti .ia varmasti monen yllätykseksi hopeaa junioreiden
PM-kisoissa Kiiöpenhaminassa. Kyllä sydäntä lämmitti, kun
Mikko. Risto. Antti ja Tcro nousivat palkintopallille. MM-
kisamenestys jäi viimekerrasta vaatimattomaksi, multa ei ollut
mitcnkään huono. Olympiapisteitä tuli plakkariin ja se on hyvä
asia. Jotkut tuttavaDiirissäni ihmettelivät sitä, cttä Suomen miehet
olival "vasla scitsemänsiä". Heillc piti selvittää kuinka pienestä

kaikki onjoskus kiinni. kun tässä lajissa pelataan maailman huipulla

I.lnsi lalvcna pclataan taas mcstaruussarjaa Vierumäellä -
sarjaiärjcstclmä voi tosin muullua. Varmaa on myös se, että
juniorciden PM-kisat pelataan v. 2000 Suomessa. Edustuspaikoista
on cnsimmäiscn kcrran odotettavissa kovempaa våäntöä -halukkaita
joukkueila on poikien puolella todcnnäköisesti ainakin viisi.

Uskon.ia toivon, että kiinnostus lajiamme kohtaan kasvaa. Kuluneen
kaudcn aikana tuli Suomen Curlingliittoon lupaavasti useita
yhtcydenottoja eri paikkakunnilta. Näkyvin ja aktiivisin on ollut
l,oimaa, missä melkein talkoovoimin rakennettiin syksylläjäähalli.
iossa on jo ch d itty pelata jokunen turnauskin ! Hyvää kesää kaikille !

Juhoni "Hetnppo" Heinonen

Kiitos!
Micstcn cdustusjoukkuc haluaa kiittää kuluneesta kaudesta
yhtcistyökumppaneita:

Abloy
V icrumiiki
Ol),nlpiakomitca
M&IDA
Trcrct
U I)1'
Myyrmäki.

Ilman leidän tukeanne pclaaminen huipputasolla olisi mahdotonta.
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Puheenjohtajan palsta

OlliRissanen

urlingkausi l998-1999 on saatu päärökseen ja on
yhteenvedon aika. Ilahduttavin asia kuluneella kaudella oli
epäilemättä uusien paikkakuntien, Vierumäen ja Loimaan

ilmestyminen suomalaiselle curlingkartalle. Myös Ylivieskaan
myytiiin kivet, mutta toiminta ei siellä vielä päässyt käyntiin.
Askel askeleclta curling kuitenkin valtaa alaa maassamme.

Vierumäellä pelattiin ensimmäistä kertaa SM-sarja, joka ratkaisi
myös edustusjoukkueet vuoden 1999 EM-kisoihin. Vierumäcllä
saimme myös kokea ensimmäistä kertaa tasaiset. kansainväliset
peliolosuhteet hyvine jäineen ja kivineen. ltsekin mukana ollecna
on todettava, että pelaaminen hyvissä olosuhteissa oli
nautinnollista. Vierumäellä järjestettiin myös ensimmäiset seniorien
SM-kilpailut, joten saimnre myös lisää kaivattuja kilpailu-
lapahtumia. Lisäksi jokaisella lajin harrastajalla oli mahdollisuus
harjoitella /p€lata Vierumäellä SM-sarjan aikana, mitä
mahdollisuutta jossain määrin käytettiinkin. Tavoitellut
koulutustilaisuudet eivät vielä päättyneellä kaudella onnituneet,
mutta tulevalla kaudella liitto pyrkii järjestämään Vierumäellä
ohjattua koulutusta, jotta Iajitietous maassamme lisääntyisi.

l,oimaa lfiti yksityisen jäfiallihankkeen myötä ennakkoluulotto-
masti mukaan curlingiin ostamalla liitolta kaksi kivisarjaa. Uuden
seuran, CC Loimaa ry:n perustajat olivat manaskuussa Vierumäellä
tutustumassa lajiin, ja uuden hallin valmistuttua vuodenvaihteessa
Loimaalle seura varasi heti itselleen vakiovuoron. Tämåin lisäksi
Loimaalla pelattiin päättyneellä kaudella myös firmasarjaa, joten
toiminta liihti mukavasri iiikkeelle. Tulevalla kaudella Loimaavoisikin
sitten jZirjestää jo kansallisen curlingturnauksen (miten olisi esim.
SM-Cup?)!

Junioritoifiinta

Junioritoimintaa pystyttiin tehostamaan olympiakomitean
kchitysrahan turvin pitämällä leirejä mm. Myyrmä€ssä ja

'Vierumäellä. rKehitysrahaa on luvassa myös tulevalle kaudelie.
.Junioreita, erityisesti tyttöjä, on kuitenkin saatava reilusti lisää.
Seurat ovat tältä osin avainasemassa. Ratkaisevinta olisi kuitenkin
uusien curlingratojen aikaansaaminen. Janimenomaan ratojen, joissa
ron hyvät jääolosuhteet. Nimittäin vaikka päätryneelli ka;della
useat koululaisryhmät kävivätkin tutustumassa curlineiin.
ongelmana oiival nimenomaan eläisyyder lkuljerus.y ieka
vaihtelevat jä?tolosuhteet. On syytä pitää mielessä. että huonot
olosuhteet tappavat nopeasti nuoren juniorin innostukson. kun
kivi ei kulje mihinkään. yhteislyöllä ja sitkeällä yritlämisellä me
voirMne saada aikaan lisää hyviä curlingratojal Junioripelaaj ien
motiroimiseksi tarvitaan myös kilpailutoimintaa. Taman vuoden
SMrkilpailut siirtyivär pM-kisojen päällekkäisyyden takia ensi
ka!delle, tämåin vuoden.lopulle. funioreille voitaiisiin myösjärjestää
muita tisoja, joten siinä itaas yksi haaste seuroille. OtemÅe mvös
neu\or[elemassa ensi vuoden (helmikuu 2000t pM-kisolen
järjeslämiseslä Suomessa. Mikäliiämä loteuluu. on siinä yksi oiva
koulutusli laisuus j unioreill€.

Cu rlingin edistämiren

Curlingliitto sai päättyneellä kaud€lla myös vihdoin kotisivut
internetiin (www.curling.li), mistä kiitos kuuluu aktiiviselle Aku
Kausteelle. Kotisivujen myötä tiedotusja markkinointi kuten myös

yhteistyömahdollisuudet yritysten kanssa paranivat oleelliscsti.
Paljon on kuitenkin edelleen parannettavaa, ja ennen kaikkea
tarvitaan lisää aktiivisia ihmisiä. Kaikki halukkaat voivar esittää
omia ideoitaan ja ehdotuksia kotisivujen, ja kaiken muunkin
loiminnan kehittämiseksi, ottamalla yhteyttä esim. kotisivuiltamme
ilmeneviin henkilöihin. Lisäksi on syytä muistuttaa. että seuroilla
on mahdollisuus saada omat kotisivunsa lijton sivuicn alle.
Tiedotustoimintamme on valitettavasti edellecn vain muutaman
akliivisen henkilön varassa, eikä heilläkään aina riitä aikaa kaiken
oleellisen toteuttamiseen. Tämän vuoksi peräänkuulutan jä een
kerra lisävoimia: tulkaa mukaan ja valjastakaa kontaktinne
curlingin yhteiseksi hyväksi! Systemaattisen tiedotuksen ja
markkinoinnin myötä ajamme asiaamme askel askeleelta ettenpäin.
kohti parempia peliolosuhreira. kohti curlinghalleja!

Suomalainen huippucurling

Sekä nais- että miesjoukkueemme selvittivät tiensä tämän kevään
MM-kisoihin ja varmistivat siten tärkeiden olympiapisreiden
kertymisen. Vaikka sijoituksellisesti MM-kisat eivät menneetkään
aivan viime vuoden malliin, yltivät joukkueemme kuitenkin
pelillisesti hyviin suorituksiin. Marginaalit ovat todellakin pienet.
ja miestenkinjoukIueemmejäi vain yhden voiton päähän li;-break
peleistä mitalisijoille. Tärkeätä oiijoka tapauksessa se. että niin
miehet kuin naisetkin sijoirtuivat kahdeksan parhaan joukkoon.
mikä on edellylyksenä ol) mpiakom jtean valmennust,len saamjsellc.
Olemme siis edglleen aikataulussa vuoden 2002 olVmoia_
projeklimme osalla. ja uskon olympiakomitean myrinravan
valmennustukea myös ensi kaudelle. Voimme siten jälleen kerran
olla tyytyväisiä edustuspelaajiemme suorituksiin ia Danokseen
suomalaisen huippucurlingjn pitämiseksi pinnalla mvds
Lansain\ älisillä vesitlä.

Vuoden 2001 EM-kisojen hakua koskevat valmistelut jatkuvat
edelleen Vierumä€n urheiluopiston kanssa eikä tavoitteista ainakaan
torstaiseksi ole tingitty. Tarkoituksenahan on iäriestää viimeiset
arvokisal ennen vuoden 2002 olympialaisia. esii ratkeaa ECF:n
kokouksessa tämän vuoden joulukuussa.

Kohti tulevaa

Itl :l ,:.: aika hengährää hetki pirkän kauden jälkeen ja tadaraaK{uJa syksyä varten. Suomen kesä on kuitetlin llhyt lavähäluminen), jot€n seuraava kausi on raas edessä ennen kuinnuomaammekaan. Ludet haasteel odottaval meitä kaikkia. iasuomatainen curling tarvitsee juuri Sinun punorrurii i;;;;r'i;
tqpahtuu vain silloin, kun riittävän moni sita t ituaulu 

"nnen 
fuillt"oon.vålmis myösrekemäänjolain asian hyväkri otkå" ;i;;;i;;;r;;l;lv me vuouseen lapaan väljtän terveisiä myös SLUjsta: fasa_arv,J

I:"":il :l]::": :*l'i.r umisra myös riirto.;"" r,, u inro.rirnii". .;oi"nroKaKuussa vor mme omalta osaltan
varitsemala riiton harfi tot.""n 

"n"-rlä"n*kaunistella 
tilastoJa'"

Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia mukavasta kaudesta. On ollut
:::,::li_j:-Tl:1"+rinroisra ryökenneI|ä k"".,;;;;-;;;;;;..;
cunrngrn panssa. Toivotan kaikille aurinkoista kes.iä!

i:3:I:il:ii'5"""'kemisiin' 
siltä curiins on ensi kaudcira vieräkin
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Arvokisoissa pelataan jatkossakin l0 pään pelejä

E riryisesli Kanadaa on kuohuttanut pilkin kautta ilmassa olleet
lipuhect arvokisapelicn lyhentämisestä 8 päisiksi nykyisestä
l0:stä telcvisiointeia ajatellcn. Muutoksen oli tarkoitus koskea
ttM-. MM-sekä Olympia-kilpailuja ja tulla voimaan heti
cnsikaudclla. Asiasta ääncstettiin WCF:n kokouksessa Saint
Johnissa MM-kilpailujcn aikaan.

Mu!tosta vastaan asettui kuitenkin Kanada, USA. ja SkoG
lanti,.ioista jokainen äänesti kaikilla 8 ääncllään muutosta vastaan.
Mcrkittävimpiä muutoksen kannattajia olivat mm. Sveitsi, Saksa
ja Ruotsi. Äänestystulos oli l0:n pään puolesta 36-31.

Samalla äänestcttiin mahdollisuudesta vaatia pelaajia
käyttämään mikrofonia televisioiduissa peleissä. Myös tämä
chdotus kumottiin, eli jatkossakin pelaaja voi kieltäytyä
käyttämästä mikrofonia pelin aikana. Nythän on ollutjoukkueesta
kolmclla pelaajalla mikrofonit käytössä. .

Middaugh'n harjadiili

aksinkertainen
maailmanmestari

Wayn€ Middaugh kieltäytyi
harjavalmistaja Hammerin
I 0000 dollarin sponsorointi-
sopimukscsta. Sopimukseen
olisi sisältynyt Hammerin
uudet hariat joka pclaa-
j alle kaksin kappa le in.
Vastineeksi Middaugh'n
joukkueen olisi ainoastaan
tullut pelata ko. nerkkisillä
harjoilla kausi 98/99.

Houkuttclcvan tar-
.iou ksen sijaan M iddaugh
kieltäytyi kohlcliaasti, todcten etlä kyseiset harjat eivat ole heille
riittävän hyviä. Joukkue käyttää (ilman sponsorointia) Brownien
kulmaharjoja. Samoihin mallcihin on myös Suomcn miesten
maajoukkue siirtynyt kuluneen kauden aikana. a

Kanadan hogline -sääntö

I/:lnadassa otelliin kaudcn alussa käyttöön uusi hogline-sääntö.
.N.f.,;u"n irrolus voi tapahtua nyt siten euä kiven lakareuna
"koskettaa" vielä hoglineä. Näin kiven irroitus voi tapahtua
aiempaan sääntöön vcrrattuna lähes puoli metriå myöhemmin.
Enncnhän kivi tuli irroittaa cnncn hoglinea. Nyt kanadalaiset ovat
suunnitelleet siirtymistä lakaisin vanhaan käytäntöön, koska
hoglinen valvomincn on vaikeutunut kohtuuttomasti. a

Reilunpelinpalkinnot jåettiin

l\ /f M-kiso rssa j aett iin taas pcrintciset Collie Campell- ja Frances
lYlBrodie 

^ward. 
Miesten ouolclla scn sai Uuden-Seelannin

kippari Scan Beckerja naisissa Norian Marianne Aspelin. a

Maailmalta

Mr. Backswing

Q ainl Johnin MM-kisoissa Ruotsin miehiä edusti Per Carlsenin
tJjoukkue. Itse Carlsen on tullut tunnetulsi ennen kaikkea
hurjasta kivenheilautuksestaan. Kiso jen televisioinnista vastannut
urheilukanava TSN näytti useita kertoja lähetyksissään hidastuksia
ja pysäytyskuvia tästä miehekkästä heilautuksesta. Kovassa
poistossa kivi nousee korkeussuunnassa yli hartiatason.
Määriksissäkin heilautus on melkoinen mutta siinä Carlsen Iähes
pysäyttää kiven sen osuessa jäähän ja vauhri låhree pääasiassa
pelkällä ponnistuksella.

Tiedust€limme häneltä "backswingin' salaisuutta ja hän
paljasti suurcksi hämmästykseksemme esikuvakseen aikanaan EM-
jäilläkin nähdyn Temmi Juntusen. Carlsen kertoi ihastuneensa
aikanaan Juntus€n tyyliin ja erikoisesti hän muisteli
joukkuekavereidensa säestämänä ihmetelleen Tcmmin erikoista
tapaa putsata kivi. Siinähän Temmi nostaa yhdellä kädellä
(seisomaasennossa) kiven ilmaan rinnan tasolleja kääntää ranteella
pohjapuolen ylöspäin. Ja sitten pohja puhtaaksi
toisellakädellä....

Ford jatkaa pääsponsorina vuoteen 2004

f ord on sopinut WCF:n kanssa sponsoroivansa curlingin MM-
I kisoja seuraavat viisi vuotta eli vuoteen 2004 asti. Ford on
ollut pääsponsorina vuodesta I995 lähtien. .

Juniorien MM-kisat Ruotsin Östersundissa

f/ anadan John Morris uusi viime vuotisen maailmanmes-
-N-taruut"n.u lyömällä loppuottelussa Sveitsin selvästi 6-2.
Pronssille ylsi USA. Tytöissä voiton otli Sveitsi, kipparinaan
Silvana Tirinzoni. Hopealla tuli nousussa oleva Japani j a pronssilla
Kanada lyötyään pronssiottelussa isäntämaa Ruotsin. t
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Hopeinen reissu

Mikko Saastamoinen

Torstaina 18.2 koko Suomen PM-kisoihin ltihlevti porukka

ko kooatui He ls tn ki- V anlaan le ht o ke n I d I le va I m i i na I ä htö.i v ar I e n

kohti Kööpehhaminaa. Minö ilse suoraan intistä, Ulista. Risto

Kolmonen j a Vil le Kärkkaihen junalla Joensuusta. Joukkuee mme

neljtis lenkki Tero Salo tuli odotetusti viime hetkillä couchimme

Juhani "Hemppa" Heihosen lEydillä Hyvinködltö. Teroh kdimhe

ensimmdistai kerlaa vosta kehtailld, orkeastaan emme edes tienneet

neljännen pelaajamme nime.i rasla kun lähtiessömme.

aavuimme lumettomaan Kööpenhaminaan ilta kuuden maissa
ja ohjelmassa oli ratojen testaus hallilla lomin/rata ja sen
jälkeen etsimään majoitus, joka oli järjestetty johonkin

paikalliseen kouluun. Toisena suomalaisjoukkueena oli Juha
Pekariston joukkue Hyvinkäältä. Kahden suomaläisjoukkueen
lisäksi kaksijoukkuetta oli myös Norjasta, Ruotsistaja isäntämaa
Tanskasta. Lisäksi tyttöjen puolella pelasivat 2 joukkuetta
Ruotsista ja Tanskasta ja yksi joukkue Norjasta. Kisat pelattiin
kahdeksan päisinä, cup-systeemillä ja kolmella tappiolla oli
viimeistään ulkona kuvioista.

Meidän pelit alkoivat heti perjantai aamuna klo l0:00 Tanska
l:stä vastaan. Voitto oli Iopulta selviö, vaikka olikin jonkinlainen
yllätys meille kaikille. Ennen ensimmäistä peliä kun ei oikein ollut
tietoa mahdollisuuksista ja vuodessa tulleesta kehityksestä.
Edellisen vuoden PM-kisoissa Oslossa kun emme pystyneet
voittamaan kuin nuoren Norja III:n viimeisessä pelissä. Kehitystä
oli siis tullut vaikka vähällä harjoituksella varusmiespalveluksen
takia. Emme koko vuonna olleet tehneet yhtään treeniä, vain pelejä

siellä täällä. llmeisesti hyvissä olosuhteissa pelatuista Vierumäen
peleistä oli sittenkin ollut jotain hyötyä.

Pelit kuitenkin jatkuivatja vastaan tuli heti €nnakkosuosikki
Ruotsi I:n. Lähdimme peliin alunperinkin hieman alistuneena
muistellen viime vuotista 4 päätäja l0-0 tappiota. No, ei se paljon
paremmin mennyt nytkään, 5 päätäja I l-1. Kylmää kyytiähän se

oli. Meillä ei oikeastaan onnistunut mikään. Perjantai iltana vastaan

asettui vielä Norja l:n. Heistäkin meillä oli kokemusta edellisen
vuoden kisoista ja tiesimme etteivät he mahdottomia ol9, vaikka
olivatkin voittaneet MM-karsinnan Hampurissa. Olimme kuit€nkin
vielä sekaisin Ruotsi I:stä vastaan koetusta nöyryytyksestä ja
menimme häviämään myös Norjalle. Se tiesi sitä, että seuraavista
peleistä tuli tulla ainoastaan voittoja mikäli haluaisimme jatkaa
peleJä.

Neljän parhaan joukkoon

Pelimme jatkuivat lauantaina vasta klo l3:00, koska olimme
hävinneet iltapelimme. Vastaamme asettui seuraavaksi Norjan II
joukkue, joka oli todella nuorijoukkue. Pekariston joukkuekin antoi
lisäpaineita puhumalla varmasta voitosta ja turpiin tulosta ja kotiin
kävelystä, jos mennään häviämään. Koko peli oli meidän osalta
lähes katastrofaalinen, mutta meidän onneksi pysyimme kuitenkin
lähellä Norjaa pisteissä koko ajan. Peli meni j atkopäälle, jonka me
pystyimme selvittämään itsellemme ja olimme näin vielä jatkossa.

Seuraavassa pelissä vastassa oli Tanska :n. Pelin aikanajokin
naksahti koko meidänjoukkueella päässä. Meidän taktiikkaja heitot
olivat melkein eri planeetalta verraten kolmea edellistä peliä.
Kolmen edellisen pelin rämpimisestä ei ollut tietoakaan. Voitto

tuli ja juhlat olivat jo valmiit, mehän olimme jo neljän joukossa.

Sitä ei moni uskonut matkaan lähtiessä, ainoastaan itsellänija ehkä
muillakin meidän joukkueessa oli salainen toive olla neljän joukossa.

Tiesimme, että seuraavat pelit eivät tulisi olemaan helppoja.
Semeissä vastaan asettuu Ruotsi II:n, joka alkupeleissä ei ollut
hävinnyt kuin Ruotsi Irlle.

Seuraavaksi alkoi valmistuminen yhteiseen illanvicttoon.
Hempan keksiessä meille upeaa taktiikkaa huomista Ruotsi peliä
vastaan: bailataan yön yli, 7:00 aamiainen, kahdeksalta hallille ja
yhdeksältä peli alkaaja annetaan järkytys Ruotsille kaikilla tasoilla.
Ruotsalaiset hävisivät nukkumaan jo ennen kymmentä ja m€illekin
ruvettiin sanomaan kahdentoista jälkeen miten te pystytte
pelaamaan huomenna, mutta kyllähän suomalaiset pystyvät ja
jatkoimme bailausta. Ihan Hempan taktiikkaan emme kuitenkaan
pystyneet.

Joka tapauksessa sunnuntai aamuna klo 9:00 oli vastassa Ruotsi
II:n, onka me voitimme uskomattomalla pelillä. Tuntui siltäja mikä
varmasti piti myös paikkaansa, että emme olleet vielä ikinä pelanneet
niin hyvin kuin pelasimme sen pelin. Ruotsijoutui luovuttamaan
kuuden pään jälkeen 7-l tappioasemissa. Olimme yhtä hymyä pelin
jälkeen. Samoin Hemppa oli ollutjo koko pelin ajan kentän laidalla
katsoessaan peliä. OIi uskomaton fiilis varma hopea jo taskussa,
enempää ei kyllä enää oikein uskonut, kun tiesi että loppuotteluun
tulisi vastaan Ruotsi I:n jolle hävisimme nolosti alkupeleissä.

Hopeaa

Lähdimme kuitenkin peliin asenteella, että ei mitään hävittävää.
Peli sujuikin koko ajan suuremmitta ongelmitta. Ainoastaan Tero
valitt€li selkäänsä alkupäät ja ei saanut heittoaan kulkemaan ja
päätimme kolmen pään jälkeen, että jatkamme peliä kolmestaan
ilman Teroa. Varastimmekin heti seuraavassa päässä pisteen ja
lähdimme tauolle 3-l johtoasemassa. Tauon jälkeen Ruotsi iuli
odotetusti aivan eri taktiikallaja onnistuikin heti seuraavassa päässä

nousemaan tasoihin. Loppupäät olivat tasaisia ja menimme
jatkopäälleja meillä oli vielä viimein€n kivi. Muutama epäonnistunut
heittoja emme saaneetkaan pesää auki viimeisiä heittoja ajatellenja
Ruotsi sai piilotettua kivensä suojien taakse. Kahdelle viimeiselle
heitolleni eijäänytkään muuta mahdollisuutta kuin yrittää poistoa
kilkalla laidan kautta. Jälkimmäinen oli todella lähellä onnistumista.
Nostimme harjat Iiian aikaisin ylös ja kivi putosi liikaa, silmä ei
sanonut vielä tarpeeksi hyvin harjaamista. Voitto oli niin lähellä,
että hopeakaan ei tuntunut oikein miltään. Pelin jälkeen oli kuitenkin
kiva kuulla Ruotsin valmentajan kehujauskomattomasta pelistä ja
sanoista, että sinusta voi tulla vielä suuri curling pelaaja.
Toivottavasti vielä pääsemme yrittämään uudelleen menestymistä
näinä kahtona tulevana vuonna, jolloin voimme vielä pelatajuniori-
ikäisinä.

Kisat antoivat kyllä uskoa huomiseen ja että kyllä mekin
osaamme pelata kunhan kaikki natsaa kohdalleen. Ruotsin kanssa
kovat pelit osoittivat ainakin itsellemme, että hyvänä päivänä
voimme voittaa lähes kenet vain. Liian usein vain sattuu niitä
huonoja päiviä tai yksi huono pää pelissään mikä pilaa kaiken.
Pelimme kulkee tällä hetkellä vielä liian vaihdevirralla, mutta usko
parempaan on olemassa. Ensi vuotta ja uudella kokoonpanolla
Vierumäen pelejä kovastijo odottaen. O
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Suomen mestaruudet

TI.I

l2 -14.02.1999 pelattiin Vieruhtiell.t nelj.ts ja viimenen SM-

sarjaviikonloppx. Miehet saavat pisteil.i osaturnauL,sista s ilen, ettci

voillaja saa viisi pistelld, toinen kolme pisleltd ja kolnas yhden

pisteen. Naisel pelaaval nelinke ais la sa4oa ja voilosta saa kaksi

pisleltö.

l\ farkku Uusipaavalniemen joukkue varmisti miesten SM-sarjan

IVIvoiton jo kolmen turnauksen jälkeen voittamalla ne kaikki.

Naisten SM-sarjan voitli Annc Eerikåisen joukkue. SM-sarjassa

jaettiin myös reilunpelaajan palkinnot miesten ja naist€n sarjoissa.

P€laajat itse äänestivät palkinnonsaajat keskuudestaan. Naisista

palkinnon sai Joensuun Katri Mäilttä ja miehistä Hyvinkään Pekka

Saarelainen. El

viimevuotisille voittaj ille

Lopullinen pistetilanne ja SM-sarjan neljän
kärki miehissä ja naisissa:

Miehet (pisteet)

Markku Uuspaavalniemi ( l5)
Pekka Saarelainen (8)
Pe(tu Piilo (7.5)
Jussi Uuspaavalniemi (5.5)

Nriset (pisteet)

Anne Eerikäinen (18)
Kirsi Nykänen (16)
Minna Malinen (8)
Marja-Liisa Orrainen (6)

SM-CUP 99
12.-11.03.1999 pelattiih SM-Cup Joehsuutsa. Mukana oli l6

mieslen joukuelta ja seilsemän aaisten joukkvetts. T.intö on

ensimm.ilnen SM-Cup jonka voilolla ei saa edusluspaikkaa EM-

kilpailuihin j ohtuen uudesla SM-sarjaEla. Kaikki huippujoukkueet

eivail olleet mukana.

Sm-cupin voitto kruunrsi (lPN-Drtan nenestyksekkåän
ha udcn Suom€ss!.

Sijoitukset:
Miehet:
l. Hyvinkåå I (Wille Måkelä)
2. Hyvinkää 5 (Jussi Uusipavalniemi)
3. Hyvinkåä 2 (Perttu Piilo)

4-5 Joensuu 2 (Mikko Saastamoinen ) ja Helsingin Yliopiston
Curlaajat I (Jussi Saarelainen)

6. Joensuu | (Mika Malinen)
7-8 M-Curling 2 (Aku Kauste) ja M-Curling | (Olli Rissanen)
9.10 Elåintarha (Kari Sundell)ja Hyvinkää 3 (Jouni Mikkooen)
I l - 12 H€lsingin Yliopiston Curlaajat 2 (Jermu Pöllånen)ja Joensuu
4 (Kari Keränen)
l3-14 Pieksämäki (Tauno Kåhkönen) ja Hyvinkää 4 (Asko
Korhonen)
I 5- 16 A-Curling (Yrj ö Franssila) j a Joensuu 3 (Hannu Väänänen)

Naiset:

!. Hyvinkää (Anne Eerikåiden)
2. Jocosuu 2 (Mimmi Koivula)
3. Joensuu I (Minna Malinen)

4. M-Curling (Eeva Kirjavainen)
5. Pieksämäki (Anne Olkkonen)
6. Joensuu 3 (Tiina Vatanen)
7. Helsingin Yliopiston Curlaajat (Riikka Louhivuori)
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Aku Kauste

Juniorien MM-karsinnat jörjestettiin 6-9. l. Hampurissa Salaassa.

Jaossa oli kaki paikkaa selui potk{en ettd tyttöjen sarjassa MM-

kilpailuihin Ruotsih Ostersundtin. Poikien puolella paikkoja tavoitteli

e nndtys möi s e t yhde ks ö h j ou kku e I t a j a tyl t öj e n ki n puo le I I a s e i I s e mön.

Korean joukkueet olirat uusina tulokkaina mukona molemmissa

sarjoissa. Suomesta kilpailemaan ldhti joulukutsen karsinnan

perustee I la A ku Kaustee n j oukkue.

oskajoukkueessa ei valintahetkellä ollut varapelaajaa, mutta
sellainen mukaan haluftiin påiätyi joukkue yksimielisesti

Wtämään mukaan Markus Sipilää. Markus suostuikin
lzihtemään mukaan harkittuaan asiaa noin kolme minuuttia.
Valmentajaksi matkaan lähti Timo Kauste.

Varhain aamulla 5. L joukkue lähti matkaan Helsinki-Vantaan
lentokentältä. Menomatkalla Lufthansan kon€essa tilaa riitti, kun
koneeseen ilmaantui vain muutama muu matkustaja meidän lisiiksi.

Ensimmäioen päivä käytettiin liihinnä kaupungilla kuljeskellen ja
odotellen illan harjoituksia. Illalla otettiin tuntumaa hallin j?iähän

tunnin pituisissa harjoituksissa. Jää osoittautui hitaahkoksi luiston
jäädessä 22 sekuntiin, kun Mlyrmäen jäähallissa viimeiset päivåt
ennen lähtöä oli hadoiteltu 25 sekunnin luistolla. Lis?iksi nostot
osoittautuivat erittäin suuriksi.

Seuraavana aamuna käveltiin hallillejo kahdeksan aikaan aamulla
ja yhdeksältä alkoi ensimmäinen peli Tanskaa vastaan. Alku lähti
meidän osalta hyvin liikkeell€, mutta tanskalais€t pääsivät nopeasti
peliin mukaan, kun huono luisto tuotti meill€ ongelmia. Ehkäolimyös
jonkin asteista alku jännitystä. Olihan tämä Tonylle ja Okolle
ensimmäinen peli ulkomailla. Tanskaveikin voiton luvuin 7-4. Silti jo
pelinjälkeen oli tuntuma, että Tanska ei olisi kisojen k?irkijoukkueita,
ennakkoarviosta Doiketen.

Päivän toisessa Delissä vastaan asettui Tsekki. Taas meni alku
meille hyvissä merkeissä, yhdessä pä?issä olimme lzihellä ottaa neljä
pistettä, mutta Tsekkikipparin hieno työntö murensi suunnitelmat ja
Tsekki onnistui varastamaan pisteen. Varsin nopeasti Tsekki otti
pelin hallintaansa, jajo toisen puoliskon alusta olimmekin suurissa
vaikeuksissa. Määrämittaisia hyvin heittänyt Tsekkiläis-joukkue oli
vielä liian kova palaja veikin voiton luvuin 9-3.

Illan viimeis€ssä pelissä vastaan tuli MM-karsinnoissa
ensimmäistä kertaa esiintynyt Korea. Joukkue olikin ennakko
odotusten mukaisesti selvästi muita heikompi. Kim lupautui
vaihtovuoroon, jotta Markuskin päåsisi pelaamaan. Jo puoli välissä
johdimme l0-0. Loppu peli menikin lähinnä harjoituksen merkeissäja
loppulukemiksi tuli l3-3.

Vaikeuksi€n kautta voittoon

Perjantai aamun ensimmäisessä pelissä vastassa oli Venäjä. Tässä
pelissä Okko päästi Markuksen pelaamaan. Tonilla kipeyyi polvi
kuitenkin niin pahasti, että jouduimme vaihtamaan Okon peliin jo
kolmen piiiin j älkeen. Tony olikin sivuissa koko loppupäivän. Venäjän
joukkue osoittautui yllåttävän sitkeiiksi ja onnistui viemäiin pelin
jatkopiiälle asti. Jatkopääkäiin €i sujunut ongelmitta. Meidän toiseksi
viimeiseen h€ittoon tuli roska, jonka takia määrzimittainen ei tullut
edes peliviivan yli vaa pyörfiti sivuun. Ratkaisimme pelin kuitenkin
eduksemme viimeisellä heitollamme ja lopputulokseksi kirjattiin ?-6.
Perjantain keskimmäisen pelin vastustajana oli ltävalta.

Juniori t jäiv at nelj äns iks i MM-kars innoi s sa

Vuorossa oli toinen tiukka peli putkeen. Tämäkin peli venähti
jatkopäälle, mutta jälleen veimme voiton viimeisellä kivellä.
Luvuiksiruli9-6.

IIIan vastuksemme oli kisoissa siihen mennessä kaikki pelinsä
voittanut Norja. Pitämällä yllä varsin nop€aa peliä saimme
norjalaisten päät pyörälle ja he tekivät muutamia varsin omituisia
ratkaisuja. Hallitsimm€kin pelin alkupuolta. Pelin erikoisuuksiin
kuului nollapää, jossa pesän eteen kerä),tyi l3 kiveä suojaksi! Jää
taivufti kuitenkin niin rankasti, ettei kumpikaanjoukkue onnistunut
kiertämään ja työntöyritykset kariutuivat huonoihin kilkkeihin.
Loppua kohden norjalaiset kiristivät tahtia ja ratkaisu meni pelin
viimeiselle heitolle. Viimeisellä kivellä olisi pitänyt poistaa
norjalaisten kivi täysin keskeltä pesää varsin avonaisesta paikasta.
Meidän heittomme ei jostain syystä kuitenkaan noussut ja jäi
suojiin. Näin voitto norjalle 5-3.

T?issä vaiheessa alkoi jo näyttåiä selvältä ettei kahden parhMn
joukkoon pä2iseminen onnistuisi edes tie brake:n kautta.
Säkylääkkeen avulla saatiin Toni myös pelin mukaan ja pääsimme
pelaamaan viimeiset pelit vakiokokoonpanolla. Lauantai aamunaoli
meidiin huilivuoroja pelasimmekin päiv:in ensimmäisen pelin vasta
kahdelta. Vastassa oli Ransk4joka oli hävinnyt ainoastaan Norjalle.
Poisto peliä pelanneet Ranskalaiset pistivät meidät muutamissa
paikoissa todella tiukalle, mutta pystyimme hoitamaan pisteet
kotiin lopulta luvuin 8-5.

Kisojen viimeisesså pelissä vastassa oli Italia. Enää kahden
joukkoon oli vain teoreettiset mahdollisuudet. Siihen olisi vaadittu,
että Tanska voittaisi TSekinja Korea Ranskan, sekä tietysti meidän
olisi voitettava ltalia. Pelistä kehittyi jälleen jännittävä, mutra
motivaatiota heikensi, kun näki Ranskalaisten ylivoiman Koreaa
vastaan ja T5ekitkin oli Tanskalle liikaa. Onnistuimme viemään
oman pelimm€ jatkopäälle ilman viimeistå! mutta jatkopäässä
Italialaiset onnistuivat toiseksi viimeisellä kivellään hienosti
tuplapoistossa. Viimeinen kierto yrityksemmej äi liian hilj aiseksija
niinpä voilto Italiaan luvuin 7-8.

Norja ja Tsekki MM-kisoihin

Neljällä voitolla ja neUällä tappiolla sijoituimme jaetulle
neljännelle sijalle Italianja Itävallan kanssa. Norja voitti
voittamalla kaikki pelinsä ja ollen tiukoilla ainoastaan meitä ja
TSekkejä vastaan. Toisesta sijasta jouduttiin vielä pelaamaan
tie brake, kun Ranskaja Tlekki olivat tasapisteissä. Tie
brake:ssä TSekki jatkoi hyvää määrämittaispeliä. Joukkueiden
alkusarjan kohtaamisen voittanut Ranska ei tässä pärjännyt
vaanjäi pää päältäjälkeen. Yleisö sen sijaan hämmästeli TSekin
taktiikkaa, kun poistopeli ei alkanut vielä viimeisen pään
alustakaan. TSekille kuitenkin voitto luvuin 8-3 ia oaikka MM-
kiloailuihin.tr

Sijoitukset:

Pojat Tytöt
l Norja l. Saksa
2. TSekki 2. Venäjä
3. Ranska 3. Tanska
4. Suomi, Itävalt4ltalia 4. ltalia
7. Tanska 5. Tsekki
8. Venäjä 6. Itävalta
9. Korea 7. Korea
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SAINT JOHNIN 

-L_
MM.KISAT

Saint Johnin MM-kisat olivat pet4)ntvs

kotiyleisölle. Kanadan miehet höyisiNdl

loppuottelussa Skorlahhille ja naiset eiv.il

pöösseel edes semiJinaaleihin. Suomeh niehel

jöiväl tas aise s sa sarjassa jaetulle

seilsemännelle s ij alle Saksan kanssa.

uomen miesten viime vuotinen MM-pronssiei saanutjatkoa.
Toki matkaan lähdettäessä oli tiedossa että mitalin uusiminen
olisi todella kovan työn takana. Tiedossa oli myös että nyt

taso oli edellisvuotta asteen kovempijajoukkueet keskenään todella
tasaisia Kanadaan lukuunottamatta. Realistinen arvio oli kuudennen
sijan tuntumassa joten seitsemäs tila vastasi odotuksia. Tosin
uskoimme että 4-5 saldolla olisi ollut pari pykälää ylempänä.

Round.robin oli tasaisuudessaan mi€lenkiintoinen ja ennen
viimeistä kierrosta oli kuusi maata yhden voiton sisällä. Kaikki
joukku€et olivat pelanncct tasaisesti ristiin joten kuudella
joukkueeella oli voitto-tappiosaldona 4-4 tai 5-3. Ainoastaan Ruotsi
ja ensikertalainen Uusi-Seelanti olivat ulkona mitallitaistosta.
Joukkueet vieläpä pelasivat pääasiassa toisiaan vastaan viimeisellä
kierroksella joten jännitystä riitti loppuun asti. Kanada oli jo
varmistanut round-robinin voiton häviämällä vain Saksalle.

Suomen tilanne oli kutkuttava - voitto Tanskasta olisi
tarkoittanut tie-break -peleihin pääsyä. Ottelu oli todella tasainen
alusta loppuun. Viimeiseen päähän lähdettiin tasatilanteessa ja
Tanskalla viimeinen kivi. Suomalaisten onnistui freezone-sääntöä
hyvåksi käyttäen rakentamaan varastukselle otollinen tilanne.
Keskusta oli täysin tukossa ja toiselta puolen pääsi avoimesti
kieftämään keskelle, jossa olijo Tanskan kivi. Markun ensimmäisellä
tätä yritettiinkin, mutta pienen harjausvirheen vuoksi kivi hipaisi
suojaa ja liukui sivummalle. Tanska poisti tämän ja Suomelle jäi
jäljelle vaikea ratsu muutaman suojakiven kautta. Viimeinen heitto
lähti pelikellon näyttåessä noin l0 sekuntia. Heitto oli liki
täydcllinen. Se tuli näiden muutaman ratsun kautta osuen
tanskalaisten ykköskiveen, vierähtäen kuitenkin hivenen
huonommaksi. Näin tanskalaiset tic-brcakeihin ia Suomi
laulukuoroon.

Pelit rlkoivrt lahmeasli

Ottcluohjelma oli osaltamme sikåli hankala, että kaikki kovimmat
vastuksct olivat ensimmäisinä. Aloitimme maailmanmestari
Kanadaa vastaan, joka joutui tekemään täyden päivätyön
kaataakseen meidät. Kanadan kippari Jeff Stoughton
(maailmanmestari vuodelta 1996) joutu i heittämään viimeisellään
melko vaikean tupla poiston voittaaksen pclinja onnistuikin siinä
Ioislavasti. Toisessa ottelussa Norja kaatui Suomen hallitessa 6-4.
Tim Somervillen USA:ta vastaan pelasimme tasaisen ottelunjonka
hyvin puolustanut USA voitti 4-2. Lisää ahdinkoa aiheutti
rökåletappio Saksalle. Olympiavoittaja Patrik Hurlimanin Sveiisiä
vastaan ottelu eteni meidän hallitessa puoleen väliin asti.
Kuud€nncssa päässä mokasimme viimeisen määriksenja 3-l johto
vaihtui neljän varastuksella 3-5 tappioasemaan, jonka sveitsiläiset
myös pitivät loppuun asti.

Tämän jälkeen olikin sitt€n pakkovoittoja loput, mikäli oltaisiin
mielitty semeihin. Aloitimmekin hyvin voittamalla tulevan
maailmanmestarin Hammy McMillanin Skotlannin näytöstyyliin
8-3. Seuraavaksi kaatui Ruotsi (2. kerta arvokisoissa kautta aikain)
9-5 ja heti perään ensikertaa MM-jäillä pelannut Uusi-Seelanti 7-
5. Viimeisessä pelissä Tanskaa vastaan kävi sitten kuin edellä jo

Ville jå Mårkku tarkkravaisinN seuresmassa
olympiavoittåja Patrik H ii rl må nin hcittor.

kerrottiinkin. Hyvä loppukiri jäi liikuttavan liki. Lopullinen sijoitus
tasaisessa sarjassa oli siis jaettu seitsemäs tila yhdessä Andy
Kappin Saksan kanssa.

Loppukommentit

Pelit sujuivat osaltamme melko hyvin. Nyt vastukset olivat lähes
joka maalta kovempia edellisvuoteen nähden,joten voitotkin olivat
tiukemmassa. Sijoitus ei tyydytä, mutta pelillisesti voidaan olla
tyytyväisiä. Eteenpäin on menty joka osa-alueella ja tulevissa
arvokisoissa saattaa mitallisijoitukset olla mahdollisia. Menneellä
kaudella oli panostus Olympiakomitean tuen myötä melko suuri.
Kymmenisen viikoa ulkomailla, viisi Vierumäen SM-viikonloppua
sekä SM-Cup Joensuussa. Lisäksi tietysti liki päivittäiset treenit
kylmässä kotihallissa Hyvinkäällä.

Olympialaisten myötä on panostus noussut curlingissa ja
taso on aivan toinen kuin viisi vuotta sitten. Ja kilpailu käy entistä
kiivaamaksi. Tässä vauhdissa pitåisi Suomenkin pysyä ja viime
vuosico tulokset ovat antaneet viitteitä hyvästä kehityksestä. Ei
tarvitse mennä kuin kolme vuotta taakse Däin kun Suomella ei ollut
miesten puolclla yhtään voittoa huippumaihin kuuluvista Norjasta
ja Sveitsistä. Lisäksi Skotlantikin oli kaatunut vain kaksi kertaa.
Nyt Norja on voitettu neljästi, Sveitsi kolmestija Skotlanti neljä
kertaa peräkkåin. Eli oikeilla jäljillä ollaan.

Uusia tuulia?

Mitään suurcmpia mullistuksia ei trendeissä ollut havaittavissa.
Synteettisissä harjoissa ollaan ehkäpä siirtymässä levcämpiin
kulmaharjoihinjolloin harja osuu koko ajan kiven liukuralaan. Näin
saadaan suurempi teho harjaukseen vaikkakin se syö energiaa
hivenen enemmän harjamiehiltä. Toinen mikä on yleistymään päin
on kovat poistot. Kanadassa ja Skotlannissahan niiden merkitys
on ymmärrettyjo pitkään, mutta nyt siihen ovat alkaneet panostaa
monet muutkin maat - Suomi mukaan lukien. Takavuosicn kohutut
uutuudet Balance+ ("tasapainottava" reikä liukupohjassa) ja
kellotus teeltä hogille ovatjääneet vaille lopullista låpimurtoa. O
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Hammy j ohdatti Skotlannin mestaruuteen
Elisabeth Gustavsson uusi viime vuotisen maailmanmestaruuden

I'FI

ffamm; McMillan totcutti pitkäaikaisen unelmansa voittamalla
I Imaailmanmeslaruuden Skotlannille. Hänellä on jo useila
Duroopan mestaruuksia, mutta MM:stä on se kirkkain jäänyt useista
yrityksistä huolimatta uupumaan. Skotlanti ja Kanada kohtasivat
nyt MM-finaalissa jo 14. kerran ja Skotlanti oli pystynyt niistä
voittamaan vain kahdesti. Pronssin vei Sveitsi.

Kanada voitti selvästi round-robinin ja näytti
jällcen että he vievät helposti mestaruuden kokeneen kipparinsa
JelT Stoughton (maailmanmestari '96) johdolla. Toisin kuitenkin
kävi. Semeissä se kohtasi olympiakultaa Naganossa voittaneen
Patrik Hiirlimanin Sveitsinjoka kaatui varman esityksen j älkeen 8-
5. Skotit puolestaan kaatoivat USA:n 6-4. Loppuottelussa Kanada
ci ollut parhaimmillaan. Skotlanti sitä vastoin oli parantanut
otteitaan loppua kohdenja oli hyvässä iskussa finaalissa. Skotlanti
pääsi ottelussa niskan päälle kuudennessa päässä ottamalla 4-2
johdon. Kanadan onnistui tasoittaa ottelu kymppipäässä, joten

Gustavsson on voiitanut kaikki neliS mååilmånmestaruuttå
såmålla joukkueella,

ratkaisuun tarvittiin jatkopää. Hammy ratkaisi
maailmanmestaruuden heittämällä viimeisellään määriksen
paremmaksi kuin Kanadan kaksi pesäkiveä.

Ruotsi pelasi naisissa vakuuttavasti

Elisabeth Gustavsson uusi viime vuotisen maailmanmestaruuden.
Ruotsittaret eivät hävinneet viikon aikana kuin yhden ottelun. Sillä
pelillä olisivat monet miesjoukkueetkin olleet hätää kärsimässä.
Semeissä he löivät Tanskan 8-7 ja loppuottelussa kisojen
yllätysjoukkueen USA:n 8-5. Ratkaisu tapahtui kahdeksannessa
päässä Ruotsin varastaessa neljä pistettä. Pronssiottelussa Tanska
voitti Norjan 8-7. Naisten puolella pettymyksiin voidaan luokitella
isäntämaan jääminen jaetulle viidennelle sijalle ja Skotlannin
sijoittuminen jumbosijalle yhd€llä voitolla. Kummaltakin
joukkueelta oli lupa odottaa paUon parempaa, mutta tällä kertaa
tuntui että ajatukset harhailivatjossain muualla kuin jäällå. O

Lopulliset sijoilukset Seinl Johnin MM-kisoi$ss:

Mi€het: Nais€t

l. Skotlanti McMillan l. Ruotsi
2. Kanada Stoughton 2. USA
3. Sveitsi Hiirliman 3. Tanska

Gustafson
Lank
Bidstrup
Nordby
Jones
Schöpp
Ebnother
Eerikäinen
Katoh
Knox

4. USA
5. Tanska

Norja
7. Suomi

Saksa
9. Ruotsi

Somerville 4. Norja
Schmidt 5. Kanada
Trulsen Saksa
Uusipaavalniemi Sveitsi
Kapp 8. Suomi
Carlsen 9. Japani

10. Uusi-Seelanti Becker 10. Skotlanti

I

Nettikuulumisia
Aku Kauste

iinhän siinä kävi, että viimelehdessä lupailemani nettisivut
eivät ilmestyneet ajallaan. Telehallintokeskuksen syyniin

jääneestä hakemuksesta ei meinattu päätöstä saada milläån. Lopulta
helmikuun loppupuolella sitten vihdoin osoite www.curlins.fi
saatiin käyttöön, mutta siihen menn€ssä varsin monet olivatkin jo
alkaneet odotellessa käyttämään testiosoitetta.

Ensi kaulta odotellessa on aikaa miettiä kuinka sivustoa voitaisiin
parantaa. Ensimmäinen mieleen tuleva asia on paikallissarjatulosten
lisääminen myös muiden kuin pääkaupunkiseudun osalta. Jo tällä
kaudella kerkesi pääkaupunkiseudun tulokset h€rättää kiinnostusta.
Netistä, kun oli helppo katsoa uusia tuloksiaja vielä, kun muutamat
aktiivit läh€ttivät uusia tuloksia sähköpostilla niin ne pysyivät
melko mukavasti ajantasalla.

Sivujen myöhästynyt ilmestyminen lienee yhtenä syynä miksi ei
muiden Daikkakuntien tuloksia vielä saatu. Muuallahan kausi alkoi

IVettila,tulumisia
jo olla ohi. Ensi kaudeksi on tarkoitus kehittää entistä helpommin
päivitettåvää tulospalvelua takaamaan €ntistä paremmin ajallaan
olevat tulokset.

Myös muuten sivustoa on jatkuvasti pyritty kehittärnään.
Englannin kieliset sivut on edelleen pahasti kesken, mutta Mikael
Skog aloittelee jo pikkuhiljaa ruotsin kielisen käånnöksen
työstämistä. Palautetta on jo tullut jonkin verran, mutta
enemmänkin saisi tulla. Olisi hyvä tietåä mitä pidetään tärkeänäja
mitä turhana s€kä mitä uutta mahdollisesti halutaan, jotta
tiedettäisiin panostaa oikeisiin asioihin. Kaikki on myös
tervetulleita kirjoittamaan itse juttuja sivuille. Ei haittaa, vaikka
samasta asiasta tulisikin us€ita kirjoituksia. Saataisiinpahan vähän
laajempaa räkökulmaa asioihin.

Ensikaudella minun curlingin peluuta häiritsee asepalvelus ja siinä
samassa myös sivujen ylläpitoa. Yritän kuitenkin huolehtia, että
sivut päivittyisivät edelleen kohtuullisen hyvää tahtia. Hyvää
kesää! O
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Jo järjestyksessään 20. Finnish

Bonspiel pelattiin HYvinkään

jäähallissa 9--ll.4.1999. Kyseessä oli

siis juhlaturnaus!

T0- Suomen Curlinglehti 2/99

Bonspiel

"Jee Je€" totesivat kelettpeiksi pukeutuneet Perttu' Ville ja Teemu pelin
tuoksin n åssa.

D

2

isaan ilmoittautui alunperin
kokonaista 32 joukkuetta, mutta
yystä tai toisesta ulkomaalaiset

joukkueet (Ruotsista ja Venäjältä) kuiten-
kin peruuttivat osanottonsa. Näin ollen
turnaus vietiin lopulta läpi kotimaisin, 28
joukkueen voimin. Se ei kuitenkaan tahtia
haitannut, ja turnauksesta kehittyikin
suunnitelmi€n mukaisesti varsinainen
karnevaa litap ah tu ma, jossa ryppy-
otsaisuus ja tosikkomaisuus oli
ehdottomasti kiellettyä.

Joukkue€t oli jaettu yhdeksään kolmen
joukkueen lohkoon (yhdessä n€lj ä
joukkuetta), joissa pelattiin kaikki kaikkia
vastaan. Tämän jälkeen j oukkueet
s ij oitettiin jatkolohkoihin parem-
muusjärjestyksessä. Vaikka iäät eivät
olleetkaan parhaat mahdolliset, saatiin
aikaiseksi kuitenkin jännittäviä, ja enn€n

kaikkea hauskoja pelejä. Juhlan kunniaksi
joukkueita oli kehotettu panostamaan
peliasuihin, sillä paras p€liasu palkittiin.
Joukkueet olivatkin kiitettävåsti
sisäistäneet juhla- ja karnevaalitunnelman,
ja peliasujen osalta parhaat olivatkin
venyneet todella v irt u aa limaisiin
suorituksiin (mm. Keletapit ja Hanor
Rocks). Pelien aikana soi kentällä myös

musiikki,joten meno oli hilpeän railakasta
Lauantain pelien jälk€en kokoonnuttiin
perioteisesti Rantasipiin saunomaan.
Osanotto oli jälleen kiitettävän runsasta,

ja yhteinen hauskanpito ja juhlatunnelma

eikun paranivat. Uima-altaallakin nähtiin
"peliasujen" osalta muutamia virtu-
aalimaisia suorituksia ja vesil€ikeissä aallot
löivät kattoon.

Saunomisen jälkeen juhlia j atkettiin pitkästä

aikaa yhteisellä iltatilaisuudella Rantasipin
kabinetissa. Juhlan kunniaksi tarjolla oli
hieman virvokkeitaja ennen kaikkea hyvää

seuraa; osallistujia oli edelleen kiitettävän
runsaasti ja pelaajat tuntuivat todella
nauttivan tästä yhdessäolosta ja
hauskanpidosta. Yhdessä harmiteltiin sitä,
että ulkomaalaiset ystävämme olivat jätuIeet

pois, kun kerrankin oli tarjolla kaivattua
sosiaalista kanssakäymistä. Illan aikana
pidettiin lukuisia puheita ja järjestettiin
myös hauskoja kilpailuja. Yksi kohokohta
oli luonnollisesti parhaiden peliasujen
palkitseminen. Kaksi palkittua joukku€tta
olivat ylitse muiden: Toisen palkinnon
"jury" myönsi Perttu Piilon johtamille
Keletapeille ja ykköspalkinto meni Jouni
Mikkosen johtamalle Hanoi Rocksille, joka
viimeistäkin yksityiskohtaa myöten oli
loppuun asti hiottu kokonaisuus.
Harjakitaroille olisi varmasti paikka
suomalaisessa "curlingmuseossa", kunhan

sellainen joskus vielä saadaan aikaan!

Siirryttäessä kabinetisla Rantasipin
yökcrhoon curlingväki pysähtyi baariin
seuraamaan televisiosta curlingin MM-
kisojen naisteo finaalia. Tästäkin kehittyi



Bonspiel
todella hyvin iltaan sopiva ohjelmanumero vedonlyönteineen
kaikkineen; mm. Hanoi Rocksien nimeltä mainitsematonjäs€n hävisi
allekirjoittaneelle oluet! Pelin ratkettua curlingväki miehitti
yökerhon tanssilattianja menojatkui aina valomerkkiin asti. Kaiken
kaikkiaan ilta oli siis verrattoman mukava. Allekirjoittanut ei väsy
korostamasta tällaisen sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä, joka
on mielestäni oleellinen osa curlingia.

Niin ja täytyyhän jotain vielä lausua itse peleistäkin. Sunnuntaina
scmifinaaleissa kohtasivat Aku Kausteen Tigersja Yrjö Franssilan
A-Curling sekä Mika Malisen Awiners ja OIli Rissasen Presidentin
Miehet. Tigers ei antanut A-Curlingille paljon mahdollisuuksia,
vaan vei peli selvin numeroin l0-4. Myöskään Presidentin Miehet
eivät saaneet otettapelistä, kun Malisenjoukkue vei finaalipaikan
numeroin 5- l. Finaalista tuli tiukkaja vähänumeroinen peli, jonka
Mika Malisen Awiners v€i lopulta nimiinsä 3- l. Taisi olla muuten
cnsimmäinen Hyvinkään ulkopuolinen suomalaisvoittaja!

Lopuksi vielä kiitos kaikille osallistujille, Te teitte juhlaturnauksesta
juhlan arvoisen. Lisäksi kiitoks€t mukana olleille
yhteistyökumppaneille: Ajasto Oy, Scanbox Finland Oy, Tofta
Ab, Veho-Koivuhaka ja Wörth. Toivottavasti tapaamme ensi
vuonna yhtä mukavissa merkeissä! O
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Henoi Rocks-nimellä esi i n tynyt hippiretkue
viihdytti yleisöå myös sooloin,

VIERUMÄKI

Suomen lJrheiluopiston iääurheilukeskuksessa
käytössäsi on mm. seuraavat tilat ja palvelut:

* 3 huippuluokan jäärataa
* ammattitaitoinen henkilökunta tekemässä

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

* sähköllä toimivat iäänhoitokoneet
* langaton äänentoisto, erilliset
videokuvaustasot

" runsaat oheisharjoittelutilat
urheiluhallilla

' testaus ia lihashuoltopalvelut
* viihtyisät majoitusmahdollisuudet
* urheilijan tarpeita ajatellen valmistettu ruoka
seisovasta pöydästä

' asiantunteva, palveluhaluinen henkilökunta
* valmennusosaaminen

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

Suomen C u rli ng liiton valtaku n n a ll i nen
valmennuskeskus
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Klub ikulttuuria Kanad an mall iin

Joukkueemme vietti kolmisen viikkoa Kanadassa Toronton alueella

harjoitusleirillä MM-kisoja varten helmikuun alkupuolelta kuun loppuun

saakka. Tuon harjoittelurupeaman lisäksi harjoittelimme juuri ennen MM-kisoja
viikon verran myöskin Kanadassa, tällä kertaa kisapaikkakunnalla

Saint Johnissa, New Brunswickissa. Nåiden harjoitusrupeamien
aikana saimme aika kattavan kuvan kanadalaisesta curlingin klubitoimin-

nasta, näimmehän matkojen varrella reilusti toistakymmentä
eri curlingklubia. Haluankin tässä tarinassa kertoa,

millaista toiminta suomalaisen silmin oli
enkä puutu niinkään Peleihin

liittwiin asioihin.

lubien ulkois€t puitteet vaiht€livat rajusti. Jotkut hallit
olivat päällepäin kuin peltisiä varastohalleja, jotkut taas

sijaitsivat luxus-golfklubien rakennusten yhteydessä.

Yhteistä kaikille oli tietenkin oma baariravintola, johon oli mukava

pelien jälkeen jäädä spekuloimaan mennyttä peliä yhdessä

vastustajien kanssa. Paikallinen tapa on nimittäin se, että pelin
jälkeen voittanut joukkue tarjoaa kierroksen virvoitusjuomia
tappion kokeneille. Yleensä sitten tappion kokenut hakee toisen

kierroksen jne. Kuitenkin mukavinta on se, €ttä pelin jälkeen ei

hallista kadota tuli hännän alla kotiin mamman viereen vaanjäädään

tutustumaan ja turisemaan uusien tuttavuuksien kanssa Totuushan

on myös Kanadassa se, että 99 % p€laajista on ns. klubicurlaajia,
joille sosiaalinen kanssakäyminen on pääsyy lajin harrastamiseen.

Myös kilpacurlingiin keskittyvät ovat sisäistäneet hyvin lajin
sosiaalisen puolen.

Vierailimme siis monessa klubissaja törmäsimme moniin meistä

hivenen outoihin sääntöihin. Eräålle klubille ei saanut astua farkut
jalassa vaan jalassa tuli olla suorat housut, jos sisään aikoi mennä

Toisella klubilla taas lippalakin käyttäminen oli ehdottomasti
kiellettyä muuten paitsi pelikentällä. Näissä lienee suoria lainauksia

golfin etikettikirjasta.

Eräs klubijossa harjoittelimme, nim€ltään weston Golf & Country
Club, oli rankattu koko Kanadan seitsemänneksi parhaaksi
golftlubiksi. Siellä oli kuusiratainen curlinghallija todella upeat

puitteet. Yksi palkattu henkilö piti huolen koko curlingtoiminnasta
jäiden teosta alka€n. Esimerkiksi turnauksessa hän höyläsi Ice
Kingilläjokaisen pelikierroksen välissäjoka ikisen radan. Silti tulos
ei mielestiimme ollut sellainen, jota olisi sillä työmäärällä odottanut:

vaikka palkatut j äänt€kijät tuntuivat "asuvan" j äänt€ossa, oli j äät

yleensä vähän niitä näitä. Hyvällä omalla tunnolla voinkin sanoa,

että meidän jzi?imme Vierumäellä ovat ehdotonta eliittiä. Yhdessåikåiiin

paikassa, jossa vierailimme, ei ollut yhtä hyvääja suoraajäätä kuin
Vierumäellä. Tästä herääkin kysymys, mitä ihmettä ne ns.

ammatilaisjääntekijät puuhaavat? He käyttävät höylää kyllä ja
kikkailevat pebblin kanssa, mutta eikös jään saa suoraan
iäädi4tämällä?

Ko. klubi kävisi malliksi myös sosiaalitilojen suhteen. Pukuhuonc

oli kooltaan suurempi kuin meidän kaksiratainen hallimme
Hyvinkäällä sisältäen saunaosastot, pukuhuonehenkilökunnan tilat
jne. Pukuhuoneessa oli etniseen vähemmistöön kuuluva baarimikko;

.joka tarjoili lähes jokaiseen vuorokauden aikaan väsyneille
urheilijoille virkistäviä juomia. Yhden hepun tehtävä oli aukoa
pukuhuoneen lokeroita, jos pelaaja ei jaksanut sitä itse tehdä.

Sisustus oli toki tyylikäs nahkasohvineen jne. Klubin sisällä oli
monta eri ravintolaa, joista sai haluamiaan tuotteita juomista ja
ruoista alkaen. Eräs ravintoloista oli kooltaan niin iso, että siellä
pystyi vaivatta pitämään 64 joukkueen turnauksen loppubanketin
vaimoineen ja tyttöystävineen. Eräällä toisella klubilla oli oma
lastenhoitaja kokopäiväisesti töissä lastenhuoneessa, joten
jalkikasvu oli helppo jättää ammattilaisen hoiviin omien treenien

ajaksi. Mm. Markun tyttö Jenna viihtyi mainiosti tuossa paikassa,

kun isä liikutti graniittia kavereiden kanssa. Tosin tämän tason

paikkojen jäseniksi pääsyyn vaadittiin melkoisia rahoja, eikä
rahallakaan pelkästäiin päässyt. Kuuleman mukaanjonot ovat satoja
henkilöitä pitkiä kaikkien odottaessa vanhimpien jäsenien
kuolemista päästäkse€n itse jäseniksi. Milloinkahan rneillä
jonotetaan jäsenyyttä curlingklubiin ? No ehkä pääsyyjonotukseen

olikuit€nkin golf.

Mie lenkiintoista on myös jo kauan tiedossa ollut yhteys golfin ja
curlingin välillä. Lfies kaikki curlaajat, joita tapasimme, olivat myös

golfaajia. Yleensä he ihmettelivät meitä, kun meistä kukaan ei golfaa.

Suomessakinjonkinmoista yhteyttä lajien kesken kait on olemassa,

mutta ei mitään näin voimakasta. Siellä curling on todella monissa
paikoissa laji, minkä voimin saadaan gollklubeille talviksi toimintaa.

Tai golfon laji, jolla saadaan curlingklubille kes?iksi toimintaa, miten
vain. Parasta esimerkkiä lajien kombinaatiosta edustavat kai Wayne

Middaugh (MM-kultajoukkueen kippari 1998) ja Mike Harris
(olympiahopeajoukkueen kippari Naganosta), jotka molemmat ovat

ammatiltaan golfammattilaisia. Middaugh hoitelee pelaamisen lisäksi

eräällä Toronton hienoimmista klubeista iäätä talviaikaan. O



Sattuu ja tapahtuu

Perttu Piilo

Juniorien MM-karsinnat Hampurissa 1992

Pitkäksi venyneen lauantai-illan jälkeisenä aamuna oli edessä tie-
break Norjaa vastaan pääsystä USA:n karsintaan. Hotellihuoneen
luovutuksessa ja auton pakkauksessa tuli hi€man kiire, mutta
pääsimme kuitenkin matkaan hotellin parkkipaikalta Kuosmasen

Paavon väännell€ssä rattia. Ensimmäisessä kurvissa takana ajanut
saksalaisauto pisti meille pitkän töötin johon vastasimme
kansainvälisin käsimerkein sekä asiaankuuluvin sikanatsihuudoin
Ajeltuamme vähän matkaa tulimm€ Hampurin ehkä vilkkaimpaan
risteykseen, jossa Piilon Perttu huomasi jotain lentävän alas

autonkatolta. Sehän oli tietysti laatikollinen musiikkikasetteja.
Eikun liikenne seis ja kas€tteja keräämään. Nahkahousuinen
Faberkin tuli ihmettelemään tapahtunutta ja esittelemään
virkamerkkiään. Hetken aikaa mietittyämme osasimm€ yhdistää
myös ensimmäisen kurvin tapahtumat hieman epäonnistuneeseen
autonpakkaukse€n. Kun palasimme takaisin ei Trivial Pursuittia
enää löytynyt. Toivottavasti suomenkieliselle tietopelille löytyi
käyrtöä saksalaisperheessä. vaikka harjoittelu jäi väliin kaiken tåimän

hässäkän takia, hoidimme voiton Norjasta.

Juniorien PM-kisat 1996 paluumatka ruotsinlaiva

Palatessamme PM-kisoista Köpiksestä päätimme asiaankuuluvasti
juhlia hopeamitalia menemällä seisovaan pöytään syömään. Saman

pyöreän pöydän ääreen tuli aterialle myös yksi ruotsalainen kolmen
kiinalaisen vieraansa kanssa. Yksi kiinalaisista pisti tupakaksi
kesken ruokailun, jolloin Kuosmasen Paavo pyysi, ystävällisesti
kylläkin, vierasta poistumaan muualle sauhuttelemaan. Vieras
totteli kyllä käskyä, mutta ruotsalainen isäntä katseli Paavoa hieman
pahalla silmällä. Kävi nimittäin ilmi, että kyseinen kiinalainen oli
jonkin luoteiskiinalaisen kymmenmiljoonaisen provinssin johtaja.

Tårnby cup 1997 Kööpenhamina

Parkkeerasimme automme puoliksi pyörätielle etsiessämme
kauppaa. Kalle "Leo Getz" Kiiskinen ehti raottaa takaovea vain
parikymmentä senttiä, kun kuului hirveä pamaus ja voivotus.
Tanskalaisnaisen fillari oli ottanut uuden suunnan Kallen avaamasta
ovesta. Edessä oli onneksi vain järeä lyhtypylväs, joka taas
puolestaan muotoili fi llarin etuvanteen kahdeksikon muotoiseksi.
Pariskunnan miespuolinen henkilö luotti suuresti kieli- ja
neuvottelutaitoonsa. sillä hän kiisi välittömästi Martti Vainiona
lähimmälle puhelinkopille soittamaan poliiseille. Naisen
parkuminen ei ottanut Ioppuakseen. Se kuitenkin katkesi kuin
veitsellä leikaten, kun tupakanhimo yllätti ja hän pisti röökiksi.
Koko episodista oli tuloksena se, että Kalleparka köyhtyi yhden
fillarin korjauksenja 800 kruunun sakon verran. O
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Loimaalaiset
ottivat curlingin p ikastartin

Ville P.

"Alussa Jumala loi rnaan ("Loimaan',) ja teki taivaan'J,

vanhassa raamatun kiiiinnöksessä sanottiin. Tiimåin

takia Loimaata pidetiiih maaihnan vanhimpana vaan ci

suinkaanmaailrnmlopun (!) paklakuntana.

f oimaalaisten puuhakkuuden puolesta puhuu vakuuttavasti
IJseutukunnan uusin urheiluseurakin. Curling Club Loimaa ry.
joka perustettiin jo viime syksy.nä jäähallityöEtaan .viruessa vietä
rDaan tasalla. Yhiliatys liitettii(,r virallisestiyh&istysrekisteriin 29.
huhtikuuta I 999- I-qjin saloihin pieriiloimaalairooo iskuryhmä

tutustui jo syksyllä Vierumäellä pidetyissä lajin SM-kisoissa.
Loimaan upouudessa ja vielä vihkimättömässä jäähallissa pääsriin
luistelun alkuun tammikuussa. Curlaajien kivet alkoival luistaa
hallissajo helmikuun alussa, kun Loimaan.iäähallin ja curlingseuran
primus motor, Loimaan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja Jorma
Rinne junaili apulaisineen curlingin puulaakisarjan käyntiin jo
helmikuun alussa. Rinne on entinen pikajuoksija. Häntä voi
syystäkin kutsua curlingaatteen läpituntemaksi mieheksi, ioka ei
todellakaan säästele sanojaan puhuessaan uudesra lempilaiistaan.
Rinleen mieleslä curling on hieno peli. suorasraan pelcisrå paras.
hän rohkenee väittää. Oikein kivaa yhdessäoloa Ei olekaan ihme.
ettäLoimaalla lähdettiin liikkeelle nimenomaan puulakisarjasta. joka
on ollut samalla hienoa PR-työtä lajin tulevaisuuden Duolesta
Loimaan seudulla,josta Rinne uskoo Iöytyvänjo lähivuosina laiin
huippupelaajia kilpakentillekin. Rinteen mukaan curling tarjoaa aina
arvokkaita sosiaalisia kontakteja harrastajilleen. Voipa käydä
niinkin,.että samasta työnantajasta huolimatta työkaveri opitaan
tuntemaan vasta yhteisen harrastuksen pyörteissä. Tämä voi tuntua
hämmästyttävältä, mutta totta se on. Samaan j oukkueeseen ihmiset
sopivat riippumatta heidän sukupuolsstaan, koostaan tai
asemastaan yrityksessä.

Loimaartulee, kuuleeko curling?

Hyvällä huumorilla pärjätään yhdessä. Jhmissuhdetaitoia tarviraan
niin lyöelaimässä kuin vapaa-aikanakin. Jos curling on tiimirlötä.
niin sitättarvitaan arkisessakin herruksessa. yrityksen tlrlos on
usein paljon kiinni mynk,sijtä, millä mielcllä porukat Wötään
tekevät. Prriaa eessa paineeI kasvavat k iikissa yrityksissä. Siksi
tarvitaal yhä uusia konstqia, jöjlla voidaan,lada.ta akkuia. Hallivhtiö
tuli avuksi. Halliyhriön irrressissä on saada hallin kapasiiaerti
mahdollisimman tehokkaåsean käyrtöön. Sih..i curlaaiiile,onkin
hankifl uri,i iiväsli harjoituskiviä ja "jalkas!ojia . Jokainen giääsee
siis alkuun,ilman minkäänlaiEiaylimääräisidi'. e6tointeia. Loimaan
alue kuutrlu petanque issa Suomen tunnetuimpiin paikkakunriin.
On ilm€irlli, että myös cu.ilingissa tiedetääm;pian, missä Loiimaa
sijaitsee. B

Shakkia jäällä
Pätirnme haastatella erästii curlingin pelaalalztl
Kososta. Håin on l8-wotias, tiimiin kevii?in abiturientti
j a pelaa Rollersissa.

Kuinka kauan olot harråstanut curlingia? -Neljä vuotta-

Mikä sai sinut aloittaEaad curlingin pelaamisen? -Juhani
"Hemppa" Heinonen.

Kuinka usein käyt pelaamåssa curlingia? -Sillon kun on jäitä,
niin yhdestä kolmeen kertaan viikossa.

Mikä curlingissa viehättää? -"Se on shakkia jäällä."

Oletko käynyt ulkomailla pelaamassa? -Kyllä, vuosi sitten
talvella, olimme Norjassa (Oslossa) nuorten PM-kisoissa.

Mikä on muistiinprinuvin peliEatlrår? -Kyllä se onitrlo äskeinen
Narjan matka-

Pystyykö curlitrgiua elättåmälo,it{ensä? -Maailn6ln huiDut
tienanvat kaksi miljoonaa vuodessa, jqten kyllä.

Aiotko harråstår cudingia vielä kaurn, jos et liir l.iksi?
-Kyll2iminä Iuultavaöti aion. Riippuu vähår siitä, että mihh menee
opiskelcmaan. Jos meneg sellaiselle paikkaLunnalle, mis$ä 9i pelata.
niin-..

Täytyykö curlingissa olla hyvä yloi6tunto, vai pärjåäkö
tavallinen "Matti Meiklläinen"? -Kyliä pärjää. Harjaamjsessa
tulee joskus tosin jopa hiki.

Mitkä ovat åyvän curlingpelaajan tärkeimmät ominai$uudet?
-Osaa "lukeajäätä". Pystyy kaikenlaisiin heitroihin myös painc€n
alaisena. Osaa Iukea kiven vauhtiaja kulkua. B



Pääkaupunkiseuden
curlingsarja

aiittyncellä kaudclla saatiin vihdoin )'hdistettyä Vantaan
ja lispoon curlingsarjal Päiikaupunkiseudun
curlingsarjaksi. Saria.iakautui mcstaruussariaan. jossa

pclasi yksitoista.ioukkuetta..ia ykkösdivisioonaan..ioppa pelasi
kahdeksan joukkuctta. Kummassakin pelattiin ensin
kaksinkertainen saria. Peli pclattiin Myyrmäcn jäähallin
curlingradalla, joka valitetlavasti edellccn on ainoa curlingrata
koko piiiikaupunkiscudulla. Vaikka lämpinrässä jäähallissa
pclaamincn sin:insä onkin mukavaa. valilettavasti jään kunto ja
taso heittclchli edcllecn luvattoman pal.ion.

Sekå rncstaruussarjassa cttä ykkösdivisioonassa pelattiin
cnsin kaksinkertaincn sarja. N'lcstaruussarjassa neljä parasta

.ioukkuctta pclasi viclä play off pelit mitaleisla. kun taas
runkosar.jan viimcinen joukkue putosi suoraan ykkös-
divisioonarn. Tämän lisäksi toiscksi viimeinen j oukkue j outui
karsimaan paikastaan mestaruussarjassa ykkös-divisioonan
toiscksi parjaan joukkueen kanssa-

Mcstaruussarjan playofiiihin piiäsivät si.ioitus-

.iärjestyksessä Finnair Curlcrs (kapt. Perttu Piilo), Hyckyrät
(Jari Saarclainen), M-Curling (Olli Rissanen) ja llouseguards
('lbmi Rantamäki). Paras kolmcsta semifinaaleissa I louseguards
voitti l"inDair Curlcrsin suoraan kahdcssa pelissä ja sanan
tcmpun lcki M-Curling Ilyckyröillc. Finaalissa (paras
kolmcsta) kohtasivat siis M-Curling ja Houseguards.
linsimmäisen pelin vei menncn tullen Houseguards lukemin 8-
L Toinen peli meni arpapeliksi Myyrmäcn radan lähes sulacssa
keskcn pelin.jolloinjo pelkäslään kivcn peliin saaminen vaati
cpäinhimillisiä voimanponnistuksia. Tåssä onnekkaampi oli M-
Curling,joka voitti pclin 9-4. Viimeincn peli pelattiinkin sitten
Myyrmäki-Cupin jälkcen alhaalla kaukalossa hyvällä radalla
.ia hyvillä kivillä. Ratkaisevassa finaalissa M-Curling esiltikin
sittcn parasta osaamistaan. ja voitti mestaruudcn hyvän pelin

.iälkecn sclvin nutneroin 8-3. Voittajajoukkueessa pelasivat Olli
Rissanen (kapt.). Jussi Heinonen. Pctri Kaustc, Timo Kauste

.ia Kai Wist. Pronssimitalit, jotka ratkaistiin t-heitoilla
Myyrmäki-Cupinyhteydessä. vci Finnair-Curlers lukemin 24-
t0.

Ykkdsdivisioonan voilti Villc Lchmuskosken johlama
lactus I"ortis.ia nousi silen suoraan mcslaruussariaan. Toiscsta
sijasta,.ia karsintapaikasta. p e las ivat ilahduttavasli
naisjoukkueet Hurlicurling (kapt. lieva Kirjavaincn) ja

Liukumiinat (Riikka Louhivuori). Tämän taiston voitti
Hurlicurling, joka sitcn pääsi karsimaan paikasta
mestaruussarjaan juniorijoukkue Ice-Breakersin (Mika Tiilikka)
kanssa. Paras kolmesta systeemillä ja erittäin ti!kkojen pelin
jälkeeD Ice-Breakers onnistui pitämään paikkansa
mestaruussariassa numeroin 8-7 ia l0-9. O

Mestaruussarja

Runkosarjan lopputilanne:

Finnair Curlers
Hyckyrät
M-Curling
Houseguards
M-Curling Tigers
Eläintarha
RealVallila
A-Curling
Ryttylän Visa
Rubiini

Semifinaalit:

Finnair Curlers - l-louseguards
llyckyrät - M-Curling

Finaali:

29
26
26

19

l8
t'1
l5
t2

3-7,3-8
t-8, 5-7

M-Curling - Houseguards l-8, 9-4. 8-3

Y kkösd ivis ioon a;

laclus Fortis 2l
Hurlicurling l7
Liukumiinat 16
Unacurlers 15

Wilmat 9
Flinstones 7

Otanimen jyllääjät 7
Kulikscn Daamil 4
Ice-Breakers 12

Taitto
Tämän lehden ovat taittaneet Tanja Kettinenja Jarmo Jääskeläinen. Me olemme Härkävehmaan

yläasteen 9. luokkalaisiaja teimme tämän lehden äidinkielen lopputyönä. Asustelemme Hyvinkäälläja

tulevaisuudessa meidät tavoittaa Sveitsinrinteen lukiosta. Lehden teko on ollut ihan mielenkiintoista.

Kiitoksia mahdo llisuudesta ! Hyvääjatkoa!
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SUOMEN CURLINGLIITON
JÄSENSEURAT

Rollers
Markus Sipilå
Peltosaårentie I I 49
O5S4O FTY\4NKÄÅ

HYVINK]iÄN PALLOSEURA RY.
Kari Orrainen
Kutojankatu 35
05800 Hyvinkää

HYVINKÄÄN TAHKO RY.
Ilkka Musto
Haavantie I as. 16
05830 Hyvinkää

puh. koti (019) 452 210
puh. työ 020 475 2269

puh. koti (019) 484 025
puh. työ (019) 453 700
fax työ (019) 419 891
GSM 0500 480 2l l

Y.
JariPaavilainen
Kuninkaantie 5-7 A l4
02400 Kirkkonummi

puh. koti 040
puh. työ (09)

puh.
fax

569 7957
5l I 28 544

Taru Kivinen
Sport Club Vierumäki
Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki

(03) 842 422s
(03) 842 4626

ARHAN CURLINCKLUBI RY.
ErjaRuohomaa
Viinirinne 3 C 5

02630 Espoo

HELSINGIN YLIOPISTON CURLAAJAT RY.
puh. koti (09)
puh. työ (09)

puh. työ
fax
e-mail:

(09) 1480 3684
(09) 147 0?8
erja.ruohomaa@yle.fi

374 I 150
2781023

040 502 0133
0400 27 | 333

CURLING RY,

Jukka Lehtonen
Savelantie 8 E 52
00720 Helsinki

Mika Malinen
Korpi-Jaakonkatu 3l
80220 Joensuu

puh. työ (013) 3ll 458
fax (013) 3l I 459
e-mail: mmalinen@pelujns.fi

e-mail: Jukka.A.Lehtonen@edu.hel.fi

KULOSAARI CURLING KLUBI RY.
Tomi Rantamtiki puh. koti 040 585 4444
Munkkiniemen puistotie 8 A 2 puh. työ (09) 451 4914

Matti Kartano
Pohjolankatu 2 B l9
70300 Kuopio

puh. koti (017) 261 2667
GSM 040 552 7226

00330 Helsinki

TAPANILAN ERÄ RY. CURLINC CLUB
Aarre Toivonen
KMpäkuja I
01690 Vantaa

fax (09) 587 0020
e-mail: tranta@tuta.hut.fi

CURLING RY.

Sad Auvinen
Pell€rvontie 17

05830 Hyvinkää

HYVINKÄÄN CURLING RY.
Juha-Matti Jerkku
Haapakallionkuja I B 4
05460 Hyvinkää

puh. koti (019) 434 869
puh. työ 020 427 3l5l
csM 050 589 4006

puh. koti (019) 452 308
puh. t. 020 427 2361
fax työ 020 427 23'19

Jorma Tiitinen
Metsämiehentie 28

A-CURLING RY.
Yrjö Franssila
Ajasto Oy
PL 4OO

0l5l I Vantaa

M.CURLING RY.
OlliRissanen
Kivivuorenkuja 4 A 3
01620 Vantaa
e-mail: Olli.Rissanen@Megabaud.fi

koti (015) 484 333
työ 020 407 6650

puh. koti (09) 879 6985
puh. työ (09) 870 62 502
fax työ (09) 870 62 522

puh. koti (09) 878 1987
puh- ryö (09) 2761254
fax työ (09) 2'767254
GSM 040 553 1233

puh.
puh.pun.

puh.

HUPAAJA

os!!

SPORT CLUB VIERUMAKI
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