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Tuleeko sinulle curlinglehti?

Jos olet maksanut SCL:n jäsenmaksun
mutta lehti ei vielä tule sinulle tai
osoitteesi on muuttunut, ilmoita osor
tatiainci cÄhL^n^eiitep

riikka.louhivuori@congreszon.fi niin saat
lehden jatkossa.



Poluu
tulevqisuuleen?
Curlinglehdellänme on takana kahdeksar numeroa, yhteensä 20+20+24+28+20+20+32+? sivua

tekstiä ia kuvia. ]'yölunteja €i ole kukaan lask€nut, mutta ne ovål kaikki ollect mielenkiinloisia.
tJusren asioiden synny(ämincn ja kehitlämin€n on Jo ilsessäån palkitsevaa.

Lchtemmc on saavultanul pysyvån aseman Suomcn curlingin liedonvälityks€ssä. Harras(aja!

eri paikkåkunnilla ovat lähenlyneet toisiaan ja löytäneet yhteisen kielen. Aicmmin erilleen

kehiltyneet monivivahteiset paikkakuntakohtaiset curlingkulttuurit ovat alkaneet keskustella

keskenåän. Yhteentörmäyksihäkåån ei ole aina vållyity. mutta ne ovat luonnollincn vålivaihe

curlingkul!1uurinrme muultuessa cntistä yhtenäisemmäksi.

Kun suunta on h)vä. 1()i\otaan vauhdin säilymistä 'låmä asel1aå lehdellemme parncrta
'Ioinaiscksi lehtemme tekeminen on ollui kahderr nuorcn innokkaan harrastajan hartcilla - dinua

palkkio on ol1Lrl onnislumisen ja lekemisen ilo. Nyl larvitlaisiin uusia lehden tekcmiscslä

kjinnostunei!å curlaajia, joila palk'lsisi ilse lekemiscn lisäksi tutustuminen maamme curling-

asioihin niiköalåpaikalta. Lehtcnrnre iekemisesrähän ei olc perintcisesti makset(Lr kor\austa.

I-ärä kirjoiuacssa muistol palaaval hislorian l€hdilläjoilakin lukuja laksepäin. Eleltiin helmikuuta

1994. Oli perjantai-ilta. lehtemmc cnsjmmäinen numeron koko päinos - 800 kappaltlla _ n1xka{i

v ielä parnomusrcella luoksuvana laatikoissa toimiluksen tiloissa. Allekirjoiltan€€lla oli kulunut

kaksi viikkoa lchden tailtåmiseen. koska koko homma o1i opcteltava alus|a alkaclt iise. Lehden

syntymä tuntui ymmärrcltaväs1i rarsin juhalliseltä. Julkislamistilaisuudessa olivat låsnä

päävastuullisc(. Tommija allekirjoitranul. Oheinen ku!a kertoo päljon lilaisuuden tunnelmasla.

Alun huuma on laanrunut, mullajäljellä on usko lehden tarpecllisuudesla. llaiuan kiinää Tei!å

kaikkra- iolka olertc osallisluneet Ichdcn teke:niseen.ia kehitlälnise€n.

Aarteita arkistosta

Numeroon 8 lll/1996 Tomi Rantamäki kirjoitti ajattoman pääkirjoituksen jonka.iulkaisemme autentti-

sessa asussa. Se kertoo kaiken mitä laiilehden teosta on kerrottava. Samalla kiitämme Tomia ja

Tommia vielä kerran - tämä on ensimmäinen numero ilman perustajia toimituksessa!

SUOIV] EN CURLINGLEHTI



Tervetu loa EM-kisoihin

Syyskokous valitsi uuden
hallituksen

Lokakuussa pidetyssä curlingl iiton
syyskokouksessa valittiin hallitus vuo-
delle 2002. Haluan kiittää edelleen
saamastani luottamuksesta ja valtuu-
tuksesta jatkaa I iiton puheenjohta-
jana tehtävissä. jotka koen erityisen
mielekkäiksi. Suurin osa muistakin
hallituksen vanhoista jäsenistä jatkaa
edelleen, mutta joitakin muutoksia
tuli: Markku Uus jpaavalniemi jäi
pois omasta aloitteestaan, ja
haluankin tässä yhteydessä
kiittää lvlarkkua erittäin tär-
keästä ja merkittävästä
panoksesta suomalaisen
curlingin kehjtyksen
hwäksi. Markun panos
tässä asiassa ei toki pääty
tähän, vaan jatkuu toisessa
muodossa uuden curlinghal-
lin myötä. llahduttavaa oli
myös se, että naisten määrä
hallituksessa lisääntyi jäl-
leen; meillä on nyt neljä
aktiivista naista mukana tol-

Vierumäelle
Curlingkausi on taas päåssyt jo hwäån vauhtiin ja yksi kauden
kohokohdista on ovella: Minulla on ilo toivottaa liiton puolesta
teidät kaikki tervetulleiksi Vierumäelle seuraamaan historiallista
tapahtumaa, ensimmäisiä curlingin arvokisoja Suomessa. Moni
meistä on jo varmistanut läsnäolonsa paikalla, kuka kisaorga-
nisaatiossa, kuka muuten vain lomaillen paikan päällä. Toiset
kuitenkin vielä varmastikin miettivät asiaa, mutta voin luvata
teille että kannattaa tulla; tåmän tason curlingia ei turhan usein
pååse näkemään ja pelejä riittää aamusta iltaan. Kisakatsomo
odottaa j uuri teitä: Tulkaa kannustamaan edustusjoukkueitamme
voittoihin!!

mrnnassa!

Kausi täynnä kohokohtia

Alkaneeseen kauteen mahtuu paljon
muitakin kohokohtia kuin Elvl-kisat:
Suomen curlingoukkue on mukana
Salt Lake Cityn Olympialaisissa ja
uuden curlinghallin rakentaminen
alkaa vihdoin, vaikkakin hieman jäl-
jessä alkuperäisestä aikataulusta.
Meillä on myös pitkästä aikaa tyi-
töjoukkue juniorien lvl lvl-ka rs in n o is sa !

Tärkeätä on kuitenkin myös välillä
muistaa, kuinka hienosta laiista cuF

lingissa oikeastaan onkaan kysy-
mys ja huomata, että me voimme
myös seura- ja jopa joukkueta-
solla tehdä kohokohtia pienistäkin

asioista. Kaiken kiireen ja työn-
teon keskellä olemme sen ansairF
neet. Älkääkä koskaan myöskään
unohtako hauskanpitoa!!

Olli Rissanen

SUOIVIEN CURLINGLEHTI



Welcome to the European
Ghampionships in Vierumäki

The curling season has already started and one of the highlights
is about to begin: On behalf of the Finnish Cuiling Federation I
am happy to wish you all welcome to Vierumäki to share this
historical moment, the first Championship level tournament ever
in Finland. Many of us will certainly be there, some as part
of the organizing committee some just spending their holidays.
However, some of you may still hesitate about coming, but I can
assure you that it will be worth while: you do not see curling at
this level too often and there will be games to watch from dawn
till dusk. The Finnish Teams are waiting for your support!!

rHE NEW EXECUIIVE BOARD
WAS ELEGTED BY THE GENE.
RAL ASSEMBLY

In October the new Executive Board
fo( year 2OO2 was elected by the
General Assembly. I would like to
thank you for the confidence you have
shown me and for the opportunity to
carry on my work as the President
of the Association, which I find very
rewarding. Also most of the other
members of the Executive Board
will continue. There were, however,
some changes: lMarkku Uusipaa-
valniemi declined to continue,
and I would like to take this
opportunity to thank him for his
important and significant work
for Finnish Curling. Fortunately
Markku will continue his work in
another form with the new curling
rink project. lwas also deljghted
that we now have more women in
the new Executive board; four
active ladies taking care of
Finnish Curljng!

A SEASON FILLED WITH
HIGHLIGHTS

This season has also many other
highlights than just the European
Championships: We are in the Salt
Lake City Olympics and the building
of the new curling rink is beginning,
though a little late from the original
schedule. After a long time we shall
also have a girls team in the World
Junior "8" Curling Championships. lt

is also important every now and
then to stop and think what a

great sport curling actually is,
and notice that we can in
our clubs, or even in our
teams create highlights our-
selves from just little things.
In the world filled with work,
hurry and stress we have

deserved them. And remem-
ber, never ever forget to have
fun!!

SUOMEN CURLINGLEHTI

Olll Rlssanen



Gurlingin

SM-saria
2001.-2002

Virallista SM-sarjaa pelataan alkavalla kaudella jo neljättä kertaa
sekä miesten että naisten osalta. Miesten puolelle mukaan on
ilmoittautunut 1-3 joukkuetta, jotka on jaettu 6 joukkueen mesta-
ruussarjaan ja 7 joukkueen 7-divisioonaan. Nalslssa mukaan ei
valitettavasti ole saatu kuin 4 joukkuetta. Pelisysteemi miehillä
on muuttunut hieman edellisistä kausista eli sarja koostuu tänä
vuonna kolmesta turnausviikonlopusta, jotka kaikki otetaan huo-
m i oon me sta r u utta ratkottae ss a. Ku n aki n vi i ko n I o ppu n a pe I ata a n
yksinkertainen sarja ja divisioonan voittaja nousee seuraavaksi
viikonlopuksi mestaruussarjaan, josta taas huonoin putoaa divisi-
oonaan.

{,

.ta
,l!

I

Finnish Ghampionships
2001.-20,0.2

For the fourth time the official
Finnish Championships are
played both for men and for
women. There are 13 men's
teams divided in 6 teams Cham-
pionships and 7 teams 1. divi-
sion but unfortunately only 4
women's teams. The Champi-
onships consist of three 3-day
tournaments played in Decem-
ber and January. As before, the
winning teams will represent Fin-

land in the European Champion-
ships 2002.

Naiset pelaavat kolmena viikonlop-
puna nelinkertaisen saian ja mestari
on eniten voittoja saavuttanut jouk-
kue.

Ensimmäinen turnausviikonloppu
pelataan Loimaalla 3Q.LL. - 2.!2. ja
kaksi seuraavaa Vierumäellä tammi-
kuun alkupuolella.

PANOKSENA EDUS.
TUSPAIKAT

Kuten aikaisempinakin vuosina, mes-
taruuden saavuttaneet joukkueet mat-
kaavat tulevana syksynä edustamaan
Suomea EM-kilpailuihin. Ja mikäli
mestaruuden voittanut joukkue on

jokin muu kuin hallitseva mestari
eli tämänhetkinen edustusjoukkue,
käydään kevään l\41\4-kisajoukkueesta
karsinta näiden joukkueiden välillä
paras viidestä pelistä -systeemillä.

Suuria muutoksia ei siirtomarkkinoilla
ole tapahtunut. Tomi Rantamäen jouk'
kue on saanut riveihinsä ex-Eurocks
Ville Lehmuskosken ja koska joukkue
pääsee tänä vuonna aloittamaan
mestaruussar.jasta on se vahva ehdo-
kas mitaleille. Toki todellinen mes-
taruustaistelu tultaneen käymään
lvlarkku lJusipaavalniemen ja Perttu
Piilon joukkueiden välillä ja muut
pelannevat h jmmeämmistä

mitaleista. Villit huhut ovat tosin
kertoneet lvlarkun joukkueen ehkä
pitävän olympialaisten jälkeen "sapat-
tivuoden , onko huhuissa perää jää

nähtäväksi.

Naisten puolella muutoksia on
hieman enemmän. Jaana Jokelan
joukkueeseen on liittynyt Kirsi Nykä-
nen Varsinaisista ja loput Varsinaiset
pelaavat Riikka Louhivuoren joukku-
een kanssa kapteeninaan lMonna
Poikolainen. Kolmas varteenotettava
joukkue mestaruutta ratkottaessa on
Anne l\4almin yhdistelmä, vaikka Joen-

suun Mimmi Koivulan kokenut jouk-
kuekin saattaa yllättää ensimmäisellä
kaudellaan mestaruussaiassa.

Kilpailukalenteri

Joulukuu
08.-16.12.01 EIM-KIlpailut

Tammikuu
04.-06.01.02 SIM-Turnaus ll
tI.-t3.Ot.O2 Slvl-Turnaus lll
25.-27.Ot.02 Seniori SM

Helmikuu
LL.-22.O2.O2 Olympialaiset

Huhtikuu
05.t4.O4.O2 MM-kilpailut

Vierumäki

Vierumäki
Vierumäki
Vierumäki

Salt Lake City

Bismarck, USA

HTI



Markku Uusipaavalniemen
joukkue voitti

Magnus Ladulås
Glassicin

Perinteikäs monen joukkueen kauden avaava Magnus Ladulås
Classic GP-kisa pelattiin 4-7.10 Sundbybergissä. Tättå kertaa
suomalaisten osallistuminen oli varsin runsasta, kun miesten
puolella oli peräti neljå suomalaista joukkuetta ja naistenkin
sariassa kaksi.

Kymmenen naisten joukkuetta oli
jaettu kahteen viiden joukkueen
lohkoon, joista molemmista kaksi
parasta meni semifinaaleihin. lMies-
ten puolella jatkoon pääsy oli tätäkin
tiukempaa. Kolmesta viiden joukku-
een lohkosta vain parhaat, sekä
tee-heitoin valittu yksi lohkonsa toi-
seksi paras menivät semifinaaleihin.
Muiden joukkueiden pelit loppuivat jo
alkulohkojen jälkeen.

Naisten puolella osallistujista oli ulko-
maalaisia joukkueita puolet. Näistä
ainoastaan Dordi Norbyn norja-
laisjoukkue selvi,,tyi semifinaaleihin.
Finaalissa kohtasivat ruotsalaiset ja
voittajaksi selviytyi Stocksundin Åsa
Häggmanin joukkue.

c

lvliesten turnauksessa ei ollut
mukana kuin suomalaisia ja ruotsa-
laisia. Tiukassa taistelussa yksikään
joukkue ei selvinnyt semifinaaleihin
puhtaalla pellllä. Kolmen ruotsalais
joukkueen seuraksi semifinaaleihtn
eteni lvlarkku Uusipaavalniemen suo-
malaisnelikko, joka voitti lohkonsa
häviten vain Perttu Piilon joukkueelle.
Semifinaalissa Uusipaavalniemi
kukisti Östersundin Henrellin niukasti
6-5 ja vielä finaalissa Sundbybergin
James Dryburghin 5-4. Näin historia i-
nen turnausvoitto Suomeen.

SUOI\4EN CURLINGLEHTI



Japani voitti Tyynenmeren
alueen mestaruuden

Japani pääsi vuoden 2002 MlVl-
kisoihin Bismarckiin voitettuaan Tyy-

nenmeren alueen mestaruuden sekå
miehissä että naisissa. Uusi-Seelanti
hävisi miesten finaalin Japanille jatko-
päässä. Uudella-Seelannilla on jään''t
muutenkin suuret turnauspaikat hiuk'
senhienosti saavuttamatta. Se o
nimittäin ensimmäinen maa joka
miesten puolella putosi Olympialai-
srsta.

Continental Gup seurailee
Ryder Cupin ialanjälkiä

Kanadan C u rlingliitto ja lvlaail
man Curlingliitto ovat julkaisseet
yhteiset suunnitelmansa C o nti-
nental Cupista. ldeana on pe lata
golfista tutun Ryder Cupin tyyliin
Amerikka vastaan muu maailma
-curlingturnaus. Kisaan o sa llis-
tuu molemmilla puolilla 3 mies-
ja 3 naisjoukkuetta. Po hj o is-
Amerikan joukkueeseen va lita a n
yksi mies- ja yksi naisjoukkue
USA:sta, muut tulevat Kana-
dasta. lMuun maailman joukkue
luultavasti valitaan M tM-kisojen
menestyksen perusteella s illå
poikkeuksella, että vähintään
yksi mies- ja naisjoukkue val'-
taan Skotlannista. Pa lk into ra
hoina voittanut osapuoli saa
CAD 125 000 ja hävinnytkin osa-
puoli vielä CAD 75 000.

Kanadassa våännetään kättä

Kun World Curling Tour viime kauden
lopulla julkaisi suunnitelmansa
massiivisesta Grand Slam -raha-
turnauskiertueesta alkoi Kanadassa
todellinen kädenvääntö. Grand Slam
-turnaukset osuivat nimittäin päällek-
käin Kanadan mestaruusturnaukseen
Brieriin tähtäävien alkukarsintojen
kanssa. Lisäksi pelaajat ovat jo
monena vuonna arvostelleet sitä että
heille. varsinaisille tähdille. ei ole
herunut mitään Brierin tuottamista
suurista voitoista. Näin ollen melkein
kaikki huippujoukkueet päättivätkin

Kanadassa testataan säh-
köistä hogl.line tuomaria

Viime l\4lvl*isojen välierdssä Kanadan

Randy Febeyttä otettiin kolme ki\ieä pois

hog.line rikkomuksen woksi. llmeisesti
tästä suivaantuneena Kanadassa testa
taan tällä hetkellä sähköistä hog]ine tuG
maria. Laitteessa on kaksi eri sensoria.
Ensimmäinen tuntee kun kivi kulkee hog
linen yli. Toinen sensori on kilen kahvassa
jajos käsion vielä hog]inen jälkeen kiinni

kivessä kuuluu sähköisen tuomarin lah
jomaton piipäänija kivi on poistettava
pelistä. Kanadan Curlingliitto toivoo. ettå
se voisi ottaa laitteen käyttön jo tällä
kaudella. Ongelmaksi kansainvälisesti voi

muodostua Kanadanja muun maailman
erilaiset hog.line säännöt. l\4uualla maaif
massa kivi täyt)! irrottaa ennen hog]inea,
kun iaas Kanadassa merkityksellislå on se
milloin kiven takareuna ylittää hog-linjan.

Vuoden 20O3 MM.kisat pela-
taan Winnipeglissä

Vuoden 20O3 N4lvl-kisat on jo
aikoja s itten myönnetty Kana-
dalle, mutta vasta nyt syksyllä
varmistui, että kisat pelataan
Winnipegissä, joka ei tod e lla kaan
ole tuntematon paikka cu rling-
maailm alle. Siellä on järjestetty
l\4 M-k rsat kahdesti aikaisemm in,
viimeksi vuonna 1998. Myös
Kanadan mesta r u u stu rn a u s
pelattiin kaupungissa viimeks i

vuonna 1998. Kisa houkutteli
tuolloin yhtee n sä viikon a ikan a
150 000 katsojaa. Saman
määrän järjestäjät ovat asetta-
neet tavoitteeksi myös vuod e n

20O3 lvlN4-k iso ih in.

suurista arvoturnauksista

jättää Kanadan mestaruuden met'
sästyksen sikseen ja lähteä rahojen
perään Grand Slam -kiertueelle. En

tiedä mitä nyt varkuttaa se, että
todella kokenut ja edelleen huipulla
pelaava Russ Howard on sanonut,
että hän ainakin aikoo osallistua
molempiin karkeloihin ja häntä ei voi
kukaan siinä estää. Saa nähdä riit
tääkö Howardin arvovalta ratkaise-
maan tilanteen. Toivottavaa tietysti
olisi koko maailman curlingin kan-
nalta, että lvlM-kisoissa pelaisi edel-
leen Kanadan paras joukkue.

I



Yoittoisa
Loimaa Gountry Gurlin$issa

It

E Piilon Eurocks

To i sta ke r taa s uo m al ai sen
cu rl i ngkaude n avan nut Lo i-

maan Country Curling kälrtiin
Loimaan jäähallissa L8. -

79.8.2007. Mukaan oli tällä
kertaa uskaltautunut 7O

j ou kkuetta, h uol i m atta I o i s-
te I i aasta kesäsäästä ( rei I ut

+ 20 astetta)! Myös hallin
s i säpuo I e I I a olosu hteet

olivat säähän nähden yllättä-
vänkin hyvät; jåå oli Markku

U u si paaval n i emen j ou kku-
een avustuksella saatu

hyvinkin pelattavaan kun-
toon, sillå olihan Markun
joukkue harjoitel lut koko

kisaa edeltävän viikon Loi-
maan hallissa.

Eurocks wins Loimaa
Countly Curling

For the second time Loimaa Country
Curling on 18 - 19 August 2001
opened the Finnish curling season.
Despite the wonderful summer
weather (over +20 degrees cel-
cius!), there were this year 10 parti-
cipating teams that first played in
two 5 team divisions. The two best
teams from both divisions then went
on to compete for the medals. ln
division A, Perttu Piilo's Eurocks
took first place and team Hupaajat
with skip Riikka Louhivuori second
olace. lvlarkku U usioaavaln iem i's
team surprised everyone by losing
to Anne lMalmi's ladies and was
finally dropped from the finals.

Osallistuvat joukkueet oli jaettu kah-

teen 5 joukkueen lohkoon, jossa pelat-

tiin yksinkertainen sarja (pelin pituus

60 min. + keskeneräinen - yksi pää).

Kummankin lohkon kaksi parasta jouk-

kuetta pääsi pelaamaan mitalisijoista
muiden jäädessä taistelemaan him-
meämmistä sijoituksista.

A-lohkoa hallitsi suvereeniin tyyliin
Perttu Piilon johtama Eurocks, joka
voitti selvin numeroin kaikki pelinsä.

Toiseksi lohkossa sijoittui ehkä hieman
yllättäen Riikka Louhivuoren kipparoima
Hupaajat, joka jätti taakseen mm.
naisten edustusjoukkueen. Rlohkossa
kisan ylivoimainen ennakkosuosikki.
lvlarkku IJPN:n joukkue, joutui yllättäviin

vaikeuksiin hävittyään Anne l\,4almin
joukkueelle. Kun Olli Rissasen johtama

Presidentin miehet puolestaan voitti
lvlalmin joukkueen, oli tilanne se että
kaikki em. kolme joukkuetta olivat tasa-
pisteissä yhdellä tappiolla. Näin ollen
lohkon sijoitukset jouduttiin ratkaise-
maan teeheitoilla. Ensimmäisenä heit-
tänyt Anne l\4almin joukkue sai hienosti
kokoon 13 pistettä. Toisena heittänyt
Markku UPN:n joukkue heitti sitten
"vain" 11 pistettä. Viimeisenä tee-heit-
tonsa suorittanut Presidentin miehet
kuitenkin yllätti paitsi itsensä, myös
muut paikalla ol|jat heittämällä peräti

14 pistettä. joista CurlingLasse (Lauri

Perkiö) takoi napakympillä 5 pistettä
ja muut joukkueen jäsenet kukin 3 pis-

tettä! Näin ollen siis UPN:n joukkue jäi
ulos m ita lipe leistä !!

Lauantai-ilta jatkui upeassa säässå
County Curlingiin oleellisesti kuuluvalla
illanvietolla. Aluksi Loimaan Curling ry
oli Loimaan Kir.lapaino Oy:n suosiolli-
sella tuella jälestänlt upean "cocKail-
tilaisuuden" pronssikautiseen taloon.
Kysymys oli todellakin aidon curling-
hengen mukaisesta hienosta tilaisuu-
desta, joka sai kaikkien läsnä olleiden
varauksettoman kiitoksen. Tämän jäf
keen iltaa jatkettiin perinteisellä Kara-

oke-kilpailulla Ankkuripaikan Seilorissa.

LOIMAAN SIJOITUKSET

1. Piilo
2. Rissanen
3. N4almi
4. Louhivuori
5. Uusipaavalniemi
6. Jokela
7. Honkkila
8. .Jalonen
9. Rinne

Tällä kertaa Karaoken kuningattariksi
lauloivat itsensä Hupaajat kappalee
naan Beatlesin Help!

Sunnuntaiaamuna pelit jatkuivat klo
10 pelattavilla semifinaaleilla ja muilla
sijoituspeleillä. Ensimmäisessä semifi-
naalissa kohtasivat Eurocks ja Anne

Malmin joukkue: kaksi päätä, ja tulos
10o Eurocksille. Toisessa semifinaa-
lissa vastakkain asettuivat Hupaajat
ja Presidentin lvliehet. Peli oli tiukkaa
ja Hupaajat oli aluksi niskan päällä.

Lopulta kuitenkin Presidentin l\4iehet

käänsivät pelin voitokseen numeroin
&2. Finaali pelattiin sitten 5 pään
pelinä ja se oli tasainen aina vii-

meiseen päähän asti. Siinä Perttu
Piilon johtama Eurocks vei kuitenkin
ansaitusti viimeisen kiven turvin voiton
numeroin 5-3. Muistakin sijoituksista
taisteltiin loppuun asti ja turnauksen
hengen mukaisesti myös jokainen jouk-

kue palkittiin! Jälleen kerran Loimaan
Curling ry oli upeasti onnistunut järjes-

tämään turnauksen, joka paitsi peliolG

suhteiden, myös muiden erinomaisesti
onnistuneiden järjestelyiden osalta sai
kaikkien pelaajien lämpimän kiitoksen.
Country Curlingja Loimaa ovat kiistattG
masti ottaneet oman paikkansa suoma-
laisessa curlingperheessä!



- kuinka käy
selostaiakaksikolta vei kkaam inen

Osuuko hommat yhtään kohdalleen kun Eurosportin selostajakak-
sikko Jussi Uusipaavalniemi ja Perttu Piilo yrittävät veikkailla EM-
kisojen lopputuloksia?
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J ussi:
Curlingtaso Euroopassa on niin tasai-
nen, että yhden suosikin nimeäminen
on aika mahdotonta. Varsinkin mie-
hissä on todella vaikeaa veikata voit-

Perttu:
Aivan! Miehissähän on ollut jo pitkään
se tilanne, että seitsemän maata
taistelee todella tasavertaisesti joka
pelissä. A sarjassahan on miehissä
yhteensä kymmenen maata, joten
kolme viimeistä lienee helppo nimetä:
Ranska, ltalia ja Tsekki.

Jussr:
Nuo kolme siitä seitsemän joukosta
kyllä ulos jäävät. Lopuista seitse
mästä sitten pitäisi yrittää löytää ne
neljä, jotka selviävät välieriin. Uskon,
että Skotlannin Hammy l\4cMillan on
siellä melko varmasti.

Perttu:
Niin, tuo vanha punanenä lienee Jussi
sinun suosikkisi muutenkin?

Jusst:
Aivan!

Perttu:
Suomihan puolustaa miehissä Euroo-
pan mestaruutta ja pelaa vielä koti-
kisoissaan, joten paineet voivat olla
aika kovat. Varmasti pojat ovat asiaa
kyllä paljon pähkäilleet ja paineita vaF

masti hellittää se, että kauden pää-

tavoite jää vielä tulevaisuuteen Salt
Lake Cityyn. Luulen kuitenkin, että
Markun porukka hoitelee itsensä väli-
eriin. Lisäksi olen melko varma,
että pitkään aivan huipulla pelannut
Peja Lindholmin ruotsalaisporukka
nähdään tositoimissa finaaliviikonlop-
puna.

JUSSI:

Voi olla välierissä, mutta ei voita kyllä
tällä kertaa. Luulen myös, että Saksa
yltää tällä kertaa välieriin. Heillä on
tosin kovin myöhäinen valinta kisoi-
hin, että en tiedä miten se vaikuttaa.

Perttu:
Suomen viime vuoden finaalivastus-
taja Tanska 0n tietysti vahva, mutta
heldän kapteenillaan on pahoja ongel-
mia polvensa kanssa. Hän ei esi-
merkiksi pelannut Iainkaan Swedish
Cupissa, missä joukkue varmisti
oman edustuspaikkansa. Eli luulen,
että Tanska jää ulos välieristä, jos
Schmidt ei pysty pelaamaan. lvlyös
Norja voi olla kova. Pål Trulsenin
porukka on pelannut syksyllä todella
vakuuttavasti Kanadassa. Taitaa vaan
olla siellåkin aika pahat polviongel-
mat kipparin pulmana. Veikkaapas nyt
Jussi miesten voittajaa?

Jussi:
Uskon vahvasti Hammyyn. Eli Skot-
lanti vie miesten mestaruuden. Entäs
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sinä?

Perttu:
Peja on kova. Ruotsi voittaa. Varmaa
on ainakin se, että voittaja ottaa itsel-
leen aikamoiset paineet olympialaisia
ajatellen. Tosin tuleehan sinne vielä
sellainen pikku este kuin Kanada ja
tietysti myös USA. B-sarjan voittajaksi
veikkaan hyvin kehittyn)'ttä Venäjää.

JUSSJ:

Ei Venäjällä ole mahdollisuuksia koke-
nutta Luxemburgia vastaan. Luxem-
burg nousee takaisin A-sarjaan. tMites

naiset sitten?

Perttu:
Naisten A-sarjassa pelaa vain 8
joukkuetta, joten sen tiimoilta veik-
kaaminen on hieman helpompaa
lvluutenkaan naisten sarja ei ole aivan
niin tasainen kuin miehillä. Luulen
että Skandinavia osastolla mennään.
Kokeneet Ruotsi ja Norja ovat kovia.

JUSS I:

Luotan myös Ruotsiin vaikka Gus-
tafsson ei olekaan mukana vaan
Ruotsia edustaa Anette Norbergin
joukkue. lvlyös Saksa on kova koke-

neen Andrea Schöppin johdolla. lMyös
Tanska voi olla kova, eikä Sveitsiä-
kään saa unohtaa. Kun vielä las-
kemme mukaan Norjan, niin noista se
välieränelikko täytyy löytyä.

Perttu:
Näin se taitaa olla. Kovia joukkueita
Suomen naisilla on vastassa. Taitaa
olla kohtalona jääminen välierien ulko-
puolelle.

J ussi:
Näin se taitaa olla. No, veikataanpas
voittajaa?

Perttu:
Luotan Ruotsiin myös naisissa vaikka
Norberg onkin paljon kokematto-
mampi kuin nelinkertainen maailman-
mestari Gustafsson.

J ussi:
No nyt olemme yksimielisiä. Uskon
myös että Ruotsi voittaa naisten mes-
taruuden. Toivotaan, että tulee h)4/ät
ja tasaiset kisat. Parhaat ovat pai-

kalla, joten tiukkoja pelejä lienee
odotettavissa niin miehissä kuin nai-
sissakin.

Jussin Yoikkaukset:

Itriehet:
1. Skotlanti
2. Ruotsi
3. Suomi
4. Saksa

aiset:
1. Ruotsi
2. Saksa
3. Sveitsi
4, Norja

Pedun vaikkaukset:

Maehet:
1. Ruotsi
2. Suomi
3. Sveitsi
4. Skoflanti

Nåiaot:
1-. Ruotsi
2. Noia
3. Saksa
4. Skotlanti

European Ghampionships
- how good is a reporter's $uess?

Jussi Uusipaavalniemi and
Perttu Piilo, who have both

covered several curling cham-
pionships from Eurosport

Nord ic's co mme ntator's booth
in Stockholm, were asked to

give their guesses on the
winner of the European Cham-

pionships at Vierumäki. After a
thorough debate, here are their

ranking lists.

Jussi:

Men:
1. Scotland
2. Sweden
3. Finland
4. Germany

Women:
L. Sweden
2. Germany
3. Switzerland
4. Norway

Perttu:

Men:
1. Sweden
2. Finland
3. Switzeland
4. Scotland

Women:
1. Sweden
2. Norway
3. Germany
4. Scotland

t\4 Ll,



Kuusi uhkaa yhtä!

M iltei huomaamattamme ovat
todellista elämää ymmärtämät-
tömät herrat tehneet kabine-
teissaan päätöksiä. Ne jo htavat
p ä ä k a u p u n k i s e u d u | | a tutu n ja
turvallisen N4yyrmäen yk s irata i-

sen cu rlingpyh ättö m m e
yksinvallan menettämiseen ja
maaseudulla ku lttu u rih isto ria lli-
sesti arvokkaiden luomuhallien
arvon väheksyntään. H e ls ingin
Oulunkylään rakennetaan ku u-

siratainen h a lli, joka edustaa
globalishaatiota, elitism iä, ku lt-
tuuri-imperialismia ja
k u lttu u rise pa ratis m ia !

N4iksei tähän uhkaan ole rea-
go itu ? Ehkä pää ka u pu n kiseud u n

curlaajat, mukaan lu k ien hie-
nohelmat (tämän n im itykse n

opin alkukaudesta Myyrmäessä),
eivät ole ymmärtäneet, m illaisia
ongelmia uusi halli voi tuoda tul-
lessaan. Kanadalainen ja ruotsa-
lainen rappiokulttuuri m a rss ivat
ku in kutsusta punaista mattoa
p itk in suoraan pääkaupun-
kiimme. M uua lla Suomessa kai-
keti kuvitellaan, että uhka ei
koske he itä. Koputtakaa kelo-
janne, tuulen suunta voi muuttua
ja laskeuma levitä metsäänkin!

Mitä menetämme?
Koemme olomme kotoisaksi ja
turvalliseksi silloin, kun jää on
hiem an vino ja kiemurteleva,
katosta tippuva kondenssivesi
kasvattaa leikkisiä kn öö lej ä,
jääkiekkoilijoiden hienhaju saa
s ilm ät vuotamaan niln ettei
merkkiä n äe, es itte lytila is u u k-
sissa käyneiden saappaiden
hiekat kertyvät jäälle. kivet jää-
tyvät kiinni jäähän, 20 asteen
pakkanen terästää aistimme ja
p itää kapteeninkin liikkees sä,
k ivie n luistoerot voi mitata
kalenterilla, e lefantin kä rs ä in e n
peblikannu vuotaa reisille... Ja

mikä kaikkein surullisinta, uuden
h a llin hoitohenkilökunta ei var
maan kutsu meitä enää sydä-
mellisesti hienohelmoiksi, jos
kerromme miten jäätä voisi vielä
parantaa. Ja kaiken lis ä ks i:
tähän asti jää on kilpailuissa
ollut kaikille sama ja siksi huo-
nompi joukkue on ansainnut voit-
tonsa. Nyt pa rem m at joukkueet
varmaan viilaavat meitä j ote n kin
linssiin ja jää ei enää olekaan
ka ik ille sama. Parempina itse-
ään pitävät hienohelmat vievät
arvokkaat m u ovipo kaa lit vääryy-
de llä !

Uusi kuusiratainen halli nujertaa
peliin liittyneet kansalliset eri-
tyis p iirtee m me, kokoaa
hienohelmat omaan e litistiseen
joukkioonsa ja pysäyttää lu pa a-
vasti alkaneen hä rmä läisen cur'
lingkulttuurimme ke h ittym ise n.

Vastarintaliikkeen pitää a ktivo i-

tua! Uuden hallin seinään ei
kannata lentää m atku staj a ko-
neella eikä sinne kannata lähet-
tää perunajauhokirjeitä, sillä se
olisi vain muiden matkimista.
Riittää, että jokainen jättää
h ieman kuraa kenkiensä pohjiin.
sylkee jäälle, antaa jäällä kyyk-
k ie ss ään persvaon näkyä ja
ilo itsee vastustajan epäonnis-
tumisesta. Siten voimme säi
lyttää ede s jotain meille
arvokasta vaikka u lko is illa puit-
teilla meitä yritetäänkin a lista a
samaan muottiin muun maailm an
kanssa. Ja ainahan voi käyttää
taloudellisia painostuskeinoja eli
jättää uuden hallin palvelut käyt-
tämättä ja viedä rahat vanhoihin
halleihin, sinne missä asioihin
panostetaan aidolla tu ntee lla.

Vuonna 2OO2 markan tilalle
tulee euro, jolla luvataan

kuusi kertaa enemmän.
Tämä varmasti aiheuttaa

hämmennystä ja paljon on
asiasta lehdissä kirjoiteltu.

Eurol askim i a myyd ään j a
ovatpa hätäisimmåt muut-
tan eet cu rl i ngj o u kku ee n s a

nimenkin hyvissä ajoin
euroaikaan - ikään kuin

varmuuden vuoksi, eihän
sitä koskaan tiedä. Kaikki

tämä varautuminen muu-
tokseen on saanut paljon

huomiota, mutta onko
kukaan muistanut huoles-

tua siitä, mitä samana
vuonna tapahtu u

curlingille? Sama
kuusiuhka uhkaa nimittäin

myös suomalaista curlin-

Ja minähän en uuteen halliin
tule!
Tomi
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Peia Lindholm
jälleen voittoisa kotikentällään

sesta. Viime vuonna mukana olleet
Skotlannin Hammy McMillan ja
Norjan Pål Trulsen olivat Suomen
maajoukkueen tapaan Kanadassa
pelikiertueella. Taso oli silti kova.
Mukana olivat Ruotsin ja Tanskan
maajoukkueet, sekä iso joukko
Ruotsin Elitserien-joukkueita. Suo-
mesta turnaukseen osallistui Perttu
Piilon kipparoima Eurocks. Kansainvä-
lisen panoksen mukaan toivat lisäksi
joukkueet Sveitsistä, Skotlannista ja
Norjasta.

24 joukkuetta oli alussa jaettu
neljään kuuden joukkueen lohkoon.
Jokaisesta pääsi kaksi parasta jat-
koon. Suomalaisjoukkue Piilon joh-

dolla voitti alkulohkossaan kaksi
ottelua voittamalla muun muassa
Ruotsin parin vuoden takaisen maa-
joukkueen Per Carlsenin. Tämä ei kui-
tenkaan riittänyt jatkopaikkaan.

Perinteisessä lauantai-illan
vedonlyöntihenkisessä huu
tokaupassa veikkailtiin jälleen voit-
tajajoukkueita. Suurimpiin summiin
kohosivat Peja Lindholmin sekä tans-
kan Ulrik Schmidtin joukkueet. Lind-
holmin voiton puolesta huutanut
saikin rahoilleen vastinetta, kun Lind-

Swedish Gupissa

Pohjoismaiden suurin rahaturnaus Swedish Cup pelattiin marras-
kuun kolmantena viikonloppuna io kolmannen kerran peräkkäin

östersundissa . [<otikenttä tuntuu sopivan Peia Lindholmin kip'
paroimalle Ruotsin tåmänhetkiselle maaioukkueelle, koska he
ottivat voiton jo toisena vuonna peräkkäin.

olympiavuosi oli hieman heikentä- t -
nyt turnauksen tasoa edellisvuoti- J

holm jatkopäässä varmisti itselleen
Swedish Cupin finaalin voiton ja SEK

47 000. Sen sijaan Tanskan maa-
joukkue pelasi koko turnauksen ilman
polvivaivaista kapteeniaan ja kohta-
sikin parempansa välierissä Ruotsa-
laista Victor Tilly joukkuetta vastaan.
Kylmä ja tuulinen mutta vieraanvarai-
nen Östersund järjesti jälleen hyvän

turnauksen. Ainoa ongelma tuntL-
olevan se, että Ruotsin curlingväka

on samana viikonloppuna jakautunut
kahtia osan ollessa Stocksundissa
naisten lvlasters-turnauksessa. Siellä
voitto meni tällä kertaa Ruotsin
Anette Norbergin joukkueelle.

Ä

.,
A
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Peia Lindholm wins again
in Swedish Gup

The biggest cash spiel ln the Nordic
countries, the Swedish Cup, took
place at the end of November in
Östersund, Peja Lindholm's home
town. This seamed to suit Peja

who for the second year in a row
won the tournament. The fact that
Scotland's Hammy l\4cMillan and
Norway's Pål Trulsen as well as the
Finnish lvlarkku lJusi0aavalniemi's
team that all participated last year
were now training in Canada made
this perhaps a little easier but
the tournament was nonetheless of
high level. The only Finnish team
this year was Perttu Piilo's Eurocks
that won two games but did not
reach the semifinals. The other
international participants were the
teams from Switzerland, Scotland
Denmark and Norway.
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Uusipaavalniemi
haki vauhtia valmistautumiseen

Kanadasta
Markku uusipaavalniemen iohtama viisikko valmistautuu kovaa

vauhtia helmikuussa pidettäviin olympialaisiin. Kanadassa vietet-

tiin viisi viikkoa harjoitellen ia pelaamalla neliä kovatasoista tur-

nausta. Menestystä tuli taso huomioiden kohtuudella ia Albertan
Lethbridgessä käydyssä turnauksessa yllettiin aina finaaliin asti.
Paukut eivät aivan riittåneet loppuun asti vaan Bert Gretzinger vei

voiton selvin numeroin.

Kauden valmistelut aloitettiin kuiten-
kin jo paljon aiemmin eli keväällä heti
edellisen kauden päät).ttyä. Tavoitteet
ja alustavat suunnitelmat lyötiin luk-

koon. Kesän aikana hoideltiin erilaisia
käytännön asioita tulevia olympilaisia
ja kauden muita kisoja koskien.
Siinä sivussa kukin hoiti itsenäisesti
perus' ja lih askuntoharjoittelu n. Jäälle
päästiin ensimmäisen kerran heinå-
kuussa ja tuntumaa haettiin muuta-

man kerran Vierumäellä ennen viikon
leiriä Loimaalla.

Lisää tuntumaa haettiin taas Vieru-
mäeltä ja parin turnauksen verran
Ruotsista. Jälkimmäisessä turnauk-
sesta (lvlagnus Ladulås Classic)
tehtiin suomalaishistoriaa ottamalla
ensimmäinen voitto elit-tason turna-
uKSessa.

Strategia
ja tavoitteet

TIEDÄTKÖ?
. Ovatko yrityksesi palkitsemisjäriestelmät

yhteensopivat toiminnan ja tavoitteiden
kanssa?

. Miten palkitsemisjärjestelmänne oikeasti
vaikuttavat?

Prosessit Johtaminen

Henkilöstö
Palkitsemis-
järjestelmä

Miten palkitsemisesta tehdään toimiva
iohtamisen väline?
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Varsinaisesti kausi alkoi täysipainoi'
sesti joukkueen siirtyessä Atlantin
taakse Kanadaan viideksi viikoksl
treenaamaan ja pelaamaan. Pitkå
rupeama aloitetti in joukkueenjohtaja

Ken Armstrongin kotiklubilla Toronton
lvliltonissa. lvluutaman päivän jälkeen
siirr!4tiin muutama sata kilometriä
pohjoisemmaksi North Bayhin, jossa
pelattjin kiertueen ensimmäinen tur-
naus. lvlonia kovia nimiä oli mukana
ja kovassa seurassa suomalaiset
voittivat kolme ensimmäistä ottelu-
aan ja selvisivät suoraan kahdeksan
sakkiin. Semeihin pääsystä pelattiin
lvlclvlullania vastaan ja tasaisessa
ottelussa kanadalaiset veivät voiton
edeten lopulta finaaliin asti. Uusipaa-
valniemen joukkueelle vaivanpalkaksi
kirjattiin palkintorahoina n. 13 00O
mk. Turnauksen voiton vei kaksin-
kertainen juniorien maailmanmestari
takavuosilta, John Morris.

Seuraavaksi yhden treenipäivän jäl-

keen siirrlttiin kohti Sault St lvlaryä
pysähtyen pelaamaan Sudburyyn yksi
näytösottelu, josta tuli pieni pätkä
TV:ssäkin. Saul St l\4aryssä päästiin
taas tosi toimiin ja suomalaiset
etenivät seitsemånnelle kierrokselle

voittaen mm. vahvasti USA:ta edus-
tamaan pyrkivän Craig Brownin nuori
joukkue. Tällä kertaa Skotlannin Tom
Brewster pelasi paremmin ottaen
ansaitun voiton ja pudottaen l\4arkun
joukkueen laulukuoroon.
Turnausvoitto ratkottiin vi imevuoti-
seen tapaan ehkäpä tämän hetken
kovimpien joukkueiden eli Kevin lvlar-

tinin ja Wayne Middaugh'n kesken.
Toisin kuin vuotta aiemmin tällä
kertaa lvlartin oli vahvempi.

Sitten North Bayn kautta Kanadan
pääkaupunkiin Ottawaan, jossa on
peräti 50 curlinghallia. Siellä pelattiin
perinteinen ja todella suuri turnaus n.

150 joukkueen kesken kuudella eri
klubilla. Naisjoukkueita oli reilut 40
samoin kuin sen ioreita. Euroopasta
oli mukana peräti 8 joukkuetta (mm.
Hammy Mclvlillan. Patrik Htirliman ja
Elisabeth Gustafsson). Suomalaisten
peli oli melko vaihtelevaa ja lopulta
tie nousi pystyyn Norjan Pål Trulsenin
viedessä voiton. Maukkain voitto oli
kuitenkin Ontarion parhaisiin kuulu-
van Rich l\4offatin joukkuetta vastaan.
Lisäksi h!,vä peli pelattiin Kanadan
kärkiporukoihin kuuluvaa Glen Howar
dia vastaan, joka kääntyi kanada-

laisten eduksi viimeisenä heitetyllä
määriksellä.

Näin oli kolme viikkoa takana ja
Tommi lähti takaisin Suomeen ja
töihin. Tilalle tuli Pekka viimeiseksi
kahdeksi viikoksi. lvluutaman päivån

l\4iltonissa treenaamisen jälkeen vaih
dettiin provinssia ja lennettiin Alber
taan Calgaryyn. Sitä lähellä on
Lethbridgen kaupunki, jossa pelattiin
hwällä menestyksellä Kanadan kier-
tueen viimeinen turnaus. Samalla kat-
sastettiin paikkoja Calgaryssa, jossa
suomalaiset vetävät viimeistelyleiriä
ennen Salt Lake cityä reilun kahden
kuukauden päästä. Viimeinen viikko
kului tutuissa maisemissa Torontossa
ennen kotiin lähtöä.

Suomeen palattua ohjelmassa on heti
perään Loimaalla pelattava ensim-
mäinen SM-turnaus. Viikko tästä ja
alkavatkin Vierumäen EN4-kisat. joissa
mitataan kuntoa tuleviin olympiavas-
tusrajiin. Tällä hetkellä loukkue ei
ole vielä viime EIM-kisojen kaltaisessa
kunnossa mutta suunta on kuitenkin
hWä. lvlikälijäät ovat hwät Vierumä-
ellä niin eiköhän semifinaalipaikkaa
ole lupa odottaa.

Uusipaavalniemi's team

The Finnish men's team has been
getting ready for the Olympic Games
by training in Canada for five weeks
and by participating in several high
level tournaments e.g. in l\4agnus
Ladulås Classic in Stockholm where
the team made Finnish curling history
by winning the whole tournament,
and in Lethbridge, Alberta where they
reached the fnals but were defeated
by Bert Gretzinger.

The preparations for this season were
of course started immediately after
the end of last season by settling the
goals and preliminary program. The

team spent the summer taking care
of different practical matters regar-
ding the Olympic Games and other
tournaments and in basic fitness trai-
ning. The first training session on ice
was in July.

However, the actual fulfblooded trai-
ning season began when the team

gets prepared for Salt Lake Gity
flew to Canada and started their five
week tour from the home club of
their team leader Ken Armstrong at
lvlilton, Toronto. After that the tour
continued to North Bay, Sault St Mary
and Ottawa. where they participated
with 7 other European teams (e.9.

Hammy tMclvlillan, Patrik HL.irliman and
Elisabeth Gustafsson) in a huge tour-
nament in which 150 different teams
played in six different curling clubs.
Some more training in lvlilton, then
Calgary and the tournament in Let-

hbridge and finally a week in Toronto
before returning to Finland, where the
first Finnish Championships Tourna-

ment will take place on 30 November

- 2 December. After that it is time
for the European Championships at
Vierumäki where U usipaavaln iem i's
team feels confident to reach at leas
the semifinals.
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Puhoeniohtaia
Olli Rissanen
Kivivuorenkuja 4 A 3
01620 Vantaa
e-mail:
olli.rissanen@megabaud.fi

varapuheeniomara
Riikka Louhlvuori
Pietarinkatu 4 A 9
00140 Helsinki

koti (09) 878 1987
työ (091276 7254
fax (OgJ 276 7254

o40 553 1233

o40 733 4274

koti/fax (O9) 587 1308
040 563 0530

(019) 437 576
050 343 7759
o40 771toa5
o40 563 0530
o40 524 0524

(09) 870 625O2
040 557 0070
o40 756 5742

e-mail: riikka.louhivuori@congreszon.fi

Sihteeri
lvlikael Skog
Hiidenkiukaantie 3 B 17
00340 Helsinki
e-mail: mikael.skog@dlc.fi

Jäsonot
.Juhani Heinonen
lvlika lMalinen
Perttu Piilo
Mikael Skog
Markku LJusipaavalniemi

Valaiäcenet
Yrjö Franssila
Katja Pihlainen
Kari Piipari

Liiton pankkiyhteys:
Merita-Hwinkää. tilinro 102950-217604
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Märk^J Huöia Mika Maliner
kolr t}g) 452 5229 lvö (013) 3 | 1 454
ryo (o9) 156 1454 rax (O13) 311 459

HEINOLA
Sport Club Vlerumäki
Kari Piiparipuh (03) 8424 1303
fax (03) 8424 1208

HELSINKI
Eläintarhan Curlingklubi ry
Eria Ruohomaa
tvö (091 148 03 684
fax (09) 147 078

Helsingin.Yliopiston CLrrlaajat ry
iermu Po anen
koti (09) 174 791
gsm 040 759 0998

Kulosaari Curling Klubi rY
Sari Wicklund -
koti 109) 684 a57o
gsm 0400 467 128

T€panilan Erä Curling Club
Aarre lotvonen
Duh 040 502 0133puh 0400 271 333

HYVINKiiÄ
Hwinkään CurlinA ry
Påavo Kuosmandn
koti (019) 450 042
ssm 040 589 6129
fax (019) 419 445

Hwinkään Palloseura ry
Kari Orrainen
koti (019) 452 210
ryö O2O 475 2269

HWinkään Tahko ry
llkka Musto
koti (019) 484 025
tYö (019) 453 700
fax (019) 419 891
gsm 0500 48o 211

KUOPTO
Kuopion Curlaajat ry
Matti Kartano
koli (O77) 267 2667
gsrr' o4o 552 7226

LOIMAA
Loimaa Curling Club
Juha Jalonen
Huoltotie 10
32210 Loimaa kk

PIEKSÄMÄKI
Preksämäki CurlinA rv
Tåuno Kahkdnen -
koti (015)615 963
tvö (015) 788 2531
fåx i015) 788 2900
gsm 040 517 1015

RANUA
Curlind Ranua rv
MattiPekkala
Aapiskuia 7
977O0 Ranua

VANTAA
A-Curlins rv
Yriö Fraissila
kdti (09) 879 6985
tYö (09) 870 62 502
fax (o9) a7O 62 522

NI CurlinE rv
ult Htssanen
koti (09) 878 1987
rvö {o9\ 276 7254
tex l}9l, 276 7254
gsm 040 553 1233

YLöJÄRvl
LänsiSuomen
Curlinp Pirhanmaa rv
Seppo-NIattila
luhalandeniie 263
39310 Vlliakkalapuh 040 563 8590

VIERUMAKI ,

VlJ Suomen Curtingliiton valtakunnallinen
fgt valmennuskeskusUv

TUO JOUKKUEESI LEIRILLE SUOMEN
URHEILUoPISToN Ji\ÄKESKU KSEEN

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

' 3 huippuluokan jäärataa

' ammattitaitoinen henkilökunta tekemåssä
jäåtä

* I 1, pukuhuonettä, 7 kuivaushuonetta,
pesula, 30 hengen videoluokka

* sähköllä toimivat iäänhoitokoneet
* langaton åänentoisto, erilliset
videokuvaustasot

' runsåat oheisharjoittelutilat
urheiluhallilla

* testaus ja lihashuoltopalvelul
* viihtyisät majoitusmahdollisuudet
* urheilijan tarpeita a.iatellen valmistettu ruoka

seisovasta pöydästä
* asiantunteva. Dalveluhal!inen henkilökunta
' valmennusosaaminen

Lisätiedot ja varaukset myyntipalvelu/
Tefti Päiviö puh. 03 8424131

SUOMEN URHEILUOPIS|O
Valmennuskeskus
1 91 zo WERUMÄK\
puh. 03 U2111 (vaihde)
taksi 03 U 228
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