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Sisä ltö
LYHYESTI

Uutisia meiltä ja maailma ta.

VIISI VUOTTA YLIO PISTOCU RLINGIA

He s' gin " op ston Cu laa.aL a oittivat

toin "ra.,d läher tar(a ee1 viis vLotld

sltten Fat Mamassa.

I\4IE H EI MENESTYIVÄT EN4-KIso ISSA

Pronssiottelussa lVarkku Uusipaavalnie

men kipparoima joukkue löi olympia-
voittaja H r.lrlima nin Sveitsistä.

H EIKKI KANTOLA KOI\4 M ENTOI

Suomen Olympiakomitean valrnennus-
päällikkö Heikki Kantola hehkuttaa

cur inglå EIVI-menestyksen.jälkeen.

suor\,,rELLE [i]yöN NETTT tN Et\I-KtsAT
Vlerumäen Urhel uopisto myhäilee

tyytyväisyyttään kun 2001 EM kisat

saatlin 5uomeen ja Vlerumäelle.

RAVINTO-OPPIA CU RLAAJ ILLE

Vilie Lehmuskoski se vitti Kari 0rmolta
ja l'lenrik Norrenalta mitä tu isi ottaa
huomioon suunniteltaessa cur ing-
pelaaJan ravltsernusta.

TUTUT VOITTAJAT SI\4 -SARJA55A

Viime vuosi ta tuttu kuvio toistuijäl een

slv-rarjassa. \aisten puo e a \o. 0" ve

Jaa' a loke an joulk.e å niesren pLo

lella lVlarkku Uusipaavalniemen joukkue.

CURLINGIA EU ROSPO RTILLA

Cl aron r'n LIV-l sat n;ytLäylyivär 
"a

sin laajastl tv:ssä Eurosport-kanaval a.

5e osr.s ho deLLii laFdu tavsti s,one(5
ja kommentaattorina toimi Perttu Piio.

SENIORIEN IVI ESTARU U5 RATKESI

A 'ar aan Suo'nea IV-taso la edu:ta' rt
Tapio "Temmi" -Juntunen ohjasti joukku-

eensa seniorisarjan mestaruuteen.

ASIAA JUNIOREISTA

Vierumäe lä ratkottil juniorien mestaruus,

jonka nappasi itselleen Juha Pekariston

joukkue. Juniorien IVM-karslnnoissa jäi

IVM-palkka jä een haaveeksi.

25 VUOTTA CU R LING PERINTEITA

Sveltslnrinteen kou u on "tuottanut"

läaes ka (1, curli'gi' Suonen "restdrit.
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Vuosituhonnen

viimeiset EM-kisot

pöiittyivdt suomo-

loisittoin suureen

menestykseen:

Morkku Uusipoo-

volniemen joukkue

teki jolleen histo-

rioo voittoen 5uo-

men ensimmöiset

EM-kisomitolit

kootomollo pronssi-

otfe/usso Sveitsin

olympiovoittojot.

EM-kisat Chamonix'ssa ;

loistaYa esitys,joka sai ansaiF
semansa tunnustuksen myös muilta
joukkueilta sekä paikalla olleelta
yleisöltä. Tämän lisäksi Suomi sai
j iidestettiväkseen vuoden 2001 EM-
kisat sekä juniorien PM-kisat! Saim-
me siis unnustustaja anostusta va-

kavasti otettavana curlingmaana, ja
nyt meidän on osoitettava olevam-
me tämän luottamuksen arvoisia.

EM-pelien pikan päällä seuraa-

minen oli jälleen erityisen miellyttåi
vääja myösjännittävää. Jo miesten
ensimmäinen peli Ruotsia vaståan

osoitti, että kaikki on kohdallaanja
menestystä on lupa odottaa. Mini-
mitavoite, paik*a MM-kisoihin tuli
siis niesten osalta kirkkaasti saavu-

tettua, mikä tarkoittaa myös sitåi, et-
tä paikka vuoden 2002 olympialai-
siin alkaa olla käytännössä sinettiä
vaille - hienoa!

Myös naisten joukkueemme
esitti Chamonix'ssa hyviä otteita ja
pelasi useamman tiukan pelin, jotka
vasta viimeisillä kivillä päättyivät
vastustajan hyviiksi. Aivan sitii vii-
meistä puristusta ei kuitenkaan tiu-
koissa paikoissa riittiinyt, mikä tiillä
kertaa tiesi naisjoukkueellemme
putoamista B-sarjaan uuden sarja-
systeemin myötä. Myös MM-
kisapaikka jäi näin ollen saavutta-
matta. Uskon kuitenkin, että kysy-
mys on vain lyhyestä visiitistä B-

ryhmziiin ja että naisjoukkueemme
raivaa itsensä välittömästi takaisin
A-sarjaan. Porkkanana on palaamF

nen A-saiassa kotikisoissamme
Vierumäellä kuin myös MM-pai-
kan saavuttaminen vuoden 20Ol
MM-kisoihin ja taistelu olympia-
paikasta.

Euroopan Curlingliiton kokouk-
sessa Vierumäen ednomainen kisa-
hakemus sai ansaitsemansa arvos-
tuksenja oli lopulta ainoa vakavasti
otettava vaihtoehto. oli erityisen
mukavaa havaita niin pelaajien kuin
myös eri maiden liittojen edustajien
odottavan innolla Suomeen tuloa
tuki hankkeellemme oli varaukse-

ton. Nyt on sitten aloitettava työ ki
sajiirjestelyiden osalta, mikä edel-
lyttää suurta miibää myös vapaa-
ehtoistyövoimaa. Luotan siihen, eF
tä joukostamme löytyy riittävästi
innokkaita pelaajia, jotka ovat val-
miita antamaan oman panoksensa

tähän suureen haasteeseen j a j otka
toisaalta saavat ainutlaatuisen mah-
dollisuuden olla mukima kansainvä-
lisen huippucurlingin kiehtovassa
ilmapiirissä. Liitto tulee oftamaan
yhteyttä seuroihin, joiden kautta
kaikilla halukkailla on mahdolli
suus päästä osalliseksi tästä suures-

tajuhlasta. Ole siis mukana, kun
maailman huippupelaajat kokoontu-
vat joulukuussa 2001 Vierumäellel

Chamonix'ssa pidettiin myös
Pohjoismaiden liittojen kokous, jos-
sa päätettiin juniorien PM-kiso-jen
pitämisestä Suomessa helmikuussa
2001. Vaik*a kysymys on EM-
kisoihin verrattuna pienestä tapah-
tumasta, myös siihen tarvitaan va-
paaehtoistyövoimaaja se voi osit-
tain toimia harjoitus- ja koulutusta-
pahtumana EM-kisoja varten.

Nuorissa on
tulevaisuutemme!

Vaikka suomalaisen huippucurlin-
gin osalta k?irki on terävä se on kui-
tenkin edelleen hyvin kapea, minkä
vuoksi junioripelaajia tarvitaan li
sää. Seurat ovat tältä osin avainase-
massa ja juniorityön merkitystä ei
voi liikaa korostaa. Liitto on omalta
osaltaan pyrkinyt esimerkiksi olym-
piakomitealta saadun kehitysrahan
avulla mahdollistamaan juniorien
pelaamisen parhaissa mahdollisissa
olosuhteissa, eli Vierumäellä ja
mahdollisimman pienillä kustan-
nuksilla. Toisaalta nykyiset huippu-
joukkueemme ovat osoittaneet, että
huonoistakin olosuhteista voi ko-
valla ja mäiaätietoisella työllä nous-
ta maailman huipulle. Toivon, että
tämä antaa erityisesti täm?in päivän

aktiiveille junioreille motivaatiota

harjoitella ja taas keran ha{oitella,
tähtäimenä paikla Suomen edus-

tusjoukkueessa. Ja koska meillä ei
vielä ole käytettävissä varsinaisia
valmentajia, toivon myös. että ny-
kyiset huippujoukkueemme ovat ai-
na tilaisuuden tullen valmiita
jakamaan omaa osaamistaan nuoril-
le pelaajillemme - tulevaisuuden
'laana jokeloille ja markku uusi
paavalniemille". Yhteistyö on voi-
maa I

Curling kiinnostaa

Curlingiin liittyvät yhteydenotot
mm. allekirjoittaneeseen ovat jatku-
vasti Iisääntyneet. Niin kouluista.
eri urheilukeskuksista kuin myös
yrityksistä tulee tiedusteluita rak-
kaasta lajistamme, ja halu päästä

kokeilemaan curlingia on suuri. Ai-
noa (ja tietysti merkittävä) ongelma
on vain suorituspaikkojen puuttu-
minen. Kysyntä kuitenkin luo pai-

netta curlingratojen aikaansaami-
seksi,ja esim. jä:ikiekkoliitto on nyt
esittiinyt kiinnostuksensa myös cur-
lingiin ed hallinhankkeiden oheis-
roimintaa silmällä pitäen. Titkein
projektimme on tietysti tiillä hetkel-
lä Markku Uusipaavalniemen vetä-
mä, vakaasti etenevä curlinghalli-
hanke,joka toteutuessaan tulee mF
kaisevasti parantamaan lajimme
asemaa. On myös syytä mainita lii
ton intemetissä olevien kotisivujen
suuri merkitys curlingin informaa-
tiolähteenä; moni yhteydenotto on
jo tullut tätä kautta. Muistakaa siis
omalta osaltannekin mainostaa lii-
ton kotisivuja (wwwcurling.fi). Ne
ovat tämän päivänjuttu! Ja kun pu-

hutte curlingista, ettehän vain kos-
kaan unohda mainita sitä kaik*ein
f*keinä. Meillö onoino houskoo
yhdessö!

lloisiin niikemisiin
0lliRissonen
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Toivanne ettd lukijot laihettöisivöt Lyhyesti-polstolle vinkkejö lutu6ta tot voikkopo otvon volmiito
oineistajo, joito voivölittijd Tomni Hötille, GSM 040 7114 335, emoil:tonni.hoti@n-ido.fi.

muutoksista

ry$F.p.äätti
saanto-

Mi lioonaturnaus
ihtui kokoonku

WCF päätti Chamonix'ssa nluutamista pienislii
s:iiintönluutoksista, jotka koskevat iiihinna irvo
kilpailuja. MM-kilpailuissa ei enää aNota kukir
saa viimeisen kiven edun ensirnäiseen päähän
ennen joka peliä er'ikseen. Tulevaisuudessa suo-
ritetaan yksi arvonta, jonka voittanect j ou kkueet
saaval viinleisen kiven edun viiteen.ja häviijät
neljään alkusarjat peiiin.

Tulevaisuudessa tie break -tilanteessa raF
kcirtun lrrka peh:r lerr v!r\liin te(-heiroin. Jors
sa kivien etäisyys tee-pisteestai mitataan. Jouk-
kueet sijoitetaan järjestykseen sen DlLrkaan. kuin-
ka ne tässä onnistllvat.

Se lkeyttiinrään t ilannetta, j ossa j oukkuc
piiätyy luovuttamaan pelin kesken pään paiiitet

tiin, että rdDrSn \oi lehdii vrin krrn ,'n heitt.'\ rtu-

rossa. Pisteet ko. piiiisti lasketaan sen hetkisen
tilanteen mukaan.l

2OO2 MM-kisat
pelataan USA:ssa
Pari kuukautta Salt Lake Cityl1 oly pialllisterl
jälkeen pelataan curlingin MM-kis.lt Bismarkis-
sa. Pohjois-Dakotassa. Vuoden 2001 kisathan
pelataan Lausannessa Sveitsissä. jossa edellisen
kenan MM-kisat pidettiin vuonna -88.1

Esp?nja.sta
uusrn Jasenmaa
EM-kisojen yhteydess:i WCF päätti hyväksyä
Espanjan .j:iseneksee n. Espanja on järjestykses-
s:iiin 36. jisenn1aa WCFrssä. I

Suomen urheilutoimittaiat valitsi-
vat totuttuun tyyliin viime joulu-
kuussa vuoden urheilijat. Kilpailu
kiirkipaikan vrlloituksesta käytiin
odotetusti kahden Mikan välillä.
Myllylä oli tällä kertaa Häkkisen
edellä. Samaiset toinlittajat valitsi
vat eri lajien parhaatja näin myös
curlingin osalta. Curlingin parhaaksi
valittiin EM-pronssijoukkue, jossd pelasivat
Markku Uusipaavalnienti. Wille Mäkelä. Tommi
Häti. Jari Laukkanen seki Raimo Lind. I

Kanadassa pili.i:iiestiä joulukuussa kovata-
soinen rlhntu aLrs, jossa palkintonrahoina oli
muhkeat noin 2 000 000 narkkaa. Turnauksen

liihestyessä älkoi kierlää erilaisia huhuja turnauk-
sen rahoitusvaikeuksista. Salaperäiselle rahoitla-

.ialle ei ollut nimeli mutta pääorganisoUa Rudy
Ranlcharan vakuutti jalklrvasti, että kaikki on ok.

lrrlr iril'lr rnirlsair TSN:n pilkkio lelevisioin-
nista ($ 100 000). Ei tullut rahojr ja TSN vetäy-
r) i. Rr.l) \.rlurrrtilrrrnrul:.en \ietavin suunni-
tellusti lipija etlä oikeastaan oli hyvä, ettei TSN
ollut mukana. koska se olisi tiennyt vain rahan

menoa. H-hetki lähestyi japalkkiosumnlat alkoi
vatkin tippua. Lis:iksi .joukkueille pantiin $5 000

os{nottonuksu Summat tippuivat ja tippuivat.
nrutta turnuus saatiin kuitenkin pelattua. Voitta-
jalle $25 000 shekki, kakkoselle $20 000jne.

No. ersimmiiistäkliiin shekkiä ci ole vielä
lunrstcttLr. Totlluden kyselijijitä on useila, mutta
Rudya vaivaa puhelinallergia. I

PM-kilpailut
2OO1 pelataan
5uomessa
Pohioismaiden eduslajat sopivat WCF:n ko-
kouksen yhleydessä Chamonix'ssa pidetyssä ta-
paamiscssa nuonen PM-kisden myiintälnisestä

Suomeen. Jo vuoden 2000 nuorten PM-kilpailLrja
odotettiin Suonreen, mutta muut Pohjoisnaat oli-
var kesken:lin sopineet. ett:i kisat pelataan

Ruotsissa.I

rsmatnen
gl9ri.?

nltteilla
takaa Ruotsista kantautuu mielenkiin-
toisia uLltisia. Tulevalle käudelle on

o
n

Pohjr
cuntl
suun

srunnitteilla pohjoismainen sarja. jo-
ka koostuisi seitsemästä turnauk-

sesta. Idea on lähtöisin Ruotsin
Peja Lindholmilta, Norjan Niclas
Järundilta ja Tanskan Ulrik
Schmidtiltä. Alustavasti on pu-
huttu eltli turnauksista kaksi pe-

lattaisiin Norjassa ja Tanskassa
sekä kolme Ruotsissa. Palkinto-

rahoja on kaavailtu olevan 50 000
kruunua tuLnausta kohden. Suomessa on

myös ilInennyt halukkuutta osallistua sarjaan se-
kä nahdollisesti järjestämdän yksi osaturnaus. I



Vi isi iloista vuotta
YLIOPISTOCU RLING IA
Koko jutlu lähti nimittäin Iiikkeelle edellä

mainitun Jarinja hänen seuransa Espoo

Curling Clubin (R.l.P) orSanisoimasta oprs-

kelijoiden curlingsarjasta tuolta 90-luvun
alkuvuosilta. Jä1kimmäinen Jari puolestaan

kerä\i tuohon sarjaan vijnhana hyvinkää-
läisenä entusiastina-joukkueellisen avara-

katseisia ainej ärjestöaktiivej a järjestöstä m-

meltä Limes.
Tämä värväys kulminoitui erääseen al-

kuvuoden (olisiko ollut vuosi 1992) viikon-
loppumök:kikeikkaan, jolla oli ainejärjes

tömme kånnalta jokin virallinenkin status,

mutta jonka aikana keskityttiir lähinnä
joukkueernme Limeksen curlingkerhon (Li-
CuKe) pelipaitojen tekoon. Tiedossa oli nr-

mittäin ensimmäinen pelijo samana sun-

nunlåina. Näin jouklueemme sai ensimmäi

sen kosketuksen peliinja tällä pohjalla Lr-
mesjatkoikin sarjassa parikin vuotta. Jouk-

kue rosin pikavauhtia jaelliin kahtia. Seliin
ja Poikiin.

Mutta sitlen tuli eteen \ aihe. jossr aine-

jä.jestöpohja ei enää vienyt curlingasiaam-
me ereenpäin. Oli aika perustaa uusi. Iääja-

pohjaisempi curlingseura, jonka kautta

toimintamme laajenisi koko yliopiston kat-

tavaksi, syntyi HYC.

Uusi seura näkee päivänvalon

Historia kertoo, etti seura on itse asiassa pe-

rustettu kahteenkin kertaan, mutta että en-

simmäisestä kerrasta ei jäänyt valitettavien

sattumien vuoksi jäljelle ainoatakaan kelvol-
lista dokumenttia. Virallisesti Helsingin yli-
opiston curlaajat eli HYC perustettiin Helsin-
gissä, Kaisaniemenkadun Fat Mamassa

5.2.1995. Meillä oli vihdoinkin oma seural

Alusta alkaen seuramme on kiinnittänyt
toiminnassaan erityistå huomiota pelin le-

vittämiseen yliopisto-opiskelijoiden joukos

sa. Useana vuotena peräkkäin on HYC:n
pirärnå esiuely uusien opiskelijoiden illois\il
Vanhalla Ylioppilastalolla toiminut samalla

mainoksena joka syksyiselle ja keväiselle

alkeiskurssilie. Vanhojen curlaajien alriivi-
sen rekrytoinnin seunuksena on HYCtn pe-

laavien joukkueiden mäiirä saatu vakiinnu-
lenua viileen. ja kasvua on luvassa. jos voin

päuikaupunkiseudun jääti lanne paranee.

HYC:n joukkueista HYCkyrätja Real Valli-
la pelaavat pääkaupunkiseudun mestaruus-

sarjassa, Liukumiinat 1. divisioonassa Ja

Unacurlers sekä Cave Canem 2. divisioo-
nassa. Tämän lisäksi Liukumiinat pelaa

Vierumäellä järjestettävässä naisten SM-

sarjassaja Real Vallilakin on käynyt pistäy-

tymässä miesten vastaavassa sarjassa.

HYckyröiden osana ovat olleet divisioona-

pelit. HYC:n joukkueet osallistuvat myös

vaihtelevin kokoonpanoin Suomen eri tur-

nauksiin vaihtelevalla menestyksellä. Tule-
vassa Loimaan SM Cupissa Saarelaisen Ja-

rin kipparoinla HYCkyrät pyrkii, ei vain
puolustamaan, vaan myös parantanlaan, vll-
mevuotista neljättä sijaansa.

Seuran sisäinen parenmuus on alnarnen

kiistan aihe. Sik\i HYC jirje\t:rä lurnaulsiir
myös omalle porukalleen. HYC:n oma cur_

lingkausi on perinteisesti aloitettu Mika
Maekrnen Trophylla heri alkusyksystä jJi-
den ilmestyttyä Myyrmäen jäähalliin. Pik-
kujoulutja sen yhteydessä pelaltava Pikku-
jorrluturnaus on HYC:n riennoi\tn kailkein
vanhin, ja se on järjestetty vuosittain ainil
seuran perustamisesta lähtien. Loppuke-

väästä HYC järjestää vielä vähemmän pela-

tusta kuviopelistä oman nrestaruustumauk-

sensa. Curlingliiuden ulkopllolella pidetään

kuntopohjaaja yhteyksiä yllä mm. pesäpal-

lon ja yleisurheilun merkeissä.

Opiskelijatausta näkyy edelleeu vahvas-

ti HYC:n perinteissä. Alkuvuodesta pidettä-

vä vuosijuhla on HYC:n tilaisuuksista ar-

vokkain. Silloin HYC:läiset kokoontuvat
juhlatamineissaan yhteen, heittävät niin sa-

nolusti harjJn nurkhan jr vaihtavat curling
kengät tanssikenkiin. Vuosijuhlien yhtey-

dessä muistetaan vuoden curlingteon
tehnyttä erityisellä palkionolla.

Tuleva isuus

HYC:n tulevaisuus näyttää valoisalta. Jä-

senmJirämme ka\väa. ja varsinkin rktiivis-
ten pelaajien osuus koko jäsenistöstä.

HYC:n rlkuperäinen päämäärä edi5lää päd-

kaupunkiseudun opiskelijoiden curlinghar-

rastusta näyttää laajentuneen koskemaan

kaikkia hanastajia, olemmehan aktiivisesti

mukana järjestämässä mm. Myyrmäki-
cupia. Emme kuitenkaan unohda opiskeli-
joita. Heille olemme sunnittelemassa enslm-

mäisiä opiskelijacurlingin SM-kisoja vuon-
na 2001. Onko paikka sitten juu.i
Myyrmäki, selviää myöhemnin.

Viikka seuramme jlsenistölle riillää
ideoitaja halua jiirjestää tapahtumia, oman

toiminnan ylläpitämilren ja kehittäminen
näyttää toisinaan hieman hankalalta. EsF

merkiksi kauden avajaistumauksen jåi{estä-

minen Myyrmäessä yhdellä radalla on jo
nykyisellä joukkuemä:tällä melko tuskallis-
ta. Pelit ovat nuutaman pään mittaisiaja
joukkueille tulee pelien välille ikävän pitkiä

odottelutaukoja. Odotamme kuitenkin opti-
mistisina, että pääkaupunkiseudulle saadaan

lähitulevaisuudessa useampiratainen cur-

linghalli, jossa tumausten ja kuviopelien
jlirjestäminen onnistuu järkevämmin. Sa-

malla harjoitusolosuhteemme ja tavoitteem-
me saada seuramme joukkueita SM-mita-

leille paranisivat huomattavasti. I
HYCkyrdt

5UOI\,4EN CURLINGLEHTI r /2 o o 05



-K5AT CHA[/] ON IX



sP+

*,ir ' .

#"
lÅ,*'.;

Olympiakomitea
hykertelee
tyytyväisyyttään !

Olemme lähellä tLL\1)itetlitnrnre.

totcre Suonren olympiirkonlilcxn \ ll
rrcnnLr:pii:illikkij I Icikki Kant(trI

nli!'\tcn EN'l-kilplilLllllcn!'stl ksell srr-

\ ittiinlilrii. PiLikkil Srll Lilke Cilys\li
on r lu tnistuntassl ja ollrlrPiakomitr-'ir
pilii:i iofa rDitirlir olytDpiakisoislr
rcllisliscniL lllloillccna.

Serrririt\ ilssr \ rllntertntlsluklcll llr
()ssu (ulhan plinollirnrun tah ilrticia.la

KxntoliLu nriclcstii orl \'iLr\in nllthdol

lislu. eltli nricslcn ioukktlecll \'!lnlcn-
nu\tucn nriili-iiii lullillul ll()stlllllllitll.

T:ihlin lidl)'sli v ikultxa m)iis siioitltl
nrincn kcviirirr N'M kilprtilLtissa. pissa

lopullinen sinctti olyrrlPiaedtrslukscllc

oll lirfkoilus hirokkiil. TLtki tulhn lii\sii
\ aihccs:u kcskiltliulriiin nriesjorkktl

eelle. koska se on Kiulola| nricleslli

niiillii niilil' nrin sc tirho..ioltr metrcs

trslli on [rpll odoltait. Nlikiili kuitenf in

nrisi(JLrkkoe \clvittliii licnsii N'lM-

kilpailLrihin 1(X)l jit sitii krLrtll oltrlr-
pixkilpri[rihin. tullj!al r]r] iis nai\cl

slIu]tititn vltllllell0usltl}iell.
Olylrrpixcduslu jiln \alinnltstil

Kanlolirl[r jr olyllrpiakomitctlh on

krntlnir. eltii kilpailuihin llihtee sc

.]ouLkuc. iolla on prrhrinrillll rllcnes-

lr'rriscn nrahdollisuuclet. K:iytliinös-
s:i tiiilli crlcllylllili hiiocn ll1ielestii:in

\ llhvoiir krnsainYiilisili liyllijiii eli

liihinnii rrcneslymistii a|vokilpailUis

sll, EL[rstusjoLrkkueel] rttkitlsce
ol) nrpilkolnitcit c .lingliiton c\ilyk
sen pohiallr.I

HV



Viileä toimenkuva odotti kuitenkin ensrm
nräisenii esimieheni ilmoitti. että pitäisi ho|n-
mij|lJ crrrlingin EM kr.rl Vierumielle. P:iJ:.sJ

pyörähti välittttnästi oma mitt.rva - useiden
inuuttien tv:n äiiress:i keriitty - kokemus lr

jista. Vieläpli arvokisa! Mikäpäs siinä. abite
lrrn hurnn)xt ji min:ihiirr piLlan hril\tel\lit. rjxF
telin. Kävin tapaäDassa OIlia ja Tonmia
Helsingissä ia sain videonkin MM-kisoista.
Sen katsottLranj åjattelin, että meilläkö Vieru
mäellä... Kun Olli keftoiEM-kisojen luontees-
ta. rauhoituin ja aloin uskoa mahdollisuuksllm-
lne. Sillähän ei ollut mitäain lekemislä
kisamahdollisuttksiemme känssu. että huhuttiin
meidän olevan ainoa hakijakandidaalti.

Kes:l vierdhtija projekti eteni - hakuasra-
kirjat laihtivät ECF:n tutustuttavaksi ja kom-
mentit olivat positiivisia. Kenellekään ei saanut

kenoa kuinka MaIk Luthj ECF:stä soittiju ker-
toi helpottLrneensll huomattavasti saadess{an

^siakirjamme, 
sillä siihen asti vain Bulgariå oli

ilmaissut mielenkiintonsa ko. plojektiin, ja
"kuka nyt BLrlgariaan haluaisi ...". Pikkuhiljaa
alkoivzrl valmistelut Chailonix'n kisoja silmil-
läpitäen ja rohkeninjopa käydä katsomassa

Vierumäen SM-tumausta. jota lirjiin lutustu-
minen eijäisi vrin videon vffaan. En ymmair

tänyt tuon taivaallista koko touhusta. mutta
siitä vaan kohti seikkailujaja aikamoinen seik-
kailu siirä rulikin.

Kohti Chamonix'ta
Llhdin matkau sadan kilon matkatavan-arkku
ni kin\s:r trri\ cenu p5ästä lunrilrrrtuiletnnan jo*
sain välissä maineikkailla Chamonix'n linteillä.
Se sittenjäi kylln haaveeksi satorneesta syystä.
kiiaimellisesti, sillä kyllä se sattuu kun yrittää
puolustautua maassa maaten neljiä teinihulftida
vastaanja potkuja satelee erj pLrolille kehoa.

Kaikki siis rneni siihen asti hyvin kunnes
sain kuonoonr. Oli srrndid ji.ill:i \ukltata iil
esitteitä ja videoita Vierumäelti jne. Vastaanot-

to oli mainio ja koin projektinlme onnistuneek-
si, sillä varsin moni tuli esittäytymään ja kerto-
nrmn kuin|J rnielenkiintoi.lr,'li\i peisld
tutustumaan kulttuurimme ja kuinka hauskoja

veikkda olivat nuo kannustusjoukkoina muka-
na olleet Blues Brothersitja kuinka he luovat
halliin tunnelmaajn miten "sitten kun Suomes-
sa on kisat". Päiitin nokkelast i jättää kertomat-
ta. ertei kirrri.samme S[omes\u käy ] leisöö
larnkrdrr. SiindpJ .itä hrii"letta BBtlle kisoi-
himme 2001. Oli kunnia saada esitellä yhteistä
projektiammeja huomata kuinka hienoa työtä
lajin edustrsjoukkueet ovat tehneet niin jäällä

kuin jäiin ulkopuolellakin (varsinkin ulkopuo
Iella, sen havaitsin päätösbanketissa).

Hyvinhän meillä meni turpiintulon jälkeen-

kin. Oli viskijuhlaaja jos jonkinlaista bilettäja
bankerl ir. pJiisin låjin luonleeseen helposli
kiinni. Kisatkin olivat kaikin puolin hienot. Me-
nestys oli hieman kaksijakoista: miehet onnrs-
ruivar pelei.\ä. nri\et jotenkin prLremmin jädn

ulkopuolella. Heidän hyvät peliottensa eivät
riittäneet ll. sijaa korkeanlmalle. Otetaan uu-
siksi Obersdorfissa: naiset takaisin A-sarjaan.

Itse valintakokous vuoden 2001 kisaisän-
nästä oli mainio kokemus kun kämnenpohjat
hiessä esittelin Ollin kanssa kalvojaja katiskoi-
ta piiftoheittimellä pitkin seiniäl suurin osa

kokousväestä nuokkui sen näköisenä, että viski
oli ollut hyvää myös edellisenli iltana. Bulgari-
an esityksen jälkeen oli agendan mukaan vuo-
rossa äänestys kisaisänn:isti, mutta puheenjoh-
täja keftoikin ikään kuin sivulauseena, ett:i
2001 mennään Vierumäelle. Katsoimme tol-
siamme Ollin Lanssr ja tote\imnre. eltä närn-

hän tämlin pitikin mennäja meillä kaikilla oti
niin mukavaa kun opetimme läsnäolijoille mr-
ten Vierumäki lausutaan: siitähän se riemu aF
koi. Yllättävä ratkaisu ECF:ltä kun Bulgarialla
nyt ei ollut edesjäähallia, missi kisat pelattai-

siin... Oma hakuasiakirjanippumme muistutti-
kin tiiliskiveä Bulgarian kolmeen A4:en venat-
tuna. ei niin ettå |näärä olisijotenkin laadun
n)iltrrina, mrrlla ehkä lömJ kenoi kuitenkin
paneutumisestamme ja motivaatiostamme.

Kaikkien a pua tarvitaan
Kisahankkeemme toteuttamiseksi tullaan tar-
\ irsemain ka'kki låjin harra.lrjrt lrvalla txi
toisella. Niille,joille ei lankea varsinaisia vas-

tlrutehräviä kisassa, on tärkeänä tehtävänä täyt-
tiiä katsomotja olla paikalla kun Euroopan cur-
lingvaliot kisaävat mestaruuksista. Päätuomari,
jiiäntekijä ja kisan organisaatio on hahmottunnt
nimiä myöten, mutta tuomareiksi, jääntekoon,
tilastoinliin sekä vieraiden palvelemiseen tarvi-
taan lukuisajoukko vielä ni eämiittömiä hen-
kilöitä vapaaehtoiseen työhön hankkimaan ko-

kemustaja pitämään hauskaa- Opisto tarjoaa
r apai-rehtoisille Usr-asun. tä) den yllapidon ja
huikeita fiiliksiä kisojen ajaksi. Lisäksi olem-
me su u nnite lleet j ärjestettäväksi kisojen alld
jäänteko- sekä tuomarikurssin tai muuta lajia
kehittävää toimintaa.

Kisojen televisioinnista on käyty neuvotte-
luja YLE:n kanssa ia urheilupäällikkö Vainikka
on osoittanut mielenkiintonsa ainakin semifi-
naalien raportointiin ja tinaalien suoriin lähe-
tyksiin. Finaalien ohjelmaa on tarkoitus rukata
siren, että pronssiottelut pelattaisiin yhtä aikaa
aamupäivälläja mestaruustaistot esim. klo l3
ja 16. Tällä varmistetaan edustusjoukkueemme
esiintyminen lähetyksissä (edellyttäen tietenkin
menesr) sta ko. \ aihee\een .aalkir'). Prons.iol-
teluista lähetetään miehet tai naiset riippuen
pelaako Suomen joukkue jommassa kummas-
sa. Tällä jiirjestelyllä varmistetaan kuvauska-
luston tehokas käyttöja lajin n:ikyvyys. Erityi-
sen ilahtunut olen YLE:n halusta auttaa
h) \ dssa nosteessx olevaa lajia etecnpiiin ja on-
nekkailr olemrne sikili. että EM finärlipJivä
on perinrei\esri ollut lajiimme sopirasti juuri
lauantai. Televisiointisopimus tLro myös mer-
kittävää lisäarvoa sponsoden hankinnassa sekä
jouklueille että järj eståj ille.

Odotrmme myos kansainr äli:iä vieraita
paikalle turisteina ja kannustusjoukkoina. sa-

mt-rin WCF:n virallisie delegaatioila pitiimiJn
kokouksiaan. Kisat ovat hieno mahdollisuus
tutu\lullaa Euroupan curlingväki kultluuriim-
meja saada itse maistaa lan.ain\älistä meintn-
kiä suoman huipulta.

Kuren jo lodetlu. meitä kaiklia larvilirn jr
toivon apuanneja yhteistyötä matkalla kohh
joulukuutr 200l. Vsikka tuo rjankohta voi tttn-
tua kaukaiselta, monella asialla onjo kiire. Ei
kuitenkaan niin kiire että olisi mitään syytä
epäillI onni\lumi.lurnnle hienos.a projellis"a.
Joulukuun 2000 Obersdortin EM kisoihin on
tätä kirjoittaessani enää kymmenen kuukautta
ja siellä meid:in pitäisi esitelli valmis projekti.

PST.illtitl ttsti on Curlirg 20011>ntjekti ollLrt

hieno jufiLt ja jatkoa piisaa vamlasti. Haluan
vieki esitua ISON KIITOKSEN Jaunlle, Tont
nilleja 14|Iclle avu:ttt :ittti \utt u tfli'iIktl'öitti'
nii, joka olisi winut olkt luomattarasti drotrutat-
I i \ö,Uti t't t an e lii nk: in i ka n no I rt t i h t ut n Te i tä. t

KoriPiipori

S*trli-rtT€9
Kuka
ihmeen
Piipari?

Olen Kai Piipari. 36 v. liikuntatieteiden
miristeri. Aloilin l)öl Suornen Urheiluopi*
tollr lesikuu\\r lgqg. Tehtäviini \ lrncn-
nu'keskuk.en tuulepiällikkönii k urr luu kil-
pnilutapahlumien \uurtnitlclu. r'rgiinisointi

ja toteutus opiston alueella. Työni on monr-
puolista urheiluj ä{estöjen ja erilaisten orga-
nisaatioiden kanssa tapahtuvaa neuvottelua
ja kiytännönas ioiden järj estelyä. Tämän
hetken isoin projekti on luoda asialliset
puitteet Curlingin EM-kisoille joulukuussa
200l.

Koen tämän 2OoO-projektin Suomen
Urhei luopi.lon ja Curlingliitr-rn yhteisek.i
hankkeeksi, j ossa asiantuntijana toimii
Cuflingliittoja me tarjoamme puitteet.

Laji on mielest:ini varsin kiinnostavtja

jotenkin hauskalta tuntuu tutustua uuteen
lajiin arvokisojen kautta "suoraan huipulta".
Sen verran olen ollut sportissa mukana, että
näen tärkeänä varsinkin EM-tasolla, että
pelaajilla on joku joka huolehtii heidJn a\i-
oistaan kisoissaja on tukena toiminnassa
heidän valmistautuessaan kisoihin ja val-
mentautuessaan kauden aikana. Tästä syys-
ta olemme joprneel yhteistyostä nri\jouk
kue Take Offin kanssa. Toimin naisten

managerina avustaen puitteiden luomisessa
tavoitteiden edellyttämä1le tasolle. r
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Trin k, trin k, Briiderlein trin k !
Oikeanlainen ravinto on urheilijqlle tärkeää.
kestävyysu rhei I ija n va I itel leen neitehu kkaa,

hölskyneen nesteen vuoksi tai pikajuoksijan
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Curlingpelaajan kanna ta

valmentajien opit voidaan tiivistää
seuraavasti:

. 5yö pelipäivinä tukevasti monta

kertaa päivässä
. 5yö hiilihydraattipitoisia rLrokia

(pasta, perunal
. Juo pelin aikana på jon (4-B d

tunnissa).
Alä aiheuta keholle yllätyksiä.

&t

Vaikka curlinElci olekitiir) crereiankululuk-
seltaan rankirrpia lajeja- on oikeanlaisella
ravi0nolla rnerkitysrii myijs cudaajalle. SM-
sarjassr on tänii trlvcna nähly.io nelj:in tun-

nin pituisiakin nrrralonottelu ja. jolloin kes-

kittyrrincn ja lihastcn hallinta koko pelin
ajän edcllyttävät riitt:ivisti nestettä ja
enelgrur. Huipputu.ullo cLrr'ling on lryr ir pi.'
nislii asioista kiinni. Pitkrijrinrcisen harjoilte-
lunkin hyöty voidiurn ratkaisevalla hetkcllli
tuholir syiimäll1i t i.iuornalll vliirin ja silloin
ejvät rienlulaulut soi huunrorirrtajuisenkun
curlaajan mielessii.

Tiir)lä artikkcli perustuu krhden amnlaltl-
valmentr jan haastrltcluihin loppuvuodesta

| 999. Hyvinkiiän Tl|hkon pesripallojoukku-
een nykyinen valmcntaja Henrik Norrena on

Jyväskylässä ja Vicrumäcllii ()ppinsa sa nul
rm rnirt t rr rrlmentrj:r. io|tlr ,'n .rr,'rittarrrrt cli'
koiskursseja urheilijarl ra\,innoslu. Valnren-

nu\k, rk( rlr\tir \r'r'rcnlll:r,rr l:rhinnJ lxll,'i
lulajeista kute n .iilikie kosta jr pesäpalloslu.

Kari Ornlo puolcstaan on ilseoppinut ur
heilurrlnrentlja. jr'lla on lukirnirun jo vtrlsi-
kynrmcnicn kokcnrus. OrnnD nreriittejii ovat

rnnl. J ni Sie\ iicn j lukuis(cn hiihlo\uunni\-
tuksen maailnranmcstarien valnrentantinen.

Nykyisin Ormo vrln)entaa uimåreita, golf.r-
reita ja kestävyys juoksi.joita.

Sekli Norrena etlä Onno olivat yhlä miel-
tä, ettii curlingissu, kuten uscimmissa mu's-
sakaln liLjeissa. ei pelin aiknna taNita ener-
giatäydennystä. Tlimä perustuu siihen. eIai
rerobi,'essr :.uor itul:.e.su t l*t'rto yli l ksi rni-
nuutti) keho pystyy vapauttonraan riirtaivaisti

energiaa hiilihydtuattivarasloista ja kun suo-

ritukserl kesto on yli puoli tuntia.jopa rasva-
varilstoista. Tiirkciiai sen sijairn on. ett:i riittii-
vi hiilihydraattivnrilsto on ole assa.

Nornuali monipuolincn suonralaincn

rrurkaralio on urheilijalle täysin riitlä\'ä. On-
gclrnanil onkin. elt:i nroncsti ILlullliln syötä-
vän monipuolisesti, vlikkei todcllisuudessil
\)iidJk:i:in. Vierunr:icrr I rheilu,,l)r\ltln scr\,-
vastr pijydlislii syötiessli ei monipuolinen
r vinnon s;lanti varnrlsti ole ongclnla. mulla
nronerr jr'ulIucen rrurk:rrllio esirrrt r'lilri
knnsainvälisissii turniruksissa ulkonlailla on

r.rscin liian yksipuolisesti hampurilaispainot-
teinen.

Jottrr Ielr,rn hiililrJ Jrirrltr\ rrrx:t(n pelin
alluc.\i oli'i!rl optirnrxliset. luli\i .l--l tuntiir

cnnen peliii syödä tukcva hiilihydlattipainor
leinen aleri . Sopi!iii r'uoka-aineilr ovat lnn).

nlakaroni. spaghelti. peruna ja hedcllnät.

N:iissä on hiilihydraattia. jonka keho pystyy
tarvitessaln nopcasti v{pauttanriun energiak-
si. Esime|kiksi riisi ei Nonenån jr Onnon
nrukaan so\,i yhtä hyvin urheilijarl ravinnok-
si. Myöskiilin teollisuuskeittiöiden t:rrjoun t

hijyrytetyl vihannekset eivät vä111ärnättä olc
hyvää ravin()a. koska niistä höyrytyksen yh-
tcydessä hiiviaiä tärkcilii rrvintoilineila. Sen

sijaan raa'at vihanneksct oval ruvink)iuaol-
ta!n hyviä.

Turnauspäivinä tulisi syödä usein

Tärkeimnräl aterilt ovat aamiainenja lounas
ja näiden j:ilkeen päiviillinen. Pliiiaterioiden

lis.iksi kannattaa syijdii vailipak)ia. kuten saur-

pylijitäjuustolla. akkaralla tai salaatilla

Ravin()akin tärkeiirnpänä Norrena j.r Or-
mo pitivit ncstetasäpainosta huolehtirnista.

Missään pclin vaihcessa ei saa tulhjanon
tunnetta, koska tällöiD soluissr on liiiln viihiin
nestettii. Norenan mukannjokaisen l5 m-
nuutin aikana tulisi .juoda jopa kaksi desilit-

Jokainen va rmasti m u istaa
Konosen keskeyttäneen vatsassa

saaneen kramoin kesken suoritu ksen.

;;-*

raa. Tuo nräär:i kchoon imcylyy ilman. ctlai

nestc j iiai mlhuan hijllynllirirl.
Ncsteisti vesi on anrnraltivalmenlil jicn

ukaan paras vrihtoehto. Mikiili urhcilija
kllilcnkin haluar nauttia urhciILljuonriu. sen

un ('ltil\ r riitt:ivir) hihrlsi sckuitettuiL Liii D

makcitksi sekoitetlu urheilujuoma ei ilneydy
kehoon vaanjiiii mahaan hiilskymäiin. Urhei
lujuomalla on cnenrmänkin psykologiDen

kuin fysiologinen vaikutus urheilijan suorr-

tuskykyyn. Ps) kok)gista virikutusta ei

kuitenkaan tule aliarvioidr.iil mikäli cnrlat-
jasta tuntuu. ettai hiin onnistuu parenrnrin

nauttirnrrllir rrlhciluluorn:r:r luin \crlii nirn (i
muuta kuin kaupprin osloksille.

Llir. ke.kcirrcn Kru i Onrrorr oppi on. ettcr

kch,ta .u;1 111;1,,'i ; f.i,OrilufrJi\ iini. Rr\ inr,) ci
san poiketa merkittiivästi urhcilijan nornraa-
lista ruokavaliosta. Nornraalista poikkc va

ruokavalio aihcultaa kehollc ikään kuin pre-

nen .hokLitilun. jLrhon keh,' (i \rlltrn)rlli
pysly sopeutunuan tävsin. Esinrerkiksi jor
urheili ja harjoilcllessäan n{uttii velr:i. ci ha

nen otlclun aikana kannatl uauttia urheilu-
juomaa \,uån !ettii- I
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Viime kauden mesta rit eli

Jaana Jokela ja Markku

Uusipaavalniemi joukkueineen

veivät jälleen kirkkaimmat

m ita lit Vieru mäellä pelatussa

SM-sa rjassa. Miesten puole lla

pelattiin n eljä turnausta ja

naiset ratkoivat paremmuutensa

nelinkertaisella sarjal la. Voittajat

ed ustavat Suomea jou lu ku ussa

pelattavissa EM-kisoissa

Saksan 0bersdorfissa.

TEKSTI:IAKKE & TH

Curlingin SM-sarjaa pclaltiin jo toisen

kerf an Vief ulniiel[i jit.iiillccn nlestarjksi pe-

hsiva! itscns:i Markku Uusipax!rlnienlen

;,'rrJ,,ll:, Villc V:,k. lii. l,'rrrrrri H:ili i] Jitfi

[-aukkanen. Joukkue larnristi mestartruden

jo kolnlilnnen osatumiilrksen jilkecn voiLta-

rrrrrll.r kuikki lurrJrk.ct. Virrkulle ntert r-

rLrus oli.io viides periittäincn.

Ln'irnnlii.c'.:i tur n.rLrl.e'.:, i,rt tttll:

ykkiispaikalla M.rrkun tiimin kanssa ollLrt

P( r'lu Pri,,,r rii.ikkorK:rllc Kri.kirrerr. Tee-

nlu Salo. Pmvo Kuosmanen ja Villc Leh

lnLrskoski) \iioittui tärniin ruoden saf,assr

t,'ir, k.i. S:'rn:rll:r kirk.r.lrr c,lrlli.kiru,lcr:
pr','n.'irrrrr:rlr. JurrlkLrr ,'n vihd,rrh ,, rrrrrcirr

lriliUrrL't il.(I.:i \4irrkun ) kk,,'hui,.ri-,irk.i
Suonessa. MLrLrtamiln vuoclen takriner ju-

nioricn MM hopeljoukkue hmsft)i tiillii
kuudella tosissarn Marklrn joukkuccn nles

trrLtustaislossa. nrLltla vielii ei puristus riiuii
nvt loppuun asli. Miklli joukkre .iaks tL

panostlr sanuan lnalliin tLrlevallakin kh"

delh niir) taistclu ykkiispaikirsta tulee ole-

nra{n tiukka.

Viinreisessä tumauksessa pronssille

nousi kokcncen Jussi Uusipaavalniemcn

.ioht mr jo kkue (MarkkLr Heittonen. Heik-

I i \ rrlJncr. JuklrS3\on(nJjr \4i'krArmi-
nen). joka jokoi viimeisen tumauksen

voik)n Mrrkun .jolrkkueen kanssiija ohitti
nllin Pekka Saarelaisen edelliscn vuoden

hopeajoukkueen ja Mika Malisen ryhm:in
raistelussa pronssistiL. Kaikki nitalit mie.-
rcn puolclla n1åtkasivat siis.iiilleen Hyvin-

k!iille. Positiivisera yllityksenä voidaan

piliiii Malisen jocnsrulaisioukkueen paran-

tuncel olteet kiluden vanhetcssit.

.Jaana Jokelan voittoisa joukkue alkaen
vasemmalta: Nina Pöllänen, Laura
Franssila, låana Hämäläinen, Tiina
Kautonen ja Jaa na Jokela.

Markku Uusipaavalniemen nelikko
(alakuvassa) otti neljä turnausvoittoa,
joten mestaruus meni varmaankin oikeaan
osoitteeseen. 5lM-sarjan tauottua joukkue
valmistautuu hyvää vauhtia kevään MM-
kisoihin harjoittelemalla mm. Ruotsissa.

Na isten sarjassa ta isteltiin
loppuun asti

Naistcn sarja olikin tusaisempi. JocnsLlun

Minna Malisen r-vhnrä nousi pronssilleja

ahdisteli tiukirsti Kirsi Nykliscn hopcrjouk-

lu(ui, H) rlrk:iiiltJ. Ylku.ck.i pcl,t.i j;il

leen kerran Hylinkiiän Jaana Jokelan

jorkkLle ykkiistilan vlnrislLtcssa vasta vrr-

meisessai ottchlssa Helsingin Yliopiston
joukkuetla vd\Iiun (Riikkr LoLrlrivuori).

Jaana.joukkueineen Lihtee näin cnsi.joulu-

kuutt F.V kr*'ilun Oherrh'r'liirr S:,L.r:rr

t:ihliiirnenriän nostaa Suonren naisel lakarstn

A satiaan. MLristajoukkueistrei ollut lnilali-

kolrrrikon ahclistelijoiksi. vuan milaliryhmiit

rrnrlJulLriv]l J" llct j irlrrs.r,,rt)ill( teillacrt.

Krrrkcrr k:rilkiLr.rn n.rrt. Ir prr,'lcllir kli-
vattaisiin uusiajoukkueilr jaenncn kaikkea

niillijotk! ov:rI vlllniila panostarnaan kun

nolla lajiin. IlInrn panostllsta naisten trso

pikcnrminkin hiipuu kuin kehittyy Vierum:i

en hyvistii olosuhteistä huolin'rat(a. r

Mie het:

1. lt4arkku Uusipaavalniemi

2. Perttu Piilo

3. Jussi Uusipaavalniemi

Naiset:

1. Jaana Jokela

2. Kirsi Nykänen

3. l\,4inna lvlalinen
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Eu rosportilta
ncrr pcfehl\ nl I curlirr!iin. .i(ne|l hc tiifrit\r'
\ 11 ionkun iokil lictriri llji\tir hicrrlrn cncDr

rrrir. NiinpLi allcki{rrittlnut suurni\li Sur(l-
lr\l\ f!iin \'l',.t,riirk\i (-h:,||r,,Iri\'Ir F\l
ki\or\lr lahet\l\iri tuli rhteensri r iitcna iitl
nn. Su!fin oslr liihet\ksi\lii oli su()riu. nrultll
csinrclkiksi l inrr lit nii) lclliin jlilkiltihel) l
scnii. Irrr\inrnr:ii\cl kolnrc Iihcr) \tii \clo\
tinrnrc knhclesturn Ossi Walliukscn klns".,.
jokr \clo\lal il\c ru[lrr r]rullssl lciloprlloir
ja kclkkailuLr. [-i\iiksi hliD loimii \uonliulI|s
relo\lujien kouluttrjilru.

ldcirrra oli irlrrksi sc. ctlii nlolcnrnrilt o!ilt
iiiinc\\ii ia\ir\ L'r1li\inr \cl()\lirjirur (X\i ()

pcrchlynyt hiiin kiriirllisuudcn kiurltr ia hiirr

,^l,ilirr I'r.rr',^r.ti:, h.rrrrrl.:.r :,'ill.r :trt

tu liihti h\ \ in liikkccllc. Iirrkoiluk\crrr oli
esitcllr lljir ihnrisille. joillc se on rnelko tun

lcnrxt(rr jr silnrirllir tiuj{rtit .j(rlrin nr}(is cudin-
gistu srremnrin kiinno:tuneille. Kolnren il
lnn.iiilklen Os\i .irii luitc'nkin pois jl lllekit-
ioittrnut selosti viiliefiit il finralil yksin.

Sclrrstajl nrikec' kopir\iirn tii\rriilleL'n
sanran kuvan Iuin kilts()iilkin kol(rrlan. H:in

kuulcc lisiiL\i koko l.irn ohjrliln riiineen
kuLrhlkeista. Niiin \ iilill\ \ iit licrlot maino\
krlkr)i\lr jiL nrui\lr Lilrcllk\cen liill)\i\rir

lrsioista. Tunnclnrlr rrn onralrrrtLrincn.jr siL

nrirllil kicht(J\ il. kLln (tliilliit lucttclee li{), -

rllrn: curlirrg is lirc on 5 -+ 3 I l. !o .

Hrflnillll\.u ki\illiihct\ k\issii ()li \c. cttli
r uilka Suonrcn miehct l)clir\j\ ili linl fr(nls-
'i, 'll( lr\\jr ..\l L rriirt r ltt.r'rr Srr rrrcrr pclr.r L.r

niihl\'. ELr11)\|(! t suosii luonurrlli\rsti scllui-
\iu tlllcluilir. i()i\\il l)clrurat.iouklueet o, ",
\ iikifikkilunrnri\la nrli\lr. Su()rnc0 nrieslcn

I)ur)li\ rilicfriotlclu oli i{) mliiifirlv liihelellli
\ iiksr. kun rrii\ lri \L'l\ iillii. cltii \ il\lritn l\cl
trLLr Suksa. l-LrrcrrbLrr! kuitenkin !lllitli S:rk

srn kirr\irrtr()llL'lussu.jir nliin ollcn Srronrcn

pcli irii nri) llirnrittii. l-iihctctl istii otteluistl
oli uicnlnu\ll poikdt!'n sur.rrin osa nricstcn
otlclLrita. trl(rriu hicnr)iil sLroriluksia niihlrrr
jl l,()konri\uude\1! .jiii t(xlellr h\\ii nt:rl
\ckii nuislcn cll:i mic\lcn finallirn oll.ssr
l(xldlLr hv\ rilr\oi\iit.iir liukkojr.

Prhulc eurlingin \u{'nrcnkiclisc\lii \a-
lostuspahelu:.ta on ollut h)\ti jil nriillii rril

kvrnin \Lronrcnkicliren \elo\lus krlLrlhu
lr,,. CI.r,:.:,,rr n \l\l li*1crr I,r,'r :.lrt.rr'..,,
kli\ nliin huhtrkuun irlLrs\ir. T(Ji\ ()lllva\rj sil-
loill niien1|rc Inyi;s Su(nnen pclLiii. \'rikli:r
sillcn tinlllifiiiv:in:i. r

Pe/tlu Peso"Prio

TV

Chamonix'n EM-kisojen a nti
su oma la iselle cu rling ille oli to-
della hieno. Upean miesten
pron ssim ita lin ja Vierumäen ki-
saisännyyspäätöksen lisäksi suo-
malaiskatsojilla oli ma hdollisu us
nä hdä curlingia Eu rospo rtilta
suomeksi selostettu na.

Eurospolt ou likili\enlrniDkin nii!ttiin\1
curlingin EM- ja Mlvl-kirria. nlr.rltir sclos-

lLrk\c1 o\ irl rina ('llccl cn!lannik\i jil |rjno
nik'el lr,rt)-li '|]n rr),'lJ (r|]Ilr)lirn (iri \ir-
hc|nnriir) skothnlihisia. []Lrrrspo|tillil on

lrrrtcrrlrn.ellc:r lirri:'siilrurr.uulri,.ur. urlr
sLrurintir ()sira lricistir p) fitiiiirt sck)\llnr n

kaikilla pohjoisnrrisilLL licliliii.ir niiin ollcn

'D\,,'.Lrr'lin!i, 'rl,^tcrrirr k.,il k iiI f,tr.i,'ir
Inribin Islantiil lukuunolllnralla.

llurrrsportill poh joisrniriden loirnipiste
\i.irilscc r)l(Dillc suonralaisillc curlirrrpclau

.iillekin lutu\sr Sundb!hc.!in k!up0r)1.ri\sir

I rrk lr, 'lrr,rrr l;ilr. ll:i. si.lrrr r. lj:r't:r r r. r. k

l.ri.<.trr k,'pi*t;r r'l,,.trt:r,,rr l ici.r }'rilil...
P',llJ,'r\rrl,||'rllir kr, lrll:,. | . r . f, , . 

| 
\ , I t | | l \:,Lrl'rr

sista suonraisscltrstljista cr kukarn ()llut e -



Antidopirg-toimikunta on tehosta-

nut toimintaansa curlingin parissa. Ku-
luvalla kaudella on jo testattu viisi pela-
jaa. Kaikki on todettu "puhtaiksi".
Näistä kolme on ollut edustuspelaajia.

Antidopingtoimikunla painottaakin kes-

kittävänsä testinsä pääasiassa huippupe-
laajiin eikä niinkään tavallisiin hanasta-
jiin. Tark-kaavaisia tulee kuitenkin
kaikkien lajin pa ssa olla, sillä mah-
dolliset käryt heikentäisivät lajin ima-
goa ja valtion avustusten saantia. I

Vuokatin hiihtoputkeen tuli curling-
rata. Kivisarja vuohattiin Liitolta. I

Hotelli Kalasteiatolpalla Helsingis-
sä pelattiin Kauppalehti-Option vuotui-
ner Business-Curling 27. 1.2000. Kisa
käytiin meren jäälle tehdyllä radalla!

Luisto oli huono, mutta pelaajilla oli
hauskaa. Voittajaksi selvisi UPM-
Kymmene Oy:njoukkue. r

Kisåkallion urheiluopisto Lohjalla on

rakentamassa harjoitusjäähallia, johon

on suunnitteilla myös erillinen curling-
rata. r

0lliRissonen

Juntunen voitti senioraen

Pohjola Cupin
lkämiesten eli 45 vuotiaiden
SM-kisat jä rjestettiin viimevuo-
tiseen tapaan Vierumäellä. Ne
olivat järjestyksessään toiset.
Pikkujou lusesong ista huolimatta
mukana oli kahdeksan ikämies-
jou kkuetta.

Liekö taso noussut, kun viimevuotinen
mestariWilli (Pekaristo)jätettiin ilman
ainuttakaan voittoa viimeiseksi. Mestaruu-
den otti Hyvinkään Tapio "Temmi" Juntu-
sen joukkue, jossa muut pelaajat olivat Kari
Ryökö.. E:.ko Lignell. Maun,' Numrnila ja

Seppo Tamminen.
Joukkueet oli jaettu aiuksi kahteen

lohkoon. Ensimmäisen voitti Juntunen ja
kakkosena oli Ilkla Muston Tahko.
Toisessa kärjen järjestys oli Timo Kausteen

A-Curling Vantaalta ja toisena Eläintarhan

Curling Klubi Seppo Starckin komennossa.

Semif inaalissa Juntunen voitti helposti
Starkin ja Musto tiukemman väännön jäl-
keen Kausteen. Pronssipelissä Kauste ottr

voiton Starkista ja loppuotteJussa pidem-
män koren veti Juntunen Muston jäädessa

hopealle. Loppunumerot olivat 9-7 Junt"
selle. t

t. Tapio Juntunen {H:kää)

2, tlkka Musto (Tahko)

3. Timo Kauste (A-Curling)

4. Seppo Stark tEläintarha)

6. Pekka Pekaristo (H:kääJ

VIERUMÄKI,

--!Z 
Suomen Curlingliiton valtakunnallinen

Nt valmennuskeskusJ
V

IHff J,?U ä[lå'å',1 :H[,1""?i'^?H5il g
suomen Urheiluopiston jäåurheilukeskuksessa
käytössäsion mm. seuraavat lilatia palvelut:

* 3 hLrippuluokan iäärataa
* ammattitaitoinen henkilökunta tekemåssä
jäätä

' 11, pukuhuonetta, 7 kuivaushuonelta,
pesula, 30 hengen videoluokka

* sähköllä toimivat jäänhoitokoneet
* langaton äänentoisto, er!lliset
videokuvaustasot

* runsaat oheisharioittelutilåt
urheiluhallilla

' testaus ja lihashuoltopalvelut {
' viihtyisät majoitusmahdollisuudet
* urheiliian tarpeita aiatellen valmistettu ruoka

seisovasta pöydästä
' asiantunteva, palveluhatuinen henkilökunta
' valmenausosaaminen

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

SUOMEN URHEILUOPISTO
Valmennuskeskus
19120 V'ERUMAKI
puh. 03 842411 (vaihde)
faksi 03 8424 228

YwERUMÄt<r

MEIGSTYS
I-OYTYY

S{.ION{ES'IA

-/.-t--
\/\.O/
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Peka risto u usi
tlljuniorien mestaruuden
Joulukuussa pelattiin toiset nuor-
ten curlingin SM-kilpailut Vierumäellä.
Mukana oli neljäjoukuetta: Juha Peka-
riston joukkue. jok.r voilti ensimmlii'el
nuonen SM-kilpailut kevärillä 1998 ja
edusti Aku Kausteella vahvistettuna

Suomea saman vuoden nuorten MM-
kilpailuissa Thunder Bayssä. Aku
Kausteen joukkue, joka vuosi sitten
voitti edustusplikan MM-karsintoihin.
mutta ei Suomen mestaruutta, koska
SM-kilpailut oli pelattu jo keväällä.
Perttu lmmosen joukkue. joka aloini
vasta viime kaudella. mutta on kehirty-
nyt varsin nopeast, sekä Mikko Saasta

moisen joukkue. jokr voitli keväällä
nuorten PM-hopeaa.

Kuten odottaa saattoi, alkusarjasta
tuli varsin tasaväkinen Pekariston,
Kausteen ja Saastamoisen välillä pelien
mennessä ristiin. Kaikki kolme joukku-
etta kaatoivat itsevarmalla otteella LIl-
mosen joukkueen, jolla oli selvästi
muita vähemmän kokemusta. Näin al-

Kuvassa voittaiajoukkueen Ville Tuominen
(vas.), kippari Juha Pekaristo ja Ari-lvlatti
Ruottu. Suomen mestaruus oli joukkueelle

Jo tornen.

kusarjan jailkeen kolmikko oli tasapis-
teissä kahdella voitolla. Koska pelisys
leemi \irrri. elii )hdel ti) l) y olla ylitse
muiden, jotta fatkeaa kuka pälisee suo-
raan finaaliin, jouduttiin tänlä ratkaise-
mrun t-heit,rilh. Kausleen j:t Sursra-

moisen joukkueiden esitykset tässä oli-
vat niin heikot että Pekaristo nappasr

helposti suoran tinaalipaikan.
Semifi narlissu Kuuste oli irlkusrrjun

tapaan Saastamoista varmempi ja ver

r,riton jo kuuJe.:l päissI. Finaalis:'-
kohtasivat siis vuoden 1998 tapaan Pe-

kariston ja Kausteen joukkueet. Pelin
alku oli e näin tasaväkistä hyviiii peliii
molemrnilta joukkueiltu. Puolen r Jlin
jälkeen alkoi Kausteen joukkueen esi-

tykset kuitenkin heiketä Peka ston jat-
luessu edelleen vursin hlvilli pelillija
napsiessa pisteen toisensa jälkeen. Peli
oli ohi yhdeksän pään jälkeen selkein
luvuin 9-,1.

Suomenmestaruuden myötä Peka-

riston joukkue edusti Suomea MM-
kirrsinnoissit lrtnrnikuus\r 2000 Köii-
penhaminassa Tanskassa. Pekaristolla
on paikka myös helmikuussa Ruotsissa
pelattaviin PM-kisoihin, joihin pääsee

myös Kauste toisena joukkueena..

Junioreiden M M-kisapaikka
jä i saavutta matta
Vuosi 2000 alkoi ju n ioreiden
osalta MM-ka rsin noilla, jotka
pidetiin 6. - 10.1. Kööpenhamr-
nassa Tanskassa. Pelit kävtiin
uoouudessa viisirataisessa
cu rling ha llissa. Suomea edust'
hyvinkää lä inen juniorimestarim-
me, Juha Peka riston joukkue.
Mukana oli ka ikkiaan vhdeksän
maata, joista kaksi parasta
oääsisi sitten MM-kisoihin.

Avauspåivå torstai oli Suomelle murheel-

linen: kolme peliå, kaikissa tappio. Ensin

hävittiin Ranskalle. sitten Tanskalle ja iltape-
lissä Trkille. Liekö osxsyynä ollut 5e. että
joukkueen kippiri Juhr Pekrri'to sar|rrstrri

saman viikon naanantaina kovaan kuumee-
{een ja torpui \Jng) n pohjcllr juuri lähtöpiii
väksi. Perjantai oli uusija parempi päivä.

Ensin Suorn(n pojal voiltivat Korean ja sit-
ten vielä Ven?ijän.

Lauantaikin alkoi hyvin. Aamukahdek-
san pelissä kaatui ensin ltävaltaja iltapäiväl-
lä edellisissä MM-kisoissa mukana ollut
Englanti. tltapelissä tuli sitten vastaanjo
mahdollisuutensa menettänyt Italia. Poikiem-
me peli oli takkuistaja voitontahtoinen Italia
yllätti Suomen. Voittamalla Ilalian
olisimnle paösseet vielä uusintaotleluun loi-

sestrt MM-kisapaikasta.
Karsintojen selvä voittaja oli Tsekki, jo-

kr samalhjouklueella oli mukanr edellisis.

sä MM-kisoissa. Se ei hävinnyt yhtään peliä.

Tanska, Ranskaja Englanti kolmella häviöllä
joutuivat uusintaan, jonka isäntämaa voitti ja
lähtee näin Saksan MM-kisoihin. Suomi oli-
kin sitten seu.aavana neUällä voitollaja yhtä

monella tappiollaan. Juhan kanssa pelasivat

Ari-Matti Ruottu. Mikko Saastamoinen (Jo-

ensuu), Ville Tuominenja varalla oli Ville
Kärkkäinen (Joensuu).

Tyttöjen puolella oli karsijoita vain kuu-
si. Siellä Venäjä oli täysin ylivoinuinenja
sai seurakseen MM-kisoihin Tsekin. I

JuhoniHeinonen
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Cu rlingissa tämän kauden

Suomen mestaru udet tulivat
kaikissa neljässä sarjassa

Hyvinkäälle. Se ei sinänsä ole

yllätys, vaikka suurin osa

harrastajista tuleekin muilta

pa ikka ku n n ilta. Yhd istävä nä

tekijä nä näiden neljän

mesta rijou kkueen välillä on

Sveitsin rin ne nykyinen

Sveitsin kou lu. Aivan kaikkt

kyseisten joukkueiden pelaajat

eivät ole sieltä lähtöisin mutta

lähes kaikki ku iten kin.

Syoitsin koulu täytti hiljattain 40 vuot-
ta. Koulun historiaa tarkasteltaessa huo-
maamme yhden erikoisen piirteen; lfies
kaikki curlingin Suomen mestarit l5 vii-
me vuoden ajalta ovat liihtöisin Sveitsin-
rinteeltä. Jo vuodesta -76 lähtien ovat
koulun oppilaat peruslaneet tasaises(i
joukkueita Hyvinkään puulaakisarjaan.
Innokkaimmat ovat yltäneet huipulle asti

niin kansallisesti kuin kansainvälisesti-
kin. Hyvä esimerkki täslä on MarkkL
Uusipaavalniemen joukkue, joka on
voittanut useiden Suomen mestaruuksien
lisäksi sekä MM- että EM-pronssia.

Sveitsinrinteellä culing alkoi opetta-
jien toimesta vuonna -75, jolloin Kauko
"Kake" Orrainen sai houkuteltua muuta-
man opettajakollegansa perustamaan
joukkueen. Kaken innostus oli saanut al-
kunsa vanhan koulukaverin, Riihimäen
silloisen kaupu nginjohtaj an Esko Hännt-
sen toimesta. Innokkaina jalkapallon ja
oluen ystävinä joukkue sai nimekseen
Fc Pub. Alkuperäisessä kokoonpanossa
pelasivat Kaken lisåiksi Juhani Erävuori.
Esko Lignellja Juhani Heinonen.

Tuolloin Hyvinkään puulaakisarjaa
pelattiin Sveitsin hyppyrimäen juurelle
jäädytetyllä kentällä reilun kymmenen
joukkueen toimesta. Olot olivat sangen

alkeelliset ja heitokin lapahtuivat pluasj-

assa suoraan hakilta. Lignell muistelee
naureskellen heidän silloin pitäneen ki-
ven kanssa liukurnista pelkk?inä snobbai-
luna, jota tuolloin harastivat va$in har-
vat. Yksi heistä oli Hyvinkään Liikenteen
nykyinen toimitusjohtaja Jorma M?ikelä.

Fc Pubin jäsenet mieltyivät varsin
pian uuteen lajiin ja siirsivät innostusta
myös oppilaisiinsa. Liikuntapiiivinä yhte-

nä lajina oli usein juuri curling. Eikä ollut
ihan tavatonta, jos matematiikan opiske-
lun sijaan tunnilla kasottiin curlingvide-
oita tai pelattiin "pienoiscurlingia ' pienil-
la curlingkiviä muituttavilla kiekoilla luo-
kan lattialla. Myös spekulointi edellisen
piiiviin peleistä oli kovaa koulun käytävil-
läja opettaj aj ien huoneessa.

Mc Fox uranuurtajana
Talvisin jfiestettiin usein SVR:n sisänen
sat'a.johon osallisrui niin openajia kuin
oppilaitakin. Oppilaita tietysti kiehtoi aja-

tus opettajien peittoamisesta urheilurinta-
malla. Voiton vei liihes poikkeuksetta
opettajien Fc Pub. Opettaj ainhuoneesta

löytyy vieliikin kiertopalkinto koulun sF

säisen sadan voittajalle. Tosin kaivemrk-
set ovat ajastaan jailjessäja palkinnosta
löytyy ainoastaan Fc Pubin voitto vuodel-
ta -84.

Aivan ensimmäinen koulun oppilais-

ta koostunutjoukkue ja tiettävästi koko
Suomen ensimmäinen juniorijoukkue
aloitti sa.rjassa vuonna -76 Jarmo Halo-
sen komennossa. Joukkueen nimi oli Mc
Fox (Eero Hynynen, Jyrki Paranko, Pek-
ka Reinamo, Marlti Paavonkallio sekä

Halonen). Innostus liihti liikkeelle heidän
pelatessaan Pubin ha{oitusvastustajana
keväältä -T6jajoukkue on yhä mukana
Hyvinkään puulaakisarjassa alkuper?dsel-

lä nimelläiin. Joukkueen tlihtihetki on
otlut Pirkkolan SM-kisoissa saavutettu
Dronssimitali vuodelta 1997.

Paria vuotta myöhemmin aloitti
Markku Håimiiläi sen kipparoima menes-
tyksekäs Four Boys (Jamo Jokivalli.
Petri Tsutsunen, Jussi Uusipaavalniemi
ja Hämäl?iinen). Kyseinen joukkue ehti
voitamaan viisi Suomen mestaruutta lu-
kuisten Hyvintiiän puulaakimestaruuksi-
en ja Bonspiel-voittojen lisåiksi. Heidiin
ansiokseen täytyy myös laskea lukuisten
oppien tuominen Suomeen kansainväli
siltä kilpakentiltä-

Ensimmäinen naispelaaja
Vuonna -78 Fc Pub teki historiallisen
liikkeen ottamalla opettajakollegansa
Sirkka Alikyliin joukkueen riveihin. Hlin
oli samalla ensimmiiinen nainen Hyvin-
käain puulaakisadassa. Hänen innostama-
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naan saaliin kokooD ensinlrDiiinen t\ ltii
.jcn.jLrnioli joukkue vu(n]ni! -ll-1. lytiit oli-
r at Jussi [Jusipaar alrticmcn -ja kumppa-
neidcn lukiokrvcrcitir. jotkir hirlusivr(
nr)'iis mukiLrn pclaarraan curlingia. Sil-
loin naispcl r.jicn miiiifii oli !alsin viihiii
nen ja niinpii Tcrhi Aron r1'hnlillii oli
kunniit olla Suomcn cnsirttmiiircn niirr
orar joukkue Viislerrsin ENl-kisoissu
vuonna -Ii3. Pclil ei\ iil lietcnkiiiin nleD-
neel rloiltclijoill kor in hYvin. nrutta se

,rli rrrcr'httrir ri lr:kcl .u(,lrlrlirircllc nli\-
curlingillc. Niijtii.jalar jiilkiii ur scurannut
Jaana Jokcla joukkucinccn. .joka on lrll-

Terhi Aron ryhmä edusti Suomen naisia
Västeråsin EM-kisoissa -83. Kuvassa alkaen
vasemmalta englantilaisten kanssa: lvlarika
Ripatt;, Terhi Aro, Anne Eerikäinen ja alari-
vissä Heidi Koskiheimo ja Sirpa Piiroinen,

)

linnut nriscurlingia liukrsti.jo r iidentors
ta vur cn ljan. Jaanakin on alkujran
Slr'ilsinrinteeltii. raikkakin lloitti onrlrr
urrnsa lilsta koulLrvLrosicnsr jiilkecrt.

Edellii m inittu jcn innoittanrinl rncr

net uudct kas!ot SvcilsiDrintccllii o\'rt
vuosicn aikana penrstiln!'ct culling.jr)uk
kucita. joitiL on ollut ktikkiaan llihcs 20.
Usclt niiislii joukkucista.ja pelaljist pe

lail!lt yhiitiiviisti c|i srljrtlsoilla. Mc-
ne\l\ neirrpillii r0itlaan rnainila Four'

Bor s t iirleljri Srt,rnren rre.llrrutttlcllu.
Mlrkku ULrsipiiavulnienrcn [JPN-Dirtl
viidcl[i SNI kullallaan sckri N'lN,l .ia
EM-plrnssillirirn. Pckka Salrrlaiscn ny-
kl isin kipprrrrima (ilitlcls I hclcilii nres

taluLrdellun.jl Fc I)ub..joka rlyiis on

) lliin)l ) hleen meslilnrulccn. .joskir al-
kupcriiisiiiseniii kokoonpiu]ossil ei ollut
kuin Hcinoncn. Nuisten puolclll on Jaa-
n Jokela voiltlnut perliti l.l nlcst ruuttil
jr Annc Eerikliisen A:lll on r ksi rncsta-
nrrrs. Jrrnioripuolelll Suomel ovat olleel
edustanrasst Tomnri Hiitin Rolling Sto-
ncs (cnt. Plr),boys). Kirsi Nykiisen Va[-
si-Naisct.ja Anne Ee rikiiisen Ä.

Kiitos crtrlingin suosioslit.ja nrcncs
tyksestii Sveitsinrinleellii kuuluu innos-
talille opettljillc ja rncncstyksckkiiille
.joukkucille. jotka o\at houkutcllect LrLF

sia peJaljia hjin pariin. ('ulling on kuu-
Iunrrl oruru kottlun ltertkccn llini r ur'.ien
\ rikkr sitii ci olekrlrur liikilr korostcttu.
Ctrr lirt3,rrt rll) ii: ilultirnut upl)iliritil ir.
opcttaiiir pitlinraiair )'hte1'ksili koulu jan
jiilkecnkin. llman FC Pubin innoslusta
suonuhinen curling olisi luLrltavasti
huononrmalla tasolla kLrin nyt. Vrrsin-
kirltt Jtthurti Ht irt,''err lrlrto'tlr jutti,rr i-
cullingin kchityksccn ei piclii Lnohllil.
Hiinen opasluksellaiur on nroni nl,kt inen
ja tuleva huippupcliuja saanul ensiop-
p|llsa.

Tiillii hclk(llii Sreit.i.sri L i L'lt lLrirr

1'ksi sarjassa pclaar ajorrkkLrc. Perttu
Inrnroscn johlanrl nuoli.joukkue on.jopiL
:urrrrrrt crrr'lrnr:irr krrrltn lukullirjcstl k

secn. Ehtona ol ollut ellii heillri on onla
ritlnrentlja-ja h1r in strunnilc'l1u Iraljor
tusoh je lrna. .jola rlryijs roudillclitar. Val-
nrcnnuksesta.ja hlrjoilusohjelnrasta on
v strnrut TecrDu Sirlo.

Nrihtri\ iiksi jriri kuirrka cullingpcnn-
rc.jatkuu S\citsissii. ToiYott !ilsti vah-
\ istueD.jit uusia nrcmeslyksiii luodcn.l

TH

Pronssimitalijoukkue lvlc Fox Pirkkolassa
1997. Kuvassa Eero Hynynen, Jarmo Halonen,
IMartti Paavonkallio ja Hannu Oja.

a
\
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Perttu lmmosen joukkue curling-
tunnilla.

Sveitsin lukioissa on ollul
jo nruularnan vuoclcn nrahckrl
lisll hIloitclla aktiiviscsti kou-
lun ohcssl hauaslamailnsa ur-
hcilulliia. Tlinii talr enr alkoi
p)'iiriii nrvijs curlingin osaltl ur'-

hciluralnrennusryhrnii. Pentu
lnrrnoscn joukkuc Slonchengct
aloitti asian kartoiltanrisen.jo
syks),llri ja kun lrrvitlilvill p pe-
fil täylcltiin. oli horunra selr.ii.

Tiillii het kcllii -ioukkuecn
pujilla (Tero Salo. Jarnro Klli-
l inen. Pefl1u Imnronen)on lu-
ku jiirjestyksecn mcrkilly tiistri-
aarrLrllir 8- l0 ja totstai-
ih piiivtille 1.1- l6 curling. Poiil-
le on tcht) hlrjoitusohjelnra.
.jonkl trlhci luvalrnennuksesla
r ustaar a liikunnanopcllaj Jirni
Hlr'mcrinta hyviiksyi. Harjoi-
Ir.rsohjclnu laadittiin poikien
tilidol huonrioon ottacn.jr kcs-
kityttiin niihin a\ioihin. missii
vielii oD sclkeiisli parrnnetlt-
vitit,

Kurssi rntaa .joukk ueellc
nrahclollisu uden hurjoitclla uk-
liiviscsli lluolinr lla tiiviislli
koulunkiiynnistii. IItai:in on
rusein pelejii.ia kun har joitlelu
on saatu mLlklar) Iukuiairjestyk-
scen. -iiii iltaisin rikra opiske-
luun.ja muihin lskareisiin.

Tiillai hctkellii kurssilla on
siis vain yksijoukkue'. rnutta

ryhmiiiin on tulossa nr!iis tvltö-
.joukkue. joka osallistuu koulu-
laiscur'lingiin.l

Teemu Salo
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