
ESPOO
Otaniemen Jyllääjät ry
Markku Huotari
koti (09) 452 5229
työ (09)156 1454

HEINOLA
Sport Club Vierumäki
Taru Kivinen
puh (03) 842 4225
fax (03) 842 4626

HELSINKI
Eläintarhan Curlingklubi ry
Erja Ruohomaa
työ (09) 148 03 684
fax (09) 147 078

Helsingin Yliopiston Curlaajat ry
Jukka Lehtonen
koti (09) 374 1150
GSM 050 3633 852

Kulosaari Curling Klubi ry
Sari Wicklund
koti (09)684 8570
GSM 0400 467 128

Tapanilan Erä Curling Club
Aarre Toivonen
puh 040 502 0133
puh 0400 271 333

HYVINKÄÄ
Hupaajat ry
Sari Auvinen
koti (019) 434 865
työ (020) 427 3151
GSM 050 589 4006

Hyvinkään Curling ry
Paavo Kuosmanen
koti (019) 450042
GSM 040 5896129
fax (019) 419445

Hyvinkään Palloseura ry
Kari Orrainen
koti (019) 452 210
työ 020 475 2269

Hyvinkään Tahko ry
Ilkka Musto
koti (019) 484 025
työ (019) 453 700
fax (019) 419 891
GSM 0500 480 211

JOENSUU
Joensuun Curling ry
Mika Malinen
työ (013) 311 458
fax (013) 311 459

KUOPIO
Kuopion Curlaajat ry
Matti Kartano
koti (017) 261 2667
GSM 040 552 7226

LOIMAA
CC Loimaa ry
Jorma Rinne
koti (02) 762 7840
työ (02) 762 6011
GSM (02) 762 1200

PIEKSÄMÄKI
Pieksämäki Curling ry
Tauno Kähkönen
koti (015) 615 963
työ (015) 788 2531
fax (015) 788 2900
GSM 040 517 1015

VANTAA
A-Curling ry
Yrjö Franssila
koti (09) 879 6985
työ (09) 870 62 502
fax (09) 870 62 522

M-Curling ry
Olli Rissanen
koti (09) 878 1987
työ (09) 276 7254
fax (09) 276 7254
GSM 040 553 1233

Suomen
Curlingliitto

HALLITUS VUONNA 2000

Puheenjohtaja
Olli Rissanen koti (09) 878 1987
Kivivuorenkuja 4 A 3 työ (09) 276 7254
01620 Vantaa fax (09) 276 7254
e-mail: GSM 040 553 1233
olli.rissanen@megabaud.fi

Varapuheenjohtaja
Markku Uusipaavalniemi koti (019) 453 953
Hevosmiehenkatu 20 A 12fax (019) 453 953
05830 Hyvinkää GSM 040 524 0528
e-mail: markku.uusipaavalniemi@upn-data.inet.fi

Sihteeri
Mikael Skog koti/fax (09) 587 1308
Hiidenkiukaantie 3 B 17 GSM 040 563 0530
00340 Helsinki
e-mail: mikael.skog@dlc.fi

Hallitus 
Juhani Heinonen (019) 437 576
Timo Kauste (09) 548 5347
Mika Malinen (050) 343 7759
Mikael Skog 040 563 0530
Markku Uusipaavalniemi (019) 453 953
Heikki Virtanen 040 774 6701

Varajäsenet
Niina Lehtonen 050 549 5543
Yrjö Franssila (09) 870 62502
Pekka Vaittinen 040 749 3816

Liiton pankkiyhteys:
Merita-Hyvinkää,  tilinro 102950-217608
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T Hammy
McMillan
johdatti
Skotlannin
jälleen
Euroopan
mestaruuteen

Miehet voittivat Suomen ensimmäisen EM-mitalin

Suomen
mestaruudet

ratkesivat
Vireumäellä

Suomen
mestaruudet

ratkesivat
Vierumäellä

Hammy
McMillan
johdatti
Skotlannin
jälleen
Euroopan
mestaruuteen
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Miesten maajoukkue kiittää
menestyksekkäästä yhteistyöstä:

Kiitos!



Osuva ilmaus ihmisen elon etenemisestä, vai kuinka?
Itse ainakin huomaan menettäneeni taas
merkittävän osan ennen niin tuuheasta
hiuslaitteestani pohdiskellessani mitähän sitä oikein
kirjoittaisi tähän tilaan, jota pääkirjoitukseksi
kutsutaan. Lehti on valmis, vaan jotain puuttuu…

Ongelma on sinällään erittäin miellyttävä, koska kaikki
sanomisen arvoinen on jo mielestäni varsin mallikkaasti
tuotu julki tämän lehden artikkeleissa. MM-pronssia
tuli, hienoa! Olympiapaikka miehille varmistui, loistavaa!
Hallihanke etenee ja naisetkin voivat vielä näyttää
kyntensä ja lunastaa matkaliput Salt Lake Cityyn. Mitä
muuta suomalainen curlingharrastaja voi enää vaatia
yhdeltä kaudelta. Kertokaa se minulle!

Kausi oli itselleni erittäin mielenkiintoinen, olihan tämä
ensimmäinen vuosi Curlinglehden toimituksessa ja heti
ns. vastuullisena päätoimittajana. Asetimme lehdentekoa
aloittaessamme syksyllä Tommin kanssa tavoitteeksi
laajemman joukon värväämisen mukaan puuhaan ja
tätä kautta toivoimme uusien näkökulmien ja ideoiden
päätyvän lehden sivuille. Omasta mielestäni emme
pahasti ole ainakaan epäonnistuneet tavoitteessamme.
Tässä numerossa on artikkeleita peräti kymmeneltä
eri kirjoittajalta, enkä tunnusta käyttäneeni uhkailua
ja väkivaltaa niiden saamiseen. Haluankin lausua
vilpittömät kiitokseni kaikille lehden tekoon tällä
kaudella osallistuneille, KIITOS KUULUU TEILLE!

Ennen kuin pääsette kesälaitumille ja heitätte
curlingkengät varastoon, lukaiskaapa vielä tämä
numero ja alkakaa haaveilla tulevista kausista hienossa
uudessa curlinghallissa. Mielessäni toivon näkeväni
ennen lopullista hiustenlähtöä hallit ainakin
Helsingissä, Hyvinkäällä, Joensuussa, Loimaalla ja
ties missä vielä. Turnauksia eri puolilla Suomea joka
viikonloppu ja harjoittelu- ja harrastusmahdolli-
suuksia riittämiin. Vai harvenee ne haaveetkin…
EI IKINÄ!

Kiitos kaikille kuluneesta kaudesta,
nähdään syksyllä!

✎  H E S S U  V I R T A N E N

Hiukset ja
haaveet harvenee
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Ensimmäistä kertaa MM-
kisoissa ja heti mukana mitalisere-
monioissa – näin se vain tapahtui,
nimittäin allekirjoittaneelle. Oli us-
komattoman hieno kokemus pääs-
tä jakamaan pronssimitaleja Mar-
kun joukkueelle loistavasti
sujuneen kisaviikon päätteeksi;
varmastikin tähänastisen
”curlingurani” huippuhetki! Seitse-
män peräkkäistä voittoa MM-
kisoissa ja kolmas arvokisamitali
kahden vuoden ajanjaksolla on
miesten edustusjoukkueeltamme
huikea saavutus, josta meidän
kaikkien on syytä olla ylpeitä!!

Markun joukkueen loistavan
suorituksen myötä saavutimme
myös yhden curlingliiton virallisis-
ta tavoitteista: paikan vuoden 2002
talviolympialaisiin Salt Lake Ci-
tyyn. Kun curling on virallinen
olympialaji, on hienoa että myös
Suomi – perinteikkäänä talviurhei-
lumaana – on nyt seuraavissa ki-
soissa edustettuna. Tähän ei kui-
tenkaan pidä tyytyä, vaan toivon
että myös naisjoukkueemme saa
miesten menestyksestä lisäpotkua
ja taistelee loppuun saakka vielä
saavutettavissa olevasta olympia-
paikasta. Ja itse kisoistahan tavoit-
teenamme on mitali, kuten jo mo-
neen kertaan olen aiemmin
todennut.

Hallihanke etenee

Tärkein tavoitteemme, ensimmäi-
sen suomalaisen curlinghallin ai-
kaansaaminen, on menossa hyvää
vauhtia eteenpäin. MM-kisojen
yhteydessä WCF:n (Maailman
Curlingliiton) edustajien kanssa
käydyissä neuvotteluissa päädyt-
tiin yhteisymmärryksessä siihen,

että ainoa oikea paikka hallille on
tässä vaiheessa Helsinki. Lajin tun-
netuksi tekemisen ja ennen kaik-
kea uusien harrastajien merkittä-
vän lisäämisen kannalta pääkau-
punkiseutu on avainasemassa.
Koska WCF on myöntämässä
hankkeellemme avustusta (anottu
USD 280.000), se myös nyt edel-
lyttää sijoituspaikaksi Helsinkiä.

Jatkamme siis neuvotteluja
Helsingin kaupungin kanssa hallin
sijaintipaikasta sekä kaupungin
osallistumisesta hankkeeseen.
Huippucurlingin menestyksen
myötä Suomen Olympiakomitea-
kin on vahvasti tukemassa hanket-
tamme ”poliittisesti” ja se katsoo,
että hankkeelle pitäisi saada rahoi-
tusta myös valtiolta. Tämän vuoksi
neuvottelut  opetusministeriön
edustajienkin kanssa ovat käynnis-
sä. Tämänhetkisen aikataulun mu-
kaisesti tavoitteenamme on saada
halli käyttöön syksyllä 2001 ennen
omia EM-kisojamme!

Lisää  toimintaa!

Curlingliiton järjestämät ensim-
mäiset koulutustilaisuudet järjes-
tettiin tällä kaudella Myyrmäessä
ja Vierumäellä. Näitä tilaisuuksia
jatketaan ja suunnitteilla on nyt
mm. kesäleirin pitäminen Loi-
maalla, jonka edustajat Jorma Rin-
teen johdolla ovat olleet erityisen
innokkaita osallistumaan curling-
toiminnan kehittämiseen. Lisäksi
ensi kauden aikana tullaan koulut-
tamaan omiin EM-kisoihin tarvit-
tavia vapaaehtoisia.

Myös kilpailutoimintaa, erityi-
sesti tavallisille klubipelaajille
suunnattua, on ehdottomasti saata-
va lisää. CC Loimaa onkin ilmoit-

tanut järjestävänsä elokuun lopussa
ensi kauden avausturnauksen! Li-
säksi Joensuun Curling on suunnit-
telemassa vuosittaisen turnauksen
järjestämistä. Olemme siis oikealla
tiellä. Ja kunhan vain saamme mu-
kaan taas uusia paikkakuntia, niin
pelimahdollisuudet eikun lisäänty-
vät.

Tule mukaan!

Niin seura- kuin liittotasollakin tar-
vitaan jatkuvasti lisää uusia ideoita
ja uusia tekijöitä. Aktiivisille ihmi-
sille riittää tehtäviä niin kilpailu-,
koulutus-, tiedotus- kuin hallinto-
toiminnassakin, vain muutamia
mainitakseni. Vain uusien ideoiden
ja aktiivisen toiminnan kautta suo-
malainenkin curling voi kehittyä ja
kuten aina ennenkin tässä vaihees-
sa olen todennut: erityisesti naisia
tarvitaan lisää joka sektorilla. Ole
siis aktiivinen ja tule mukaan me-
nestystarinaan – suomalaiseen
curlingiin!

Nyt siis mietintämyssyt käyt-
töön ja ensi kaudella eturiviin! Lo-
puksi haluan välittää kiitokset jäl-
leen kaikille curlaajille mukavasta
kaudesta ja toivottaa lämmintä ke-
sää.  Pidetään yhteyttä!

Sun,  fun  and  curling!!

✎  O L L I  R I S S A N E N

Sisältö
LYHYESTI
Uutisia meiltä ja maailmalta.

MIEHET VOITTIVAT

MM-PRONSSIA
Uusipaavalniemen
johdolla Suomi pelasi
itsensä mitalipeleihin
hurjalla 7-2 saldolla.
Pronssipelissä kaatui
nuri USA:n joukkue.

RUUHKIA RADOILLA
Menneellä kaudella oli ennätysvilkasta
curlingin esittelytilaisuuksissa.

BONSPIEL 2000
Jälleen pääosassa olivat erikoiset peli-
asut ja hauskanpito.

CURLING OLYMPIAPERHEESSÄ
Vuokatissa järjestettiin talvilajien
olympiaseminaari.

HISTORIAA JOENSUUSTA
Curling löysi Joensuuhun Kimmelin
terassain kautta 80-luvun alussa.

HYVINKÄÄLLE HARJOITUSVÄLINEITÄ
Ville Lehmuskoski organisoi kavereineen
uusia välineitä harjoittelun tueksi.

VOITTAJAT VAIHTUIVAT LOIMAALLA
Jori Aro ja Minna Malinen joukkueineen
nappasivat SM-cupin voitot.

TAKAPESÄ ESITTÄYTYI ENSI KERTAA
Curlingpelaajista koostuva Takapesä-
yhtye antoi myrskyvaroituksen Loimaalla.

TIGERS VOITTI MYYRMÄKI-CUPIN
Kauden päättävä Myyrmäki-cup sujui
”Tiikereiden” komennossa.

PÄÄSIÄISNOIDAN HARJAKOMENTO
Curlinglehden alkuaikojen dynamo Tomi
Rantamäki tarttui ronskisti kynään.
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P U H E E N J O H T A J A N  P A L S T A

TOIMITUKSEN OSOITE
Kalevankatu 61 D 54
00180 Helsinki

PÄÄTOIMITTAJA
Heikki Virtanen
040 774 6701
jarvenpaan.bingotupa@kolumbus.fi

ULKOASU
Tommi Häti/M&IDA
040 7414 335
tommi.hati@m-ida.fi

AVUSTAJAT
Riikka Louhivuori
Ville Lehmuskoski

SEURAAVA LEHTI
Syksyllä

PAINOPAIKKA
Paino-Riihi Oy

OSOITTEENMUUTOKSET
Kotiseuraan

CURLING
S U O M E N C U R L I N G L E H T I

Julkaisija:
Suomen Curlingliitto

ISSN 1237-802X

Lehteen voi lähettää
curlingaiheisia juttuja.
Toivomme aineistoja
sähköisessä muodossa.
Myös kritiikki ja ideat
ovat tervetulleita
toimitukselle.
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Olemme mukana
OLYMPIALAISISSA!

Markun
joukkueen
loistavan
suorituksen
myötä
saavutimme
myös yhden
curlingliiton
virallisista
tavoitteista:
paikan vuoden
2002 talvi-
olympialaisiin
Salt Lake Cityyn.
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PRESIDENTMr.

Kannen kuvat on
ottanut ja koostanut
Ville Lehmuskoski
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”Not anymore...”
Taannoin eräissä curlingin arvo-
kisoissa erään maan curlingpresi-
denttiin lienee iskenyt orastava
koti-ikävä jo kisojen alkutaipa-
leella. Hän nimittäin intoutui
avajaisbanketin jälkeisessä, ar-
vattavasti kaihomielisessä tilassa
kyselemään taksikuskilta: "well,
do you have any saunas here in
Glasgow?" Tähän taksikuski pai-
kallisille tyypilliseen auliiseen ta-
paan selvitti, että kyseisessä kau-
pungissa saunoja löytyy lähinnä
homobaarien yhteydessä.

Arvoitukseksi jäänee, mitä
kyseinen presidentti oikeastaan
tarkoittikaan lohkaistessaan kus-
kille vastaukseksi: "we are not li-
ke that – anymore..." Sanomatta-
kin lienee selvää, että paikkailu-
yritykset olisivat vain kasvatta-
neet hilpeyttä kansainvälisen tak-
siseurueen parissa...

✎  muuan kisaturisti

”Lähtee kun rys-
sä Anttilasta!”
Pari vuotta sitten Flimsin
EM-kisojen alkusarjassa käytiin
tiukkaa vääntöä ottelun voittajas-
ta Suomen ja Skotlannin välillä.
Tasaisen ottelun ratkaisukohtiin
kuului Mäkelän Willen erittäin
kova poistoheitto. Skotlanti oli
onnistunut rakentamaan hyvän
tilanteen lähelle pesän keskustaa.
Muutama kivi oli kiinni toisis-
saan ja vieläpä niin että lähes
kaikissa tapauksissa Suomen ki-
vet olisivat lähteneet pois skot-
tien kivien jäädessä pesään. Ma-
ke siinä pyytämään ns. niitti-
poistoa.Wille kysyi vielä kier-
rettä ja vastauksen saatuaan to-
kaisi itsevarmuutta puhkuen et-
tä, ”lähtee kun ryssä
Anttilasta!” Wille tempaisi
pyydetyn heiton, kipparin ja
harjamiesten hämmästykseksi
väärällä kierteellä, ja kaikki
skottien kivet pois ja Suomen
kivi ykköseksi. Ottelun jälkeen
voittajille oluita tarjotessaan
skotit onnittelivat Willeä hie-
nosta heitosta. Kuullessaan
väärästä kierteestä he repivät
pelihousujaan väkinäisesti
naureskellen...

✎  TH
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Miehet: 1999 2000 pisteet

1. Kanada 10 12 22,0
2. Skotlanti 12 3 15,0
3. USA 7 7 14,0
4. Sveitsi 8 5 13,0
5. Ruotsi 2 10 12,0
6. Suomi 3,5 8 11,5
7. Norja 5,5 5 10,5
8. Tanska 5,5 5 10,5
9. Saksa 3,5 - 3,5

10. Ranska - 2 2,0
11. Japani - 1 1,0
12. Uusi Seelanti 1 - 1,0

Naiset: 1999 2000 pisteet

1. Ruotsi        12 6 18,0
2. Kanada 5 12 17,0
3. Sveitsi 5 10 15,0
4. Norjua 7 8 15,0
5. USA 10 4 14,0
6. Tanska 8 4 12,0
7. Saksa 5 4 9,0
8. Skotlanti 1 7 8,0
9. Japani 2,5 2 4,5

10. Suomi 2,5 - 2,5
11. Ranska - 1 1,0

Olympiapisteissä
kärjessä Kanada
ja Ruotsi
Glasgow’n MM-kisojen jälkeen ollaan askelta
lähempänä Salt Lake Cityn olympialaisia, jonne
kelpuutetaan yhdeksän maailman parasta maata
sekä isäntämaa USA. Miehissä eniten pisteitä on
kerännyt lajin valtamaa Kanada ja naisissa rakas
naapurimme Ruotsi. Suomen miesten osalta ki-
sapaikka on käytännössä lähes varma. Naisten
paikka sitä vastoin tulee olemaan työn takana
vaikkakin vielä ollaan juuri ratkaisevan viivan
yläpuolella.

Maat saavat sijoitustensa mukaan pisteitä ja
pisteiden keruu aloitettiin vuosi sitten pidetyistä
St. Johnin MM-kisoista. Mukaan otetaan kolmien
MM-kisojen tulokset kun vielä vuoden päästä pe-
lattavat Lausannen kisat otetaan laskuihin. Pudo-
tusviivan tuntumassa tullaan vielä näkemään mie-
lenkiintoinen taisto. 

L Y H Y E S T I

Espoo Curling
Club (ECC) on
virallisesti
lopetettu
Kokous, jossa päätettiin purkaa Espoo Curling
Club r.y. -niminen yhdistys, pidettiin 20.4.1999.

Kiitän edesmenneen seuran puolesta kaikkia
ECC:n toimintaan vuosien varrella osallistuneita
ja toivon, että jatkatte hienoa curlingharrastus-
tanne muissa piireissä.

ECC
psta Jari Paavilainen

Nuorten MM-kilpailut Geisingissä
Kanada voitti poikien mestaruuden ja Ruotsi tytöissä

Nokiasta Brierin
pääsponsori

Nokiasta tulee neli-
vuotisella sopimuksella
ensi kaudesta alkaen
Brierin pääsponsori. Ka-
nadan miesten mestaruu-
desta taistellaan Nokia
Brier -nimellä entisen La-
batt Brierin sijaan. Labat-
tin kanssa yhteistyö kesti

kokonaiset 21 vuotta. Nokia ei ole mikään uusi
sponsori kanadalaisissa curlingkilpailuissa, vaan
on ollut useammassakin tapahtumassa mukana
curlingin suuren näkyvyyden takia. Nokia on
myös toiminut näkyvästi curlingin arvokisoissa.
Ensimmäinen Nokia Brier pelataan Kanadan Ot-
tawassa.  

MM:ssä kuultua

Sundströmille 30. kisat
 Ruotsin Curlingliiton pääsihteerille

Håkan Sundströmille MM-kisat ei ole
mikään uusi tuttavuus. Glasgow’n kisat
olivat nimittäin hänen 30. perättäiset ki-
sansa. Tämän kunniaksi Sundströmille
annettiin suklaakakku kisoissa.

Grindelwaldille
EM-kisat 2002
 Vuoden 2002 EM-kisat tullaan järjes-

tämään Sveitsin Grindelwaldissa. Pää-
tös tehtiin yllättäen ECF:n kokouksessa.
Ainakin Pohjoismaiden liitoissa päätös-
tä ihmeltetiin ja kysyttiin mitä tapahtui
Bulgarian hakemukselle.

Sinclairista WCF:n uusi
presidentti
 Skotlannin Roy Sinclair valittiin

WCF:n uudeksi presidentiksi. Sinclair
oli ainoa ehdokas ja WCF:n vuosikoko-
us valitsi hänet yksimielisesti tehtävään.
Eroava presidentti Gunther Hümmelt,
joka on toiminut virassa vuodesta 1990
lähtien, valittiin samalla WCF:n kunnia-
presidentiksi.

WCF sai uuden hallituksen
 Mutkikkaan ja monta tuntia kestä-

neen valintaprocessin jälkeen WCF sai
myös uuden hallituksen Glasgow’ssa.
Varapresidentiksi valittiin kanadalainen
Les Harrison kun taas USA:n Denis
Fox on uusi Director of Finance. Myös
Pohjoismailla on vahva edustus halli-
tuksessa. Ruotsin Per Näsman, Norjan
Kristian Sørum ja Tanskan Tove Porsk-
jær valittiin kaikki hallituksen jäseniksi.
Neljäs hallituksen jäsen on Sveitsin
Bruno Schallberger

Sinclair kaksoispresidentti
 Roy Sinclair tulee toimimaan sekä

WCF:n että ECF:n presidenttinä Oberst-
dorfin vuosikokoukseen saakka. Sinc-
lair totesi ettei tilanne ole ihanteellinen
mutta ettei muuta ratkaisumallia tällä
hetkellä löydy. Oberstdorfin kokoukses-
sa tullaan ECF:lle myös valitsemaan

uusi varapresidentti. Tätä
virkaa ei aikaisemmin ole
ollut ECF:ssä.

Kanadalle
naisten
mestaruus
Glasgow’n MM-kisoissa
Kanadan naiset palasivat
kultakantaan kolmen vuoden
tauon jälkeen kukistamalla
hyvät kisat pelanneen Sveitsin.

Suurin odotuksin mat-
kaan lähteneet Ruotsin
naiset pettyivät jäädessään

viidenneksi ja ulos mitalipeleistä. Viides
maailmanmestaruus oli haussa mutta jostain
syystä Elisabeth Gustafsson ei saanut jouk-
kuettaan ajoissa pelivireeseen. Alku kanger-
teli ja semipaikka katosi näköpiiristä jo en-
nen viimeistä round robin -kierrosta.

Muista erottui selvästi nelikko Kanada,
Sveitsi, Norja ja isäntämaa Skotlanti. Se-

meissä Kanada kaatoi kotiyleisön suureksi
pettymykseksi Skotlannin ja Sveitsi nappasi
voiton hienolla viimeisellä kivellään Euroo-
pan mestaruuden voittaneen Norjan nenän
edestä.

Finaalissa nähtiin tiukka taisto mesta-
ruudesta täpötäyden hallin kannustaessa.
Tiukka ottelu kääntyi lopulta Kanadalle ja
loppunumerot olivat 8-6. Pronssipelissä
Norja peittosi Skotlannin 10-5.  

✎  M I K A E L  S K O G

Kirjoittaja toimi
Glasgow’ssa  Suomen

Curlingliiton
tiedottajana

osallistuen samalla
useisiin kokouksiin.

Kelley Law (oik.) joukkueineen riemastutti
sankoin joukoin paikalle saapuneita
kanadalaiskannattajia mestaruudellaan.

Loimaalla
palkittiin kauden
parhaat
Loimaan SM-cupin yhteydessä jaettin palkin-
not Vierumäellä pelatun SM-sarjan parhaille
joukkueille ja yksilöille. Äänestys suoritettiin
pelaajien kesken viimeisen SM-osaturnauksen
päätteeksi. Parhaaksi naispelaajaksi valittiin Sari
Aro ja miesten parhaaksi nostettiin Wille Mäke-
lä. Lisäksi viimevuotiseen tyylin jaettiin reilun
pelaajan palkinnot. Naisissa kunnian sai Riikka
Louhivuori ja miehissä Tommi Häti. Viimeisenä
palkittiin SM-cupin parhaa kipparit ja palkinnon
kävi pokkaamassa Perttu ”mussukka” Piilo ja
Mimmi Koivula.  

Kanada otti kultaa Geisingissä Saksassa
pelatuissa nuorten MM-kilpailuissa. Finaa-
lissa kaatui Sveitsi. Kanada ratkaisi pelin
edukseen varastamalla yhdeksännessä pääs-
sä kolme pistettä, pelin ollessa tätä ennen
tasan. Päätöslukemiksi kirjattiin 8-4.

Pronssiottelussa Saksa jyräsi kisojen yl-
lättäjäjoukkue Tanskan luvuin 9-3. Karsin-
tojen kautta kisoihin päässyt Tanska oli kui-
tenkin varsin lähellä mitalia. Mitalille on

karsintojen kautta kisapaikan ansainneista
joukkueista yltänyt vain Suomen Perttu Pii-
lon joukkue Japanin Karuizavassa 1997.

Tytöissä Ruotsi otti kultaa kaatamalla
finaalissa Kanadan. Ruotsi voitti tiukan fi-
naalin 6-5 varastamalla pisteen viimeisessä
päässä. Pronssiottelussa USA oli vahvempi
ja voitti Sveitsin luvuin 8-5. 

Olympia-
voittaja
Sandra Schmirler
kuoli syöpään
varhain torstai-
aamuna 2.3. Hän

voitti curlingurallaan ensimmäisen viralli-
sen olympiakullan lisäksi kolme maailman-
mestaruutta ja oli kanadalaisen naiscurlin-
gin suurin tähti. Schmirleriä jäi suremaan
aviomies sekä kaksi tytärtä.

Pitkään jatkuneen sairauden aikana hän
sai kanadalaisten sympatiat puolelleen.
Kanadan miesten mestaruuskilpailujen

(Labatt-Brier) avajaisissa 8000-paikkainen
halli vaikeni täysin, kun esitetiin videokoos-
te Schmirlerin curlinguran huippuhetkistä.
Moni Schmirlerin tunteneista pelaajista
purskahti avoimesti itkuun. Paikalla olleet
joukkuetoverit kielsivät aikeet curlingin lo-
pettamisesta, vaikka joukkueeseen jäänyt
tyhjiö on vaikea täyttää.

Hautajaiset näytettiin Kanadassa suora-
na lähetyksenä. Brierin peliohjelmaa muu-
tettiin siten, että seremonia ei menisi iltapäi-
vän pelikierroksen kanssa päällekäin. Myös
MM-kisoissa pidettin Sandran muistoksi
hiljainen hetki. 

Sandra Schmirler
1963-2000



Suomen joukkue saapui kisapaikalle kak-
si päivää ennen pelejä. Toisin kuin edellis-
vuosien Kanadan MM-kisoissa ei aikaerosta
ollut tällä kertaa haittaa. Kisojen järjestelyt
tuntuivat aluksi olevan pahasti vaiheessa. Lä-
hetetyt passikuvat oli hukattu jonnekin ja
puolet joukkueesta pääsikin ensi töikseen
esittelemään hymyään valokuvausmasiinalle.
Kisojen päänäyttämö Braehead Arena sijaitsi
Braeheadin ostoskeskuksessa (kuvassa). Kat-
somokapasiteettia oli noin neljälletuhannelle.
Ostoskeskuksen ravintoloiden kanssa oli il-
meisesti tehty jonkinlainen sopimus, koska
mitään ruokaa tai juomaa ei saanut tuoda
areenalle. Katsomoalueella ei myöskään
myyty mitään. Pihit skotit osaavat ilmeisesti
säästää, mutteivät kerätä rahoja pois kisatu-
risteilta. Aivan areenan vieressä sijaitsi myös
erillinen     curlinghalli, josta löytyi kahdek-
san melko huonoluistoista rataa ja ravintola.

Tiukka avausohjelma

Suomen avausohjelma kisoissa oli todella
tiukka. Ensin vastaan asettui Ruotsi, josta
matkaan oli lähtenyt kokenut arvokisakävijä
Peter ”Peja” Lindholmin vuoden 1997 maa-
ilmanmestarijoukkue. Ottelu eteni hyvätasoi-
sena ja tasaisena Suomen johtaessa kolmen
pään jälkeen 3-2. Ruotsi kuitenkin otti nel-
jännestä ja kuudennesta päästä molemmista
kaksi pistettä ja ryösti seitsemännestä yhden.
Suomi onnistui ottamaan välissä vain yksit-
täisiä pisteitä omilla viimeisillä kivillään ja
kun Ruotsi otti yhdeksännestäkin päästä kak-

si oli tilanne ennen viimeistä päätä 8-5 Ruot-
sille. Suomi pelasi erittäin hyvän viimeisen
pään ja Markun viimeisellä päästiin vielä
yrittämään kolmea erittäin vaikealla heitolla.
Heitto oli lähes täydellinen, muttei riittänyt
teoreettisestikin melkein mahdottomaan
paikkaan ja tuloksena oli vain kaksi pistettä.
Hyvätasoinen peli päättyi Ruotsille 8-7.

Vastus ei ainakaan etukäteen ottaen hel-
pottunut seuraavaan peliin, kun vastaan
asettui Greg McAulayn kipparoima Kana-
da. Kanada ei ole koskaan helppo vastus,
mutta McAulayn joukkuetta ei pidetty kaik-
kein kovimpana. Tosin lienee turha vähek-
syä joukkuetta, joka on voittanut Kanadan
mestaruusturnauksen Brierin. Molemmat
joukkueet pelasivat jälleen erittäin hyvin ja
Suomen otettua kaksi pistettä kolmannesta
päästä tilanne näytti hyvältä Suomen johta-
essa 2-1. Kanada kuitenkin kuittasi tämän
heti ottamalla myös kaksi pistettä neljännes-
tä päästä, minkä jälkeen Suomi ei enää pis-
teiden makuun päässytkään vaan Kanada
ryösti seuraavat viisi päätä ja ottelu päättyi
lukemiin 9-2. Alkuturnaus osoittautui juuri
niin pahaksi kuin oli odotettukin. Vaikka
kuinka selittää itselleen, että pahimmat pelit
on varmasti jo pelattu, tuntuu saldo nolla
voittoa ja kaksi tappiota melko pahalta.

Voittoputki aukeaa

Seuraavilla kierroksilla Suomen hyvä peli
onneksi jatkui. Hallitut voitot alkuturnauk-
sessa hieman kangerrelleesta Norjasta (7-3)

Suomen miehille historiallinen

ja hyvin kehittyneestä nuoresta USA:n
joukkueesta (9-4) nostivat Suomen saldoon
2-2. Oli jo paljon helpompi valmistautua
seuraaviin peleihin kun oli voittoja alla.
Seuraavana vastassa oli ennen kisoja hei-
koksi arvioitu Ranska, joka oli kuitenkin
esittänyt hyviä otteita ja voittanut muun
muassa Norjan jatkopään jälkeen. Ranska
ottikin viimeisen kiven turvin heti kaksi pis-
tettä ensimmäisestä päästä, mutta jatkossa
Suomi hallitsi ottelua varmalla otteella rat-
kaisevana viidennen pään neljän otto. Luke-
mat lopussa 9-5.

Ranskan jälkeen vastassa oli Ulrik
Schmidtin EM-finalistijoukkue Tanskasta.
Ottelu oli erittäin tiukka. Kymmenenteen
päähän lähdettäessä Suomella oli pisteen
johto ja viimeinen kivi. Tanska rakensi hy-
vän pään yrittäen ryöstöä, mutta Markulle
jäi viimeiselle kivelle avoin poisto. Suomel-
le neljä viimeisestä päästä ja 11-6 voitto.
Seuraavassa pelissä Suomen otteet eivät jat-
kuneet aivan yhtä vakuuttavina. Vastassa oli
onneksi erittäin nuori Japanin joukkue. Suo-
mella ei ollut missään vaiheessa suurempaa
hätää, mutta pelin taso oli selvästi huonom-
paa kuin aiemmissa peleissä. Voitto kuiten-
kin kotiin 7-6. Suomen joukkue totesi yh-
dessä tuumin, että heittotoistojen määrä
kisoissa on liian pieni. Illalla koko Suomen
joukkue nähtiinkin harjoituksissa.

Joukkueella oli tässä vaiheessa jo lupaa-
va saldo viisi voittoa ja kaksi tappiota. Tie-
break -paikka oli jo varma ja seuraavassa
pelissä olympiavoittaja Hürlimanin Sveitsiä
vastaan oli mahdollisuus varmistaa semi-
paikka. Ottelu eteni tasaisena aina kahdek-
santeen päähän. Tuossa päässä Sveitsi teki
ainakin jälkeenpäin ajatellen selkeän takti-
sen virheen. Heillä oli ykkönen aivan kes-
kellä pesää, mutta Suomella oli kakkos-,
kolmos- ja neloskivet. Sveitsi lähti suojaile-
maan omaa ykköstään ja he saivatkin kes-
kustan aivan tukkoon. Suomi kuitenkin ra-
kensi itselleen hyvän paikan oikealle
sivustalle ja Markun ensimmäisellä nähtiin
yksi kisojen hienoimmista heitoista. Rau-
hallinen poisto kahden kiven ratsastuksella
laidasta ja Sveitsin ykkönen huitsin neva-
daan. Hürlimanille jäi vielä mahdollisuus
tulla rollilla laidasta, mutta heitto ei aivan
onnistunut ja Suomi pääsi ottamaan neljä

pistettä. Lopputulos oli 10-7 ja Suomi oli
varmasti semifinaaleissa.

Viimeisellä pelillä isäntämaa Skotlantia
vastaan ei Suomelle ollut mitään merkitys-
tä. Paikka kolmantena oli varma ja semifi-
naaleihin vastaan asettuisi Ruotsi. Hallitse-
va maailmanmestari Skotlanti oli matkassa
melko heikolla joukkueella ja jo neljännessä
päässä Skotlannin kapteeni Kelly jätti vii-
meisen määriksen 5 metriä lyhyeksi ja Suo-
men kolmen ryöstö oikeastaan ratkaisi pe-
lin. Ennen viimeistä kierrosta Kanada,
Ruotsi ja Suomi olivat varmistaneet semi-
paikat ja peräti viidellä muulla maalla oli
mahdollisuus päästä neljänneksi. Kaikki oli
kiinni USA:n ja Ranskan välisestä ottelusta.
USA:n viimeinen poisto osui vähän etupe-
sässä olevaan suojaan poistaen kuitenkin
Ranskan pesäkiven. Oli siis sentin päässä
ettei nähty neljän joukkueen tie-breakkeja.
Nyt kuitenkin USA nousi suoraan neljän-
neksi ja semifinaaleihin.

Peja pieksi

Perjantaiaamuna oli kaikkien semifinaali-
joukkueiden tarkoitus päästä harjoittele-
maan. Aamiaispöytään kuitenkin kantautui
tieto, että harjoitukset on peruttu, koska jää
areenalla on sulanut. Huhu piti paikkansa.
Yksi kompressori oli hajonnut ja jäänteki-
jöillä oli hikinen aamupäivä, jotta naisten
semifinaalit saatiin illalla käyntiin. Miesten
harjoitukset siirrettiin myöhäisiltaan.

Lauantaiaamuna oli sitten edessä semi-
finaali Ruotsia vastaan. Neljä ensimmäistä
päätä oli melko varmaa avointa pelaamista
molemmilta joukkueilta. Neljännessä Ruot-
si kuitenkin hyökkäsi ja otti kaksi pistettä
viimeisellä kivellä. Kuudennen pään ryöstö
vei Ruotsin jo 4-1 johtoon ja Suomen oli
pakko pelata enemmän riskillä. Kahdeksan-
nessa päässä kaikki sitten levähti. Muuta-
man keskisuojan taakse Ruotsi onnistui
kiertämään muutaman hyvän kiven. Suo-
men kierrot olivat järjestään hieman lujia
tai ulkona ja Ruotsi onnistui ottamaan kaik-
ki Suomen kivet pois. Viimeisellään Mark-
ku heitti melko hyvän kierron, mutta Peja
otti senkin pois viimeisellään hakkivoimal-
la. Näin viisi Ruotsille ja homma oli sillä
selvä. Tuo onneton pää oli kaiken lisäksi
ainut Suomen esitys, joka näytettiin Euro-
sportilla.

Pronssit kotiin

Toisessa semifinaalissa Kanada kaatoi mel-
ko helposti USA:n ja näin Suomen vastus
pronssipeliin oli USA. Loppuviikon melko
täynnä ollut areena ei ollut niin kovin täyn-
nä sunnuntaiaamuna kun pronssipeli alkoi.
Vähitellen yleisöä kuitenkin kertyi seuraa-
maan ihan hyvätasoista pronssiottelua. Ot-
telu eteni tasaisesti aina kahdeksanteen pää-
hän asti, jossa Suomi onnistui hyvillä
kierroilla rakentamaan hyvän tilanteen.
Suomella oli neljä pistettä tulossa ennen
pään viimeistä USA:n kipparin Craig Brow-
nin kiveä. Brownin heitto oli hieman ulkona
ja se sujahti ilman kummempia harjako-
mentoja kahden punaisen välistä. Näin Suo-
melle neljä pistettä ja pronssimitalit.

Suomi pelasi kisat läpi tutulla konoon-
panolla: Markku Uusipaavalniemi kipparina
ja nelosheittäjänä, Wille Mäkelä kolmosena,
Tommi Häti kakkosena ja Jari Laukkanen
ykkösenä. Perttu Piilo oli varamiehenä ja
hoiti samalla ”kivi-coachin” tehtäviä. Jouk-
kuee coachina toimi jälleen sveitsiläinen
Eeva Röthlisberger.

Finaalissa Ruotsi ja Kanada pelasivat
melko hyvätasoisen, joskaan ei kovin jän-
nittävän ottelun. Pelin ratkaisuheitto oli Pe-
jan viimeinen viidennessä päässä. Jos tuo
tupla olisi onnistunut olisi Ruotsi saanut
kolme pistettä ja siirtynyt johtoon. Kanada
kuitenkin ryösti yhden ja siirtyi 5-2 johtoon.
Pelin toisella puoliskolla Ruotsi rakensi hy-
viä paikkoja, mutta Kanada puolusti erittäin
hyvin eikä antanut Ruotsille mitään mah-
dollisuuksia. Finaali ja kultamitalit Kana-
dalle 9-4. Naisten tiukassa finaalissa Kana-
da löi finaalipaikalla hieman yllättäneen
Sveitsin 7-6.

Mitalit kaulassa oli huomattavan muka-
va seisoskella päätösseremonioissa. Myös
päätösbanketti oli todella hieno. Isossa Kel-
vin Hallissa, jossa on aikaisemmin järjestet-
ty MM-kisat, 2500 ihmistä vietti mukavan
illan joukkueiden ollessa pääosassa.

Yleisin kysymys mitä suomalaisille ki-
soissa esitettiin oli kuinka monta curlinghal-
lia meillä on. Kun sitten kerroimme ettei
meillä ole yhtään hallia, oli ihmetys vasta-
puolella suuri. Sen verran hienoa on Suo-
men menestys viime aikoina ollut, että se
tuntuu näistä olosuhteista suoritettuna aivan
uskomattomalta. Suomi oli ainoa maa mie-
hissä, joka tällä kaudella sai mitalin sekä
EM- että MM-kisoista. Arvokisojen välierä-
paikkoja alkaa olla myös ihan kiitettävästi,
joten on ihme jos eivät puheet tuurilla pär-
jäämisestä lopu. Iso kanadalainen curlin-
glehti Sweep! veikkasi ennen kisoja Suo-
men mahdollisuudet olemattomiksi ja totesi
parin vuoden takaisen pronssin olleen pelk-
kää tuuria. Ehkä ensi vuoden veikkailut
ovat hieman eri luokkaa. 

Miesten maajoukkueen
joulukuinen EM-mitali sai
upeasti jatkoa Glasgow’n

MM-kisoissa. Hienosti sujuneen
kisaviikon jälkeen oli jälleen

kotiintuomisina pronssimitali.
Suomen miehet pelasivat round

robinin saldoon seitsemän
voittoa ja vain kaksi tappiota.

Kun vielä muistetaan, että nuo
seitsemän voittoa tulivat kaikki

putkeen, on kyseessä ennätys,
jota on vaikea rikkoa. Tuhansien

ison veden takaa Skotlantiin
matkanneiden kannattajien

riemuksi oikea vastaus
molemmissa mestaruus-

veikkauksissa oli ”Kanada”.
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Kanada kesti hyvin ennakkosuosikin paineet
ja kisojen ainoan tappion he kärsivät
olympiavoittaja Hürlimanille.

Peter ”Peja” Lindholm karjui joukkueensa
jälleen MM-finaaliin. Finaalissa Kanada ei
kuitenkaan antanut yllättää itseään vaan
vei voiton 9-4.
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Eniten esittelyjä on pidetty Myyrmäessä.
Noin 70 esittelyssä on käynyt yli 600 henkeä
heittämässä kiveä. Pääosassa ovat olleet yri-
tykset, mutta myös monet koululaiset ovat
käyneet kokeilemassa curlingia. Pelitilan
puute on kuitenkin selkeä ongelma pääkau-
punkiseudulla. Tämä näkyy myös siinä, että
yli kymmenen esittelyä jouduttiin menneellä
kaudella perumaan, kun tilaa ei ollut.

Myös Hyvinkäällä on ollut selkeää kas-
vua esittelyjen määrässä. Tilaongelma ei ole
yhtä paha kuin Myyrmäessä, koska käytössä
on kaksi rataa. Esittelyjä oli yhteensä pari-
kymmentä ja kun kävijöitä oli keskimäärin
15, saadaan kokonaismääräksi 300 henkeä.

Ylivoimaisesti suurin esittelypalvelujen
käyttäjä Hyvinkäällä oli Elämystaikurit Oy,
joka järjestää muille yrityksille erilaisia tilai-
suuksia. Timo Aalto Elämystaikureista tote-
taa, että curling on ollut erittäin suosittu ja
pidetty asiakkaiden piirissä. ”Laji koetaan
uudeksi ja mielenkiintoiseksi. Lisäksi Hyvin-
kään curlinghallin sijainti on hyvä, koska

sen läheisyy-dessä voidaan järjestää muita-
kin aktiviteet-tejä”, Aalto kertoo.

Toinen suuri käyttäjä Hyvinkäällä oli
Nokia, jonka työntekijät ja asiakkaat olivat
kiskomassa kiviä sekä erikseen että Elämys-
taikureiden kautta.

Joensuussa esittelyissä kävi suunnilleen
saman verran väkeä kuin Hyvinkäällä, eli
esittelyjä oli noin 20 ja henkilöitä 300. Ero-
na Joensuussa on erilainen maksukäytäntö.
Myyrmäessä ja Hyvinkäällä maksu peritään
yleensä könttäsummana per rata. Joensuussa
maksuun vaikuttaa myös henkilöiden määrä.
Maksujen osalta on muutenkin sanottava,
että nostovaraa on ilmeisesti ainakin Myyr-
mäessä, jossa on niukkuutta tilasta.

Vierumäki on curlingesittelyjen kannalta
erittäin hyvä paikka. Vaikka jää ei usein liian
lyhyen valmisteluajan takia ole priimakun-
nossa, on esimerkiksi lämpötila keskitalvella-
kin ihanteellinen. Urheiluopistolla käy paljon
aikuisväestöön kuuluvia yritysvieraita, joiden
ohjelmaan curling sopivasti luonnistuu. Ur-

heiluopisto on kouluttanut osaavia esittelijöitä
ja esittelyjä on sen verran paljon, että homma
luonnistuu jo rutiinilla jäänlaitosta lähtien.

Kun ajatellaan kaikkia menneen kauden
esittelyjä yhteensä, nousee luku sen verran
korkeaksi, että me kaikki lajia harrastavat
voimme olla todella tyytyväisiä. Täytyy vain
toivoa, että esittelyjen suuri määrä näkyy
pian myös harrastajamäärissä. On hienoa et-
tä mahdollisimman moni tietää mitä on cur-
ling ja tietää hieman siitä kuinka sitä pela-
taan. Itse laji saa suurimman hyödyn
kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun saamme
lisää pelaajia. Toinen selkeästi esittelyjen
kautta avautuva mahdollisuus on sponsori-
markkojen lisääntyminen. Ainakin Joensuus-
sa on sponsorointi ja esittelyt saatu nivoutu-
maan hyvin yhteen. Toivotaan että
esittelyjen määrän kasvu jatkuu ensi kaudel-
la. Tässäkin suhteessa ratkaisevassa asemas-
sa on käynnissä olevan Oulunkylän halli-
hankkeen onnistuminen. 

Rakkaan harrastuksemme
olympiastatus on jälleen
avannut kilpapelaajille uusia
ovia. Suomen Olympiakomitea
järjesti Vuokatin urheiluopistolla
10. - 11.4.2000 Talvilajien
olympiavalmentajaseminaarin.

Heikki Kantolan vetämässä seminaarissa
tutustuttiin eri talvilajien valmistautumiseen
Salt Lake Cityn vuoden 2002 kisoja varten.
Paikalla oli jokaisen lajiliiton edustaja sekä
yksittäisten mitalitoivojen henkilökohtaisia
valmentajia, ja seminaarin toinen tarkoitus
olikin tutustuttaa mahdollista kisajoukkuetta
omien lajiliittojen ulkopuolelle.

Kaksipäiväisessä seminaarissa lajimme
sai paljon näkyvyyttä. Asiaa luultavasti aut-
toi edellisen viikonlopun MM-pronssi, mut-
ta kaikesta ajankohtaisuudesta huolimatta
oli hienoa todeta lajimme täysiarvoinen
paikka Olympiakomiteassa. Esittelin Cur-

lingliiton hahmottelemat maajoukkueiden
valmentautumissuunnitelmat ja odotukset
Olympiakomitean roolista ennen SLC 2002
-kisoja. Varsinkin lajimme surkeat harjoi-
tusolosuhteet herättivät muiden lajien edus-
tajat. Koko valmennuskaarti ja OK:n edus-
tajat olivat sitä mieltä, että hallitilanteemme
olisi syytä parantua. Tästä asiasta Markku
UPN lienee pitänyt jo uuden palaverin
Heikki Kantolan kanssa!

Ehkä eniten lajimme kilpeä kirkasti
maanantain illanvietto! Ennen saunomista
ja avantouintia kävimme tutustumassa Vuo-
katin hiihtoputkeen ja vielä tarkemmin cur-
lingrataan. Putkessa oli hieno mahdollisuus
pitää curlingesittely aika arvovaltaiselle ur-
heiluporukalle, mutta valitettavasti jään
huono kunto latisti hieman tunnelmaa. On-
neksi sain kuitenkin jään pelattavaan kun-
toon, ja pystyimme pelaamaan neljän jouk-
kueen turnauksen. Seminaarin
curlingmestariksi selvisi ampumahiihtäjien
johtama kvartetti ennen Heikki Kantolan

kipparoimaa nelikkoa. Kenties käytössäni
oli tavallista urheilullisempaa porukkaa,
kun jo ensimmäisen tunnin aikana saatiin
aikaiseksi varsin kovatasoista peliä.

Jään huono kunto herätti minut ajattele-
maan. Jään puukaukalo oli antanut reunoilta
hieman periksi ja varsinkin yksi reuna vietti
varsin voimakkaasti ulospäin. Pebli oli sel-
laisessa kunnossa, että en sitä alkuunsa edes
tunnistanut. Loppujen lopuksi osoittautui,
että sain paremman pinnan muovikassilla ja
nuppineulalla. Hakit oli jälkikäteen kiinni-
tetty kaukalon reunaan ja vielä väärään
paikkaan. Ajattelin herättää keskustelua sii-
tä, olisiko Suomen Curlingliiton syytä ottaa
isompi rooli uusien paikkakuntien jäänteos-
sa. Kuitenkin Suomessakin löytyy koko
joukko jäänteon osaavia henkilöitä, mutta
tietoa on vaikeasti saatavilla. Esimerkiksi
yksinkertainen monistepaketti auttaisi pa-
rempien peliolosuhteiden luomisessa ja sitä
kautta voisimme saada uusille harrastajille
positiivisia kokemuksia! 

Curling olympiaperheessä

Traditionaalinen Finnish Bonspiel pe-
lattiin 14.-16.4.2000 Hyvinkään jäähallissa.
Turnaus pelattiin tällä kertaa puhtaasti suo-
malaisin joukkuein. Perinteisesti mukana on
ollut jokunen joukkue Ruotsista, Sveitsistä
tai itä-naapurista, mutta tällä kertaa ulko-
maisia joukkueita ei ollut mukana. Paikalla
oli kuitenkin 33 joukkuetta, mikä lienee
epävirallinen osanottoennätys. Joukkueita

oli mukana Hyvinkään lisäksi Vantaalta,
Helsingistä, Loimaalta ja Joensuusta.

Viimevuotiseen tapaan oli pukeutumi-
nen osa tapahtumaa. Tänä vuonna erikoises-
ti pukeutuneita joukkueita oli selvästi enem-
män kuin viime vuonna. Pukukilpailun
voiton vei Sakke all stars, jossa naiset olivat
pukeutuneet valkoisiin hääpukuihinn ja
miehet tummiin pukuihin. Kakkoseksi ää-
nestettiin viime vuoden voittajat, Chiefs,
jonka pelaajat olivat pukeutuneet 70-luvun
ruudulliseen ja leveälahkeiseen tyyliin ja
soittivat letkeää musiikkia mankastaan koko
turnauksen ajan. Huomaamatta eivät jäneet
Hupaajien puputytöt eivätkä Pingviinit it-

selleen ominaisissa asuissa (frakki/shaketti).
Lauantai-illan saunatilaisuus oli onnis-

tunut ja pelitkin selvitettiin kunnialla. Koko
turnauksen voiton vei Euro(chi)cks joukku-
eella: Teemu Salo, Perttu Piilo, Jaana Joke-
la, Nina Pöllänen. Hyvänä finaalivastustaja-
na oli Presidentin miehet Olli Rissasen
johdolla. Finaali päättyi 9-1.

Muut palkitut joukkueet järjestyksessä:
Hallihait, Chiefs, Tahko, Pingviinit, Monna
& Co, A-Curling, Hyckyrät, Liukumiinat,
Loimaa. 

BONSPIEL
Finnish

Bonspielissa jatkettiin viime vuonna hyväksi havaitulla linjalla.
Pääosassa olivat jälleen osallistujien mielikuvitukselliset asut
yhdessä yleisen hauskanpidon kanssa.

✎  J U S S I  U U S I P A A V A L N I E M I

Bonspielissä nähtiin lukuisia hienoja
asukokonaisuuksia. Kuvan Pingviinien
lisäksi jäällä nähtiin mm. kaksi avioparia,
60-luvun hippejä ja 70-luvun disco-
henkisiä afro-päitä.

Suomelta oli mukana kaksi
joukkuetta poikien sarjassa.
Molemmat joukkueet joudut-
tiin jälleen kokoamaan use-
ammasta joukkueesta. Juha

Pekariston joukkue sijoittui jaetulle viiden-
nelle sijalle Norja I:n kanssa ja Aku Kaus-
teen joukkue jäi jakamaan viimeisen seitse-
männen sijan Tanska II:n kanssa. Poikien
puolella kaksoisvoiton vei Ruotsi ja prons-
sille ylsi Tanska.

Tyttöjen puolella ennakkosuosikki
Ruotsi kärsi karvaan tappion finaalissa Nor-
jaa vastaan. Ensimmäistä kertaa meni tyttö-
jen PM-kulta Ruotsin ulkopuolelle.

Ensi vuonna PM-kilpailut pelataan en-
simmäistä kertaa Suomessa. 

Pekaristo PM-
kisoissa viides

Glasgow’ssa mukana oli kahdeksan maa-
ta niin miehissä kuin naisissakin. Tapahtu-
mapaikkana oli Breahead-nimisen ostoskes-
kuksen yhteydessä oleva kahdeksanratainen
uudehko curlinghalli. Voittajiksi nousi mie-
hissä Kanada ja naisissa Skotlanti.

Toivottavasti Suomi nähdään mukana
tulevissa kisoissa. 

Seniorien MM:t
Glasgow’ssa

L Y H Y E S T I   •   L Y H Y E S T I   •   L Y H Y E S T I   •   L Y H Y E S T I

✎  K A L L E  K I I S K I N E N

Suomen hienon menestyksen ja olympiastatuksen ansiosta on
curlingin saama julkisuus lisääntynyt huomattavasti. Tämä näkyi
menneellä kaudella selvästi myös curlingesittelyiden määrissä.
Kaikilla pääpelipaikolla Myyrmäessä, Hyvinkäällä, Joensuussa ja
Vierumäellä näkyi selkeää kasvua sekä esittelyjen että lajia
kokeilleiden henkilöiden määrissä.

Lisääntynyt julkisuus
TUO RUUHKIA RADOILLE
✎  P E R T T U  P I I L O



Curlingjoukkue Eurocks rakensi
talkootyönä kaksi merkkiporttia, liukupeilin
ja poistolankun. Lähtökohtana oli harjoitus-
ja pelimatkoilla saadut vastaavanlaiset
kansainväliset esimerkit.

Merkkiportin tarkoituksena on kehittää
liu’un tarkkuutta. Portin avulla voidaan kar-
sia myös systemaattisia virheitä, sillä jos
esimerkiksi kivi osuu huomattavan usein
keskiviivan puoleiseen merkkitikkuun ja
vain harvoin ulompaan merkkitikkuun, voi-
daan ounastella kiven olevan irrotusvai-
heessa säännöllisesti liian sisässä ja korjata
heittotekniikkaa. Merkkiportti on tarkoitus
asettaa jäälle muutama metri heittopään
puoleisen hoglinjan taakse, jolloin kivi ei
vielä ehdi taipua saapuessaan portille.

Poistolankku kehitettiin puolestaan lä-
hinnä mahdollistamaan tehokkaammat pois-
toheittoharjoitukset ja suojaamaan curling-

radan rakenteita. Lankku asetetaan radan
päähän tukirakenteita vastaan. Epäsymmet-
risen rakenteensa johdosta lankku palauttaa
kivet radan toiselle puolelle, jolloin poisto-
jen harjoittelu rataa tuhoamatta on mahdol-
lista jopa yksin.

Liukupeilin ideana on, että pelaaja nä-
kee liukuessaan itsensä peilistä. Oman suo-
rituksen näkeminen auttaa analysoimaan
paremmin omaa heittotekniikkaa ja ymmär-
tämään omat virheet. Jos esimerkiksi peili
on asetettu kohtisuoraan heittolinjaa vastaan
ja liu’utaan peilin keskelle laittettua merk-
kiviivaa kohti, tulisi merkkiviivan jakaa
peilistä katsottuna kivi puoliksi koko liu’un
ajan. Liukupeili asetetaan noin radan puoli-
väliin ja sen kallistuskulmaa voidaan säätää.
Peilin kehikko on rakennettu siten, että kivi
mahtuu liukumaan peilin alitse.

✎  V.L KoskiLajin kaupunkiin toivat Kimmeliin töi-
hin tulleet Teemu Laine ja Esko Puputti.
Käytössä ollut kivisarja oli ollut käytössä jo
vuonna 1920 Viipurissa ja kivet kestivät pe-
lit jopa  35 asteen pakkasessa.

Seuraava askel otettiin, kun 1985 saatiin
Hotelli Kimmelin takana olevaan Sirkkala-
puistoon  pitkä rata. Tällä paikalla pelattiin
kaksi vuotta lumen ja rännän seassa.

Hyvikäällä curlingkipinän saanut Matti
Virtaala muutti Joensuuhun 1980-luvun
puolivälissä siirtyessään Abloyn toimitus-
johtajaksi. Matias huomasi ilokseen, että
laji oli kotiutunut myös Joensuuhun. Talven
tuiskut ja tuulet näyttelivät liian suurta osaa
lajissa, joten jotain oli tehtävä. Matias esitti
hallin rakentamista ja kun  pankinjohtaja
kysyi rahoituksesta totesi Matias siihen:
”Sinä annat rahat ja minä laitan nimen pa-
periin!” Näin kääntyi jälleen uusi
lehti lajimme historiassa
Joensuussa, kun modifioitu kasvi-
huone alkoi nousta raviradan park-
kipaikalle curlingharrastajien  käyt-
töön. Enää eivät tuulet ja tuiskut
haitanneet pelaamista, mutta ongel-
ma iski maasta käsin. Hallin alle sattui ni-
mittäin kaukolämpöputki, joka sai aikaan
aivan omat kuviot, joten hallia siirrettiin
kymmenen metriä pohjoiseen. Tuosta ajasta
jäivät elävästi mieleen illat, joina joukkueet
saapuivat hallille ja VPK:n laskema vesi-
kerros oli jäätynyt peiliksi. Siinä sitä sitten
joukolla ihasteltiin hienoa jäätä ja yllyttiin
kehumaan, miten hieno on heittää tuolla
peilijäällä – peblistähän emme olleet kuul-
leetkaan. Kun routakin vielä antoi oman li-
sänsä peliin tuli curlingista usein kurvinkia
– mutta hauskaa oli!

Näin pelasimme itsemme 90-luvulle.
Olimme osallistuneet jo useampiin SM-cup

kilpailuihin ja nähneet ja kuulleet mallia
lajiin liittyvissä kysymyksissä. SM-cup oli
meille myös vuoden ainoa koulutustilai-
suus. Pakkaset ja plussakelit teloivat kuiten-
kin usein kausiamme ja oli aika taas tehdä
jotain. Niinpä silloinen puuharyhmä ko-
koontui kauniina kesäpäivänä Matiaksen
kokoushuoneessa ja tutkittiin vaihtoehtoja
ongelmien poistamiseksi. Silloinen puheen-
johtaja Pekka Vaittinen valtuutettiin selvit-
tämään tekojääkoneistojen kustannuksia.
Tarjouspyynnöt tehtiin ja päätökset
koneiden hankkimisesta heti perään. Sen
jälkeen seuran vuoden 1993 johtokunta
marssi pankkiin pistämään nimiä paperiin
laitteistojen rahoittamiseksi. Kustannukset
olivat noin 280.000 mk. Samana syksynä
koneet asennettiin ja putket vedettiin tal-
kootyönä.

Tuohon aikaan Joensuussa oli
joukkueita 25 ja lukumäärä on pysy-
nyt lähes samana jo kymmenisen
vuotta.  Samaan aikaan halli ”muutti”
nykyiselle paikalleen eli raviradan
parkkipaikalta kadun toiselle puolelle.

Kaupunki ei juurikaan ole tukenut
toimintaamme – ainut noteeraus viime vuo-
sina on ollut 5.000 mk:n vuosivuokra savi-
kuopasta, johon olemme omalla kustannuk-
sellamme pelipaikan rakentaneet.

Ensi kausi on seuramme 20-vuotisjuhla-
vuosi. Tulevaisuuden visiot pyörivät lämpi-
män hallin ympärillä: asia lienee jo kypsy-
nyt riittävästi ja on aika tehdä jokin ratkai-
su. Mahdollisuus kilpailukykyisten
olosuhteiden tarjoamiseen on lajimme tule-
vaisuuden kannalta erittäin tärkeää.

✎ Aimo Issakainen
pj. Joensuu Curling

(alusta asti mukana)

Curlingin pelaaminen

aloitettiin Joensuussa

vuonna 1981 Hotelli

Kimmelin terassille

jäädytetyllä, noin

20 metrin  pituisella

radalla kymmenen

joukkueen voimin.
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Hyvinkään hallille
UUSIA HARJOITUSVÄLINEITÄ

V Ä L I N E E T

Historiaa Joensuusta

Joensuuhun halli nousi talkootyön merkeissä.
Mukana olivat mm. kuvan Pertti Seppänen
(vas.), Hannu Karjalainen ja Joensuun ykkös-
joukkueesta tuttu Pekka Vaittinen.

puh.johtaja:
Aimo Issakainen

perustettu:
1981

jäseniä:
n. 100

joukkueita:
n. 20

Joensuun
Curling

paksua lankku

kotti-
kärryn
rengas

portin leveyden säätö

lautakehikko

roikkuvat tikut, joihin
osumatta kiven pitää
mennä portista

”Sinä annat
rahat ja

minä laitan
nimen

paperiin!”

Hyvinkään curlinghallin

varustusta parannettiin kolmella

uudella harjoitusvälineellä

talven 1999-2000 aikana.



Loimaan SM-
cupin iltajuhlas-
sa esiintynyt lau-
lu- ja soitinyhtye
Takapesä oli
useimmille totaa-
linen yllätys. Pet-

teri Harjula (vokalisti), Tommi Häti
(kitaristi), Petri Manninen (rumpa-
li) ja Jouni Weckman (basisti) oli-
vat suurelta yleisöltä salassa har-
joitelleet viime syksystä lähtien
muun muassa curlingväen yhteisiä
juhlia silmälläpitäen. Vain bändin
lähipiiri tiesi odottaa Takapesän
debyyttiä…

Bändi astui lavalle Paavo
Kuosmasen alkusanojen ja yleisön
valtaisten suosionosoitusten saat-
telemana. Noin puolituntisen setin
aikana yleisö hullaantui täysin. La-
valle lensi niin naisten kuin mies-
ten alushousuja! Innokkaimmat
fanit sukelsivat lavalta yleisön
päälle! Turvamies Riku Raunio
Helsingin poliisista joutui hillitse-
mään innokkaimpia faneja siirtä-
mällä heidät lavalta sivuun ;-)

Takapesän keikka oli yksi cur-
lingtalven ehdottomista kohokoh-
dista! Jäämme jännittyneinä odot-
tamaan jatkoa…

www.karumeininki.com/takapesa
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sempina vuosina kukaan ollut käynytkään
vastaavissa kisoissa. Jorma Rinne CC Loi-
maa ry:stä kertoi suunnitelmien aluksi hir-
vittäneen, mutta jälkeenpäin tulleen huojen-
tuneen ja onnistumisen tunteen korvanneen
kaikki ponnistukset.

”Haluan kiittää Suomen Curlingliittoa,
joka uskoi ja luotti meihin. Paras tapa oppia
lajia ja viedä kulttuuria eteenpäin on tehdä
työtä, yrittää ja ottaa haasteita vastaan. Me
halusimme olla luottamuksen arvoisia ja ai-
nakin omasta mielestämme voimme nyt jäl-
kikäteen katsoa tyytyväisinä peiliin. Ja nyt
peli on Loimaallakin aivan eri peli kuin vie-
lä muutama kuukausi sitten. SM-cup herätti
Loimaalla ja lähiympäristössä uteliaisuutta
ja mielenkiintoa. Olemme saaneet kisojen
jälkeen tiedusteluja koko Varsinais-
Suomesta.”

”SM-Cupin järjestelyissä saimme apua
Loimaan kaupungilta ja yrityksiltä, joita il-
man emme olisi pystyneet toteuttamaan ki-
soja. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin vapaa-
ehtoistyölle. Jään tekoon osallistui useana
iltana ennen kisoja 5-6 henkilöä ja kisoja
edeltävänä päivänä jäätä hiottiin koko päi-
vä. Lisäksi vapaaehtoistyötä tehtiin ohjel-
malehtisen laadinassa, tiedotuksessa, mark-
kinoinnissa, tulospalvelussa ja makkaran-
myynnissä.”

”Urheilullisella puolella meille hienoin
kokemus oli 6-5 voitto hyvinkääläisestä Re-
vyy-joukkueesta. Ensimmäisen kerran meil-
lä riitti syoritustaso koko ottelun ajan ja voi-
timme omalla pelillä. Upeaa oli, että
katsomossa oli väkeä, joka hiljeni aina heit-
tojen ajaksi. Myös naapuriradoilta seurattiin
kiinnostuneina peliämme.”

Vuosituhannen ensimmäinen SM-cup pelattiin Loimaalla helmikuun
viimeisenä viikonloppuna. Turnaus oli nuorelle Loimaan Curling
Clubille näytön paikka ja järjestelyt onnistuivatkin hyvin. SM-cupilla
ei enää varsinaisesti ole merkitystä maamme edustusjoukkueiden
valinnan kannalta, minkä johdosta turnauksesta onkin
muodostumassa mukavahenkinen tapahtuma, jossa curlingväki eri
puolilta maata vuosittain tapaa.

Miesten sarja pelattiin kuudentoista
joukkueen cup-järjestelmällä kahdeksan
pään peleinä (finaalissa pelattiin kymmenen
päätä). Markku Uusipaavalniemen kipparoi-
ma maajoukkue UPN-Data selvitti tiensä
tappioitta finaaliin. Yhden tappion kärsineet
Jori Aron (Hyvinkää IV) FC Pub ja Aku
Kausteen (M-curling II) M-curling Tigers
pelasivat semifinaalin sunnuntaiaamuna.
Aron joukkue voitti ottelun selvästi ja finaali
Uusipaavalniemen joukkuetta vastaan eteni
tasaisena aina seitsemänteen päähän asti,
jossa Aro pääsi ryöstämään kaksi pistettä.
Aro vei finaalin lopulta pistein x-x ja katkai-
si Markku Uusipaavalniemen x-vuotisen
SM-cupin voittoputken. Aron joukkueessa
pelasivat Jori Aro, Marko Poikolainen, Pek-
ka Hara, Riku Raunio ja Jouni Weckman.

Naisten SM-cup pelattiin yksinkertaise-
na sarjana, jossa kaikki pelasivat kaikkia
vastaan. Useimpien yllätykseksi SM-sarjan
kärkipaikat vallanneet Hyvinkään joukkueet
jäivät ilman kirkkaimpia mitaleita. Voiton
nappasi Joensuun Minna Malisen joukkue

mutta ehkä kuitenkin suurin yllätys oli Riik-
ka Louhivuoren (HYC) kipparoimien Liuku-
miinojen hopeasija.

Ottelut pelattiin muutaman kilometrin
päässä Loimaan keskustasta olevalla Do-
mus-Areenalla. Puitteet olivat suorastaan
ylelliset. Komeassa puurakenteisessa hallis-
sa oli ylätasanteella kahvio, josta pelejä pys-
tyi seuraamaan kahvikupin ääressä. Puku-
huoneiden yhteydessä oli suuri sauna, joka
viikonlopun aikana oli ahkerassa käytössä.
Lisäksi järjestävän seuran puolesta tarjolla
oli grillikuumaa makkaraa.

Jään kunto oli arvoitus, joka askarrutti
monia ennen turnausta. Maan nuorimpana
curlingseurana ei loimaalaisilla voinut olla
vankkaa kokemusta jään tekemisestä ja
Markku Uusipaavalniemen joukkueen lei-
reillessä Ruotsissa jäivät loimaalaiset puhe-
linkonsultoinnin varaan. Jäät eivät täysin
vastanneet laatukriteerejä, mutta pelit saatiin
kuitenkin pelattua kunnialla läpi. Perjantai-
aamun jälkeen jään lämpötilaa säädettiin
vielä kylmemmäksi, jotta pebli kuluisi hi-

taammin ja olosuhteet säilyisivät tasaisempi-
na koko pelin ajan.

Suurin osa joukkueista majoittui Loi-
maan Seurahuoneella, joka olikin varattu ko-
konaan curlaajille. Lauantai-illan juhla pi-
dettiin Heimonlinna-nimisessä rakennukses-
sa. Tilaisuuden isäntänä toimi Loimaan kau-
punki, joka tarjosi illallisen sekä viiniä ja
olutta. Järjestävien tahojen sekä Suomen
Curlingliiton puheenjohtajan puheiden jäl-
keen esiintymislavalle siirtyi laulu- ja soitin-
yhtye Takapesä, joka olikin illan ehdoton
kohokohta.

Illanvietto jatkui Loimaan Seurahuoneel-
la, jossa jaettiin useita palkintoja sekä Cur-
lingliiton että järjestävän seuran puolesta.

Ensikertalainen CC Loimaa
enemmän kuin tyytyväinen

Kokonaisuudessaan SM-cupin järjestelyt on-
nistuivat hyvin. Historian ensimmäisen ker-
ran SM-cupin järjesti seura, josta ei aikai-

S M - C U P  L O I M A A

R O C K / C U R L I N G

YLLÄTYSTULOKSET

SM
- C U P I S S A

✎  V I L L E  L E H M U S K O S K I

Jori Aron joukkue palasi SM-Cupin
voittajaksi kuuden vuoden tauon jäl-
keen. Kuvassa Aron heittoa harjaamassa
Riku Raunio ja Marko Poikolainen.

Takapesä
esittäytyi
Loimaalla

T U L O K S E T

Miehet

1. Jori Aro (Hyv.IV)
2. Markku Uusipaavalniemi (Hyv.I)
3. Aku Kauste (M-Curling II)
4.-5. Jari Saarelainen (HYC I) ja

Jermu Pöllänen (HYC II)
6.-8. Perttu Piilo (Hyvinkää II), Olli Rissa-

nen (M-curling I) ja Kari Keränen
(Joensuu II)

Naiset

1. Minna Malinen (Joensuu I)
2. Riikka Louhivuori (HYC)
3. Kirsi Nykänen (Hyvinkää II)
4. Jaana Hämäläinen (Hyvinkää I)
5. Timonen (Joensuu II)
6. Eeva Aaltonen (Loimaa)

Minna Malinen (kesk.) johdatti joensuulaisjouk-
kueen SM-cupin voittajaksi.

✎  V I L L E  L E H M U S K O S K I
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M Y Y R M Ä K I - C U P

Mikä on broomi?
Eurosportin tv-
lähetysten selostajat pa-
mauttivat totuuden julki.
EM-99 selostajamme
Perttu kertoi suorassa lähe-
tyksessä, että broomi on teh-
ty maissintähkistä. MM-00 se-
lostaja Juha-Pekka UPN puolestaan
valisti kertomalla, että broomi muistuttaa
vanhaa noita-akan luutaa. Aika heviä pau-
kutettavaa ja taitaa siinä jo popcornikin ir-
rota?

Sekä Pertun että UPN Markun mitali-
joukkueet piipahtivat ilokseni mitaliaterialla
luonani. Pertun joukkueen osalta JMM ho-
peamitalista oli jo pari vuotta aikaa ja jouk-
kueen kokoonpanokin hieman muuttunut,
joten keskustelu liikkui enemmän nykypäi-
vässä. Markun joukkue innostui kertomaan
pari hassua juttua MM-98 reissulta, mutta
jätän niiden juttujen kertomisen pojille itsel-
leen. Saavat siten itse nauttia kertomisesta.
MM-00 mitaliateria kasvaa vasta puutarhas-
sa, mutta kutsu pojille on jo lähtenyt.

Pojat pääsivät vihdoin pelaamaan tele-
visioon. MM-00 semifinaalissa Ruotsia vas-
taan. Näkemämme lyhyt tuokio oli kauheata
katseltavaa eikä antanut lainkaan oikeata
kuvaa joukkueen tasosta. Pikemminkin ku-
vassa näkyi kuinka epävarmalta hyväkin
joukkue vaikuttaa silloin, kun kaikki menee
pieleen.

Markun joukkue on kiistatta maamme
paras nyt ja koossa pysyessään vielä ainakin
parina seuraavana vuotena. Henkisesti jouk-
kueen jäsenet ovat kypsyneet ja nousseet
tasolle, jossa ammattimaisen varma ote pe-
laamiseen ja harjoitteluun pitää. Olympia-
paikan varmistuminen sitoo joukkueen en-
tistä tiiviimmin yhteen ainakin kevääseen
2002. Toimivan kokoonpanon säilyminen
tuottaa pitkällä tähtäimellä hyviä tuloksia,
joten toivomme, että into ei lopu olympia-
kultaan.

Pertun joukkue on tällä hetkellä ainoa,
joka pystyy edes vähän haastamaan Markun
joukkuetta. Joukkue harjoittelee ainakin
määrällisesti paljon, mutta millä laadulla?
Eurocksin turnausesiintymisestä päätellen
heillä on hauskaa, mutta välillä herää kysy-
mys, milloin he joukkueena ottavat sen rat-
kaisevan askeleen?

Viisi-kuusi
vuotta sitten Suo-
messa oli useita ta-
saväkisiä joukkueita:

Gliders, FcPub,
UPN-Data ja House-

guards. Eurocks oli junio-
reiden ykkönen. Nuo viisi

joukkuetta harjoittelivat tuol-
loin yhteensä yhtä paljon kuin yksis-

tään Markun joukkue nyt. Itse asiassa Mar-
kun joukkueessa pelaavat Jakke, Tommi ja
Ville olivat aikanaan omien joukkueidensa
Glidersin ja Houseguardsin aktiivisimpia
harjoittelijoita. Pojat löysivät toisensa ja
lopun olemme saaneet nähdä mitalitaulu-
kosta. Jäljelle jääneisiin joukkueisiin ei pal-
jon intoa jäänyt. Gliders ei ole harjoitellut
moneen vuoteen, Houseguardsista on jäljel-
lä vain allekirjoittanut ja FcPub ei enää
osallistunut edes SM-sarjaan.

Vaikka kansainvälisen menestyksen va-
lossa Suomi on entistä parempi, niin koko-
naisuutena olemme taantuneet. Huipputa-
soisen edustusjoukkueen murrettua
mitalivallin jäi taakse tyhjiö, jonka täytty-
mistä saamme odottaa ainakin pari vuotta.
Eurocks seuraa lähimpänä, mutta muut tule-
vatkin kaukana. Glidersin pelitaso jatkaa
laskuaan, jolleivät he ala harjoitella. UPN
Jussin Pingviinit pelailevat omaksi ilokseen,
joten harjoittelunälkää ei liene tarpeeksi.
SM-sarjaan tai sen tuntumaan ovat itsensä
ilahduttavasti kiilanneet pääkaupunkiseu-
dulta M-Curling, Tigers, Hyckyrät ja Joen-
suun Malinen. Voiko M-Curling vielä kehit-
tyä? Pysyvätkö Tigersit koossa, kun
opiskelut, työt ja perhe-elämä alkavat? Hyc-
kyrät on Eurosportia katsellut, joten taktiik-
ka on menossa parempaan suuntaan, tek-
niikka vaatii vielä huomiota. Joensuu/ Mali-
nen tuntuu ottavan lajin tosissaan ja tulokset
ovat alkaneet näkyä. Onko joukkue kuiten-
kaan sisäisesti tasapainossa, joukkueen si-
säiset erimielisyydet eivät jää vastustajilta
näkemättä.

Kaksi vuotta pyörinyt SM-sarja on
osoittautunut hyödylliseksi monessa mieles-
sä: huippupelien määrä on lisääntynyt, ur-
heilun tuntu on lisääntynyt, tulokkaat ovat
päässeet oppimaan konkareilta, voittaja on
oikeasti paras eikä vain parasonnisin ja SM-
tason pelaaminen on saatu erotettua lajiin

tutustumisesta.
Kehitettävää toki on. UPN Markku,

UPN Jussi ja Malinen joukkueineen eivät
osaa pelata keskinäisiä pelejään alle kolmen
ja puolen tunnin, jolloin turnausten muuten
väljä aikataulu romuttuu. MM-kisoissa ai-
kaa annetaan 2x75 minuuttia, joten pelin
pitäisi olla ohi noin 2,5 tunnissa. Voisiko
ensi kaudella kokeilla aikapelejä kyseisten
joukkueiden keskinäisissä otteluissa?

Toinen kehittämiskohde löytyy sosiaali-
suudesta ja hauskanpidosta. Molempina
vuosina viimeisessä turnauksessa on purettu
koko kauden paineet ja OTETTU tosissaan.
Seuraavana aamuna joukkueiden parem-
muusjärjestys on yllättäen kääntynyt pääla-
elleen. Mikäs siinä, sopiihan se meille hän-
täpään joukkueille. Viimeinen turnaus
voitaisiin jo kauden aluksi nimetä sosiaali-
seksi tapahtumaksi. Miksi uskotella kenel-
lekään, että tuolloin pelataan SM-tasoista
curlingia? Toinen vaihtoehto olisi asettaa
10 000 markan palkkio voittajalle, 5 000
toiselle ja 3 000 kolmannelle. Ehkä silloin
tosissaanottamisen asemesta pelattaisiin to-
sissaan. Älkääkä sanoko että mistäs rahat,
silloin hyvä idea tapettaisiin liian aikaisin.
Lupaan itse kustantaa Suomen Palkitsemis-
keskus Oy:stä 1000 markkaa, jos idea jos-
sain järkevässä muodossa toteutuu ja muu-
altakin rahaa löytyy.

KIITOS!
Kiitos Markun joukkueelle mitaleista ja esi-
merkillisestä pelaamisesta sekä aktiivisuu-
desta curlingin edistämiseksi. Kiitos Ollille
ja Liiton hallitukselle nöyrästä, oppivasta
ja joustavasta otteesta curlingtoiminnan ke-
hittämiseksi. Kiitos Vierumäelle hyvistä olo-
suhteista, vieraanvaraisuudesta ja tulevan
EM-isännyyden rohkeasta ottamisesta. Kii-
tos tämän lehden tekijöille ja seurojen vetä-
jille. Lopuksi vielä kiitos kaikille tämän lu-
keneille.

Hyvääkesääsyksyllätavataan,

✎ Tomi Rantamäki

P A K I N A

Pääsiäisnoidan
harjakomento

Myyrmäki-cup pelattiin 5. - 7.5. Myyr-
mäen jäähallissa perinteisesti uskomatto-
man hienoissa sääolosuhteissa auringon
paistaessa pilvettömältä taivaalta. Myös hal-
lin puolella peliolosuhteet olivat poikkeuk-
sellisen hyvät: jäät olivat lähes Vierumäen
luokkaa. Pelaamaan oli innostunut 12 jouk-
kuetta ja Myyrmäki-cupin kansainväliseen
tyyliin edustettuina olivat kaikki suuret cur-
ling-maat: Suomi, Sveitsi, Kanada ja Hy-
vinkää. Mukana oli myös Saksan edustaja.
Pelaamassa oli niin vanhoja konkareita, jou-
kossa myös 18 vuoden pelitauon pitäneitä,

kuin tuoreempaakin verta, jota edusti mm.
Pikku Päälliköt.

Lauantai-iltana rentouduttiin pelien jäl-
keen pienen putavan ja parin oluen voimin
jäähallin kahvioon järjestetyssä banketissa.
Vapusta voipunut kansa koki kuitenkin var-
haisen levon olevan paras valmistautumis-
tapa sunnuntain ratkaisuotteluihin. Finaali-
ottelussa kohtasivat puhtaan pelisarjan
pelanneet M-Curling Tigers (A. Kauste) ja
vaihtelevalla kokoonpanolla esiintynyt hy-
vinkääläis-sveitsiläinen Take Off (I. Vera-
guth). Peli alkoi lupaavasti Tigersien osalta,

jotka saivat neljästä ensimmäisestä päästä
yhden pisteen kustakin. Viidennessä päässä
Take Off nappasi neljä pistettä ja tasoitti
tilanteen, mutta Tigers selvisi tilanteesta
masentumatta ja ottelu päättyi lopulta heille
7-4. Kolmanteen sijaan ylsi kertaa ReVa (P.
Korjus), joka voitti "pronssiottelussa" toisen
HYC:in joukkueen Ryckyrät (J. Saarelai-
nen). Viidennelle sijalle tuli Hallihait (L.
Perkiö). Palkinnot jaettiin näiden viiden
joukkueen lisäksi myös cupin seitsemän-
neksi (Ice Breakers) ja yhdeksänneksi (Pik-
ku Päälliköt) sijoittuneille joukkueille.

Tigers
voitti
kauden
päätöskisan
✎  R I I K K A  L O U H I V U O R I

K A T J A  P I H L A I N E N

Aku Kausteen Tigers näytti kyntensä Myyrmä-
ellä voittaen finaalissa Take Off-joukkueen.


