


Cu rlin le

Nåinhän tässä on kåynyt taas volt hyplstel ä käsissäsi

uusinta nurneroa Suomen Cur ing ehdestä. Uutisia meil-

tä la maai malta, ajin historiaa ja lnfoa uusista suun-

taukslsta on Curlinglehti pyrkinyt tuornaan mei le lajifa

naatlkoille jo viiden vuoden ajan ja on påikkansa yhtenä

lajimme ulkoisena tunnusmerkinä kiistatta osoittanut.

Vaan helppoa se ei o e ollut. Kiitos Tomi Rantamäen ja

Tommi Hätin pyyteettörnän työn lehden eteen olemme

päässeet näin pitkä le.5uurkiitos hei lel

Niin, taas kerran Cur ing ehden tulevaisuus oll kevään

numeron jälkeen vaakalaudalla. Tommi ol! hoitanut yksin

edellisvuodet ja voirnavarat oli hänen kohdaltaan käytetty

loppuun. ltse muutaman vuoden tauon curlingissa pidet-

tyänl ja uuden kipinän öydettyäni olin hokkuspokkus tu lut

valittua Lliton hal itukseen ja tiedotusvaliokunta o ijäänyt

hartel leni. Mietimme pltkään mistä öytäisimme lehdelle

jatkajat ja koska Liitolla ei ole resursseja suurempaan rahal

liseen panostukseen lehden toimittarniseen emme kyenneet

löytämään vaihtoehtoa aikaisemrnalle toimitusmuodolle.

Vapaaehtoisvoimin rnuodolllsta korvausta vastaan olisi jat

kettava. Niinpä onqelmaa hal ituksessa pohdittaessa toh-

keissanl heikkona hetkenä rnenin lupaånaan, että jos saisin

puhutettua Tommin jatkamaan volsin ryhtyä hänen aisapa-

rikseen. Hyvin puhein ja.jopa ilman suurempia houkutteita

Tomrnl suostuikin ideaan ja yllätyksekseni huornasln o evani

Suomen Cur lnglehden päätoimittaja.

Löirnne Tommin kanssa päämme yhteen ja sovirnrne

tekevärnrne seuraavan numeron ja katsoisimme tilannetta

sitten uudeståan. Alkää pe ästykö, voin nyt jo luvala, jatkoa

seuraal Käytännössä tärnä numero on jäänyt pltkälti Tom-

min hartei le, koska valitettavasti tä lä hetke lä käytössäni

ei ole tietokonetta eikä toimlvaa sähköpostiosoitetta. Vuo-

denvalhteen jälkeen puuttelsiin olisi luvassa kor.jausta .la

seuraavån nurneron tekoon pääsen paremmln mukaan.

lvluutenkin kokemukseni lehden toirnittarnisesta on vähäl-

nen toisin sanoen o ematon - mutta eihän kukaan ole

seppä syntyessään.

Sisä ltöhti elää

Käslssäsi on siis uusin Suomen Cur ing ehtl. Luettuasi

huomaat varmaan, että lajimme on menossa kohti jän-

nittäviä aikoja. Ensimmäinen olkea curlinghalli häämöt-

tää kenties jo lähltulevaisuudessa ja Vierumäen haku-

prosessi 200'l EM -kisoista on saanut myönteisen

vastaanoton ECF:n piirissä. l\.4aajoukkueiden kamppai u

arvoklsoissa paikasta vuoden 2002 olympia alsiin jat-

kuu ja menestystä nuorten rintamal akin on odotetta

vissa. Mlielenkiintoisia tapahturnia on edessä ja ajorf

me Curlinglehden kanssa olla aktiivisesti seuraamassa

nlitä.01e slnäkln ka nssammel

HeikkiVirtonen

Lllton puheenjohtaja luotaa ukijol e

alkavan kauden suuntaviivoja. lvlm. uusi

hallihanke virelllä pää kaupu n kiseud u e

tai Hyvinkää e.

Lyhyesti uutisia meiltä ja nnaal malta.

Mm. Y ivieska uusin tu okas rnaarnrne

cur lngkartalla ja Curlinglehdelle uusi

päätoinrittaja.

kesken
"5uoml voisi ottaa opikseen rnuiStå

pohjolsmaista, ja rnuut pohjoismaat

Suomesta", toteaa Mikae 5kog.

louni Weckman pääsl tutustumaan YLEn

arkistolhin, jolsta löytyi myös curlinqia.

Jaana Jokela on ollut suoma aisen

naiscurlinqln ehdoton ha tlja jo 15

vuoden ajan - 13 Suomen rnestaruutta
ja u kuisia arvokisaed ustuksla.

lvliehillä taas kiikarissa se vltä EM-

kisoissa seitsemän parhaan joukkoon.

Naisten maajoukkueessa puhalte evat

uudet tuu et.

Doplngtapaukset ovat aina ongelmallisia

paitsi urhei ijoi le myös heidän laji iltoi leen,

si ä ne näkyvät tllastossa posltllvlsina

dopingta pauksina riippumatta siitä, onko

kyseessä plrlsteet vai anaboiiset aineet,

va hinko vai harkittu teko.

lsäntärnaa Ruotsl vei voitot odotetusti
nlin miehissä kuin na islssa kin.

Suomalalsil a ei ol ut asiaa kahdeksan

parhaan joukkoon.

uuteen kauteen
Kausl on alkanut rnuutosten merkeissa

ja joukkue on saanut yhden uuden

pelaaja n.
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P II H F F N I O H T A I A N PAISTA

0n toas tullut

oiko osettoutuo

hokille, suunnato

kotse kohti

merkkio jo liukuo

kohti uusio

hoosteito jo to-

voitteito.

Niitå on alkavalla kaudellakin varmasti jokaisella
niin yksilö-, joukkue- kuin seuratasollakin; miten
saisi oman heittonsa kulkemaan vähän paremmin,
rnrren joulkueemme.ijoitluisi hieman paremmin
paikallis tai SM-sarjassa, nriten saisimme lisää har-
rastajia ja parempia suorituspaikkoja seurallemme?
Toivon ja uskon, että alkava kausi tuo ainakin joi-
tain vastauksia näihin kysynryksiin. Kunhan vain
jaksamme yhdessä yrittää!

Suomalainen curlinghalli?
Ensimmäinen kunnollinen curlinghalli antaa vieliikin
odorella ir.eaän. mutta laas näkyy tunnelin pää\sä
valoa. Hankkeen puuhamieheksi on ryhtynyt kaikki-
en tuntema Markku Uusipaavalniemi. joka nyt on
tosissaan pistämässä hallia pystyyn joko Hyvinkäälle
tai pääkaupunkiseudulle. Koska kysymys on valta-
kunnallisesta hankkeesta, Liitto on siinä mukana
haettassa hankkeelle avustuksia niin valtiolta kuin
wCF:ltäkin. Liitollahan ei tällaisiin hankkeisiin ole
valitettavasti mahdollisuutta antaa minkäänlaista ra-
hoitusta, mutta kaikenlainen käytettävissä oleva muu
tukija apu pyritään antan'laan - tämä koskee niin tätä
hanketta kuin myös mahdollisia myöhempilikin
hankkeita. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan tä-
män hankkeen toteutumista ja mahdollisuutta päästä
pelaamaan ihan oikeassa curlinghallissa ...

Liiton koulutus- ja kilpailutoiminta
Alkavalla kaudella Liitto pyrkii myös järjestämään

kauan kaivaltua koulutusta. jotta lajrtictour seurois,'a
lisääntyisi, oli sitten kysymys perustekniikasta, sään-
nöistä tai curlingjään tekemisestä. Seuroille tullaan
ilmoittamaan erikseen koulutustilaisuuksista. Kilpai-
lupuolella Liitto järjestää SM-sarjan, joka pelataan
Vierumäellä. Tämån liiäks i jJrje\retäJn juniorien ja
seniorien SM kilpailut, jotka pelataan joulukuussa
myös Vierumäellä. Juniorien SM-kilpailuissaratkais-
taan Suomen edustuspaikat juniorien MM-
karsintoihin sekä juniorien PM-kisoihin. SM Cup
siis pelataan helmikuussa Loimaalla ja huhtikuussa
kauden lopussa perinteikäs Finnish Bonspiel Hyvin-
käällä. Curlingliitto haki myös juniorien MM-
karsintojen sekä juniorien PM-kisojen järjestämistä,
mutta syystä taikka toisesta niitä ei Suomelle myön-
nettv. Yritzimme ensi vuonna uudestaanl

Suomalainen huippucurling
Olympiakomitea ei valitettavasti myöntänyt tälle
kaudelle naisioukkuelleemme lainkaan valmen nus
tukea, vaikka se periaatteessa täytti perusedellytyk-
sen, eli sijoittumisen kahdeksan parhaan joukkoon
MM-kisoissa. Perusteluina tälle ratkaisulle oli mm.
valmennustuen painottaminen kesalajeille sekä cur-
lingin valmennustuen keskittäminen miesten jouk-
kueelle, jolla olympiakomitea katsoi olevan parem-
mat mahdollisuudet päästä olympiakisoihin sekä
menestyä siellä. on vain toivottava, että naisjoukku-
eemme jaksaa tästä huolimatta ponnistella eteen-
päin olympiaprojektimme osalta ja osoittaa, että
sekin on valmennustuen afloinen. Ensi kaudellahan
taas painotetaan talvilajeja valmennustukia jaettaes-

sa. EM-kisat ovat taas ovella, ja minimitavoitteem
me on saavuttaa MM-paikka niin miesten kuin nais-
tenkin osalta, mikä edellyttää seitsemän parhaan
jouk-koon sijoittumista. Ja MM-kisoissahan jaetaan

sitten taas olympiapisteitä. Juniorijoukkueemme
yrittää karsintojen kautta päästä MM-kisoihin ja
PM-kisoissahan junioreillamme on puolustettavana
tämän vuoden hopeasija. Toivotamme jälleen onnea
ja menestystä kaikille edustusjoukkueillemme!

EM-kisat 20O1

Suomen kisahanke etenee aikataulussa ja Merumiiki
Spon Clubin erittäin ansiokas hakemus jätettiin
ECF:lle elokuun alussa. Kisahakemus on luettavissa
myös intemetissä (www.vierumaki.fi /curling). Tällä
hetkellä tilanne näyttää erittäin hyvältä, sillä syys-
kuussa virallisen hakemuksen oli jättänyt ainoastaan
Suomi! Kisajärjestäjiihiin valitaan tiimiin vuoden
EM-kisojen yhteydessä pidettävässä ECF:n kokouk-
sessa Chamoinixissa joulukuun 9. päivä. Josja kun
kisat Suomeen saadaan, on meillä jokaisella suoma-
laisella curlingin harrastajalla kahden vuoden kulut-
tua loistava tilaisuus seurata viikon ajan kansainvälis-
tä huippucurlingia Vierumäellä! Kisoja vafien
tarvitaan myös vapaahtoisia erilaisiin toimitsijatehtä-
viin,ja tätä varten on tarkoitus jlirjestää koulutusta
yhdessä Vierumäen kanssa. Elämme siis jzinnittäviä
aikojaja toivomme, että suomalainen curling saa
yhden joululahjan jo hieman etuajassa, siis joulukuun
yhdeksäntenä päiviinä...

Näissä merkeissä toivotan teille kaikille mielenkiin-
toistaja ennen kaikkea HAUSKAA CUR LINC-
KAUTTA 1999 . 2OOOI!

0lli Rissonen
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Heti kauden alkuun on tullut rnukavia uutisia
Ylivieskasta, jokit voidaan nyt myös nerkilli suo-

nalaiselle curlingkartalle. Paikallishankkccn
puuhamies Martti Matikåinen on s4{nut käyn-

nislelf yå curlingin pelnamisen Ylivieskan jäaihal

1issr,.'onne on tehty kahclen curlingradiln mer-

kinrrit. Pel:rlrrriner on sielli.io rlkrnut i-
cudingseula on perustcilla. minkä j:ilkecn hrlee

ajankohtriseksi myös liittyminen curlingliittoon.
Toivotamme onnea ja mcnestystli yliviesklll{i
sille curlingin harmstiliille! Kiinnostusla on ollut
edellecn lnyais Inuillakin paikkakunnilla jiL alkil
van kauden likana saattaa kartallc ilmeslyi viel!i

uusi{kin curlingpoikkakunti .I

S

ku
ku

Aina silloin tällöin kuuluu huonlruluksia cllei
( rrrlrnr:lehli lLrl( Lirilrlle iascnille. Vir\lir:r\.rsti

n'ronet jo lopettaneel saavat cdelleen lehden ko

tiinsa. Joillekin saattaa tulla sitkelisti lehclct van

haan osoilleesccn jDe. Herai:i kysyDys lnislli tri-

mai johtuu.
Kiiytännöss:i honlma lähtee scurcistr. Seuro-

jen tulec toimittaa njnntasalh olevrt osoileticdot
Liitolle ja sieltli nc edelleen vlilitctaiain Curling-
lehdelle postitusla vxrlen. Niiin ollen ios Liitto ci
saa päivilell)ari tictoir seuroilla. niin on lrrhrr
odottaa. ettli posliluskaarr on i\irntasall .

JäseDrckisleriasioissa voi ottil yhlctllii Liilorl
sihteeriiD Mikael Skogiin. I

kee
keeko?

Posti
- vai

Suomen
Curlinglehdelle
uusl
päätoimittaja
Muutaman vuoden påätoimittajana ollut Tom

rni Häti saa seuraajakseen helsinkiliiiscn Heikki
''Hessu" Virtasen. Hän on j.i{cstyksessään kol

n)as piiiitoimiltaja lehden historiassa Tomi Ran-

tamiiki oli ensimmäinen. Hätijiiä edelleen lehtccn

triltajdksi.ia toimittajaksi.
Viflanen rlotllr uran:.t curlingin paris.r pe-

laajana vuonna 1984 menestyksekkeän Gliders-

Joukkueen rivei.i:i. Viflånen on ollul ler'ran voit

tamassa Suomen mestaruutta ja kerran EM
kisoissa. Jårjestötehtävät hän aloitti 80-luvun

lopullu HyvinkJrn Curlinf D :n hirllituk\cn jå.e-

nenä, jossa Hessu toimi kaikkiaan 4 vuotta. Ny-
kyisin Hessu vaikuttaa Liitossa ja pelaa Jussi

Uusipaavalniemen joukkueessa SM sarjassa. I

LOrmaa vastaa
naasteeseen
Viime lehden ki{oituksessd heitti Olli Rissir

nen iln.lan luasleen curliDgin SM Cup 2000 jaiL

Je\liirni*e.ti e.inl(rkik:i Loirrr:ulll. Jir I oitrrr.r

hrn v:l,lil.i lr r.tc(.c<n. \illi niir CC LointJ.l f\.
kuin myös Loinrijokilaakson Jä?ihalli Oy. ilnroil
tivrt Ulevrnrr vrlrniil jLrje:'tinriiiin Lruden r uori-
luhannen cnsimmeisen SM-Cupin. Kisat käy-

dään Loimaalln ensi helmikuun viimcisena
viikonloppun . On hienoa, cttä suontluinen kil
pacurling piiäsee csittlytymään uudclle paikka-

kunnalle. ja uskomDe. ellå turnaus lisiiii curlin-

gin suosiota Lainsi Suomessa.l

EM-kisat pelataan
Frrl
KansKassa
Curlingin EM-kisat pidetään jälleen kenan
keski Euroopassa ioulukuun alussa. Tällä keatitil

Chamonix'ss Ranskassa. Mont Blancin juurclla

liilrcllii lluliunjr Svcit.rn rrjtr. Mtrlunr on rrri:r:rt

paikyn]mcnt:i mairtu lavoittelenlassa EM-nlilalc.iit
ja paikkoja Clasgown MM-kisoihin.

Chamonix'ssa pideftiin edcllisen kerran EM

kisat vuonnd l99l - Silloin Suomea olivat eclus-

tanassa Jussi U usipaavalniemcn .iil Jitilnn Jokelm
joukkueel. Jussi selvitti.joukkueensa MM
kisoihin ollen scitsemäs. Naisten kohtalona oli
jaiiidä kahdeksanneksi.

Luonnonkaunis Chamonix on Iunneltu var-

sinkin laskeltelijoiden keskuudessa ja I 924 talvi-
olympialaisten pitopaikkana. JuuIi tuolloin oli
curlins en.in)mii.l:i kcn r näyldrlajinr lo\in
vain miesten litiina.

Tulevien EM-kisojen nettisivuja ei ole.jul

kaistu lehden mennessä painoon.l



pohjois ina iden kesken
TEK5TI MI(AEL5KOG

Ruotsin Curlingliiron rvww sivuilla on

csilli krikkien dikojcn nrilalililaslor curlin-
gin MM-kisoisla. Suonri on lilasloissa yh-
clcstoista. Suonten cdcllii n]uun rlruåssi lta
lia. Muut pohjoisnult sijoittuvLl kaikki
krlrdrl*sirrl lJrhrirrr l,)ukkonn. l:irrrJ ei .i
nånsii olc yllät)'s ko\k{ curling pitkädn on

ollut suosillu laji nruissa pohjoisnraissa.

N) l. cncr))nr:in luin ko\kJ:rn :rikiri.enrnrin.
näyttiiii n)yiis siltii cllii Suonri on lodcnteolla
tulenllssa mukaan llihlin pohj()is-n1iliseen

elilriin.
Mult vaikkakin cdustusjoukkucemmc

on pärjlinnyt h),vin viinre vuosina. niin silti
mcillii viclii on pitkii matki kuljcttilvana. Tii
nlin hu(nD minurl rniele:t:i kohncrtu lr.iirs-
la. Ensin|iikin cu!lingin olosuhlcct ovat Suo-
nressa eritl:iin v{atinrattomal. T()iscksi

curlingisla ei melkcin lainkal| ki{oiteta lch-
ticn urheilusivuilla. Kolnranneksi Suonrerra

on hyvin pientd s.rnanydllaa curlingin kan-

sainviilisissii toinlieliDrissli.
Viinrcisin vaiitc lodistettiir rluun nruas-

rrr rrur'rt. rr I'olrloisrrrrrr.rr rrrr.trrruu:.li.,ri:r

Mitä tekemistå otsikolla on Curlingin
kanssa? Ei kaimuula kuin ellä Yleisradion
rrki\ton lietokännltr nrulaan TV-Uuti,'et ja
sää 23. p:iivä marraskuuta 1995 esittää Cur-
ling-aiheista materiaalia. Uuliset kenovat
I '55 minuutin ajan, ettii sian ja naudanlihan
tuonajia on ruvetlu kouluttamaan leurasla-
jan anrmirttiin. Kuv samaan aik{an näyttåai:

mies paloiltelee lihaa. Teurassikoja roikku-
massa, mies ottaa yhden sioista, jne.

Pyy.iin ruonnl l9g8 Ylcn arkistostu tie-
toa aineistosta, jota heillä on Curlingiin liit-
tyen. Sain käsiini tielokantalistauksen haku-
sanalla Curling. Listrruksen yksityiskohtai-
suus on hämmästyttaivä. Sääli tosin on. että
tapauksia ei ole paljon ja eltä osa on edelli-
sen kaltaisia hutiosunlia.

Ja tiety sti joukossa on meidän mieles-
lämnrc unleeksiilntrDlJlonla epätismälli-
syynä. Esimerkiksi Maailman Kisat on esiF
tänyl helmikuussa -90 kuvaa luutapallon
(Curlingin) SM-kisoista. Finaaliottelussa
kohtasivat tuolloin Bfoom Boys ja Fiba.

team. Paikolla oli myös Luutapillloliitor,
(FBA) ilmoitustaulu. Sampanja virtaa 25.

Sekunnin kohdalla. Mikä Fiba-team?
Todella jotain oikeasta Curlingista ker-

tovaa kuvamateriaalia Ylen arkistossa l4 eri
yhteydessä siis helmikuussa 98. Listatlu

jacttacssa. Tlnskan, Norjln.ir Ruotsin cur
lingliilor kokoonluivat eplivirtlliseen koko-
uksccn MN,l kisojcr yhlcydcssä ja pälilti
nlyitnräl kis:lr Karlstadille. vaikkakin Suo

mi.il Vierun)äki oli osoitllnut kiinnostus-
taan kisojen suhtccn. Koska PM kisoja cr

Ilr\riDnctl\' Vicrumielle. curlingliitö ] riIi
\irihlir Suonr(cI nuoncn \4M-kJr.'ntr. S!l-
näklilin ei onnislullu, vaun kisrt myönnelliin
]'ansk{n Tåmbyyllc-

En usko ettli liittomme on kovin kalkera
taislii..ja sitä ei lirrvilsekkaan. Tiihän nrcn-
nessli Suonrella ei kerlakrikki{n ole ollut
rrirhdollisuuksia vaikuttaa kansainviilisissä
toirrrielirnissii. Yksi tapa jola nrinun miclcs
tä vlkav{sti pitliisi harkila parunlaessa lilli
vaikulusvaltaa on pohjoisnr0inen yhlcystyö
myiis curlingissil.

Curling on rolrsemassr hyvälle trsolle
kaikissa pohjoismaissa iuuri timlin vuoksi
nlr oli\i h)\l JiLir pcrrnr.rJ titd yhl{y\tyo-
tii. TiU :i lt'i:'i nlulirnirrn r)xrntr h) \ L:i x\iJJ.
Fn.iDliikin \oililisiin niiin tililtil ellci Suomi
cI:i:i .i\ uleltiii\irr kr\ojen i\:inn))(le\rJ pJL

on vrin se aineisto, jota ön csitetty Ylen
kanavilla taion kokonaan laiosittain suo-
malaisren tekemäii. 3 minuunia ja 6 sekun-

tia (3'06) kerrotaan Urheiluruudussa huhti-
kuussa -97 nuorten MM+opeasta.
Haastatteltu on Perttu Piiloa, Olli Onaista,
Paavo Kuosmasta, Petri Mannista ja val-
mentaja Teenru Saloa.

Sportmagasinet laas on tarkka mairaskuun
3. 1997. Se aloittaa:
I l:48 Curling-peliä Kanadassa

I 2:38 Kivilattian harjaamista
l2:42 Curlin- harjoittelua, hyvink. seura

l2:46 Haastattelu Olli Rissanen
l2:57 Curling harjoittelua
l3:22 Haast. Joukkueen kapteeni M. UPN
l3:46 Taas harjoitellaan
l4:48 Haast. hanastaja Jari Laukkanen
l5:01 Haast. harrastaja Tommi Häti
l5: l6 Haast. harrastaja Jolni Weckman
l6:05 Harjoittelua
I 6r30 Haastattelut jatkuvat
I 8:00 Apina kiipeilee Korkeasaaressa
l8:06 Marianne Nyyman jatkaa juonnolla,
johon myös apina saanoi liittyä.

Pelin Henki (-94) ohjelmassa Jaana Jokela
ke(oo Curlingin ja yriftäjän ryön yhdista-

tcttiiessä.'foiscksi, voitaisiin helposti muo
dostaa yhleyspohjoisrnainen linja csinler-
kiksi saiänliitruutoksisso. Suomcllil. Norjal-
la. Ruotsilh ja Tanskalla olisi yhclcssii

huunlrttuvlx sunsn\ illtu niin ECF:rsl kuin
WCF:ssäkin.

Lisäksi Suomi voisivat ollaa opikseen
nruista pobjoismaisla. ja muut pohjoismaat
Suonresta. Cuflingin irsema Norjlsra esi-
nrerkiksi on hyvin sarnanlainen kuin Suo

nlessa. Hyvin vähän piikkoja nrissii voi hår-

r slaa curlingia - silti hrluaisin vaiiltliri ettii
curling kanslinvälisesli katsoen on noussul
parempaan lasoon Norjassa kuin Suomessa.

Poh.;oisrtlar.tr t htrl:t) ölii vrr.r Inyö\
kchifi ää j:irjcstelemlillii nuorille yhteyspoh-
joismaisia hurjoitusleirejä esimcrkiksi PM-
kisojen alla. Tai miksi eijärjesliiii vaihtoop-
pilasohjelnlu Curlinggymnasietin kanssa

Hiirnösandissir. Mahdollisuuksia on molrLt

.ir uskallan vliitää etlä Suomi olisi se maa
j,'[u h]öt] isi enilen lrllirisesti pohjrrismar-

scsta yhteystyöstä.1

nrisestä. Kuvaa makeiskaupasta ja jäähallil-
ta runsaal 3 minuuttia.

Suurin osr materioalista on eriohjelmi-
en loppukuvina näylettyjä otteita. K|Lnadan
joukkue pelaa Curlingia, luutapallon (Cur-

ligin) MM-kilpailut Kanadassa jne. Mutta
löyryyhiin sielrä myös Curlingliiron Puheen-
johtajan Osmo Anttilan haastattelu Urheilu-
kakkosessa vuodelta 1986.

Varhaisuutiset on vuonna 1966 kenonut
ja säilönyt mustavalkoista kuvaa arkistoon

kuhdelle kelalle. kuinka perinteincn Curling-
jääpeli aloitetliin uudelleen Saksan Liittota-
savallassa (BRD). Utelias Kamera vuonna
lq60 raas on ollut kiinnostunul ilveilypainis-
ta. Helsingin rautatieaseman kellostaja sen

koneistosla ja TV-antennista lentokoneessa.

Erittäin naarmuisellaja mykällä filmillä on
myös runsas minuu i kuvaa Curling-lilpai"
lusta j?iäradalla jossain ulkomailla.

Vanhin aineisto on vuodelta 1949. 35

mm originaalina ja kopio niro-matedaalilla
löytyy ohjelma Jälleen Uutta #24. Se on
Yleisradion arkistossa Filmi-Kuva Oy:n pe-

rintönä. Siinä kenotaan Curlingtumauksesta

Quebecissä - pelaajat keskustelevat ja pe-

laavat jäällii. Eikö 41 sekuntia tuolloin saa-

nut suomalaisia heräämään hienoon lajiim-
me. Kummeksun. I
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Kysyttäessä mitä tulee ensimmäisenä mieleen suomalaises-
ta naiscurlingista, niin eittämättä lähes jokainen lajin
harrastaja yhdistää sen tavalla tai toisella Jaana Jokelaan.
Kärjistetysti voidaan sanoa, että häneen kiteytyy koko
Suomen naiscurling. Hän ollut mukana ensimmäisestä
naisten SM-cupista lähtien ja voittanut siinä sivussa tukun
Suomen mestaruuksia ja ollut edustamassa Suomea lukui-
sissa arvokisoissa. Kokoonpanot ovat vaihdelleet, mutta
Jaana on pysynyt tukevasti menestyksen kahvassa kiinni.

Tapaan Jaanan sunnunrai-illupäivällä -
kuinkas muuren - työnsä ääressä Hyvin-
käällä omistama!saan kahviossa. Yksityis-
yrittäjällä ei ole normaaleja työaikoja, joten

haastattelukin suoritelaan työ lomassa. Jaa-

nn on pirteälläja iloisella päällii, kuten me
kaikki curlingin ystävät olemme hänet tol-
tuneet luntemaan. Jutuslelua ei ole myös-
kään vaikea saada käyntiin. Jaanalta juttua
tule€ ilman, että haaslatteltan tarvitsisi sitä
erikseen pyydellä.

Vaikka hänellä on varsin menestyksekäs
ura curlingissa. niin mui\tellessdan mennei-

tä vaatimattomuus paistaa läpi. Suoralta kä-
deltä ei muistu mieleen voileltujen mesm,
ruuksien määriä, eikä oikein vuosilukuja-
kaan. Asian tarkistaessamme voimme todeta
Jaanan olleen voittamassa l3 Suomen mes-

taruuna. Ainoastaan kahdesti on meslaruu-
den voittanutjoku muujoukkue. 1987 voitti
Anne Eerikäisen kipparoima joukkue ja -94
mestaruuden oti kotikentillään otellut Sirpa
Tiitisen joukkue Pieksämäeltä. Kokoonpa-
nol ovat aina hivenen vaihdelleetja ainoas-
taan Pölläsen Nina on pysynyt Jaanan rin-
nalla kaikki nämä vuodet viime kauna
lukuunottamatta.

Uteliaisuus vei voiton

Innostus curlingiin alkoi viritä 80luvun al-
kupuolella Jaanan käydessä seuraamassa tu-
levan aviopuolisonsa Markku H?ikkisen jää-

kiekko-oneluita Paavolan tekojääradalla
Hyvinkäällä. Aivan kaukalon vieressä oli
vielä silloin kattamaton 2-ratainen curling-
rata. Siinå jääkiekko-otteluiden lomassa oli
helppo seurata myös curlingtapahtumia.
Aluksi vähän ihmercllen oudolra näyllävää
talviurheilulajia, mutta piklu hiljaa alkor
uteliaisuus herätä. Peli alkoi tuntua varsin
mielenkiintoiselta.

Syksyllä -84 Jaana huomasi Hyvinkä?in

Sanomissa ilmoituksen jossa houkuteltiin
perustamuan kaveriporukan kans\a curlinF
joukkue. Silloin iski innostus.

- Kysyin hyvältä ystivältäni Ninnilla
(Nina Pölliinen), enä eiköhän perusteta
joukkue. Ninni suostui oitis, mutta meidän
piti saada vieläjostain kaksi naispelaajaa
lisää. Kysyin sitten ihana pokkanajo silloin
pelanneilta Pahlin Kaitsuhaja Hietalan Sa

kulta,josko he tietäisivät paria sopivaa lyt-
töä, Jaana muistelee.

Jaanaja Nina saivatkin kaksi titrvitsema
ansa pelaajaa Kirsi Jeskasen ja Taru Kivr-
sen. Näinjoukkue pääsi pelaamaan Hyvin-
kään puulaakisarjaan. Ensimmäinen kausl
sujui aloittelijoilta varsin mallikkaasti.En-
siopir lyllöille opdstrvar Revyyn kantavar voi-
mat Saku ja Kailsu ja Kur Kur onnistuikin
oppien nryötä nousemaan kauden päätteeksi

sadaponasta ylemmäs. Lis?iksi he voittivat
niin itsensä kuin muidenkin yllätykseksi en-

simmäislä kertaa järjestelyn naisten SM-
cupin. Silloin eiollut kuin kaksi naisjoukku-
etta, joten mestaruus ratkaistiin Jokelanja
Pekariston Maijan joukkueiden kesken. Voit-
to tiesi edustuspaikkaa seuraaviin EM-
kisoihin Grindelwaldiin Sveilsiin,

Alku aina hankalaa

Tuolloin pelattiin vielä MM-karsinnat erik-
seen ennen EM-kisoja. Karsinnoissa Jaanan
jouklue, varsin kokemattomina pelaajina,
olivat vastustajille lähinnä suupaloja. Jaana

muistelee, että kaikki matsit hävittiin servrn
numerotn.

- Kaikkiolimeille ihan uutta. Hyvin-
käällä olimme tottuneet aivan erilaisiin olo
suhteisiin ja heittomme olivat lähes järjestä-

en liian kovia oudolta tuntuneen jään
liukkauden takia, Jaana kenaa naureskellen.

EM-kisoissa joukkue voitti ainoastaan
yhden ottelun. mutta se olikin kisojen yksr

suurimmista yllätyksistä. Suomen onnistui
kaataa Ruotsin kovaksi mainitun joukkueen
kaikkien yllätykseksi. Suomen miehiä muu-
ten noissa kisoissa edusti myöskin ensiker-
lalaisena arvokisoissa ollut Jussi Uusipaa-
valniemen joukkue.

Jaanan johtama joukkue ei kuitenkaan
lannistunut alun tuomista vaikeuksisa vaan

vuosien mittaan alkoi kipuaminen kohti Eu-
roopan kärkikastia. Suomen ensimmäinen

a
a
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MM-prikka sa{vuICIIiin KijijpenhillniDan
MM kafsintojen kuulta loppuvuodesfa -86.
M\4-L i\rt pi,lcUiin Clrillrgo.\ir USA:\....
Sijoitus oli yhdelslis.

T:imiin .iiilkccn on Jiltna johda|anut
Suonrcn naitet MM kisoihin kuusi kertaa.
Pdriis sijoitus Iuli Geueven kisoissa -95
naistcn.jliaide\sii senricn tllkopuolelle sijallc
viisi. EM:ssii on tullut oltull lf ke arja
piuas sarvLrlus on F'iissenin ncljiis tilit p rrn
vuoden takat.

M u istoj a

Vuosicn nrittdan (nt Jtanallc tielysti tullut
lukuisia hyviii muistojx cuflin!in parista.
Inull:r rluuluDliit rrll\cf.tl lUiden ) l :c.
En.iIlrrn:irncn kovil ju u uli pit:i.t:i \4M-
kisoihin Chigrgoon Kööpenhtminan krr
sinloJei k ulla -1.16.

- It.e li.rrprrillr r rollrrt p rl)irirsl.r fJ:i.-
lli. nrutl{ linlousinet jr ylellincn pelaajistu
huolehlifiinen tekiviil vaikutuksen. Uranr
hienoin hcfki oli ehk:ipii. kun piiaisilnme
F0ssenissii EM-kisojen senleihin. vdikkakin

.iliimnre lopulu neljiinncksi. Tuli kuitenkrn
lunne, cttai kyllli meilliikin on nrahdollisuu
det nritaleillc.

Lisiiksi Jdanln parhaisiin rnuisloihin
kuuluu pliiisy .j kanr atn histoli{lliset MM-
plonssinrif i:tllil Suonten michille Kanadan
Knnrloi'p\i\.ir l:ililcI hallin hur r irtcssir p:rri
\rr',tr:r \illcl. Eilti lililI|ir ,,1( l lohl:lnut Cc
neven MM kisoicn viidelrli lilaakaan jil
lri{rlIy-Flkinlojr l\4 \4 kr.oi.ri. Jx rulijo
kainen SM voitto on tuntunut hyv:iltii mulla
mikäiin ei ole noussIt erityiseDnnin csille.

Huonojr muistojil ei p{hcmnrin tule
micleen. Harstatteli.iiln vähän tingatessa
Jaana myöntaiai. eltii Pieksiinr:icllä haivifl ],
mestaruus tuntui pahalta pitk:iiin. Toincn
huun0 nrui.to o.ui Cencver \4\4-li\oihin.

-Tois alta viidenneksi sijoiltuminen
Iuntui hienoltr. mutta sc tapa jollit jliimnre
nel iän :.tikir ulknpuolcll< pLri.trrtr:r:r vicl.i-
k in. Joh(lintr)le pcli;i io \Jrnr.ln lunlui\e\ri

Ruotsia vastaan ja tun{[oimme sitten aivan
lopussa oikein kunnolla.

Kaiken kaikkiaan on curling lajina anta
nul palJon, eikii Jaana ole karunut lajivalin-
taans p:iinvastoin.

- On,rllul ltrenoa.asdr ktertiiii ympirri
maailnaa, tutustua uusiin ihmisiin ja kult-
tuureihiD. PJIjon on tullul h) \ i;i y.liviä jr
unohlumattomia muistoja.

Tu levaisuus auki

Curlinguran.jatkumisesta huipulla ei Jaanal-
l olc tarkkoja suunnirelmia. Vaikka hiin on
kiertinyt jo toistakymn,)entä vuotta kisoja
läpi, niin silti laji tuntuu edelleen kiehroval-
la ja h irstavalta. Suunnitelmissa on panos,
t a vielai vuoden 2002 Sait Lake Ciryn
olyrnpialaisiin asti.

Yrittlljyys vie myös oman aikansajoten
vlilillii curling jiä pakostakin viihenrmälle
huomiolle. Jaana toivookin, että tulevaisuu-
rlr::r lrJn roiri .iirt)J nuorempien rieltJ jä
ryhtyli vaikkapa edustusjoukkueen huolta-
jaksi arvokisoihin.

Culling on kuitenkin hyvin syvälla
minur joren en o\0J kuvilellir loperrrvani
kokonaan lajin harrastamista. Haluan olla
nrukanr tavalla tai toisella.

Ai( nlnrinh:ln Jriltr on tointinul altilvi
uran ohessa Hyvinkäiin Curlingin hallituk-
sessa usclrmnlan kauden (pj. kaudella 87/88)
ja Suomen Curlingliitossakin yhden kauden.

Jaanan toiveissa on Suomen nåiscurlin-
gin uusi lul(]minen. Vafteenotettavia edus-
joukkueita ja pelaajia on varsin vähän ja
valn]entitjista on puutetta. Lisäksi rahoitus
orr virr\in puutteelli\lJ. Jor Suome.lä meinil-
taan nostaa kovia kansainväliset mitaf läyt
taivi.i joukkueita ja pelaajia.

Joulukuun alussa Jaana voi pakatajälleen
kisahukul ja suunnata kohti Chamonix'n EM-
kisoja järjeslyksess:i:in jo 13. kerta Jaanan

osalla. Niihtiiväksi jää mihin luku kasvaa tu
levien vuosien nryöt:i. I

r|
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Senioreille
ensimmäistä
kertaa
M M-kisat
Senioreille suunnitellaan pidellävän
kaulta irik in ensinlmiiiset MM
kisat 6lasgow'ssa sanaan aikaan
pidetllivien "nomriralien MM
kisojen" yhteydessä huhtikuun alus-

sa. Tarkoitus olisi että vain yksi
joukkue/maa ja iiin pitäisi oll.r jo-
kaisella joukkueen jäsenellä 55 tai
enemmiin. Naisilla ja miehillå on
omat sarjansa. joten mixed kokoon-
panoja ei hyväksytä. Järjestelytoi
mikunla on kaavåillut seniorien
mestaruuden ratkoitavan kahdeksan
nais- ia miesjoukkueen kesken.

Lisätietoja asiasta kiinnoslu-
neille löytyy Glasgow'n MM-
kisojen nettisivuilta
(http://www.wcc2000.com/).

M iehet ha kevat pa ikkaa
MM-kisoihin.
Markku Uusipaavalniemen joh-
tama miesten maajoukkue ha kee
jatkoa viime vuosien menestyk-
sille. Vuosi sitten jäätiin täpä-
rästi pronsilta sijoittuen ku iten-
kin hienosti neljänneksi.

Joukkuccn kokoonpano on siiilynyt sarnana

kuin edellisellaikin kaudellr. Olympinvri-
mennustuen jalkuminen lakra hyviit nrilh'
dollisuudet jalkaa viime vuosien nousujoh-
teistl kclrilyslii. Niinpä valnristauturrincn
kautcen on sujunut suunnilel ien nrukadn.
Kesaillii punttisrlia ja jiiliharioilukset kaiyn-

nislyiviit syyskuun lopulla Myyrm:iessli.
Tunlunlaa koviin peleihin slatiin lokirkuun
alussa Magnus Ladulås-lurnauksessa Sund

bybergissi ja lisliri oppia h:rettiin Kanadlstå
lulnrcn viilon pcli- 1u hirdi,lu\mllIirllir.
Ennen EM-kisoja on viel:i ohjelnlassa cn

sinrmiiinen SM-oslltumaus Vierumäellii.
EM kisoissa .joukkueen pliaitavoitc on

sUoittunrinen scilsemän ioukkoon ia silli
kluttu paikka Glasgown MM-kisoihin. Toki
kiikarissa ovilt l]lyais Suomcn ensinrrlliiset
EM'r))itirllit nlik:ili pelil .uiu\rl h)rir. fir\o
on kuitenkin vennttain kova ja pieniin lip-
sumisiin eiole varaa.

Suomcn lohkossa pclluval hrllilscva Eu

roopan nrcsllri Ruotsi. Sveilsi. Rlnska jil
l'sckki. N:iislii etukliteen kovimnran vastuk
scn antavar rina koval Ruotsija Sveilsi. Nä-
nrai rnllal Suomi kohtrir nryös cnsirnnrliisin,i
vasluslajina jolen aloirus kisoille on kovirr-
nlasta päaislii. Mutta jo\ nämä pelit sujuvat
hyvin ja tulcc jopa voitlojo, niin se tietaiä

hyviii tulevi pellejii rirlellen. Ransk{ja
l sekki oval ollcet viinte vuosina nrclko a,

lilhtelevia. Rlnska on ollut vähin laskussa

ollcn kymmenennen siian tietaimillai. Tsekki
siti vastoin on ollul nousussa päisten viilne
kcralla yritlainriiän paikkoa MM-ki\oihin
hlivilen kuitenkin ralkaiscvassa oltclussa
Tanskalle.

Mitalliehdokkaita arvailtaessa on vaikea

nimetä selviä suosikkejil. Viime vuoden fl-
narlipari, Ruotsi ja Skollanti lienevail täna-
kin vuonna yhdet vlhvinlmistd. Txsocrot

ovat kuite0in seitsemlin kärkinlaan osalla
rcrl. li:.äk..i N,'rju. Svcitsi. Tanrku. Sll,srjr
Suomi) vlrsin pienet. Niinlä nrailt ovat vll-
loillaneet kolmien edellistcn EM'kisoicn
klirkiseitsikon. Joka kcrta on ollul eri vorttil-

inn)aa - länii vuonnahan !oisiolla vxikka

Suomen vuoro ('J).1
TH

WENUMÄKI,

W Suomen Curtingliitonvaltakunnallinen
E7 valmennuskeskusJJY

TUO JOUKKUEESI LEIRILLE SUOMEN
URHEILUOPISTON JÄÄKESKUKSEEN

Suomen urheiluopiston jåäurheilukeskuksessa
käytössäsi on mm. seuraavat tilat ia palvelut:

' 3 huippuluokan jäärataa
' ammattitaitoinen henkilölunta tekemässä
jäätä

' 11, pukuhuonelta, 7 kuivaushuonetta,
pesula, 30 hengen videoluokka

' såhköllä toimivat iäänhoitokoneet
' langaton äänentoisto, erilliset
videokuvaustasot

' runsaat ohoisharjoittolutilat
urheiluhallilla

* testaus ja lihashuoltopalvelut
' viihtyisät majoitusmahdollisuudet
' urheiltan tarpeita ajatellen valmistetlu ruoka

seisovasta pöydästä
* asiantunteva, palveluhaluinen henkilökunta
' valmennusosaaminsn

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

\

SUOMEN URHEILUOPTSTO
Valmennuskeskus
19120 VERUMÄK|
puh. 03 842411 (vaihde)
taksi 03 U21 228
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nlun \lliil\l\rii. r)rLlllir i(\ kijijfi |\\\\
r htciscssli rtLrotisslr. kaikLi on rtruhrlollirt.,.

\lxrl(rulkureJl uurllrlun!cn \ uli tir.\ \-
l.cr)rrrr rn\iltii l()i cn llirl(.li tii\()ilc llillii
kltl(lcll:r o|l \iirl\ rriiii l)rikkir Su('rrr!n cdL,.-
lu\ j()ulL|lecnl. .\iernrllirr cdclliscrr r u,xlcn
SNI rrc\lrfuu\ il nliin hirnkillLr c(lu\lu\ L()\'
ki 'cLri t:\l .Iii \l\l ki\otir. rrrull tiillii
krLrdcllil N1\l cdu\lriu frlkcilil \il\til kirLrde

irilitllir \ i!rLIlllicllii l)clillll\ir'n S\l \rriir
pc lic f |cfuslcclll. Kunni()ilclll!ir kil

plrlri()ilit lii\ l\\. i()rcrr rchlii\ ai ci r)l!'

lrclpp,, I

lr.



Dopi ng ia tietämättää n? ...
Vastuu ai na u rhei I ijal la

Parin viime vuoden aikana on

mm. yskä n lää kkeid en ja flu nssa-

lääkkeiden käytöstä a iheutu n eet

vahinkokäryt lisääntyneet. Do-

pingta pa u kset ovat a ina ong e l-
mallisia paitsi u rhe ilijoille myös

heidän lajiliitoilleen, sillä ne nä-

kyvät tilastossa positiivisin a do-
pingtapauksina riippu matta sii-
tä, onko kyseessä piristeet vai

a na boliset aineet, vahinko vai

harkittu teko. Miten mm. fluns-

sa- ja allergiakausien lää kitysten

a iheutta mat vahinkokäryt voi-
taisiin sitten estää ?

Terveyttå ri pidli uhlata ulheilun vuoksije
\, rhaillerr hrkcutunrincn lli:ik:irin hoit(x sc

k:i riilt:ivien hoito ohjeiden jr Lirikehoilojen
siurnli on Lrrheilijrllc cfityiscrl tiirkcii:i. Ufhci
lr1.'n liiJkc:rrrcrdcn kiilr,^.i rul,, kr.ilcnkirl
huonioidaLuheiluun liilty\'ait doping\liai rot.

I rlr\'irit,r r lu-\.r\.r.\Dl Irlki||*\' !U{r\rll.rin
uudistuvaa Kielletl-tj s llilul lli:ikerineel" -

luellelor. johon on listilttu scn hclki\ct kiel
l, rlr lJ ..rllrn.l l:r:il'ci'Ire(r. I rhcilii.rn .,n .rin,

s)ytli pitliri ajrn trsnlh olevl lisla mukanaan.

Nriin uft eili jr voi vlililrönliisli vilnnistlir liiiik-
keensii liiytlökelpoisuLrdcn.

()r, r'rir) i\L rr:ifkr:iir. ( I:i Urlr(rlii.rlri,
kiirin virstianotolll \elkeiisti nuinilscc olc
ran\a urbcili.ja. Tiillijin lliiikiiri tietiiii relvil-
ririr., tt.i urlr( ilri:rllc llr:Hr.rll\ l .rkE\.rlrni\l(

'i,rlh.luprrrc;rrrrcik. lunkir, lrr.,:r \'lrJ r.rr I

tli. vaan valitscc sallitun liiiikkecn tinkiDliittii
silti hoidon litirdustir.

Osr dopingrinclucllclon aineislil on liiii
kcaireitir. joila liiiikäri nlri.iriiii potihillecn
paiivittiiin. Va\ruu lliiikeaineiden kli! töstii on

kuiterrkin vrirnc l.ulr'.r, u.hcilij.rll.'., iki'
lii:iliiti r lrniJ,'lli.inlrr:ur frr u.t(in rtr.r:rr:rit-

Dr:i \alInislc olc ufhcilijnllc snllittu. uriklili
se luulLru liellellljen lirike.riir!'idcn lislrun.
Dopingtcstitulokscn ollcssu positiiYinen. ur'

lrL rlrj.r r"i .rr.rtl:r r,,1r. L.rlr.l.rrrr.."ltr' \ lp.'i
lu- ja roinrit\ijrkicllon.

Ljfheilijrn on \\'vrii !:illtiiii mvij\ ulko
rrt.ri'r.r l:,:rl'l. it.i. 1,,:.ilrr u lr\'i ir' 'i t:r .. :rt', .r

l:r:ikk, rtii .tk:r lr,.rIr.rr.Ir,,rrrrr,,..t,,rk.r',r.r.
onra ongelntlrtsa. l-lurntiisluotleel silllllllvill
sislillli:i ufhcili jrllc kicllelt) jii rincitr liiiikkci
dcn trplurn. nrLrltu Diilri ei voidr kLrilc kallrl
listxll. sill:i siurunkin luoltccn cfi vllnrislus
cfissii sarttuu ollr !lihleluitll ari uinco\ierr

suhleis\r. Klikisln luontri\luollci\tuci
nlyiisk:iiir ticdclii kaikkil \'ilikullil!ill linclll.

LJrhcili.iin l:ilikit) \ \ rxtii sii\ liukkLruttll

.jr huolellisuuttr- On rnu'\lclluvu. eltii Iiiiik
kciden.ir luonlri\luott!'iden [iii]'lijslri vit\lu
on ainil u rcilijrlla ilsclliiiin.jr dopingsiiin
nijslii volvoillau ufhcili.juu. I

Li\iitiL'tt)id. LiiAitntultidk.tirttttl it t( ttt!u s

tt)i Dti tt nd tt (l i \tii nr i r.\ lkli \t \ \ t LI l'l L t \ ) i
Stk ) tt: n t\n I i dt )l)i n! t( )i Dti ku tt tut
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Ruots alaiset voittivat
Magnus Ladulåsin
Ruotsalaisten perinteinen
Magnus Ladulås elit-turnaus avasi
suomalaisten kilpakauden Sund-
bybergissä lokakuun alussa. Ruot-
salaiset olivat jälleen vahvimpia
vieden kaksoisvoiton ennen Norjan
Tormod Andreassenin joukkuetta.
Noisten sarjan voitti Margaretta
Lindah I joukkueineen.

Mukana oli joukkueita ruotsahisten lisäksi
Nurjir\rr kolme jr Suunre:.tir pe|Irinelji..
Norjalaisetn panos oli taillai kcrtaa viltlsin

vähva. Pääsivithlin he kaikki kolme kahdes-

kasan parhaan joukkoon. suomnhisten yltai-

essii parhaimmillaan sijoille 9. I2.
Suomalaisistil joulukuun EM-kisoihrn

valnristautuva Markku Uusipaavalnicnlen
johlama nelikko lähti tlvoittelemilan paikkaa

kahdcksrn joukkoon. T:illä kcrlaa ci ollu pa

ras isku päälli Druularnia vLrhvoja helkiä lu-
kuunottarnatta. Ensimmäincn vastus oli koko
turnauksen voittilnut Lrrssonin joukkue

Sundbybergislai. Ensirnnriiisestai paiaistii otet-
tiin vuhr ulh pelillu 21. rnullir :,ilrcn ole hiipui

viihitellen ja ruotsalaiset korjåsivat 8-6 voF
ton. Sculaavaksi Malkun.joukkuc voitti puo

litehollakin Odlingin joukkueen 6 L Seuraa

van pelin voitto olisi tiennyf kahdeksan

firrhaiin joulkoon pJJ\J ii rnultii vrikeuksiil
tuottanut jää ei ollut suomahisten mieleen.
Tappio kirjattiin 6-3 lukemin ja suihkun kaut-

la lauantai-illan lesleihin.
Muiilil iuonrilliliJirtJ Pertlu Piilon Eu-

rouks e:.itti p:rrhlitir otteitl. A\ xu\vx\lu\tirjir.
maailman mestari parin vuoden takaa, Peter
"Peja ' Linclholmin joukkue oli tasaisessa

pelissai piirun verran pilrenlpi. Seurravassa
ottelussa Piilon.joukkue iski kunroon m-
ninke aisen drvokisxlnititlislin Mikael Hls-
sclbolgin joukkuecn. Voitta jina joukkue

kohhsi viinle EM-kisoissa suomalaisel
pfon\\illil nudottirneen No{In Andrcil.{enin
kokeneen nelikon. Ottelu eteni aina jrtko
paiaille asti, nluttn noljalaisten onnistui viedii
.c tiil:irJsli Pirl,'n ioulkuecn ludotc.s:r jrrt

kosla.
Jus.r Uusiprur irlnrenrerrjir Jourri Vik

kosen joukkueel eiväl ylflineet parhailnpaansa
j{ niinp:i tuloksen oli aihhtelevien otteluiden

jailkeen jairinnössijat. I
TH

Suomalaiset eivät yltäneet tälläkään kertaa
kärskisijoille vaikka matkassa oltiin neljän
joukkueen voimin. Kuvassa harjauspuuhissa
hyviä otteita esittänyt Perttu Piilon joukkue.

Joensu u n !ytöt, in nolla
u {.r rrf fl? KilI{J rf f ff

Kausi on alkanut m u utosten
merkeissä ja joukkueemme on
saa nut vahvistuksen uudesta
pelaajasta Satu He lvela hdesta.
Uusien pelaajien " värvääminen"
on ollut kohtalaisen hankalaa,
koska motivoitu neita ja sitoutu-
maan valmiita, sekä "lahjakkaita"
naisia on vähän tarjolla. Mutta
hyvä nä in...

Osaltaan uusien pelaajien niukkuuteen
vaiknttaa, ettii Iaii on vicl:i mclko tuntema-

lon. vriLlr olemme rnxrlkinoincet lljiJ er i-
laisiin yrityksiin. Joukkuccnnnc on tehnyt
muulilmien ) rity\ten kirnrrir yhtei.l) öiopi-
mukrir jr .ponsoritukcir virslJrn.i:if tc\lirn-
me heille ja heidän asiakkuilleen curlinge-
sittelyjä. Yritykset ovat nrainosten ohclla
olleet erittäin kiinnosluneitr hjiesiltelyistli
ja nluutamat työyhteisöt ovat löytiineet cur-

lingista muodon työyhteisönsii virkistystor
mintaan. esim. TYKY- toimintilna.

Tieclii hiint:i vaikka se poikisi uusia
joukkueita paikrllissilrjaan. jossa on selvaisti

h{vaittavissa liev:i peh jakato. Toivotaan,
eflu kulo on vJin rilapäisru ja ettx uu:.iir jr
ctenkrn nuorrr.r:rtiri.irn lr.jrn paliin rnu

kaan. Vaikka vilnha sananlasku sanoo, ett?i

vanhat on ensin k:iytettävä loppuun cnnen

kuin uusia otetaan tilalle, ei se meidän laJis-

samme oikein toini.
Olen)rne odottuneel alkar ll SM-sirrja:r

innolla. sill:i ovathrn olosuhleet Vierumäel-
lä aivan mahlaval. Rehellisesti läytyy sano ,

eltJ molivil tio ornil.rl k5lrnris.li hullisr-
pel:rttaessa. ei Vierunräen olosuhleiden jäl
kcen ole ollut korkeimmillaan. Nälkii k.."
vaa syödessä...

SM sarjan innokas odottaminen sai kui-
tenkin negatiivisen käänteen, kun saimme
sariaohjelman kaiteemme. Ymmärrämme to-
ki, ellii toiveila pelien suhteen on monia
muuta niiden jotka liihtevät pelaamaan SM-

siujaa on nlyijs uhrattava siihcn aikiu. iotta
jli{esfävli or-gnisillio voi suunnilelld ja J:ir

.ic\l:iii {irriirn {cn il|von rnLrkili\cllJr l \ Jll-.
Mielestiinln]e jo SM sr{an awokkuus vaa
tii, ett:i kaikillc taata4n tasapuoliset olosuh-
teetja pelien nlli:it ä/p:iiv:i on kohtuullincn
(2). sekii sen ettei pelejai larvilsisi pelalir

k htx perirlkiiin. Kri rnc kuiterrlirr lrilki
arvostamme oDrdA laiiaDrmeJ Milenkäs kliy
:.ittcn kun nrri.jorrlkucitir lIlcc rIrkiriur li
.iiJl KIu.i I]cliJ Fiivil\.iijor{lil kohne rin:l
pedikkiin'1 Heh heh, ci kai sentään...

Pieni purnaus nliin kauden alussa on

paikallaan.ja toivommc. cttii jatkossa näihin
asioihin kiinnitettliisiin huolniora. K{ikestir
huoliDurttil toivolalnrnlc k{ikille nrukävaa

talvea ja liukkaila jliitli.I

Har itutni si i n trrd si n Ktitsiipiiiir !
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Puheenjohtaja
0li Rissanen kotl [09J 878 1987

Kivivuorenkuja 4A 3 työ l1g) 276 7254
01620 Vantaa fax l]g) 276 7254
e-rnail: GSIV 040 553 1233

olli.rissanen @ mega baud.fi

varapuheenjohtaia
Jari Laukkanen kotl [019J 415 470

Uudenmaankatu 56 B fax (019) 415 470

05800 Hyvinkää GSNi 0500 823 973

e-mail: jaripl@saunalahti.fi

Sihteeri
Mikae Skog koti/fax (09J 587 1308

Hildenkiukaantie 3 B l7 GSVl 040 563 0530
00340 Helslnki
e mall: mikael.skoq@dlc.fi

Hallitus
luhani Heinonen
Tlmo Kauste

lvlika Malinen
lvlika e Skoq

I\,4arkku Uuslpaava nlerni

Helkki Virtanen

varajäsenet
Niina Lehtonen
Yrjö Franssi a

Pekka Vaittlnen

Liitan ponkkiyhteys:
Met i to- Hyvi n kdö, ti I i n ro

1019J 437 576

t09J 548 s347
(0131 311 458
040 563 0530
(0191 453 9s3
050 541 6701

050 549 5543
(ogj 870 62502
040 749 3816

19295A-217608

04.-11. EM-kilpai ut Chamonrx

10.-12. Jufiorlenja seniorien SN4 Vlerumäkl

05.-08. JunlorienlvlN/l karsinta Kööpenharnina

07. 09. sN,4-turnaus ll Vierumäki
14. 16. sM{urnaus lll Vierumäkl

Hemtrrr

12.-14. SlVl-karsinta
19. 21. 5N,4-turnaus I

04. 06. 5l\4-turnaus lV
1.l3 .u1o'rerPIV litpar ul Ka 5tad

01. 09. N,4 [,4- ki pailut

18. 26. Juniorien N,4N,4-kilpailut Geising

H ,l- l,t.t'

Kåuste, Timo

Lintuvaaranlie 98

02660 Espoo

ESPOO
0taniemen Jyläälät ry
lvlarkku Nuotar
kotl i09) 4s2 5229
työ {091156 1454

HEINOLA
SportCubVerumäki
Taru Klvlnen
puh 103) 842 4225
fax (03J 842 4626

HELSINKI
E äintarhan Curllngk ubl r\/

Erja Ruohomaa
työ (09) 148 03 684
fax (09) 147 078

He slnqln Y lopiston Cur aajat ry
Jukka Lehtonen
kotl [09) 374 1150
GSI\,I 050 3633 Bs2

Ku osaar Cur ing Klubl ry
Sari Wick und
koti (09)684 8s70
GSN/ 0400 467 r28

Tapanlan Erä Cur ing Club
Aarre To vonen
puh 040 502 0133
puh 0400 271 333

HYVIN KÄÄ
HUpaalar ry
Sarl Auvinen
koti [019] 434 865
työ [o2o] 427 3151
GSNiI 050 589 4006

Nyv nkään Curl ng ry
Paavo Kuosmanen
kot [0]9) 450042
G5[/] 040 s896129
fax (019) 419445

Hyvlnkään Pa loseura ry
Kari 0rrainen
kotl (019J 452 210
työ 024 475 2269

Hyvinkään Tahko ry
llkka l\rlusto
koti (0191 484 025
työ t019J 4s3 700
fax (019) 419 891

GSM 0500 480 211

JOENSUU
loensuun Cur ing ry
l\.4ika N/la llnen
työ (013j 311 458
fax t013) 311 459

KUOPIO
Kuoplon Cu rlaalat ry
lvlatti Kartano
kotl i0l7) 261 2667
GS[.] 040 5s2 7226

LO IMAA
CC Loimaa ty
lorma Rlnne
koti (021 762 7840
työ [02] 762 6011

G5N,4 [02) 762 ] 200

PIEKSÄMÄKI
Pleksämäkl Cur ing ry
Tauno Kähkönen
kot {0r s) 615 963
työ l0r 5) 781 1s36
fax (0151 781 1210

VANTAA
A Curllnq ry
Yrjö Fransslla
kotl (091 879 6985
työ (09) 870 62 502
fax 109) 870 62 522

M Cuding ry
0lll Rlssanen
kori (09) B7B 1987
|yö lag) 216 7254
fax l19l2161254
GStVt 040 s53 r 233

SU U RILLE T APAHT U M I LLE...
. nöyttelyt o kokoukset' konsertit

ODESSA

[vr|ÄÄl

...voin mielikuvitus asettoo

PL 40 01601
puh. 566 45 44
lax 566 35 42

sen köytölle rai


