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Lyhyesti
Uutisia meiltä ja maailmalta.

Euroopan mesta ruus Suomeen
Markku Uusipaavaln emen luotsaama

miesjoukkueemme voitti rnestaruuden

na\ arnähä oFol-dkaan. S-ot'tdla sre-
nestystä täydensi naisten hieno B-sarlan
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Mestareita oli vastassa monikymmenpäinen
joukko asianmukaisin varustein ia plakaatein.

Kello - oiva a puväline
cullingiäällä

SM-saljan ava us Vierumäellä
lul-r.o-l-\-et- Liilds \dt tdde il.'ersa
kärkeen.

Swedish Cupissa kova taso
Peja Llndholm piti plntansa kotijäillå.

Suomalaiset laha palkin noille
Kanadan Ontariossa

Hurrivihaa c u rlingissa?

EM-kisat 2001
Vierumäki valmistautuu tulev n EM'

kisoihin Kari Pllpar n johdolla.

ln memoriam
Liiton pitkäalka nen sihteerl Pertt

Siplläinen on kuollut.

Kestävätkö helmosi
kinkkucullingissa?

Pahl joukkueineen seniolien
Suomen mestaliksi

Yllätysmestari junioleiden SM-kisoissa



on nyt kovaa valuuttaa
Olematta lainkaan (tai ainakaan kovin paljon)

subje kti ivi ne n tai katsom atta s i n iva I ko i sten

silmälasien läpi voin hwällä omallatunnolla
todeta, että Suomi oli Oberstdorfissa
pidetyissä EM-kisoissa selvästi suosituin
m aa ! M iesjou kkuee m me u skom ato n

s a av utu s, EM-ku lta h äv i äm ättä pel i äkä än,

sekä naisjoukkueemme loistava taistelu
B-sarjan voittoon ja myös kultamitalien
saaminen eivät jättäneet ketään kylmäksi.

Oli sykähdyttäYäå kuunnella kah-
desti saman päivän aikana lvlaam-
me laulun hajahtavan hallissa ja sini-
ristilipun nousevan korkeuksiin.
Curlingliiton edustajana olin etuoi-
keutetussa asemassa vastaanotta-
essani lukuisia onnitteluja joukku-
eidemme menestyksen johdosta ja
viesti oli joka kerran sama: Te jos
ketkä ansaitsitte nuo mitalitl

Vierumäen edustajana ja kisa-
hankkeen vetäjänä Kari Piipari hoiti
esimerkillisesti omien El\4 kisojemme
markkinoinnin ja esittelyn, lähtien sii-
tä kun yhdessä kaarsimme Karin kr-

satunnuksin teipatulla autolla ensim-
mäisen kerran jäähallin eteen. Auto
tuli sittemmin varmasti kaikille tutuk-
sija sai varauksettomia kehuja. N4uu-

toinkin kisahankkeen esittely sai
poikkeuksetta kiitosta selkeästä ja
ihmisiä kiinnostavasta sisällöstä eli
itse kisapaikasta hotelleineen ja ra-

vintoloineen, mitä ei yleensä ole etu-
käteen tapahtunut. Niin kaikki pelaa-
jat ja liittojen edustajat kuin myös
kisoja kiertävät vapaaehtoiset toivat
varauksetta esille suuren halunsa ja
intonsa tulla Suomeen! Lisäksi Skot
lannin liiton edustajat kertoivat, että
kjsoissa yleensä mukana oleva 30
50 hengen skottilainen faniryhmä jät

ti tarkoituksella Oberstdorfin
kisat väliin tullakseen ensi
vuonna Suomeen Vierumäel-
le! Kaiken tämän hulinan si-
vussa allekirjoittaneella oli
lisäksi kunnia tulla valituksi
Euroopan Curlingliiton (ECF)

hallitukseen.

EM-kisat 2001 - mainetta,
mutta myös vastuuta!

EN4-kisojen saaminen tänne Suomeen
on iso juttu, josta meidän kaikkien on
slytä olla ylpeitä. Kuten edellå kerro
tusta voi päätellä, odotukset ovat
meihin nähden kovat. onhan kysees
sä ensimmäiset curlingin arvokisat
Suomessa. Maamme on myös suu.
rimmalle osalle curlingväestä tåysin
tuntematon ja eksoottinen matkakoh-
de. Suomalaisilla on perinteisesti h.r

vä maine urheilukisojen järJestäjänä.

enkä epäile hetkeäkään. ettemmekö
mekin pysty vastaamaan tähän suu-
reen haasteeseen ja meihin kohdistu-
viin odotuksiin. Helppoa se ei kuiten-
kaan tule olemaan ja siksi peräänkuu-

lutankin jälleen osallistumista. Vapaa-
ehtoisia tarvitaan edelleen lisää ja
jokaisen panos on tärkeä. Myös edus-
tusjoukkueemme tarvitsevat katso-
mossa tukeamme, joten kisahuumo
rin ja tunnelman luomisessakin on
tehtävää. Ja jos Sinulla on muutoin
ideoita kisajärjestelyihin, kuinka pie

niä tahansa, velvollisuutesi on kertoa
se meille. Edustusjoukkueemme, niin
miehet kuin naisetkrn, markkinoival
meneslyhsellään parhaalla mahdolli-
sella tavalla kisaprojektiamme. N,.t on
meidän vuoromme. Yhdessä saamme
aihaan kisal. joista voimme olla ylpei-
tä myös kisojen jälkeen!

curlingmaailmassa
Kehityksen on iatkutta\ra

Vuosi on jälleen vaihtunut, ja vaikka
menestystå on tullutkin monella rin-
tamalla, ei liikaan tlytwäisyyteen ole
varaa. Kehitystä on edelleen tapah-
duttava niin liitto- kuin seuratasolla'
kin. Vaikka rajoittavia tekijöitä onkin
paljon, etunenässä suorituspaikkojen
puute, meidän on itseemme ja lajiim
me uskoen käännettävä nämä voima-
varaksemme.

"l\y'enestys luo menestystä", ja
uskon todellakin tåmän lauseen lo
teutuvan nyt curlingin osalta halli
hankkeen muodossa, mikä taas kor-

tuu meidän kalkkien harrastajien
hyvåksi. Ja kun ensimmäinen halli on
saatu pystlyn, on seuraavan aikaan-
saaminen varmasti helpompaa.
Pelkkä halli ei kuitenkaan
ole mitåän ilman aktiivi-
sia ihmisiä; Ole
siis valmiina!!

Menestyksekästä
vuotta 2OO7
toivottaen,

Olli Rissanen
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Schmirler ja Gretzky Uusi-Seelanti
Ganadian Sports Japani voitokkaita
Hall of Fameen Pacificin mesta-
Keväällä 36-vuotiaana syöpään kuollut
kanadalainen curlinglegenda Sandra
Schmirle" ja karkhien aihojen paras jåå-

kiekkoilija Wayne Gretzky nimitefiiin yhtå

aikaa canadian Sports Hall of Fameen

Tästä kunnianosoituksesta sai nauttia
myös koko Schm irlerin joukkue,.Joka
on yhdessä voittanut kolme Kanadan
meslaruutta, kolme mdailmanmesta-
ruutta sekä olympiaku llan Naganossa.
Gretzkylle kanadalaisuus merkitsee to
della paljon ja hän on suhtautunut
myös curlingiin erittåin myönteisesti.
Hän on haastatteluissa kertonut pitä

vänsä kovasti tåstä monien kanadalals
ten rakastamasta lajista.

ruuskisoissa

Ja

Uuden-seelannin miehet ja Japanin
naiset valtasivat mailleen paikat Lau-

sannessa keväällå pelattaviin N.4 N4-

kisoihin voittamalla marraskuussa pe-

latut Pacificin mestaruuskilpailut. Kisat
järjestettiin Kanadassa vaikkei curlingin

suurvalta kisoihin osallistunutkaan.
Uusi-Seeldnti pelasi lMvl-Lisoissa

ensimmäisen kerran vuonna 1999 ia
sillå on n''t Lausannessa mahdollisuus
lunastaa lisää olympiapisteitä ja hank-

kia paikka Salt Lake Cityn talvikisoihin
2002.
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Ruotsin Peter Lindholm. ; -.:.i!{aar

Werthemann ja Lindholm
vahvimmilla European Gurlin$ Tourilla
Sveitsin Bernhald Welthemann Ja

Ruotsin Peter "Peja" Lindholm ioukku-
eineen ovat kärjesså European Curling
Tourilla vuoden vaihtuessa. Parem-
muus kyseisellä tourilla ratkaistaan
suoraan rahalista-rankingin perusteella

Touriin laskettavia turnauksia pelataan

tammikuun loppuun saakka sekå Eu-

roopassa että Kanadassa.
Kaksi eniten rahaa keränn!/ttä

eurooppalaisjoukkuetta påäsee maalis'
kuussa Kanadassa pelattavaan kova-

tasoiseen World Curling Tour
Championships turnauhseen. jossa pe

laa näiden eurooppalaisjoukkueiden li-

säksi 20 eniten ansainnLlla kanada-
laisjoukkuetta. USA:n paras Jouhkue ja
yksi joukkue villillå kortilla. Suomen
maajoukkue lvlarkku Uusipaavalniemen
johdolla on Euroopan lislalla 1ällä het
kellä sijalla 16. Koko maailman listan
kärjesså on Kanadan Wayne N/liddaugh
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world CullinEI Players Association
ryhtyy tästä kaudesta lähtien ylläpitä-
mään curlingin maailmanlistaa. Joukku-
eet esiintyvät listalla kapteeninsa ni-

mellä. Pisteitä saa kaikkien arvo-
kisojen lisäksi maiden mestaruuski-
soista sekä World Curling Tourin osakil
pailuista. Huomioon otetaan neljän
edellisen vuoden suoritukset, kuitenkin
tuoreimpia saavutuksia painottaen. Lis-
talla on rankattuna maailman 200 pa

rasta joukkuetta. Curlingin maailmanlis'
tan kärjessä on tällä hetkellä Wayne
IMiddaugh.25:n parhaan jou kkoon
mahtuu neljå eurooppalaista, parhaana
Peja Lindholm sijalla 7. l\.4arkku Uusi'
paavalniemen joukkue on sijalla 101.
(listan tulokset ovat vaihtelevasli ajan-
tasalla, todellisuudessa N4arkun joukkue
on 20 parhaan joukossa, toim. huom).

1. Middaugh 253 3OO pist.
2. McAulay 237 O5O
3. Howard 227 4OO
4. Stoughton 225 650
5. Martin 205 25O
6. Hemmings 764 4OO
7. Lindholm 726 2OO
8. McMillan 775 450
9. Burtnyk 774 950
70. Peters 112 350

-

Suomelle edustus

maailmanlistaa

Vuoden 2OO4 WCPA ryhtyy
MM-kisat Gävleen ylläpitämään

curlingin
EGF:n hallitukseen
Suomen CurlinElliitto saa jatkossa
paremmat vaikutu s m a hdo llisu udet
ECF:n toimintaan, kun ensimmäistä
keftaa Suomella on oma edustaja sen
hallituksessa.

Suomen Curlingliiton hallituksen pu-

heenjohtaja Olli Rissanen valittiin nyt
ECF:n hallitukseen. Valinta tapahtui
ECF:n vuosikokouksessa, Joka jårjestet-

tiin tavan mukaan EN4-kilpailujen yhtey-

dessä Obertsdorfissa. Olli Rissanen on
ollut pitkään Suomen Curlingliiton halli-
tuksen jäsen ja vuodesta 1998 lähtien
hallituksen puheenjohtaja.

ECF:n hallitus:
Puheenjohataja:
. Malcolm Richardson, Skotlanti

Va ra pu h ee nj o htaj a:
. Dieter Kolb, Saksa

Hallitusen jäsenet:
. Karel Kubeska, Tsekki
. Kate Caithness, Skotlanti
. Ann Stone, Wales
. Olli Rissanen, Suomi
. Erika M0lbL Sveitsi
. Konstantin Zadvornov, Venäjä
. Leif öhman, Ruotsi

vuoden 2OO4 MM-kisat pelalaan lä-

hellä Suomea eli Ruotsin Gävlessä.
Päätös kisojen paikasta tehtiin oberst-
dorfin El\4-kisojen yhteydessä. Gävle
haki kisoja jo vuodelle 2oo2, mutta hä-

visi kisan USA:n Bismarckille. Vuoden
2003 kisat on varattu Kanadalle, joten
Gävle haki nlt 2OO4 kisoja ja sai ne.
lvll\,4 areenalla pelaa normaalisti jää-
kiekkoa ruotsalainen h uippujou kkue
Brynäs, jonka pelien päättymistä täytly
curlingin odottaa. Näin ollen tvlM-
ajankohta 2OO4 on enn ätyksellisen
myöhäinen eli vasta 17.-25.4.

-

Huo.noa käytöstä
emamaassa
Skotlantilaiset cudingtuomalit ovat
katsoneet parhaaksi ottaa tiukemmat
otteet käyttöön vaalittaessa lajimme
herrasmiesmainetta. Kaihille mesta-
ruusturnauksien tuomareille on annettu
neuvo suhtautua tiukemm in lisäänty-
neeseen huonoon käytökseen jäällä.
Erityisesti mainittiin harjojen heittely ja
kiroilu, jotka on saatava loppumaan.
Tuomareilla on muun muassa oikeus
poistaa häiritsevä pelaaja jäältä kes-
ken ottelun. Kilttien nostelua ei kuiten-
kaan tiedetä tapahtuneen.

Suomi johtaa myös tilastoissa
Kun Iasketaan Naganon olympialaisten jälkeisten arvokisojen otte
luiden voittoja ja tappioita Euroopan maiden kesken niin Suomen
miehet porskuttavat kärjessä. Markku Uusipaavalniemi listasi tulok-
set taulukoiksi, ,oista ohessa muutama esimerkki. Voidaan todeta
ettå Suomi ,ohtaa voittoprosenteissa kaikissa tapauksissa. Viimei-
sissä 20 arvokisaottelussa on voittoja kertyni{ peräti 19.

DEN
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tysmahdollisuuksia annettu.
Toiseksi round-robinissa kiilasi hy-

vin Delanmnut Tanskan ioukkue hävi-

Vllle Mäkelå on luuil ratkabsut fnaallpalkan
Suo.nelle hlonollå heitolla pesän k€kelle.

Suomen historiallinen

Euroopan mestaruus on

vihdoin totta. Miesten

maajoukkueemme voitti

vakuuttavalla pelillä

kaikki 77 otteluaan ja
herätti ansaittua ihailua

Saksan Oberstdorfissa

käydyissä kisoissa.

Suomalaismenestystä

täydensi naisten

B-sarjan voitto.

ten Suomen lisäksi ainoastaan isän-
tämaa Saksalle. Kolmanneksi nousi
nuorekas Sveitsin joukkue 6-3 saldol-
la ja viimeisenä semeihin pääsi Ruot-
sin kokenut Peja Lindholmin joukkue.

Saksa ja Skotlanti
klsojen pettymyksiä

Kotiyleisölle oli suuri pettymys koke
neen Andy Kappin joukkueen putoa-

minen jatkopelien ulkopuolelle. Ajoit-
tain heidän pelinsä oli varsin malli-
kasta ja he voittivat tyylikkäästi mm.

Eurqopan
mestanuus
G> TH El lusst uustellvlrNlEMr & pERTru prLo

Markku Uusipaavalniemon kippa-
roima joukkue ei jättänyt kenellekään
epäselväksi kuka on kisojen kunkku,
vaikkakin semit ja finaali venyivät jat-
keDäihin asti. Round-robinin Suomi
vei nimiinsä voittamalla kaikki yhdek-

sän Deliään. Näissä oeleissä Suomi
ei ollut altavastaajan asemassa kuin
ehkäpä Saksaa vastaan. Tämäkin ot-
telu kåäntyi Suomen hallintaan lvlar-
kun heittäessä kisojen hienoimman
triplapoiston ottelun loppupuolella.
Muut ottelu etenivät Suomen komen-
nossa jossa vastustajille eijuuri yllä-

Saksan mieslen otteet panlvåt mletteliäåksi.

Suoml - Hollantl &5
Kisat aloitettiin tiukalla taistelulla Hol-
lantia vastaan ja ratkaisu venyi aina
jatkopäälle asti, jossa Uusipaavalnie-
men joukkue otti kolme pistettå.

Suoml . Skotlantl $2
Ensimmåisessä Dåässå skotit onnistui-
vat viemään kaksi oistettå viimeisen ki-
ven turvin, mutta tåmän jälkeen peli ete
nikin Suomen komennossa. Toisessa
påässä Suomijo tasoitti peljn ja neljån-
nen påän pisteen varastus sekå kahdek-
sannessa oäässå varastetut kaksi Di$

tettä riittivät skottien kaatamiseen. Voit-
to olijo 6. peråkkåinen Skotlannista.

Suoml - Svelbl 74
HWä ote jatkui kolmannessa pelissä
Sveitsiä vastaan. Toisessa päåssä Suc
mi otti kolme pistettå Markun erinomai-
sella poistoheitolla ja pysyi tästä eteen-
päin johdossa koko pelln ajan.

Suoml - Ranska G5
Maanantain ainoassa pelissåän Suo
men miesten joukkue löi Ranskan 6-5
erittäin tiukassa oelissä. Voitto siirsi
Suomen a:noana maana Duhtaalla oelil-
lä runkosarjan kärkeen.

Suoml - Noda &3
Tiistaiaamun koitoksessa Suomi sai
vastaansa Norjan Thomas Ulsrudin jouk-
kueen. Suomi siirtyi kolmannen påän
kahden pisteen varastuksella johtoon ja
viidennessä oäässä otetut kolme oistet-
tä nujersivat Noian lopullisesti.

Suomi - Ruotsl 10.5
Suomi veitällå kertaa Ruotsiaja ratkaisu
tapahtui 5. päåssä. Suomen pelinraken-
nus onnistui hyvin ja lvarkun viimeisellå
kovalla poistolla Suomi otti 4 Distettå.
Lopullinen niitti ottelulle tuli 8. påässä.
Ruotsin onnistui rakentaa oesään hårdel-
li, jonka Suomi purki Villen heittämällå

SUOMEN CURLINGLEHTI



finaaliin yltåneen Tanskan mutta toisl-
naan otleet olival. erittäin ailahtelevia.
Tästä hyvä esimerhki oli Luxemburgille
kärsitty tappio.

Toinen negatiivinen yllätys oli ehdot
tomasti lajin mahtimaa Skotlannin pu-

toaminen l\4lvl-kisakoneesta. He hävisi
vät uusintaottelussa Ranskalle selkein
8'2 lukemin. Ja kun muistetaan huo

nosti menneet viime kevään Glasgow'n
kisat niin on sw'tä ihmetellä mitä on

Skotlannin miescurlingille tapahtumas-
sa. Lajiin panostetaan varsin voimak-
kaastija kritiikki onkin ollut Skotlannis-
sa aiheellisesti melko voimakasta.

Mikä oli Suomen ase?

Suurinta pesäeroa Suomen miehet tun-

tuivat vetävån muihin kivituntemuksella.
Vaikka kaikilla muilla kärkimailla oli mu-

kana melkoiset "kiviarmeijat" kiviä tut
kimassa niin melko hakoteillä he tuntui-
vat tuloksineen olevan. Nlarkku Uusi
paavalniemen johdolla suomalaiset
käyttivät taidokkaasti nousevia ja suoria
kiviä tilanteen mukaan ja vastustajien
tuntui olevan vaikea pysyä peråssä; mi-

kä sitten johtui jäästä, mikå kivistä.
Loppuviikosta useat vastustajat

seurasivat Suomen teslailuja ja kivien
heittojärjestystä varsin tarkasti. Pelkäl-

lä kivituntemuksella ei toki pitkälle pöt-

kitä ja Suomi oli myös vahva heittope-
lissä lvlarkun johdolla. Joukkueelle
tuntuu sopivan niin härdelli- kuin pois-

topelaaminenkin. Erityistä huomiota
joukkue sai kovilla ja tarkoilla polstoil-

laan. Kun tämä yhdistettiin taitavaan
pesäpelaamiseen ja kivien asetteluun
niin jälki oli melko kuolettavaa. Peliqyli,
jota muutkin eurooppalaisjoukkueet
tuntuvat nyt alkavan ymmärtää kopioi
da, on melko kanadalaistyylistå.

Kaikenkaikkiaan miesten peli alkaa
kehittyä sellaiselle tasolle että jatkos-
sa on lupa odottaa lisää menestystä ja
mitalin tavoitteleminen Salt Lake Citys-

tä on varsin realistinen tavoite.

Gustatsonille jo neliäs
Euloopan mestaluus

Naisten puolella mestariksi kipusivat
puhtaalla pelillä Ruotsin naiset, kippa-

rinaan nelinkertainen maailmanmestari
Elisabeth Gustafson. Loppuottelussa
ruotsalaiset kaatoivat viime vuoden

voittajan, Dordi Nordbyn Norjan vakuut-
tavasti 9-4. Pronnsiottelussa Sveitsi löi

isäntämaa Saksan.
Suomen naiset lähtivät hakemaan

vauhtia B-sarjasta ja pelasivatkin itsen-
sä voittajiksi lyömällä finaalissa Tsekin
joukkueen. B-sarjan voitto tiesi paitsi
paikkaa ensi vuonna A-sarjaan niin
myös karsintapeliä MlM-kisoihin A-

sarjan seitsemåttä vastaan. Vastaan
asettui nousukuntoinen Venäjän jouk-

kue. Ottelu eteni varsin tasaisesti ja
viimeiseen päåhän lähdettiin pisteen

tappioasemassa viimeisen kiven edulla
varustettuna. Venäjå painosti eikå Suo

mi onnistunut pääsemään niskan pääl
le. Viimeisellään Nina Pölläsen määrä
mittaisheitolla ei saatu kiveä Venäjän

kiveä paremmaksija ottelu päättyi ve'
näläisten riemukkaisiin tuuletuksiin.
Paikka kevään lMlvl-kisoihin on maan

ensimmäinen ja samalla he nousevat
taistelemaan viimeisestä paikasta Salt
Lake Cityn olympialaisiin.

tl tl ta

Ruotsin naiset kirkastivat vllmevuotisen hG
pean kuttaisekgi kaatamalla finaallssa l{orjan.

Suomen nalset hoitivat hienosti Bsarian voton
la paikan ensl vuodeksi A€arjaan.

-2

triplapoistolla. Ruotsin viimeinen jäi lyhyek-

sija Suomi kuittasi 3 pistettä.

Suomi - Luxembutg 1(lO
Suomen miehet voittivat seltsemännen
perättåisen pelinsä EM-kisoissa. Luxem'
burg sai kovaa ky)tiä ja tarjosi lapasta
kuudennen pään jälkeen. Samalla varmis-
tui looullisesti 0aikka semifinaaleihin.

Suomi - Saksa &7
Alkupeli sujui Saksan hallitessa mutta 8.
påässä tilanne kääntyi Suomelle lvlarkun
hienon triDlaooiston tuloksena. Viimeises-
sä påässä napatiin tarvittava piste voit-
toon lvlarkun poistolla.

Suomi - Tanska &7
Alkusarjan viimeisesså pelissä Suomi sai
vastaan toisena olleen Tanskan. Kuten
odottaa saattoi tuli pelistä äärettömån
tasalnen ja tiukka heti alkumetreillä. Tiuk-

kana se myös säilyi loppuun astija ratkesi
vasta jatkopäässå Suomen hyväksi luvuin

&7. Voitto tiesi samalla alkusarjan voit-

toa ja hammeriä loPPuPeihin.

Suomi - Ruotsi &7 (semitinaall)
Otteluun Suomi joutui lähtemään ilman
kippariaan lvlarkkua ja varamies Pekka
Saarelainen joutui kovaan tulikokeeseen.
Villen kipparoidessa Suomi piti pintansa

ja ottelu meni jatkopåälle. Se ratkesi Vil-

len loistavaan määrikseen liki nånnille.

Suomi - Tanska &7 (flnaali)
l\4arkku palasi kentälle ja ensimmäiset
viisi påätä etenivät Suomen lähes täydel
lisen pelin siivittämänä tuoden 6'2 johto-
aseman. Tauon jälkeen Tanska pystyi hy-

vällå pelillä kipuamaan takaa-ajoasemas-
ta vlimeisessä oäässä tasoihin. Jatko-
päässå ratkaisu tuli viimeisellä kivellä,
Nlarkku tökkäsi lähes kokonaan näkwån
Tanskan kiven huonommaksi.

SUOMEN CURL]NGLEHTI
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E> VILLE LEHMIJS1(OSK

heittopään pelilinjalta eli hogilta toi-
sen pään teelinjalle. Hyväluistoisella
jäällä määrämittaiseen heittoon ku-

luu tällä välillä aikaa noin 25 sekun-
tia, kun taas huonolla luistolla aikaa
saattaa kulua vain 20 sekuntia, kos-

ka kiveä on heitettävä kovemPaa.
Luiston seurantaa tukevaa kello-

tusta tekee yleensä ainakin joukku'

een kapteeni. Jään luisto muuttuu
pelin aikana ja usein Iuisto paranee

alkupelin aikana ja huononee pelin

viimeisten påiden aikana peblin ku

luessa. Seuraamalla määrämittais
ten heittojen luistoaikoja kapteenilla
on tuntuma luisLon kehittymisestä ja
hän voi arvioida, tuleeko måärämit-
taiseen heittoon käYttää enemmän
vai vähemmän voimaa kuin edelli
sessä päässä.

Poistokellotus
Poistokellotuksessa mitataan aika,
jonka aikana kivi kulkee heittopään
pelilinjalta toisen pään pelilinjalle

kuvassa linjan B mukaisesti. Poisto-

kellotuksen tarkoituksena on lähin-

nä määritellä yhdenmukaisesti eri

kovuiset poistot, jotta kaikki joukku

een pelaajat käsittävät heiton sa-

malla tavalla. Kova Poisto on esF

merkiksi '7 sekuntia" ja hakkipoisto
"12 sekuntia". Kansallisen tason
huippupelaajat Suomessa heittävät
kovimmat pojstot tönäisemättä noin

kuuden sekuntin poistoina.

lntervallikellotus
lntervallikellotus lienee viimeisin uu-

tuus kellotuksessa. Kanadassa in-

tervallikellotusta on harrastettu rei-

lun kymmenen vuoden ajan, Suo-
messa vasta muutamia vuosia. In-

tervallikellotuksessa mitataan aika
kiven etureunasta teelinlinjalta pell'

linjalle eli "hogille" kuvassa linjan A

mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan
mitata aika takarajalta hogille, mut-

Kello
Sekuntikello on io melko usein

su om al ai se I I a ki n c u rl i ngpe I a ai al I a

havaittava varuste. Kapteenilla kello

on jo melko pitkään ollut Perusva'
ruste, mutta viime vuosina mYös

harjamiesten kellotus on

saavuttan ut suo si ota Su ome ss a'

Kiven irrottua heittåiiän kådestä
sen vauhti hidastuu jatkuvasti jään
ja kiven välisen kitkan vuoksi. Hyväl-

lä jään luistolla kitka on pienempi,
jolloin esimerkiksi pesän keskelle
heitettävän kiven nopeus on sen ko-

ko matkan ajan hiljaisempi kuin hei-

tettäessä huonoluistoisella jäällä.

Jään luisto muuttuu poikkeuksetta
pelin aikana ja luiston seuraaminen
on tärkeässä asemassa arvioitaes
sa halutunlaiseen heittoon tarvitta
vaa voimaa. Tässä arvioinnissa se-

kuntikello on usein hyväksi avuksi
[,4arkkinoilla on monenlaisia cur-

lingiin sopivia sekuntikelloja. Tavalli-

sen 4/ötäröllä roikkuvan tai kädessä
pidettävän sekuntikellon voi tavara-
talosta saada muutamalla kymme-

nellå markalla kun taas Puhtaasti
curlingia varlen suunnitellut kellot
joita voi tilata esimerkiksi Kanadas-

ta, voivat maksaa jopa 500 mark-
kaa. Käytännössä kellon hinnalla ei

niinkään ole merkitystä vaan sillä,
että kello on luotettava ja helppo-

kä!'ttöinen.
Kellon käyttämisen tulisi olla

mahdollisimman yksinkertaista ja
vaivatonta, jotta kellottaja voisi käyt
täå huomionsa kiven seuraamaseen,
harjaamiseen ja muihin tarpeellisiin
toimintoihin. Intervallikellotukseen
käytettävän kellon näppäinten on ol-

tava herkät, koska on kyse sekuntin
sadasosista. Seuraavassa on kuvat-

tu kolme kenties yleisintä tapaa kel-

lottaa sekuntikellolla curlingheiton
atkana.

Jään luiston seurantaa
tukeva kellotus
Jään luiston yleinen seuranta on

kenties perinteisin tapa kellottaa.
Kellotus voidaan tehdä esimerkiksi
kuvassa linjan C osoittamalta väliltä

apuväline curlingjäällä

ta tällöin aikaan vaikuttaa epävar-
muustekijänä liu'un alkuvaiheessa
erilaisista ponnistuksista aiheutuvat
häiriöt.

lntervallikellotusta tekevåt lähin
nä harjamiehet ja kellotuksen tarkoF

tuksena on saada heti kiven irrottua
kädeslä pelilinjan jälkeen arvio siitå,
kuinka paljon heitossa on voimaa ja
kuinka pitkälle kivi on siis liukumas-
sa. Voiman arvioinnissa tärkeintä on

kuitenkin harjamiehen harkinta ja

silmämäåräinen arvio. Intervalliaika
joko tukee tai kyseenalaistaa tämån
arvion.

Intervallikellotuksessa harjaantu-
neen kellottajan luotettava tarkkuus
on noin 0,05 sekuntia. Matkassa
tämä tarkkuus tarkoittaa hWäluistoi-
sella jäällä noin puolta metriä. H, r'ä-

luistoisella jäällä intervalliaiha tee-

linjalta pelilinjalle on pesän keskelle
nännille heitetyllä heitolla noin 2,80
sekuntia, huonoluistoisella jäällä ai

ka saattaa olla selvästi lyhyempi.
lntervallikellotuksen oleellinen

osa on "tietopankin" muodostaml-
nen pelin alussa. Omia ja vastusta
jan kiviä kellottamalla muodostetaan
käsitys siitä. millaisia in te r va llia ikoj a

eri kohdissa jäätä eri kierteillä heite-

tyt heitot edelllttävät. Lisåksi kellot-

tajan on muistettava. että intervalli-
ajat muuttuvat hieman pelin kulues-

sa jäån luiston muuttuessa Peblin
kulumisen johdosta. Kokemus aut-

taa kellottajaa arvioimaan luiston
muutosten suuruutta la suuntaa.

lntervallikellotuksen haittana on

sen harjamieheltä viemä aika. Kel-

lon lukemiseen kuluu aikaa vajaa

sekunti kiven irrottua ja tämä aika
saattaa olla kriittistä harjaamisen
kannalta. Hukka-ajan minimoimista
varten on kehitetty erilaisia haian
varteen kiinnitettäviä kelloliyppejä
ja myÖs kellon käyttöä harjoittele'
malla voi hukka aikaan vaikuttaa.
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SM-sarja pelataan nyt kolmatta

ja myös viimeistä kertaa Vieru-

mäellä, mikäli Oulunkylän halli-

h an ke tote utu u s u u n n ite I I u s s a

aikataulussa. Miesten mesta-

ruussarjassa on mukana kuusi

j ou kku etta j a 7-d iv i s io on as sa

se itse m än j o u kku etta pe I i sys-

teemin ollessa sama kuin edel-

I isel | äki n kaudella. N ai sten

mestaruussarjassa on mukana

vain neljä joukkuetta. jotka pe-

laavat kuusinkertaisen sarian.

SM-saljan avaustulnaus pelattiin jou

lukuun ensimmäisenä viikonloppuna tu
tun hwissä olosuhteissa. lMukana oli-
vat miesten ja naisten mestaruussar
jan joukkueet. Edustusjoukkueiden
osalta kisa palveli myös kenraaliharjoi
tuksena seuraavalla viikolla alkaneisiin
EN4 kisoihin. Kansainvälisestä kisaka-
lenlerista johtuen turnausviikonloppuja
on hajautettu ja 1-divisioona aloittaa
vasta 5.1.2001. Vaikka ensimmäinen
tu rnausviikon loppu sujuikin kokonai-
suutena ennakho-odotusten muhaises-
li, mahtui mukaan kuitenhin erityisesti

SM-sarja avatti in Vierumäel lä

jer l*

!-, f*
miesten osalta mukavia yllätyksiäkin.

Puolustava mestari ia miesten edus-
tusjoukkue, N4arkku U usipaavaln iemen
UPN-Data selvilti neljä ensimmåistä pe

liään voitokkaasti suvereeniin t)1,liin.
VestarUoukkueen hovimmaksi haasta
jaksi luokiteltu Perttu Piilon Eurocks
voitti kaksi ensimmäistä peliään odote
tusti, mutta kärsi kolmannessa pelis

sään kirvelevän tappion Jussi Uusipaa-
valniemen Pingviineille lukemin 6-9.
Viikonlopun suurin yllätys tapahtui kui-

tenkin neljännellä pelikierroksella sun-

nuntaiaamuna, kun Timo Kausteen kip-
paroima (vakiokapteeni Olli Rissanen
oli huilivuorossa) N4-Curling haatoi jän-

niltävien vaiheiden ja toisen jalkopään
jälkeen Eurocksit 7-6. Hieno esitys l\4-

Curlingilta! Kun samaan aikaan Ak-
Kausteen johtama Tigers voitti Pingvii-
nit selkeästi numeroin 9-4 olivat kaikki
sijat, turnauksen voittoa lukuunotta-
matta, vielä avoinna ennen viimeistå
kaerrosta.

Kahdesta tappiostaan sisuuntunee
na Eurocks lähti taistelutahtoa uhkuen
mestaria vastaan. Tiukan pelin ja jatko-
pään jälkeen Perttu Piilon johtama
joukkue onnistuikin kaatamaan UPN

Datan 9 8l HWä esitys Eurockseilta ja
osoitus siitä, mihin joukkue pystyy. Vii-

meisessä pelissään lvl-Curling ei anla-
nut mitään mahdollisuuksia Tigerseille,
vaan korjasi selvän voiton numeroin 8-
2 ja varmisti siten myös säilymisenså
mestaruussarjassa. Kun Pingviinit voitti
N/lika lvlalisen johtaman Joensuun Jouk-
kueen, oli joensuulaisten valitettavana

(D o.r cr'5c\E\ d v r-C r lvl rf o:l^l & ^rl FAr 'lr

Perttu Piilon Eurccks peitlosi viimelsessä otte-
lussa tunauksen voittaneen UPN-Datan.

<- Mika Malisen joukkueen kohtalona oli ptldc
ta tasaisessa avausturnauksessa divariin.

<- <- Jaana Jokela (kesk.) piti piniansa ensirF
mäisessä turnauksessa häviämättä peliäkään.

kohtalona pudota yhdellå voitolla seu'
raavaksi viikonlopuksi 1-divisioonaan.

Naisten me s taru ussarjasta odolet-
tiin viime vuotiseen tapaan tasaista.
lvlielenkiinto kohdistui erityisesti edelli-
sen maajoukkuekapteenin Anne l\4al-

min (os. Eerikäinen) johtaman joensuu

laisjoukkueen esityksiin. Jaana Jokelan
kipparoima edustusjoukkueemme piti

kuitenkin pintansa, ja haastajat taka
naan, voittamalla jokarsen pelinsä sel
vin numeroin. Muutoin pelit menivätkin
sitten täysin ristiin, mikä jåtti hieman
epäselvån kuvan joukkueiden tämän-
hetkisestä kunnosta ja tasosta. Viime
vLroden Slvl-sarjan kakkonen. HWinkään
Kirsi Nykäsen johtama joukkue ei saa-
nut parastaan irtija voitti ainoastaan
HYC:n Riikka Louhivuoren luotsaaman
joukkueen. Joensuulaisjoukkueen pelis-

tä näkyi vielä våhäinen yhdessäolo, ja
ainoa voitto tuli puolestaan Kirsi Nykå-

sen joukkueesla. Parempaa on var
mastijatkossa lupa odottaal Viime
kaudella varsinkin Sl\4-Cupissa loista-
nut (hopeaal) Riikka Louhivuoren jouk-

kue taas kaatoi Joensuun joukkueen,
ja kunhan suoritustaso vielä tasaantuu,
niin joukkue tulee aiheuttamaan "har-

maita hiuksia" vastustajilleen. Kun jäl'
jellä on kuitenkin vielä viisi kierrosta,
on kaikki mahdollista ja edustusjouk-
kueemme saa olla varuillaan; Sl\4-kulta
ja edustuspaikka omiin EIM-kisoihimme
on haluttua tavaraa!!
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Peja voitti kaikkien aikojen
kovatasoisimman Swedish Gupin
Tämän vuoden Swedish Cupiin
m arrasku i see n Ö ste rs u nd i i n

saapui paikalle todella kova
pe I u rijo u kko. M on et p itivät
turn au sta yhtenä kaikkien
a i koj en kovi m m i sta R uots i s sa
j ä rjestetyi stä tu rn a u ks i sta.

.ä

Turnauksen media-arvo Ostersundissa
oli melko korkea, onhan Peja Lindhol-
min johtama maajoukkue kotoisin kau-
pungista. Kuusiratainen halli osoitti jäf
leen käittökelpoisuutensa, kun 24
joukkueen viikonlopputurnaus pystyttiin
viemään kivuttomasti läpi kunnon kah-
deksan pään peleinå. Pelien taso oli
todella kovaa luokkaa verrattuna slys
kuussa pelattuun Oslo cupiin. .loukku-
eet olivat harjoitelleet todella paljon ja
maajoukkueillahan oli edesså EM-kisat
jo parin viikon päässä.

Turnauksen 24 joukkuetta oli jaettu
neljään kuuden joukkueen lohkoon.
joista kaksi parasta påäsi puolivälieriin.
Suomalaisjoukkueen lohkoa pidettiin
alunperin kovimpana, mikä osoittautui-
kin todeksi. Tämä ei tosin selitä sitå,
että Eurocks hävisi kaikki viisi ottelua

**=4
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Suomen värqä Ostersundlsia edustl Perttu
Plllonjoukkue.

vaikka muutamia hwiäkin otteita pys-

tyttiin esittämään PeJa Lindholmia ja
Norjan Järundia vastaan. Erikoisuutena
hammerin saajaa ei arvottukaan ennen
joka peliä, vaan joukkueet heittivät
määrämittaisen pesän keskelle ja lä-

himmäksi päässyt sai viimeisen kiven.
Pohjoismainen menestys turnaukse-

sa oli erinomainen. Välierissä pelasi
peräti kolme ruotsalaista sekå Pål Truf
senin johtama norjalaisjoukkue. Finaa-
lista tuli puhtaasti ruotsalainen Peja
Lindholmin sekä parin vuoden takaisen
Carlsenin lMlM-joukkueen selvitettyä
tiensä finaaliin. Finaalissa Peja hoiteli
rutinoidusti voiton kotiin lukemin 7-5.

Pohjoismaisen curlingin asema Eu'
roopassa alkaa olla melko vahva. l\4e'

nestys tuottaa lisää menestystä ja hy'
vät turnaukset houkuttelevat myös
ulkomailta hwiä joukkueita pelaamaan
pohjoismaihin. Parhaat skottijoukkueet
tulevat jo mielellään pelaamaan pohjoi-

seen ja uskon, että pian myös parhaita
saksalaisia ja sveitsiläisiä nähdään
pohjoisen rahaturnauksissa.

Swedish Cup
kuuluu yhtenä
osakilpailuna
Scandinavian Cur-

ling Touriin, joten joukkueiden pääpaino
oli Pohjoismaissa. Paikalla olivat luon'
nollisesti Ruotsin, Norjan ja Tanskan
maajoukkueet. Kaikista näistä maista
oli mukana myös muita tiukkoja maa-
joukkuepaikan haastajia. Suomesta
mukana oli Perttu Piilon johtama Eu-

rocks. Myös skotit olivat lähteneet mu-
kaan sankoin joukoin. Heiltä oli muka-
na peräti neljä joukkuetta, kirkkaimpa-
na tähtenä viime vuoden Euroopan- ja
maailmanmestari Hammy lvlcN4illan ja
uutena mielenkiintoisena tuttavuutena
tämån vuoden nuori E[,4-joukkue David
N/lundellin johdolla.

'ip
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joukkue menestyi Kanadassa

Uusipaavalnismen ioukkueen alku-
kauden valmistautumiseen kuului kah-
den viikon harjoittelu- ja kilpailumatkalta
Kanadan Ontarioon. Harjoittelun ohessa
joukkue osallistui Sault Ste. lvlariessa
pelattuun kovatasoiseen rahaturnauk-
seen, jossa olivat mukana lähes kaikki
Kanadan huippujoukkueet. USA:sta oli
kaksi joukkuetta ja Sveitsistä olympia-
voittaja Patrik Hrirlimanin joukkue. Kaik-
kiaan mukana oli 42 joukkuetta.

Suomalaiset aloittivat vaisusti hävi-
ten ensimmäisen ottelun, Seuraavat
kolme ottelua Uusipaavalnremen terä
vöitynyt joukkue voitti hwillä peliesityk
sillä, joista viimeinen tuli maailmanmes-
tari Stoughtonia vastaan. Seuraava ot-
telu oli varsin tiukka, jonka suomalaiset
hävisivät niukasti viimeisessä päässä.

Patrik Hii llman ia Mlke Harris ta.kkaavalslna.

Tämän jälkeen Uusipaavalniemen ryh-

män onnistui kaataa kova ja kokenut
Larry Pinoaun nelikko. Samalla varmis-
tui paikka ll joukossa. Seuraavan ot-
telun alku oli suomalaisille vaikea vas-
tustajan johtaessa neljån pään jälkeen
jo 5-1. Kanadalaiset eivät antaneet lo-
pussakaan yllättää itseään vaan veivät
voiton selvin numeroin selvittäen pai-

kan ouolivälieriin. Uusioaavalniemen
ryhmä kuittasi kuitenkin kiitettåvät
17 0OO mk palkintorahoina 9. siallaan
ja på4äsi parhaiten ei-kanadalaisista
joukkueista. Taakse jåi mm. Naganon
olympialaisten finalistipari (kuvassa).

Looouotteluun selvisivät Kanadan
kovimpiin kuuluvat Kevin l\4artinin ja
Wayne Middaugh'n joukkueet, joista jäl-
kimmäinen oli tällä kertaa kovemmas
sa iskussa vieden turnausvoiton häviä-
mättä oeliäkään. @ rH
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Hurrivihaa
E-> TOMMI HAT

Yleisesti eli urheilulajien saral
la on viritelty Suomi Ruotsi -vas-

takkainasettelua. Esimerkiksi
jääkiekossa ovat Ruotsi-Suorni
otte ut s',tyttäneet kummankin

joukkueen hurjaan taistoon voitos
ta, jossa kansallisuustunteet nou
sevat vahvasti pintaan. Lisäksi
kurnmankin osapuolen kannatta
jat saattavat intoutua melkoiseen
hurmokseen, jossa vastustaja ei
säästy pilkkaamiselta.

Usein on saanut kuulla arvoki
soista palattuaan että kyllä kai
harmitti kun ruotsalaiset kiilasivat
edelle tai vaikkei menestystä tul-
lutkaan niin jäipäs sentään hurrit
taakse. Oman joukkueeni osalta
tä,tn/ todeta ettei hurrivihaa juuri
tunneta - päinvastoin. Se ei kuu-
lu lajin luonteeseen ja on muistet-
tava, että juuri ruotsalaiset ovat
olleet auttamassa monin tavoin
suomalaista curlingia nousemaan
jaloil een.

Ruotsalaiset ovat tuoneet la
antaneet oppia, sekä toimittaneet
pelivälineitä maahamme auttaak'
seen lajin juurtumista itäiseen
naapuriinsa. Ensimmäiset kontak
tit taidettiin solmia jo 7O-luvulla
Eskiltunan cudaajien kanssa. Mo
net kansainväliset kilpailut ovat
vahvistaneet entisestään suhteita

Ia eikä pidä unohtaa ruotsalaisten
voimakasta tukemista ensimmäi-
sen cudinghallin saamisessa Suo-

meen.
Arvokisoissa on monesti saatu

apua ruotsalaisvalmenta.iilta ja
maiden edustusjoukkueiden våli-
set suhteet ovat olleet kautta ai-

kain erittäin lämpimät. H urttia
huumoria on viljelty puolin ja toi-
sin. Suomen saadessa ensimmäi-
set arvokisamitallit, ensimmäis-
ten onnittelijoiden.joukossa olivat
juuri ruotsalaiset niin pelaajat,
johtoporras kuin kisakannattajat
kin. Ja se ei ole ollut amerikka-

rt.
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laist$/listä imelää rnielistelyä tai
muodon vuoksi kehumista, vaan
he ovat olleetja ovat aidosti iloi-
sia puolestamme.

Niin kävi myös nyt historialli'
sen EN4-kullan ratkettua. Ensim'
mäisten joukossa olivat taas ruot
saliset laajalla rintamalla onnitte
lemassa ja etenkin Peja Lindhol
min joukkue oli silmin nähden lii
kuttunut voitostamme. He jaksoi
vat moneen kertaan korostaa
kuinka onnellisia he ovat puoles
tamme. Yleensäkin poihjoismai
den kesken on tuntunut kehkelty-
neen viime vuosina voimakas
yhteenkuuluvuuden tunne la he

viihtyvät hyvin yhdessä myös jäån

ulkopuolella.
Eli tältä pohjalta voisimme

unohtaa epäluulot länsinaapuri-
amme kohtaan ja sen sijaan edis-
tåä entisestään lämpimiå suhtei'
ta rakkaan vihollisemme kanssa.
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Hyvåä Uutta Vuotta 2OO1 kaikille lu

kijoille Vierumäeltä! Tämä on se vuosi.
jolloin tulee mahdolliseksi kerätä arvo-
kisamuistoja kotimaasta. Euroopan

mestaruuskisat Vierumäellå eivät voisi
olla sopivampaan aikaan. Pelaajien me-

nestyminen ruokkii mielenkiintoa cur-

lingväen ulkopuolelta ja uskon medran
kiinnostuvan kotimaisista arvokisoista
varsinkin kun menestys tähän asti an-

taa syyn odottaa jopa mitalia Salt Lake

Citystä 2002. muutama viikko Vierumä
en koitoksen jälkeen.

lvlinulla oli tilaisuus tutustua kisajär
jestelyihin Oberstdorfissa ja jälleen
opin paljon. Kaikheen sovellettiin pai

kallisia tapoja ja toteutus oli varsin pe-

rinteinen sahsalainen malli. Aivan hai-

kessa ei oltu pidetty kiinni kisajärlestä-
jän vaatimuksista, jotka EurooPan

Curlingliitto on kisojen hakuvaiheelle
asettanut. Tästä oppineena olemme
tulleet siihen tulokseen, että sovellam-
me olosuhteita ja toteulusta vallitseviin
oloihin myös Vierumäellä.

Suurin ero aikaisempiin EM-kisoihin
on kahden kaukalon malli. Jäähallin
vanhassa osassa pelataan B sarjan ot-

telut ja uudessa A-sarja. Tämä tuo vaa-

timuksia lisää låhinnä henkilöstön
måärän suhteen ja siihen tarvitaan
kaikkia innokkaita lajista kiinnostunei
ta mukaan talkoisiin.

Jäänteosta on sovittu Yhden maall
man parhaista jääntekijöistä Dave

[,4erklingerin kanssa. Hän saapuu Ka-

nadasta 2.L2. Vierumåelle ja on valmis
kerlomaan jäänleosta valmistautumis-
vaiheessa ennen kisoja. Olemme suun-
nitel leet jäänteosta kiinnostuneilla
kurssia, mikäli kiinnostusta löytyy. Da-

ven avuksj tulee Jörgen Larsen Tans-

kasta sekä Peter Luck Sveitsistä.
Kokeneet tuomarit ja tilastoihmiset

mahdollistavat kisan joustavan etene-
misen. Päätuomarina tulee toimimaan
Leslie Ingram-Brown Skotlannista apu'
naan avustavat päätuomarit Hans-Uli
Sommer Sveitsistå ja Christine Shaw

Skotlannista. Assistentteina toimivat
Sveitsiläiset Eeva Rothlisberger sekä
Christian Bangerter. Tilastoihin paneu

tuneet Saagerin paris'kunta ja heidän

assistenttinsa saapuvat tilasto ohJelml-

neen paikalle ja huolehtivat tulospalve-
lusta sekä tiedottamisesta sekä reaali-

aikaisista nettipalveluista kuvien kera.

Tämä hokoonpano tarvitaan hisojen

tason takaamiseksi, mutta myös sinuf
la voi olla iso rooli kisan onnistumisel-
le. Vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua
såhköpostitse tai Olli Rissaselle. Ki-

soissa tarvitaan jäälle sekä jään ulko-
puolelle lajista kiinnostuneila toimitsi-
joita, joten älä epäröi tulla mukaan -
kaikille keksitään kyllå töitä. Jä4estäjät
ovat varautuneet majoittamaan ja yllä-

pitämåän 50 vapaaehtoisen joukkoa,
joten mukaan kyllä mahtuu vielä. Ylläpi-

don lisäksi toimilsijat saavat käyttöön-

sä ja muistoksi kisa- asun.
Vapaaehtoisten mielenkiinto Saksas-

sa oli yllätys. yli 20 hahemusta" sain
jo paikan päällä ja uskon heistä suurim-
man osan oikeastikin saapuvan avuksl
joulukuussa. Näin kansainvälinen tun-
nelma on taattu myös toimitsijapuolella

tule mukaan nauttimaan siitä ja tutus-
tumaan uusiin ihmisiin.

Tehdään yhdessä hwät kisat!

Vierumäki 2-L.2OO7
Kari Piipari, ECC 2oo1 Pääsihteeri
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V- Suomen Curtingliiton valtakunnallinen
E7 varmennus.esr(usUaY

TUO JOUKKUEESI LEIRILLE SUOMEN
URHEILUOPISTON JÄÄKESKUKSEEN

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

* 3 huippuluokan jäärataa
' ammattitaitoinen henkilökunta tekemåssä
jäätä

" ll, pukuhuonetta, 7 kuivaushuonetta,
pesula, 30 hengen videoluokka

" sähköllä toimivat iäänhoitokoneet
* langaton äänentoisto, erilliset
videokuvaustasot

* runsaat oheisharjoittelutilat
urheiluhallilla

* testaus ja lihashuoltopalvelLit
* viihtyisät majoitusmahdollisuudet
* urheilijan tarpeita ajalellen valmistettu ruoka

seisovasta pöydästä
' asiantunteva, palveluhaluinen henkilökunta
" valmennusosaaminen

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

SUOMEN URHEILUOPISTO
Valmennuskeskts
19120 VIERUMAKI
puh. 03 U2411 (vaihde)
faksi 03 84U 228

wvwERLJMÄKI

MENES'TS
LOYTYY

strorlES't^

,C
(r\ö/



n memonam
Pertti Sipiläinen
22.70.L938-
30.10.2000

Suomen Cudindiiton pitkäaikainen sih-
teeri, lehtori Pertti Sipiläinen kuoli yllättäen
syöpäån 30.10.2000. Petteri, joksi me hä
nen ystävänsä häntä kutsuimme, oli toimi-
nut yli 33 vuoden ajan ruotsin-ja saksan-
kielen lehtorina ja pääss),t pari vuotta sit-
ten eläkkeelle. Petteri rakensi itselleen Sai-
maan rannalle kesämökin, jonka hän sai
valmiiksi viime kesänä. Syksyllä hän sai-
rastui, joutui ensimmåisen kerran elämäs-
sään sairaalaan, mistä ei sitten enää pa
lannut. Raju sairaus otti yliotteen nopeasti.

Petteri oli urheilumies, hän oli neljän-
nesvuosisadan aktiivisesti mukana HWin-
kään Palloseuran toiminnassa niin urheili-
jana kuin seuratoiminnassa. Curlingiin hän
tuli myös innolla mukaan. Hän perehtyi
lajiin, aloitti pelaamisen ja valmentamr-
sen. Valmennustaitoja hän kävi opiskele
massa Ruotsissa ja sieltä saatuja oppeja
hän välitti eteenpäin HWinkäällä. ltse hän
pelasi vuosia Hyvinkäån sarjassa ja vieraili
myös kansainvälisissä turnauksissa. Eri-

tyisen tutuksi hänelle tuli Uppsalan Guld-

äpplet-turnaus, johon hån osallistui pari-
kymmentä kertaa saaden sieltå monia
ruotsalaisia ystäviä, joita hän tapasi muu'
tenkin kuin curlingin merkejssä.

Suomen Curlingliiton sihteeriksi Petteri
valittiin jo Osmo Anttilan puheenjohtajakau-
della. Koko oman puheenjohtajakauteni
(1991-97) ajan hän toimi myös sihteerinä.
Hän oli aKiivinen, täsmällinen ja tunnolli-
nen sihteerin tehlävissään. Hänen kaut-
taan hoitui hyvin kansainvälinen kirjeenvaih-
to ja hän sai yståviå niin ECF:n kuin WCF:n
toimihenkilöistä. Petteri edusti Liittoa myös
muutamien Euroopanmestaruuskilpailujen
yhteydessä pidetyissä kokouksissa. Petteri
antoi panoksensa myös useiden Liiton jär-
jestämien turnauksien järjestelyjhin.

Luonteeltaan hån oli omaan rauhaansa
vetäytyvä. Omista henkilökohtaisista asi-
oista hän eijuurikaan puhunut. Hän arvos-
ti luontoa ja hiljaisuutta. Kun hänet oppi
paremmin tuntemaan, hänestä löWi huu-
morintajuinen ja reilu ystävä. Hän puhui

toistuvasti kulttuurin puuttumisesta suo-
malaises-sa curlingissa, halusi parantaa
jäållä käyttäytymistä ja arvosti asioiden
täsmällistä hoitamista. Vapaa-aikanaan
hän vetä),tyi luontoon; marjastamaan, seu-
raamaan lintujen elämää, vaeltamaan.
Sieltä hän ammensi voimia niin työel+

määnsä kuin harrastuksiinsakin.
Curlingin eteen hän teki vuosia pMeet-

tömästi töitä ja oli vahvasti rakentamassa
Suomen Curlingliitolle sitä kivijalkaa, jolle
pieni Liitto nyt vahvasti nojaa tunnustettu-
na lajina suomalaisessa urheiluelämässä.
lve curlingin ystävät muistamme lämmöllä
pelikaveria ja hwää ystävää.

Pertin muistolle

Kivet loppui, viikate viilsi,
uneen painui Petterin pää.
Meidän silmissä kwnel kiilsi,
iäks- muistosi elämään jää.

.iäävät miel i imme makoi sat retket,
curling yhdisti, veljiksi loi.
Eivät haihdu muistoista hetket,
vielä korvissa äänesi soi-

Soivat muistolles linnut ia sienet,
soitlaa bluesiaan metsä ja suo.
Uudet kivetjo löytäntt lienet-..
Si p i | äi se ltä te r ve i set tu o.

Sinusta kiitämme Taivaista lsää:
"Anna Perttimme laisia joukkoomme
lisää!'

- lvatti Orrainen

Kestävätkö hermosi
Kinkkucurlingissa?

"Suomi hallitsi hermonsa curling-
flnaalissa" otsikoi Helsingin sanomat
17.12. miesten voitettua EM-kultaa.
Kiitän lehteä curlingin uutisoinnista.
l\4inua vain on kautta aikain ärsyttänyt
tuo urheilujournalismin limbo selittää
hermoilla sekä voitot että taooiot. Ym-
märrän kyllä, että urheilukatsomossa
lajista riippumatta on tuulipukuisen
keski-ikäisen makkaransyöjän helppo
tulkita kentän taDahtumia selittämällä
epäonnistumlset hermoilulla.

Vaikka lajimme vaatiikin pelaajalta
monia muita lajeja suurempaa ja pitkä-
kestoisempaa henkistå kestävyyttä ja
keskittymiskykyä, on minusta våärin
pelkistää suorituksen selitys hermoihin.
UrheilUa kyllä itse tietää, milloin hermoi-
lu on vaikuttanut suoritukseen, mutta
ulkoouolinen sen harvoin voi todentaa.

Curlingin pelaaja voi huomata her-
moilunsa esimerkiksi siten, että heiton
suuntaan ja voimaan keskittymisen
asemesta alkaakin ajatella sen seura-
uksia: "voitamme, jos osun", "määris
on saatava ykköseksi tai olemme viisi
perässä" , "voittopuheessa pitää hauk-
kua jäät". Tällaista ilmiötä kutsutaan
tavoitteen siirtymäksi. Pelaaja voi me-
nettää hermonsa myös siitä. että epä-

onnistunut heitto vaivaa mieltä myös
myöhemmissä päissä. Hermoista voi
olla kyse myös esimerkiksi silloin, kun
koko pelin hwiä suojia heittänyt ykkös-
heittäjä tiukassa paikassa epäonnistuu
ja kivi ei tule edes peliin saakka. Näin
käy, jos pelaaja varmistelee liikaa.

Katsoja näkee vain lopputuloksen,
mutta ei tiedä mitä pelaajan päässä on
tapahtunut. lMiksi siis selittäisimme
asioita hermoilulla. Kokonaan eri asia
on nähdä pelaajan kiehuvan raivosta
tai paiskovan harjaansa pitkin seiniä.
Silloin hermot ovat kyseessä, tosin joil-
lekin se on vain hienostunut tapa käsi-
tellä tunteitaan ja siten mahdollisesti
Däåstä takaisiin oeliin.

Ajatellaan asiaa vielä tilastollisesti.
Jos pelaaja heittää kymmenen määrä-
mittaista, niistä vain osa tulee lähelle
keskipistettä. Selittävätkö huonot her-
mot nuo muut heitot? Toki Delin viimei-
seen kiveen liittyy paljon keskittymistä
häiritseviä asioita, mutta silti se voi
epäonnistua muistakin syistä. Jään
luisto on voinut muuttua heiton linjalla,
joudutaan heittämään huonommin tun-
netusta kohdasta tai kivissä on eroia.
joita ei osata ottaa huomioon.

Uskon, että Markun joukkue on jo

niin kokenut, ettei hermoilla voi paljon
selittää. Hyvä pelaaja nauttii pelistä ja
suoriutuu tiukassa paikassa yli oman
keskitasonsa. Näin käy helposti, jos
saavuttaa flow-tilan, jossa kaikki sujuu
kuin itsestään ja pelin ulkopuolisia asi-
oita ei edes huomaa. lvlinä vaihtaisin
Helsingin Sanomien otsikoksi kunnioit-
tavammin: "Suomi osoitti taltonsa cur-
ling-finaalissa".

Tåssä vielä lätkäkaukaloonkin sopi-
va vinkki hepulta nimeltä Art Suther
land, jonka postituslistalle olen itselle-
ni tuntemattomasta syystä päässyt.

TURKEY CURLING
This is a Ereat contest to run around
Thanksgivings and Christmas. Have a
local grocery store sponsor this event-
The selected contestants take turns
trying to slide a turkey from the red
line or opposite blue line into the net-
Small kids can curl from the nearest
blue line. The successful curlers win a
voucher for a turkey-

Miten olisi Kinkkucurling meillä
Suomessa?

Tomi
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PAhI
ioukkueineen

voitti seniorien SM-kultaa
Kil pai I ut käytiin peri nteiseen tapaan iuniorien SM-kilpailuien
kanssa samaan aikaan joulukuun toisena viikonloppuna ia
voittajaksi selvisi SOJuvulla Suomea EM-kisoissakin
edustanut Kai Pahlin ReW.

Osa ilmoittautumisista tapahtui
sekin perinteisesti, osalla joukkueis-

ta, varsinaisen ilmoittautumisajan io
umpeuduttua. Kaaviosta johtuvista
syistä pyrittiin parilliseen joukkue-

määrään ja muutamien päivien sou-
tamisen ja huopaamisen jälkeen
meillä oli koossa 12 joukkuetta, joka
on toistaiseksi suurin osallistuja-
määrä. Jussi Heinosen laatimassa
kaaviossa joukkueet sijoitettiin kah-
teen lohkoon, jolloin kullekin joukku-

eelle saatiin taattua viisi peliä. Peli-

en lukumäärä osoittautui sikäli han-
kalaksi, ettå muutamilla joukkueilla
oli "pakottava" tarve aloittaa pelit
vasta lauantaina. Jussi kaikesta huo-
limatta pystyi vastaamaan toivee-
seen ja kaikkien piti olla mallillaan

Yllättåviå poisjääntejä

Pelit lähtivätkin käyntiin huippuolo
suhteissa perjantai-iltana kello
2o.00. Lauantaiaamuna kello yhdek-

sån kåynnistyi toinen kierros jolloin
kuitenkin hyvinkääläinen Pahlin jouk-

kue joutui harmikseen toteamaan
ettei joensuulainen lssakaisen jouk-

kue ilmaantunut paikalle. Saman
harmin saivat lopulta kokea lohkon
muutkin joukkueet. Valtaosa seniorF
ikäisistä curlaajista lähtee tietysti
pelaamaan täysillä tähtäimenä voit-
to, mutta sitäkin tärkeämpää lienee
kuitenkin rehti ja hauska peli ja yh-

dessäolo. joten tällaiset pois jäämi-

set ilman minkäänlaista ilmoitusta
jättävät ikävän arven tapahtumaan.
Olisihan sentään reilua arvostaa
vastustajaa sen verran, ettå vaivau-
tuisi edes ilmoittamaan mahdolli-
sesta poisjäännistä. Pahlin epäonni
jatkui vielä sunnuntaina. kun muul

SUOMEN CURL NGLEHT

pelinsä pelannut Kanervon joukkue
jätti tulematta paikalle.

Turnauksessa pelattiin 26 otte-
lua, joissa nähtiin monia mielenkiin-
toisia ja yllättäviäkin tilanteita. On-
gelmatilanteita varten oli pestattuna
liiton puolesta påätuomariksi Mar-
kus Sipilä, joka hoitikin kunniak-
kaasti tehtävänsä. Taas kerran voi-
tiin todeta, että curlingottelun
lopputuloksen ennakoiminen ei vält-
tämättä ole kovinkaan yksinkertais-
ta - niin tasaisia monet otteluista
olivat. Ensimmäistäkään todellista
murskavoittoa ei kisoissa nähty.
Kaaviosta lohkovoittajat menivät
suoraan finaaliin ja hakkoset prons-

siotleluun. Alohkosta puhtaalla p€-

lillä selvisi ehkä pienoisena yllättäjä
nä Pieksämäen Kähkösen joukue.

Kähkönen sai vastaansa Blohkosta
hla/inkäåläisen Pahlin, joka oli en'
simmäistä kertaa mukana ikämies-
tasolla. Pahl kuittasi finaalista kirk-
kaimmat mitalit lukemin 7-4.
Onnittelut mukavalle joukkueelle!

A-lohkon kakkoseksi selvisi
Kausteen joukkue yhdellä tappiolla
ja Blohkosla pronssiotteluun valikoi-
tui Juntusen kokenut joukkue. Mie-
lenkiintoisten pelitapahtumien ja yh-

den jatkopään pelaamisen jälkeen
voitiin todeta pronssisten mitalien
arvoiseksi Kausteen joukkue. Luke-
miksi muodostui 9-7. T-heitoilla ei
tämänvuotisissa kilpailuissa tarvin-
nut ratkaista mitään.

Jälkipyykkiä

Oman lukunsa muodostivat puhelin-
keskustelut, jotka jouduttiin käy-

mään lauantain pelien päätyttyä,
kun ilmeni että joitakin pelejä oli

påätetty luovuttaa omien menesty-
m ismahdollisu u ksien huvetl.ua. Slvr-

tason turnauksessa ei mielestäni
tåmmöisiä ratkaisuja ole käytettävis-
sä varsinkin, kun toisen lohkon kärkl
odotti vielä ratkaisuaan kahden
oleellisen pelin tuloksella. Kaikki
kääntyi kuitenkin onneksi oikeinpäin
ja yhtä lukuun ottamatta joukkueet
saapuivat peleihin hyväksyttävillä
joukkueilla.

Tulevia SM-turnauksia silmälläpi-
täen on varmasti perusteltua kes-
kustella seniorikisoja koskevista
joukkueiden pelaajamäåristä ja pois-
jäämisten sanktioista liiton kilpailu-
valiokunnassa, kuten Slvl-sarjassa
on jo tehty. l\y'uutoin on tämäntasois-
ten kilpailujen järjestämismotivaatio
mielestän j kyseenalainen.

Kaikesta huolimatta toivotan an-

toisaa curlingkautta kaikille mukana
olleille ja kiitän osanotosta.

TIMO XAIJSTE

ToMr RANTAMÅKl

1. Pahl

2. Kähkönen

3. Kauste

4. Juntunen

5-6. Pekaristo ja Perkiö

7-8. lMusto ja Piilo

9-10. Palsanen ja Kanervo

11. Rinne

*r

Revyyn kokenut klppaf Kai Pahl.

@
d
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Yllätysmestari
iunhu SM:ssä

ry Junioreiden SM-kisat pelattiin 8. - 70.72. Vierumäellå.

Panoksena oli paitsi SM-titteli, myös pääsy

Yläkuva: Aku NaGteen joukkue oli yksi
ennakkosuosikeista, mutta tällä kertaa
m€taruus iåi haavceksi.

Perttu lmmosen (2. vas.) luotsaama Stone
henget vonyi iloiseen yllägkseen vleden
Suomen mestaruud€n nimiinsä. Lisåksi
ioukkueessa pelashrat Jamo l(alilainon,
Tero Salo la Arttu lmmonen.

MM-karsinnat pelataan tällä kertaa
Tanskassa ja PIM-kisat Vierumäellä. Uu-
si Suomen mestari edustaa molemmis-
sa kisoissa ja hopeajoukkue on muka-
na PM-kisoissa.

Turnauksessa oli tällä kertaa neljä
joukkuetta: Perttu lmmosen Stonehen-
get Hyvinkäältä, Mikko Saastamoisen
joukkue, jossa oli pelaajia ympäri Suo-
men, Aku Kausteen joukkue påäkau-
punkiseudulta sekä Riku Harjulan Pik-

kupäälliköt HWinkäältä. Pelisysteeminä
oli kaksinkertainen sarja kaikki kaikkia
vastaan,

Ennakkoon oli arveltu Saastamoi-
sen ja Kausteen joukkueiden olevan
vahvoilla mutta jo ensimmäisessä pe-

lissä koettiin yllätys: Pikkupäälliköt voit-
ti Saastamoisen joukkueen. l\4yöhem-

missä otteluissa Stonehenget ensin
hävisi Kausteen ja Saastamoisen jouk-

kueille, mutta toisella kierroksella hy-

vinkäälåiset olivat löytäneet turbovaih-

junioreiden MM-karsintoihin sekä PM-kisoihin.

E> MAR{us srprLA ld vrLLE LEFMdskosnl

sen joukkueella oli näin kahden pis-

teen etumatka ja viimeinen kivi lähdet-
täessä viimeiseen päähän. Saastamoi-
nen onnistui saamaan pari hyväå
nojakiveä, mutta Stonehenkien koko
viikonlopun kestänyt poistoputki (Tero

Salo heitti aiemmassa ottelussa mm.
viiden metrin ratsastuksella tuDlaDois-
ton ja oman suojaan!) sai hienon pää-

töksen ja Suomen mestaruus matkasi
HWinkäälle. Joukkueessa pelasivat
kaDteeni Perttu lmmosen lisäksi Jarmo
Kalilainen, Tero Salo sekä Arttu lmmo-
nen.

Slvl-hopeaa ja Pl\4-kisapaikan sai
siis lvlikko Saastamoisen joukkue, jos-
sa heittivät lisäksi Vesa Hirsimaa, Kalle
Lehtomäki ja Ville Kärkkäinen. Pronssi-
set lätkät lähtivät Kausteen joukkueel-

le, jossa pelasivat Kausteet Aku ja Ok-

ko sekä Tony Träskelin.

J

teen ja voittivat vuorotellen molemmat
ennakkosuosikit. Kun Saastamoisen
joukkue voitti Kausteen poppoon kaksi
kertaa niukasti eivätkä PikkuDäälliköt
onnistuneet voittamaan enempää otte-
luita, jouduttiin Suomen mestaruus rat-
kaisemaan Saastamoisen joukkueen ja
Stonehenkien uusintaottelulla.

Ottelun ensimmäinen pää meni
Saastamoisen joukkueen painostaes-
sa, mutta Stonehenkien kippari Perttu
lmmonen sai paikattua viimeisellä ki-
vellään kaksi pistettä joukkueelleen.
Seuraavat kaksi päätä pelattiin nollille,
minkä jälkeen Saastamoinen sai hyväl-
lä oelillä kaksi oistettä. Viidennessä
päässä Stonehenget joutui q/fymään
yhteen pisteeseen, mutta kuudennes-
sa päässä he saivat varastettua kaksi
pistettå Saastamoisen määrämittaisen
jäädessä lyhyeksi. Seitsemännestä
päästä Saastamoisen joukkue onnistui
saamaan vain yhden pisteen, ja lmmo-

SUOMEN CURLINGLEHTI 15
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ESPOO
Otan emen Jy lääjat ry
lvlarkku Huotari
kori (09) 452 s229
työ (09)156 1454

HEINOLA
Sport Club V erumaki
Kari P ipari
puh (03) 8424 T 303
rax (03) 8424 T 208

HELSINKI
Eläintarhan Cur ingk ubi ry
Erja Ruohomaa
ryö (09) 148 03 684
fax (09) 

.147 
078

He sing n Y iopiston Cur aa_lat ry
iukka Lehtonen
koti (09) 374 1150
GSt\t 050 3633 852

Kulosaari Curling K ubi ry
Sar Wicklund
koti (09)684 8570
GSI\I 0400 467 128

Tapanilan Efä Curling C ub
Aarre To vonen
puh 040 502 0133
puh 0400 271 333

HYVINKÄÄ
Hyv nkään Cuding ry
Paavo Kuosmanen
kot (019) 450042
GSN/ 040 5896129
fax (019) 419445

Hyv nkään Pal oseufa ry
Kar Orra nen
kot (019) 452 210
ryö 020 475 2269

Hyv nkäån Tahko ry
I kka lvusto
kot (019) 484 025
ryö (019) 453 700
fax (019) 419 891
GSM 0500 480 2.tT

JOENSUU
Joensuun Cur ing ry
lvl ka l\,4a inen
tyo (013) 31'1 458
fax (013) 311 459

KUOPIO
Kuopion Curlaajat ry
Matt Kartano
koti (017) 261 2667
GS[/ 040 552 7226

LO IMAA
CC Lo maa ry
Juha Jalonen
koti (02) 762 7818
työ \02)2674922
GSt\4 050 505 9988

PIEKSÄMAKI
PieksämakiCur ing ry
Jauno Kahkönen
koti (015) 6.15 963
tyo (015) 7BB 2531
fax i0l5) 7BB 2900
GSt\t 040 5.t 7 T0'r5

VANTAA
A Curllng ry
Yrjö Franssi a

koti (09) 879 6985
rvo (09) 870 62 502
räx (og) 870 62 522

M Curl ng ry
0 | R ssanen
koti (09) 878 1987
ryö (09) 216 7254
fåx (09) 276 725 1

GSM 040 5s3 12:

Tammikuu
26-2a. SlM-turnaus lll Vierumäki

Helmikuu
09-11. Nuorten PlVl Vierumäki

2f25. SlM-turnaus lV lMyyrmäki

Maaliskuu
L5-25. Nuorten lvllvl-kilpailut Odgen, USA

23-25. SIM-Cup Loimaa

31.3-8.4. N4N4-kilpailut Lausanne

Sveitsi

Huhtikuu
2O-22.O4. FinnishBonspiel Hyvinkää

-

Lämmin kiitos!
Haluan kiittää lämpimästi niin Suomen curlingliittoa kuin muitakin
curlingystäviä merkkipäiväni muistamisesta.

Matti Orrainen

-

SM-sarjan vi imeisen turnauksen
rahapalkinnot
Miesten mestaluussariai
1. 6000 mk
2. 4000 mk
3. 2OOO mk
4. 1OOO mk

1"Div,
1. 1000 mk

Naisten mestaruussarja:
1. 4000 mk

HALLITUS VUONNA 2OO1

Puheenjohtaja
Olli Rissanen
Kivivuorenkuja 4 A 3
O162O Vantaa
e-mail:
olli.rissanen@megabaud.fi

Varapt!heeniohtaia
Riikka Louhivuori
Pietarinkatu 4 A 9
OO14O Helsinki

koti {09) 878 1987
ryö lo9) 276 7254
fax \O9) 276 7254
GSMO4o 553 1233

GSr\4 040 733 4278

koti/fax (o9) s87 1308
GStVO40 563 0530

email: riikka.louhivuori@congreszon.fi

Juhani Heinonen (O19) 437 576
lvlika Malinen 05O 343 7759
Perttu Piilo O4O 771 1085
N4ikael Skog O4O 563 0530
l\4arkku Uusipaavalniemi O4O 524 O52a

(o9) 870 625O2
040 s57 0070
o40 756 5742

Liiton pankkiyhteys:
l\4eritaHyvinkää, tilinro 102950-217608


