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Sisältö
Suomataisissa curtingpiireissä on jo pari kautta
puhuttLr innostuneestj Lajin kovasta noususta.

Hjenot a woki sa m enestykset jå lajjn olympiastatus
ovat<in tuoneet paran_Lksid vieu oiene_ låj'n'ne
näkyvyyteen ja tunnettuuteen. t4elkein kaikki
pplaajat ovat sadneet (elo.rad ldi'n l- eroL\qia
esimerkiksi työpaikojttaan. i4yös olympjakom jtea

on kasvatiånur [Lkedd_ menesryksen myöLä jd

(url rg ralliD"oiekti alo:reiiiin io hWis'd ajoin
ennen otympialajsia.

Viime aikoina on kuitenkin monen mieleen

noussut kysymys mjLlojn ja kuinka tämä kaikki
jutkisuus ja buumi atkaa näkyå varsinajsesså

toiminnassa. Se että Laji on esitlä tiedotusvälineissä
ja kahvipöltäkeskusteluissa ej olekaan tarkoittanut
sitä, että harrastajamääråt kasvaisivat.
KärkijoukkueetLe suunnattu oLympjakomjtean tuki
ei hyödyttänytkäån suoranaisesti [aajempia
harrastajamääriä. Viime kevääksj taj täksi syksyksi

kaavaiLtu hatli ei otekaan vaLmiina vastaamaan

otyrnpjabuumin asettamiin haasteisiin. Patjoltr

kysymys on pjtkään jatkuneesta oravanpyörästä:
uusia harrastajja ej saada njin kauan kujn ei ole
kunnottisia harrastusmahdoltisuuksia ja kunnoltisja

harrastusmahdotlisuuksia ei saada niin kauan kuin ei

ote tarpeeksi hanastajia.
Fijtjs harrastajien keskuudessa ei onfeksi ote

kadonnut minnekään. Vaikka seurojen jäsenmäärät

e'\,är ole kasva_eet, oval yhä u<eannaL petdd ål

entjstå aktiivisemmin mukana. Uusia seuroja or
syntynyt muutaman aktijvjsen ihmisen ympärjtte ja

Iitto on välittänyt useampja kivisarjoja ed puoLjLie

Suomea.
Veidän l,ailkipn c-rl'ngrd-dstå- en tehtävä

on nyt huolehtja siitä, että kovastj esiltå
otlut tajimme ei painu unohduksiin. Seurojen

tehtävä on kanavoida lajin jutkjsLrus innostukseksi
pai<all',et.d td5oIta. iluippupelaai'en rayLyy p:rää

lajj otsikoissa tuomatla rnenestystä. Liiton
tehlivinä o'1 ,.oordinoidd to'nirtaa ja Lukea 

'eu 
oja

uusjen pelaajien hankinnassa. Ja njin kuin on

aina puhuttu, hattin saantj on ensjarvoisen tärkeää.

HaLtiyhtiön tehtävänä on kanavoida hanastajissa
.ålyvä in'rostLs koko halliprojektin hvddvksi.

Tämä tapahtuu parhajtef ojkeatta ja riittävätlä
tjedottanriselta sekä positiiviseLla asenteeLla tuiewa
käyttäjiä ja tatkootyöLäjsjä kohtaan.

Pjdetään yhdessä huoti lajjmme kasvu uran
jyrkentämjsestä.

Mukavaa curtingkautta kaikilte!

Perttu

PS. Suomen curlingtjjtto täyttää tänä vuonna

kunnioitettavat 25 vuotta. Viratlisena tjitor
rekisteröintjpäivänä 22.2. jädestetää,r
juhtailtaltinen. Pistäkäähän päjvämäärä

katentereihinne jo vatm jiksi.
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puheenjohtaian
palsta

Yhteistvöttä tisää Mvös vammaisurhei[u

curtingratoja mukaan curlingiin

Curlingtiitto on päättänyt toimia
yhteistyössä Suomen JääkiekkoLiiton
kanssa, jotta Suomeen saataisiin
lisää curtingratoja. Tarkoituksena on

saada sekä uusiin jäähaLti han kkeisiin
että myös saneerattaviin kohteisiin
sisättytetyksi curti ngrata/ratoja. Asia

kiinnostaa myös jääkiekkotiittoa,
koska tänä päivänä uusien
jäähallihankkeiden aikaansaaminen ei
vätttämättä onnistu enää niin helposti
petkän jääkiekon varassa: tarvitaan
[aajempaa käyttäjäkuntaa, mih jn

curling tarjoaa hyvän vaihtoehdon.
Curtin gLiiton ensisijaisena tavoitteena
on saada valiLtuihin kohteisiin erittisiä
curLingratoja, siis jääkiekkokaukaton

ulkopuotetta petkästään

curlin gkäytössä otevia peLipaikkoja.

f4ikäfi tämä ei ole mahdollista, on

erityisestj niissä kohteissa, joissa

on kaksi kaukatoa tavoitteena saada

toiseen kaukaloon merkityksi kaksi

tai useampi curtingrata ja kauka[o

curtingkäyttöön kahdesta kotmeen
peräkkäisenä päivänä viikossa.
Ensimmäinen palaveri jääkiekko[iiton
kanssa on pidetty ja ensimmäjset
kohteet valittu - katsotaan miten
käy... Curtingtiitto tutee myös

tekemään opetusmi n'isteriötte
esityksen siitä että valtionapua
hakevat jäähatLi han kkeet, jotka
ottavat mukaan curtingin, saisivat
hyvitystä valtionavun määrässä.

Pyörätuoticurlin gin ensimmäiset,
epäviratLiset Mi\'4-kisat pidettiin tämän
vuoden tammikuussa Sveitsissä. Ja nyt
pyörätuoticurting on myös hyväksytty
viratUseksi lajiksi seuraaviin
paratympiataisiin Torinoon. Seuraavat
iYM-kisat tuttaan järjestämään vuonna
2004, jotta viimeistään ensi vuoden
aikana WCF:n jäsenmaat saavat
järjestettyä kukin virattiset maansa

mestaruuskitpaitut. Myös meidän otisi
nyt tähdettävä mukaan tähän
toimintaan, mikä asettaa taas uusia

haasteita niin liitotte kuin
jäsenseuroi lteki n. Pyydänkin nyt
jäsenseuroja selvittämään
mahdottisuudet ottaa myös

pyörätuot'icurting mukaan omaan

toimintaansa. Curlingtiitto tuLee

setvittämään asiaa omalta osattaan
vattakunnan tasolla ja lähestymään
seuroja tarkem min as'ian tiimojLta.

0sa[[istu

keskusteluun !

Olen useaan otteeseen
perään kuuluttanut osaLlistumista
yhteiseen tojmjntaan ja rakkaan

tajimme kehittämiseen; jos ideoiden

toimittaminen liiton hallitukselle on

tuntunut liian hankalalta tai jopa
"pelottavatta", niin nyt on uusi

mahdottisuus osa[[istua keskustetuun:
L'iiton nettjsivuitte (www.curting.fi ) on

avattu uusi keskustetuatue, jossa voit
käydä keskustelua ajankohtaisista tai
miettä vaivaavjsta curlingia koskevista
kysymyksistä sekä esittää om ja

ideoitasi siitä, miten toi mintaamme
voisi kehittää. 0tkaa siis aktiivisia
ja vaihtakaa ajatuksjal To'ivon, että
meittä on runsaasti uusia ideoita
purtavaksi jo atkanutta kautta si[mä[[ä
pitäen. Ja hattitus haluaa edetLeen

aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan,

JUL<l P'Ld^oo y,,LcyLLoi

Curling on hauskaal

0[[i Rissanen



lyhyesti

Joukkueet Reginassa, Kanadassa 7. -

70.11.2002 petattavaan ensim mäiseen

curLingin ContjnentaI Cupiin on vatittu.
ContinentaI Cup on gotfin Ryder

Cupia vastaava Pohjois-Amerikka
vastaan muu maailma -kitpaitu, johon
valitaan kummaltakin osapuo[etta
kotme miesten ja kotme naisten
joukkuetta.

200 000 dottarin (CAD) arvoisessa
kilpaitussa petataan netjässä eri
kitpaituformaatissa. Mukana on

normaatin joukkuekitpaitun tisäksi
sekajoukkueottelu, yksilökilpailu, sekä

skini. Kaikista osa-atueista saa

pisteitä, joiden perusteetla ratkeaa
koko kilpailun voittaja.
Patkintosummasta voittanut osapuoti
saa jaettavakseen 125 000 dottaria ja
hävinnyt osapuoli 75 000 dottaria. TSN

tetevisioi kilpailun ja luvassa on 32

tuntia suoraa [ähetystä Kanadassa.

Muun maailman joukkueeseen kuuluu
5a[t Lake Cityn otympiavoittajat Pål

Trulsen, Norja, sekä Rhona Martin,

Skottanti, joukkueineen. Lisäksi
joukkueeseen kuuluu kaksinkertajnen
maai[manmestari (1997, 2001) Peter
"Peja" Lindhotm Ruotsista, sekä

nelin kertai nen maailmanmestari
(19s2, 1995, 1997, 1998) Elisabeth
Gustafson Ruotsista. Joukkueen
täydentävät 1999 maaitman mestari
Hammy McMillan, Skotlanti, sekä

2000 MM-kitpaitujen ja 2002
0tympiataisten hopeamitatisti Luzia
Ebnöther Sveitsistä.
Pohjois-Amerikan joukkueeseen

kuuluvat Kanadan 0tympiaedustajat
Kevin Martin ja Kelley Law. Lisäksi
joukkueeseen kuuLuvat tämän vuoden
maaitmanmestari Randy Ferbey, sekä

Kanadan tämänvuotinen naisten !1M-

edustaja Colteen Jones. IJSA:sta

Po hjois-A merika n joukkueeseen on

vatittu tämän vuoden MM-semifina[isti
Paul Pustovarja vuoden 1999 MM-

hopeamitatisti Patti Lank.
Pohjois-Amerikan joukkueen
kapteenina toimii kaksinkertainen
maaitmanmestari (1980, 1984) Rick
Folk. Muun Maailman joukkueen
kapteenina toimii vuoden 1979

maaitmanmestari Kritian
Soerum Norjasta

Pohjoisamerikkalaiset

MM-kisoissa

e\.:

Kanadan Ketownassa petatut junjorien
MM-kisat oLivat pohjoisamerikkalaisten
juhlaa. Poikien mestaruus meni

Kanadaan ja tyttöjen mestaruus
USA:han. Molemmissa fi naaLeissa

häviävänä osapuoLena oU Ruotsi.
Poikien puoletla Kanada otti jo
viidennen peräkkäisen mesLaruuden.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että Kanada otisi päässyt hetpotta.

Se hävisi round robinissa Sveitsille
ja myös vätierä ja finaa[i olivat
tiukkoja otteluita. Finaati tosin oti
melkoista varmistetua päättyen 3-2
ja sisättäen peräti kuusi nottapäätä.
Tyttöjen puolella voittaja LJSA oli
round robinin jälkeen vasta
kolmantena, mutta se peittosi
välierässä hienosti Kanadan ja siis
finaatissa Ruotsin tiukasti 7-6.
Pronssitte pojissa ytsi Skottanti ja
tytöissä Kanada.

Montreatissa asuvan skotti Bob

Martinin 1997 kehittetemä
tutkajärjestetmä yteistyy kovaa vauhtia
maaitman curtinghatleissa.
Järjestetmän ideana on lasersätejden
avutta mitata kiven tarkka vauhti
eri kohdissa jäätä. Näin voidaan
hetposti ja kätevästi saada dataa

kiven hidastuvuudesta ja harjauksen
voimakkuudesLa. l'4yös kivien vertait-
ja sopivien parien löytäminen
hetpottuu. Eri kivet [uonnothsesti
myös käyttäytyvät eri tavalla
erilaisissa otosuhteissa. Petkä[[ä

sekuntjkettotta on tättaisen laajan
tutkimuksen teko melkeinpä
mahdotonta, mutta Martinin
kehittämättä tutkatta sekin onnistuu.
Tutkan hinta tättä hetketlä on 558
Kanadan doltaria eU noin 395 euroa

Ma rti n sanoo myyneensä [aitteistoja
noin 50 ympäri maailmaa. Muun

muassa olympiavoittaja På[ Tru[sen

kertoo käyttäneensä tättaista tutkaa
vaLmistautuessaan otympialaisiin. Bob

Martinin tuoteva [ikoi maa n kuutuu
myös tuote nimettä "Linjatuomari':

Siinä lasersäde suunnataan heittäjän
kädessä olevaa kiveä kohti, jossa

on tunnistin. Näin pystytään

suomen curlinglehti 2/2002
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analysoimaan heiton suunnassa

tapahtuvia virheitä.
Toivotaan, että [aitteistot yteistyvät
ja taajentavat huippucurlingin tasoa
entisestään. Tutkan avulla ainakin
voitaisiin kätevästi järjestää

harjauskitpaituja. Saatajsiin täättä
Suomessakin kenankin selvitte kuka

oikein on se kovin harjaaja.

Vuoden 2OOE

MM-kisat myönnettiin

USA:han

Tämän kevään MM-kisojen yhteydessä

Maaitman curlingliitto vat'itsi vuoden
2006 lvlM-kisojen pitopaikaksi
LoweLlin. Lowet[ sijaitsee USA:ssa

Massachusettsi n osavattiossa. Ensi

vuonna eli 2003 petataan Winnipegissä
Kanadassa, 2004 Gävtessä Ruotsissa ja
2005 vielä päättämättömässä paikassa

Kanadassa. MaaiLman curtingtiitto on

Lisäksi saanut itmoitukset sekä

Lillehammerista Norjasta että Etelä-
Koreasta, että ne voisivat otla
hatukkaita tuLevaisuudessa
järjestämään MM-k'isat.

Vaikka seuraaviin MM-kisoi hin on

vielä melkein vuosi aikaa, odottaa
Winnipegin kaupunki kisoja jo innotta.
Lippupaketteja on jo nyt myyty 14

000 kappaletta, mikä tarkoittaa noin
37 000 katsojaa jo tättä hetkettä.
Tuo luku on suurin pi'iftein saman

verran kuin tämän kevään MM-kisoissa
Bismarckissa kävi katsojia yhteensä

Ensi vuonna Winnipeg Arenatle
odotetaan noin 7 000 katsojaa per

kienos. Winnipegin järjestelykomitea

ilmoittaa myös, että sittä on kisoja
varten jo 1 200 vapaaehtoista.

Post-Olympic Gurling

Boom

otsikon termi on tuttut tutuksi
monitLe curlingharrastajitte eri puotitla
maaitmaa täLE kevätkaudeLta.

Varsinkin IJSA:ssa curling on saanut
runsaasti julkisuutta, pelattiinhan sekä

otymp'iataiset että MM-kisat tänä
keväänä juuri sie[[ä. Hanastajamäärät
ovat nousussa ja uusia seuroja
perustetaan ympäri maata, jopa
[ämmöstään tunnettuihin Daltasjin,
Los Angetesiin ja FLoridan 5t.
Petersburgjin. USA:n curli ngliitto
korostaa nimenomaan TV:n merkitystä
lajin suosion kasvattamisessa.

Kii nnostuksen kasvaessa lajiamme
kohtaan olem me jäLleen uusien
haasteiden edessä ja niihin haasteisiin

vastatessa jokaisen panos on tärkeä.
Eräs keskeisimpiä haasteita Lajimme

kehityksen kannatta on pitää laji
mahdo[[isimman patjon jutkisesti

esittä. Etsittäessä tapoja, joitta
saisim me curtingia näkyville
tiedotusvälineissä muutoinkin kuin
seuraavan 0lympiahuuman aikana,
Suomen curlingtijtto on ryhtynyt
parantamaan curting'in näkyvyyttä ihan
perinteisin kotikonstein. Laj'itiittomme
nettisivujtle (http://www.curling.fi ) on

nimittäin keväättä avattu täysin
uunituore ja uusinta tekno[ogiaa oteva

foorumi, julkinen keskustelualue, jossa

rekisteröityneet käyttäjät pääsevät

kirjoittamaan mielipiteitään maajtman
kuutuvitte. Viestejä pääsevät Lukemaan

myös rekisteröitymättömät
nettisurffaajat, joten otetettavasti
atueeL[e eksyy satunnaisia
matkailijo'itakin aina silloin tätlöin.
Jo heti ensimmä'isten viikkojen aikana
sivustotta käytii n aktiivista keskustetua

päivän potttavista aiheista, joten
setvästikin tättaisette patve[ulte on

ottut kysyntää. Hiljaisemman kesäajan
jätkeen aktiiviteetin taso on jäL[een

setvässä nousussa, joten ei muuta
kuin kaikki mukaan harrastamaan
jutkilausuntaa webissä!

Näkymä keskusteLuatueen aloitussivulle, jossa

näkyvät keskusteLuryhmien nirnet ja käyttäjän
toiminnot,

suomen curlinglehti 2/200

Kiina on uusin ja

samalla 37. jäsen

Maailman

curlingliitossa

Ensimmäisissä pyörätuo[icu rli ngi n MM-

kisoissa voittajaksi seLviytyi isäntämaa
Sveitsi. Loppuottelussa kaatui Kanada

Luvuin 6-4. Pyörätuoticurtingissa
petataan sekajoukkuein, joten
maai [man mesta riki ppari [Jrs Bucherin
joukkueesta töytyy niin miehiä kuin
naisiakin. Heti MM-kisojen jätkeen

Kansainväli nen Para[ympiakom'itea
itmoitti, että curting on
paralympialajina seuraavissa kisoissa

Torinossa 2006.
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Ensimmäistä kertaa MM-kilpailuissa

Jo ennen olympialaisia oli
selvåä, että Markun joukkue
ei lähtisi samalta kokoon-
panolla MM-kilpailuihin. Kun
Markku soitti ja kysyi mukaan
turnaukseen, piti ensin
keskustetla asiasta sekä
kotona että joukkueen
kesken. Titannetta helpotti
se, että mukaan oti tähdössä
myös Kiiskisen Ka[[e. Siten
toisena harjamiehenä olisi
tuttu peli kaveri. Joka tapauk-
sessa päåtin ottaa haasteen
vastaan.

Harjoittetu kisoihin atkoi oikeastaan
saman tien. Atkuvaiheissa se oli
lähinnä harjoittelua oman joukkueen
kesken. Lisäksi aLkoi henkisesti
vatmistautuminen sjihen, että kisoissa

otisi todennäköisesti edessä
ykkösheittäjän hommat normaatin
kakkosen paikan sijaan. Atoin seurata
ykkösheittäjien heittoja ja
harjoituksissa yritin keskittyä
nimenomaan niihin ensimmäisii n

määrämittaisiin. 0li aika yllättäväå.
kuinka eritaista on heittää
ykkösheittäjän paikatta kuin totutusti
kakkosena. 0tympiataisten jälkeen
aloitettiin sitten harjoittelu MM-
joukkueen kanssa ja pikku hiljaa
edettiin kohti kisoja.

Harjoittelu oti oikeastaan aika
samantaista kuin mihin oli totuttu.
Patjon poistoja ja vähän peliä sekaan.
Huonoa va[mistautumisessa oli se

että ennen MM-kisoja ei ole oikein
tarjolla turnauksia. joissa olisimme
voineet kokeit[a joukkueen taitoja.
Siten ensim mäinen yhteinen peti

tätlä kokoonpanotla oti 14M- kisojen
avausottetu.

Itse kisapaikalte saavuttiin avajaisia
edettävänä päivänä. Saapuminen otisi
voinut otla aiem mi nkjn, siirryttijnhän
kokonaan toiselte mantereelle ja
aikaeroakin oti melkoisesti. Yttättäen
huono-onninen matkataukkuni oli
jätteen matkannut jonnekin muuatle

mukanaan minun kaikki varusteeni
ja Akun petiasut. Käsimatkatavaroista
töytyi ainoastaan curtingkengät ja
seuraavana aamuna otivat ensimmäiset
harjoitukset. Tässä vaiheessa ei paljon
hymyityttänyt. Kaverejtten [auku'ista
töytyisi kyttä aamutreeneihin
varusteet, joten aikaa o[i päivän
verran [aukun löytymiseksi. 0nneksi se

kuitenkin saapui yön aikana ja jäätte
päästiin omissa tamineissa.

Bismarck oti aika pieni paikkakunta
ja se myös näkyi. Hotettiamme
vastapäätä oli iso ostoskeskus ja
sen takaa näkyi jäähatti, jossa kisat
petattiin. 0stoskeskuksen ympäriltä
oli useita ruokapaikkoja ja niinpä
liikkuminen kävetten oti helppoa.
Itse hatti vaikutti todetta tämpimättä,
mutta muuten olosuhteet otivat
ainakin ensikertataisen mietestä
toistavat. l,4uuten paikkakunnasta ei
ote patjoa kerrottavaa. Ihmiset
vajkuttivat perin ameri kkalaisitta ja
juuri kukaan ei varmaan tiennyt
mitään curlingista.

Ensimmäiset harjoitukset eivät
vie[ä eronneet mitenkään normaalista.
Avajaiset oli varsin vaikuttava
kokemus ensjkertalaisette ja sitloin
tajusi ehkä ensimmäisen kerran

otevansa MM-kilpai[uissa. Ensimmäisen
petin atettua tuo ei kujtenkaan
vaikuttanut ja petiin pystyi
keskittymään aivan kuin normaatiin

otte[uun. PaikatlisiLla asukkaitta ei
hirveästi otlut curtingtuntemusta ja
katsojjsta vattaosa oti kisaturisteja.
Siten meteli ja kannustus ei oltut

mitenkään äänekästä. Toinen

merkittävä seikka o[i se, että otimme
jo aiem mi n petanneet omatta
joukkueelta kaikkia Pohjoismaita
vastaan (kaikista voitto atla) ja siten
vastustajat otivat osittai n tuttuja.

Petit otivat siis varsin samantaisia
kuin isommissa kansainvälisissä
turnauksissa. Tietysti petit erosivat
siinä mielessä, että joukkueem me

oli uusi, Ennen turnausta emme

otteet petanneet yhtään kunnon petiä

yhdessä ja tämä ehkä vaikutti jonkin
verran ensimmäisissä peleissä. Pelien

aikana tuti ti[anteita, joissa tietty
komento tai kommentti tarkoitti meille
eri asiaa kuin mihin Markku ja
Vitte otivat tottuneet. Näistä setvittiin



usein yrityksen ja erehdyksen kautta.
Nlyös uusi heittopaikka vaikutti jonkin

verran petaamiseen. MM-kitpaituissa
peLattiin myös kellon kanssa, mikä oti

eritaista kuin mihin on tottunut.
Itse peUen tunnetma vaihteU

aika paljon sen mukaan, ketä vastaan

petattiin. Skottantia ja Kanadaa

vastaan katsojia ja kannustusta oLi

ehkä eniten. JääLtä sitä ei mielestäni
erityisemmin havainnut. Muita pelejä

seuratessa tu[i huomattua, että omien

kannustamisen lisäksi annettiin arvo

myös vastustajan onnistumisitle.
Jään utkopuoletla asiat oti varsjn

hyvin organisoitu ja kun ej vielä ote

vertailukohtaa, voi vain todeta niiden

toimineen. Jou kkueettam me oli kaksi

"jsäntää", jotka kuskasivat meitä ja
joiden kanssa vietimme aikaa yleensä,

kun emme otteet curtinghallitta. Kuten

ajemmin totesin, ei curting ollut
Bismarckissa kovinkaan tunnettu
urheiLutaji ja siksi monelle sai

ensimmäiseksj setittää, mistä petissä

on kyse.

Turnauksesta jäi [oppujen [opuksi

kuitenkin hyvä mieti. Vaikka oma

heitto ei oltutkaan oikein kohdallaan,
pääsimme joukkueena varsin hyvätte
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tasolLe. Mielestäni en liioittete, jos

väitän meidän kuutuneen turnauksen

netjän parhaan joukkoon. Nyt kun

peteistä on jo paljon aikaa, niin sitti
harmittaa se yksi roska, jota ilman
ainakaan Kanadasta ei olisi tuttut
maailmanmestaria. Tojsaalta setitykset
ovat aina setityksiä ja [oputliseen

tulokseen täytyy otta tyytyväinen.
Nätkää jäi seuraavilte vuosiLle ja
saatoimme todeta, että o[emme olteet
i han oikeitta jätjittä. 0dottetenkin
mie[enkiinno[[a, että pääsemme

näyttämään omalla joukkueetla mihin

kykenemme. Kokemuksena turnaus oli
kuitenkin tärkeä tutevia vuosia varlen
ja auttaa varmasti seuraavan kerran

kisoihin [ähdettåessä.

TEEMU SALO

lSABIOY

ABLOY' RIIPPULUKOT - Entistäkin Vahvempia!

An ÄSSAAa-OY G|dip conpdry



Maajoukkue päätti pitkäaikaisen yhteistyönsä

suomen curlingin aivan uudelle tasolle
nostanut maajoukkue hajosi.

Menest!|ksekäs Markku lJusipaavalniemen
kipparoima maajoukkue päätti pitkån urakkansa

Satt La*e Cityn tatviotympiaLaisiin. Joukkue otti
heti atkuun tavoitteekeen Suomen saattamisen
mitalikantaan arvokisoissa ja sen mukaan

myös harjoittelu ja muu elämå suunnåttjin.
Alkup€räjnen tavoite eti ärvohsamitali tuli
raavutettua kaikkien yll:itykseksi jo vuoden 1998

MM-kisoissa.

VieLä kerran onnittelut ja kiitokset
koko porukatle hienoistå saavutuksista. Tåssä

artikketissa poikien mietteitä. Lukekaa ja
muistetkaa. Joukkueessa ovat haastateltujen
lisäksi vuosien varretla pelanneet Jussi

UusiDaavatniemi sekä Raimo tind.

Markku Uusipaavalniemi

1. Pitkåaikainen edustusjoukkue hajosi,
Misså muodossa pelaaminen osattasi jatkuu?
Aktiiviura jatkuu.

2. l',likå oLi mieleståsi tårkein tekijå
uskonattoman hienon positiivisen
menestyskierteen aikaansaamisessa?
Perusrekjjöiden hiominen nittävån hyvätte tasotte
nittävättä treenaamisetta.

3.0nko otlut kiinnostusta siirtyä valmennus-
tai yhdistystehtåviin?
Homma jatkuu samankattaisena. Nattin nyötä
varrnaankin vålrnennustojminta tisääntyy osatlani

4. Suomalåinen (urting on menestynyt hyvin
viime vuosina. Mittä tutevaisuus nåyttåå?
Siiä tasoa mjttä joukkue oti, on vajkea tavoittaa
hetkessä; väatii tavoitteeLLisb ja juåväa harjoittetua
useamman vuoden ajan nykyisjttä peLaåjitta.

Curtirghaltjn tuto poistas onneksi rjittävän hyvien

harjoitusotosuhteiden puutteen kotinraasta, joten

tuievat cudingtähdet setvjävät huomattavasli

hetpommilla uhrauksjtta, kun ei tarvitse matkustaa

ulkomaitte harjoittetua var.en.

5. Luutetko ettå petaatte vietä joskus
yhdessä?
tuuten, että ainakin jonkun tul|rauksen iutemmejoskus
petaamaan yhdessä. Kokojoukkue on omån rooLinsa

maaitman terävintä kä*eä ja curtjngin petaamjseer

pätee sama kuin pyörättä djoon: keffan opiituaan 5en

odd dird. t i '.operaneer på;sev;l nopFa.r ala 5il
tähette huipputa5oaan, mjkäti veri vetää kitpdcurLjngiin

tdkairi'r. Toivon, että joukkuee'r jäsenei jatkavat

peLaamista, yhdessä tai erjkseen. Se edesruttaisi
suomataisen huippucurLirgin tason nostamista.

6. Mikä jåi hienoimpana hetkenå mietiin?
Nienoin hetki cu insulåtta on toistaiseksijå
ehdottomasij ensimmäisen arvokisamitatin ( 98

1414-pronssin) vojuaminen, joka oti pitkäaikajsen ja
tavoitteettisen hådoittetun päämäärä ja huipenturna.

En usko, eitä vastaavdd tunnetta voir enää

petaajauråLLa saavuitaa. En usko, että edes

olympiakutta aikdansåjsj yhtä syvää ja pitkäkestoista

mietih!ryän tunnetta, kuin -98 !l!l-pronssi. Seuraavina

tjstatta on Euroopan mestaruus 2000 (Loistava

turnaus kokonaj5uudessaan joukkueetta) ja

ensimmäinen Suomen mestaruus kapteenina -96

(patkitseva ja pakotlinen vätitavoite matkatta kohtj

1. Pitkäaikainen edustusjoukkue haiosi.
Mis5å muodossa petaaminen osattasi jatkuu?
Jatkan pelaamista Sl4-saiassa ja Hyvinkäättä Iuomas

Vuoren joukkueessa. El4-kjsat ja mahdotliset Ml,1-kisat

oos EM-knajoukkue tähtee), sekä niihin vatmjstavat

turnaukset peLaan UPN l4aken kanssa. Panostar
pe.ååm seer nahdotti5uuu\ pr nJlaan tyor ohe\ d.

2, Mikå oti rnietestäsi tårkein tekijä
uskonattoman hienon positiivisen
menestyskierteen aikaansaami5essa?
0i.ear lotoonpånor loytyrine ,, lovdhl.o lyörielo ja

Cudingin asettarnjnen etusiiatte, ennen työtä... tåi

3,0nko otlut kiinnostusta siirtyä valnennus-
tai yhdistystehtäviin?
Tarkoitus on toimia Vuoren junionjuokkueen

vatmentajana oman pebamisen ohetta. Muuhun

yhdistystojmintaan ei otetarkoiius osattistud.

4. Suomatainen curting on menestynyt hyvin
viine vuosina. MiLtä tutevaisuus nåyttäå?
Tutevaisuuder kannatta on 0Lrtunkytän hatti

avaindsemassa. Jotta kärki tddje'ree on useamman

petaajan päästävä haioitteLenaan ja petdamaan

hyvissä otosuhieissa, kohtuutliseen hintaan. Esim.

Vjerumäki (tai muut jääkiekkohattit) ei tarjoa
iodettista mahdottisuutta päivittäiseen haiojtietuun.
Tulevaisuudessa curtinqir taso nähdakseni nousee

rnaaitmatta. Suomette on tärkeätä pysyä iassä

kehityksessä mukara. Tutevat kaksi kautta näyttåvåt
suunnan Suomen curtinsiLte. Tä*eätä on pysyä 7

parhaan joukossa Euroopassd jå jatkaa 14lvl'kisaputked.
-alld ral-dolli\leråå1 0lynpiapdil kd SJomFLL. 2006.

nikä kuten nähtiin on todetta iärkeä curtinqin

kehittymisette rnaassamme. Nyt or uusien kaverejden

aika näyttää kyrtensä...

5. Luutetko ettå petaatte vietä joskus
yhdesså?
En usko, että petaamme iäysin samassa kokoonpanossa.

Ehkä jossajn kujtenkjn...

6. Mikå jäi hienoimpana hetkenå mieleen?

11l"l'pronssi -98, Kamtoops, Canada

Tommi Häti

Witte Måketå

1. Pitkäaikainen edustusjoukkue hajosi.
Misså muodosså petaaminen osaltasi jatkuu?
Drlraasti 

I 
j jhdvrrelvrulneLn',!d. oelddl rårv'rtaessa

våramiehenä perinteikkäässä Rewysså.

2, Mikä oti mietestäsi tärkein tekijä
uskonattoman hienon positiivisen
nenestyskierteen aikaansaamisesså?
Kyttä se oh eri osjen summa. Ej mikään ykrittäinen
tekijä nostanut meitä maaitmaf huiputte. Kaikkier

sitoutumiren määrätj€tojseen hadoittetuun,
kitpaiteminen utkomajtLa, tieto-taito, merkjttävå

taloudettinen tuki, kipparipetj ja l4arkur totaat'nen
uhrautumjnen tajitte. Siitä se pääasiassa koostui.

3. Maajoukkueura on ainakin toistaiseksi ohi.
0nko topettamispååtös toputlinen?
95 %:sti kitpaura on ohi. Toki sitå saattaa vietä jossåjn

vaiheessa mukåan innostua, mutta enää ei ole rahkerta

sarnanlajseen rääkkiin, eikå håluja.

4. otiko topettamispåätös hetppo ja mitä
syitä siihen oti taustatta?
Päätös oti hetppo ja tiedosså monta vuotta etukäteen.

Aikansd kutakin ja nyt on ajka keskjttyå muihjn

tärkeämpiin juttLrihin etämässä. Pääasiattinen syy oti

topuLta Loppuun pataminen. Narrastuksesta oti tuLLut

puo[päivätyötä. Harrastus haittasi työtä ja iyö haittrsr

5. 0nko oltut kiinnostusta siirtyå vatmennus-
tai yhdistystehtäviin?
Juun nyt tuntuu sjträ eitä otan rciLustj etäjsyyitä
tajiin parin vuoden djan. Katsoiaan sitten töytyykö

innostustå. Kyttähän sitä tuti kartutettua curtjng

tieioutta sjinä määrin eitä otisi hyvä ior edes joku

meistä jakairi sitä muittekin innokkaitte. Joukkueemme

tieto-tdjto oti kiistatta aivan huipputuokkaa

Euroopassa, jostå suuri kiitos kuutuu tuonnoiLisesti
!13*uLLe.

6. Suomatainen curting on menestynyt hyvin
viime vuosina. Mittä tutevaisuus näyttäå?
Veikkaan että mitdteja saadaan odotelta joitåkin

vuosid. l'4ikäti Eurocksita nittää intoa ja saavat

rahoituksen kuntoon, on heittä [upa odottaa

menestystä muutamar vuoden kututtua. l,4drkun

ja Witten uusien projektien menestyspotentjaatjsta

on vietä vaikeå sanoa nitään. Najsten puotetta

titanne näyttää synkättä atuokisamenestyksen osatta.

Tutevajsuuden turuaamiseksi junjoritoimjntaa tutisi
setvåsti

7. l-uutetko eftå peLaatte vietii joskus yhdessä?

Våhva veikkaus on että tuskjn koskaan. Osa poirkasta

saattaå tokijoskus vieLä Lyöttäytyä yhteen.
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8. !1ikä.iåi hienoimpanå hetkenä mietiin?
l"lonia hienoja hetkiä koettiin rnenestyksen muodossa.

Petittisesti 0bersdorfin Ell-kisat oLi iimantiinen
suoritus, muttå fijtiksen puotesta ehdottomasti hienorn
kokemus oti ensimmäif en arvokisarnitati
vuodetta 1998.

PS Kiitokset nijtte kaikitle, jotka jädestivåt mitatistiLLe

aina j!htattisen ja ikinruistoisen kotiinpatuun.

6. Suonatåinen curling on menestynyt hyvin viime
vuosina. ltiiltä tuLevaisuus nåyttåä?
otemme aika ohueLtajäättä. l4enestystä on tuttut
enttäjn kapeatte sektorille. Kåytännössä menesty! on

kasaaniunut yhdette joukkueette ja se on nyt pojssa.
l4itä sen jäLkeen? Hyvä kysymys. ljetotaito on karttunut
valtavastj menestysvuosjen aikana, joten pohja on

otottisempi uuden menestyksen hankkjmiseksi kuin
rneittä oLi aikanaan. !linun sitmissäni tutevaisuus
näyttää jopa hivenen synkättä: uusia, kovaan
harjoittetuun hatuavia ei ote vieLä kovinkaan montaa
joukkueettjsta, hat[ ei oLe vietä pystyssä, tajin
jäsenmäärä on hätyttävän åthaatta. Nyt totutun
kattaiser rnenesiyksen odottajat saattavat pettyä,
jos iuleekin muutarnia Laihempia vuosid. Nyt pitää
keskittyä työntekoon ja uskoa sen meneltyksen joskus

iutevan. Töjtä on patjon edessä, mutta montå hjeroa
juftuå on nryös tutossa, kuten hatti fetsjnkjin,
Hyvinkään hattin parannus, curtinqin posiijivisen
jmagon kasvu ja kasvaneen tjetotaidon tuoma tisäys
pelaajien kehitykseen. i4ahdoLLj5uuksid on vdjkka
mihin, jos jaksetaaf tehdä töitä ja uskoa siihen miiä
tehdään.

7. tuutetko ettå petaatt€ vielä joskus yhdesså?
Kos(aar ei pida saloå'?rkoskåån", nJrå J<loåkqe1i
s€'räyttää aika epätodennäköisettä.

8. Mikä jåi hienoimpana hetkenå mieLiin?
Huippuhetkjäja nujstoja on tietysti patjon.
Iunnetmdltjsjmpia het:(iä otivat ensirnrnäisen
pronssimitatin vastaarottaminen -98 Kamtoopsin

i4l4'kisoissa, koskå otimm€ jymy-yttättäjiä kaikitle.
Toinen hieno hetki oti kuunnetla l"laamme taulua
korkeimnatLa korokkeetta E14-kisoissa 2000 sekä
jokainen keftå, kun otemm€ paLanneet mjtatit
kaulassa kotjmaan tentokentätte, jossa on ottut
perhetiäja yståviä oitamassa vastaan. Samojn

tietysti otympiataiset olvåt kok€mus sinänsä kaikkine
siihen tjittyvire asioineen. Nämä ovat päättimmäisenä
mietessä tättä hetkettä.

5.0nko oLtut kiinnostusta siirtyå våtnennus- tai
yhdistystehtåviin?
Eipä ainakaar toistaiseksi.

6. Suonalainen curting on menestynyt hyvin viim€
vuosina. Mittä tulevaisuus näyttäå?
Ihan hyvättä, ajnakjn miesten puotetta on tahjakkajta
ja ennen kaikkea ifnokkaita petaajia otenrassa, kiipa'Lu
sm-tittetistäkjn turtee otemaån pjikästä aikaa tosi
mieLerkiintonta, Eurocksitsaanevat tiukkaa vastusld

7. LuuLetko että pelåatte vieLä joskls yhdesså?
Ehkä jonkun yksittäjsen turnaukef voimme joskus

8, Mikå iåi hjenoimpana hetkenä mieliin?
Upeiia muisioja on påtjon, varamiehenä sajn kokea

hienojå hetkiä upean joukkueen mukana ja sajn nähdä
mitä .urtins huipputasotta on. 0tympiataiset ovat
tietystj asia, jota on hieroa muistetta vietä njin kauan

kun jotain yteeneämuistaå.

Jari Laukkanen

1. Pitkåaikainen edustusjoukkue hajosi. I'lisså
muodossa peLaaminen osaLtasi jatkuu?
Petaamine'r nrinun kohddtld jatkuu enttäjn
satunnaisestj kuuluiran Rewyn varamiehenä. oten
va'aniehen:j Re/yy1 joLkk-ee(så Hyvirkäär \å!d( djd
joukkueen nimjtistdn seitsernäs mjes eti pelaan vain
rLUtanan otteLrl Pyvirkäån .ajassa e1s' käJdFlLä. jo(
sitalaan. 0len kdytånrolliserri kårroen "reLåkållå'. jo\

2. Mikå oti mieleståsi tårkein tekijå uskomattoman
hienon positiivisen menestyskierteen

0n monia tärkeitä tekjjöitå: Kjppari-llarkur
paneuiunrjnen tajii'r ja se'r satoihin, hyvän tiimin
jäsenten toistensa löytäminen, ha'joittetun määrå
ja taatu, jokaien yksitön hatu kehittåå itseään ja
joukkuetta, mahdottjsuLrs ha'rkkja kokemusta ja oppia
utkomailta, hyvä itsetuottamus. Ainakin nämä tekijät
nousevat päätjmsenä rnieteeni.

3. Maajoukkueurå on ainakin toistaiseksi ohi. 0nko
topettamispåätös lopultinen?
0ten henkitökohtaisesti tuvannLrt otta sivusså åinakrn
tämån tutevan kauden- Jatkosta en ote sanonut vietä
mitään. Jos motivaatio jostakjn joskus töytw, on
rnahdottista, että oten jolLajn taitta mukana kuviois,a.
tn Lupaa mitäär, mutta en myöskään sano "ei koskaaf
enää': 0vet ovat aukjjoka suuntaan.

4. otiko lopettamispåätös heLppo jå mitå syitå
siihen oti tå!ståttå?
Minutte se oti hetppo. oten olLutjoukkueer mukånå

sen aLustå tähtjer ja uh€nrut kaiken vapaa-aikani sitLe.

Päätös hujLista/Lopettamisesta syntyj jo aikaisemmjn,
ennen viimeistä kauttå. Nyt on aika panostaa
nL'L1in åsio h n kJlel pe Lree\pe1. Iydhdr jc Lser5d
koututtdmiseen. 0t€n itojnen ja onnettinen sijtä, eitå
oten saanut otLa mukana tässä ryhmåssä, mutta nyt on

aika katsetta uusia iuuLia eLämässä.

5. onko ottut kiinnostusta siirtyå vatmennus- tai
yhdistystehtäviin?
( rål n olpr noled rreRrnyr. irrra tälU l-etlella
tuntuu sittä, että oten myös em. saroitta kantanut
korteni kekoon ainakin toistaiseksi. 0nhan takdn
monja vuosid esjm. tijton hattituksen jäserenäja
vardpuheenjohtajana kuten myös Hyvjnkään seuran

rnonivuotiner puheenjohtajuus. Sårnoin oLen oltut
rä (rFn ioJklup den vdtrelrdjdnd noret aruolisar.
joten sitäkin on kokeiltu. Tättä hetkettå ei ote

mjnkäärtaista innostusta kumpjinkaan tehtävjin.
Toisaattå jos joku hatuaa kuunnetta neuvojani, oten toki
vatmis antamdan niitä.

Pekka Saarelainen

1. Pitkåaikainen edustusjoukkue haiosi. Misså
muodossa petaaminen osattasi jatkuu?
Nlt piieLer iutevan ratven taukoa curtirgin suhteen.

2. Mikå oti mieLestäsi tårkein tekiiä uskomåttomån
hienon positiivisen menestyskierteen

Itsehän tutin mukaan våramieheksj v. 2000 syksyLtä.

Pojai otivat tehneetjo monta vuotta kovåå työtä
' url,1q-npne\rvu\"r eteen ld siUhär otj tu..rtl,' r ja
tuLi yhä tisää useiden rnjtatien muodossa. Kyttä se

tinkimättömän kova treeni oti pojat huippuå kohti

3. Maaioukkueura on åinåkin toistaiseksi ohi. 0nko
lopettåmispååt6s toputtinen?
Iuskinpa se toputtinen on, harrastetumietessä tutee
varmaan vietä kjveäjoskus viskottua, Laji on 5en vemn

4. oLiko topettamispååtös heLppo ja mitå syitä
siihen oli taustatta?
Prcjektj, johon pääsjn mukaan oLj ajatettukjn
olymp'alaisiir .iri. jorel oli e11ållå r -dosd, ",lel
homnd \i '; ruodossd erii jdtku. 5'kiti piiros ol'

-i|-t-sa^rP
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Tuomarointia

aPUokisoissa

Tarinani atkaa siitä, kun eräänä
joulukuun atun arkipäivånä
kännykkäni soi ja Vierumäen
curtingin EM-kisojen kiireinen
sihteeri Johanna kysäisi
halukkuuttani ryhtyå kisoissa
tuomarin tehtäviin. Aluksi kysetin
hieman tuomarin tehtävänkuvasta.
koska itse[[äni ei ollut siitå
mitään kuvaa. Eihån

Johannatlakaan siitå mitään
tarkkaa kuvaa o[lut, mutta
kuultuani ainoastaan kahden
suomalaisen saavan loDulta
kunnian toimia kisojen ajan
tuomarin tehtävissä, påätin ottaa
haasteen vastaan.

Tuomarointitehtävät alkoivat p'ikaisetla

kurssi lla mittaustitanteen
toi mitta misesta. Itse mittataitteiden
käytön tjsäksi käytiin täpi tukuittain
pieniä käytännön tuomaroinnissa
opittuja niksejä, joita ei äkk'isettään

tulisi edes ajatetteeksi. Näitä otivat
mm. jäättä liikkumiseen,
radiopuhe[i nliikenteeseen sekä

mittala'itteiden käsittetyyn ja
säitytykseen tiiLtyvät seikat. Kaikkein

tärkeimpänä asiana pikakurssitta opin
kuitenkin perinteikkään toimintamattin
curLingin arvokisojen tuomaroinnissa:
Virheitä ei sattita.

Ensimmäinen järkytys tuli eteeni
jo kun sain kuitattua kisatoimistosta
itsetteni työasusteet. Toppatiivin
rinnassa [uki IJMPIRE, eikä suinkaan
REFEREE, kuten aktiiviset
penkkiurheitijat ovat tottuneet
tuomareita kutsuttavan [ähinnä
jääkiekossa ja jatkapattossa - myös

aikanaan eräässä suomalaisessa

komediasarjan sketsissä.
Hetken totuttelun jätkeen njmitys
atko'i kuitenkin jo pukea ja tuntua itse

asiassa lajin erinomaisuuteen sopivan

eritaisetta ja arvokkaatta.
Kisojen ensim mäisenä päivänä

pidettiin koko tuomariorganisaation
järjestäytymiskokous. Kokouksessa

minutte setvisi [opulta tuomarien

tehtävänjako ja kisojen aikataulu.
Tuomarit jaettiin kotmeen pääryhmään:
jäättä työskenteleviin tuomareihin
(Umpires), päätytuomareihin (End-Ice

lJmpires) ja peli li njatuomarei hi n

(Hog-Line Umpires). Lisäksi tuomarjsto
jaettiin ryhmien sisättä kahteen osaan,
yksi kumpaankin hattiin. Titaisuuden
jätkeen kisojen päätuomari Leslie

Ingram- Brown ojensi kaikitLe

tuomareiL[e pinssit ja työasuksi itse
painattamansa cotlege-paidat, joissa

hauskasti skand'inaavisten kirjainten
puutteessa kisapai kkakunnan nimi oti
painettu muotoon ViERU iYAKi.

Tuoma ri kokou ksen [isäksi
ensi m mäisenä päivänä pidettiin myös
joukkuekokous, jossa tarkastetti jn

joukkueiden paikattaoto sekä

täpikäytiin pelijärjestetmä ja kisojen

organisaatio. Tässä tiLaisuudessa

meidät, jäättä työskentetevät tuomarit.
esitettiin erikseen joukkueitte.

Jätkeenpäin kuutin kisojen
päätuomarin mietipiteen, jonka

mukaan yLi puolet viikon tehtävistä
on hoidettu, kun petaajakokous on

läpiviety kunniatta ja kaikki asiat
täpikäyden. Joukkuekokouksessa
päätuomarj myös peräänkuututtj
joukkueiden kapteenien vastuuta
petititanteiden ratkaisemisessa, sillä

aina kun tuomaria tarvittaisiin
ongelmatiIanteen ratkaisemiseksi,
toinen joukkueista otisi vähemmän

tyytyväinen ratkaisuun.
Heti ensimmäisettä pelikienoksetta

[ähtien huomasin, että tuomarien
keskuudessa va[[itsee seLkeä

arvojärjestys - ja hyvä näin.

Päätuomarin ja avustavien
päätuomareiden työskentely oti

rutinoitua ja toimi kuin hyvin öLjytty

koneisto. Atun vastuutehtävät jätettii n

kokeneimpien suoritettaviksi ja
kokemattomam pjen tehtäväksi jäi
seurata sivusta ja yrittää oppia.
LopuLta tojsetta pe[i kienoksetta
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ytemmättä taholta tuli ilmoitus, jonka

mukaan seuraavan mittauksen
hoitaisin minä. Ensi m mäiseksi tiedon
saatuani ajattetin, että joko sitä
nyt piti tähteä kokeitemaan, mutta
hetken pohdiskelun jätkeen atoin
jo mielessäni kertai|.[a mittaus-
toimituksen tärkeimpiä asioita ja näin

keskittyä tutevaan koitokseen.
Ja tutihan se sieltä loputta vastaan

se ensimmäinen mittaus. Itse toimitus
on kai kessa yksin kertaisuudessaan
perin helppo, mutta tä[Laisessa

arvokisassa yksin kertaisii nkin asioihjn
tuLee kiinnittää suurin mahdolinen
huomio. tJseimmiten virheet
tapahtuvat juuri sittojn kun [uutee
kaiken hoituvan kuin'itsestään ja
koska virheisiin ei o[[ut varaa, jokaista

tiikettä oti harkittava tarkkaan.
Suorituksen jälkeen A-hattjsta vastaava

avustava päätuomari Hans-lJlrich

Sommer antor' suorituksestani
patautteen: kaikki meni ihan hyvin,
mutta paran nettavaaki n jäi.

Ensikertalaisen kokemattomuutta
en muistanut pitää huotta siitä,
että joukkueiden pe[aajat seisovat
mittauksen aikana joko Hog-Linen

takana tai kentän utkopuolella, radan

päässä. f4yös mittaLaitteen nostossa

oli huomauttamisen varaa: suorituksen

[oppupuoleLla keskittyminen siis

herpaantui ja iLmeisesti nostin
mittalaitteen itmaan jotakuinkin
vaakatasossa, kun tarkoitus on nostaa

keskitappi ensin setvästi itmaan ja
topuksi vasta pesän uLkokehää kiertävä
pää - näin varmistetaan ettei jää

halkea.

Ensimmä'isen kerran jä|.keen

oLin entistäkin tarkempi ja loput
kisaviikon aikana suorittamani
mittaukset sujuivat mallikkaastj ja
virheittä - myös tetevisioidussa
suorassa [ähetyksessä, jossa tuti
muistaa muutama yLimääräinen seikka.

Tottahan tuomari n tehtäviin kuutui

muitakin tehtäviä kuin kivien
mittausta, kuten esim.
petitinjarikkomusten iLmoitus
joukkueiden kapteeneitte ja eritaisten
ongelmatitanteiden ratkaisu. Petien

väti[[ä tuomarien tehtävän kuvaan

kuutui myös tarkistaa, että
pistetauLuilta oU seuraavatla
kierrokse[[a petaavien joukkueiden

nimet ja ensimmäisen pään viimeisen
kiven omaava joukkue oikei n

merkittyinä. Myös joukkueiden

harjojtusten kuuLutukset otivat
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vastuu[[amme.
Kaikk'ien näiden työtehtävien

johdosta päivät venähtivät
kokonaisuudessaan hetpostj 13 tunnin
mittaiseksil 0nneksi työpäivän
kesketlä oti sentään parin tunnin
mittajnen tauko, jossa ehti nauttia
kunnottisen [äm pimän aterjan ja
hieman Levätä sen päälle ennen

ittakierroksen aLkua. Tämän [isäksi
kisojen ajan haltjtta toimi
vapaaehtoisille tarkoitettu kahvio,
josta töytyj aina huikopataa, kahvia
ja juttuseuraa - puitteet otivat siis

hyvässä kunnossa, kiitos järjestäjien.
K'isoissa tähim mät esimieheni olivat

molemmat curtingkisojen
tuomaroinnissa varsinaisia konkareita,
joita kuuntelematta ja seuraamatta

opin viikon aikana patjon. Tehtävien

lisäksi opin myös viikon aikana,
miten tuomareiden tutee käyttäytyä
kisojen aikana. Keskittyminen vain
ja ainoastaan työtehtäviin ja arvokas

käyttäytyminen olivat tae sitte, että
myös peLaajat kunnioittavat
tuomareita ja sitä kautta tuomareiden
tekemiä ratkaisuja. Huomiota
kiinnitettiin myös siihen, että pelaajat

ovat tällaisissa tapahtumissa pääosan

esittäjiä ja että tuomarit ovat sie[tä

vain avustamassa kisojen [äpivientiä

- kisat ovat siis periaatteessa

onnistuneet, kunhan petaajat ovat
niihin tyytyväisiä.

Pelitapahtumiin [iittyvien as'ioiden

tisäksi opin myös paljon muita
kisaviikon kunniatLiseen [äpiviemiseen

Liittyviä asioita, joita yteensä opitaan
kokemuksen myötä. Tästä hyvänä

esimerkkinä kuuUn, että tuomareiden

ei tutisi koskaan, edes keskenään,

keskustetta ottetuiden mahdoltisista
tuloksista ennen petejä - ei pidä siis

antaa yhtään syytä kenettekään edes

vahingossa [uu[a, että tuomarilta
otisi jäättä jokin suosikkijoukkue.
Saattaa kuulostaa jopa [iiankin
pikkutarkatta, mutta juuri tättaiset
pikkuseikat erottavat tosimielessä
järjestetyt kansainvätiset ki lpaitut
tavallisista piirikunnaL[isista.

Kisojen tuomarointi oti siis varsin

työtästä ja rankkaa, mutta toisaalta
haastavaa ja antoisaa. Kaikki kjsoissa

toimivat tuomarit oLivat oikein
mukavia persoonia ja tuomareiden
keskuudessa vallitsi hyvä henkj koko

kisaviikon ajan. Ja työn ja uurastuksen
lomassa pääsin tietysti myös

näkemään huippucurlingia oikein

aitiopaikatta.

P.S. 0len kirjoittamassa EM-kisojen

tuomariorganjsaatiosta ja sen

toiminnasta muistiota, jonka

avulla jatkossa voidaan he[pottaa

kansai nväListen arvokisojen

tuomarointii n osa[[istuvien
suomataisten sopeutumista
työtehtäviin. Dokumenttia voi kyse[tä

tarvittaessa Suomen cu rli ng[ijtosta.
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Ha[[inno[[isesti edeltistä kautta
tarkastettaessa voi todeta
aktiivisuuden kasvaneen myös tättä
seuratyön osa-aLueella ja hyvä niin.
Pari vuotta perin matata[a profiiliLla
on antanut myös oman latauksensa.
Suurj kijtos seuran johtokunnatle

vastuun ja työn jakamisesta. Vaikka

se näkyvä ja kuutuvakin osa lajia
keskittyy jäätte on se mahdoltista
vain, kun seuran organisaatio toimii
kokonaisuudessaan. Joku voi ajatetta,
ettei tämän kokoisen toiminnan
pyörittäminen juurj työtä vaadi ja
toinen ei edes ajattete koko asjaa.

Tosiasia on kuitenkin, että asioiden
tulee hoitua samalta
järjesteLmättisyydetlä ja huotetta kuin
jäättäkin, mikäti hatutaan onnistua
ja menestyä. Toivottavasti seurojen
pelaajat muistavat kiittää omien
seurojensa hallintoa tästä!
Yhtätäisyydet hallinnon ja petaamisen

kesken jatkuvat myös siinä, että
menestyminen vaatii tiimityön ja
kom munikoi n nin toimivan jokaisessa

tilanteessa ja jokainen pyrkii omalta
toiminna[[aan tuomaan positiivisen
lisän kokonaisuuteen! Myös liiton
toimjntojen tutee huomioida
hatlinnolliset tarpeet petittisten [isäksi
koko lajin etua ajettaessa. Seurojen
yhteistyön tiivistäminen voisi olta yksi

toimintastrategia tässä.
Petjttisesti edellinen kausi tarjosi

urheitun koko kirjon. Tiukkoja peLejä,

hyviä pelejä, ihan paskoja pelejä (oma

moka, itepähän läksit ja hei - tää on

vapaaehtosta) ja niiden myötä voiton
riemua ja tappion karvasta katkkia.
No kaiken kaikkiaan positiivinen tutos
tässä sarakkeessa viivan atta.

Neljästä naisten joukkueesta

SM-sarjassa kaksi edusti Joensuuta
ja kolmannessa oti joensuulainen
petaaja. Määrä oti ainakin hyvä.

Kene[[e tuosta ede[[isestä [auseesta

mujstuu laatu mieLeen ajattetee asiaa

samansuuntaisesti kuin
altekirjoittanutkin. Ja nyt ei sitten
kukaan ota hernettä nenåänsä tästä,
vaan ryhdytään työhön pelilisen tason
kohottamiseksi noin yteisesti. Voisipa
kaukaa haettuna koskea jopa omaa

petiäkin, että harjoittetu vois auttaa!?
No joka tapauksessa l,4inna pelasi

mestaruuden voittaneessa
joukkueessa, Annen johdotta hopeaa ja
"Ftikkojen" osaltistumjnen sarjaan o[i
pelkkää plussaal Hyvä, Mimmi, Ettu,

Hetena ja Tepa.

Cupissa mitaleita ja tähtisadetta
ei tullut aivan samaan tapaan
Joensuuhun, jotajn kuitenkin.

Miesten puotetta Joensuun
menestyminen 5i\4-sarjassa [epää

Laajalta pohjatLa ajnakin karta[La.

Pekka on töissä Hämeentinnassa,
Mikko opiskelee Lappeenrannassa ja
syksyn Hottannissa ja [oput touhuaa
Joensuussa. SM-sarjan positiivisiin
puoliin voitaneen [ukea, että ajnakrn
näinä viikonloppuina näkee

petikaverit??? Asia on tiedostettu -
mitä silte voidaan tehdä? Jotain
tarttis tehdä jos menestyä aiotaan.
Hen kitökohtaista osaamista
joukkueessa on vähintäänkin
kohtuudetta... jos sais ulkopuotista
vatmennusta... - ei p...le sehän

[iittyy jotenkin ha rjoittetemiseen ???

No, paritte pe[aajatlekin joukkueessa

on titaa. Riston ja Vilten peLaaminen
jäänee muiden kiireiden vuoksi
vähem mätte jatkossa. Jos vaikka
dr<LLo> Lr, ruo l u Lo,, ,.

Cupissa Timpan, Pekan, Karin,
Mikon ja altekirjoittaneen esityksin
voitettiin ensimmäinen miesten mitaLi

Joensuuhunl Hyvä me!

Paikaltissarjat toi mi metko

hienosti. Joukkueiden Lukumäärä vain
voisi esim. kaksinkertaistua, jolLoin
pääsisi m me pariinkymmeneen

joukkueeseen.

Markun joukkueen myötä
olympiabuumi, k'ijnnostus ja rynnistys
lajin pariin on o[[ut aivan vattava.
Puhetin ja sähköposti olivat kisojen

aikana ja niiden jätkeen työttistettyjä
tajikysetyistä. Hallillamme, siis
entisettä, pidettiin avoimien ovien
päivä kohta otympiataisten jätkeen.

Asiasta tiedotettiin lehdessä ja hatti

oli sen muutaman tunnin ajan
jatkuvasti täysi. Samatta pyydettiin
seuratoiminnasta kiinnostuneita
jättämään yhteystiedot
jatkotiedottamista ajatelten ja nimiä

tuti suurin piirtein saman verran kuin

seurassa on jäseniä!l!
Lajiesittetyitä otisj riittänyt näihin

päiviin saakka Lai ainakin siihen asti,
kun ketejä riittää. Vaan silten kävi niin
kuin kävi.

Hallin katolle oti tatven vaihtelevien
säiden myötä tu[Lut muutaman sentin
mittainen jääkerros. 5e toimi ikään
kuin eristeenä ja otosuhteet otivat
melko hyvät läpi koko kauden. Hienoal
Se sama jääkerros keräsi sitten
myös lumikerroksen. Lopulta maan

vetovoima yhdessä tumi- ja
jääkuorman kera voittivat hatlin
liimapuupatkkien kantokyvyn ja nyt
meillä ei siis ole enää hatUa.

Samana päivänä 16.3. aloitjmme
työn, jonka tavo'itteena on turvata
harrastusmahdollisuudet Joensuussa -
hyvät settaiset. Työ jatkuu ja etenee.

Tätä k'irjoittaessani Lokakuun

alussa olemme juuri saaneet vijmeiset
numerot kohdatteen projektissa, jonka

tuloksena toivottavasti tammikuussa
pääsemme petaamaan ja etenkin
harjojttetemaan otosuhteisii n, joista
olem me vuosia haaveileet.
Jokainenhan meistä ym märtää samatLa

tämän merkityksen myös

mahdottisuuksien avaajana Lajin

markkinoinnilte täättä Joensuussa.
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Jääntekoon

perehdyttiin Lahdessa

vas. Henry Rantanen, Teo Frans, Lauri Perkiö, flauno Nummita, Juha Pekaristo

Juha Jå[onen ja Tuomas Vuori (kuvasta puuttuu 14jka Matinen)

WCF:n jårjestämä jääntekokurssi
pidettiin 28. - 29.9.2002 Lahdessa

Lahti Areenalta. Kurssin vetäjänä toimi
kanadalainen jäänteon ammattitainen
Teo Frans, joka oti tekemässä jäitä mm.

viime otympialaisissa Sa[t Lake Cityssä.
Kurssille osattistui yhteensä seitsemän
jäänteosta innostunutta curlingpelaa-
jaa: Hyvinkäättä Mauno Nummila,
Tuomas Vuori ja Juha Pekaristo, Joen-
suusta Mika I\.4atinen, Loimaalta Juha
Jatonen, Myyrmäestä Lauri Perkjö sekä
Lahdesta Hen ry Rantanen.

Kurssi sisätsj kaksi [uentopainot-
teista tiivistä oppipäivää. Luennoilta

perehdyttijn jäänteon saloihin jää-
dyttämisestä aina viimeistelyyn asti.
Kurssi käsitteti patjon eri osa-alueita
jotka vaikuttavät hyvän jään aikaan-
saamiseen ja säitymiseen hatlissa.
kuten lattian rakentaminen, veden

laatu, itmanvaihto, vataistus jne.
Luentojen tisäksi harjoiteltiin käy-
tännössä peb[austeknijkkaa sekä Ice
Kingin käyttöä.

Kurssi oti antoisa ja tarpeetlinen.
Suurinta osaa saadusta tiedosta on
tättä hetkettä hieman hankataa siirtää
Suomessa suoraan käytäntöön asti
tämpimän curLinghaltin toistaiseksi

I arnved in FjnLand on the 5th of Septernber. The course was

heLd on the seventh and the €ighth. I must say the course went

extrernety wett. Beinq in tintand made me reatize how spoiled we

ale in Canadå.

The participation LeveL progrcssed as the course went on and

retationships werc formed between the students and mysetf. I was

pt€ased with the amount ofinterest that was showed over att.

i had the onty Ice King in Fjntand brought to Lahtj årena to

deronslrdte to the students the (orrF.r wdy to Lse d scrdp€r,

With regard to teaching I must say that a fair bit oftjme was

spent guiding the group in the ad of pebbtinq. I aLso spent tine

dunng the end of the course reviewjng flooding, emphasizing on

the irnportance ofcreatjnq teveL ice.

one of the hightjghts of th€ two day cou|5e was the appodunjty

to have dinner wjth the students. In that time I €ceived a great

variety ofquestions. There was consideable intercst jn building

structurcs and thejr importance when it com€s to quaLity of ice.

l4y rccomnendatjon is that a fotLow up in Fjntand be done

within the folLowjnq year. 8y that time the students have

had opportunity to put into practjce what they Learned. I,lore

irfomation gjven throuqh seminars would encouGge continued

deveLoprnent of thejr skjtts and quatifications.

vietä puuttuessa. Tiedon sovettaminen
tuo kuitenkin varmasti kytmiinkin hal
leihin taas parempia olosuhteita. Eten-
kin tiedon tarve varmasti kasvaa tähr-
tulevaisuudessa, kun täm p im iä halLeja

saadaan Suomeen.

Kurssilta jaettiin jokaiseen seuraan
mapiLlinen tietoa jäänteosta, joten
jokaisen jäänteosta kiinnostuneen on
mahdottista saada tätä tietoa kurssitte
osatlistuneista seuroista.

Viivi ja Wagner
Sol(6 r(( A^N
Cul.-r,.r6rA,/

N v. \de iaJFA.JA,lcJ !

('\' .---7L/{- fL':-

,ffiiiri
Swo?o ooll

n.rttr-CFr aÄlr,ä
8t PvsÅnov t<','Ä l:'
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Suomalaisen

GuCnngm keh@pala\ncril

Curtingliiton haltitus järjesti
78.4.2002 Hyvinkäättä pidetyn
kevätkokouksen yhteydessä

kehityspalaverin, jon ka tarkoituksena
oli keskustetla laji n tämänhetkisestä
titanteesta eri paikkakunnilla sekä

lähitutevaisuuden suunnitetmista ja
visioista. Titaisuuteen oLi kutsuttu
jokaisen seuran puheenjohtaja/
edustaja fi oista paikatla edustettuina
olivat A-Curling ry, CC Loimaa ry,
Curling Club Lahti ry, E[äintarhan

Curtingklubi ry, HYC ry, Hyvinkään

Curting ry, M-Curting ry ja Sport Ctub

Vierumäki ry) sekä alustajiksi SLlJ:n

edunvatvontajohtaja Mauri 0ksanen
ja curtinghatLihanketta vetävä Markku
UusipaavaIniemi.

Ensimmäisenä puhunut Mauri

0ksanen totesi oLosuhteiden otevan

lajimme suurin ongelma, millä hän

pääosin tarkoitti suorituspaikkojen
vähäisyyttä. Tämän vuoksi Oksanen

suositteti yhteistyötä Suomen

Jääkiekkoliiton kanssa, jotta sekä

uusiin että saneerattaviin
jäähattihankkeisiin saataisiin mukaan

myös curling. Jääkiekkotijton tuelta
myös curlingliitto voisi saada äänenså

kuuLuviin ko. hankkeita
valmisteltaessa. 0ksanen [upasi
tarvittaessa järjestää palaveri n

Liittojen vätiLte, ja näin sovittiinkin
(palaveri pidettiin sittemmin kesän

alussa). Toinen asia mihin l,4aurj

0ksanen kiinnitti huomiota, oLi se että
curtingtiiton oLisi välttämättä saatava
mahdottis'imman pikaisesti palkattua

toimihenkitö, jotta toiminnan laajuus

voisi merkittävässä määrin kasvaa.

0ngelmana on tietysti rahoituksen

löytyminen, mutta 0ksanen arveli
otevan jopa mahdoLlista saada

tähänkin asiaan valtiolta jonkinLaista

tukea. Niin liiton kuin seurojenkin
edustajat otivat samaa mieLtä täsU
tavoitteesta ja ha[litus lupasi setvittää
asiaa eteenpäin.

Markku Uusipaavatniemi esitteti
[yhyesti curtin ghaltihankkeen

tämänhetkisen ti[anteen ja vastaiLi

seurojen edustajien esittämiin
kysymyksiin. Näistä "polttavimpaan",
eli mittoin halti saadaan petikäyttöön,
ei vaLitettavasti vietä saatu tarkkaa
vastausta. Lisäksi Markku esitteti
tyhyesti oman, kokemukseen
perustuvan näkemyksensä

kustannuksista, jotka aiheutuvat
curtingradan,/ratojen sisältyttämisestä
jäähalihan kkeisi'in. Tättä osin useilta

tahoitta tuntuu otevan hyvinkin väärä

käsitys siitä, että curlingrata fisäisj

merkittävässä määrin kustannuksia.
Markku kehottikin liittoa laatimaan

tästä asiasta vatmiit lasketmat tulevia
hankkeita varten. Toinen asia, mihin
myös Markku kiinnitti huomiota, oli
nimenomaan eriLaisten tukien ja
avustusten setvittäminen /hakeminen,
jotta palkattua henkitökuntaa
voitaisiin saada niin liiton
perustoimintaan kuin myös esimerkiksi
valmennustoimintaan.

Kahvitauon jätkeen paikalta olleet
seurojen edustajat esittivät raportin
oman paikkakuntansa titanteesta.
Tiivistäen voidaan todeta, että
yhteisenä ongetmana kajki[a on

enemmän tai vä hemmän otosuhteet

- toisaatta jään ja kivien laatu
ja toisaalta riittämätön jääaika.

Itahduttavaa on kuitenkin se, että
jokaiseLta paikkakunnaLLa kiinnostu:
curlingia kohtaan on olee[[isesti
Lisääntynyt ja esimerkiksi tajiesittelyitä
on viime kaudetta pidetty tukuisia.

Seurojen raporteista heijastui myös,

ongelmista huotimatta, setvä

positiivisuus tutevaisuutta silmättä
pitäen.

CurtinghatLihankkeeseen Liittyen

keskusteltiin myös pääkaupunkiseudun

seurojen toimin nan mahdo[[isesta

tiivistämisestä /yhdistämisestä, mikä

voisi olla tarpeen esjmerkiksi
haettaessa kaupungilta avustuksia.
Tässä yhteydessä HYC totesi kuitenkin
omassa esityksessään haluavansa
pysyä nimenomaan yliopistoon ja
korkeakouluopiskelijoihin
profi loituvana seurana;

harrastajapotentiaati on tätä kautta

erittäin suuri, minkä ['isäksi on

mahdo[[isuus hyödyntää ytiopisto-
organisaatiota sekä sitä kautta

)ddLdvrd rLuld ld Lu^rd.

Erityisen itahduttavaa ja positiivista
oli [ahtelaisten mukaantuto. Lahdessa

on nyt tosissaan innostuttu curlingista
ja uusi seura CurLing CLub Lahti ry
on perustettu. Myös jäsenhakemus

on tulossa liittoon. Seuran edustajat
esittivät [ähtevänsä räväkästi

[iikkeette, sittä jäsenistötavoitteena ei

ensimmäisen kauden aikana oltut sen

enempää eikä vähempää kuin 200,
joista 150 aktiivia!l Tätä varten
tarkoituksena oli saada Lahti Areenatte

viisi curtingrataa sekä hankkia viisi
kivisarjaa. Lahtelajsten ideana on

saada jääkiekkokaukato useampana

päivänä viikossa petkästään

curlingkäyttöön, jotLoin peliolosuhteet
ja -mahdoltisuudet ot'isivat hyvät.

Näistä tavoitteista lahtelaiset
ovat kuitenkin joutuneet tinkimäär
ja nyt tarkoitus on atoittaa kausi

kahdetta radalta. Pidemmän tähtäimen
suunnitelmana on mennä mukaan

Lahdessa vireil[ä otevaan

"kalliohankkeeseen", johon tutisi aivan

eriltisiä curtingratoja. Lahtetaiset ovat
myös hatukkaita heti ensimmäiseL[ä

kaudetta järjestämään turnauksia, ja
WCF:n pitämä jääntekokurssin
järjestettii n yhteistyössä CurLingliiton
kanssa jo syyskuussa. Toivotamme

[ahtelaiset sydämettisesti tervetuLleiksj
mukaan toimintaan!
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0slossa järjestettiin syyskuun [opussa

kovatasoinen rahaturnaus, jonka
palkintoarvo oli miesten sarjassa 150
000 N0K ja naisten sarjassa 40
000 NOK. Kauden avauskisa kuului
sekä Wortd Curling Tour Europe

että Skandinavian curting tour
-sarjoihin. Edettä mainitut seikat otrvat
houkutetLeet kisaamaan

huippujoulkueita niin Euroopasta kuin
Kanadasta. Viime kevään MM-välierissä
pelanneista joukkueista olivat paikatta
Kanadan Randy Ferbey, Skotlannin
Warwick Smith ja Norjan Pat Trulsen.
Suomataisista joukkueista mukana o[i
Perttu Piilon kipparoima Eurocks.
Poikien turnaus päättyi atkusarjaan.
vaikka petit paranivatkin turnauksen
edetessa.

Turnaukseen osa[[istui 20
miesjoukkuetta, jotka oti sijoitettu
netjään atkulohkoon. Jokaisen [ohkon
kaksi parasta jatkoi puotivätieriin.
Miesten sarjan loppusijoitukset:

1. Paul Gowsell. Kanada

2. Thomas Ulsrud, Norja

Randy Ferbey, Canada

Warwick Smith, Norja

Naisten sarjaan osallistui ainoastaan
kahdeksan joukkuetta, jojsta neljä
parasta sijoittui seuraavasti:

1. Lynn Githmark, t{orja

2. Rhona Martin, Skotlanti

Kelty Wood, Skottanti

Anna Bergström, Ruotsi

3.

4.

Fluotsi - Suomi maaottelu
Magnus Ladulåsissa

Tänä vuonna perinteisessä Magnus

Ladulåsissa o[i ennätysmäjnen
osanotto Suomesta. Miesten sarjan
kuudestatoista joukkueesta peräti viisi
o|.i suomataisia. Myös najsten
maajoukkue kävj mittaamassa tasoaan
ruotsalaisia vastaan. Suomataisittai n

lisämielenkiintoa turnaukseen tot'vat
viime kesänä vitkkaana käyneet
petaajamarkkinat, kun Markku

u usipaava[niemi ja Witte lt4äketä

debytojvat omien joukkueidensa
kanssa. Lisäksi turnaukseen oti
saapunut Suomesta Tomi Rantamäen

/ Jussi Uusipaavatniemen, Katte

Kiiskisen ja Asko Korhosen kipparoimat
joukkueet.

Viime vuosina Suomen

huippujoukkueet ovat saavuttaneet
ruotsaLaisia ki tpai tijoitaa n. Tämä otr
havaittavissa

myös tämän vuoden turnauksessa,
jossa oli mukana [ähes koko Ruotsin
parhaimmisto. Terävimmästä kärjestä
paikalla otivat Peja Lindhotm, Per

Cartsen ja James Oryburgh
joukkueineen, joista jokainen kärsi

tappion suomalaisetle joukkueette. Peja

hävisi peräti kahdesti, kun sekä

Rantamäki että Mäkelä kaatoivat
Ruotsin ykkösjoukkueen I

5uomataisista joukkueista
puotivä[ieriin selvisivät Kiiskinen,
Mäketä ja Rantamäki, joista kaksi
jätki m mäistä kohtasjvat tappiotlisten
vätierien jätkeen pronssiottetussa.
Tässä vaiheessa kautta suomataisista
kypsjntä petiä es'itti Mäketän joukkue,
joka vo'itti kolmannesta sijasta käydyn

ottetun. Miesten sarjan
Ioppusijoitukset:

1. Peter Larsson,
5undbyberg CK

2. Christer Rickman,
Magnus Ladu[ås CK

3. Witle Mäketä, Hyvinkää
4. Tomi Rantamäki, Hyvinkää

Naisten sarjassa Kirsi Nykäsen

kipparoima maajoukkue saavutti
yhden tasapetin ja kolme tappiota
eikä näin olten selvinnyt vätieriin.
Tasokkaassa fi naatissa Maggan

Sigfridssonin viime kevään Mlvl-

kitpaituihin osattistunut joukkue

vojtti Anette Norbergin syksyn EM-

kitpaituihin lähtevän joukkueen.

KALLE KIISKINEN
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Puheenjohtaja
Olli Rissanen r(0rl

Kivivuorenkuja 4 A 3 lvo
01620 Vantaa lax

e-mar t:

rissanen.olLiGJ kolurlrbus.f

Varapuheenjohtaja
Riikka Lo Lr hivuori
Pietarinkatu 4 A 9

00140 Hetsinki

(09) 878 1987

(09) 276 1254

@9) 2761254
040 553 1233

a4a 733 4218
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O24OO KIRKKONU14IVlI

e' ait: mickskog@dlc.ir

Jäsenet
Juhani Heinonen
Mika l'4atin en

Katja Pihlainen
Perttu Piilo
14ikaeL Skog

Varajäsenet
Yrjö Franssrla

Aku Kauste

Sari Laakkofen
Pia Lehtonerl

040 563 0530

(.019) 431 516
0400 572 681
040 557 0070
a4a 525 8254
040 563 0530

(09) 870 62502
05a 321 8452
o41 t+42 8210
040 562 2898

Liiton PankkrYlrteYs:
l'lerita-Hvvinkää, liiiirro 102950 217 608
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ESPOO
Otaniemen jyllääjät rY

l"larkku Huolari
katl (A9) 452 5229
tVö (09) 156 1454

JOENSUU
Joensuun curting rY

Mika f4alin€f
tvd (013) 311 458
fåx (013) 311 459

KUOPIO
(uoPion Curlaajat ry
l"latti Kadano
kotj (011) 2612667
qsn A4O 5521226

LOIMAA
Loimaa Cur[ing Club

Juha Jalonen
tvö 010 636 3421
gsm 050 385 6920
Huoftotie 10
32210 Loimaa kk

PIEKSÄMÄKI
Pieksåmäki Curtlrg rY

Tauno Kåhkönen
koti (015) 615 s6l
tvö (015) 788 2531
fåx (015) 788 2s00
qsm Öao srl roll

RANUA
Curlinq Ranua D/
Matti PekkaLa

AaPjskuja 7
97700 Rånud

A ClrrLinq rY

Yriö FranssrLa

koti (09) 879 6985
tvö (09) 870 62 502
fåx (a9) 870 62 522

t4-CurLing ry
0lti Rissafen
koti (09) 878 1987
tvö (0912t61254
fåx Qs) 2161254
qsm 040 551 1233

YLöJÄRVI
Länsi-Suomen
Curtjnq Pirkanmaå ry
SePPo MatirLa
LuhaLandentie 263
39310 Viljakkata
Puh 040 563 8590

HELSINKI
Eläjntarhan CurLinqktubi rY

Eria Ruohomaa
tvö (09) 148 03 684
fi (09) 147 078

Hetsingin YtioPiston Curlaajat ry
Jerrnu Pötlånen
koti (09) 174 791
gsm 040 75q 09q8

Kulosaad CurUng Klubr rY

Sari WickLund
koti (09) 684 8570
qsm 0400 467 128

0ulunkylän Curtinq ry
l"larkku UusrPaavatnleml
Vaiveronkatu 51 A 6

05900 HYVifkåa
markku.uuslPaavatnleml
@uPn'data.inet.fr

Tapanitån Erä CLrrting Ctub

Aarle Toivonen
puh 040 502 0133
puh 0400 271 133

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Curling ry
Asko Korhonen
gsm 0400 699 141
:sko.k0Ifon€n
@pp1.inet.fi

Hyvinkään Palloseura r\/
(ari Orrainen
koti (019) 452 210

ryö a20 415 2269

HEINOLA
Spot club Vierumäki
Kdri PiiPan
puh (03) 8124 1301
iax (03) 8424 1208

Hyvjnkään Tåh ko rY
Ilkka f4usto
koti (019) 484 025

tvö (01s) 453 700
fåx (019 ) 41e 891
gsm 0500 480 211


