
kyselyyn.
Kansalaisaloitteesta äänes

tetään perjantaina.
Sivu 7

LauLaja Pete
Parkkonen voitti
sunnuntaina
yhdessä
opettajansa Katri
Mäkisen kanssa
Tanssii tähtien
kanssa -kitpaitun.
Sivu 10

Joulupukki seurueineen avasi j
Joensuun kaupunkikeskustan joulu avattiin sunnuntaina suurin
joukoin. Tapahtumaa seurasi torilla noin 1500-2000 henkeä.

Joulupuldn näkeminen oli ifian kohokohta etenkin pienfile

Joensuun Curlingin junio
rit saivat hyvää oppia viikon
loppuna kotihahlissa järjeste
tyltäjuniorileiriltä, jossa neu
voja jakoivat Curlingffiton ju
niorivalmentaja Markus Sipilä
(oik.) sekä oman seuran Elina
Virtaala.

— Seuraa kehittää aina, kun

järjestetään systemaattista toi
mintaa. Nyt saimme myös seu
ralle uusia harjoitusmuotoja ja
teknuilckahiomista, jota vohn
me viedä seurassa eteenpäin,
Virtaala iloitsi.

Kuvassa keskellä Tommi Jes
kanenja vasemmalla Eero Ut
manen. Sivu 15

PERHESURMA

Pikkutasten surmat
hitjensivät Kuopion
Kuopiolaisffle järjestettiin sun
fluntaina hartaushetki ja kes
kusteluapua lauantaisen per
hetragedian vuoksi. Lauantai
na kuolleina löydetyt lapset
olivat 2,5-vuotias ja 1,5-kuu-
kautinen.

Poliisilla on alustava käsitys
tapahtumien kulusta, ja lasten
surmista epäilty äiti on pidä
tetty Sivu 4

JJ PaikatUsesti voisi kyseen
ataistaa, onko Joensuun

kaupungin kiinteistöistä vastaava
litakeskus tehtäviensä tasaLla.
Pääkirjoitus, sivu 2
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CURLING

Junioritupaukset
teireitivät Joensuussa

.
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Curhng: Joensuun Cur{ingin
junioritoiminta on heräämässä
eloon huippuotosuhteissa.

JOENSUU
Suvi Hakkarainen

Joensuussa järjestettiin viikon
loppunavaltalwnnallinenjunio
rileiri, Jossa Joensuun Curlingin
juniorijoukkue sai oppia Cur
lingifitonjuniorivalmennukses
ta vastaavalta Markus Sipilältä
sekä omalta seuravalmentajal
taan Elina Virtaalalta.

Hallissa hafloittelivat sulas
sa sovussa Joensuun Curllngin
7-luokkalaisista nuorista koos
tuva jouldme sekä Tampereen
arrneijaikäisten joukkue.

- Omat juniorit ovat aloitta
neet vasta viime keväänä ja tä
mä on heffle hyvä keino saada
kontaktia muihin lajia harras
taviln nuoriin, Joensuun Cur
lingin juniorivalmennuksesta
vastaava VMaala kertoi.

- Lisäksi heillä on mahdolli
suus saada hyvalaatuista ope
tusta ja tekniikan hienosäätöä,
sekä tietenkin olla vlikonloppu
yhdessä ja keskittyä henkilökoh
taisten taitojen kehittämiseen.

Joensuussa juniodtoimintaa
pyritään kasvattamaan pikku
hiljaa ja tällä hetkellä ainoalle
juniorijoukkueelle ryhdytään
kasaamaan kakkosjoukkuetta
tammikuussa.- Tässä luodaan juniorival
mennuskulttuuriaJoensuuhun.
Pojilla on muitakin hanastuk
siaja se aiheuttaa ongelmia sii
hen, miten kaikki saadaan yhtä
aikaa jäälle. Olemme sopineet,
että tämä saa olla niin sanottu
kakkoslaji, VMaala sanoi.

Joensuun hallissa on kaksi
korkeatasoista rataa ja Virtaa
lan mukaan voidaan puhua ai
van Suomen kärkiolosuhteista.

Hallin tekniikkaa on kehitetty
jatkuvasti ja harjoittelu onnis
tuu, vaikka ulkona olisi pauk
kupakkaset.

- Meifiä on lämmitysjärjestel
mä, eli vaikka talvella ulkona on
30 astetta pakkasta, me voim
me hallissa pitää tasalämpöiset
olosuhteet Sifioin jää käyttäytyy
luontevasti, kivet kulkevat ja peli
pysyy samanlalsena. Onpaildca
kuntia, joilla ei pelata, jos ulkona
on yli 15 astetta pakkasta, silläki
vi ei hilcu kuin kymmenen met
rIä eteenpäin, Virtaala vertasi.

Luulisi, että hyvät olosuhteet
lisäisivät harrastajamääräämer
kittävästi?

- Tätä ei tiedetä. Sen takia on
mukavaa, että meifiä käy vierai
lijoita muista seuroista. Lähes
jokainen heistä sanoo ovella,
että vau, aivan loistava paikka,
Virtaala kuvaili.

Juniorileiri sai Virtaalalta kiitos
ta paitsi omanjoukkueen kehit
tämisen kannalta, myös seura
toimijan näkökulmasta.

— Seuraa kehittää aina, kun
järjestetään systemaattista toi
mintaa. Nyt saimme myös seu
raile uusia harjoitusmuotoja ja
teknuilckahiomista, jota voimme
viedä seurassa eteenpäin.

Joensuun Cunling on Suomen
toiseksi suurin curlingseura ja
junionilekmn tuominen kaupun
kiin kertoo siitä, että Joensuu
noteerataan merkittävänä cur
ling-paildcakuntana.

Joensuussa pelataan kahdek
san joukkueen voimin mesta
mussarjaa sekä kuuden jouk
kueen divisioonasaijaa. Lisäksi
muutama pelaaja Virtaala mu
kaanlultien pelaa valtakunnalli
sessa SM-sarjassa muiden paik
kalmntien pelaajien kanssa.

- Kun katsoo jäseniä, jotka
täällä käyvät, sanoisin, että laji
sopii nuoresta vaariin kaikille,
joilla ei ole suuria fyysisiä ra
joitteita. Kilpailuhenkisemmät
ajautuvat kilpasafioiltin, mutta
sitten on hanastajasaijoja - fir
maifigaa ja korkeakoululiigaa,
jossa opiskelijatvoivat alkaape
lailemaanjo yhden tutustumis
kerran jälkeen, Virtaala kertoi.

- Aluksi ei vaadi muuta, kuin
rohkeuden tulla hallille. Valinel
nä ei tarvitse olla mitään muu
ta omaa, kuin tasapohjaiset ja
puhtaat kengät sekä lämmin
vamstus.

Joensuun
Curling

Suvi Hakkarainen
O Perustettu 1g84, juhili tal
vella 30-vuotista hlstorlaansa.

O Karrastajamäärä noin 100.

O Alkuisjoukkueiden lisäksi yk
si junlorijoukkue.

O Suomen toiseksi suurin cur
Ungseura

O Avoimet ovet 7.12. klo 14-16.
lisätietojawwwjoensuuncur
ling.fl

kumäärällisesti hirveästi, mutta
jos miettii lajin harrastajamää
rää, niin junioritoiminta onko
vassa kasvussa.

Innokas junioritoiminta on
syy myös sen takana, että kau
den kolmas valtakunnallinen
juniorileiri tuotiin Pohjois-
Karjalaan.

Aiemmat leirit järjestettiin
Harjavallassa ja Ahvenanmaal
la, missä uusi halli on nostanut
lajin suosiota.

- Halusimme tehdä nimen
omaan niin, että menemme skl-
ne, missä junioreita on. Jos jär
jestäisimme leirin Helsingissä,
niin Joensuun pojille on aika
iso kynnys lähteä sinne.

Joensuun kaksipäiväinen lei

ii sai hymyn liiton valmentajan
huulille.

- Liiton puolesta on ilo tul
la pitämään näitä leirejä, kun
pohjat on tehty valmiiksi ja sit
ten hiotaan ihan pienillä muu
toksilla tekniikkaa. Pojat ovat
tehneet aivan uskomattomia
harppauksia viikonlopun ai
kana, tosi lahjakkaita kaverei
ta, Sipilä kehui.- Kaikilla Joensuun junio
ripojilla näkyy urheilijataus
taa. He keskittyvät siihen, mi
tä heille sanotaan ja kuuntele
vat ja imevät kaiken opin siitä,
Sipilä sanoi.

Tekuiikan pemspalikat saa
daan paikoilleen viikonlopun
aikana ja samalla Sipilä on ym-

kannut Elina Virtaalalle kun
kin joensuulaisjuniorin kehi
tyskohteista.

Niin viikonlopun antia saa
daan hyödynnettyä myös seu
ran omissa harjoituksissa.

Joensuun Curlingin toimin
ta sai Sipilaltä varauksettomia
kehuja.

— Kävin täällä pitämässä leifiä
aikuisille kolme vuotta sitten
ja ajattelin jo silloin, että vau,
pitäisikö muuttaa Joensuuhun!
Täällä on kaikki ihan viimeisen
päälle, ei voisi parempaa olla.
Joutuu nostamaan lätsää kor
kealle paikalliselle seuralle, he
pyörittävät tätä aivan harrastus-
pohjalla ja seurameiningeillä,
Sipilä suitsutti.

Joensuu tähtenä curUngkaatLa r

TIETO KULMA Leirit tuodaan sinne, missä juniorit ovat

Kun katsoo
jäseniä, jotka

täättä käy, sanoisin,- että taji sopii kaiki[[e
- nuoresta vaariin.
Lt

1. Elina Virtaala

Curlingin harrastajia on Suo
messa hieman alle 1000.

Lajin parissa suurin osa on
aikuispelaajia, mutta Curling
liiton juniorivalmennuksesta
vastaava Markus Sipilä kertoi
myös junioreiden määrän ole
van kasvussa.

— Tällä hetkellä on tosi ilah
duttava junnutilanne, monella
paikkakunnalla on innokasta
junioritoimintaa, Sipilä kertoi.

- Tampereella on pari juni
orijoukkuetta, jotka ovat nyt
täälläkin, sitten on Joensuus
sa, Hyvinkäällä, Ahvenanmaal
la ja kolme joukkuetta Turun
seudulla. Junioreita ei ole lu


