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]OO BO 00•aara
mittainen
nänniin
loensuulaiset lähtevät
seniörien MM-kisoihin
jo kolmannen kerran
edustamaan Suomea.

Joensuu
Heikki Arppi

Joensuulaiset seniorit edustavat jo
kolmannen kerran Suomea eurlin
gin MM-kilpailuissa. Ikäraja Ruot
sin Karistadlin on 50 vuotta, minkä
joukkueen uusin tulokaskin, Mika
Malinen ylitti viime vuonna.

Joukkueen muut jäsenet Kari
Keränen, Jaakko Lemettinen,
Ari Pitko ja Matti Virtaala oli
vat mukana myös Kanadassa 2013
ja Venäjän Sotshissa vuosi sitten.
Noissa MM-kisoissa mukana ollut
Kari Kuskelin joutui nyt anta
maan tilaa Maliselle.

Mitaleita ei ole tullut, sillä seni
orien MM-kisoissakin taso on yhtä
kivenkova kuin itse pelivälineet.- Olimme Kanadassa yhden
voiton päässä mitalipeleistä.
Hävisimme ratkaisevasti Ruot
sille jatkoerässä, vaikka olisin
voinut kääntää pelin heittämällä
viimeisen kiven nänniiri, muistelee
joukkueen kapteeni Kari Keränen.

Nyt odotukset ovat tuoreen nais
ten SM-hopeamitalistin, Elina
Virtaalan valmentamassa Joen
suulaisleirissä korkealla.

— Olemme oikeasti tehneet pal
jon töitä tänä talvenajuuri joukku
een yhteenhiomisessa. Meillä on
ollut enemmän yhteisharJoituk
sia kuin kertaakaan miesten SM
saijavuosina, muistelee Malinen.

Joensuun joukkue oli neljästi
miesten SM-saijassa neljäntenä

— vuosina 2005-2009 ja joukkueen
vahvoja osasia olivat tuolloin juuri
Malinenja Keränen. Muut menes
tyjät olivat sifioin PekkaVaiftinen,

Mikko Saastamoinen, Ari Sorsa
Jajo edesmennyt Pekka Lautanen.

- Vaittisen Pekkakin asui Lah
dessa ja yhteisharJoittelu töldd
sen vuoksi. Vaikka yksilöt olisivat
kuinka hyviä, joukkueen yhteis
peli ratkaisee mestamudet, muis
tuttaa Keränen.

Hyvänä esimerkkinä on Kana
dan miesten maailmanmesta
rijoukkue, johon koottlln ensin
neljä maailman parasta yksilöä,
mutta joukkueen hioutuminen
kesti 1,5 vuotta.

— Ensimmäistä kertaa pelaan
joukkueessa, jossa jokainen tuntee
toisensa ja pystyy hyödyntämään
toistensa vahvuuksia. Kaverin heit
to pitää tuntea, sanoo nopeiden
poistojen erikoismies Malinen.

Senlorien MM-kisat eivät ole
mikään jäähdyttelijöiden areena.
EsimerkllcsiYhdysvalloffla on kaksi
palkattua valmentajaa, joista toi
nen keskittyy pelkästään vastus
tajien scouttaamiseen. Joukkue on
pelannut pelkästään tämän talven
aikana satakunta ottelua.

MM-kisoissa myös fyysinen kes
tävyys joutuu koville, kun yli vii
kon ajan pelataan joka päivä. Ja jos
fysiikka pettää, seuraavaksi lop
puu henkinen kantti.

— Kyllä mekin treenaamme tai

pelaamme Suomen parhaissa olo
suhteissa Joensuun Melitimäen
haifissa kolmesta neljään kertaa
viikossa, joten epäonnistumisil
le ei ole mitään selityksiä, Mali
nen sanoo.

- Olemme pitäneet harjoituk
set tarkoituksella maksimissaan
runsaan tunnin mittaisina, sifiä
toistoja ehtii tulla siinäkin ajassa
todella paljon. Vanhat luut eivät
enaä kestä. Varsinkin polvetjoutu
vat koetukselle, kun nopeita pois
toja tulee riittävästi.

Ikä ei sinällään heikennä cur
lingin lajitaitoja, mutta varsinkin
haijaamisessa vuodet näkyvät.

— Yleisessä sarjassa suuntaus on
yhä isomplln pelaajlln. Kanadal
lakin on haijaamassa melkoisia
häridä.

- Onhan selvää, että kun ensin
haijaat 160:n sykkeellä ja heti sen
Jälkeen sinun pitäisi pystyä heit
tämään määrämittainen, se vaatii
kovaa kuntoa.

päästä alkulohkosta kahdeksan
parhaan jatkopeleihin. Se vaatii
sijoittumista yhdeksän maan alku
lohkossa vähintään kahden par
haan lohkokolmosen joukkoon.

Tavoite toteutunee, jos joensuu
laiset voittavat kahdeksasta pelis
tään kuusi.

— No, suurimmat paineet taita
vat tulla joukkueen ulkopuolelta,
muun muassa yhdeksänvuotiaalta
tyttäreltäni, Malinen naurahtaa.

Ensi vuonna kisat ovat Kanadas
sa, jonne on taas Suomessa kova
karsinta.
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Sennut voitti Rillandersin Joensuun 12 joukkueen curling
sarjan finaalissa pistein 8-4. Mika Malinen heittää. Ari Pitko
(vas)ja Jaakko Lemettinen valmiina harjaamaan. Rillander

sinjalkapallomiehet Tuomas Korpela (oik, taustalla) ja Immo
Eronen odottavat vuoroaan.

Joensuunseniorien tavoitteena on

Y Suurimmat
7paineet taitavat

hilla ylideksärnnioff
aalta tyttäreltäni.
Mka Malinen

Kari Keränen näyttää, mihin heiton pitäisi suuntautua.



s CurlungonjääUä pelattavajouk
kuepeli, jossa liu’utetaan jäällä
pyöreitä graniittikiviä tavoitteena
saada mahdollisimman monta
omaa kiveä lähemmäksi kehän
keskipistettä kuin vastustajan
kivet. Curling on myös taMolym
pialaisten laji.
O Yksi peli koostuu yleensä kah
deksasta päästä, arvoturnaukset
kymmenestä.
O Seniorien MM-kisoihin 16.-23.
huhtikuuta osallistuu 27 miesten
maajoukkuetta. Kun mukaan
lasketaan sekakilpailuun ja naisten
kisaan osallistuvat, on Karista
diii curlinghallissa viitisensataa
pelaajaa.
O Curlingun säännöt ovat
säilyneet muuttumattomina,

mutta nyt harjaustekniikkaan on
tullut uutta tyylisuuntausta. Sillä
pystytään entistä paremmin joko
lisaamaan tai vahentamaan kiven
kääntymistä.
O Myösjäät tulevat olemaan
MM-kisoissa erilaiset kuin esimer
kiksi Joensuussa. Nousut ovat
jyrkemmät.
O Oman haasteensa tekee
joukkueiden kasvanut määrä. Kun
aiemmin otteluita on edeltänyt
yksi harjoituspäivä, piti sekin
vaastaa nyt kilpailuun. Joukku
eilla on aikaatutustua olosuhtei
siin vain 13 minuutin ajan ennen
kutakin ottelua.
O Sanastoa:
O Harjaus. Kiven kulkiessa
voidaan jäätä harjata jään ja kiven

välisen kitkan pienentämiseksi,
jolloin kivi kulkee pidemmän
matkan ja siten myös kaartaa
vahemman kuin ilman harjaa
mista.
O Heitto. Sillä kivi pelataan heitto
päädystä pelipäätyyn.
O Jatkopää. Pelataan voittajan
selvittämiseksi tilanteen ollessa
pelin jälkeen tasan.
O Kapteeni. Pelaaja, joka ohjaa
joukkueensa peliä pelipäädyssä
ja paattaa joukkueen taktiikasta
Näyttää heittäjälle merkkiä.
Heittää yleensä neljäntenä, mutta
voi heittää myös muilla pelipai
koilla.
O Määrämittainen. Kivi heitetään
pesään.
O Nollapää. Pää, josta kumpikaan

joukkue ei saa pisteitä. Kum
mankaan joukkueen kiviä ei ole
pesässä tai molempien lähinnä
pesan keskustaa olevat kivet ovat
täsmälleen yhtä lähellä nänniä.
O Nänni. Pesän keskipiste.
O Pesä. Samankeskistenja erivä
risten ympyräiden muodostama
alue päädyssä.
O Poisto. Heitto, jolla poistetaan
vastustajan kivi pelialueen ulko
puolelle.
O Pää. Pelin osa, jossa molemmat
joukkueet heittävät vuorotellen
kahdeksan (8) kiveä pelipäätyyn,
jonka jälkeen määritetään päästä
saatavien pisteiden Jukumääri
O Suoja. Kivi,joka jää pelilinjanja
pesän väilselle alueelle suojaksi.
O Tee. Pesän keskusta.

Kohuravuri Nuncio otti kauden
toisen voittonsa keskiviikkona
Solvallassa. Stefan Melander
ohj asti hevosensa johdossa
painelleen Food Moneyn
rinnalla. Maalisuoralla Nuncio
kukisti keulahevosen varmasti,
joskin niukasti. Suuri loistok
kuus Nunciosta puuttui, mutta
perusvarmaa työtä jenkkiori
teki. Voittotulos oli 10,7a/1640
metriä. Ari-Pekka Pakkasen
valmentama Air Gunner sijoit
tui viidenneksi.

Nuncio sijoittui viime vuon
na Elitloppetissa kolmanneksi.
Melander mielii jälleen samaan
kisaan, mutta tänä vuonna voi
daan odottaa jo voittoa. Siksi
vakuuttavaa Nuncion meno
on ollut.

Tuomas Korvenojalle tuli
voitto 3-vuotiaiden tammojen
lähdössä. Laura Vixi kiri joh
tohevosen takaa ykköseksi ja
tienasi 50000 kruunua. Laura
Vixi on kilpaillut kahdesti ja
voittanut molemmilla kerroilla.

Lappeenrantalainen Saimaan
Pallo on solminut kaksi kautta
kattavan jatkosopimuksen
maalivahti Jussi Markkasen
kanssa. SM-liigassajo kaudella
1995-96 pelannut Markkanen,
40, pelasi tällä kaudella 35
ottelussa torjuntaprosentilla
92,1 ja päästettyjen maalien
keskiarvolla 1,96.

Markkasen kausi päättyi
runkosarjan viimeisen viikon
alussa loukkaantumiseen,
joten pudotuspelit jäivät
häneltä väliin.

Boston Bruunsille 30 maalia
NHL:ssä takonut Loui Eriks
son on viimeisin kieltäytyjä
kutsusta Ruotsin MM-ryh
mään. Viime vuonna MM-
kisoissa yli pisteen per peli
tehnyt Eriksson sanoi kiitos ei,
mutta hyvällä syyllä.

- Meille syntyy pian neljäs
lapsi joten lataan akkuja
syksyn maailmancupia varten,
Eriksson kertoi Aftonblade
tule.

Eriksson kokosi 82 ottelus
saan myös 33 syöttöä. Häntä
enemmän maaleja ruotsalais
pelaajista teki vain Nashvillen
Filip Forsberg. joka osui 33
kertaa runkosarjassa.

Ikämiesten SM-turnaus Joensuussa
SALIBANDY Josba isännöi viikon
kuluttua ikämiesten SM-turnaus
ta. Yli 35-vuotiaita pelaajia alkaa
olla yhä enemmän. Ottelut pela
taan Joensuun areenassa. Kuuden
joukkueen SM-finaaleihin osallis
tuu hallitsevan Suomen mestarin

Josban ohella pohjoiskarjalaisista
myös Lehmo Balls. 1990-luvun
maajoukkuemiesja moninker
tainen Josban SM-mitalisti Petri
Kettunen on finaalun aikana Suo
men maajoukkueen päävalmenta
jana Sveitsin turnauksessa.
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Salonoja ei aio pelastaa Bluesia
JÄÄKIEKKO Espoon Bluesin
entinen omistaja Jussi Salonoja
ei pelasta konkurssiin ajautunut
ta Bluesun taustayhtiötä Jääkiek
ko Espoo Oy:tä. Salonoja kertoi
päätöksestään Ilta-Sanomille
torstaina.

-En aio maksaa Bluesin
velkoja ja lähteä pyörittämään
SM-iiigaseuraa sen raunioiden
pohjalta. Haluan nyt vuoden
tai parin ajan rakentaa kaikessa
rauhassa uutta seuraa liigakel
poiseksi alemmalla sarjatasolla.

RAVIT

Nuncio jatkoi
voittoisaa
vaulitiaan

JÄÄKIEKKO

Markkaselle
kahden vuoden
jatko SaiPaan

Curllngln MM-kisat ja lajin sanastoa

Tietokulina JÄÄKIEKKO

Lom Eriksson
sanoi kiitos ei
MM-kisoille
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