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Päätoimittajalta

Kiekkogolffarit,
toimikaa!

S

iirtyminen 90-luvulleja samalla Suomen
Liitokiekkoliiton 12. toimintavuoteen on
sujunut ultimaten merkeissä. Vuodenvaihteen molemmin puolin järjestettiin merkittävä ultimateturnaus Ruotsissa. Adventspokalenissa Suomen naisjoukkue Team Finlandia
vei kirkkaimmat mitalit ja miesjoukkueemmekin ylsi mitaleille. Vintertrofen ei mennytkään
miehiltä ihan yhtä hyvin. Sen sijaan Team Finlandia ylitti odotukset ja vei voiton tässä maailman suurimmassa halliturnauksessa.

Ultimaten SM-sarjaan on tulossa ennätykselliset 12 joukkuetta. Uutena joukkueena mukana on Lahden LUC. Tervetuloa Lahti. Nyt kun
i seuratoiminta lisääntyy, seurojen pitäisi kehittää toimintansa tasoa. Ryhtiä seuratoimintaan
peräänkuuluttaa Pasi Pesonen (sivu 12).
I

I

Kaiken kaikkiaan toiminta on ollut ultimaterintamalla aktiivista. Keväällä järjestetään
vielä lukuisia ohjaustilaisuuksia eri oppilaitoksissa lukioistaja yläasteista yliopistojen liikuntatieteellisiin tiedekuntiin.

Naisilla tuntuu pyyhkivän hyvin, mutta jokin
kuitenkin hiertää. Marina Koppinen analysoi
Mutta liitokiekkoilu ei ole vain ultimatea. Minaisultimaten tulevaisuutta Suomessa sivulla tä ovat tehneet kiekkogolffarit? Meilahden golfkahdeksan.
rata on Allergiasairaalan laajennustöiden takia
myllerretty uuteen uskoon (kaksi reikää on häToiset Ultimaten halli-SM-kisat keräsivät vinnyt). Eikö nyt olisi oiva tilaisuus anoa Helneljä nais- ja yksitoista miesjoukkuetta. Tä- singin kaupungilta paikkaa uudelle kiekkogolmänvuotinen turnaus oli paljon viimevuotista fradalle?
kovatasoisempi. Kärki on laajentunut. Ennalta
P et r i I s o l o
arvattavia otteluita ei enää pahemmin ollut.

2

-------------Pääkirjoitus

1--------------Pro 3-D ottaa pelaajasta
mittaa

Kannessa
Toni Asikainen

Kiekkogolffarit,
toimikaa!

Viime syksynä pelattiin
erilainen ultimateturnaus
Mäkelänrinteen yhteiskoululla Helsingissä. Pro 3-D ei ole heikkokuntoisten laji.

Kuva
Petri Isola

Petri Isola

Aamiaisella UPA:n puheenjohtajan kanssa

Pekka Ranta

Ultimate Players Association on yhdysvaltalainen
ultimaten etujärjestö, joka tekee arvokasta työtä lajin tunnettuuden ja leviämisen hyväksi. Rob Rauch kertoi tuoreimmat uutiset UPA:sta.
Petri Isola
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Rob Ra u c h

Tukholman Adventspokalen Team FinlandialIe

UC Jokers vastaa

Viime numeron tamperelaiskirjoitus ei
ollut ihan turkulaisliitokiekkoilijoiden mieleen, joten vastinehan sieltä tuli.
Suomen Liitokiekkoliitto
PI 84
00331 HELSINKI
Puheenjohtaja
Eero Alperi
(90) 412096
Sihteeri
Olli Visamo
(90) 698 3503
Pankkitilit
SYP-Munkkivuori
217121-4675
21 71 20- 101 100

Julkaisija

Ulkoasu

Maailman suurin halliturnaus pelattiin tammikuun aiussa Göteborgissa . Team FinlandialIe ei riittänyt pelkkä
Adventspokalenin voitto ...
Naisultimate Suomessa:
missä mennään?

Vaikka Suomen naisjoukkue onkin niittänyt mainetta maailman turuilla,
naisultimaten tila Suomessa ei ole tulevaisuuden kannalta paras mahdollinen .
Marina Kappinen

1m
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Petri Isola
(90) 497139
Petri Isola

FRISBARln ilmoitushinnat
1 sivu
1400 mk
1/2 sivua
800 mk
1/4 sivua
500 mk
1/8 sivua
300 mk

SLL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti
aihautuvasta vahingosta, jos ilmoitusta
ei voida julkaista määrättynä päivänä
tai käsikirjoituksen mukaan. Lehden suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa
sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Frisbarin toimitus ei vastaa sille tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten, kuvien ja piirrosten palauttamisesta.
Painopaikka: Offset -Koppinen

Avustavat toimittajat tässä numerossa
Heli Tuulos, Hanne Hämäläinen, Pekka
Haapala, Pasi Pesonen, Marina Koppinen ja Pekka Ranta.

Atletico ja Team halliturnauksen voittajat

Espoossa helmikuussa
järjestetty ultimaten halliSM-turnaus houkutteli yksitoista joukkuetta miesten ja neljä joukkuetta naisten sarjaan. Taso oli parempi
ja kärki laajempi kuin viime vuonna.

FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton
virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy
viidesti vuodessa.
Päätoimittaja

Vintertrofen 011 naisten
juhlaa

UCJokers

Pekka Haapala
HeliTuulos
Hanne Hämäläinen

EI
m

Ryhtiä seuratoimintaan

Suomen liitokiekkoseuroilla on asennoitumisvaikeuksia. Mistä saada
ryhtiä seuratoimintaan?
Pasi Pesonen

Lahdessa liitää muukin
kuin Nykäsen Matti

Liitokiekkoilu on saanut
jalansijaa jälleen uudesta kaupungista, kun lahtelaisnuoret perustivat mäkikaupunkiin
ultimateseuran viime syksynä.
Petr i Isola
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Ultimaten SM-sarjaan
osallistuu ennätykselliset
12 jou kkuetta. Kevätkauden kiekkogolfavaus pelataqn Meilahden kiekkogolfradalla
lauantaina 5.5 klo 11.
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Chelsea, New York
Kahvila Commissary 78. kadun ja 8. Avenuen kulmassa
72. maaliskuuta kello seitsemän aamulla.

Aamiaisella
UPA:n
puheen- johtajan
kanssa
I!J
~~.'
. )
..

,.

"Olen iloinen, jos pääsemme olympialaisiin seuraavan kahdenkymmenen vuoden sisällä. Muistakaa, effä olemme urheilulajina vasta teiniiässä. "
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äsenlehtemme paranee koko Yorkin keskikaupungille joka aamu kahajan, meillä on sopimus Alamo- deksalta.
autovuokraamon kanssa edulliRob (lempinimeltään Nob) on pelannut
semmista
vuokraushinnoista ultimateajo kymmenisen vuotta. MM-kiUPA:njäsenilleja pian tarjoamme UPA- sat hän on kolunnut jo neljästi, joista
luottokortin. Meillä on koko joukko jul- kahdesti hän on itse pelannut: vuonna 83
kaisujaja ohjeistoja aloittelevan pelaajan Göteborgissa Boston Rude Boysissa ja
opastamiseksi. Kahden viime vuoden ai- vuonna 88 nykyisessä seurassaan New
kana olemme saaneet kiitettävästi julki- York, New Yorkissa. Tänä vuonna Nob
suutta monissa valtakunnallisissa sano- tuo mukanaan joukkueensa Oslon MMmalehdissä puhumattakaan artikkelista kisoihin heinäkuussa. New Yorkhan voitSports Illustrated -lehdessä. Olemme ti viime vuoden USA:n mestaruusturvalmistaneet UPA-esitteen, joka on mer- nauksen loppuottelussa niukasti edellikittävästi parantanut julkista imagoam- sen vuoden voittajan South Bay Tsuname, ja pian meillä on tarjota ammatti- min San Franciscosta.
mainen videonauha ultimatesta. NeuvotNob kertoi, että New Yorkin Metropotelemme ultimaten saamisesta amerik- Iin alueella on kuusi joukkuetta avoimeskalaiselle ESPN-urheilukanavalle tänä sa sarjassa, kolme college-joukkuetta ja
vuonna. Päivittäisten rutiinieni ohessa kuusi lukiojoukkuetta. Hänen omassa
olen tehnyt kaikkeni vastatakseni jokai- joukkueessaan on 24 pelaajaa.
seen soitto- ja yhteydenottopyyntöön, joiMitä uutta UPA:ssa?
ta on kymmeniä joka päi- r-------.:!::~:::=_"-~---, - Saamme pian oman
vä."
800-numeron (Suomessa
Laskettelee kolmikymp9800-alkuinen veloituksepinen
newyorkilaisjuppi
ton palvelunumero) omaan
Rob L. Rauch, joka työstoimistohuoneistoomme,
kentelee First Interstate
jonka taas saimme ihan äsBankissa keski-Manhattakettäin Long Islandilta.
nilla kymmenen tuntia
Olemme myös palkanneet
päivässä, pukeutuu huolitäyspäiväisen
sihteerin.
teltuun pukuun, solmioAiomme lisäksi sisällyttää
neulaan ja kalvosinnappeijäsenmaksuumme vakuuhin, puhuu huolitellusti ja
tuksen loukkaantumisten
innostuneesti ja nappaa
ja kenttien varalta. Uudekkainaloonsa Wall Street
si jäsenmaksuksi tulee 25
Journalin
mennessaan
dollaria (opiskeilijoilta 15
maanalaisella töihin New
t.....~c;...._...... dollaria).
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Kun tapaa maailman uusimpiin kuuluvan joukkuepelin etujärjestön (korvauksetta työskentelevän) puheenjohtajan, häneltä täytyy kysyä
kuinka paljon hän uhraa vapaa-aikaansa järjestön hyväksi, miltä tulevaisuus näyttää,
koska laji on olympialaisissa ja miten parantaa lajin tunnettuutta.
Paitsi vastaukset näihin kysymyksiiin 35
tuntia viikossa omaa aikaansa UPA:n tehtäviin käyttävä Rob L. Rauch
kertoi myös paljon muuta
mielenkiintoista ja tärkeää
ultimatesta ja liitokiekkoilusta yleensä.

Mitä
mieltä olet WFDF:stä?
)l
- Mielestäni on erittäin / '
tärkeää, että WFDF:n , /
kaltainen järjestö on /1
saatu aikaiseksi. /
Mutta se on löysästi organisoitu
eikä ole tarken- [
tanut tavoit'
teitaan, min- i
kä vuoksi se l
ei pysty kyl- j
Iin hyvin
'
/
hoitamaan
/
yksittäis/
ten lajien

/

l
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ylläpito- ja edistämistyötä.
Siksi UP A:n kaltainen lajijärjestö on ehdottoman tarpeellinen tietyn liitokiekkolajin kehittämisksija tunnetuksi tekemiseksi . Nythän toimimme WFDF:n alaisuudessa, mutta en näe mahdottomana
ajatusta, että toimisimme itsenäisesti,
mikäli WFDF:stä ei ole hötyä meille.

Suhteesi
muihin liitokiekkolajeihin?
Olen vakaasti sitä mieltä, että markkinoitavimmat
4J-liitokiekkolajit ovat ultimate, kiekkogolf ja
"
,·
freestyle. Uskon niiden
. kykyyn saada lisää harrasta,/ jia lajin piiriin. Toivon kuiten/
kin, että muutkin lajit säilyisivät aktiivisina, koska itse esimerkiksi pidän tuplakiekosta,
vaikka se ei ehkä
olekaan paras
mahdollinen laji
harrastajien 'sisäänhei ttämiseen'.

Yhdysvalloissa
on puhuttu paljon tarkkailijoista tai
jopa tuomareista ultimatessa. Mikä
on kantasi ja mitkä ovat kokemuksesi?
- Useissa maassamme pidetyissä turnauksissa on käytetty passiivisia tarkkailijoita, jotka puuttuvat peliin vasta,
kun virhe- tai rikehuuto on jommalle
kummalle osapuolelle epäselvä. Kokemukset ovat hieman ristiriitaisia. Usein
tarkkailijat eivät tunne sääntöjä yhtä hy-

vin kuin kentällä olevat pelaajat, tarkkailijan tehtävä ei viehätä tai he eivät
suhtaudu tehtäväänsä tarpeeksi vakavasti.
- Mutta väärät virhehuudot ovat ongelma, ja jotain on tehtävä, mikäli haluamme suuren yleisön suosion. Kukaan ei voi
ottaa vakavasti lajia, jossa saatetaan
kymmenen minuuttia käydä sanaharkkaa virhetilanteesta. Moni vain puhuu
tarkkailija- ja tuomarisysteemiä vastaan
tai sen puolesta, vaikkei olisi mitään
omakohtaisia kokemuksia. Aiommekin
ainakin täällä Yhdysvalloissa käyttää
muutamassa ensi kesän turnauksessa
tuomareita. Kokeilun vuoksi. Tiedän, että se herättää paljon vastustusta ja ihmiset eivät siitä pidä, mutta olen varma, että tällainen kokeilu avaa useimpien silmiä huomaamaan, että lajimme ei kaipaa
tuomareita. Ehkä jotkut pelaajat muuttavat myös henkilökohtaista pelitapaansa.
- Meillä on sen takia säännöt, että pelissä kaikki olisi jokaiselle reilua ja yhdenmukaista. Jos joku pelaaja tai joukkue eivät noudata sääntöjä vain siksi,
etteivät viitsineet käyttää aikaansa niiden opettelemiseen, meidän koko järjestelmämme hajoaa käsiin.
- Tarkkailijasysteemissä on vielä ;:;e
huono puoli, että pelaajat saattavat alkaa käyttää sitä hyväksi: ei tunnusteta
virhettä, vaan siirretään vastuu aina
tarkkailijalle. Kysymys on kerta kaikkiaan ongelmallinen.
Petr i Isola
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Suomen naispelaajilla adventti
voittoisissa merkeissä

Tukholman
Advenfspokalen
Team
FinlandialIe
Lähdimme turnaukseen paitsi
tietenkin pelaamaan parasta
peliämme myös harjoittelemaan neljän sektorin puolustusta, jota valmentajamme
"Stidi" Vaskio ja "Jarso" Mäkinen olivat yrittäneet pitkin
syksyä ajaa raajoihimme. Pelasimme turnauksessa nimellä Team Finlandia, vaikka
joukkueemme koostuikin
helsinkiläisen Teamin pelaajattarista.

ettymyksenä iski juuri ennen turnausta saatu tieto, jonka mukaan
Kalmar ei osallistuisikaan. Pahimmiksi vastutajiksemme arvioimme etukäteen Stenungsundin, johon kuuluvat pari ruotsalaismaajoukkueen parasta pelaajaa, ja örebrolaisen
SFMSC:n, joka koostuu kokonaisuudessaan maajoukkuenaisista. Tuntui oudolta, että ottelut pelattiin vain 9 pisteeseen
ja finaali 13:een.

P
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Ensimmäinen ottelu tunnustellen
Ensimmäisessä ottelussa vastaamme
asettui Carnegie, jonka kovuus tuntui
olevan kaikille arvoitus. Ottelua edelsi
kunnollinen lämmittely, jonka aikana
tunnelma oli uskomattoman rauhallinen
ja varma. Yhteishenkemme oli hyvä. Sitä
auttoi osaltaan Laura Hellstedt, joka oli
tullut pelaamaan kanssamme treenattuaan syksyn Tanskassa. Saimme vielä viime hetken neuvot Stidiltä ennen kuin peli alkoi.
Ottelu oli keskinkertainen: hyökkäyksessä hienoista kohellusta ja puolustuksessamme laita vuoti j atkuvasti. Viidestä
joukkueesta neljänneksi rankattu vastustajamme osoittautui ennakoitua kovemmaksi ja loppunumerot olivat niukat
9-7 Team FinlandialIe.

Ruotsin huippujoukkueet
kaatuivat leikiten
Toinen ottelumme lauantaina oli Stenungsundia vastaan. Joukkueesta olivat
jostain syystä jääneet pois kaksi maajoukkuevahvistusta. Stenujenjo hävittyä
viimeiseksi rankatulle Brunnalle selvin
numeroin aavistimme parasta. Pelimme

kulki edellistä paremmin ja 9-4 -voittoomme olimme tietysti tyytyväisiä.
Päivän viimeinen ottelu oli pelättyä
SFMSC:tä vastaan. Muutettuamme hieman puolustustamme ottelu sujui erinomaisesti. Etenkin erityinen puolustuskolmikko pelasi vahvasti. Varmistettuamme loppuottelu paikan numeroin 9-4
arvelimme heillä olevan vielä jotain hihassaan loppuottelua varten.
Hyvin (?) nukutun yön jälkeen joukkueemme tuntui olevan entisen kaltaisessa
iskussa. Meille tulosten kannalta merkityksettömään otteluun asettui vastakkaiselle maaliviivalle Brunna. Tilanteen
ollessa 3-4 Brunna riemuitsi, mutta me
tiesimme, ettei ottelua ollut vielä käyty.
Tyytyväisinä poistuimme kentältä valotaulun näyttäessä voittoa 9-6. Brunnan
esityksestä tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että joukkueella on vielä sanottavaa ruotsalaisessa ultimatessa.

Loppuottelu selvästi suomettarille
Floyd Co ja Atletico olivat jo vieneet
kunnioitettavat toisen ja kolmannen sijan miesten saIjassa. Jäljellä oli enää
naisten loppuottelu. Yllättävän laimeasti
pelannut SFMSC menetti toivonsa tilanteen ollessa 9-1 meille, mutta vielä heistä löytyi puristusta. Loppunumerot 13-6
merkitsivät kuitenkin turnauksen voittoa Team Finlandialle. Oli upeaa, että todellajokainenjoukkueessamme otti osaa
rakentamiseen ja kantoi osansa vastuusta.
Tahdon esittää suuret kiitokset Timo
Vaskiolle, joka on uhrannut valtavasti
aikaa ja vaivaa valmentamiseemme, ja
Jari Mäkiselle, joka valitettavasti joutuijättämään luotsaamisemme turnauksenjälkeen. Joka tapauksessa hän on pitkään ollut joukkueemme todellinen hengenluoja.
Team Finlandiassa pelasivat
Heli Tuulos, Päivi Nissinen, Laura
Hellstedt, Anu Raasakka, Susanna Simpanen, Soile Kallinen, Hanne Hämäläinen, Janina Koppinen ja Marina Koppinen.
H anne H äm älä i n e n

Maailman suurin sisäturnaus Göteborgissa

Vintertrofen oli
naisten juhlaa
Sängystä liian aikaisin raastetun näköisiä ihmisiä vaelteli
Helsinki- Vantaan lentokentän terminaalissa. Vähitellen
heistä muodostui iloisesti rupattelevia matkatavararöykkiöitä. Vihdoin silmiini osui tutunnäköisiä ihmisiä. Lähdin
vaappumaan ryhmää kohti
raahaten rinkkaa perässäni.
Oli mielenkiintoista seurata
kuinka muut olivat ratkaisseet
pakkaamisen ongelmat.
avaratjätettiin Finnairin huostaan.
Pienenä epäluottamuslauseena pelikenkien perille pääsy turvattiin
ottamalla ne käsimatkatavaroihin.
Mitäs niillä muilla ... Kaikki saatiin Tax
Free -ostostenjälkeen onnellisesti koneeseen, ja matka kohti Suurta Maailmaaa
alkoi.
Perillä meillä oli runsaasti aikaa tutustua Göteborgin perjantaipäivän viettoon. Jotkut kiertelivät kaupoissa tai keilasivat. Toiset tutustuivat taidenautintoihin ja toiset paikallisiin ravitsemusliikkeisiin. Vuorokauden lähestyessä
kohti iltaa alkoi nuutuneita maailmanmatkaajia ilmestyä majoituskouluun, joka sijaitsi aivan kenttien tuntumassa.
Illan kuluessa ruotsalaisen mongerruksen lomasta alkoi erottua englantia,
mikä nosti fiilistä entisestään. Myös Saksan joukoilla oli innokkaat odottajansa (!)
Kun kaikki Suomen naispelaajat oli saatu kaupunkiin, tehtiin sotasuunnitelma.
Määriteltiin tavoitteet ja luokiteltiin vastustajat kahteen tasoryhmään: lokaa ja
aivan lokaa. Se henkinen yliote ja itsevarmuuden pönkittäminen! Kaikkiin
matseihin lähdettäisiin taistelemaan voitosta.
Raskaan päivän pääätteeksi piti päästä vielä heittelemään käytävään. Herkempiunisten suureksi harmiksi hiljaisuus ei laskeutunut talon ylle koko yönä.
Turnauskestävyttä!

Y

Lauantai
Aamulla käytävillä törmäili unisia, kovasta lattiasta kankeita ihmisiä pyyhkei-

den ja hammasharjojen kanssa. Toiset
aloittivat urheilun heti aamusta ja painuivat alakertaan. Toiset tyytyivät jonottamaan.
Kentillä olivat matsit jo alkaneet. Kolmella kentällä pyöri matsit koko ajan iltaan asti. Aika kuluikin mukavasti kentältä toiselle juostessa, kunnes oli aika
aloittaa lämmittely turnauksen ensimmäistä omaa peliä varten. Kainaloiden
märät läiskät paljastivat hermostuneisuuden, vaikkei hikihyppelyä ollut edes
aloitettu.
Ensimmäinen ottelu ja varsinkin sen
ensimmäiset 10 minuuttia olivat varsinaista sähellystä. Onneksi peli saatiin
kulkemaan ja se kääntyikin meidän
eduksemme. Kalmar kaatui numeroin
11-7. Päivä kului aamuupäivän tavoin.
Seuraavastakin ottelusta SIS:ää vastaan selvittiin kunnialla. Pöytäkirjoihin
kirjattiin loppunumeroiksi 11-2 Team
Finlandialle, joka koostui pääkaupunkiseudun ja Vaasan pelaajattarista.
Päivän kolmas matsi oli jo tunnelmaltaan latistunut. Pitkä odottelu oli tappanut viimeisenkin jännityksen poikasen
mahasta j a alkuverryttelyyn lähdettiin jo
hieman vastahakoiseti. Tai ainakin aamuinen innostus oli kadonnut. Väsymys
näkyi kentälläkin. Vastapäätä asettunut
Pancake Norjasta antoi jo tosi kovan
vastuksen. Lopputulokseksi jäi numerot
13-8.
Rikkoutumaton voittoputki antoi illalla aihettaj~hlintaan. Suurin osa kerääntyikin FFOH:n klubille perinteisiin frisbee-kemuihin. Jotkut jatkoivat iltaa tasaparein ...
Seuraavan aamun matsit kummittelivat kuitenkin mielissä, ja nukkumaan
lähdettiin ihan ajoissa.

Sunnuntai
Aamulla hilpeät seinänaapurimme
hoitivat herätyksen, valitettavasti vain
muutamaa tuntia liian aikaisin. Tee-se-itse-mistä-Iöydät -aamiainen sammutti huutavimman nälän, jonka jälkeen
suoritettiin tavaroiden pakkaaminen, joka jostakin syystä sujui huomattavasti
helpommin kuin kotoa lähdettäessä.
Muutama luppotunti meni edellisen
päivän tavoin kolmen kentän väliä sahaten ja Suomen miehiä kannustaen. Vat-

sassa kasvava myllerrys kieli jo päivän
ensimmäisen pelin alun lähestymisestä.
Sen lopputulos kun ratkaisi toisen finalistin. Tappio tässä vaiheessa olisi ollut
melkoinen pettymys. Brunnan joukkueen toipuminen auto-onnettomuudesta ei
ollut sujunut parhaalla mahdollisella tavalla. Voitto puristettiin numeroin
13-10.

Finaaliin tappiomielialalla
Finaaliin lähdettiin valmentaja Vaskion harmiksi tappiotunnelmissa. Olihan
vastassa pelaava fyysisesti vahva WBFK
pyörittänyt matseja miten halusi seitsemällä pelaajalla muiden tyytyessä joukkuehengen luontiin. Olimme täysin tyytyväisiä jo saavutettuun kakkostilaan
(11 joukkueesta), mutta onneksi Stidi valoi meihin taisteluhenkeä. Finaalista tulikin kova. Jokaisesta maalista taisteltiin
loppuun asti. Pisteet maalitaululla vaihtuivatkin vuorotahtiin, kunnes norjalaiset kiskaisivat itselleen melko turvallisen tuntuisen kaulan. Mutta onneksi
Koppisten suku tehtaili tuttuun tapaan
muutaman kavennusmaalin ja jengi innostui voittojahtiin oikein tosissaan. Tilanne kääntyikin norjalaisten tappioksi.
Numerot 13-11 toivat Suomen naisille leveän hymyn ja kultamitalit. Koppisen sisarukset eivät säälineet vastustajiaan
tippaakaan vaan jakoivat keskenään
kaikki turnauksessa naisille jaetut henkilökohtaiset tunnustukset.
Voittoa ei kuitenkaan ollut aikaa jäädä
tuulettelemaan, mikäli mieli ehtiä Helsingin koneeseen. Joillekin se tuotti vaikeuksia muutenkin ...
Helsinki -Vantaan lentokentällä Stidi
saikin ansionsa mukaan. Suuren maailman tapaan heitimme hänet ilmaan.
Kiitti tytöt hyvästä matkasta. Erikoiskehut Waasan WetoWoiman kovasta panoksesta. Waasan naisultimate on vakaassa nousussa.

Joukkueessa pelasivat
Hanne Hämäläinen, Katri Härkönen,
Janina Koppinen, Marina Koppinen, Satu Kälviäinen, Hanni Mäkelä, Pirjo RajaLa, Pia Sassi, Heli Tuulos, Päivi Vepsäja
Martina Ödman (tsemppi-kuningatar).
Heli-Susanna Tuulos

7

Hyvästä menestyksestä huolimatta
jotain on vialla

Naisulfimafe Suomessa:
Missä mennään?
Suomalainen naisultimate on
aina ollut aivan huipputasoa
maailmalla. Saavutuksia on
POhjoismaiden mestaruu ksista Euroopan ja maailman
mestaruuksiin. Lähes joka
vuosi yleensä hyvän menestyksen jälkeen on esitetty sama kysymys: "Missä piilee
menestyksen salaisuus?".
Vuosi vuoden jälkeen ei tark. kaa kaiken kattavaa vastausta ole saatu. Jonain vuotena
on sanottu, että puolustus oli
parempi kuin vastustajan ja
toisena vuonna, että kunto
ratkaisi.
iedossahan on, että suomalaisten
naisultimatepelaajien kärki on todella kapea verrattuna esimerkiksi
kori- tai jalkapalloon. Materiaalin
puute onkin todellinen uhka tulevaisuuden liitokiekkoilulle. Nykyinen toiminta
on lähes yksinomaan keskittynyt vain ja
ainoastaan maajoukkuetasolle. Toimivia
seuroja, joilla on oma naisjoukkue, ei ole
tällä hetkellä kuin yksi tai kaksi. Jotta
lajimme tulevaisuus olisi edes jossain
mallissa, tulisi seuratoimintaa ehdottomasti kehittää naisten osalta. Vain seurat pystyvät tarjoamaan uusille ja innokkaille pelaajille ne perus- ja avaintiedot,
jotka ovat välttämättömiä lajin aloittamiselle. Tällaisia asioita ei tulisi enää
missään nimessä opettaa maajoukkuetasolla.
Miten on sitten mahdollista olla
tällaisella perustoiminnalla maailman huipulla?
Jos esimerkiksi vertaamme itseämme
ruotsalaisiin pelaajiin, eivät erot tekniikan ja fysiikan puolella ole suuria, melkein olemattomia. Mutta montako joukkuetta Ruotsissa on? Ainakin kymmenen. Eikö siellä sitten osata hyödyntää
laajaa seuratoimintaa vai miksi he ovat

T

8

samalla tasolla kuin me? Laajassa seuratoiminnassa on omat huonot puolensa ja
ne näkyvät ruotsalaisten pelissä. Yhteistyö ei ole saumatonta, koska välimatkat
pelaajien kesken ovat niin suuret, ettei
ole mahdollista harjoitella yhdessä kuin
leireillä. Kaikki suomalaiset pelaajat
asuvat lähes toistensa naapureina, joten
mahdollisuudet yhdessä pelaamiseen
ovat loistavat ympäri vuoden.
Amerikkalaiset ovatkin ratkaisseet välimatkaongelman yksinkertaisesti sillä,
että Yhdysvaltojen mestaruussarjan
voittaja on maajoukkue .
Toinen tärkeä syy menestymiseen on
varmasti ollut pelaajien henkilökohtainen panos ja halu olla paras lajissaan.
Liekö suomalaisella sisullakin osuutta
asiaan. Pelaajat uhraavat viikonlopuistaankin puolet harjoitteluun. En sano, että sillä yksistään menestytään, mutta ilman kovaa halua ja yrittämistä on aivan
turha odotella tuloksiakaan.
Kolmas erittäin tärkeä tekijä suomalaisten naisten menestymisessä maailmalla on ehdottomasti korkeatasoinen
taktinen tietämys. Suomalaiset miehethän ovat taktisesti erittäin valveutuneita
ja korvaavat heikommat osa-alueet vahvoilla taktisilla vedoilla. Tämä on väistämättä heijastunut myös naisten pelissä,
sillä naiset ovat myös omaksuneet taktiset kuviot osana pelaamistaan. Tässä
suhteessa poikkeamme selvästi useimmista Euroopan maista. Muistettakoon,
että toki muutkin maat näitä asioita ajattelevat, mutta panostavatko he sitten samalla lailla tähän osa-alueeseen? Mielestäni eivät. Esimerkiksi ruotsalaiset eivät
ole osoittaneet mitään huimia taktisia
muutoksia tai vetoja turnauksissa, kun
taas suomalaiset ovat lähes joka turnauksessa esittäneet jotain uutta, joko
hyökkäyksessä tai puolustuksessa.
Hyvä esimerkki taktiikasta on Norjan
naisten maajoukkue, joka aivan viime
vuosina on noussut viiden parhaan joukkoon. Monet ovat jo ehtineet ihmetellä,
miten se on mahdollista. Mutta norjalaiset ovat viisastuneet. Valmentajakseen
he saivat miehen, joka tietää kuvioista ja

niiden pelaamisesta jotain. Ennen norjalaiset pelasivat suoraan sanottuna tyhmästi: hakivat paikkoihin joihin ei iki
maailmassa syötetä tai joita on "helppo"
puolustaa. Mutta eivät hae enää!
Toin tässä muutamia seikkoja esille,
jotka vaikuttavat toisiinsa ja yhdessä
määräävät joukkueen tason. Jottei tulisi
liikaa hehkuteltua suomalaisten hyvyyttä, on tuotava esille seikkoja miksi me
emme ole yhtä hyviä tai parempia kuin
amerikkalaiset, jotka tällä hetkellä ovat
maailman ykkösiä.
Viime vuosina on ratkaisevinta varmasti ollut pätevän valmentajan puute.
Olemme keskenämme harjoitelleet jonkun vetäessä joukkuetta jonkinlaisiin
harjoituksiin. Mutta tulevaisuus näyttää
hieman valoisammalta tämän asian osalta ainakin muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Mutta entä sen jälkeen? Olemmeko
me maailman ykkösiä parin vuoden kuluttua?
On vielä eräs seikka, johon puuttuisin,
nimittäin tasa-arvo. Miesten keskuudessa on selvästi tullut johtavaksi ajatukseksi, etteivät naiset osaa pelata kunnon
ultimatea, vaan se on jotain sellaista tyttöjen heittelyä. Näin tasa-arvoisuuden
aikaa elettäessä olisi paljon toivottavaa
miesten asenteissa meitä kohtaan. Johan
lehtijututkin kertovat, että asia on todella näin. Monesti naiset ovat saavuttaneet
paremman sijoituksen kuin miehet, mutta lehdessä lukee suurella otsikolla
"MIEHET NELJÄNSIÄ" ja viimeisessä
lauseessa mainitaan naisten mitalista tai
jotain vastaavaa. Esimerkki on hieman
kärjistetty, mutta tosiasia kuitenkin on,
että ei voida verrata pelaajina naisia miehiin, vaan on tunnustettava, että molemmilla on omat sarjansaja nämä sarjat tulisi taas olla suhteessa toisiinsa tasavertaiset. Naiset ovat oman sarjansa parhaimpia ja miehet oman sarjansa parhaimpia ja tällöin molemmat yhtäläisen
huomion arvoisia.
Kaiken kaikkiaan suomalainen naisultimate nauttii kansainvälistä kunnioitusta ja on sen täysin ansainnutkin.
Marina Kappinen

PRO-3D ottaa
pelaajasta
mittaa
Naisten lohkossa pelaavia joukkueita
Oletko juossut 9 minuuttia täjouduttiin
muuttamaan kesken saIjan aiysillä viivajuoksua? Kuinka
ka useasti. Selvästi kovatempoisin oli
pitkän matkan juokset Coonaisten ensimmäinen kierros. Jatkossa
perin 3/4 -testissä? Juoksisit- tempo putosi selvästi ja niinpä aluksi
ko saman matkan samaan
tappiolla ollut joukkue voitti lopulta mesaikaan 3-5 kertaa 2 tunnin ai- taruuden.
Turnauksessa käytettiin myös muutakana? Kyllä. jos pelaat Promia sääntömuutoksia. Esimerkiksi pelat3D:ssä.
tavissa olevalle kiekolle voi aloittaa pysä-

ro-3D -saIja oli tarkoitettu kolmihenkisille joukkueille. Joukkueeseen kuului enintään yksi kauden
1989 A-maajoukkuepelaaja. Tämä rajoitus osoittautui hyväksi, sillä nyt
ei syntynyt vain muutamaa tosi huippujoukkuetta, ja näin mielenkiinto säilyi otteluissa. Tosin muutamien katselijoiden
suista kuului napinaa sääntöä kohtaan.
Ihmettelen vain, miksi napisijat eivät olleet missään kolmikossa.
Ottelut pelattiin poolipeleinä, jonka
jälkeen piti pelata mestareiden, kisällien
ja knaappien sijoitusottelut. Parin joukkueen poisjääminen supisti knaappien
ryhmän kasvattaen kahta muuta ryhmää. Jatkossa toivoisin, ettäjäädessänne
pois ilmoittaisitte jäIjestäjällekin ajoissa
asiasta. Poisjääneet ilmoittivat kyllä,
mutta sellaisille henkilöille, joilla ei ollut
osaa eikä arpaa jäIjestelyissä, ja näillekin vain tuntia ennen ottelua. Soittakaa
vaikka mummolleni, hän on edes sukua.
Vaan paha on ottaa kauhalla, kun on
mokkalusikalla annettu.
Tyypillisimmät tulokset turnauskierroksilla olivat 4-7:stä 2-9:ään. Menestystä näytti tuottavan 100-prosenttisen
varma hyökkäys ja vastustajan virheistä
rokottaminen. Tulostaulukko antaakin
kuvan suomalaisista huolellisista pelaajista. Kovalla puolustuksella saadaan toki katkoja vastustajan hyökkäysvarmuuden murentuessa, mutta taitavallajajärkevällä syöttelypelillä voidaan pelata aikaa pitämällä kiekkoa hallussa, kun
muutaman maalin etu on saavutettu.

P

ytyslaskennan, eikä heittäjää tarvitse
odotella. Samoin aloitusheiton sai heittää heti, kun heittävä joukkue oli valmiina. Lisäksi sääntölisäys tahallisesta virheestä maalin tai kiekon menetyksenä
tuntui estävän ajan pelaamisen ikävin
keinoin.
Loppuottelussa kohtasivat joukkueet
Rinne-Ylen-Julin-Lång (Vaasa) ja
Härkönen-Noponen-Vaskio (Espoo).
Alun tasaisen pelaamisen jälkeen espoolaiset jaksoivat paremmin hallita hermonsa, eivätkä sortuneet heittovirheisiin
vastustajan tavoin. Loppuottelu päättyi
selvään espoolaisten 8-4 voittoon.

UC

Jokers
vastaa
ntti Lodin kiIjoitus Frisbarissa 4/89 on herättänyt kummastusta
antifriba-henkisyydellään. Itsensä arvostaminen ja
jopa tietty omahyväisyys ovat kyllä todellisen liitokiekkoilijan onimaisuuksia,
muttei sen sijaan toisten seurojen perusteeton syyttely. Lodin kiIjoittamassa artikkelissa väitetään ue Jokersin jatkaneen kesällä opittua ohareiden tekemistä. Ehkä termi ohari tarkoittaa Tampereella jotain aivan muuta kuin HelsinkiTurku -akselilla. Mikäli kyse on
luovutuksista, voimme ylpeinä todeta, ettäjoukkueemme on pelannut kaksi kautta ilman luovutuksia, vaikka kilometrimäärät ovat olleet melko suuria ja autokantamme suorastaan surkea.

A

Tulokset
Avoin sarja
1. Vaskio-Härkönen-Noponen
2. Rinne-Lång-Ylen-Julin
3. Punkari-Tenhunen-Ekman
4. Kärkkäinen-Makkonen-Kuusakoski
5. Mäkinen-Bruns-Haapala
6. Asikainen-Ranta-Miettinen/
Niemenmaa
7. Suurnäkki-Mannila-Ylitainio
8. Alperi-Tenström-Bischoff/Luostarinen
9. Suomela-Godino-Isola
10. Kankkunen-Pesonen-Ervamaa
Naiset
1. Koppinen-Rajala-Atvala/Kallinen
2. Viheriävaara-Kainulainen-Härkönen
3. Koppinen-Hämäläinen-Nissinen/
Kallinen
4. Tuulos-Simpanen-Raasakka
PekkaRanta

Tässä yhteydessä esitämme myös liitolle toivomuksen sääntöjen suhteen:
säännöt on sovittava ennen kauden alkua
ja sovittuja sääntöjä on noudatettava koko kauden. Viimekesäinen epäselvyys
luovuttaneiden joukkueiden kohtelun
suhteen ei todellakaan ole omiaan nostamaan lajin arvostusta edes liitokiekkoilijoiden itsensä keskuudessa, saati sitten
(suuren) yleisön silmissä. Vai haluammeko yleensä nostaa lajimme arvostuksta?
Olemme äärimmäisen pahoillamme,
että osallistumisemme Vaasan turnaukseen estyi lukuisten yhteensattumien
seurauksena. Kokemuksesta tiedämme,
mitä menetimme ... Toivottavasti kesällä
taas tapaamme!

Terveisin sosiaalista murroskautta elävä UCJokers
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Atletico ja Team
halliturnau ksen
voittajat
Järjestyksessään toinen ultimaten halli-SM-turnaus pidettiin Espoossa
24.-25.2. 7990 liitokiekkoseura
Atleticon toimesta. Espoonlahden kauppaoppilaitoksen
liikuntahalli tarjosi oivat puutteet turnaukselle, jonka miesten sarjaan osallistui tänä
vuonna 77 joukkuetta ja naisten sarjaan 4 joukkuetta.

Tulokset
Naiset
1.
2.
3.
4.
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Team 2, Hki
Atletico, Espoo
Team 1, Hki
WWW, Vaasa

oukkueet oli jaettu neljään alkulohkoon, joiden kaksi parasta pääsivät pelaamaan cup-menetelmällä
sijoista 1-8. Lohkojen viimeisten
oli tyytyminen sijoihin 9-11. Alkulohkojen arvonnassa onnetar suosi liitokiekkoseura Teamiaja Liito-oravia, jotka keskenään muodostivat lohkon D, eikä kummallakaan ollut välitöntä putoamisen
vaaraa.

J

Alkulohkot
Alkulohkojen sijoituksissa ei suurempia yllätyksiä sattunut. Sen sijaan nähtiin muutama erittäin tasainenjajännittävä ottelu. Atleticon joukkueiden keskinäinen välienselvittely päättyi aika yllättäen kakkosjoukkueen kahden maalin
voittoon. Ykkösjoukkueen jatkoonpääsyä
tappio ei kuitenkaan uhannut, siksi varmasti Atletico 1 voitti Lahden Ultimate
Clubin maalein 12-2.
Lohkossa B pelattiin jatkopaikasta espoolaisen EUC:n ja Team 2:n kesken.
EUC:n kaatajiksi muodostuivat Koppisen sisarukset Marina ja Janina, joista
jälkimmäisen upea dyykkimaali sinetöi
Espoon pojat pelaamaan sijoista 9-11.
Lohkon voittaja oli odotetusti Waasan
WetoWoima.
Lohko C ei yllätyksiä taIjonnut. Suomen menestyksekkäin ja kokenein koukkue Floyd oli odotetusti paras. Kakkoseksi sijoittui Tampereen Talikko, jonka esitykset koko kisojen aikana olivatkin mukavaa katseltavaa. Tikkurilan
KU-58 jätettiin tämän lohkon hännille.
Liito-oravat ja Teamin ykkösjoukkue pelasivat erittäin jännittävän ottelun, vaikka jatkoonpääsy olikin molemmille varmaa. Oravilta löytyi sen verran enemmän voitontahtoa, että Team kukistui lopulta 12-11.

Neljännesvälierät
Lauantain viimeiset ottelut pelattiin
lohkovoittajienja -kakkosten kesken. Atleticon ykkösjoukkueen ja Liito-oravien
peli taIjosi erinomaista katseltavaa, Sebastian Bondestamin ja Jouni Mannisen johdolla Liito-oravat rakentelivat
peliä mallikkaasti. Atletico ratkaisi kuitenkin rutiinilla ja voitti 12-10.
Floyd selvitti oman kvartsinsa helposti
Team 2 :sta vastaan. Suurempia vaikeuksia ei ollut Waasan WetoWoimallakaan, sillä Tampere kukistui viiden maalin erolla. N elj äs kvartsi pelattiin Atletico
2:n ja Team l:n kesken. Ottelun ratkaisija oli Teamin Mika Niemenmaa, joka
teki seitsemän maalia Pekka Rannanja
ulkomaalaisvahvistus John Godinon
syötöistä. Team voitti ottelun 12-9.

Sunnuntai
Päivä alkoi yllätyksellä. Suomen tuorein ultimatejoukkue LUC voitti Tikkurilan KU-58:n. Tämä oli hieno suoritus lahtelaisilta, vaikka he lopulta turnauksessa viimeisiksi jäivätkin. Lupaava alku
heiltä, toivottavasti jatkossa tulee kokemuksen myötä entistä tiukempia pelejä.
Tikkurilan oli tyytyminen kymmenenteen sijaan EUC:n ollessa yhdeksäs paremmalla maalierolla.
Ottelut sijoista 5-8 sujuivat Liito-oravien merkeissä. Kuudenneksi sijoittui
Tampere ennen Atleticonja Teamin kakkosjoukkueita. Semifinaaliarvonnan tulos oli se, että semifinaaleissa pelasivat
vastakkain Atletico 1-WWW sekä
Floyd-Team 1. Ensimmäinen semi oli Atleticon näytöstä Waasan kukistuessa
maalein 15--5. Floyd ja Team sen sijaan
pelasivat turnauksen jännittävimmän
ottelun. Team johti alussa jo 5--1, mutta
Floyd tasoitti. Tästä edettiin tasatahtia,
kunnes Team teki tilanteeksi 14-12. Tässä tilanteessa ottelu näytti ratkenneen,

Joukkueiden
tasoerot
kaventuneet
mutta Floyd ei halunnut hävitä, vaan
maajoukkuekolmikko Jalovaara-Lamberg-Rinne siivitti Floydin voittoon
maalein 15-14 yleisön kannustaessa raivoisasti.

Mitalipelit
Pronssista pelasivat WWW ja Team 1.
Mukavasti koko turnauksen pelannut
helsinkiläisyhdistelmä nappasi voiton ja
uusi kesäisen kolmossijansa kolmen
maalin erolla vaasalaisiin. Finaalissa pelasivat sitten espoolaisjoukkueet Floydja
Atletico 1. Atleticon alussa hankkima 3-4
maalin johto säilyi loppuun saakka eikä
Floyd enää saanut kunnon otetta peliin.
Atleticon joukkueesta erottuivat kärkipelaajat Matti Suurnäkki ja Jukka
Noponen sekä katkoja tehnyt Marko
Kankkunen. Tasaisuus ja virheettömyys olivat kuitenkin ne pääasialliset
avut joiden siivin viimevuotinen hallikulta pystyttiin uusimaan.
Pek k a

Haapala

Naisten sarja
Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka Suomen naisjoukkueiden tasoerot ovat kaventuneet huomattavasti. Jokainen peli
oli kovaa taistelua, eikä mikään voitto ollut selvä etukäteen. Talikon tyttöjen
poisjäänti kisoista oli kaikille pettymys.
Ei kai naisten harrastus ole pikkuhiljaa
hiipumassa Tampereella? Laajan pelaajamateriaalin takia Team oli jaettu kahteen joukkueeseen.
Turnaus alkoi mielenkiintoisella Team
1-Team 2 ottelulla. Joukkueita vaivannut alkukankeus oli molemminpuolista.
Team 2 taisteli kuitenkin voiton numeroin 8-12. WWW pisti ottelussaan erinomaisesti kampoihin hieman kokeneemmille joukkueille. Totuttuun tapaan
Waasan vahvan selkärangan muodosti-

vat Martina Ödman ja Aino Juvakka.
Atletico tiputti Team l:n finaalista numeroin 9-12. Tulos ei kuitenkaan osoita
ottelun todellista tiukkuutta. Pronssiottelussa Team voitti Waasan numeroin
12-7.
Kuten hyvään loppuotteluun kuuluukin, muodostui Team 2:nja Atleticon välisestä finaalista todellinen jännitysnäytelmä. Joukkueiden kohtaaminen alkusaIjassa oli päättynyt Teamin voittoon
8-12. Atleticon joukkue pelasi kokonaisuudessaan hyvin yhteen. Finaalin saattoi ratkaista Atleticon Minna Kainulaisen valitettava loukkaantuminen tilanteen ollessa 11-10 Espoolle. Lähes tunnin kestäneen ottelun jälkeen Team 2
pääsi juhlimaan 11-12 voittoa, jolla he
toivat hallisuomenmestaruuden toisen
kerran Helsinkiin.
Otteluiden jälkeen puhuttiin pitkään
mahdollisesta tuomareiden tulosta ultimateen. Hieman ikävää väriä värikkäisiin otteluihin toivat erimielisyydet säännöissä. Etenkin rajatilanteet toivat esille
joitakin ongelmia. Tulevaisuudessa naisten olisi ehkä syytä syventyä joukkueidenkin kesken sääntöpuoleen, jotta saataisiin mahdollisimman yksimieliset ja
ennenkaikkia oikeudenmukaiset "tuomiot".
Uusien pelaajien runsaus ilostutti.
Etenkin Mira Eerikäinen, 13-vuotias
lupaus, joka pelasi Team 1-joukkueessa,
esitti vahvaa peliä. Myös kauan maajoukkueen riveissä pelannut Soile Kallinen pelasi erinomaisesti läpi koko turnauksen. Edelleen ilahduttavaa oli jo ultimate-veteraaneihin lukeutuvan Jutta
Kohosen ilmestyminen pelikentälle.
Turnauksen parhaaksi pelaajaksi valittiin ansaitusti Päivi Nissinen.

Suomen nuorin
liito kie kkose ura
Lahdesta oli
rohkaiseva ja
piristävä yllätys

Tulokset
Avoin
1. A tletico 1, Espoo
2. Floyd, Espoo
3. Team 1, Hki
4. WWW, Vaasa
5. Liito-oravat, Hki
6. Talikko, Tre
7. A tletico 2, Espoo
8. Team 2, Hki
9. EUC, Espoo
10. KU-58, Vantaa
11 . LUC, Lahti

Hanne Hämäläinen
Heli Tuulos
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Ryhtiä
seuratoimintaan
Viime kesäisestä ultimaten
SM-sarjasta jäi monelle pelaajalle varmasti hieman väljähtynyt maku suuhun. EnnakoIta selvät ottelut, luovutukset ja vajaalukuisilla joukkueilla pelaaminen olivat luvattoman yleisiä ilmiöitä.
Näyttikin siltä. että monet
joukkueet olivat lähteneet
sarjaan varsin heppoisin
eväin.
lkoisilta puitteiltaan mestaruussarjamme oli komeampi kuin ehkä koskaan aiemmin. Mukanahan oli peräti 10 joukkuetta, joista ennätykselliset neljä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Kenttävuoroanomukset oli jätetty ajoissa, ja monien
seurojen taholta uho ennen sarjan alkua
oli kova.
Harjoitusinto tarttui omaan joukkueeseenikin sillä seurauksella, että harjoittelimme talvi- ja kevätkauden paremmin
kuin koskaan aikaisemmin. Tavoitteenamme SM-sarjan lisäksi olivat seurajoukkueiden MM-kisat Kölnissä. Omaa
kiinnostustani SM-sarjaa kohtaan lisäsi
vielä kahden pelikauden poissaolo kotimaisista ympyröistä. Tänä aikana oli
eteenpäin kuulemma menty kovasti.
Totuus valkeni muutaman sarjakierroksen jälkeen. Joukkueiden väliset tasoerot paljastuivat järkyttävän suuriksi.
SM-finaalia lukuunottamatta emme pelanneet yhtään ottelua, jossa voittomme
olisi ollut vaakalaudalla. Suurimmatjännityksenaiheemme sarjan aikana olivatkin: 1) tuleeko vastustajajoukkue ajoissa
pelipaikalle, 2) saavatko he paikalle seitsemän pelaajaaja 3) yrittävätkö he pelata tosissaan. Joskus mikään edellämainituista kohdista ei toteutunut.

U

Uskomatonta laiminlyöntiä
Olen täysin valmis hyväksymään suuret tasoerot vasta perustettujen ja jo huipulla olevien joukkueiden välillä. Sehän
on vain osoitus siitä, että 80-luvun alkuajoista, jolloin Floyd nappasi mestaruuden kolmen kuukauden harjoittelun jälkeen, on menty harppauksella eteenpäin.
Sitä en kuitenkaan käsitä mikseivät nä12

mä eniten oppia tarvitsevat joukkueet
ota enempää irti otteluistaan kärkijoukkueita vastaan. Läskiksi lyöminen ajattelutapaan "eihän meillä kuitenkaan ole
mitään mahdollisuuksia" nojautuen takaa vain sen, ettei mahdollisuuksia ole
jatkossakaan.
Sarjan jakaannuttua ylempään ja
alempaan loppusarjaan alettiin odotella
tiukempia kamppailuja. KU-58 Vantaalta saapui vieraaksemme Matinkylään.
Tasoitukseksi he olivat jättäneet seitsemännen pelaajansa kotiin, joten maalitili
jäi heiltä avaamatta. Valmistautumistamme MM-Kölniin eivät juurikaan helpottaneet Floydilta saatu luovutusvoitto
tai Liito-oravien kuuden miehen paikkapuolustus.
Kölnissä olimmekin jo ensimmäisessä
ottelussamme hätää kärsimässä keskitason ruotsalaisjoukkuetta vastaan. Vaikka saavutimmekin lopulta tavoitteemme
(7. sija) jäi ainakin itselleni tunne, ettei
se ollut SM-sarjan antamien ottelukokemusten ansiota.
Mitä pitäisi tehdä?
Oma lääkkeeni mestaruussarjamme
tason kohottamiseksi on kaksijakoinen:
seuratoimintaa tulee tuntuvasti parantaa ja sarjajärjestelmää radikaalisti
muuttaa.
Seuran omat harjoitukset ovat kaiken
kehityksen keskipiste. Uudet asiat opetellaan harjoituksissa, ja otteluissa sitten
toistetaan opittua. Monia asioita on kuitenkin vaikea opetella vajaalukuisilla
miehistöillä, joten pelaajien lukumäärän
on oltava riittävän suuri. Itseäni ihmetyttää, ettei yli 16 aktiivisen pelaajan
joukkueita juuri ole, vaikka se olisi perusedellytys hyville harjoituksille. Ilmeisesti kilpailua joukkueen sisällä yhä pelätään.
Pelaajamäärän lisäksi myös harjoitusten laatu (valmentajan osaaminen ja pelaajien asennoituminen) on ensiarvoisen
tärkeää. Kovaäänisimmän kaverin nostaminen valmentajan pallille takaa vain
harvoin parhaan mahdollisen tuloksen.
Oppia on hankittava kyselemällä ja keskustelemalla muiden pelaajien ja valmentajien kanssa. En usko, että kukaan
tahallaan panttaa tietoa. Sitä ei vain osata kysyä.
Nämä joukkueen harjoituksiin liittyvät näkökohdat olisi syytä pitää mielessä
ennen uuden joukkueen perustamista.

Eräänä kriteerinä voisi pitää sitä, kuinka
paljon palaajia arvioidaan olevan harjoituksissa kaikkein heikoimpana päivänä.
Mikäli tälläkin määrällä saadaan aikaan
toimivat harjoitukset, kannattaa joukkue ehkä perustaa. Suurin virhe on tuudittautua siihen hurmaan, jota joissakin
yksittäisissä harjoituksissa on esiintynyt. Surullisia esimerkkejä on riittävästi.
Sarjajärjestelmän uudistaminen on herättänyt paljon keskustelua. On ehdotettu turnausmuotoista SM-sarjaa sekä
kahden sarjatason käyttöönottoa. Hyvät
ja huonot puolensa on varmasti kummassakin vaihtoehdossa, mutta lienemme
yksimielisiä muutoksen tarpeellisuudesta. Pelaajien motivoiminen otteluun on
mahdotonta sen jälkeen, kun vastustajajoukkueen kapteeni on tullut anomaan,
ettei heitä voitettaisi nollille. Tuskin
kumpikaan joukkue hyötyy tällaisista otteluista.
Pitäisikö joukkueita yhdistellä?
Pahinta on, että seuratoimintamme
heikkous ja SM-sarjan alhainen taso näkyvät väistämättä ennen pitkää myös
maajoukkueemme menestyksessä. Vielä
tänään meillä on Euroopan ehdotonta
eliittiä oleva edustusjoukkue johtuen siitä, että käytettävissä on noin kymmenen
todella rutinoitunutta, toisensa tuntevaa
pelaajaa. Kun tämä joukko poistuu, on tilanne sanalla sanoen karmea. Reservejä
ei juuri ole. Nykyisen kaltainen SM-sarja
ei kasvata maajoukkuetason pelaajia.
Olen kuullut ajatuksia pelaajien
eräänlaisesta uusjaosta ja joukkueiden
keinotekoisesta "miksaamisesta" jännittävämmän SM-sarjan aikaansaamiseksi.
Idea olisi erinomainen, mikäli näin syntyneet joukkueet todella toimisivat ja
harjoittelisivat yhdessä, mutta pelkään,
että se johtaisi vain näennäisen tiukkoihin ja heikkotasoisiin otteluihin sekä
harjoittelun laiminlyömiseen. Seurojen
yhteensulautumista sen sijaan kannatan, jos tarkoituksena on saada aikaan
parempia harjoituksia ja sitä kautta parempi joukkue.
Seuratoiminnan uusi nousu alkaa siitä, että harjoittelun ja raa'an työn merkitys tiedostetaan jokaisessa seurassa. J 0kaisen pelaajan tulisi tehdä parhaansa
oman seuransa harjoitusten onnistumisen eteen. Minimivaatimus on olla paikalla.
Pas i Pesonen
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Lahdessa liitää
muukin kuin
Nykäsen Matti
U

ltimaten Halli-SM-kilpailut toivat Suomen nuorimman liitokiekkoseuran yleisön tietoisuuteen. Vahvana mäkihyppy-, jalkapallo- ja businesskaupunkina tunnettu
Lahti on nyt yhtä urheilulajia rikkaampi,
kun Lahden Yhteiskoulun lukion toisluokkalaiset perustivat ultimateseuran.
Innostuksen ultimateen nämä juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneet lukiolaispojat saivat, kun yhden oppilaan (Antti
Koivula) isoveljet (Heikki ja Lauri
Koivula) pelasi (ja pelaa edelleen) Tampereen Talikko -seurassa. Poikia on nyt
kaksitoista ja he ovat harjoitelleet syksystä 89 lähtien. Heidän liikunnanopettajansa innostui ultimateharrastuksesta
sen verran, että järjesti pojille kahden
tunnin salivuoron koulusta. Koulu on
avustanut myös välinehankinnoissa. Sami Holopaisen sanojen mukaan "voikkamaikka olisi vieläki innostuneempi, jos
se osais ite pelata. Se tarttis vähän koke-

Itä ja länsi yhdistyvät
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neempien opastusta".
Myös Lahden liikuntatyöntekijöillä on
ollut selviä asennoitumisvaikeuksia liitokiekkoilua kohtaan. Kun pojat kävivät
tiedustelemassa Lahden Suurhallin vahtimestarilta harjoitteluvuoroa, hän vastasi "eihän se ole edes urheilua". Pikaluennon jälkeen vahtimestari kuitenkin
korjasi asenteensa vastaamaan enemmän todellisuutta.
Kun kysyin, mitä lahtelaiset odottivat
ensimmäiseltä turnaukseltaan (ja yleensä kosketuksesta muihin seuroihin), vastaus oli: "kovempia otteita ja hienompia
suorituksia". He kertoivat vasta SM-turnauksessa oppineensa, että taaksepäinkin voi hakea.
Lopuksei pojat toivoivat liitolta syventävää opastusta sääntöjen kiemuroihinja
yhtä opastusrupeamaa Lahden Suurhallissa, jonka he saisivat järjestettyä veloituksetta käyttöönsä.

Tapahtumia
•

Toukokuun 8. päivänä (tiistai) Helsingin
Olympiastadionilla pelataan jalkapalloottelu HJK-FC Barcelona . Ottelun taukoviihteestä vastaa Opiskelijoiden Liikuntaliitto, joka on pyytänyt myös liitokiekkoväkeä mukaan ohjelman toteuttamiseen .

•

Kesäkuun 6.-10. Helsingissä järjestetään
SVULin Suurikisat 1990. Valtakunnallisen
urheilujärjestön 90-vuotisjuhliin osallistuu
lähes satatuhatta nuorta kaikkialta Suomesta. Mukana on noin 60 urheilulajia .
Suomen Liitokiekkoliitolla on Suurkisoissa
kaksi rastia : ultimaterasti Talin urheilupuistossa ja kiekkogolfrasti Vermossa . Olemme mukana torstaina ja perjantaina
(7. ja 8.6) . Jos olet
kiinostunut tilaisuuden järjestely toiKAJAANI 7,- 11.3.1990
HElSINKI 6.- 10.6.1990
mista liitokiekkoilun
osalta, ota pikimmiten yhteyttä liiton sihteeriin Olli Visamoon, (90) 698 3503 .
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•

Perjantaina 8. kesäkuuta järjestetään historian ensimmäinen Liikunnan YÖ -tapahtuma Helsingissä. Tilaisuudesta vastaa
Opiskelijoiden Liikuntaliitto . Liitokiekkoilua
on pyydetty mukaan sekä tilaisuuden
avajaisohjelmaan että ohjelmaksi tilaisuuteen osallistuvalIe yleisölle.

•

U.S. Open -kisat saavat tänä kesänä laajimman suomalaisedustuksen . Kisat pidetään La Miradassa, Kaliforniassa
24.6.-1.7. Kisoihin lähtee Suomesta ainakin Timo Vaskio, Petri Isola, Mikko Laakso,
Mika Nordman, Visa Ruuhinen ja Katri
Härkönen.

•

Suomesta lähtee pääosin ultimaten
maajoukkuepelaajista koostuva joukkue
pelikiertueelle Yhdysvaltoihin toukokuun
22. USA90 -ryhmä lentää Santa Barbaraan osallistuakseen sikäläiseen turnaukseen 24.-26.5 . Sen jälkeen joukkue pelaa
harjoitusottelun San Franciscossa paikallista Tsunamia vastaan . Länsirannikolta
lennetään Miamiin pariksi päiväksi. Miamista USA90-ryhmä lentää Bostoniin kolmeksi päiväksi. Lopuksi osallistutaan Trentonissa, New Yorkissa järjestettävään
Eastern-turnaukseen 8.-1 0.6.

•

Elävän musiikin yhdistys (ELMU) ja Radio
City järjestävät jälleen kesän alkajaisiksi
Pool Partyn Helsingin Uimastadionilla
12.6. Liitokiekkoseura Team järjestää liitokiekkoaiheista ohjelmaa Pool Partyn bailaajille.

•

Suomen ultimatemaajoukkue pelaa kaksi harjoitusottelua Ruotsin maajoukkuetta
vastaan . Toukokuun 12. päivä pelataan
Tampereen Hervannassa klo 14. Toukokuun 13:na Suomi kohtaa Ruotsin Espoossa (kenttä ei vielä varmistunut) .

Petri Isola
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Tämä postikortti tuli
liittoon viime syksynä
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Ulfimafen SM-sarja 1990
Sarjajärjestelmä
1. 1. kierroksen mukaisessa järjestyksessä jako kahteen loppusarjaan - kuusi parasta ylempään loppusarjaan ja kuusi
huonointa alempaan loppusarjaan.
2. Finaaliin selviytyvät suoraan kaksi ylemmän loppusarjan parasta joukkuetta .
3. Muiden joukkueiden sijoitukset SM-sarjassa määräytyvät loppusarjajaon ja loppusarjasijoitusten perusteella
(alemman loppusarjan voittaja on SM-sarjan 7.).
4 . Lopputuloksissa otetaan huomioon molemmat ottelut samassa loppusarjassa olevia joukkueita vastaan
(kaksinkertainen sarja).
5. Sijoitus määräytyy pisteillä, keskinäisillä otteluilla, maalieroilla ja tehdyillä maaleilla tässä järjestyksessä .
6. Mikäli eroa ei näillä perusteilla löydy, joukkueet jakavat saman sijoituksen, mikäli kyseessä ei ole finaalipaikka .
Tällöin finaalipaikka ratkaistaan järjestettävällä yhdellä keskinäisellä ottelulla.

1. kierros (kaikki kaikkia vastaan)

5.6. Tiistai
EUC - Team
Talikko - Floyd
KU - Liito-Oravat
WSS - KY
LUC - SUF (pelataan 2. - 3.6 Lahti)
A ttletico - WWW
7.6. Torstai
SUF - EUC (pelataan 9. - 10.6, Seinäjoki)
Floyd - A tletico
Talikko - KU
Liito-Oravat - KY
WWW-LUC
Team - WSS
11.6. Maanantai
WWW-EUC
Floyd - LUC
WSS - KU
Team - KY
Atletico - SUF (Atletico ja SUF sopivat peli päivän)
Talikko - Liito-Oravat
14.6. Torstai
LUC - EUC
KY - Floyd
KU - Atletico
Team - Talikko
Liito-Oravat - WWW
SUF - WSS (pelataan 9. - 10.6, Seinäjoki)
18.6. Maanantai
EUC - Atletico
Floyd -SUF (pelataan 14. -15.7, Espoo)
KU - Team
KY -WWW
Liito-Oravat - LUC
WSS - Talikko
20.6. Keskiviikko
EUC - Floyd
KU - KY
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LUC - Atletico
Team - Liito-Oravat
SUF - Talikko (pelataan 9. - 10.6, Seinäjoki)
WWW-WSS
17.7. Tiistai
Liito-Oravat - EUC
WSS - Floyd
KU - SUF (pelataan 16. - 17.6, Vantaa)
KY - A tletico
LUC - Talikko
Team-WWW
19.7. Torstai
EUC - KU
Liito-Oravat - Floyd
Talikko - KY
LUC - Team
A tletico - WSS
SUF - WWW (pelataan 28. - 29.7, Seinäjoki)
23.7. Maanantai
EUC - Talikko
Floyd - Team
WWW-KU
KY - SUF (pelataan 14. - 15.7. pääkaupunkiseutu)
WSS - LUC
A tletico - Liito-Oravat
26.7. Torstai
EUC - KY
WWW-Floyd
KU - LUC
Atletico - Talikko
Team - SUF (pelataan 16. - 17.7. Helsinki)
Liito-Oravat - WSS
30.7. Maanantai
WSS - EUC
Floyd - KU
KY - LUC
Atletico - Team
SUF - Liito-Oravat (pelataan 28. - 29.7, Seinäjoki)
Talikko- WWW

2, kierros (ylempi ja alempi loppusarja, 6 joukkuetta kummassakin), Kotona pelaava joukkue määräytyy siten , että vastaavan ottelun alkusarjan aikana vierasjoukkueena pelannut
joukkue on loppusarjan ottelussa kotijoukkueena,
2.8. Torstai

Sl - S2
S3 - S4
S5 - S6
S7 - S8
S9 - Sl 0
Sll - S12

Kilpailukalenteri

:cd

6.8. Maanantai

Sl - S3
S2 - S5
S4 - S6
S7 - S9
S8 - Sll
S10 - S12

00

9.8. Torstai

Sl
S2
S3
S7
S8
S9

-

S4
S6
S5
Sl 0
S12
Sll

13.8. Maanantai

Sl S2 S3 S7 S8 S9 -

S5
S4
S6
Sll
S10
S12

Vuoden Kiekkogolffaaja -sarjan
osakilpailut (klo 11)
la 5,5
su 6,5
la 12,5
su 13,5
la 19,5
su 20,5
la 26 ,5
su 27 ,5
la 16,6
su 17 ,6

16.8. Torstai

Sl - S6
S2 - S3
S4 - S5
S7 - S12
S8 - S9
S10 - Sll

Meilahti, Hki
Ka ivopu isto , Hki
Ruissalo, Turku
Koneen puisto, Hki
Lahti
Pohjolan pu isto, Hki
Laajasalo 1, Hki
Laajasalo II, Hki
Kauhajoki
Pori/Kristiina

Kiekkogolfillat keskiviikkoisin klo 18
Loppuottelu pelataan pe 24.8. klo 18.00 alkaen

9,5 alkaen parittomina viikko ina Meilahdessa
16,5 alkaen parillisina viikkoina Laajasalossa

SM-sarjaan osallistuvat joukkueet aakkosjärjestyksessä

1, Espoo Ultimate Club (EUC)
2, Floyd Company (Floyd)
3, Kenttäurheilijat-58 (KU)
4, Hgin ja Turun Kauppak,k, (Ky)
5, Lahti Ultimate Club (LUC)
6, Liitok ,seura A tletico
7, Liitok ,seura Team
8, Liito-oravat
9, Ultimate Freaks (SUF)
10, Talikko
11 , Waasan WetoWoima (WWW)
12, WestSide Story (WSS)

kotikenttä : Kaskiniitty
kotikenttä: Silkkiniitty
kotikenttä : Simonpuisto
kotikenttä: ?
kotikenttä: Lahti
kotikenttä : Matinkylä
kotikenttä: Maunula
kotikenttä : Myllypuro
kotikenttä: Seinäjoki
kotikenttä : Tampere
kotikenttä: Myllypuro
kotikenttä: Myllypuro

Mikäli teillä on kysyttävää ultimaten SM-sarjasta, ottakaa
yhteyttä iltaisin Hartti Suomelaan, (90)558 147.

Muut liitokiekkotapahtumat
2,- 3,6
7,-8,6
24 ,6,- 1,7
9,-15.7
10,7
21,- 22 ,7
6,- 11 ,8
18,- 19,8
25 ,-26,8
26 ,8
1,- 2,9
8,9,9

Kiekkogolfin joukkue-SM
SVULlin Suurkisat, Vermo ja Tali, Hki
U,S, Open , La Mirada, USA
Ultimaten MM-kisat, Oslo, Norja
WFDF :n vuotuinen kongressi, Oslo, Norja
The 6th Annuallnternational Seppo Nieminen
Finnish Flying Disc Golf Classic , Meilahti ja Laaja salo , PDGA Eurotourin osakilpailu ,
Seniorien MM-kisat. Minneapolis, USA
Yksilölajien SM-kisat, Tali, Hki
Kiekkogolfin Helsingborg Open , Helsingborg
Gutsin SM-kisat, Koneen puisto, Hki
Kiekkogolfin Stockholm Open , Tukholma
Kiekkogolfin SM-kisat
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Suomen Liitokiekkoliitto ry
PI 84
00331 HELSINKI

Ensi numerossa
II

II
II

USA 90-projekti Yhdysvalloissa
Miten aukesi kiekkogolfkausi
Lajinedistämistyötä opppilaitoksissa

Ultimate- ja golfkiekot
Amexpo Oy
Puh. (963) 21 721.

