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2. 

JOSKUS VAIN TEKEE VÄHÄN TIUKKAA. HELLÄSYDÄMISENÄ EN SAAT

TANUT ANTAA OMAN PIKKU FRISBARIMME NÄIVETTYÄ HENGILTÄ 

PÄÄTOIMITTAJAN PUUTTEESEEN. DALLIN SAAPPAAT OVAT ISOT, 

MUTTA ONNEKSI SUKKIA LÖYTYY, VAIKKA VAHDINVAIHTO TAPAH

TUI VÄHINTÄÄNKIN LENNOSTA. 

EpÄKIITOLLISENA TEHTÄVÄNÄNI ON OLLUT JAKAA TAKAUTUVASTI 

NAKKEJA, SIITÄ HUOLIMATTA KÄRSIVÄLLISYYDEN ASTE ON OLLUT 

ESIMERKILLINEN AHKERAN TOIMITTAJAKAARTINI KESKUUDESSA JA 

APUA LEHDEN SYNNYTTÄMISEN ERI VAIHEISIIN ON JOPA OMA-ALOIT

TEISESTI TARJOTTU. JOTEN HETI ALKUUN MINUN ON ASETUTTAVA 

ERI LINJOILLE VETÄYTYVÄN PÄÄTOIMITTAJAN KANSSA: VAPAAEHTOI

SIA LÖYTYY, KUNHAN JAKSAA TAIVUTELLA - VAI OLENKO KELTA

NOKKAISENA KENTIES HERÄTTÄNYT SÄÄLIÄ JA EMPATIAA KANSSA

IHMISISSÄNl, MENE JA TIEDÄ. 

MITEN VAIN, VASTALAHJAKSI LUPAAN AINAKIN RAJATONTA KIITOL

LISUUTTA, LUKIJOIDEN IHAILEVlA KATSEITA JA MÄRÄN PUSUN POS

KELLE JOS EI UJOSTUTA LIIKAA. MUTTA VAROITUKSEN SANANEN: 

PALKINNOT VASTA KUN MATERIAALI ON KONKRETISOITUNUT NIIN

SANOTUSTA OHUESTA ILMASTA. TARVITTAESSA SAATAN TODISTETUSTI 

TURVAUTUA KÄTTÄ PITEMPÄÄN. 
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Haminan herrat ja H~vinkään hidal~ot 8 
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Päättävät päät 10 
Liiton uusi hallitus esittelyssä 

mitalin kiiltoa tila~ton valm~a 13 
Avoimen pronssin ratkaisuottelu 

~ilkkaa murhaa 14 
Avoimen sarjan finaali 

Perinteitä kunnioittaen 15 
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Kip~i käde~~ä, kiekko kainalm~a 22 
Näin vältät urheiluvammat 

Karvalakkharjan loppu~uora 
Kiekkogolfia umpihangessa 

24 

toimi~tolta 
Helmikuun alusta lähtien on liiton toi

mistolla touhunnut uusi työntekijä. 
Kevään aikana olen toimistolla maa
nantai- ja perjantai-iltapäivisin noin klo 
13.00-17.00. Jos on jotain poikkeuk
sia, kuulet sen vastaajasta. 

Kiireellisissä asioissa voitte ottaa 

yhteyttä sähköpostitse tai soittaa kotiin, 
jossa on myös vastaaja. Liiton vastaa
jan kanssa on valitettavasti jotain tek-
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ri~bdrin 
d~~U 

lukr dveikkdU~ 
rat ennut 
Kihelmöivän jännittävä kisa rat
kesi yllättävän selvästLYksi ainoa 
selvänäkijä oli arvannut finaali
kaksikon oikein ja vieläpä otte
lun numerot ja pistepörssin hy
vin lähelle. Tämä hannuhanhi on 
Toni Asikainen. 

Frisbari onnittelee. Kiekko
palkinto on matkalla. 

Ja näin hän veikkasi (suluissa oi
kea vastaus): 

I . Haku na Matata (1) 
2. Lahti Trash (2) 
3. FDC (4) 
4. Akku (3) 
finaalin numerot: 18-10 (18-9) 
pistepörssin voittaja: Esa Pensala 
(Raine Lamberg, Esa oli toinen) 

nistä vikaa, eikä se suostu ottamaan 
viestejä vastaan, faxit tulevat kuiten
kin hyvin perille. Siihen asti kun saan 
vian korjattua pyrkikää siis tavoittele
maan minua silloin kuin olen toimis

tolla! ! 

Jäsenrekisteristä löytyy edelleen 
jäsenmaksunsa maksaneita osoitteetto

mia pelaajia. Siis jos joku joukkuetove
rinne valittelee, ettei ole saanut Frisba
ria, niin pyydähän ottamaan yhteyttä! 

Tuuli Saarento 
e-mail Tuuli.Saarento@hemuli.helbp.fi 

puh. kotiin 455 5212 



Valtionapua 

Kuten lehdistä on saatu lukea, ei kovin

kaan moni lajiliitto SLU:ssa kasvattanut 

vuonna 1996 valtionapuaan. Me kuulum

me siihen kategoriaan, joka menetti 
enemmän kuin mitä kokonaan jaettavan 
rahasumman lasku antoi odottaa. Mik
sei meitä pidetty arvossa? SLU siirtyi 

vuodelle 1994 jaettavan valtionavun ai

kaan tulosperusteiseen rahanjako

ehdotelmaan (ehdotelmaan siksi, että 
SLU:han ei todellisuudessa päätä rahan 

jaosta, vaan opetusministeriö SLU:n eh
dotuksen pohjalta). Liittomme ei millään 
saroistaan ole heikentänyt toimintaan

sa, vaan päinvastoin kaikilla saroilla 

(junioritoiminta, aktiivipelaajien luku

määrä jne.) on ollut vuosittaista pientä 
nousua. Muuttuneet ovat sitten tietysti 
ne perusteet; suuntaan, jossa pientä, 
maan parhaiten kautta aikojen EM ja MM 

turnauksissa menestynyttä joukkuepeliä 

ei enää arvoteta niin korkealle. 

Sisähallisekoilua?!? 

Kevään tehdessä tuloaan ja ulkopeli
kauden lähestyessä on sopiva aika arvi

oida kriittisesti juuri päättyneen sisä

hallikauden saldoa. Melkeinpä päällim
mäiseksi kaudesta on jäänyt mieleen, 

ikävä kyllä, eritasoiset sekoilut sekä jär
jestelyissä että pelaajaedustuksissa. 

Järjestelypuolella pitäisi saada aikaan 
jotain konkreettista, vaikka sinänsä toi
miva 'kotijoukkue pitää kirjaa' on ollut 
askel parempaan suuntaan. Turnaus

vastaavia järjestäjäseuroja on ollut lähes 
mahdoton saada eivätkä vastuualueet 

ole olleet selviä.Yhtenä varsin konkreet

tisena ratkaisuna on jäsenistössä ehdo

teltu rahaa - esimerkkinä: 50 markkaa 
otteluita tekee noin 2500 - 3000 mark
kaa lisäkustannuksia esim. miesten sar- · 

jaa ajateltaessa. Kun summa jaetaaan 

osallistuvien joukkueiden kesken saa

daan n. 350 markan korotus sarjaan 
osallistumismaksuun! ?! 
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Edustuskiistoissa lienee jokaisella taholla 

ollut oma motiivinsa toimia: kuka on vain 

halunnut 'näpäyttää' liittoa ja sarjojen 

järjestelijöitä, kuka on mielestään toimi

nut lajin parhaaksi ja kuka taas vain jy
rännyt sen enempää miettimättä. Tätä 
kirjoittaessani on enää SM-finaalit pelaa

matta - ehkä paras paukku on siis vielä 
oven takana? 

Edustuspuolen sekoilun pohjimmai

nen syy on selkeä: pelkät pelaamisen 
säännöt eivät riitä.Tarvitaan selkeät sään

nöt myös pelaajien edustuskelpoisuu
desta, seurasiirroista, seurojen 11- tai 111-

joukkueista, sarjatasoista, putoamisista, 
karsimisista, nousemisista, rikkeisiin liit

tyvistä sanktioista jne.Toimikunta on jo 

perustettu ja säännöt saataneen ensim
mäiselle tarkistuskierrokselle seuroihin 
huhtikuun [1996] aikana. 

Junioritoiminta 

Oli erittäin miellyttävä vierailla Hyvin
käällä 3.3. katsomassa juniorimaajouk

kue-ehdokkaiden harjoittelua Hanne 
Hämäläisen ja Pekka Rannan komennos
sa. Keskellä harjoittelua pidettiin pieni 

palaveri, jossa jo aloitettiin joukkue
hengen luonti 'konkareiden' kuvauksilla 

edellisvuoden huikeasta pronssiin päät

tyneestä kisamatkasta Ranskaan.Jo use
assa seurassa toimiva juniorit yö sekä lii
ton järjestämät koululaissarjat ovat 
poikineet hienosti uusia naamoja liito
kiekkoilun pariin! Uusi jäsen - kilpailu 

on edelleen voimassa (katso frisbari 4/ 

95) ja muistakaa seurat: mitä nuorempi 
jäsen, sitä enemmän lohkeaa pisteitä. 

Jönköping 1996 
Kisamatka on paisumassa. Joukkueiden 

valmentajat ovat päätymässä suureh
koihin joukkuekokoihin, joka tarkoittaa 

ilman senioreitakin n. 60 pelaajaa. Siihen 
päälle valmentajat, huoltaja, viitisenkym
mentä fania ja mä - tunnelma kohoaa. 

Niin muuten, huoltaja on todella muka
na: vaasalainen Pasi Vuorela on vanhana 

jääkiekkojoukkuetta huoltaneena konka

rina luvannut ottaa joukkueemme Ruot

sissa huoltoonsa niin nilkkojen kuin 
paitojenkin osalta.Todella esimerkillistä 

toimintaa! 

Jouni Manninen 
Liiton hallituksen puheenjohtaja 



fidi~t~n prom~iott~lu: 

Team Varma~ti mitaleille 
HYVINKÄÄLLÄ PELATTU NAISTEN TURNAUS 

TARJOSI ENIMMÄKSEEN KOHTUUTASOISTA, 

MUTTA HIVENEN HALUTONTA ULTIMATEA. 

Finaali- ja pronssiottelupaikat olivat 
varmistuneet jo edellisessä turnauk
sessa. Päivän ainoa merkitsevä ottelu 
oli Teamin ja Discuksen välinen kisa 
pronssimitalista. Katsomossa veikkail
tiin Discuksen jo pääsevän tänä vuon
na mitaleille hyvän kauden ja varsin ta

saisen EUC-matsin jälkeen. 
Taisto alkoi tasaisena, virheitä ja 

onnistumisia tuli kummallekin joukku

eelle. Hyviä yksilö suorituksia nähtiin 

muutamana tärkeänä katkona ja dyyk
kinä. Peli oli hyvätasoista, mutta Dis
cuksen otteet varsin kesyjä, mikä nä

kyi hieman anteeksipyytelevässä ole
mIsessa. 

Team oli jatkuvasti niskan päällä, 
toisin sanoen halusi riittävästi voittoa. 
Fyysisesti joukkueiden välillä ei näky
nyt suurta eroa, varsinkin Discus on 

tällä kaudella kehittynyt juoksuvoi

massa paljon. 
Teamiltä ollaan totuttu näkemään 

hyvää kiekonkäsittelyä, ja Discuksen
kin rakennuspelaajamateriaali on laa
jentunut. Team on ennen kaikkea jouk

kueena kokeneempi, vastuuta jaettiin 
tasaisesti ja niin joukkue käänsi otte
lun edukseen selvästi 13 - 7. 

Ko ULUJEN VÄLISET ULTlMATESKABAT 
Tek~ti: Katri Jalo 

Vilme vuoden puolella pelattu 1. osaturnaus sai jatkoa 15. tammikuuta, jolloin 
taisteltiin sijoituksista. Otteluissa meno oli vauhdikas ja rento, vastustajille oltiin 
ystävällisiä ja loppupuheet olivat kannustavia. Pelattiin siis fair play-hengessä. 

Katsomossa vitsailtiin ja huudettiin omien puolesta aina hiukan lujempaa kuin 
vastustajien kannattajat. 

"' Hnd the be~t 
Koulunpenkkejä kuluttavat liitokiekon mestarit tulevat tänä vuonna Kallion lu
kiosta. Kovan vastuksen Kalliolle antoi Sipoo sijoittuen hienosti hopealle. Pronssi
ottelussa otteet olivat yhtä tiukat kuin fmaalissakin Mittaa ottivat toisistaan Sykki 
ja Porvoo. Tällä kertaa Sykki oli hiukan Porvoota mittavampi eli otti tarjolla 
olevista mitaleista tummimman. 

Muiden koulujen sijoitukset ja ottelutulokset lehden takasivuilla. 

+1 
1. Kuinka monennet ultimaten halli-SM-kisat pelattiin 

tänä vuonna? 
2. Mistä suomalaisista kaupungeista löytyy kiinteitä 

kiekkogolfratoja? 
3. Keitä ovat Piippu, Ismo, Hanne, Elina, Siru, Milli, Kimi, 

Sami ja Jere? 
4. Kuinka monta jäsenmaata on WFDF:ssä? 
5. Milloin pelattiin viimeksi Suomessa ultimaten Suomi -

Ruotsi maaottelu ? Tulos? 
+ Suomalaisten edustus WFDF:ssä? 

Vastaukset s. 30 

SiDfliMt 
MelMM fo1kA ...... e 

... Ml1K1«UA O{A 100000 

Tapio Arimo,Teamin ja maajouk
kueen luottopelaaja, osoitti val
lan legendaarista kömpelyyttä 
vieraillessaan Lontoon metrossa 
taannoin. Tapsa päätti näyttää 
lontoolaisille, kuinka homma hoi
detaan kotiin ja teki ns. vanhan
aikaiset vauhdilla ja ryminällä liu
kuportaita alas. Tätä nykyä mies 
seurailee matseja katsomon puo
lelta sauvojensa seurassa. Alko
holin vaikutuksesta asiaan ei 
paparazzeilla ole vedenpitävää 
tietoa. Mitä tällaisesta motorii
kasta lienee mieltä maajoukku
een valmentaja? 

S\i\iR" \t1MR ... "," t\j\Jt"" 
Suurta draamaa ja · mutkikkaita 
juonenkäänteitä! Ihmissuhteiden 
konflikteja! Yllättäviä käänteitä 
Ameriikan malliin! Nämä kaikki 
livenä liitto vs. seurat pelaaja
osto- ja nostopolitiikassa. JäIki
pyykkiä pestään vielä pitkään (oli
siko aiheellista hankkia tehok
kaampi pesuaine?). 

~\iot{R'AI"e" {iWltöcA{e 
Todellinen tilanne pelikentällä 
Göteborgissa: eräs viidakon vaiti
aista toteaa, että hänen vartioi
mansa mies aikoo tehdä maalin 
nappaamalla ilmassa leijuvan 
upsin. Leijonakuningas, tuntien 
reilun pelin säännöt, ponnistaa il
maan rikkomatta pelitoveriaan ja 
yrittää peittää näkyvyyttä, kenties 
voisi jopa saada katkon, vaikka on 
selkä kiekkoon päin. Rakas naa
purimme hoitaa kuitenkin tällä 
kertaa kiekon kotiin tehden noin 
toisen maalin Hakunan tusinaa 
vastaan, ja tästä ylpistyneenä ker
too suomalaiselle maalaisser
kulle: "Don't jump if you don't 
see the disc!" 



ffiaailman murin ~häturnam, Götebor~in Vintertrofen järje~tet-

tiin tammikuun alm~a 10. kerran. Turnauk~een oli ~eit~emä~tä 

eri maa~ta kutmttu 24 joukkuetta avoimeen ~arjaan ja 12 jouk-

kuetta nahten ~arjaan. ~uome~ta ftelä-Ruot~in vierailulle jak-

~oivat lähteä avoime~~a ~arjm~a kilpailleet Hakuna ffiatata ja 

Team ~ekä nahten ~arjaan mallhtuneet Htletico ja [UC. 

Teksti: Hartti Suomela, kuvat: Marja Nappa ja Minsu 

~uomalahet aloittivat 
vakuuttava~ti 

Naisten sarjassa sekä Atletico että 

EUC jyräsivät vakuuttavasti selviten 

molemmat neljän parhaan joukkoon 
odottamaan sunnuntaiaamuisia väli
eräotteluita. EUC sai herkät ruotsalais
tytöt itkun partaalle; II se on joku suo

malainen jengi ... ne on rankattu vikaks" 

-asennetta ulkomaanelävät katuivat 

katkerasti. 

EUC:nkin mieliala oli vähällä las

kea luottopelaaja Jenni Oksasen louk
kaannuttua Kalmaria vastaan pelatus

sa ottelussa. Koska epäsuotuisan lattia

kontaktin seurauksena oli ainoastaan 

sormilla laskettava määrä mustelmia ja 
muutama vaivainen tikki leuankär

jessä, ei sairaalassa ihailijoita kerännyt 

J enni kuitenkaan suunnitellut lepää
vänsä sunnuntain pelejä. 

Avoimessa sarjassa Hakunan pelit 

sujuivat myös voitokkaasti. Ruotsalais

joukkueet saivat yksi toisensa jälkeen 

todistaa suomalaisten ylivoimaa - hän

tä koipien välissä kentältä raahautuivat 
Gefle, Svenska Masters, Westervik ja 

viime vuosien mahtiseura Stenung-

sund. Muun muassa alkusarjan jälkim
mäisessä pelissä vastaan asettunut 

Ruotsin masterseista koottu joukkue ei 

hengenahdistuksensa lomassa saanut 

kertaakaan siivitettyä kiekkoa hyök

käysmaalial ueelleen. 

Ilman tärkeitä runkopelaajiaan 
matkaan lähtenyt Team aloitti turna

uksen sen sijaan vaatimattomammin. 

Edes maalitykki Peetu Öunapin yksi
lösuoritukset eivät saaneet joukkuetta 

herätettyä ja niinpä teamilaisten koh

talona oli jatkaa sunnuntaina taistelua 
sijoista 17-20. 

Tiukkaa tavaraa 
Lauantai-illan kiihkeimpiä puheenai
heita olivat Hakunan vartalonmyö-



täiset peliasut. Järjestävän seuran pe
laajat olivat jo lauantaipäivän aikana 
huolestuneena ehtineet havaita tyttö

ystäviensä ja kihlattujensa mielenkiin
non kohdistuvan täysin muualle kuin 
oman kullan pelisuorituksiin. Niinpä 
järjestäjät saapuivat hakunalaisten pu
kuhuoneeseen esittämään vaatimuk

sensa trikooasujen hyllyttämisestä 
urheiluhenkeen vedoten. Sunnuntaina 
paikalle oli kuulemma saapumassa run
saasti tiedotusvälineiden edustajia, jot
ka olisivat saaneet lajista epäedullisen 
kuvan epäurheilullisten asujen takia. 
Suomalaisten pelaajien mielestä taas 
huomattavasti epäurheilullisempaa oli 
Stefan "sukua Unskille?" Forsgrenin 

laajan (noin lOO-kiloinen) olemuksen 

vyöryminen pelikentän alueella. 
Pitkällisten neuvotteluiden jälkeen 

sopuun kuitenkin päästiin: leijona
kuninkaat suostuivat pelaamaan ilman 
edustusasujaan ja sallivat suopeasti 
rankasta painoharjoittelusta nauttineen 

Stefanin pelata myös sunnuntain otte
luissa, mikäli henkilääkärillä ei olisi ter
veydellisistä syistä mitään sitä vastaan. 

Aina ei voi voittaa ... 
Sekä Hakunan että EUC:n voittokul

ku katkesi sunnuntai-aamun semifinaa
leissa. EUC:n pudotti jatkosta VIksjö
forsin joukkue ja Hakunan kohtaloksi 
koitui Carnegie Anders "universumin 
paras" Järhamren johdolla. Tommi 
"universumin toinen" Lehto, Juha "uni

versumin kolmas" Jalovaara, Toni 
"universumin ... " (well you got the 

point, eh?) olivat voimattomia nopsa
jalkaisten ja tarkkakätisten håkaneiden 
kuolemansyleilyssä. 

Pronssiotteluissa Hakunan alamäki jat
kui; vikkelät Wetternin veijarit nöy
ryyttivät kankeita pocahontaslaisia 
sekä maassa että ilmassa. Koko viikon
lopun erinomaisia pelisuorituksia esit
tänyt EUC:kin joutui luovuttamaan 
turnauksen kolmannen sijan suosiolla 
ruotsalaisille. Pelaajavalmentaja Tuuli 

Saarennon mukaan "pelaajilta vain lop
puivat paukut". 

.. mutta palkinnot kerätään ~ilti 
kirjahqllqn kori~teek~i 

Sunnuntain ainoa voitokas suomalais
joukkue oli Atletico, joka selvitti tien
sä loppuotteluun. Muiden suomalais
ten hurjasti kannustaessa fyysisesti ja 
henkisesti voimakkaammat espoolaiset 

nujersivat VIksjöforsin hyökkäyksen ja 
puolustuksen. Pitkästä aikaa Vinterin 
voittopokaali matkasi jälleen Suomeen. 
Atleticon voittopokaalin lisäksi suoma
laisille jaettiin turnauksen lopuksi muu
tenkin tunnustusta. Pistehaimittelöissä 

hyvin menestyivät Tuuli Saarento ja 
Paula Jussila, jotka mukisematta vas

taanottivat kaikki jaetut pytyt. Sen si
jaan EUC:lle luovutettu Spirit of the 
Game / Surprise Trophy-palkinto ei 
milloinkaan lähtenyt matkalle kohti 
koto-Suomea. Joukkueen edustajien 
mukaan BO-kiloinen kaasusäiliö oli 
muka liian iso ja painava. 

EUC ansaitsi historiansa ehdottomasti suurimman palkinnon. 

PIRJON 
TILINT[KO 

Pelaajien perusrunko ikääntyy => 
sukupolvi vaihtuu? Mistä moti
vaatio; takana hyvin menneet 
seurajoukkueiden MM-kilpailut 
Millfieldissä.Talven päätavoite lyö
tiin lukkoon heti harjoitusten al
kuvaiheessa ja se oli hyvin yksi
selitteinen: Vintertrofen 1996 
voitto. 

Koko syksyn peluutin pelaaji
amme tietoisesti erilaisilla peli
paikoilla, jotta esim. loukkaan
tumiset tms. yllättävät käänteet 
eivät häiritsisi turnauksen loppu
tulosta, vaan uusia ratkaisijoita 
löytyisi tarvittaessa. 

Pelasimme alkusarjan ottelut 
piste kerralla -periaatteella. Tie
simme, että vastustajamme eivät 
kunnioittaisi suomalaisia vierai
taan, joten valmistautuminen ot
teluihin tehtiin huolellisesti. Semi
finaalivastustajamme SIS:n nuoret 
tytöt saivat todeta vanhojen 
mammojen taktiikan muutoksen 
ottelun puolivälissä ja putosivat 
kyydistä. Finaalipaikka oli varmis
tunut ja tässä vaiheessa kyseisen 
asian todettiin olevan vain yksi 
välietappi. 

Finaalivastustajamme oli lä
hettänyt EUC:n pronssiotteluun 
erittäin ailahtelevalla pelillä ja 
alkusarjassa en nähnyt yhtään 
heidän otteluaan, johtuen pääl
lekkäisestä otteluohjelmasta. 
Lähdimme finaaliin tuntien 
ainostaan Viksjöforsin maajouk
kuetyttöjen vahvuudet; rivi pelaa
jista ei ollut havaintoja. 

Parasta antia finaalista: Ruot
sin ja Suomen mestarit -95,Ticon 
alku peli ja loppuhuipennus. His
torian pahin painajainen oli vie
dä pokaalin nenän edestä, mutta 
tässä korostan joukkuehengen 
merkitystä ja joukkueemme vah
van henkisen kantin kestävyyttä 
tiukassa tilanteessa. Ruotsin mes
tarit kaatuivat 13-12 ja voitto 
maistuu edelleen. 



miesten }-divisioona 
talvella 9~-96 
Hurja määrä joukkueita, kaikkiaan 
14, oli ilmoittautunut talven ykkös
divisioonaan. Joukossa oli uusia 
joukkueita, jopa uusia pelaajia, vaik
ka pääosin nähtiin tuttujen seurojen 
kakkosryhmiä. Yllätys oli suuri, kun 
pudotuspeleissä divarin A-Iohkon 
voittaja WWW lopulta jäi viidennek
si Helsinki Ultimate Teamin UI-jouk
kueen noustessa suoraan SM-sarjaan 
B-Iohkon neljänneltä sijalta. 

Kokemukwn ~~Vdt rintaddnet 
Ensimmäisessä turnauksessa Hami
nassa tammikuussa Waasan Wetowoi
ma oli liikkeellä ulkokentillä SM-mi
taleita saavuttaneiden pelaajien voimal
la ja muutama konkari riitti jopa vaih
topenkille. WWW:n tehomies oli Mik
ko Kurvinen, joka Antero Tenhusen 
syötöistä koppasi maaleja liukuhihnal
ta. Niinpä WWW jyräsi alkulohkos
saan ylivoimaisesti voittaen vuoronpe
rään Helsinki Aliensin, Turku Terro
rin, Tampereen UFa:n, Riverside 
Losersin Heinolasta ja Torpparit. Loh
kon ykkössija jäi ratkaistavaksi Hyvin
käälle, jossa A-Iohkon toinen puhtaan 
pelin joukkue, HUT II eli ikämies
ryhmäkohtaisi WWW:n. A-Iohkonyl
lättäjä oli Helsinki Aliens. Vilme kesä
nä ulkodivarista aloittanut joukkue 
juoksee enemmän ja peremmin kuin 
heittää, mutta yrittää ennakkoluulotto
masti ja nousi lohkon kolmoseksi mu
kaan pudotuspeleihin. 

IlO metrin pika-aidat 
B-Iohkossa ei jyrätty kokemuksella, 
vaan nuoruuden innolla. Sipoon add 
Stars on haikaillut SM-sarjapaikkaa jo 
pari kautta, mutta vasta tänä talvena 
esitykset sisällä alkavat olla pääsarja
tasoa. Joukkue juoksi nurin Vaasan 
Thunderin, Farmersin, Flyersin kak
kosjoukkueen sekä Kamaan Ketsupin 
ja HUT III:n, jotka eivät olleet ensim
mäisessä turnauksessa liikkeellä aivan 
parhaalla miehistöllä. HUT III:ssa pe
lannut viime kauden maajoukkuemies 
Juha Hirvonen kunnostautui kuiten
kin sen verran syöttäjänä, että ryhmä 
säilytti pudotuspelimahdollisuutensa. 

Asetelmat helmikuun turnaukseen 
Hyvinkäälle olivat selvät: Sipoo tais-

telisi SM-sarjapaikasta joko HUT:n 
ikämiesten tai WWW:n konkarien 
kanssa. Toisin kuitenkin kävi. HUT II 
pelasi WWW:n kanssa A-Iohkon voi
tosta aikaisin lauantaiaamuna. Kumpi
kaan konkariryhmä ei syttynyt otte
luun, mutta entiset maajoukkueratsut 
Jouni Tapiovaara ja Jukka Lång oli
vat huolellisempia kuin huonosti heit
täneet vastapelurinsa: Vaasa voitti 9-8 
ja pääsisi pudotuspeleihin ykkösenä, 
kohtaamaan B-lohkon nelosen eli 
HUT III:n, joka viimeisessä alkulohko
pelisään juuri ja juuri pääsi playofflln 
voittamalla Farmersin, B-Iohkon kak
kosen. 

HUT II sai vastaansa Frisbarin ex
päätoimittaja Petri Dahlströmin johta-

haminan 
errat 

ja hyvinkään 

hidal~ot 
TfKSTI: MARTIN GLANTZ 

man Flyers II:n, B-lohkon ylivoimai
nen ykkönen sas aloitti pudotuspelit 
Turkua vastaan. Turun olematon peli
kokemus näkyi, ja sas voitti helposti 
12-4. Toinen lohkoykkönen koki kui
tenkin kovia. HUT III oli saanut tur
nausten välillä sairaslistaa lyhyemmäk
si ja avasi Hyvinkään pelit vahvasti: 
WWW taipui 6-9 - divarin suurin yllä
tys! Vaasalta olivat ratkaisevasta 
kamppailusta poissa Haminassa loista
nut kaksikko Kurvinen-Tenhunen ja 
vaihtomiehet vähissä, mikä käänsi ot
telun HUT III:n nuorille ja nopeille 
haastajille. Vaasalaiset olivat syystä 
pettyneitä: joukkue hävisi divarissa lo
pulta vain yhden ottelun, mutta jäi vii
denneksi. 

HUT II pudotti Flyers II:n, mutta vas
ta ankaran väännön jälkeen. Ikämiehet 
päävalmentaja Pekka Rannan johdol
la eivät olisi halunneet juosta heti alus
ta asti, mutta jäätyään ensi jaksolla 
useita maaleja tappiolle vanhat 
sisuuntuivat. Äijät puolustivat ja 
syöttökone Ranta jakeli vastahyök
käyksissä namupaloja kärjille. HUT II 
voitti ja pelaisi Sipoota vastaan semi
finaalin. 

H~Vdd ~rit~~td 
Sunnuntain toinen välieräpari oli HUT 
III - Aliens. Joukkueen monitoimimies 
Jani Kanerva sai pelikave-rinsa jälleen 
yrittämään ansiokkaasti, mutta taitoero 
oli selvä HUT otti finaalipaikan. Toi
sesta loppuottelupaikasta taisteltiin to
sissaan ja tasaisesti. HUT:n ikämiehet 
perustivat pelinsä huolellisuuteen 
hyökkäyksessä, sas piti yllä hurjaa 
vauhtia. Vauhti kostautui ja äijät pää
sivät Sipoon virheistä muutaman 
vastaiskumaalin verran johtoon, joka 
riitti yhden maalin voittoon, vaikka 
sas toisella jaksolla koko ajan oli uh
kaamassa. 

Pettyneet sipoolaiset jaksoivat diva
rin pronssipelissä juuri ja juuri voittaa 
Aliensin, joka jälleen sortui virheisiin. 
Divarin fmaalista tuli HUT:n jäsenten
välinen, jossa semifinaalin väsyttämät 
ikämiehet pudottelivat ja heittivät 
kiekkoa seinille ja HUT III:n parempi
kuntoiset nuorukaiset tekivät maalit. 

Goin~ Up? 
HUT III nousi suoraan SM-sarjaan, 
HUT II ja sas karsivat SM-sarjan 
kuudenneksi ja seitsemänneksi sijoit
tuneiden joukkueiden kanssa siten, että 
kahden ottelun yhteistulos ratkaisee. 
Karsintojen ajankohta ja pelipaikka 
eivät olleet selvillä tätä juttua kirjoi
tettaessa. 

Kahden viikonlopun saldosta ensin 
hyvät asiat: liitokiekon taso Suomessa 
on jälleen noussut, lajin harrastus kas
vanut ja miesten II-divarin perustami
nen ensi sisäkaudelle on liitolle seuraa
va pähkinä purtavaksi. Huonoa oli se, 
että Hyvinkään turnausjärjestelyt on
tuivat pahasti - aluksi ottelupöytäkirjat 
puuttuivat ja lopuksi divarin voittajat 
saivat palkinnoksi siivota Hyvinkään 
urheiluhallin ! 

Eli skarpataan kaikilla tasoilla: 
järjestäjät huolehtivat vastuualueistaan 
ja pelaajat vievät mustikkakeittotölk
kinsä ja banaaninkuorensa itse roska
koriin asti. 
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Liitokiekkoliiton hallitm vuonna 1996 
II II II II II II 

Laati: Hanne Hämäläinen 



Jouni manninen 
1. Puheenjohtaja, p.t. 90-682 8503 
2.29v 
3. Diplomi-insinööri 
4.30 
s. Pekka Ranta vei "takapihalta" kenttä
lajikisoihin ja Johan Rinne ultimaten 
maajoukkue - muu Suomi -otteluun 
1982. 
6. Vuodesta 1982. I 75-golf, ultimate, 
DDC ja tarkkuus. Entiset joukkueet: 
Team, West Side Story, Orava Story, 
EUC. Nykyinen seura:Akku. Paras saa
vutus: 1983 MM-hopea. 
7. Kun tiedät, miten rautaa lajimme on, 
niin teethän aktiivista työtä saadaksesi 
kaverisikin mukaan. Jos innostusta on 
enemmän, on liiton kautta kyllä 
lajinedistämistöitä tarjolla. 

mika Hqttinen 
1. Ultimaten avoin sarja, p.k. 
90-8044358 
2.23v 
3. Opiskelen kansantaloustiedettä 
4.15 
S. Luokkakaverini Antti Koivulan iso
broidi toi lajin Lahden lukioon ja me
nin mukaan. 
6. 6v. Ultimate, golf, tarkkuus, guts. Ent. 
seurat: LUC,Atletico. Nyk. seura FDC. 
Juniorien MM-hopea 1990. 
7. Hankkikaa lajin pariin lisää uusia har
rastajia. 

hmo Lindber~ 
1. Vpj, golf,kenttälajit, p.k. 90-563 2409 
2.47v 
3. Myynti pääll i kkö 
4.4 
S. Aloitin kahden alle 10-vuotiaan 
kuskina. 

6. 8v. Golf. Seura: Helsingin kiekko
golffaajajat ry. Seniorien yleismestaruus 
-95. 
7. Aktiivisuutta 

Hanne Hämäläinen, 
1. nuorisotoi-minta, p.k. 90-7772339 
2.21v 

3. Opiskelen kätilöksi ja istun yliopis
ton kehitysmaatiedon luen noilla 
4. N. 20 ultimate- ja n. 15 pituuskiekkoa 
S. Teamin peruskurssilla kaatosateessa 
Pekka Rannan ja OlliVisamon opastuk
sessa yhdessä Heli Tuuloksen ja Hartti 
Suomelan kanssa. 

6. Vuodesta 1988. Ultimate, kenttälajit, 
DDC. Ent.seurat: Team, Atletico, WAF. 
Nyk. seura: Ultimathule. EICC I -90, 
ECC I -92, pituusheiton SM I -95. 
7. Tärkeintä on harrastuksesta nautti
minen. Liittomme toiminta pystyy vas
taamaan harrastajien haasteisiin parhai
ten silloin, kun kaikki tuovat rakentavat 
ideansa omana kortenaan kekoon ja 
osallistuvat vapaaehtoistyöhön. 

Jere manninen 
1. Valmennus, p.k. 90-480479 
2.25v 
3. Opiskelen 
4. Monta 
S. Kavereiden kautta 
6. Tusina vuotta. Nykyään lähinnä ulti
matea, ennen myös golfia, olenpa ollut 
parissa yksilölajiskabassakin. Ent.seurat: 
Floyd, Zemi,Tico, KGB. Nyk. seura: EUC 
(=Liquidisc=Hakuna Matata). Hyviä ko
kemuksia friban piirissä on paljon, joten 
niistä parasta on vai ken löytää. 
7. Toivoisin enemmän asiallista kritiik
kiä. Mitään ei tapahdu pelkästään arvos
telemaIla, vaan pitää olla esittää vaihto
ehtoja ja mielellään myös aktiivisuutta 
toteuttaa ne. 

tlina Hqqpöläinen 
1. Naisten sarja, p.k. 90-572 050 
2.26v 
3. Työskentelen vakuutusyhtiö Tapiolan 
palveluksessa erilaisissa tehtävissä. 
4. Kääk! Olisiko IO? 
S. Vahingossa ... Urani alkoi opiskeluaika
na Vaasan yliopistossa. Ylioppilaskunnan 
liikuntasihteeri suositteli lajia ja kaveri
ni kanssa päätimme käydä katsomassa. 
6. Aloitin muistaakseni vuonna 1989 
maineikkaassa liitokiekkoseurassa 
WWW:ssä. Lajini on ultimate.Vaihdoin 
Flyersiin sisäkaudella 1994. 
7. Oma-aloitteisuutta! Liitto on yhtä 
hyvä tai huono kuin mitä yksittäiset jä
senetkin. 

~iru ~ihvonen 
1. Avustava nuorisotyössä, p.k. 90-693 
3820 
2.29v 
3. Kauppatieteiden maisteri 
4.4 jäljellä 
S. Kamut kutsuivat kokeilemaan opis
keluaikana.Teamin järjestämä yöturnaus 
-92 antoi kärpäsen. 
6. Lajini on ultimate. Sissinä Wasasta 

, , 

soluttauduin gradu-aikoina Helsingin 
Spiritiin (nyk.Helsinki Flyers). Paras saa
vutus lienee ultimaten SM ulkopronssi 
1994. 
7. Nauttivan pelaamisesta mitä moni
puolisimman ja ihanimman lajin parissa. 
Tekevän aloitteita, toteuttavan ideoita, 
auttavan "hallitusta" rakentavien ehdo
tusten muodossa. Ollaan ylpeitä! 

KYSYMYKS[T: 
1. Vastuualue hallituksessa, 

puhelinnumero 
2. Ikä 
3. Mitä teet/kuka olet 

sivarissa? 
4. Montako kiekkoa omistat? 
5. Miten aloitit liitokiekon 

harrastamisen? 
6. Fribahistoriasi? (=kauanko 

olet pelannut, mitä liito
kiekkolajeja harrastat, 
entiset ja nykyiset seurasi, 
parhaat saavutuksesi) 

7. Mitä toivoisit rivijäsenen 
tekevän/miten auttavan 
omaa liittoa? 

Joakim Kärkkäinen 
1. Ultimaten avoin sarja, p.k. 90-425 723, 
p.Vaasa 961-312 4172 
2.24v 
3. Opiskelen kauppatieteitä Vaasan yli
opistossa 
4.20 
S. Katselin aikani Johan Rinteen ja Pasi 
Pesosen kiekkogolf-heittelyä ja tästä in
nostuneena päätin kokeilla lajia itse. 
6. Atletico -86-92, FDC alk. -93. Gutsin 
SM 1. 

~ami Loukko 
1. Kenttälajit, p.k. 90-684 5846 
2.22v 
3. Opiskelen sosiaali- ja terveysalaa, 
ammattini on lähihoitaja 
4. Reilut 50 kpl, joista golfkiekkoja 40, 
muut DDC+ultimate 
S. Heittelemällä kavereiden kanssa "ta
vallista" frisbeetä ja "eksymällä" jo lajia 
harrastavien kavereiden piiriin. 
6. Vuodesta 1991. Kaikki yksilölajit. Seu
ra: Kauhajoen liitokiekkourheilijat. Jun
nujen yksilölaji SM I 1991, 1994 ulti
maten SM-sarjan jaettu maalikuninkuus, 
1995 yksilölajien SM 2 ja golfin SM 3. 
7. Lisää vapaaehtoistoimintaa. 



THE 12TH ANNUAL INTERNATIONAL 
SEPPO NIEMINEN FINNISH FLYING DISC 

GOLF CLASSIC 
A Eurotour Event 

Helsinki, Finland J uly 6-7, 1996 
Schedule 

Saturday, July 6 
10.00 Players meeting 
11.00 Tullisaari recreation area, 

Laajasalo 
2 * 9 holes = 18 holes 

Lunch 
14.30 Tullisaari, 2 * 9 holes = 18 holes 

Oifferent course 

Sunday, J uly 7 
11.00 Suomenlinna (Viapori ) Island 

2 * 9 holes = 18 holes 
Short break, right after 

FI NAL: 5 best and ties 
Same park, 9 holes 

The courses will have baskets. Points are cumulative.POGA rules will apply. 
PURSE minimum 500 $ 
ENTRY FEE 120 FIM or equivalent includes a tournament memento.Pre
registration recommended. Late registration 140 FIM. 
OIVISIONS: Open 
Masters and Women if enough entrants. 

The tournament is truly a classic! The second oldest continously run tournament 
in Europe. Make it memorable again by being there in person! 

For more info contact: 

moi! 

TO Seppo Nieminen 
Topeeka 82 
61800 Kauhajoki 
Finland 
tel:-358-63-2311495 
fax:-358-63-2315022 
or Marko Jokimäki 
E-mail: majokima@kauhajoki.fi 

Nimeni ei sitten ole Minna. Koska 
synnyin säälittävänä rääpäleenä kes
kellä kuumaa kesää, kutsuttiin minua 
Mini-Suviksi, joka pian lyheni muo
toon Minsu. Harrastin jo pienenä pui
hin kiipeämistä, voltteja keinusta 
leualleni lattialle, kaarnalaivojen (ynnä 
sormieni) veistelyä ja leipien heittelyä 
pikkukivillä veteen. Tästä lienee alkun
sa saanut kuuluisa ruoskamainen 
kämmenheittoni, jonka treenaamisen 
aloitin todistetusti jo nuorena (katso 
oheinen kuva). Rantadyykkitreenit 
ovat samoin minulle jo lapsesta saakka 
tuttuja. Niiden lisäksi pidän mm. val
kosipulista, sarjakuvista ja pitkään 
nukkumisesta, joka on varmaan 
huomattu EUC:n viikonloppuaamu
treeneissä. 

SiDfLiH-E 
M(tÄ ({ot" ek"Ä ... 

Vinterin järjestäjiltäkö idean saa
neet (katso edellinen Frisbarin 
numero) vai ihanko itse tähän 
ratkaisuun päätyneet? Joka tapa
uksessa SM-kisoissa itsensäkin 
yllättäneet lahtelaiset ovat saa
neet liitolta myllykirjeen. Uusia 
pelipaitoja tässä pitäisi muka 
hankkia ... Miten niin? 

VA, ... eMt~1U1 tOMffi 
t\i\iUMeM Å(VArl{{~M 

Sisäultimaten erikoisseura 
Kamaan Ketsup on antanut ken
kää koko valmennusjohdolleen 
heikosti sujuneen sarjakauden 
johdosta. Lopputilin saivat sekä 
päävalmentaja Tomi Kuukauppi 
että apuvalmentaja Joonas Tans
ka, jonka vastuulla oli joukkueen 
hyökkäyspelin koordinointi."Sor
ruimme materiaalin kapeuteen. 
Aloitusviisikon lisäksi ei ratkaisi
joita vaihtopenkiltä löytynyt, ja 
kun Janne Metsola kärsi pahasta 
nivusvammasta, hyökkäykses
tämme katosi teho", analysoi 
eropassit saanut Kuukauppi. 

Kamaan Ketsup etsii kuumei
sesti uutta valmentajaa.Tehtäväs
tä kiinostuneet voivat ottaa yh
teyttä seuran toimistoon p.90-
8558141. 

Tämä on Tuuli. Hän on huomattavas
ti aamuvirkumpi kuin minä. Tuuli on 
vanhempi kuin miltä näyttää, ja on pyö
rinyt liitokiekkopiireissä niin pitkään, 
ettei kukaan tahdo enää edes muistaa 
pre-tuulista aikaa (triviatietoa: se lop
pui vuonna 1990). Jos joku on joutu
nut jäämään paitsi Tuulin ihastuttavaa 
seuraa, niin paljastettakoon, että hänet 
tunnistaa helposti katsomon puolella 
helminauhasta ja kentällä kohahduksia 
herättävistä haamuheitoista. Tuuli on 
myös kouluttanut surkeista teini
ikäisistä hulttioista loistavia liitokiek
koilijoita. 



MITAI1N ](I[IDA TIlASfON VALO~A 
MIlliINrn HIrn HAJU JA KIRHD[N LI -
HAST[N LÄISKÄHT[LY PARK[TILL[ 
SIIVITTIVÄT RAAVAID[N UROID[N 
KAMPPAILUA PRONSSIMITALISTA 2~.2. 
L[pp ÄVAARASSA. 

Arvelin, etten välttämättä saa luki
joitani tempaistua mukaan tähän kiih
keään ja lopputulokseltaan sangen 
tiukkaan otteluun henkilökohtaisilla 
kommenteillani tai tilannekuvauksilla, 
joten päädyin tarkastelemaan ottelun 

kulkua kylmän tilastollisesti. Kyseinen 
tilastointi perustuu allekirjoittaneen 
henkilökohtaiseen havainnointiin ja 
virheen raja-arvot liikkuvat +/- 3 hei
ton hujakoilla. Kun ottelu päättyi 13-
12 Akun voittoon, voimme järkeillä, 

että FDC teki yhden virheen enem
män. Siitä, missä teoreettinen, ratkai

seva virhe tehtiin, voit sinä itse tehdä 
johtopäätöksesi. 

JÄÄTYNEET MUINAISMUISTOT 
Akun voittoon (13 pisteeseen) tarvit

tiin kaiken kaikkiaan 164 heittoa (96% 
onnistuneita), kun lehmipoikien 12 pis
tettä saavutettiin 146 heiton (96%) 
voimin. Mainittakoon, että aloitusheit
toja ei ole laskettu varsinaisiin peliheit
toihin mukaan. Hyökkäyspituudet 
vaihtelivat varsin tasaisesti: Akulla kol

mesta syötöstä 28:een ja FDC:llä kol
mesta syötöstä 27:een. Akun mammut
tipiste pelattiin ottelun ratkaisuvaihees
sa 12-12, jolloin Akku piti hyökkäyk
sensä ilman, että FDC pääsi kertaa
kaan katkaisemaan pistettä. 

ÅKUN HHTIOVAlIKOIMA KOOSTUI: 
RYSTYIIHTOISTA (98 SYÖTTöÄ-60%) 
KÄMM[NHHTOISTA (49 SYÖTTÖÄ-30%) 
UPSHSTA (ll SYÖTTÖÄ-7%) 
KILIIR[ISTÄ (6 SYÖTIÖÄ-4%) 

Tek~ti: Heli Tuulm 

LEHMIPOJAT KIRIVÄT 
Ensimmäisellä puoliajalla Akku sai 
kahden pisteen kaulan ja puoliajalle 
siirryttiin 8-5 tilanteessa. Toisella puoli
ajalla FDC sai ytyä peliinsä ja kirikin 
menetetyt pisteet kiinni juuri sopivasti 

peliajan loputtua, pelin ollessa tasan lO
lO. Sen jälkeen ei pelissä nähty enää 
kiekon menetyksiä, sillä kumpikin 

joukkue piti hyökkäyksensä Akun vie-

AKUN MAAlIHHTOISTA OLI: 
7 RYSTYHHTIOA (54%-7%) 
5 KÄMM[NHHTIOA (38%-10%) 
1 UPSI (8%-9%) 
o KILLnIÄ(O%-O%) 

koa enää itselleen menetyksen jälkeen. 

Toisin sanoen, Akun maaliin johtaneis
sa hyökkäyksissä Akku ei menettänyt 
kertaakaan kiekkoa, kun taas jokaises
ta Akun menettämästä kiekosta FDC 
teki maalin. FDC:n menettämistä 
kiekoista Akku teki kolmesta maalin 
(niistä kaksi yhdellä syötöllä). Turn 
overit tapahtuivat kahdeksassa pistees
sä niin, että loput 17 pistettä (68% 
hyökkäyksistä) tehtiin omasta hyökkä-

FDC:N MAAlIHHTOISTA OLI: 
1 RYSTYIIHTIO (8%-1%) 
1 KÄMM[NHHTIO (8% -2%) 
8 UPSIA (67%-53%) 
2 KILURIÄ (17%-29%) 

(kuinka monta % maaleista tehtiin kyseisellä heitolla-maalisyöttöjen osuus heitosta) 

dessä viimeisen pisteen. FDC ei ker
taakaan ottelussa päässyt niskan pääl
le. 

Saatoin todeta prosenttilaskuviida
kossa myös seuraavaa: Koko ottelussa 
tehtiin 25:stä pisteestä 11 (44%) 

ns.yliheitolla (upsi tai killeri). Samais
ten heittojen osuus koko ottelussa oli 
13%. Kun lasketaan kiekon menetyk
set (pudotukset, ohiheitot, vastustajan 
katkot) saadaan näiden heittojen 
onnistumisprosentiksi 92% 

PUOLUSTUKSEN PUHEENVUORO 
Ottelun aikana hyökkäyssuunta vaih
tui 12 kertaa. Sekä Akku että FDC 
menettivät ottelun aikana kiekon kuu
desti. Akku ei saanut kertaakaan kiek-

FDC:N HI:ITIOVAlIKOIMA KOOSTUI: 
(72 SYÖTTÖÄ-49%) 
(36 SYÖTIÖÄ-36%) 
(15 SYÖTTÖÄ-IO%) 
(7 SYÖTIÖÄ-5%) 
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yksestä ilman katkoja (ns. "ässä-hyök
käys"). Akun 13 omasta hyökkäykses
tä 10 oli siis "ässiä" ja FDC:n 12 hyök
käyksestä seitsemän. Kolmasti kumpi
kin joukkue päätti vastustajan hyökkä
yksen omaan maaliinsa. Kahdesti FDC 
saa takaisin jo menettämänsä kiekon 
ja tekee pisteen. Suurin osa kiekon 
menetyksistä (42%) oli ohiheittoja
myös ulkona olevat syötöt, (33%) oli 
pudotuksia ja neljännes vastustajan 
katkoja. 

TAPPAJAHAIT 
Akun pelaajalistaan oli kirjattuyhdek
sän pelaajaa, joista viisi teki pisteitä ja 
FDC:lle 11, joista yhdeksän sai pöytä
kirjamerkinnän. Kolme kovinta piste
haita kummastakin joukkueesta olivat: 

Akku: Raine Lamberg 6 maalia ja 4 
syöttöä, Jouni Manninen 6 syöttöä ja 
Mikki Punkari 6 maalia. 
FDC: Tomi Bruns 1 maali ja 5 syöt
töä, Timo Kuusakoski 2 maalia ja 2 
syöttöä ja Mika Hyttinen 1 maali ja 3 

syöttöä 



Vaiheikas SM-hallisarja saatiin pää
tökseen alkusarjan yllättäjän, Lahti 
Trashin, kohdatessa Hakuna Matatan 

Pasilan urheiluhallissa. Ennakko
asetelma oli selkeä: Hakuna ei ollut 
Suomen maaperällä hävinnyt vielä 
kertaakaan ja alkusarjan keskinäiset 
ottelut olivat kaikki päättyneet Ha
kunan selvään voittoon. Moni epäili, 
uskooko Lahti itsekään mahdolli
suuksiinsa, mutta toiveissa oli silti 
tiukka taistelu. 

Kovaa tsemppausta Lahdelta odotta
neet joutuivat kuitenkin ottelun kulu
essa pettymään. Ottelun edettyä vuoro
tahtia Hakunan 5-4 johtotilanteeseen 

menetti Lahti hyökkäysvuorollaan kie
kon ja ilmeisesti samalla myös uskon
sa voittoon, sillä ensimmäisellä puoli
ajalla Lahti ei tehnyt enää maalin maa
lia. Toinen puoliaika olikin sitten lä

hinnä muodollisuus, mutta katsojien 
onneksi joukkueet esittivät varsin näyt
tävää peliä. Loppunumerot 18-9 osoit
tavat kuitenkin, ettei jännitys juuri sel
käpiitä karminut. 

ÄÄNI KATSOMOSTA: JOTAIN KUMMAA NOISSA 
SORTSHSSA ON ... 
Suurin tasoero oli joukkueiden puolus
tuksissa. Hakuna sai vastustajan pelin 
tukkoon hyvien markkereiden ja ra-

Leijonakuninkaat pitivät Lahden roskasakkiin haju raon. 
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kentajien iholla roikkuneiden puolus

tajien pakottaessa heittäjät vaikeisiin 
ratkaisuihin. Lahden rysty-side-puo
lustus taas aukesi helposti läpi ottelun, 

markkeritoiminnan ollessa monta py

kälää Hakunaa jäljessä. Kun Lahti ei 
pystynyt puolustuksessa vaihtoihin, 
jauhoi Hakunan tasavahva miehistö 
itsensä irti puolustajistaan ja käytti 
säälittä hyväkseen puolustuksen tois
tuvat harhailut. Yllättävää oli katso
mosta katsottuna, ettei Lahti saanut 
lainkaan hillittyä Hakunan tavaramer
kiksi tullutta "pitkäpäätyyn" -peliä. 

Finaalijoukkueethan ovat treenanneet 
talven aikana yhdessä, joten olisi luul
lut Lahden tienneen, mitä oli tulossa. 

Tek~ti: Ville Varo, kuva: ffiimu 

• • 

n lnaa 1 
Muutenkin vaikutti siltä, ettei Lahti 
ollut suunnitellut mitään erikoistak

tiikkaa h.naalia varten, vaan pelasi ai
van samoin kuin alkusarjan hävityissä 
otteluissa. 

VALTATAISTHU KÄYTY 
Ehkä syy ottelun hengettömyyteen oli
kin juuri se, että Lahti hyväksyi talven 
harjoitusten perusteella Hakunan pa
remmuuden eikä saanut parastaan irti. 
Ratkaisuun pyrkineet pelaajat olivat 
Lahdella harvassa, mm. muissa otte
luissa erinomaisesti esiintynyt tutkapari 
Teemu OIvio - Ville Haaramo jätti rat

kaisut tällä kertaa muiden tehtäväksi. 
Vastuun kantaminen jäikin korostetusti 
Matti Suurnäkin harteille. 8 tehopistet
tä joukkueessa, joka tekee 9 maalia, ei 
SM-fmaalissamairittele muuta joukku
etta. 

KISSAHÄIMIT HIIR[N KIMPUSSA 
Hakunan suoritus oli näyttävä, toisel
la puoliskolla jopa leikittelevä. Kauden 
aikana ylivoimaisuutensa osoittaneen 
joukkueen taitoja ei tarvinne tässä tä
män enempää hehkuttaa, jokainen hal
likauden aikana kentän laidalla pistäy

tynyt tietää, mistä on ollut kysymys. 
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sa saadun katkon jälkeen selvästi py
rittiin jo keskiviivan tuntumasta syöt
tämään maali. Maaliin taas rakennet

tiin yksi-yhtä-vastaan tilanteita, joissa 
ei tarvita erityisiä maalipelejä, vaan 
hyökkääjälle aina jää tilaa, jos heittäjä 
osaa asiansa. Atleticon urakkaa 
helpottivat kärjessä pelannut vahva ja 
ulottuva Paula Jussila, jota EUC ei 
saanut maalissa kuriin lainkaan sekä 
onnistumiset ns. vaikeissa tilanteissa, 
kuten Laura Kahloksen toisella jaksolla 
puolustajan yli aivan takanurkasta 
koppaama upside-down-maali. Johan
na Salminen oli eleettömän varma 
hyökkäyksessä ja otti puolustuksessa 

pari katkoa. 
Maaleja syötti Atleticossa Julia 

Jouhki, jolle palkintoraati myönsi ura
kasta pytyn. J ouhki pelasi ennakko
luulottomasti ja luotti maalintekijöiden 
ylivoimaan ilma-tilanteissa. 

Laura junior ja Laura senior vastakkain. 

Ultimaten naisten hallisarjan SM
loppuottelu oli vauhdikas ja jännit
tävä. Haastaja EUC taisteli hyvin 
ennakkosuosikki Atleticoa vastaan, 

mutta nuorten eväät eivät vielä riit
täneet. Kokemus ratkaisi viihteelli

sen ja yleisöystävällisen kamppailun: 
Atletico vei pelin 15 - 11 (8-6) ja voitti 
ties monennetko SM-kultamitalit. 

Atletico pelasi tappiottoman sisä-kau
den. Aina ensimmäisestä SM-turnauk

sesta Euroopan suurimpaan hallikisaan 

Göteborgiin ja sieltä takaisin kotimaa
han Espoon punapaidat jaksoivat, 
lipsahtamatta kertaakaan. Pitkin mat
kaa oli tiukkoja paikkoja, mutta jouk
kueen aseet, vahva heittopeli, pitkät 
pelaajat ja oikealla tavalla hyödynnet
ty vuosien rutiini auttoivat voittoihin. 

KAKSI ERILAISTA PEUTAPAA 
Loppuottelussa pituusylivoima ja 
heittopeli olivat kauden aiempia pelejä 

selvemmin pelaajavalmentaja Pirjo 
Rajalan taktiikan perusta. EUC on 

nopea joukkue ja juoksee paljon, joten 
vaihto- ja pussipuolustuksella keski
kentällä ja paikka- puolustuksella maa
lissa saatiin lähes koko ottelun ajan 
EUC:n vauhti pois. EUC:lla oli ajoit
tain vaikeuksia päästä jopa etenemään 
omalta maaliviivalta, kun keskikenttä 
oli tukossa. Pahimmin EUC:n juoksu-

peliä hyydytti kuitenkin Ticon maali
paikka, jossa maalialueella kolme tai 
neljä pelaajaa pelasi aluepuolustusta. 
EUC:n nuoret eivät jokaisessa hyök

käyksessä malttaneet levittää hyökkä
ystä takanurkkiin ja avata näin maalin 

keskelle tilaa, vaan hyökkäys ajautui 
sumppuun ja kiekko menetettiin. 

VANHAT KnUT VS. VIKKELÄ NUORISO 
Ottelun ratkaisu piili kuitenkin rutii

nissa. EUC avasi pelin huikealla vauh
dilla ja teki ensimmäiset maalit kahdel
la-kolmella syötöllä niin nopeasti, että 

KORKEATASOINEN OTTELU 
EUC jäi toiseksi - tällä kertaa. Jouk
kue on periaatteessa koossa ensimmäis
tä kautta, keski-ikä on kahdenkymme
nen vuoden paikkeilla, heittotaito on 
jo nyt hyvä ja juoksuinto kadehditta
va. Pelaajavalmentaja Tuuli Saarento 

on lyhyessä ajassa saavuttanut maini
oita tuloksia, mutta EUC:n parhaat 
ottelut ovat selvästi vielä edessäpäin. 
Joukkueen kapteeni Laura Salmikivi 
on nuoresta iästään huolimatta rauhal
linen vastuunkantaja, Katri Jalo ja 

Jenni Oksanen pärjäsivät myös hyvin 
ensimmäisessä SM -loppuottelussaan. 
EUC käytti myös ottelussa kaikkiaan 

Perinteitä kunnioittaen 
T[KSTI: MARTIN GLANTZ, KUVA: MERJA NIEMINEN 

Atleticon puolustus vielä ryhmittyi, 
kun tilanteet jo olivat ohi. Tehoa ei kui

tenkaan osattu säilyttää, kun Ticon pit
kät puolustajat estivät EUC:n ylä
kulmaheitot. Rajala luotti omaan 
taktiikkaansa, joka tuotti hitaasti tulos
ta. Atleticon nykäykset ensi jakson 
keskivaiheilla, jolloin EUC:n pieni joh

to otettiin kiinni ja toisen jakson alus
sa, jolloin ottelu ratkaistiin, olivat tu

losta huolellisesta hyökkäyspelistä, jos-

14 pelaajaa - näin kokemus karttuu 
koko joukkueelle. 

Naisten SM-loppuottelu oli yksi 
parhaista Suomessa pelatuista naisten 
sisäultimatepeleistä. Ottelun yleisö (n. 
300 henkeä) sai varmasti lajista myön
teisen kuvan. Naisten ultimateharras
tus on kasvussa, jota edesauttavat Pa
silan hallissa pelatun loppuottelun kal

taiset tapahtumat. 



F INAALISTATISTIIKKAA 
[UC 
rystyheittoja: 45 (I.puoliaika) + 26 
(2. puoliaika) =71 
kämmenheittoja: 41 +26=67 
upseja: 7+5= 12 
huonoja heitto ja: 10 
tiputuksia: 7 
hyökkäyksiä: 28 
maaleja: I 1, joista viisi upsia, kaksi rysty
heittoa, neljä kämmenheittoa 
maaliheitoista kuusi läheltä maalia ja viisi 
keskeltä kenttää. 

ÅTL[T1CO 
rystyheittoja: 10+30=40 
kämmenheittoja: 16+24=40 
upseja: 3+8= I I 
killereitä: 4+ 3=7 
huonoja heittoja: 9 
tiputuksia:4 
hyökkäyksiä molemmilla joukkueilla yh
teensä: 56 
maaleja: 15, joista viisi upsia, kolme 
rystyheittoa, kuusi kämmenheittoa, yksi 
killeri 
maaliheitoista seitsemän läheltä maalia, 
kuusi keskeltä ja kaksi toisesta päädystä. 

HAKUNA MATATA 
rystyheittoja: 35+ 32=67 
kämmenheittoja: 19+20=39 
upseja: 6+ 7= 13 
huonoja heittoja: 2 
tiputuksia: 2 
tehtyjä katkoja: 8 
hyökkäyksiä molemmilla joukkueilla yh
teensä: 42 
maaleja: 18, joista viisi upsia, viisi rysty
heittoa, kahdeksan kämmenheittoa 
maaliheitoista seitsemän läheltä maalia, 
seitsemän keskeltä ja neljä toisesta 
päädystä. 

LAHTI TRASH 
rystyheittoja: 16+ 14=30 
kämmenheittoja: 22+22=44 
upseja: 5+6= I I 
killereitä: 4+ 3=7 
huonoja heittoja: 10 
tiputuksia: 2 
tehtyjä katkoja: 2 
maaleja: 9, joista kolme upsia, yksi rysty
heitto, neljä kämmenheittoa, yksi killeri 
maaliheitoista yksi läheltä maalia, seitse
män keskeltä ja yksi toisesta päädystä. 

Eurotour-voittaja oli vuonna 
1995 Saksan toivo Chris Voigt. 
Chris aloitti sarjan voittamalla 
putkeen Rotterdamin, Geneven 
ja vielä Berliinin turnaukset. 
Neljäs voitto tuli syyskuussa 
Bernissä. Chris heitti myös 
Weilheimin osakilpailunyhtey
dessä uuden mini- eli ns. merk
kikiekon pituusheiton maail
manennätyksen 108 metriä. 
Normaalin pituuskisan Chris 
voitti tuloksella 177 m. 

[urotour 199~ 
Kahdeksan osaturnauksen 
Eurotour 1995 -sarjan pisteet 
laskettiin neljän parhaan tulok
sen mukaan. Sarjan lopputu
loksissa näkyvät ainoastaan pe
laajat, joiden pisteet kerätty 
osallistumalla vähintään neljään 
osakilpaan. Esimerkiksi Timo 
Pursiolla oli kahdella osallistu
misella pisteitä kasassa 99.5: 
Helsingin voitto 50 p. ja Tuk
holman 2.sijasta 49.5 p. 

Norrköping Open oli suurin 
osakilpailu, 99 osannottajaa vii
destä eri maasta. 22-reikäisellä 
radalla pelasi 69 avoimen sarjan 
pelaajaa, 18 junioria ja 12 
naista. 

Suomen paras edustaja sar
jassa oli Juha Nieminen, loppu
tuloksissa sijalla 21. Juha kerä
si pisteet osallistumalla Helsin
gin, Norrköpingin, Tukholman 
sekä Weilheimin osakilpai
luihin. 

Tämän vuoden uutuudet 
1996 Eurotour jatkuu jälleen 
omalla tyylillään: Nyt mukana 
on ns. A- ja B-turnauksia. A
turnauksissa voittaja saa edel
leen 50 pistettä, mutta B-kastiin 
joutuneet kilvat antavat voitta
jalle ainoastaan 35 pistettä. A
turnauksen statuksen ovat saa
neet Tukholma, Berliini, Norr
köping, Bern ja Weilheim. B
turnauksia on kahdeksanympä
ri Eurooppaa, eli yhteensä 
mittelöitä on 13. Lopputuloksiin 
lasketaan kolmen A-turnauksen 
ja kahden B-turnauksen pisteet. 
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SM-kilpailut 
yksilölajeissa 1996 

Teksti: Ismo Lindberg 

Suomen Liitokiekkoliitto ry järjestää tänä vuon
na kiekkogolfin, joukkuegolfin, parigolfm ja 
kenttälajien SM-kilpailut. Päivämäärät näette 
tässä lehdessä olevasta kilpailukalenterista. 

DDC- ja guts-karsinnat 
Uutuutena tänä vuonna järjestetään ennen varsinaisia SM-ki
soja DDC:n karsintakilpailut. Samana viikonloppuna pelataan 
myös ensimmäisen kerran gutsin SM-finaali paikoista. Katso 
osallistumismaksut kohdasta kenttälajit.Tuplakiekko lasketaan 
mukaan yleismestaruuspisteisiin. Tarkemmat tiedot näistä ki
soista saatte seuratiedotteessa. 

Kenttälajit 
Tilaisuus tutustua kauniiseen kotimaahan! Viimeiset kymme
nen vuotta on kenttälajien SM-kilpailut pidetty aina pääkau
punkiseudulla.Jotta liitokiekkoilua ja varsinkin kenttälajeja saa
taisiin vieläkin tunnetummaksi, pidetään kenttälajien SM-kil
pailut tänä vuonna Kauhajoella Keskusurheilukentällä ja sen 
lähimaastossa. Kauhajoella on perinteitä suurten urheilu
tapahtumien järjestämisessä ja yleisöä on aina ollut runsaasti 
mukana. Myös tiedotusvälineet ovat aktiivisesti olleet kiin
nostuneita paikallisista tapahtumista.Varaa jo nyt viikonloppu 
vanhanaikaiseen täysipainoiseen frisbeen peluuseen! 

Halukkaille on varattu koulumajoitus kilometrin päässä peli
kentästä, 20 mk/yö. Patjat, makuupussit tms.on tuotava itse. 
Koululla on suihku. Mahdollisuus myös hotellimajoitukseen: 
liitokiekkoilijoille erikoishinta 350 mk/2 hengen huone. Huo
neissa oma sauna. Myös on mahdollista valita huone, jossa 
vesisänky. Hinta sisältää aamupalan.Yaraukset suoraan Oa ajois
sa) Hotelli-ravintola Kauhajoen Krouvi, puh. 963-231 1644, 
fax 963-2315135. Erikoishinnan saat tunnussanalla "frisbee". 
Kauhajoen keskustassa on runsaasti erilaisia ruokailupaikkoja. 
Omia eväitä saa syödä. 

Liiton hallituksessa on myös keskusteltu, että liitto järjestäisi 
tarvittaessa yhteiskuljetuksen,josta jokainen matkustaja mak
saisi oman osuutensa. Koska kisat ovat lauantaina ja sunnun
taina, niin ainakin yhteiskuljetuksen meno on toteutettava jo 
perjantai-iltana, jotta kaikki ovat paikalla lauantaiaamuna ki
sojen alkaessa. Paluu olisi sunnuntai-iltana kisojen jälkeen. 
Ennakkoilmoittautuminen on tehtävä liiton toimistoon viimeis
tään 30.6.1995. Ilmoita lajit ja sarja sekä tarvitsetko yhteis
kuljetusta ja yhteismajoitusta. Seurat voivat tehdä listan osallis
tujistaan ja toimittaa sen liittoon. 

Kilpailulajit ovat, pituus, tarkkuus, koppaukset, freestyle, 
discathon ja tuplakiekon finaalit. 

Osallistumismaksut: 
- 10 mk per laji tai 50 mk kaikki lajit ennakkoilmoittautuneilta 

liiton jäsenmaksun maksaneilta. Jäsenmaksuja ei oteta vas
taan kilpailupaikalla. 

- 20 mk per laji tai 100 mk kaikki lajit paikan päällä ilmoittau
tuvilta jäseniltä sekä ei-jäseniltä. 

- ei-jäsenet voivat myös pelata, mutta heitä ei huomioida SM
tuloksissa 

- ulkomaalaiset oman liittonsa jäsenet voivat osallistua ku 
ten SLKL:n jäsenet, mutta heitä ei lasketa mukaan SM
tuloksiin. 

Kilpailusarjat: kaikki WFDF:n tunnustamat sarjat (osanotta
jien vähyyden vuoksi sarjoja voidaan vähentää): 
- avoin 
- naiset (junior, master jne.) 
- juniorit (1977 tai myöhemmin syntyneet) 
- alle 12-sarja (II-vuotiaat ja nuoremmat) 
- master ( vähintään 35 tänä vuonna täyttävät) 
- grand master (vähintään 45 tänä vuonna täyttävät) 
- senior grand master (vähintään 55 tänä vuonna täyttävät) 

Lisätietoja ja ilmoittautumisia ottavat vastaan myös Marko 
Jokimäki, Kaiuntie 10,61800 Kauhajoki, puh 963-2315816, e
mail majokima@kauhajokLfi tai Seppo Nieminen,Topeeka 82, 
61800 Kauhajoki, puh 963-231 1495, fax 963-2315022. 

Kiekkogolf 
Kiekkogolfin SM-kilpailu järjestetään taas yhtenä viikonlop
puna kaksipäiväisenä turnauksena Helsingissä. Kiekkogolf las
ketaan mukaan yleismestaruuspisteisiin. 

Joukkuegolf 
Joukkuegolfin SM-kisat pidetään tänäkin vuonna Tampereen 
loisteliaalla golfradalla. 

Parigolf 
Parigolfin Suomen mestaruudet ratkotaan Vaasassa. 

Kaikista kilpailuista ei vielä ole tarkkoja tietoja, mutta seura
tiedotteissa ja seuraavassa Frisbarissa kerrotaan lisää sitä 
mukaa kun tietoja varmistuu. Soita liittoon ja kysy, jos et malta 
odottaa. 
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pietarilo.inen kipsimaalari Aleksei Korniets oli vuonna 
1990 heittelemössö Talvipalatsin aukiolla liitokiekkoa 

vhdessö vstöviensö kanssa, kun paikalle törmösi 
amerikkalainen tokaisten: "Antakaas poizut ku mö 
növtön teille kuinka löttvö pelataan Amerikassa!" 

Näin alkoi toisen pietarilaisjoukkueen 

tarina. Joukkueen nimi on mustat su

kat. 
Ensimmäisen joukkueen tarina ja 

synty oli alkanut vuotta aiemmin 1989. 

Tällöin Georgi Fjodorovin kouluun oli 

tullut fanaattinen kanadalainen ja 

kyhännyt joukkueen kasaan. Alkuin

nostus oli lupaava, mutta lyhyt. Aino

astaan kourallinen intohimoisia 
frisbeen paiskojia jäi lajin pariin. 

ultimate is eool , 

Molemmat joukkueet ovat harjoitelleet 

ja kokoontuneet heittelehtimään erik

seen toisistaan tietämättä. Vähäisellä 
aktiviteetilla, puutteellisilla varusteilla, 

huonoilla, mutta idyllisillä treenipai

koilla liitokiekkoilua Pietarissa on voi

tu verrata kituvaan kärpäseen. Jouk

kueissa on ollut kuusi ahkeraa ja tun

nollista harjoittelijaa. Harjoituspaikat 
ovat ennenkuulumattomat; Talvi-

palatsin aukio (mukulakivi/asfaltti

päällyste) sekä Pietari-Paavalin linnoi
tus (vieressä Nevajoen haara, josta voi 

käydä kroolaamassa ainokaisen kiek

konsa). Talviharjoittelu sujui ulkosal
la aina tähän sesonkiin asti. 

Vuoden 1995 syksyllä Venäjän 

ultimate koki toisen syntynsä. Puuha
mies ja Ruotsin legenda Pal Eriksson 

organisoi sekalaisen seurakunnan ju
listamaan Pietariin ultimate-evankeli
umia. Ryhmän tehtävä oli monitahoi

nen. Yhtäältä keskityttiin ultimaten 

taktiikoihin, pelaajien tekniikkaan sekä 

fyysisiin vaatimuksiin. Toisaalta annet

tiin opastusta yksittäisten harjoitusten 

rakenteeseen sekä drillien pääpainoi-

tEkSTi: jAri mä.KiNen 
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hin. Liian vähän aikaa jäi tausta-asioi
den, kuten organisoitumisen yleensä, 

rahoituksen etc kouluttamiseen. Mat

ka ei olisi onnistunut ilman Pietarin 

YMCA:n suhteita eri kentistä vastaa

viin elimiin. 

Juuri nyt Pietarissa on boomi. Ulti

mate on saanut palstatilaa värikuvin 

paikallisessa Hesarissa, Metsätieteiden 

Akatemia on luovuttanut harjoitussa

lin käyttöön ultimatelle (lämpötila 
sama kuin ulkona, suihkut eivät toimi), 

sponsoreita haetaan aktiivisesti, uusia 

harrastajia ilmestyy päivittäin koleas

ta talvesta huolimatta. Miellyttävintä 

on, että pietarilaiset hakevat yhteistyö
mahdollisuuksia suomalaisten kanssa. 

Toisellayrittämällä saimme heidät (viisi 

pelimiestä) tänne vieraaksemme. 

Helsinki-pieto ei 0)) oi~ht 

lon~ 
Suomen vierailu koostui luonnollisesti 

ultimatesta, saunasta ja turismista. 

Menoa jarrutti jatkuva raharajoite. 
Opiskelijan stipendi on vain 100 mk 

kuukaudessa. 

Lauantaina 17.2. pietarilaispojat ot

tivat kiitollisina vastaan Jouni Manni

sen ja Akun kokemuksen rintaäänillä 

lausutut opit ja ohjeet. Y stävyysotte
luissa akkulaiset pönkittivät ego aan 
pitämällä naapurit nollilla. Yritin va

roittaa vierailijoita, että se oli ns. käve

lyultimatea, mutta huomenna näette ja 

koette TOSIpeliä. Sunnuntaiaamuna 

nöyrät ja kauhusta kankeat pietarilaiset 
osallistuivat Hartti Suomelan Poca

hontasin sekä Lahden yhteisharjoi

tuksiin. Nopeasti drillien jälkeen oli 

kansainvälinen turnaus pystyssä. 

Sarjajärjestys ei liene uutinen, mut

ta uskoa valava kuparinen meni rikki 
Pietarin pojilta ja näin ollen koko retki 

Suomeen oli pelastettu. Kahta maalia 

jaksettiin hehkuttaa koko pyhäpäivä. 

T1Tleuuisuus 

Pietarilaisjoukkueet harjoittelevat ny

kyään yhdessä tavoitteenaan Jön
köping 19961 Voi olla, etteivät Suomen 
vierailun tulokset vielä kanna hedelmää 

Ruotsin MM-kisoissa, mutta kannat

taa toki muistaa, etta Pietari on viiden 

miljoonan asukkaan keskittymä ja po

tentiaali on valtava. 

On populaf demand, ladie~ and ~entz; 

H.UI junnujen ~uomen me~tarik~i 
maalhkuun toiwna päivänä pelattiin HlJYinkään martinhalli~~a junnu-~hä-~m-ki~at. Jouk
ko juniori-ikäi~iä lät~n vi~kojia oli kerään~n~t paikalle ihmettelemään, mitä oikein ta
pahtuu. Ihmet~k~een olikin aihetta, oliVathan nämä emimmäi~et junioreiden ~häki~at. 

TEKSTI JA KUVA: JANI LEHTO 

Turnauksen matsit olivat toisinaan hy
vinkin vaudikkaita ja tasokkaita, toisi
naan pelit kestivät reilun kymmenen 
minuuttia toisen joukkueen hallitessa 
peliä. Suurimmat erot olivat pelaajien 
fyysisissä ominaisuuksissa, eikä tämä 
johtunut yksin siitä, että turnauksen 
nuorimman ja vanhimman pelaajan vä
linen ikäero oli noin yhdeksän vuotta. 

Turnauksessa havaittiin, mikä jouk
kue on panostanut eniten nuoriso
työhön. Discus oli lähtenyt turnauk
seen kahdella joukkueella ja EUC:n 
joukkueessa oli niin paljon pelaajia, 
että kaikki eivät edes päässeet ken
tälle jokaisessa ottelussa. Näiden vas
tapainoksi turnaukseen oli saapunut 
H.U.T, jolla ei ollut ensimmäistäkään 
vaihtomiestä. 

Loppujen lopuksi turnauksessa 
pärjäsi parhaiten se joukkue, jolla oli 
vähiten pelaajia, eli H.U.T.onnistui tiu
kan taistelun jälkeen kukistamaan 

Discuksen ykkösjoukkueen numeroin 
13-7. Turnauksen spirit-palkinnon sai 
Discuksen kakkosjoukkue, jonka pe
laajat osoittivat positiivisella asenteel
laan, että voitto ei ole tärkeintä, vaan 
että kaikilla on hauskaa. 

Junnujen nä~tön paikka 
Sunnuntaina 3. maaliskuuta samaises
sa paikassa pidettiin junnumaajouk
kueen ensimmäinen kokoontuminen. 
Paikalle oli saapunut reilut kolmekym
mentä innokasta junnua. Tällä kertaa 
paikalla oli pelaajia muualtakin kuin 
pääkaupunkiseudulta.Tilaisuutta kun
nioittivat läsnäolollaan mm. liiton pu
heenjohtaja sekä päävalmentaja, joten 
mistään ihan normaaleista treeneistä 
ei ollut kysymys, vaan kaikki panivat 
parastaan. Nähtäväksi jää, kuinka moni 
pääsee edustamaan MM-kisoihin. 
Treenausintoa kaikille. 

Discuksen puolustus ottaa rennosti ja antaa Sipoon hakea ilmakiekot. 

I~ 



Vuoden 1996 kiekko~olffååjå-~årjå 

-
Tek~ti ja kuva: hmo Undbery 

Suomen Liitokiekkoliitto ry järjestää 
tänä vuonna Vuoden kiekkogolffaaja
sarjan, johon kuuluu 10 osakilpailua 
viitenä eri viikonloppuna. Sarja alkaa 
heti Vapun jälkeisenä viikonloppuna 
Helsingissä. Osakilpailuja on lisäksi 
niillä paikkakunnilla, joilla kiekko
golfilla on runsaasti harrastajia: Kau
hajoki, Vaasa, Tampere, Hämeenlinna. 
Porissa pelataan taas luonnonkauniilla 
KirjurinluodoIla. Uutena paikkana on 
Jyväskylä, jossa liikunnan harrastajat 
ovat halunneet liitokiekkotapahtuman 
kau punkiinsa. 

Etsittäessä Vuoden kiekkogolf

faajaa eli pelaajaa, joka osoittaa suurta 
harrastuneisuutta ja menestyy jatku
vasti hyvin, tuloksiin lasketaan mukaan 

7 parasta sijoitusta. Pisteitä lasketaan 
20 parhaalle siten, että ensimmäinen 
saa 25 pistettä, toinen 22 pistettä, kol
mas 20 pistettä, neljäs 18 pistettä, vii

des 17 pistettä. Sijoista 6 alaspäin an
netaan laskevassa järjestyksessä 15, 14, 
13 jne. pistettä. Jos osanottajia ei ole 
täyttä kahtakymmentä, loppupään pis
teet jäävät jakamatta. 

HUOM: VKG-pisteitä jaetaan vain 

pelaajille, jotka ovat maksaneet liiton 
jäsenmaksun ennen kilpailun alkua. 
Jäsenmaksuja ei oteta vastaan kilpailu
paikoilla. 

Osallistumismaksu on liiton jäsen
maksun maksaneille 10 mk per kilpai
lu tai 50 mk koko sarjalta. Ei-jäsenille 

maksu on 20 mk per kilpailu tai 100 

mk koko sarjalta. Ulkomaalaiset voi
vat osallistua samoilla ehdoilla kuin liit
tomme jäsenet, jos he ovat oman maan

sa liiton jäseniä. 

PELATTAVAT SARJAT 
Avoin, naiset, juniorit (1977 tai myö
hemmin syntyneet, jos osallistujia on 

riittävästi). Kilpailupaikat ja päivä
määrät näette erillisestä kilpailukalen
terista. Kaikki kilpailut alkavat kello 
10.00, jolloin myös ilmoittautuminen 
kilpailuun päättyy, joten olkaa ajoissa 
paikalla. Kilpailun johtajalla on oikeus 
hylätä myöhästyneet tai sijoittaa heidät 

omaan pooliin kilpailun ulkopuolisiksi 
pelaajiksi. 

3D-PRO 
Discus järjestää 3D-PRO:n lauantaina 13.4. 

Laaksolahden jalkapallohallissa. 

Sarjat: 
Avoin 
Naiset 

Juniorit (1978-) 

Turnausmaksu on 75mkljoukkue ja ilmoittautuminen 
tulee tehdä 29.3. mennessä Jonna Saariselle 

(osoite: Otsolahdentie I 6 B 58, 021 I 0 Espoo, p. 460 250) 

Maksu Merita Pankkiin tilille I I 1230-309689 
(29.3 mennessä) 
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Tiukassa guts-ottelussa vastustaja heittää räväkän 

vetäisyn, joka osuu suoraan Tomppaa otsaan ja pu

toaa siitä maahan. Otsaan jääneestä jäljestäkin nä

kyy, että heitto oli kääntynyt upside-down heitoksi. 

Tomppa oli heitosta niin pökerryksissä, että vain 

hymyili säilyttääkseen ronskin miehen maineensa ja 

peliä jatkettiin vastustajan pisteellä ja vastustajan 

sääntötulkinnan mukaisesti Tompan heittovuorolla. 

Miten pelin olisi pitänyt jatkua? 

Vastaus sivulla 30. 



Mukana kuvioissa. 



Urheiluvammoja on 

akuutteja tapaturIIJIII~i~lUf'oj~~~e~~ 

tei niistä 
helposti eroon. Tässä ensin I~ T I-'·~ T"" cJI(·~ Th 

destä tyypillisestä rasi Ja 

sen jälkeeen hieman enemmän tapatur

maisista vammoista. 

f.::~:~:: r~~:~ !eidän jouk-
kueessamme ollut se tyypillisin rasitus

vamma. Se on kuitenkin melko viaton 

verrattuna esimerkiksi selän rasitus
vammoihin, jotka saattavat olla huo-

Äkilliset tapaturmat puolestaan 

kohdistua sekä pehmytkudoksiin 
hakset, jänteet ja nivelsiteet) että luus
toon. Luitakin on lajissamme rusah

dellut, mutta pehmytkudosvammat 

ovat kuitenkin olleet paljon yleisempiä, 

joten hieman tarkemmin niistä ... 

Mitä se sitten tarkoittaa, kun ka-

II 

•• 
1\ 

hÖDölill~lt'JI~ttä sen ja sen nilkka 

v~.lIJlII!~,".i revähtänyt? Venäh
taI~kcntta~~it:ä, että nivelside, lihas 

~""."rH-.T~ T äkillisesti. Reväh-

repeävät osittain tai 

Pehmytkudosvammojen enSIavussa 

tärkeintä on 3 Koota = Kylmä, Koho ja 
~ATTlT\l,p"'sio. Eli kun pelikaverisi ma-

,H ~aHUU.u.a..u.a nilkkaansa pidellen, 
tärkeätä, että joku (ja mik

?) kiirehtii hänen luokseen 

. Jos esim. nilkka vaikuttaa 

eeltä tai revähtäneeltä, niin 

koholle ja purista vamma
.;:)c:\.jL;:)I::'~U·. Peitä vamma mah

kylmäpussilla, lumel-

~'~c:\.I.H<l.H ottaa sen tossun

Tarvittaessa toimittakaa louk-
kaantunut lääkäriin. 

Nopea ensiapu on todella tärkeää. 

Apuun meneminen ei edellytä asioiden 

täyttä hallintaa, mutta Kolmen Koon 



periaate on hyvä pitää mielessä. Kos

kaan ei tiedä, mitä sattuu eteen. Ja kyl

mäensiavun avulla turvotus ja veren

vuoto kudoksessa vähenee, samoin pai

kallinen kipu. 

(YOÄ L~r/\5-tujN 
~1'51\I\N ••• 

Voisipa tuo muuten olla hyvinkin syy

nä tapaturmaan tässä meidän lajis

samme, sen verran epämääräisillä ken

tillä me kesäisin pelaamme. Flyersien 

pelitanner Otsolahti on kuoppia ja 

hanhia pullollaan ja tuskinpa ne mui
den jengien kentätkään paljoa parem

massa kunnossa ovat. Riskit ovat ke

säisin suuret, joten täytellään yhdessä 
niitä kuoppia, eikös joo? 

Vammojen ennaltaehkäisyyn löytyy 
myös muita keinoja. Tärkeää on huo
lehtia varusteista, ennenkaikkea hyvis

tä jalkineista sekä mm. riittävästä alku

verryttelystä ja venyttelystä. Harjoitus
ta edeltävän yleisverryttelyn tulisi kes

tää kymmenisen minuuttia ja kohdis

tua ennen kaikkea suuriin lihas ryhmiin 

(hölkkä, peli, kevyet hyppelyt ym. käy

vät hyvin). Muista myös, ettei harjoit
telua kannata kauden aikana lisätä yht

äkkiä kohtuuttoman paljon, vaan aste 

kerrallaan. Oikea tekniikka ja lihas

tasapaino ehkäisevät myös omalta osal

taan vammojen syntyä. 

Joten pidetään itsestämme huolta 
ja riennetään kentällä muidenkin 

apuun! 

Hållituk~en kokouk~iå 

- keskusteltiin uusien jäsenien hankkimiseen kannustamisesta, päätettiin 
toimintatonnin myöntämisestä kannusteena 

- luotiin alustava kisakalenteri seuraavalle kesälle 
- valittiin vuoden miesliitokiekkoilijaksi Timo Pursio, vuoden naisliito-

kiekkoilijaksi Tuuli Saarento ja vuoden seuraksi Liitokiekkoseura Team 
- Suomi - Eesti yhteistyöstä liitokiekon osalta päätettiin ottaa selvää 

1/96 
- valittiin uudeksi varapuheenlohtajaksi Ismo Lindberg 
- sovittiin hallituksen jäsenten toimenkuvat seuraavasti: 

• juniori- ja koululaistoiminta: Hanne Hämäläinen ja Siru Sihvonen 
• kenttälajit ja kiekkogolf: Ismo Lindberg ja Sami Loukko 
• miesten ultimate: Joakim Kärkkäinen ja Mika Hyttinen 
• naisten ultimate: Elina Hyypöläinen 
• tiedotus ja markkinointi: Mika Hyttinen 
• valmennuskoulutus: Jere Manninen 

- valittiin frisbarin uudeksi päätoimittajaksi Suvi "Minsu" Rauramo ja liiton 
uudeksi toiminnanjohtajaksi Tuuli Saarento 

- keskusteltiin uusien toimitilojen hankkimisesta 
- keskusteltiin kokonaisvaltaisesta säännöstöstä, joka koskisi pelaamista liiton 

virallisissa kilpailuissa 
- keskusteltiin kilpailukalenterin 2. vedoksesta 
- valittiin naisten maajoukkuevalmentajaksi Martin Glantz 
- valittiin juniorimaajoukkueen toiminnan aloittamaan Hanne Hämäläinen 
- hyväksyttiin Teamin anomus kahden seuran ulkopuolisen pelaajan 

edustukseen Ruotsissa pelattavaan turnaukseen 

Wå~å Open IV 
27. -28.4. 1996 Kiekko~o1fin TähaturnaU~ pro- ja aloka~~arjoil1a. 

Turnausviikonloppu 27.-28.4. 
Ilmoittautuminen ja kokoontuminen leirintäalueella klo 10.30. Kilpailu alkaa klo 
I 1.00. Lauantai: 2 x 18 reikää, välissä lounastauko. Sunnuntai: I x 18 reikää + 
viiden parhaan finaali (pro). 

Palkintojen yhteisarvo yli 2000 mk. 
Pro-sarjassa rahapalkinnot, voittajalle 1000 mk. Muut sarjat: avoin, alokas ja nai
set, ei finaalikierrosta, palkintoina liitokiekkoja. 
Osallistumismaksu 70 mk pro ja 30 mk muut.Järjestäjien tarjoamia yhteismajoi
tuksia. Lauantaina pelattaviin ratoihin on mahdollista tutustua ennakkoon, lisä
tietoja jakeluun tulevasta esitteestä. 

Ennakkoilmoittautumiset ja lisätietoja viikon lopusta: 
A-P Korkeamäki, p.k. 961-3155 191, p.t. 92040-74164. 
e-mail: ari-pekka.korkeamaki@tele.telebox.fi 



SUOM[N LIITOKI[KKOLIITON 

YHTnSTYÖKUMPPANIN JA LIITOKI[KKO-

" " TOIMINTAA SUSIRAJALLA TUK[VAN 

LIITO KI[KKO ILUN TUKIYHD ISTYKS[N 

JÄRJ[STÄMÄ TALV[N KARVALAKKISARJA 

LÄH[N[[ LOPPUAAN. JÄU[LLÄ OVAT 

[NÄÄ KAUHAJO[N JA VAASAN 

KILPAILUT. FINAALIPÄIVÄ KULK[[ 

NIM[LLÄ WINT[RGOLFF[N JA S[ 

JÄRJ[ST[TÄÄN JO N[UÄTIÄ K[RTAA. 

LOPULLIN[N PIST[TILANN[ S[LVINN[[ 

FRISBARIN K[SÄNUM[ROSTA 

LIPPALAKKI SARJAN AIKOIHIN. 

ärvä ä 
Tek~ti: Jukka Vieri ja H-P Korkeamäki, 

kuva: H-P Korkeamäki 

9.12. KARVALAKKI 3 KAUHAJOKI 
Kalifornialaistunut Visa Ruuhinen il
mestyi kaikkien riemuksi Kauhajoelle 
asti lumipyryyn mittelemään kanssam
me. Hän oli löytänyt polunvarsimai
noksen Meilahden radalta ja otti haas
teen vastaan. Sää suosi heittäjiä, sillä 
pieni pyry katosi ja vaihtui pieneen 
pakkaseen. Tämä johti siihen, että fi
naaliin oli tungosta. Finaalikierroksen 
jälkeen kylän oma poika Harri Jolula 

oli jälleen ylivoimainen voittaja. Kak
kossijan palkintokiekosta tuli tiukka 
sudden death-kamppailu Ilkan, Samin 
ja Visan kesken. 

10.12. KARVALAKKI 4 VAASA. 
Vaasan alokkaat olivat tavanomaisesti 
kateissa ja katunevat osallistumatto
muuttaan viimeistään fmaaliviikonlo
pun palkinnonjakotilaisuudessa. Tie
tenkin oman osansa katoon antoi edel
lisillan Wasa Thunderin pikkujoulu, 
sillä Pohjanmaallahan ei kuppiin syl
jetä. Toisaalta voi olla, että Fenno-ho
tellin käytävillä ja pihalla pelattu mini
kiekkogolf oli varsin riittävä annos tal
vikiekkogolfia. 

Tatun "Neljän Tuulen"-hattu auttoi 
heittojen hallinnassa, mutta muut jupi

sivat ja hytisivät pohjoisviiman kouris
sa. Tatu pelasi ihan omilla luvuillaan, 
sillä hän on kerännyt arvokasta maas
totietoutta Tiklas-puistossa ulkoilut
taessaan N alle-koiraansa. Lahjattomat 
harjoittelee ... 

• • 

män pelaajan fmaalikierroksen, joka 
myös pelattiin uudella rataversiolla. 
Kärki taisteli viimeiselle reiälle saakka, 
mukana myös loistavasti pelannut 
Heikki Mattila (4.). Viimeisen reiän 
kakkonen pelasti Harri JolulalIe sar
jan neljännen voiton. 

7.1. KARVALAKKI 6 HÄM[[NLINNA 
Vaasa-Mustasaari-team tuli Hämeen

linnaan Tatun pikkupakettimatkoilla ja 
eväänä oli kolme metriä pizzapatonkia. 
Vanhan Vaasan raunioiden Myrsky 
Miika Teirikangas teki valtakunnalli
sen debyytin kiekkogolfissa,ja oman 
talvidebyyttinsä Visan innoittamina 
tekivät Peik Johansson ja Toni Asikai

nen. Kilpailussa oli ilmiselvästi talven 
sekä pakkas- että osallistujaennätys, 
joten pelattiin vain 7 reikää / kierros. 
Osallistujia oli 23 ja sää pikku pakkasta 
sekä viimaa. Finaali oli tasainen, sen 
voitti "pohojalaasella sitkeyrellä11 Har

ri Jolula. Visa ja Toni olivat vain hei
ton päässä. Hyytävästä säästä johtuen 
he eivät halunneet jatkaa sudden 
deathillä palkintokiekon voittajan rat
kaisemiseksi. 

3·2. KARVALAKKI 1 VrnRAANI[N PIIRIN
M[STARUUSKISA 'lURKU, RUISSALO 
Kari Hännikäisen tarkkojen ohjeiden 
mukaisesti koottiin Ruissalon kansan
puistoon viiden vuoden tauon jälkeen 
kiekkogolfrata. Markku Paju ja Kari 

l~ärJän oppu~uorä 
6.1. KARVALAKKI 5 MnLAHTI 
Meilahden Pyryt yrittivät pistää kam
poihin kohdatessaan muun Suomen 
heittäjät Meilahden kiekkogolfradalla. 
Toisella kierroksella perinteistä rataa 
lähdettiin kiertämään vastapäivään. 
Uusi mielenkiintoinen versio oli syn
nytetty talven kilpailua varten. Muu
tama todella haastava reikä sai heittäjät 
pitkään miettimään taitojaan ja kiekon 
valintoja. Tasainen kilpailu sai seitse-

Hännikäinen toimivat selostajina Ylei
sen Käytäwän kahvilassa olleelle ylei

sölle. Kaikilla kilpailijoilla oli kaksi sel
vää päätavoitetta: voittaa kilpailu ja 
tulla kuvatuksi laiva taustalla. 

Rata alkoi jyrkällä unhyzerilla kah
vilan vierestä kohti hiekkarantaa. Kak
konen oli pitkä ja tarkkuutta vaativa 
hyzer rantaa pitkin. Kolmonen heitet
tiin suoraan perinteisesti pieneen saa

reen, mökin taakse ennen laituria sijoi
tettuun koriin. Korilta laivaväylään oli 



noin 20 metriä, mutta silti kenekään ei 
tarvinnut sukellella. Nelonen heitettiin 

- miten tahtoi - "jäätyneitten vetten" 
ylitse takaisin rannalle. 

Viitonen oli jälleen tiukka unhyzer, 
jonka loppuliukua oli vaikeutettu sijoit
tamalla kori puiden taakse. Kuutonen 
oli lyhyt tarkkuutta vaativa hyzer kah
vilan takapihalle ja sieltä lähti sitten 
matalana tai hyzerinä reikä numero 
seitsemän. 

Numero kahdeksan oli rannalla ole
va tarkkuutta vaativa suora reikä, sillä 
liian leveällä unhyzerillä kiekko saat
toi liukua pukuhuoneiden alle, liian 
matalalla hyzerillä se oli vaarassa jää
dä saman hökkelin katolle ja liian kor
kealla hyzerillä se olisi taas mennyt 

laivaväylään. Osa finalisteista ehdittiin 
ikuistaa kuvaan tämän reiän aloitus
paikalla, kun konttilaiva kulki väylää 
pitkin. Y sireikä oli suora ja lyhyt, mutta 
vauhtia piti ottaa lievään ylämäkeen ja 
se hieman vaikeutti osumatarkkuutta. 

Ensimmäisen kierroksen jälkeen 
johdossa olivat Tampereen pojat Heik
ki ja Kai. Tauon jälkeen ulkona oli jo 
"pirullinen viima", mutta se ei haitan
nut vaasalaisten talvikiekkogolfping
viinien kokeneinta edustajaa A-P 
Korkeamäkeä eikä Juha Niemistä. 
Lopuista finaalipaikoista käytiin tasai
nen taistelu. 

Vaasassa pingviiniksi muuten pää
see joko pelaamalla kiekkogolfiayli 20 
asteen pakkasessa tai käymällä avanto
uin nilla Hietasaaressa. Kirjoittaja on 
itse kokeillut molempia ... 

4.2. KARVALAKKI 8 TAMMERFOR(E 
Edellisen päivän korirallin jälkeen 
Tampere oli taas kuin lomaa. Petol
lisena kiekkovarkaana tunnettu Viliioja 
oli saanut ainakin kiekkoa läpäisemät

tömän jääpeitteen. Kilpailun alussa oli 
vielä lämmin eli n. -5 e, mutta "taka

puolella" oli jo kylmä viima. Paikalli
silla Kirvesniemillä riitti ihmettelemis
tä siinä, että joku viitsii harrastaa "kesä
lajia" keskellä talvea. Ehkä hulluus ei 
tule yksin vaan iskee joukossa, sillä 
mukana oli taas yli kymmenen pelaa

jaa. Pelattiin kuuden reiän finaali ja 
Tampereen oma poika Jussi loisti koti
radallaan. 

SPEKULOINNIT 
Sarjan yleisen luokan tulee voittamaan 
ylivoimaisesti Kauhajoen "Liitokiekko" 

Jukka Vieri topattuna Alppipuistossa. 

-Karhujen Harri Jolula ja saa siitä hy
västä itselleen kiekkogolfkassin ja 

pokaalin. Meilahden Pyryn Kirsi Jär
vinen korjaa puolestaan alokasluokan 
pokaalin ja kiekkopalkinnon hyllyynsä 
ilmestymällä Kauhajoelle ja Vaasaan. 
Palkinnot saatiin rahoitettua osallistu
mismaksuilla ja sarja oli hyvin onnis
tunut odotuksista huolimatta. Osallis

tumismaksuista saatu voitto jaettiin 
kokonaisuudessaan pelaajille eli har-

rastustoimintaa tuli tuettua koko rahal

la ja samaan on tarkoitus pyrkiä ensi 
talvena. 

Kovin montaa kiekkoa ei lumesta 
huolimatta heitetty hukkaan, koko tal
ven aikana katosi vain viisi kiekkoa. 
Ansio tästä menee pelaajille, jotka olo
suhteista huolimatta jaksoivat toimia 
tähys-täjinä toisten heitoille. Tämä on 
yksi osoitus siitä, että liitokiekkoilussa 
on positiivista energiaa, "spirittiä". 



World's Biggest Is Here Again 
Kiekkogolfiaympäri maapallon samanaikaisesti. Japanissa viime vuonna yli 2000 pelaajaa. 

Montako tänä vuonna Suomessa? 
Päämääränä on pitää hauskaa. Ja samalla tehdä lajia tunnetuksi. Eli, bring a friend! Or two, or three. 

World's Biggest Disc GolfWeekend 
pelataan samanaikaisesti Helsingissä, Kauhajoella, Tampe
reella ja Vaasassa lauantaina 11. toukokuuta klo 11 alkaen. 
Osanotto: maksamalla 20 mk osallistut World's Biggest Disc 
Golf viikonloppuun ja saat minikiekon. Osallistuja pelaa 
vähintään yhden 9 reiän kierroksen. Maksun voi suorittaa 
paikalla. 
- Jokainen 'vanha' pelaaja, joka tuo kolme uutta pelaajaa, 

saa arvontalipun, yhden kutakin kolmea pelaajaa kohti. 
Arpojen kesken arvotaan joka paikkakunnalla AMEXPO 
Oy:n lahjoittama golf-kiekko. 

- 'Vanha' pelaaja on henkilö, joka on esiintynyt Frisbarin 
sivuilla tai osallistunut kiekkogolfkisaan kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. 

- Jokaisella paikkakunnalla arvotaan myös kaikkien uusi
en pelaajien kesken golfkiekko. 

- Pelissä käytettävä kiekko on vapaavalintainen. Jos et 
omista kiekkoa, voit lainata sen tapahtuman ohjaajalta. 

- Kaikki halukkaat voivat tilata etukäteen WORLD'S 
BIGGEST-logolla varustettuja tuotteita. Tilaukset on toi
mitettava 15.4.96 mennessä maksusuorituksen tai mak
sutositteen kanssa osoitteella 

AMEXPOOY 
Topeeka 82 
61800 Kauhajoki 
fax: 963-2315022 
puh: 963-2311495 

Maksusuoritukset tilille 
Seppo Nieminen 
Merita pankki Kauhajoki 
106030-19207 

Pelipaikat ja ohjaajat: 
Helsinki, Sibeliuspuisto, Ismo Lindberg, 90-5632409 
Kauhajoki, Uimahalli, Ilkka Tamminen, 963-2311282 
Tampere, Vihiojan puisto, Heikki Mattila, 931-2553219, 
työ 2407664 
Vaasa, Hietasaari, A-P Korkeamäki, 961-3155191, 
949-667278 
Kilpailunhaluisille mahdollisesti kisa. Kysy oman paikka
kuntasi ohjaajalta. 

r------------------. 
Tilaan: (rasti perään) 
WB T-paita, koko XXL _ XL _ L _ M _ S _ 70 mk 

WB kiekko: valitse kiekko ja painoluokka 70 mk 

Aviar Putter 150 170-173 175-176 
Shark 160-169 170-174 175-177 
Cobra 150 160-169 170-174 175-177 
Viper 160-169 170-174 175-178 
Cheetah 170-173 174-175 

Pitkähihainen WB T-paita XXL _ XL _ L _ M _ 100 mk 

Wall City-golflaukku, malli 'Cube', WB logo 210 mk L __________________ ~ 

Pelaillaan ! 
Seppo Nieminen, Regional Coordinator 

Vo,ittajan valinta • 
liito,kie..kko, Ame..x/Lo,/J,ta 

FLYWITHTHE BEST! 

Kiekkoja golfiin, pituuteen, ulti
mateen, freestyleen, koppauksiin, 
tuplakiekkoon, gutsiin, mihin vaan. 
Vuodesta 1976. 
Kiekot 70 mk liiton jäsenille.Minit 20. 
Postiennakolla, tilausjärjestyksessä. 

Aviar Putter, XD, Viper, Ultra Star, 
Cyclone, X-clone, Stingray, Cobra, 
Eclipse, Shark, ROC, Whippet, Piranha, 
Polecat, CHEETAH, Hawk,World Class 
1 65 g, and others. Kiekkogolfkorit. 

Lb 

Amexpo,Topeeka 82,61800 Kauhajoki 
puh. 963-2311495, fax 963-2315022 



KARVALAKKI 3 
1.Harri Jolula 9(10) 2.Ilkka Tammi
nen 4 (4) & Sami Loukko 4 (5) & Visa 
Ruuhinen 4 (5) 5.Marko Jokimäki 2(3) 
6. Tommi Vesala 2 7.Seppo Nieminen 
+2 8.JuhaNieminen +3 9.A-P Korkea
mäki +4 10.Jukka Vieri +7 

KARVALAKKI 4 
1.Tatu Lehtinen -8(-8) 2.Sami Laukko 
0(0) 3. Harri Jolula +1(0) & Ilkka Tam
minen +1 (0) 5.Juha Nieminen +3(0) 
6.A- P Korkeamäki +2 7.Visa Ruuhi
nen +3 8.Seppo Nieminen +5 9.Heikki 
Mattila +710.Jukka Vieri +12 l1.Pasi 
Roimela kesk. 

KARVALAKKI 5 
1.Harri Jolula 2(1) 2.Sami Loukko 
1(+2) 3.Antti Luuri 0(+1) 4.Heikki 
Mattila +1(+2) 5.Ilkka Tamminen +2 
(+1) 6.Visa Ruuhinen +4(+2) 7.Janne 
Lindberg +5(+2) 8.Tomi Nieminen +3 
9.A-P Korkeamäki +5 & Juha Niemi
nen +5 

o LFTULO KSIA 

KARVALAKKI 6 
1.Harri Jolula O( +1) 2.Visa Ruuhinen 
+1(+1) & Toni Asikainen +1(+2) 4.Tatu 
Lehtinen +3(+1) 5.Sami Loukko 
+5( +2) 6.A-P Korkeamäki +3 7.Janne 
Lindberg +4 & Jussi Meresmaa +4 & 
Antti Luuri +4 1 O.Ilkka Tamminen +5 
& Tomi Nieminen +5 & Jukka Kaipai
nen +5 13.Emppu Salonen +714.Heik
ki Mattila +8 & Mika Sievänen +8 
16.Peik Johansson +9 17.Esa Mäkelä 
+11 & Jukka Vieri +11 19.Pete Niemi 
+15 & Ismo Lindberg +15 21.Esko 
Pärssinen +24 
Alokas 1.Miika Teirikangas +16 2.Kir
si Järvinen +23 

KARVALAKKI 7 
1.A-P Korkeamäki +2(0) 2.Juha Nie
minen +4(+2) 3.Antti Luuri +7(+6) 
4.Kai Vesa +9(+6) 5.Heikki Mattila 
+11(+7) 6.Jukka Vieri +8 

KARVALAKKI 8 
1.JussiMeresmaa-2(-2) 2.Antti Luuri 

+1(0) 3.Juha Nieminen +3(+4) 4.A-P 
Korkeamäki +4 (+2) 5.Kai Vesa +6( +4) 
6.Jussi Lindberg +22(+4) & Harri 
Jolula +22(+4) 8.Janne Lindberg +5 
9.Heikki Mattila +11 10.Emppu Salo
nen +12 l1.Jukka Vieri +13 12.Ismo 
Lindberg +20 13.0sku Häkkinen kesko 
Alokas 1.Kirsi Järvinen +24 

KARVALAKKISARJA 95 -96 
Pistetilanne 8/10: 
1. Harri Jolula 75 p.(7) (maksimi
pisteet) 
2 . Sami Laukko 51 (5) 
3. A-P Korkeamäki 44 (8) 
4. Antti Luuri 41 (5) 
5. Juha Nieminen 36 (7) 
5. Ilkka Tamminen 36 (6) 
7. Jussi Meresmaa 30 (4) 
7. Visa Ruuhinen 30 (4) 
9. Tommi Vesala 27 (3) 
10. Tatu Lehtinen 23 (2) 
11. Heikki Mattila 21 (6) 
12. Kai Vesa 15.5 (3) 
13. Toni Asikainen 11 (1) 
14. Jukka Vieri 10.5 (7) 
15. Janne Lindberg 10 (3) 
16. Jukka Kaipainen 8.33 (2) 
17. Seppo Nieminen 7 (2) 
18. Marko Jokirnäki 6 (1) 
19. Jussi Lindberg 4.5 (1) 
20. Tomi Nieminen 3.33 (2) 

ALOKAS 
1. Kirsi Järvinen 27 (2) 
2. Tuomas Heinonen 15 (1) 
2. Miika Teirikangas 15 (1) 
4. Keijo Aaltonen 12 (1) 

)(}EKKOGOLFIN EURO TOUR 1995 
1.Chris Voigt, Saksa 200 p. 
2.Kurt Karlsson, Ruotsi 192.4 p. 
3. Hartmut Wahrmann,.Saksa 191.8 p .. 
21.Juha Nieminen, Suomi 89.5 p. 
(kasvattajaseura Hämeenlinnan 
Viskojat) 



Pi~tepör~~it ultimaten ~i~ä-~m 
Avoin Top 2~ 

maalit+syötöt 
1. Raine Lamberg Akku 46+26=72 
2. Esa Pensala Discus 67+3=70 
3. Jouni Manninen Akku 12+52=64 
3. Olli Suurnäkki Flyers 21+43=64 
5. Tomi Bruns FDC 24+37=61 
6. Tommi Lehto Hakuna 36+24=60 
7. Matti Suurnäkki Lahti 11+47=58 
8. Hannu Saarinen Discus 9+43=52 
8. Timo Vaskio Hakuna 15+37=52 
10. Mikko Marsio Flyers 22+24=46 
11. Antti Rantavaara Rabbits 14+27=41 
11. Hartti Suomela Hakuna 22+19=41 
13. Mika Hyttinen FDC 17+21=38 
13. Marko Korhonen Discus 12+26=38 
15. Toni Asikainen Hakuna 20+16=36 
15. Sami Holopainen Lahti 14+22=36 
17. Tuomo Jalovaara Hakuna 16+19=35 
17. Marcus Långström Lahti 27+8=35 
17. Johan Rinne Akku 16+19=35 
20. Joakim Kärkkäinen FDC 16+17=33 
20. Kalle Ristola Rabbits 17+16=33 
22. Ari Repo Flyers 15+15=30 
23. Timo Kuusakoski FDC 5+24=29 
23. Ville Varo Flyers 15+14=29 
25. Jaakko Taivalkoski Hakuna 20+8=28 
25. Eerikki Mäki Lahti 28+0=28 

nahet Top 30 
1. Kati Manni, Turistit (8) 2+47=49 
2. Pirjo Rajala, Atletico (9) 38+8=46 
3. Julia Jouhki, Atletico (9) 24+17=41 
4. Merja Nieminen, Turistit (8) 33+7=40 
5. Jaana Heikkinen, Flowers (9) 37+1=38 
6. Tuuli Saarento, EUC (8) 30+6=36 
7. Hanne Hämäläinen, Thule (8) 32+3=35 
8. Essi Manni, Flowers (9) 7+27=34 
9. J onna Saarinen, Discus (8) 25+8=33 
10. Johanna Salminen, Atletico (9) 19+13=32 
10. Susanna Vuorela, Flowers (9) 9+23=32 
12. Katja Kosonen, Team (8) 10+21=31 
13. Paula Jussila, Atletico (9) 9+21=30 
14. A-M Sipponen, Atletico 2 (8) 15+14=29 
15. Pirjo Happo, Team (8) 18+10=28 
16. Reija Ylönen, Discus (8) 19+8=27 
17. Jonna Eskola, Flyers (8) 6+20=26 
17. Marina Kuusivaara, EUC (8) 11+15=26 
17. Päivi Nissinen, Thule (8) 23+3=26 
20. Saija Mursula, Flowers (9) 19+7=26 
21. Pia Fallenius, Atletico 2 (8) 17+8=25 
21. Meri Kauppinen, Atletico 2 (8) 21+4=25 
23. Suvi Ripatti, Hamina (9) 14+11=25 
24. Kati Kangasluoma, Thule (8) 2+22=24 
24. Katja Tuominen, Team (8) 15+9=24 
26. Jaana Simola, Team 2 (9) 10+14=24 
27. Jarna Juusela, Flyers (8) 16+7=23 
27. Martina Ödman, EUC (8) 12+11=23 
29.Eeva Kojo, Flowers (9) 1+22=23 
29. Miisa Niemi, Atletico (9) 6+17=23 

Pistepörssissä ei ole huomioitu pronssiottelua eikä fmaalia. 
Joukkueen nimen perässä oleva luku tarkoittaa joukkueen 
pelaamaa ottelumäärää . 

. Juniorit Top 10 
1. Kaisla Lahdensuo, Team 
2. Tommi Ylönen, Discus 
3. Jani Lehto, Team 
3. Jussi Tanninen, Discus 1 
5. Mikko Kaakinen, Wasa 
6. Fiina Hiitola, Team 
7. Antti Elonheimo, Team 
8. Miika Teirikangas, Wasa 
9. Juha Björn, Wasa 
9. Laura Salmikivi, EUC 

30+6=36 
23+8=31 
13+14=27 
6+21=27 
18+8=26 
4+21=25 
11+11=22 
11+6=17 
4+12=16 
10+6=16 

Pistepörssissä ei ole huomioitu finaalia. Wasa Thunder ja 
SOS pelasivat neljä ottelua, muut joukkueet viisi. 



Ylempi loppusarja 

sija joukkue 

1. Atletico 1 
2. EUC 
3. Team 1 
4. Discus 
5. Ultima Thule 1 
6. Turistit 

Alempi loppusarja 

voitetut 
ottelut 

5 
4 
3 
2 
1 

o 

7. Hki Flyers 5 
8. Hki Flowers 4 
9. Atletico 2 3 
10. Grasshoppers 2 
II. Team 2 1 
12. Ultima Thule 2 0 

tehdyt-päästetyt 
maalit 

78-38 
70-55 
72-44 
53-72 
44-72 
42-78 

65-13 
58-29 
52-47 
39-43 
30-52 
5-65 

Avoin 
Ylempi loppusarja 

joukkue ottelut voitot häviöt pisteet 

Hakuna Matata 10 10 0 20 
Lahti Trash 10 7 3 14 
Akku 10 6 4 12 
FDC 10 5 5 10 

Alempi loppusarja 

Discus 10 5 5 10 
Flyers 10 4 6 8 
Red Rabbits 10 1 9 2 
Team 10 1 9 2 

Finaali Hakuna Matata - Lahti Trash 18-9 

Pronssiottelu Team - Discus 13-7 
Finaali Atletico - EUC 15-1 1 

1 divari 

~arjataulukot 
ultlffiaten ~i~ä-~m 

Runkosarja 
A-Iohko otto v/h pisto maalit B-Iohko otto v/h pisto maalit 

WWW 6 6/0 12 69 - 23 SOS 6 6/0 12 70 - 39 
HUTII 6 5/1 10 68 - 25 Farmers 6 4/2 8 50 - 51 
Aliens 6 4/2 8 54 - 48 Flyers II 6 4/2 8 55 - 44 
Turku 6 3/3 6 50 - 54 HUTIII 6 3/3 6 62 - 51 
UFO 6 2/4 4 45 - 58 Thunder 6 2/4 4 42 - 66 
Riverside 6 1/5 2 27 - 62 Hamina 6 1/5 2 43 - 64 
Torpparit 6 0/6 0 25 - 68 Ketsup 6 1/5 2 47 - 62 

A) WWW-Aliens 12-4;WWW-Riverside 12-1; UFO-Torpparit 1 1-8;Turku-Aliens 8-12; HUT II-Aliens 12-4;Torpparit-Riverside 4-1 1; UFO
Aliens 10-12;WWW-Torpparit 12-3;UFO-Turku 6-1 2; Riverside-HUT 113-12;Turku-WWW 1-12;HUT II-UFO 12-0 (luovutus);Riverside
Aliens 4-12; HUT II-Torpparit 12-2; Riverside-Turku 6-10;Torpparit-Aliens 2-10; UFO-WWW 6-12; HUT II-Turku 12-7;Turku-Torpparit 
12-6; Riverside-UFO 2-12; HUT II-WWW 8-9 
B) Farmers-Thunder 12-5; Hamina-Thunder 7-10; Hamina-Ketsup 1 1-8; HUT III-Ketsup 8-1 1; SOS-Thunder 12-6; Ketsup-SOS 5-1 1; Hami
na-HUT 111 5-12; Flyers II-Farmers 9-10; Farmers-Hamina 12-8; Flyers II-Thunder 12-2; Flyers II-S0S 6-12; Ketsup-Thunder 11-12; SOS
HUT 111 12-10; Ketsup-Farmers 6-12; HUT III-Thunder 12-7; Flyers II-Hamina 10-6; SOS-Farmers 11-6; HUT III-Flyers II 8-10; HUT 111-
Farmers 12-6; SOS-Hamina 12-6; Flyers II-Ketsup 8-6 

Alempi loppusarja 
L-Iohko otto v/h pisto maalit M-Iohko 

Ketsup 2 2/0 4 24 - 12 Thunder 
Hamina 2 111 2 19 - 17 Riverside 
UFO 2 0/2 0 10 - 24 Torpparit 

L) UFO-Hamina 5-12; UFO-Ketsup 5-12; Hamina-Ketsup 7-12 
M) Thunder-Riverside 12-1; Riverside-Torpparit 10-7; Thunder-Torpparit 12-5 
Pudotuspelit: Thunder-Hamina 7-8; Ketsup-Riverside 11-4 

2 
2 
2 

otto v/h pisto 

2/0 4 24 - 6 
111 2 II - 19 
0/2 0 12 - 22 

sijat 13-14: UFO-Torpparit 12-5 sijat I 1-12: Thunder-Riverside 5-12 sijat 9-10: Ketsup-Hamina 12-8 

Ylemmät pudotuspelit 
1. kierros: WWW-HUT 111 6-9; SOS-Turku 12-4; HUT II-Flyers II 10-7; Farmers-Aliens 9-10 
2. kierros: HUT III-Aliens 12-8; SOS-HUT II 9-10 
I div loppuottelu: HUT III-HUT II 12-9 

maalit 

sijat 3-4:Aliens-SOS 7-9 sijat 5-8:WWW-Farmers 12-6;Turku-Flyers 115-7 sijat 5-6:WWW-Flyers 119-6 sijat 7-8: Turku-Farmers 7-12 

HUT II nousi suoraan SM-sarjaan, HUT 111 pelaa karsintapelin SM-sarjan kuudetta ja SOS seitsemättä vastaan. 



VASTAUS 
SÄÄNTÖCAS[[N 

Koska heitto ei ollut hyväksytty 
(303.02 82: Kiekon ylittäessä tai 
osuessa vastaan ottavan joukku
een maaliviivaan on sen oltava 
yläpuoli ylöspäin ja kiekon kul
man on oltava vähemmän kuin 
90 astetta maahan nähden), ei 
vastustaja olisi pistettä ansainnut. 
Sääntö 303.02A2 sanoo, että "jos 
vastaan ottavan joukkueen pelaa
jat epäonnistuvat ottamaan kie
kon kiinni hyväksytysti, mutta 
koskevat kiekkoon, ensimmäise
nä kiekkoon koskenut pelaaja on 
heittäjä seuraavassa vuorossa". 
Pökerryksissä olevan Tompan ei 
kuitenkaan olisi tarvinnut aset
tua heittämään, koska heitto ei 
ollut hyväksytty, johon sääntö
kohta 303.02 A2 sanoo jäljem
pänä, että "jos heitto ei ole hy
väksytty, vastaanottanut joukkue 
saa valita seuraavan vuoron 
heittäjän". 

VASTAUKSIT 
~+IHUONOON 

1. 8:nnet 
2. Helsinki, Tampere, Kauhajo

ki, Lohja (Kisakallio),Vieru
mäki 

3. Liitokiekkoliiton hallitus 
vuonna 1996 

4. 20 
5. 13.5.1990 Espoossa, tulos 

Suomelle 21-16 
+ Juha Jalovaara, ultimateva

liokunta; OlliVisamo, sääntö
valiokunta; Mikael Häst
backa, kiekkogolfvaliokunta 

YINTERIN TULOKSET 
Avoin sarja 
1. Carnegie, Ruotsi 2. Skogshyddan, 
Ruotsi 3.Wettern, Ruotsi 4.Hakuna 
Matata, Suomi 5.Göteborg Disciples, 
Ruotsi 6.Stenungsund, Ruotsi 7.Red 
Lights, Hollanti 8.Stovner, Norja 

LTIMATI:TULO KSIA 

9.KFUM Örebro, Ruotsi 10.Wexiö, 
Ruotsi 11. Viksjöfors, Ruotsi 
12.Westervik, Ruotsi 13.Gefle, Ruotsi 
14.Fenris, Tanska 15.Sundsvall, Ruotsi 
16.Skywalkers, Saksa 17.Kalmar, 
Ruotsi 18.Enskede, Ruotsi 19.Ruotsin 
mastersit 20. Team, Suomi 21.Flatters, 
Norja 22. UFO, Hollanti 23.Fluid 
Druids, Iso-Britannia 24.Pancake, 
Norja 

Naisten sarja 
l.Atletico, Suomi 2.Viksjöfors, Ruotsi 
3.Skogshyddans IS, Ruotsi 4.Espoo 
Ultimate Club, Suomi 5.Stenungsund, 
Ruotsi 6. Kalmar, Ruotsi 7.Carnegie, 
Ruotsi 8.Gefle, Ruotsi 9. Sundsvall, 
Ruotsi 10. Red Lights, Hollanti 
11.KFUM Örebro, Ruotsi 

JUNIORIEN SISÄ -SM-KILPAILUJEN 
TULOKSET 

l.Team 2.Discus 1 3.EUC 4.S0S 
5.Wasa Thunder 6.Discus 2 
Spiritpalkinto: Discus 2 

Ottelutulokset: 
Team-Discus 1 9-7; Team-EUC 13-5; 
Team-SOS 13-1; Team-Wasa 11-5; 
Team-Discus 2 13-1; Discus 1-EUC 
11-8; Discus 1-S0S 9-7; Discus 1-
Wasa 6-13; Discus 1-Discus 2 13-0; 
EUC-SOS 13-4; EUC-Wasa 13-7; 
EUC-Discus 2 13-1; SOS-Wasa 13-0 
Ouovutusvoitto); SOS-Discus 2 13-2; 
Wasa-Discus 2 13-1 
Finaali: Team-Discus 1 13-7 



kisakalenferi 1996 
27.-28.4. Wasa Open 
4.-5.5. VKG 1 & 2 Helsinki 
11.-12. 5. World's Biggest 
18.5. VKG 3 Jyväskylä 
19.5. VKG 4 Hämeenlinna 
25.-26.5. Stockholm Open. Eurotour A 

Ultimate seura-EM 

8.-9.6. Ultimate SM I osaturnaus. Tali 
8.6. VKG 5 Kauhajoki 
9.6. VKG 6 Vaasa 
15.-16.6. Ultimate I-div I osaturnaus 
29.-30.6. Ultimate SM II osaturnaus. Tali 
29.6. VKG 7 Kauhajoki 
30.6. VKG 8 Pori 

6.-7.7. 12th Annual Seppo Nieminen. Eurotour B 
Ultimate Suomi-Ruotsi maaottelu 
Ultimate juniori-SM 

13.-14.7. Ultimate SM 111 osaturnaus. Tali 
Ultimate I-div II osaturnaus 

20.-21. 7. DDC & guts SM-karsinta. Espoo Itäranta 
24.-28.7. US Open gOlf & yksilölajit. Port Collins. Colorado 
27.7. Ultimate SM-finaali 

VKG 9 Tampere 
28.7. VKG 10 Helsinki 

3.-4.8. Yksi lölaj i SM Kauhajoki 
5.-11. 8. Golf MM South Bend. Indiana 
10.-18.8. Ultimate MM Jönköping 
17.-18. 8. Joukkuegolf SM. Tampere 
24.-25.8. Ultimate I-div 111 osaturnaus 

Norrköping Open. Eurotour A 

31. 8.-1. 9. Golf SM Helsinki 
7.-8.9. Parigolf SM. Vaasa 
14.-15.9. Ultimate Swedisc Cup Open 

Eurotour 
5.-7.4. Namur (B) B 
11. -12. 5. Rotterdam (NL) B 
18.-19.5. Helsingborg (S) B 
25.-26.5. Stockholm (S) A 
8.-9.6. Oslo (N) B 
22.-23.6. Berliini (D) A 
20.-21.7. Colchester (UK) B 
24.-25.8. Norrköping (S) A 
17.-18. 8. Helsingör (DK) 
31. 8.-1. 9. Bern (CH) A 
7.-8.9. Weilheim (D) A 
12.-13.10. MOnchen(D)B 
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