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frisbari 1/97 
Frisbari on Suomen Liitokiekkoliiton 
virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy 

neljä kertaa vuodessa. 

PÄÄTOIMITTAJA JA ILMOITUSMYYNTI 

Suvi Rauramo (09) 512 1214 

TOIMITUS 

Martin Glantz, Elina Hyypöläinen, 
Hanne Hämäläinen, A-P Korkeamäki, 
Katri Jalo, Jani Lehto, Tommi Lehto, 

Ismo Lindberg, Merja Nieminen, Seppo 
Nieminen, Tuuli Saarento, Hartti 

Suomela, Anniina Suominen, Ville Varo, 
Laura Varpasuo 

ULKOASU 

Mikko Petäjä 

JULKAISIJA 

Suomen Liitokiekkoliitto ry (SLKL) 
Radiokatu 20, 4. kerros, 00093 SLU 

puh. (09) 3481 2580 

NETTIOSOITE 

http://myy.helbp.fva940749/ 
SLKL/liitto.htm 

Pu H EENjOHTAjA 

Tuija Kohonen 
tuija_kohonen@fi.ibm.com 

TOIMINNANJOHTAjA 

Tuuli Saarento (09) 455 5212 
tuuli.saarento@myy.helbp.fi 

Jäseneksi tullaan maksamalla liiton 
jäsenmaksu liiton tilille. 

VUODEN 1997 JÄSENMAKSUT 

Alle 18-vuotiaat 60 mk 
Muut 120 mk 

PANKKIYHTEYS 

Merita Hki - Munkkivuori 217121-4675 

1 sivu 
1/2 sivu 
1/4 sivu 
1/8 sivu 

FRISBARIN ILMOITUSHINNAT 

650 mk 
400 mk 
250 mk 
150 mk 

SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei 

voida julkaista määrättynä päivänä tai 
käsikirjoituksen mukaisesti. Lehden 

suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa 
sattuneessa virheestä on ilmoituksen 

hinta. 

AINEISTO NUMEROON 2/97 
Levykkeellä paperitulosteen kanssa 30.6. 

mennessä osoitteeseen Suvi Rauramo, 
Kaukolantie 26,02140 Espoo 

tai e-mailillasuvi.rauramo@helsinki.fi 

pääkirjoitus 17.4.1997 

KEVÄTTÄ 
RINNASSA 

FRISBARI ON JOUTUNUT KLASSISEN KEVÄTSIIVOUSVIMMAN UHRIKSI ELI ILOKSENNE 

UUDISTUNUT KUNNIANHIMOISEN AD:N KÄSISSÄ. TOIVOTTAVASTI UUDENOLOINEN 

ULKOMUOTO MIELLYTTÄÄ SILMÄÄ. 

TÄMÄ NUMERO ON EKSTRAPAKSU JA PURSUAA JUTTUJA PITKIN KOKO TALVI KAUTTA. 

DOPINGARTIKKELI PUOLESTAAN ON AJANKOHTAINEN SIKÄLI, ETTÄ VALTIONAPUJEN 

JAOSSA KIINNITETÄÄN NYKYÄÄN HUOMIOTA MYÖS RAHAA VINKUVAN LIITON JÄSENlEN 

PUHTAUTEEN JA LIITON OMAAN AKTIIVISUUTEEN TESTAAMISESSA. ENSI KEsÄN TUR-

NAUKSISSA SIIS TIEDOSSA PURKKIIN PISSIMISTÄ. 

TOIVON, ETTÄ TÄLLAINEN MAHTAVA LÄPysKÄ HIVENEN KORJAA SITÄ, ETTÄ EDELLIS-

VUODEN VIIMEINEN NUMERO JÄI PILKKEEKSI PÄÄTOIMITTAJAN SILMÄKULMAAN. AINA 

KAI EI VOI VOITTAA, ENKÄ HENNO NIITÄ AHKERIA, JOTKA SÄÄNNÖLLISESTI OSALLIS-

TUVAT LEHDENTEKOON AIVAN SÄÄLIMÄTTÄ HOPUTTAA, VAIKKA SE VARMAAN SILTÄ 

ON TUNTUNUT TÄTÄKIN NUMEROA KASATTAESSA. UUSIA, TUOREITA VOIMIA TOIMI-

TUS KAIPAA AINA, ETTEI SAMOJA NAAMOJA TARVITSE HENKIHIEVERIIN ASTI TYÖLLIS-

TÄÄ. ALLEKIRJOITTANUT ILAHTUU PIENIMMÄSTÄKIN JUTTUIDEASTA, TOIMITTAJA-

TARJOKKAASTA TAI KUVAMATERIAALISTA. KAIKKI PIILEVÄT KYVYT ESIIN JA HETI. 
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DOPING - URHEILUN HÄPEÄPILKKU 6 
mitä? minäkö? 

KOVIA PELEJÄ KALMARISSA 
EM-skabojen tilinteko 

SISÄKAUSI OHI ON 
ultimaten SM-sarjojen yhteenvedot 

KESÄKUNTOON 
punttisalitreeniä Marko Miettisen opastuksella 

ELÄMÄNTAPANA LIITOKIEKKO 
Sune Wentzel avoimena 

WOC LÄHESTYY 
tuhdisti tietoa 

puheenjohtajan pallilta 
Kierrellessäni maailmaa on tullut 
tutustuttua erilaisiin ihmisiin. Samalla 
olen kuullut erilaisia uskomuksia meistä 
suomalaisista. Eräs hollantilainen kyseli 
kerran, että saatteko te suomalaisparat 
edes ostaa alkoholia. Minä vastasin hä
nelle, ettei meillä kävele jääkarhutkaan 
kaduilla. 

Meillä suomalaisilla liitokiekkoilijoilla 
on tällä kaudella erityisen hyvä tilaisuus 
päästä oikomaan ulkomaalaisilta näitä us
komattomia uskomuksia. Tänä vuonna 
pidetään Suomessa WOC ( Flying Disc 
World Overall Championships) ja heti 
perään meillä on World Games 
-tapahtuma Lahdessa,jossa liitokiekkoilu 

on näytöslaji. Jotta näkyisimme muulle 
maailmalle hyvänä liitokiekkomaana,jos
sa on hyviä liitokiekkoilijoita, joiden 

lättyjä eivät jääkarhut syö, toivoisinkin 
mahdollisimman monen pystyvän osal
listumaan kisoihin tavalla tai toisella. Li
säksi panostusta vaativat niin Vancouver
iin seurajoukkueiden MM-kisoihin kuin 
Englantiin ultimaten EM-turnaukseen 
lähtevät joukkueet. Kaikilla on kuiten
kin hyvä mahdollisuus näyttää, että Suo
mi näkyy ainakin liitokiekkoilukartalla. 

Mahdollisuudet hyvään ja näyttävään 
liitokiekkokauteen ovat siis olemassa. 
Onnistumiseen tarvitaan kuitenkin pal
jon työtä, jota riittää kyllä jokaiselle 
kiinnostuneelle. 

Menestyksekästä kisavuotta itse kul
lekin liitokiekkoilijalle ja kiitokset Piipulle 

hyvin hoidetusta puheenjohtajuudesta. 

Tumba 
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sideline 
EM-KISAT JÄLLEEN 

ENGLANTIIN 

Euroopan Liitokiekkoliitto 

(European Flying Disc 
Federation, EFDF) on myöntä
nyt ensi kesän ultimaten EM
kilpailut Millfieldiin, Englan
tiin. Liitokiekkokansa valtaa 
vanhan iloisen Englannin 24.8. 
-31.8.1997. Monet varmasti vie
lä muistavat paikan toissa
kesäisten seura-MM-kisojen 
areenana. 

KETSUP KULKEE 

OMIA POLKUJAAN 

I divisioonan voittajajoukkue 
Kamaan Ketsup on kieltäytynyt 
sarjapaikasta huhujen mukaan 
taloudellisista syistä. Olisiko 
matsien voittaminen divarissa 
sittenkin kivempaa kuin sarja
nousijoita normaalisti odottavat 

turpaanvedot SM-sarjassa ja 
krooninen hissiliike sarjojen 
välillä? 

sääntöcase 
Tiukassa käännöksessä ulti
mateottelussa Liinan nilkka 

vääntyy ja hän lyyhistyy tuskis
saan maahan. Joukkuetoverit 
kerääntyvät hänen ympärilleen 
ja kantavat hänet kentältä. Kun 
vaihtopelaaja on saatu kentälle 
Liinaa korvaamaan, asettuvat 

joukkuetoverit uusille paikoille 
kentälle aloittaakseen pelin. 
Vastustajat ovat kuitenkin sitä 
mieltä, että pelaajien tulisi aloit
taa peli niiltä paikoilta, missä 
olivat injury-huudon kuultuaan. 
Saako hyökkäävä joukkue siis 
valita injuryn jälkeen vapaasti 
paikkansa kentällä? 

UUTISIA MAAILMALTA 
Brittein saarten hallitseva sisämestari 
on Flying Druids, joka voitti UTI:n pe
lillisesti selvässä finaalissa numeroin 
15-10. 

Edellisvuoden mestarit pitivät Yh
dysvalloissa muut jengit yhä takanaan. 
Bostonin ylpeys Death or Glory puristi 
jälleen voiton Seattle Sockeyesistä lu
vuin 19 - 16. Kolmeen vuoteen muut 
jengit eivät ole saaneet kirkasta kau
laansa. Lady Godiva pesi Ozonen tois
ta kertaa putkeen. 

Yhdysvaltain ultimateliitto UPA on 
ilmoittanut edustusjoukkueensa seura
joukkueiden Vancouverissa pidettäviä 
MM-kisoja varten. Miesten sarjassa 
Yhdysvalloille on varattu 9 paikkaa, 
jotka on jaettu seuraaville joukkueille: 
DoG, Seattle, Z, Chain Lightning, 
Snapple, Refugees, Rage, Saucy Jack 
ja Boulder Beer. Naisten sarjassa tilaa 
on tässä vaiheessa joukkueille: Lady 
Godiva, Ozone, Philly Peppers, 

N emesis ja Rare Air. Molemmissa sar
joissa odotuslistalla on kymmeniä jouk
kueita. Tarkkasilmäisimmät saattavat 
havaita, että joukosta puuttuu muuta
ma viimesyksyisessä USA:n mesta
ruusturnauksessa esiintynyt joukkue. 
Miesten sarjassa loistavat poissaolol
laan Port City Slickers ja San Diego 

Nice Guys. Naisten sarjasta uupuu 
puolestaan Women on the Verge 
(Seattle). UPA:n valintakomitea 
nimittän sulki kyseiset joukkueet pois 
edustustehtävistä joukkueiden huonon 
ja spirit of the gamen vastaisen peli
tavan takia. Myöskään hallitseva seu
rajoukkueiden maailmanmestari 
Double Happiness San Franciscosta ei 
ole yhdeksän valitun joukkueen 
kermassa vaan keikkuu odotus listalla. 
Joukkuehan ei selviytynyt viime syk
synä USA:n lopputurnaukseen hävit
tyään Regionalseissa ratkaisevan 
karsintaottelun. 

SPEKULAATIOON RÄÄKÄSTÄÄN 
Koska Frisbarissa on niin usein pyy
detty vastineita lehdessä julkaistuihin 
juttuihin, ajattelimme kirjoittaa vasti
neen Spekulaatiot huudettu- juttuun 
(Frisbari 3/96). 

Toki ymmärrämme spekulaatiot, 
mutta mieleemme tulee, ovatko kaikki 
kärkevät sanat sittenkään ihan kohdal

laan. Epäilemme, että kirjoittajan tar
koituksena olisi ollut loukata naisten 
sarjan pelaajia. 

Vaikka spekuloit jutussasi kaikkia 

naisten sarjan joukkueita, emme ota 
kantaa heidän asioihinsa. EUC:n 
pikkukinkut (kuten kirjoitit) haluavat 
muistuttaa, että joukkueessamme on 
edelleen pelaajia ns. EUC:n vanhoilta 
ajoilta ja "kärsimämme miehistö
menetykset" ovat poikineet kaikille 

pelaajillemme (myös menetetyille) 
enemmän antoisaa peliaikaa. 

nöfnöfnöf, 
EUC:n pikkukinkut 

SUOMEN LIITOKI EKKOLIITON 

SYYSKOKOUS 23.11.1996 
vahvistettiin hallituksen esitys ta

lousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. 
valittiin liiton uudeksi puheenjoh

tajaksi Tuija Kohonen, 

päätettiin valita erovuorossa ollei
den neljän hallituksen jäsenen tilalle 
neljä uutta jäsentä. Valituiksi tulivat 
suljetussa lippuäänestyksessä Jani 
Lehto, VJle Varo, Laura Varpasuo ja 
Ismo Lindberg. Hallituksen jäseninä 
jatkavat lisäksi Jere Manninen, Siru 
Sihvonen, Elina Hyypöläinen ja Sami 
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Loukko. 

tilintarkastajiksi vuodelle 1997 va
littiin Markku Paju ja Petri Dahlström. 
Varatilintarkastajiksi valittiin Joakim 
Kärkkäinen ja Matti Suurnäkki. 

henkilöjäsenmaksuksi päätettiin 
120 markkaa täysi-ikäisiltä ja 60 mark
kaa juniori-ikäisiltä jäseniltä. 

Seppo Niemiselle ojennettiin Suo
men liikuntakulttuurin ja urheilun 
ansiomitali. 



SPIRIT PÄIVÄN PUHEENAIHE 
Kansainvälisesti on käyty vilkasta kes

kustelua spiritin asemasta ultimatessa. 
Spiritiä on väitetty kuolevaksi kovan 
tason matseissa, ja on jopa ehdotettu 
tuomareita tai muita rangaistustapoja. 
Pelaajien itse tuomitessa virheensä on 
tietysti mahdollisuus väärinkäytöksiin, 
mm. traveling-, pick- tai out-huudoilla 

on helppo ottaa muutama maali vastus
tajalta pois. Mutta ylhäältä sanelluissa 
sanktioissa on tietysti se vika, että mitä 
tahansa saa tehdä, kunhan ei jää kiin
ni. Kyynärpäätaktiikka ja kanssa
pelaajien tahallinen vahingoittaminen 

olisi melko todennäköinen lopputulos. 
Amerikkalainen sääntöelin UPA on 

päättänyt olla tarjoamatta turnaus
kutsuja huonolla spiritillä pelaaville 
joukkueilie. On syytä toivoa, että Suo
men Liitokiekkoliitoltakin tarvittaessa 
löytyy vastaavaa selkärankaa ja auk
toriteettia. Toistaiseksi suomalaiset pe
laavat melko siistiä ultimatea, Kalma
rin EM-kisoissa suomalaisjengit saivat 
kehuja hyvästä spiritistään. Virallista
kin tunnustustakin herui; Inkkarit ja 
Hakuna saivat (lohdutukseksi?) spirit

palkinnot. 

UUSIA NAAMOJA HALLITUKSEEN 
Uudeksi liiton puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa Tuija Kohonen. Ero
vuorossa oli neljä hallituksen jäsentä. Uusiksi jäseniksi valittiin Laura Varpasuo, 

Vtlle Varo, Jani Lehto sekä Ismo Lindberg. 

Liiton hallitus vuodelle 1997 vastuualueineen: 
pj Tuija Kohonen; maajoukkuetoiminta • jäsenet Laura Varpasuo; miesten 
ultimate • Siru Sihvonen; Lahden Maailmankisat • Elina Hyypöläinen; tiedo
tustoiminta • Jani Lehto; ultimaten junioritoiminta ja koulusarja • Ville Varo; 
naisten ultimate • Ismo Lindberg; kiekkogolf ja yksilölajit • Sami Loukko; 
kiekkogolf ja yksilölajit, WOC-yhteyshenkilö • Jere Manninen; valmentaja
koulutus, Itämeri-projekti 

l. Koska SLKL:stä tuli 
valtakunnallisen urheilu-

järjestön ehdokasjäsen ? 
2. Kuka on kansainvälisen 

liiton WFDF:n 
presidentti? 

3. Keitä ovat Toni, Tommi, 
Hanne, Timo/Tuuli, 
Jussi? 

4. Milloin Suomi edellisen 
kerran osallistui gutsin 

kv-arvokilpailuun? Tulos? 
5. Mikä seuraavista aineista 

löytyy doping-aineiden 
listalta: alkoholi, kofeiini 
vai ibuprofeeni? 

+ Kuinka monta jäsentä oli 
SLKL:n edellisessä kevät-

kouksessa (1996)? 

VALMENTAJA 
TARJOLLA 

Ensi kesään valmistautuva ultimate
joukkue! Haluatteko kasvaa ja kehit
tyä ihmisinä? Pelaajina? Osana jouk
kuetta? Haluatteko joukkueenne ke
hittyvän? Annan kaikkeni, jos halu

atte edistystä. 
Psykologi, liitokiekkoilija, tuleva 

valmentaja Eerikki Mäki p. 773 57 52 
Soitellaan ja jutellaan lisää ensi ke

sän suunnitelmista. 

TAVARAA 
TARJOLLA 

Liiton hoteisiin on jälleen kertynyt se
kalainen sakki ihan hyvälaatuistakin 

kamaa sisäkauden turnauksista. Jos 
kaipailet jotain omaasi, ota yhteyttä 
toimistolle. 
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sideline 
KAHDEKSAN 

kokenutta ja taitavaa mies
pelaajaa etsii tasokasta sisä
joukkuetta kaudelle 1997-98. 
Polvivammainen ulkomaiden 

sarjoissa jäähdyttelevä flatman 
etsii epätoivoisesti mitä tahan
sa peliseuraa sisäkaudelle 1997-
98. 

FRIZZL Y BEARSIT 

JANOISSAAN 

Kalmarin kisoissa nousi pientä 
de battia nestetankkauksesta. 
Frizzly Bearsin urhot olivat va
rautuneet rankkaan ja hikiseen 
turnaukseen ihkaomalla kalja
tynnörillään, josta käytiin kes

kieurooppalaiseen tyyliin tank
kaamassa ennen, jälkeen ja kes
ken matsin. Pohjoisten kielto
lakiseutujen kasvatit olivat när
kästyneitä moisesta käytökses
tä, kuka kateissaan ruotsalaista 
kaupan kakkosolutta maitta

vammasta juomasta, kuka taas 
huolissaan terveydestään ja 
turvallisuudestaan kentällä. 
Promillet tuskin kovin korkeal
le nousivat, mutta onko silti jär
kevää ottaa riski? Koordinaatio 
kärsii kuitenkin eikä kolaroi
minen ole kenellekään kivaa. 
Kukaan ei myöskään tiennyt, 
onko asia EFDF:n vai turnauk
sen järjestäjän vastuualueella. 
Säännöissä alkoholin käyttöä ei 

varsinaisesti ole kielletty. 

EHDOTUS 

KILPAILUSÄÄNNÖIKSI 

Liitto on tehnyt ehdotuksen 
uusista kilpailusäännöistä. Ne 
löytyvät liiton nettisivuilta. 
Tutustukaa ehdotukseen ja an

takaa palautetta, niin saamme 
entistä toimivammat säännöt. 
Osoite on http://myy.helbp.fIi 
~a940749/slkl/saantoehdo

tus.htm. 



doping-kysymykset herättävät 
ajatuksia siitä, onko urheilu, 

erityisesti kilpaurheilu, 

terveellistä ja terve henkistä. Kun 
nuoria innostetaan liikunnan ja 

urheilun pariin, voidaanko olla 
luottavaisia tämän harrastuksen 

terveyttä ja hyvinvointia kehittävästä 

luonteesta ? 
Doping on urheilun pitkäaikainen 

lieveilmiö. Se on ollut urheilun 

ongelmana jo vuosien ajan, levinnyt ja 
juurtunut myös kilpaurheilun ulko
puolelle. Kilpaurheilussa dopingmene

telmillä haetaan oikotietä onneen ja me-

nestykseen. Pelkkä harjoittelu ja 

valmennukselliset menetelmät eivät 

tunnu riittävän tuloskehitykseen, uusia 

menetelmiä kaivataan. 

Urheilumailma on itse lähtenyt 
liikkeelle tämän kilpaurheilun suuren 

ongelman kanssa. Määrittämällä 

dopingmenetelmät säännöissään ja 

kieltämällä lääkeaineiden doping

käytön se pyrkii tilanteen hallintaan ja 

dopingaineiden käytön kitkemiseen 

pois. Se on luonut sopimuspohjaisen 
säännöstön, joka määrittelee kielle

tyiksi luokiteltavat menetelmät urheilu
toiminnassa. 

MITÄ DOPING ON? MIKÄ SAA URHEILIJAT KÄYTTÄMÄÄN SITÄ? 

MITÄ SIITÄ HYÖTYY? NÄITÄ KYSYMYKSIÄ ESITETÄÄN 

PUHUTTAESSA URHEILUN TÄMÄN PÄIVÄN TOIMINTAAN 

LIITTYVÄSTÄ KUUMASTA AIHEESTA. VIIMEISET OLYMPIA

KILPAILUTKIN TOIVAT ASIAA TOISTUVASTI ESILLE SEKÄ 

KANSALLISESTI ETTÄ KANSAINVÄLISESTI. 
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mitä doping tarkoittaa? 
Doping tarkoittaa, että urheilijalle 

annetaan tai että urheilija käyttää 
kemiallisia aineita (esim.lääkeaineita), 

jotka on lueteltu dopingluettelossa. 

Dopingiksi katsotaan myös veri
tankkaus sekä dopingnäytteiden 

kemiallinen tai fYsiologinen manipu

lointi. Dopingiksi tulkitaan myös 

pakoilu testistä sekä dopingaineiden 

käyttöä urheilussa edistävä toiminta, 

esim. salakuljetus. 
Suomessa urheiluun liittyvää 

dopingtoimintaa koordinoi Suomen 

Antidopingtoimikunta (ADT), jota 

ylläpitävät suomalaiset urheilujärjestöt 

ja säätiöt opetusministeriön tuen 

avulla. Paitsi ADT:n aloitteesta, 

tehdään Suomessa urheilijoille 

dopingtestejä eri kotimaisten ja 
kansainvälisten liittojen toimesta. Niitä 

toteutetaan sekä kilpailutilanteissa että 

harjoituskaudella. Harjoituskauden 

testauksessa analysoidaan vain 

anabolisiksi aineiksi luokitellut 

lääkeaine et, kilpailutilanteissa kaikki. 
ADT toteuttaa testaustoiminnan lisäksi 

tiedotus- ja valistustoimintaa. 



urheilijan sairauksien hoito ja 
dopingsääntöjen huomiointi 
Lääkkeet on tarkoitettu sairauksien 

hoitoon ja terveydentilan paran

tamiseen. Urheilijan lääketieteellisesti 
asiallinen hoito on usein erityisen 

tärkeää harjoittelu- ja kilpailutoimin

nalle. Terveys on urheilijan harjoit

telulle ja kilpailukyvylle tärkeää. 
Sairauksien ennaltaehkäisyyn ja 

varhaiseen hoitoon tulee kiinnittää 

huomiota. Lääkeaineita valittaessa 
niiden teho ja sivuvaikutukset ovat 

tärkeitä huomioida, samoin turhien 

lääkkeiden käyttöä tulee välttää. 

Urheilijan lääkeaineiden käytössä 
tulee huomioida urheiluun liittyvät 

dopingsäännöt. ADT julkaisee 

vuosittain uudistuvaa Kielletyt ja 
sallitut lääkeaineet -luetteloa, joka 

määrittää sen hetkiset dopingaineet ja 

tarjoaa urheilijalle turvan lääkeainei

den valinnassa sairauksien hoitoon 

harjoittelu- ja kilpailu kaudella. 

Urheilijanlääkevalinnattuleetehdä 

dopingohjeet huomioiden. Tämä ei 
kuitenkaan aiheuta hoitoon rajoituksia, 

jotka johtaisivat urheilijan sairauksien 

puutteelliseen hoitoon, vaan valittaessa 

valmistetta tulee dopingsäännöt ja 

siellä kielletyt ja sallitut lääkeaineet 
vain huomioida. Urheilijan tulee tuoda 

kyseinen asia esiin lääkärikäynnillä ja 
lääkärin tulee huomioida tai selvittää 

valitsemansa lääkeaineen käyttömah

dollisuus urheilijan kohdalla. Lisäksi 

apteekit antavat lisäinformaatiota 
dopingasioissa. 

doping -
urheilun 
häp •• ea 
laura jaakkola, minsu rauramo 

Dopingtestauksissa esun tulleita 

positiivisia testituloksia on esiintynyt 

lääkeaineiden käytöstä nuhaan, 

yskään, ripuliin tai kipuun. Lisä

selvityksissä on voitu todeta kyseessä 

olevan dopingtapaus, joka aiheutuu 
huolimattomuudesta ja puutteellisesta 

dopingsääntöjen huomioinnista. 
Lisäksi lääkkeiden käytön ilmoit

tamatta jättäminen testitilanteessa on 

johtanut tarpeettomiin ongelmiin ja 
positiivisiin dopingtapauksiin. Vastuu 
dopingaineiden käytöstä on 

ensisijaisesti urheilijalla, mutta asian

tuntijoiden tulee avustaa urheilijaa 

hoitokäytännöissä ja dopingaineiden 
välttämisessä. 

Anabolisten aineiden käyttö 
urheilussa nähdään yksiselitteisemmin 
dopingmenetelmänä. Niiden käytön 

osoittaminen testauksen ja analyysin 

yhteydessä johtaa yleensä aina positii

viseen dopingtapaukseen ja (vähin

tään) kahden vuoden kilpailukieltoon. 

Astmalääkkeissä on lääkeaineita, jotka 
katsotaan myös anabolisiksi aineiksi ja 

niiden käyttö on sallittu vain hengitys
tiesuihkeina, lääkärin diagnostisoi

maan ja hoitotarvetta vaativaan ast

maan. Tällöin urheilijan tulee esittää 

todetusta astmasta ja sen hoidosta 
todistus. Tällaisia lääkeaineita on mm. 

klenbuteroli ja salbutamoli. 

doping murentaa 
urheilun moraalia 
Dopingtestaustoiminnan laajenemisen 

kautta on saatu merkittävää tulosta 
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pilkku 
antidopingtyössä. Asenteellisesti 

säännöt määrittävät urheilussa 

kilpailutoiminnan periaatteet, tuovat 
esiin reilun pelin hengen toiminnassa. 

Ne myös tervehdyttävät urheilutoi
mintaa turvaamalla urheilijalle 

mahdollisuuden osallistua terveelli

seen, tavoitteelliseen kilpailutoimin

taan. Tarve käyttää lääketieteellisesti 

arveluttavia menetelmiä kilpaurhei
lussa vähenee asenne- ja mielipidemuu

tosten sekä toistuvan dopingtestauksen 
kautta. Näin urheilussa toteutuu 

paremmin tasa-arvoisuus kilpailijoiden 
kesken. 

Urheilun moraalin säilyttämiseksi 

antidopingtoiminta on urheilulle 

tärkeää. Samoin kilpaurheilun harras
tamisen lääketieteellisiä riskejä voidaan 

rajoittaa antidopingtyöllä. Dopingai
neiden käyttöön liittyy suurien annok

sien ja puuttuvan seurannan ja tiedon 

takia laajasti terveyttä vaarantavia 

riskejä. Doping on aiheuttanut jopa 

kuolemantapauksia esimerkiksi sydän
vaikutusten takia. Miksi näin suuria 
riskejä otetaan? 

Lähteitä: 
Kielletyt ja sallitut lääkeaineet 

urheilussa 1996. Antidopingtoimi
kunta. (Tilattavissa LIITE ry:stä, os. 

Radiokatu 20, 00093 SLU, puh. 09-
3481 2020) 

Karila, Tuomo : Doping- luento
materiaali. ADT. 

Liikunta ja tiede- lehden Doping
teemanumero 6/93. «» 



joulujuhlaa 
adventspokalen 96 

TALVIKAUDEN AVAUS, TUKHOLMAN BRUNNA-SEURAN JÄR

JESTÄMÄ ADVENTSPOKALEN SUJUI SUOMALAISjOUKKUEIDEN 

OSALTA YHTÄ HYVIN KUIN VUONNA 1995. SEKÄ HAKUNA 

MATATA AVOIMESSA SARJASSA ETTÄ HUT:N NAISET YLSI

VÄT LOPPUOTTELUIHIN. TIE TÄHTIIN EI KUITENKAAN OLLUT 

HELPPO, VAAN MATKALLA OLI MOLEMMILLA OMAT ONGEL

MANSA. martin glantz 

avoimessa sarjassa taisteli 12, 

naisten sarjassa kahdeksan 

joukkuetta. Viime vuoden 

turnausvoittajana Hakuna Matata oli 
sijoitettu ykköseksi, samaan lohkoon 

Enskeden ja Brunnan kanssa. Enske

destä ovat lähteneet maajoukkue

miehet, Brunnalla oli joukkueessa lä

hinnä junioreita. HM marssi helposti 

puolivälieriin puolustamalla hetken ai

kaa aggressiivisesti ja tekemällä yhden
kahden syötön maaleja. 

Kakkoseksi rankatun HUT:n loh

kosta oli jäänyt pois Sundsvall, eikä ti

lalle kutsuttu seitsemän pelaajan vah

vuinen Kalmar yllä samalle tasolle. 

HUT voitti sekä Enskeden että Kalma

rin vaihtelemalla yhden suunnan ohja
usta ja laidan sulkemista sekä päästen 

yllättävän vapaasti heittämään pitkiä 
yhden syötön maaleja. 

Sunnuntaina alkoivat sitten tuskai

set hetket sekä HUT:lle että Hakunalle 

heti ensimmäisissä peleissä. HUT:n 

aamuottelussa joukkue uskoi varmis
taneensa semifinaalipaikan ja helsinki
läiset luulivat myös, että semifmaali

parit arvottaisiin, koska näin oli tehty 

edellisvuonna naisten sarjassa. Niinpä 

Gefleä vastaan lähdettiin vajaalla 

miehityksellä, tuloksena niukka tappio, 
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mutta suomalaisen lasku tavan mukaan 

lohkovoitto maalisuhteella. Sitten tuli 

shokki: järjestäjien mielestä semipareja 
ei arvottaisi ja HUT putoaisi lohko
kakkoseksi, koska Gefle voitti keski

näisen ottelun HUT:n ja Geflen men

nessä jatkoon. Näin suomalaisjoukkue 

kohtaisi Ruotsin mestari Vtksjöforsin 

jo välierässä. Ei hyvä. Tiukan 

lobbauksenynnä kåtsomo- ja käytävä
keskustelujen tuloksena sekä Ruotsin 

naisten maajoukkuevalmentajan tuel

la asia lopulta oikeni ja HUT sai 

ansaitun lohkovoittonsa, päästen 

semiin Brunnaa vastaan. 

S amaan aikaan kun daamit tais

telivat pykä.listä taisteli Hakuna 
Matata lähmnä oman henken

sä kanssa. Puolivälierävastustaja Tans

kan Fenris ei alussa pysynyt lainkaan 
suomalaisvauhdissa, mutta sitten 

"helppo voitto" hyydytti HM:n tem

pon. Suomalaisille tuli huolimatto

muusmenetyksiä, jopa pudotuksia 
maalissa ja yhtäkkiä oli Fenris johdos

sa ja hätä kädessä. HM:n onneksi asen

ne löytyi, puolustus koveni, fyysinen 

ylivoima jylläsi taas ja kiekot jäivät 
omiin käsiin. 

Välierissä suomalaisjoukkueet oli

vat vakuuttavia. HUT:n edellisessä pe

lissä levänneet pelaajat Pirjo Happo ja 
Fiina Hiitola juoksivat karkuun 

emäntäjoukkueelta tehden pisteitä ta

saiseen tahtiin. Tasaväkisen avaus

jakson jälkeen Brunna väsyi ja HUT 

selvitti tiensä loppuotteluun ilman suu
rempia vaikeuksia. Toinen loppu
ottelija oli odotusten mukaan Ruotsin 

mestari VIksjöfors, jossa pelaa useita 

viime kesän maailmanmestareita. 

Hakuna Matatan peli kulki kuin 

alku sarjassa, muutaman maalin johto 



syntyi ilman vaikeuksia ja semi oli no

peasti ohi. Hakunan vastustajaksi nou

si hieman yllättäen Westervik, joka ai

empina vuosina ei ole yltänyt turnaus

ten mitalipeleihin. 

n aisten sarjan loppuottelu oli 
HUT:n tytöille kylmää kyytiä. 
Lukemat 15 - 3 eivät kuiten

kaan merkitse taidollista eroa joukku
eiden välillä, vaan ruotsalaisten selvää 

ylivoimaa fyysisellä puolella ja tilanne

nopeudessa. HUT pelasi selkeää mies
puolustusta ja hävisi ilmassa - VIksjö
forsin keskipituusetu lienee kymmeni

sen senttiä. 

Miesten loppuottelussa useiden 

arvokisojen kokemus ja nimenomaan 

tilannetaju antoivat Hakunalle eväät 
ottelun hallintaan ensi jakson lopulta 

asti. Erityisesti nopeat vastaiskut ja 
seis-tilanteista pelatut yhden tai kah

den syötön maalipelit yksi-yhtä-vas

taan jättivät Westervikin pelaajat ker

ta toisensa jälkeen sadattelemaan vää

rää sijoittumistaan tai ihmettelemään 
match-upien kääntymistä epäedul

lisiksi vaihtopuolustuksen jälkeen. 
Hakuna ei loistanut, mutta esitys oli 

paria helppoa menetystä lukuun otta

matta varmaa peliä sekä ylös- että alas

päin. 

t urnauksesta nähtiin, että ero 

pelitempossa lienee kokonaisuu
tena se tekijä, jota Suomessa 

kannattaa kuroa umpeen. Tämä antaa 

SLKL:lle pohtimista ottelumäärien li

säämiseksi ja eritoten tasaisten tempo

pelien aikaansaamiseksi. Huomion

arvoista on, että kaikki suuret turna

ukset naapurissa pelataan isoilla ken
tillä, joilla on pakko juosta kovaa ja 

paljon. Erityisesti avarien tilojen tuo

ma mahdollisuus heittää kentän ulko

puolella kaartavia heittoja vaikeuttaa 

puolustamista, samoin mahdollisuus 

pelata hyökkäyksiä täysvauhtisesti ai
van kentän rajoille asti - ei seiniä lähel

lä - on etu maalintekijöille. Liitolle jää 
tehtäväksi tarjota lisää mahdollisuuk

sia pelata järjestämällä itse turnauksia 

tai kannustamalla seuroja tähän. Myös 

Helsingin Pasilan palloiluhallin tai Rii

himäen Martinhallin tyyppisten tilojen 
suosiminen kustannuksista huolimatta 

vaatisi pelaajilta panostusta paitsi omi

en taitojen myös fyysisen suoritusky

vyn kohottamiseen, mikä nostaisi lajin 

tasoa ... 

r uotsin liitokiekon suurmiehen, 
Paul Erikssonin, aherrus liito

kiekon ilosanoman levittämisen 

parissa alkaa tuottaa tuloksia; liito

kiekkoilu on leviämässä Baltiaan. 

Tästä osoituksena yhdistetyn Baltic 
teamin osallistuminen ultimaten EM 

-kilpailujen avoimeen sarjaan. Aktii

vista liitokiekkotoimintaa on tällä 

hetkellä Tallinnassa ja Riikassa. 

Nyt suomalaisilla liitokiekkoi

lijoilla on mahdollisuus osallistua 
Riikan ensimmäiseen kansainväli

seen turnaukseen. Turnaus pelataan 

kesäkuun ensimmäisenä viikonlop
puna, kun kotimaiset kenttämme 

ovat vielä mutavelliä, mutta Riikassa 

ruoho vihertää jo virkeimmillään. 

Joukkueita on tulossa turnauksen 

isäntäkaupunki Riikan lisäksi Tallin
nasta, Ruotsista, Venäjältä ja toivot

tavasti myös Suomesta. Odotettavis
sa on komea kansainvälinen tapah

tuma! 

ultimaten 
itämeri-
turnaus 
riikassa 
31.5.-1.6.97 

kesälaitumelle 

latviaan 
jere manninen 

Turnaus pelataan yhdessä avoimessa sarjassa. Koska turnaus ei kuulu 
mihinkään viralliseen sarjaan, on yhdistelmäjoukkueiden ja seka

joukkueiden kokoaminen sallittua, jopa suositeltavaa. Tämä on loistava mah

dollisuus treenata kesän sarjoja varten tai järjestää seuran kaudenavajaiset. 

Turnauksen järjestäjä on ilmoittanut käytössä olevan kaksi erittäin hyvää 

urheilukenttää. Osallistujille on tarjolla edullinen koulumajoitusoptio. 
Saavutettavuuden ei pitäisi olla suomalaisille joukkueille ongelma, sillä Suo
men ja Tallinnan välisen laivaliikenteen lisäksi Tallinnan ja Riikan välillä lii

kennöi tiheä ja edullinen linja-auto- sekä junaliikenne. 

Kiinnostuneet seurat, joukkueet sekä yksilöt voivat ottaa yhteyttä turna

uksen järjestelyistä, ilmoittautumisesta ja majoituksesta Jere Manniseen (pk. 

480479 tai email: jamannin@cc.hut.fi) tai Suomen Liitokiekkoliittoon. 

ps. Kiitokset kaikille kiekkoja Kalmarissa Tallinnaan lahjoittaneille. Ne tuli

vat todelliseen tarpeeseen. 

pps. Ne, joille tämä turnaus ei osu sopivaan ajankohtaan, mutta yhteistyö 

Tallinnan suuntaan kiinnostaa, voivat myös ottaa yhteyttä Jereen. Tallinnas

sa on innostuneita harrastajia, jotka kaipaavat opetusta ja lisää tietoa 

liitokiekkoilusta ... 
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k aikkiaan naisten sarjassa oli 
joukkueita mukana 11, joista 

suomalaisten lisäksi Ruotsista 

kuusi ja yksi urhea tanskattarien yh

distelmä. Avoimessa sarjassa oli edus

tettuina kahdeksan maata, Ruotsista 
leikkiin oli lähtenyt kahdeksan joukku

etta ja Suomesta kolme. Hakuna 
Matatan hopeaa kovassa seurassa on 

pidettävä hyvänä suorituksena, mutta 

muiden suomalaisten joukkueiden si

joitukset (kahdeksas ja 11.) lienevät 

pieni pettymys ainakin joukkueille it
selleen. 

alkusarjojen parhaita hetkiä 
EM-kisat alkoivat jo perjantaina, jol

loin aloitettiin sekä naisissa että avoi

messa sarjassa alkusarjan ottelut. Nai-

KOVIA PELEJÄ 
KALMARISSA 

sissa oli kaksi alkulohkoa ja avoimes

sa sarjassa viisi. Ensimmäisen päivän 

suuriin yllätyksiin lukeutui hallitsevan 
Vinter Trophy-voittajan Wetternin 

tappio avoimessa sarjassa Copen
hagenille. Tästä oli seurauksena se, että 

turnauksen kolme parhaiten rankattua 

joukkuetta päätyivät samaan jatkoloh
koon taistelemaan keskenään kahdes-
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ta semifinaalipaikasta. Kamppailu päät

tyi Wetternin osalta huonosti, kun se 
hävisi sekä Hakuna Matatalle että 

Skogshyddanille jääden lopulta 
jatkolohkonsa neljänneksi. Skogs

hyddanin tappio oli Wetternille mah

dollisimman niukka pelin päätty

essä pisteellä Göteborgin ylpeydelle. 

Hakuna Matata voitti jatkolohkossa 



kaikki joukkueet päätyen semifmaaliin 
Saksan Zamperlia vastaan. 

Avoimessa sarjassa Lahti yllätti it

sensä ja muut voittamalla alkulohkos

saan sekä Stenungsundin että saksalai

sen Frizzly Bearsin maalilla kuitaten 
lohkovoiton. Lahden salaisiin aseisiin 
kuuluikin ensimmäisen päivän vaihto

mies, jonka loukkaantuminen asetti 

joukkueen puolustuslhyökkäyskentän 

fysiikan koetukselle. Jatkolohkossa 

Lahden taistelu toi tuloksena vain yh
den voiton. Wetternin kaatanut 

Copenhagen kukistui kuudella maalil
la. Voittoa pohjusti mm. Teemu IILiima ll 

OIvion loistava heittäytymiskatko 

omalla maalialueella. Loppuun ajetun 

Lahden lopulliseksi sijoitukseksi tuli 
kahdeksas. 

SEURAJOUKKUEIDEN HALLI-EM JÄRjESTET

TIIN EUROOPAN PISIMMÄN SILLAN KUPEES

SA RUOTSIN KALMARISSA. SUOMEN NAI

SET OSOITTIVAT NELJÄN JOUKKUEEN VOI-

MlN TASON LAAJUUTTA, TULIAISINA HO

PEAA (KIEKKO INKKARIT) SEKÄ KOLME PIS-

TESIjAA. matti suumäkki, suvi rauramo 

Discus oli joutunut ehkä kovimpaan 

alkulohkoon eikä kyennyt hyvistä suo

rituksista huolimatta selviytymään al

kulohkon kahden parhaan joukkoon. 

Joukkue jäi taistelemaan sijoista 11-18 
ja otti niistä kotiin parhaan saavutet

tavissa olleen sijan. Kuriositeettina to
tean, että Discuksen lohkosta jatkoon 

menneet joukkueet sijoittuivat lopulli

sessa kunniataulukossa ensimmäisek

si ja neljänneksi. Kun Discuksen jouk

kue saa karsittua pelistään turhat omat 

virheet ja hyökkäyspelinsä monipuoli
semmaksi, sillä on hyvät mahdollisuu

det ottaa askel kohti eurooppalan par

haimmistoa. Yhden huippukärjen (Esa 

Pensala) systeemillä pelatessa on mah

dollisuus saavuttaa Euroopan huippu, 

mutta se vaatii muilta pelaajilta kärsi

vällisyyttä ja lujahermoisuutta. 

t aistelu naisten sarjan kummas

sakin alkulohkossa kolmesta 

jatkopaikasta oli ankaraa. Suo

malaiset joukkueet pärjäsivät taistelus
sa hienosti. Avausottelussaan EUC 

taisteli tasapäisesti turnauksen 
ykkössijoitettua Vlksjöforsia vastaan 

aina tilanteeseen 10 - 10, mihin kuiten

kin voimat ja kokemus loppuivat naa

purin viedessä ottelun lopulta 10 - 14. 

Seuraavaksi EUCot ottivat revanssin 
edellisen viikonlopun SM-sarjan tap

piosta ja kukistivat Teamin 10 maalil
la. EUCojen valmentajan Jere Man

nisen mukaan etenkin Jenni Oksanen 

pelasi loistavasti. Team voitti Kalma

rin kovan puolustuksensa ansiosta, 

mutta joutui jännittämään suuren 
EUC-matsinsa tappion takia lauantai
aamun EUCojen ja Kalmarin ottelua. 

Teamin tyttöjen raivokkaalla kannus

tuksella EUCot löi lopulta värikkäiden 

vaiheiden jälkeen emäntäjoukkueen ja 

kumpikin suomalainen joukkue oli jat-
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seura
joukkueiden 
sisä-EM -97 
kossa hävittyään lohkonsa ykköselle 

VIksjöforsille. Teamin joukueesta voi

daan nostaa esiin koko turnauksen ajan 

loistavia otteita esittänyt Pirjo Happo. 

Toisessa naisten alkulohkossa Kiek
ko Inkkarit ei jättänyt selittelyille va

raa, vaan voitti lohkon puhtaasti. Jouk

kueen hyökkäys pelasi hyvin ja Tuuli 

Saarennon sekä Merja Niemisen 

viuhuvat heitot napsahtelivat omien 
pelaajien käsiin. Discus taisteli itsensä 

menestyksellisesti lohkon kolmannek
si jättäen taakseen mm. Örebron ja 

Stenungsundin naiset. Jatkopeleissä 

naiset pelasivat toisen lohkon kolmea 

parasta vastaan ja Kiekko Inkkarit jat
koivat voittamatonta tahtiaan. Tulok

sena loppuottelupaikka ilman häviö itä. 

Discus jatkoi erinomaisia esityksiä 
voittaen kummatkin toisen lohkon 

suomalaisjoukkueet. Pronssimatsi 

Skogshyddania vastaan oli vielä liian 

kova pala. Discuksen taistelevasta 
joukkueesta erottui ennenkaikkea 

koko puolustuskentällinen, joka 

raivoisalla tsempillä aiheutti vastusta
jille varsin usein vaikeita hetkiä. 

EUCot ja Team pääsivät mittelemään 

uudestaan keskinäistä paremmuuttaan 

sunnuntaina ja yö oli muuttanut voi

masuhteita Teamin eduksi. Järjestys 
siten Team viides ja EUCot kuudes. 

ja kuinkas sitten kävikään 
Miesten semifinaaleista ei puuttunut 

dramatiikkaa. Hakuna Matatalla oli 

samanlaisia vaikeuksia Zamperlin 



seura
joukkueiden 
sisä-EM -97 

aluepuolustuksen kanssa kuin muilla

kin joukkueilla turnauksessa, mutta ko
keneet suomalaiset käänsivät ottelun 

kuitenkin edukseen. Toisessa semifi

naalissa Skogshyddan ja Wexiö eteni
vät rintarinnan loppumetreille saakka. 

Wexiö oli läpi ottelun osoittanut, että 

sitä kiinnostaa tosissaan loppuottelu

paikka eikä Skogshyddanin puolustus 

näyttänyt löytävän oikeaa lääkettä 
Wexiön tappavan varman hyökkäyk
sen murtamiseksi. Tilanteessa 14 - 14 

Skogshyddan heitti raivokkaan aloitus

heiton kohti vastustajan puolustus

linjaa ja tällöin tapahtui Wexiölle finaa

lipaikan maksanut erhe. Eräs pelaaja 

pysäytti kädellään aloitusheiton ilmas
ta ottamatta sitä kiinni ja Skogshyddan 

pääsi hyökkäämään läheltä maali

aluetta. Varma maali ja nolo päätös 

Wexiön joukkueen hienolle taistelulle, 

joka toi lopulta pronssia. 

n aisten finaalissa odotettiin tiuk
kaa kamppailua Kiekko 

Inkkareiden ja VIksjöforsin vä
lillä. Toisin kuitenkin kävi. VIksjöfors 

otti ohjakset käsiinsä alusta alkaen ja 

Kiekko Inkkareiden hyökkäykselle 

kertyi liikaa paineita. VIksjöfors hallit

si henkisellä puolella peliä täydellises
ti. Kiekko Inkkareiden hyökkäyksen 
ratkaisut olivat hätäisiä, pakotettuja ja 

liian vaikeita. Tämä kostautui lukuisi

na kiekonmenetyksinä ja vastustajan 

kostomaaleina. VIksjöforsin hyökkäys 

kykeni melko vaivattomasti purka

maan laita-kiinni puolustuksen ja eten

kin laidanvaihdot upseilla olivat kau

nista katsottavaa. Hyökkäyksessä oli 

myös malttia ja harkintaa. 
Miesten finaali pääsi alkamaan 

huomattavasti aikataulusta myöhässä, 

mikä selkeästi haittasi Hakuna 

Matatan poikien keskittymistä. Mieles

sä näytti alussa olevan enemmän huoli 

kerkeämisestä lauttaan kuin finaalin 

voittaminen. Skogshyddan oli sen si
jaan keskittynyt huolella vaikean 

semifinaalin jälkeen, mikä näkyi erit

täin huolellisena pelinä ja etenkin iki

nuoren Stefan Forsgrenin upeana 

kärkityöskentelynä. Tätä edesauttoi 
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Hakunan puolustuksen kyvyttömyys 

luoda Skogshyddanin rakennukselle 

sellaista painetta, että heitot olisivat ol

leet hätäisempiä. Samalla vastustaja 
kykeni estämään Hakunan tavara

merkkinä pitkin talvea olleen pitkä
pelin. Kun vielä side-puolustus puri 

hyvin suomalaisten rakennukseen, 

härmän poikien itseluottamus järkkyi. 

Edes fmaalin parhaana palkitun Jere 

Mannisen upea dyykkimaali ja dyykki
trap-katko eivät tälläkään kertaa riit
täneet nostamaan Hakunilan poikia 

kultakantaan. Skogshyddan meni heti 

alussa kahden-kolmen maalin johtoon 

eikä luovuttanut koko pelin aikana. 

Lopputulos 15 - 10 kertoo hyvin jouk-



kueiden tasoeron finaalissa. Hatun

nosto kuitenkin koko Hakuna Matatan 

joukkueelle hopeasta. 

taktisesti ei mitään uutta 
länsirintamalla 
Mitä kisoista jäi sitten taktisella puo

lella käteen? Avoimessa sarjassa sisä

ultimatejoukkueessa näyttää huippu

tasollakin riittävän muutama todella 

kova pelaaja nostamaan joukkueen 

mitalitaisteluun, jos joukkueen muut 

pelaajat ovat kiekkovarmoja peruspe

laajia. Koska hyökkäyksellä on ulko

kenttiin verrattuna suurempi etu, 

hyökkäyksen varmuus korostui. Jo 

muutamalla ylimääräisellä kiekon 

menetyksellä ottelu saattaa olla mene

tetty. Joukkueiden sisällä roolien jako 

tuntui joukkueilla olevan entistä selke

ämpi. Taktisesti kolme-kaksi (ns. 

ruotsalaistasapaino) tuntui olevan val

litseva kaikissa joukkueissa suomalais

joukkueita lukuun ottamatta. Lisäksi 

kuriositeettina ja nuorille kannustuk

sena voitaneen todeta maali-, syöttö- ja 

pistepörssin voiton menneen kaikkien 

jo master-ikäisille pelaajille. 

Naisten puolella kehitys tuntui 

menneen eteenpäin avointa sarjaa ri

vakammin, joskin eräät joukkueet oli

vat vielä varsin epätasaisia. Kiekon 

käsittely oli yleensä varsin tasokasta, 

joskin hyvätkin joukkueet sortuivat 

ajoittain tennisottelua muistuttaviin 

hyökkäysvuoron menetyksiin. Fyysi

sesti ja heittotaidollisesti etenkin Suo

men naiset ovat selkeästi saavuttaneet 

läntisiä sisariaan, joten Kisahallissa ja 

kiekon kanssa vietetyt hetket eivät ole 

menneet hukkaan. Taktisella puolella 

naiset seuraavat vielä melko paljon 

avoimen sarjan oppeja. Valmentajien 

on kuitenkin hyvä muistaa, että nais

ten pelissä saattaa purra myös eri ku

viot kuin avoimessa sarjassa. 

• 

J 
ärjestelyt sujuivat Kalmarissa pie

niä alkuvaivoja lukuun ottamatta 

erinomaisesti. Käytössä oli viisi 

kenttää, joista kolme oli erin

omaista ja kaksi välttävää. Pelejä tuli 

kullekin joukkueelle kolmen päivän 

aikana 8-9, mikä on lähellä maksimia. 

Tämä alkoi näkyä lauantain viimeisis

sä ja sunnuntain peleissä näkyä mm. 

pienempien loukkaantumisten lisään

tymisenä. Pelimäärä vaatii pelaajilta jo 

erinomaista fYysistä kuntoa sekä jouk

kueelta riittävää ja tasaista vaihto

penkkiä.O 

valta vaihtui liito-
kie kkoli itossa 
UUSI PUHEENJOHTAJA ESITTÄYTYY 

Viime syyskokouksessa valta vaihtui Liitokiekkoliitossa. Sen lisäksi, että saimme 
kolme uutta hallituksen jäsentä, saimme myös uuden puheenjohtajan. 
Sensaatiomaisinta uudessa puheenjohtajassa on se, että hän on historian en
simmäinen nainen Liitokiekkoliiton johdossa. Liitokiekkoliiton uusi puheenjoh
taja on filosofian maisteri Tuija "Tumba" Kohonen, pitkän linjan liitokiekkoilija. 
Asian harrastusta löytyy niin yksilölajien kuin ultimatenkin saralta. 

Kuka ja mitä on Tuija Kohonen? 
Olen kolmen lapsen perheenäiti ja työskentelen järjestelmäasiantuntijana IBM:lla. 
Kun aikaa jää, niin yritän viskellä lättyä. 

Millainen on liitokiekkohistoriasi? 
Aloitin vuonna 1978 ja ensimmäisiin yksilölajikisoihin osallistuin menestyksek
käästi 1979. Vuonna 1982 halusin pelata naisjoukkueessa ultimatea ja kokosin 
joukkueen niistä tytöistä, jotka joskus olivat edes nähneet kiekon. Voitimme 
EM-kisat Itävallassa samana vuonna. Liitokiekkoilu jatkui ultimaten maajoukkue
tasolla aina vuoteen I 990.Tämän jälkeen perheenlisäykset ja jalkavammat ovat 
vähän rajoittaneet menoa, mutta golfia heitän vielä innokkaasti. 

Mikä on suurin saavutuksesi liitokiekossa? 
Paljon on hyviä hetkiä, mutta erityisesti MM-voitto 1984, EM-golfin toinen sija 
1981 ja tietenkin uskomaton EM-voitto ultimatessa 1987 Saksassa, kun ruotsa
laisten piti voittaa meidät mennen tullen. 

Mikä sai sinut innostumaan puheenjohtajan hommasta? 
Minua pyydettiin tehtävään ja ajattelin voivani vielä kehittää tätä minulle tärkeää 
lajia,liitokiekkoilua. 

Mitä asioita tulee kehittää suomalaisessa liitokiekkoilussa? 
Meidän täytyy jatkaa olemassaolevaa linjaa, markkinointia kouluille ja nuorille. 
Lisäksi haluaisin saada lajia myös esim. "oikean" golfin harrastajien tietoisuu
teen. Itse pidän henkilökohtaisesti frisbee-golfista sen nopeuden ja perhe
ystävällisyyden vuoksi.Aina on aikaa puolen tunnin golfkierrokseen. 

Ultimate voisi puolestaan olla monen koripallojengin kesälaji.ltse olen käy
nyt mm. Topon juniorileirillä esittelemässä lajiamme . 

Olet SLKL:n ensimmainen naispuheenjohtaja ja tämän hetkisessa hal
lituksessa lienee naisjäseniä ennätyksellisen paljon. Pidätkö tasa-ar
voa järjestötoiminnassa tärkeänä ja pitäisikö sitä tukea jollain tavoin? 
Mukavaa, kun liitossamme on nain paljon aktiivisia naisia. Liitokiekkoliitto on 
mielestäni kohdellut naisia aina tasa-arvoisesti. 
Olen periaatteessa tasa-arvoisuuden keinotekoista tukemista vastaan. Kyllä naiset 
pärjäävät siinä missä miehetkin, kun vain haluavat. Myönnettäköön, että joskus 
alku on naisille hankalampaa, mutta sitkeys palkitaan. 

Kuinka tavallinen rivijäsen voi vaikuttaa liiton kehitystyöhön? 
Olemalla avoin kaikille uteliaille ja jaksaa selittää kaikille mistä on kysymys. Olen 
monesti itse selittänyt ihan pienimillekin mikä on liitokiekko ja mitä peliä kul
loinkin pelataan. 0 

13 



va l m e n ___ ~ ___ •• a 
ULTIMATEMAAjOUKKUEILLE ON VALITTU UUDET VALMENTAJAT. MIEHIÄ 

VALMENTAA KAKSIKKO JUHA JALOVAARA & HARTTI SUOMELA, NAISIA 

MIKA NIEMENMAA JA jUNIOREITA EDELLEEN HANNE HÄMÄLÄINEN. TÄH

TÄIMESSÄ OVAT EM-KISAT ENGLANNISSA TULEVANA KESÄNÄ. FRISBARI 

PIKAHAASTATTELI SUOMESTA TAVOITETTAVAN VALMENTAJATRION jA

LOVAARAN MAjAILLESSA TOISTAISEKSI SAKSASSA. 

Hartti Suomela 
28 vuotta, 9 fribaa, seurat Team / Hakuna Matata. Tärkeim

mät saavutukset ovat 3 SM-kultaa, 2 MM-pronssia, 4 EM

hopeaa, WU CC 8. sija. 

Valmennuskokemusta Hartilla on useista joukkueista: mm. 

Hakuna, Ultimate Warriors, Team, ja KY-kiekon naiset. 

Hartti haluaa koutsata maajoukkuetta, koska "Suomessa ei 
miesten maajoukkuetta ylemmäksi voi päästä." 

"Jönköpingiin valmentautuminen oli ammattimaisesti hoi

dettu. Eväät parempaankin menestykseen olivat olemassa, 

mutta joukkue ei pystynyt venymään. Materiaali miesten 

sarjassa ei ole hirveän laaja - massa puuttuu." 

"Seurojen valmennus on harrastepohjalla. Oto-valmennus 

rajoittaa panoksen merkitystä. Vanhat pelaajat herätkää
valmentajia tarvitaan, Jouni Manninen hyvä esimerkki." 

"Maajoukkueen valmennuksessa ollaan Juhan kanssa 

yhteisvastuussa. Molemmat pelaa tilanteen ja kunnon 

antamissa rajoissa. Toinen vastaa valmennuksesta, jos toi
nen pelaa." 

"Ihannepelaajani on Tommi Lehto (saapuu juuri paikalle). 

Maajoukkueessa kiekkotaitoja ja nopeuskestävyyttä arvos
tetaan." 

Hanne Hämäläinen 
22 ikävuotta, 9 kiekkoilien, seurat Ultimathule, Atletico, 

Team, WAF (Hollanti), Suntans. 

Uran huippu EM-seurajoukkuekulta niin ulkoa kuin sisäl
tä. 

Hanne on valmentanut Atleticoa 90-91, SOS:ia (avoin) 94-
95, junnumaajoukkuetta 95 lähtien. Hanne aikoo tänä ke
sänä keskittyä valmentamiseen, eikä aio naisten maajouk

kueeseen. 

Miksi juuri junnut? "VIihdyn valmennettavien kanssa. Se 

on kivaa. En osaa valmentaa miehiä enkä naisia." 
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"J önköpingistä on paljon parannettavaa. Yllättävän hy
vin joukkue hitsautuiyhteen. Nopeita taktiikan muutoksia 

pitäisi harjoitella enemmän." 

Juniorien SM-sarjasta Hanne toteaa: "Joukkueet ovat eri 

ikäisiä ja sen myötä epätasaisia. Paljon hyviä pelaajia. Jen
git kiitettävän rohkeasti mukana sekajoukkueilla. " 

"Ne jotka valmentaa, tekee sitä kunnolla ja pyyteettömästi 

- se on upeeta. Joukkueita voisi olla enemmän ... " 
"Ihannepelaajani on joukkuepelaaja, joka havainnoi koko 

kentän, hoitaa oman roolinsa ja tekee työtä joukkueen puo
lesta." 

Mika "Unski" Niemenmaa 
30 vuotta, ikuinen Tiimiläinen (HUT), yli 10 vuotta 
kiekkoillen. 

Mitaleita on kertynyt kunnon kasa: tärkeimpinä kaksi SM
kultaa, MM-pronssi, seurajoukkueiden PM-hopea. 

"Olen valmentanut HUT:in naisia pari viime vuotta, 

valmennuskokemusta lisäksi lento- ja jalkapallosta. 

Haluan opettaa ja antaa muille jotakin, mitä olen itse oppi
nut." 

Maajoukkueen valmennuksesta Unski sanoo. "Olen valmen

tanut naisia ja tiedän mitä se on. Haluan nähdä, pystynkö 
opettamaan kokeneemmillekin naispelaajille jotain uutta." 

Jönköpingiin valmentautumisesta: "Olen vähän huono sa

nomaan. Uskoisin että valmennus oli erittäin hyvää, ei vielä 

kuitenkaan huippu-urheilijamaista." 

Naisten SM-sarjassa on Unski näkee paljon parantamista: 
"Liian isot tasoerot joukkueiden välillä. Valmennustoiminta 

on erittäin heikkoa, liikaa pelaajavalmentajia. " 

Unski aikoo tähdätä myös miesten maajoukkueeseen, jos 

pääsee kuntoon. Pelaajana Unski ihailee Christian Ruuttua. 

"Kylmäpäinen pelaaja, joka tekee oman duuninsa. Itseluot

tamus on erittäin tärkeä ominaisuus." .. 



vuoden 1996 

liitokiekkoilija 

JUSSI 
MERES 

MAA 
• 

J
ussi Meresmaa tutustui kiekko-
golfiin syksyllä 1994 kaveriensa 
houkuttelemana vastavalmistu
neella Vihiojan kiekkogolfradalla. 

"Olen aina innostunut uusista lajeista ja 
haasteista, kiekkogolf vei heti sydämeni. 
Puisto sijaitsee aivan lähellä, joten heit
telimme usein iltahämärään asti, kunnes 
kiekkoja ei nähnyt enää kuin taivasta 
vasten", tunteilee Meresmaa. Ensimmäi
sen oman kiekon, Gazellen, Mere hank
ki UFO:n järjestämistä tasoituskilpai
luista. Siellä Heikki Mattila ja Paul Brown 
olivat aina neuvomassa aloittelevaa 
golfaria. 

ennätyslukemat uusiksi - 177,15 
metriä 

Ensikosketuksen Suomen Liitokiekko
liiton järjestämiin kisohin Meresmaa sai 
kesällä 1995 Hämeenlinnan VKG-sarjan 
osakilpailusta. Kesällä 1996 Meresmaa 
osallistui ensimmäisiin kenttälajikisoi
hinsa, Hämeen Avoimiin. Siellä heti en
simmäisellä viiden kiekon sarjalla syntyi 
pituusheiton uusi Suomen ennätys 
177,15 metriä, joka jää Mathias Franze
nin junioreitten maailmanennätyksestä 
vain 1,75 metriä. Entinen Timo Vaskion 
(avoimen sarjan) Suomen ennätys para
ni kerralla uskomattomat 15 metriä. 

meriittilistalla pituutta 

Toinen merkittävä saavutus Meresmaalle 
oli Vuoden Kiekkogolfaaja -sarjan voit
to,jolla hän katkaisiTimo Pursion 4 vuo
den voittoputken. Kultaa tuli myös juni
orisarjoissa yksilölajien yleismestaruu
desta ja kiekkogolfista. Eikä huonommin 

SUOMEN LIITOKIEKKOLIITON HALLITUS VALITSI TAMPE

RELAISEN JUSSI MERESMAAN VUODEN LlITOKIEKKOIjAKSI. 

MERESMAA ON ENSIMMÄINEN VUODEN LlITOKIEKKOILlJA 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ULKOPUOLELTA. VALINTAAN VAI

KUTTI ERINOMAINEN KILPAILUMENESTYS JA ESIMERKIL

LINEN TOIMINTA LAJIMME PARISSA. sami loukko 

mennyt ulkomaisissa arvokilpailuis-sa, 
sillä Stockholm Disc Golf Openissa Jus
si kuittasi hopeaa junioreitten sarjassa. 
Juniorien nopeusheitossa kulta irtosi 
junioreitten Suomen ennätyksellä 
I 15km/h, joka lienee myös lajin 
junioreitten maailmanennätys. 

"Eniten vuoden 1996 saavutuksis
ta arvostan VKG-sarjan voittoa, sillä sarja 
on pitkä ja vaatii menestymistä jokaises
sa kisassa", kertoo Meresmaa. 

meren kiekkokassi ja 
treenimetodit 

"Nykyään heitän kolmella eri merkkisellä 
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kiekolla. Putit Aviarilla, Rocilla 50-120-
metriset aloitus- ja lähestymisheitot ja 
X-clonella pituusheitot ja yli 120-met
riset avausheitot. Kesällä harjoittelen 3-
5 kertaa viikossa, noin 2-3 tuntia kerral
laan. Mieluiten heitän Rocilla 50-120-
metrisiä harjoitusheittoja. Pyrin olemaan 
monipuolinen erilaisten heittojen suh
teen. Lisäksi puttaus on tullut harjoituk
siin mukaan, mikä vie aina tunnin harjoi
tuksista", kertoo Meresmaa mitään 
salailematta. Ensi kesänä Meresmaan 
päätavoitteisiin kuuluvat kotimaan MM
kisat ja Stockholm Disc Golf Open sekä 
tietysti kotimaan muut kilpailut ... 



• 
ville varo, 

anniina suominen avoin sm pähk 
1. Hakuna Matata (10 ottelual10 voit
toa/ maaliero 150-69) 

Tämä ei yllätä ketään. Murskaavaa 

ylivoimaa ottelusta toiseen. Päästi 7 
maalia per ottelu - toisaalta tuskin tä

män kokoonpanon tavoite on koskaan 

ollut pelata tiukkoja ja tasaväkisiä ot

teluja Suomessa. 

2. FD Akku (10/8/135-117) 
Kauden uutuusmutantti. Pelasi hy

vää ultimatea, alussa hieman epätasai

sesti, mutta mitä pitemmälle sarja ete

ni sitä varmemmin kone kävi. Hävisi 

alkusarjassa Lahdelle, mutta jyräsi lo

pulta vakuuttavasti finaaliin. Sarjan 
äänekkäin vaihtopenkki (=Jouni "ei 

yhtään helppoo" Manninen) pisti jouk
kueeseen vauhtia. Nopeilla pitkillä 

hyökännyt Akku ja konemaisesti 

jauhanut Cowboys yhdistämällä on 

saatu aikaan monipuolista peliä pelaa-

va kokoonpano. 

3. HUT (10/4/126-131) 
Kauden ehdottomasti positiivisin 

yllättäjä. Väänsi alkusarjassa voitot tiu

koissa otteluissa SOS:ia, Flyersia, 

Discusta ja Trashiä vastaan kontrol

loidulla pelillä ja pääsi taas vaihteeksi 

ylempään jatkosarjaan. Juha Hirvosen 
varmalla pelin johdolla ja Rabbitseistä 

tulleen Peetu Öunapin armottoman 

tsemppauksen siivittämänä HUT kaa

toi pronssiotteluksi muodostuneessa 

ylemmän jatkosarjan kohtaamisessa 

Lahden jännittävien vaiheiden jälkeen 

15-14. Ottelun dramaattisimmasta suo

rituksesta vastasi kuitenkin juniori
maajoukkueen kantaviin voimiin kuu
lunut Antti Elonheimo, joka kiekon

tavoittelutilanteessa paiskautui vauh

dilla päin seinää. Katsomossa kävi jo 

lätkän halvaantumistapaukset mieles-
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sä, mutta onneksi selvittiin säikähdyk
sellä. 

4. Lahti Trash (10/5/125-125) 
Vllrne kauden, ehkä odottamatto

mankin hyvän menestyksen jälkeen 

liikkeellä selvästi korkeammalla profIi

lilla ja kovemmin odotuksin. Tästä 
osoituksena mm. osallistuminen Vmte
riin. Kärsii valitettavasti "Hakuna

kompleksista", 3-15 tulos ei ollut taito

eron mukainen. Aloitti joka tapaukses

sa vahvasti ja näytti olevan menossa 

kohti fmaalia voitettuaan FD Akun en

simmäisessä turnauksessa. Jatkossa 
kuitenkin kone alkoi yskiä. Tappio 

alkusarjassa HUT:lle teki ylemmästä 
jatkosarjasta kiharaisen, eikä materiaa

lin leveys lopulta riittänyt neljättä tilaa 

parempaan. Matti Suurnäkki ja Sami 
"Batman" Holopainen ovat pistepörs

sin kärkeä, mutta menestys vaatisi vas-



tuun suurempaa jakautumista. 

5. Flyers (10/5/127-116) 
Alkusarjassa melkoisen kesysti 

esiintynyt joukkue sisuuntui kesäkau

den tapaan alemman loppusarjan pe
leihin. Vilmeinen ottelu Discusta vas

taan meni todelliseksi nitropeliksi. Te
kemällä kolme viimeistä maalia Flyers 

nousi 15-11 voittoon ja kun Discus oli 

voittanut alkusarjan kohtaamisen sa

moin numeroin ratkesi viides sija koko 
sarjan maalieron perusteella. Ari "to
della kaunista!" Repo on ottanut 

joukkuessa maajoukkuemiehelle kuu

luvan roolin. 

6. Discus (10/5/118-117) 
Yllättävän hengetön alku sarj assa. 

Joukkueelle joutuminen alempaan lop

pusarjaan oli varmasti pettymys - kar
simaan joutumisesta puhumattakaan. 
Pekka "Pekkis" Sääskilahtea lainaten: 

"Discus-Flyers on IFK-Jokerit ja 

Liverpool-Everton matsien veroinen 
derby", mutta tänä vuonna Discuksen 

kipinä ei oikein riittänyt muissa mat
seissa. Kohtaa karsinnassa WWW:n 

eikä missään nimessä tule putoamaan. 

parhaaksi saavutukseksi voitaneen lu

kea 6 maalia Hakunaa vastaan 

finaali: hakuna matata -
fd akku 
Hakuna oli selvä ennakkosuosikki 
kamppailuun lähdettäessä. Joukkue ei 

ole Suomen maaperällä toistaiseksi 
hävinnyt. Akun olisi päästävä heti alus

ta hyvin mukaan, roikkua suurinpiir

tein tasoissa ja luottaa siihen, että lo

pun ratkaisu pisteissä voi käydä miten 

hyvänsä. 
Armoa Akku ei Hakunalta kuiten

kaan saanut vaan mestaruuden puolus
tajat karkasivat nopeasti 4-1 johtoon 

esittämättä mitään erityistä. Akku teki 

omatoimisesti tarvittavat virheet. En

simmäisen puoliskon lopulla Akun 

puolustus sai tehtyä Hakunan hyök
käämisen hitaaksi jauhamiseksi, mut
ta Hakunan varmuus oli suorastaan 

loistavaa. Tilanteessa 8-4 mentiin tau

olle - Hakuna oli menettänyt kiekon 

yhden ainoan kerran ja sai sen silloin

kin otetuksi takaisin. Peli alkoi vaikut

taa selvältä. 

Toisen jakson aluksi Hakuna pisti pys

tyyn parhaan Suomessa nähdyn pussi-

inänkuoressa 
7. Sipoo Odd Stars (10/2/117-132) 

Vilmeinen rutistus puuttuu. Kova 
porukka kun saa hengen päälle. Vaik

ka peli oli käytännössä jo ratkennut, 
6-0 jakso FD Akkua vastaan osoittaa, 

että potentiaalia löytyy jos löytyy 
hurmosta. Oli lähellä voittaa lopulta 

pronssille yltäneen HUT:in alku

sarjassa, täysosumat jäivät kuitenkin 
odottamaan ensi vuotta. Sama ilmiö 
kuin Lahdella, mutta vielä voimak

kaampana. Ville Nevalainen ja Petri 

Jääskeläinen kaipaisivat enemmän tu

kea muilta. 

Huti (10/0/59-150) 
HUT:in reserveillä on taipumus 

hissiliikkeeseen, eikä Huti pystynyt te
kemään poikkeusta. N ollakerholaisen 

osa on melko ankea, eikä kaikki jouk

kueessa oikein jaksaneet viimeisissä pe

leissä innostua touhusta. Joukkueen 

puolustuksen. Tuli suorastaan tuulinen 
kesä mieleen. Akku menetti kiekon, 

mutta ilmeisesti tyrmäävä puolustus 

sytytti Akun taistelutahdon. Timo 
'Wode" Kuusakoski nappasi näyttävän 

dyykkikatkon ja Akku pystyi kaven

tamaan. Seuraavassa draivissa 

Hakuna teki kuitenkin nopeasti helpon 

maalin ja Akku näytti alistuvan 
kohtaloonsa. 

Loppua kohden molemmat joukku
eet, mutta ennenkaikkea Akku, tuntui

vat hyytyvän pidettyyn vauhtiin. 

Harhaheittoja nähtiin runsaasti, mut

ta maaleja syntyi tasa tahtiin. Kaiken 

kaikkiaan Hakuna oli joka sektorilla 
vastustajaansa edellä eikä voittajasta 

juurikaan ollut epäselvyyttä. Jännityk
sen fmaaleista poistaessaan Hakuna on 

liitokiekon syöpä siinä missä ns. 

lämiminenkin. 0 
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sideline 
SATAMAAN PELAAMAAN 

Harbour Ultimate '97 on 

Rotterdamissa järjestettävä ne

lipäiväinen turnaus. Tänä vuon

na se järjestetään helatorstaista 

alkaen 8.-11. 5. 1997. Ainakin 
neljä haminalaista on menossa 

sinne tänäkin vuonna joukku

eella johon on luvassa pari sak
salaista ja .... ?? Kiinnostaako? 

Ota yhteyttäl 
Sasu Purho, p. 040-527 2790, 
email sasu@frisbee.pp.fi 

HAMINA HÄPEÄÄ 

Haminan miesten joukkue tuo 

täten julkisesti ilmi häpeänsä 

anteeksiantamattomasta peri

synnistään, kaikkien kardinaa

limokien äidistä eli nolosta 

alimiehityksestään, joka pakot
ti joukkueen olemaan osallis

tumatta ensimmäiseen divari

turnaukseen ja antamaan siten 

luovutusvoitot. hyi. 

KULTAA JA KUNNIAA 

Haminan kaupunki palkitsi 
Haminan naisten joukkueen 

luottopelaajan ja pikkuheinä

sirkkojen valmentajan Tea 

Lindbergin Haminan parhaana 

urheilijana. Pitkä Tea on ollut 

vahvasti tyrkyllä myös naisten 
maajoukkueeseen. Kun aikaa 
ultimatelta liikenee, Tea myös 

uiskentelee. 

TURUSSA 

järjestetään 24.-25.5. yksilölaji

kilpailut Ruissalossa Saaren
niemen leirintäalueella. Kisat al

kavat kumpanakin päivänä kel

lo 12. Lauantaina ohjelmassa 

tarkkuus, pituus ja koppaukset, 

sunnuntaina golfkisa. 
Lisätietoja antaa Markku 

Paju, p. 02-4692800. 



selvää kehitystä 
naisultimatessa 

NAISTEN SM-SISÄKAUSI 

SUJUI LOPULTA YLLÄTYK

SETTÖMÄSTI: MAAjOUKKU

EEN RUNKOPELAAJISTA 

KOOTTU KIEKKOINKKARIT 

SURFFASI ALKULOHKON 

YLIVOIMAISESTI, SAMOIN 

YLEMMÄN LOPPUSARJAN JA 

VOITTI FINAALISSA ESPOON 

ATLETICON. 

martin glantz 

anniina suominen 

l
oppuottelussa oli kuitenkin hieman 
ristiaallokkoa ja surffilauta heilahti 
sen verran, että Atletico kävi I 1-9 
johdossa. Koventunut puolustus toi 

sitten päätös hetket Inkkareille 6-1 ja ot
telu sai odotetun tuloksen. Ottelun par
haana palkittiin Merja Nieminen.Yhdek
sän syöttöä ja tyydyttävä puolustuspeli 
- sekä hyvä skarppaus loppuhetkillä, kun 
toisen jakson alku oli huolimatonta heit
tämistä.Atletico jäi tällä kertaa SM-sar
jassa toiseksi, mutta tammikuussa otet
tu Ruotsin VintertrofEm voitto maistunee 
namilta sekin. 

naisten sarjan päätöspeli oli hy
vää ultimatea. Molemmat loppu
ottelujoukkueet ovat fyysisiltä 

ominaisuuksiltaan hyvää eurooppalaista 
tasoa ja pelikokemusta, taktista ymmär
rystä ja heittotaitoa riittää. Ottelu ei 
ollut huippuvauhtinen juoksupeli, mutta 
sekä Tico että Inkkarit rankaisivat heti 
puolustuksen nukahduksista nopeilla 
maalisommitelmilla. Oikeaa ja kovaa 
puolustamista nähtiin vasta toisen jak-

son ratkaisu hetkillä, mikä ehkä antoi 
ottelusta kokonaisuutena virkamies
mäisen vaikutelman. Ennakkosuosikin 
asema ei hermostuttanut Inkkareita,eikä 
toisaalta Ticon asema - ensi kertaa alta
vastaajana finaaliin - synnyttänyt jouk
kueessa luovutusmielialaa. 

Päin vastoin, Ticon mestaruusputki 
olisi voinut jatkua, kun joukkue kurin
alaisesti ja huolellisesti teki Inkkarien 
muutamasta hyökkäysvirheestä ensin 
johtomaalin puoliajalle 8-7 ja toisen jak
son alussa 10-9 ja I 1-9 maalit. Vasta 
Inkkarien pelaajavalmentaja Tuuli 
Saarennon aikalisä herätti joukkueen 
puolustamaan kansainväliseen tapaan, 
joka ahdisti Ticon kiekonmenetyksiin ja 
käänsi pelin. 

S elvästi Inkkarien puolella ollut 
yleisö sai haluamansa eli uudet 
Suomen mestarit. Molemmat 

finaalijoukkueet ovat talvella panos
taneet fyysiseen harjoitteluun ja kum
mallakin oli tavoitteita Ruotsin turnauk
sissa. Fyysinen harjoittelu näkyy parhai-
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PAALLI KOITA 
ten ehkä siinä, että entistä suurempi osa 
heitoista lentää tarpeeksi kovaa tarpeek
si kauas sekä siinä, että peli ei ailahtele 
kuin ennen ja että loppuottelussa oli 
hyvin vähän pudotusvirheitä. Ensi ker
taa lajia nähneelle naisten loppuottelu 
oli varmasti hyvää PR:ää, vaikka se ei 
jännityskertoimella yltänyt lähellekään 
muutaman vuoden takaista Ticon edel
listä finaalitappiota EUC:lle Espoossa. 

Tico jatkaa kevättä kohti ulkokautta 
ja päätavoitetta eli seurajoukkueiden 
MM-kisoja Vancouverissa, Inkkarien pe
laajat etsiytyvät kesäksi kuka minnekin. 
Ensi talvena nähdään varmasti taas mes
taruutta tavoitteleva Atletico, Inkkareista 

liikkuu niin paljon erilaista tietoa, että 
odotetaan ja katsotaan. 

Takana tasaista 

Sisäpronssille ylsi jo toista kertaa peräk
käin HUT. HUT oli jopa lähellä päästä 
seuran historian ensimmäiseen naisten 
loppuotteluun johtamalla ratkaisevaa 
ylemmän loppusarjan peliä Atleticoa 
vastaan 13-12. Espoolaisten kokemus 
tiukassa tilanteessa käänsi kuitenkin pe
lin: ratkaisuhetkillä HUT:n nuoret heit
tivät pois, Ticon konkarit jännittivät vä
hemmän ja Paula Jussila teki maalit. 

Tänä vuonna pronssimitalien osoite 
olisi voinut olla myös Discus tai EUC. 
Molemmissa seuroissa harjoitellaan - ja 
niissä myös valmennetaan. Susanna 
Simpanen Discuksessa on onnistunut 
kannustamaan koko nuoren ryhmän ko
hentamaan voimaa ja nopeutta. Hyök
käyksen rakentelu on toistaiseksi liian 
harvojen pelaajien varassa. Discus hävi
si tasaisen pelin Teamille, mutta väänsi 
voiton EUC:sta.EUC puolestaan kyke
nee hetkittäin pitämään yllä aivan käsit
tämätöntä vauhtia ja onnistumaan lois
tavasti, mutta välillä mikään ei mene. Kun 
ensimmäistä kauttaan joukkuetta 
valmentava Jere Manninen odottaa ke
sän ja saa joukkueelle hieman harkintaa 
mukaan, kasvaa EUC:sta HUT:n ja 
Discuksen tavoin kova joukkue taiste
lemaan SM-mitaleista, jopa mestaruuk
sista. 

Yksi sarjan taitavista joukkueista, 
Ultima Thule, menestyy toistaiseksi 
konkarien näkemyksellä, heitoilla ja ru
tiinilla sarjan keskikastiin asti. Laji
harjoittelun puute näkyy kuitenkin heti, 
kun vastaan tulee ryhmä, jolla on oikei
ta tavoitteita. Mitaleista Thule ei enää 

tällä kaudella kamppaillut, mutta oli hyvä 
taitomittari kokemattomammille poru
koille. 

Tämän sisäkauden paras anti lajille 
oli se, että kärkikuusikon lisäksi kaikki 
muutkin naisten SM-sarjan joukkueet 
ensinnäkin omasivat peliin tarvittavia 

edellytyksiä ja lisäksi pyrkivät pelaamaan 
suunnitelmallisesti. Flyers - jonka kausi 
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karahti ikävään mutta onneksi ei kohta
lokkaaseen kolariin Haminassa juuri 
ennen pelejä, seurojen kakkosjoukkueet 
Discus II, Tico II ja Huti sekä Hamina ja 
Länsirannikko tekivät kaikki oppikirja
maaleja ja pelasivat keskenään yritteliästä 
ja tasaväkistä ultimatea omien taitojen
sa rajoissa. Naisten peli on taas yhdessä 
vuodessa kohentunut, uusia pelaajia, osa 
heistä juniori-iässä, on saatu mukaan ja 
intoa näyttää riittävän Vaasasta 
Haminaan. Paljon riippuu aikaansa 
uhraavista valmentajista, mutta taas ovat 
Sasu Purho Haminassa sekä Länsiranni
kon kaksikko Harri SUKUNIMI jaJukka 
SUKUNIMI saaneet kehitystä aikaan ja 
opettaneet pelaajille lisää. 

Mitä seuraavaksi 

Jotta naisten ultimateharrastus edelleen 
houkuttelisi uusia pelaajia ja kasvaisi, on 
Liitokiekkoliiton tehtävä pelaaminen 
helpommaksi. Mahdollisuuksia taitojen 
mittaamiseen on oltava enemmän, seu
roille on tarjottava pelejä. Varsinainen 
SM-sarja oli varmasti tarkoituksenmu
kainen, kun ylempi ja alempi loppusarja 
kauden päätösvaiheessa tuottivat tasai
sia otteluita. Suomen Cupin pelaaminen 
yksittäisinä peleinä alkulohkoineen 
pudotuspeleineen voisi olla yksi tapa li
sätä ottelujen määrää ja ehkä pidentää 
pelikautta sekä kesällä että sisällä. Lop
puottelun lisäksi saattaisi olla myös syy
tä pelata muistakin SM-sijoituksista, ihan 
vain että tulisi lisää pelejä, sillä tällä het
kellä naisultimaten kokonaiskehitystä 
Suomessa hidastaa pelien puute: pela
tessa kokematon pelaaja näkee uutta, 
näkee mitä muut tekevät ja saa välillä 
pelata maajoukkuetähtiä, välillä oman 
tasoisia pelaajia vastaan. Siinä oppii asi
oita eri tavalla kuin seuran harjoituksis
sa L-drilliä juostessa. 

Eli: Suomen Cup liiton ohjelmaan ai
nakin sisäkaudelle syyskuusta helmikuu
hun, niin heikoimmilIekin ryhmille tulee 
alkusarjapeleineen jopa kymmenen ot
telua talveen lisää. Uskon, että SM-sar
jan taso kohenee sekä miesten että nais
ten puolella. .. 
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vahvoja vinterissä 
ATLETICO OTTI JO TOISEN PERÄKKÄISEN VOITTONSA 

KOVATASOISESSA VINTERTROFEN-TURNAUKSESSA. 

SUOMALAISNAISTEN HYVÄÄ MENESTYSTÄ TÄYDENSI 

KIEKKO-INKKAREIDEN KOLMAS SIJA. EUC JÄI 

elina hyypöläinen, vera talvitie YHDEKSÄNNELLE SIJALLE. 

alkusarjan ottelut menivät suo
malaisilta aika lailla odotetusti, 
tosin EUC:n tyttöjen vaisut ot

teet yllättivät.Tytöt taipuivat kykyihinsä 
nähden ihan liian helposti ja joutuivat 
tyytymään poolinsa viimeiseen sijaan. 
Näin ollen EUC-Iäiset putosivat pelaa
maan sijoista 9. - I 1. 

Atletico kärsi turnauksen ainoan tap
pionsa alkusarjan ottelussa kotoisille 
kilpasiskoille Kiekko-Inkkareille. Tappio 
tiesi Ticolle vaikeampaa reittiä mitali
peleihin, sillä seuraavaksi vastustajaksi 
tuli edellisvuotinen finaalivastustaja 
Viksjöfors, joka oli alkusarjassa tyrmän
nyt EUC:n varmalla ja nopealla pelillään. 
Tyrmäystipat eivät tehonneet ticolaisiin, 
vaan ruotsalaisten ykkösnyrkki joutui 
tyytymään taisteluun sijoista 5. - 8. 

Kiekko-Inkkareiden reitti oli huo
mattavasti helpompi.Ticon jälkeen seu
raava vastustaja oli SundsvalIin joukkue, 
jonka pelityyliä voisi luonnehtia lähinnä 
hawaijikiekkoiluksi. Pelkällä tuurilla 
ruotsalaismammat eivät kuitenkaan pit
källe pötkineet,ja Inkkareille irtosi help
po voitto luvuin I I - 4. 

sijoitukset ratkeavat 
EUC:lle putoaminen alempaan loppusar
jaan oli kova pettymys. Rutiinisuorituk
silla tytöt kuitenkin ottivat sen, mitä tar
jolla vielä oli. Muista alemman loppusar
jan joukkueista ei ollut mitään Vastusta 
EUC:lle. 

Atletico taisteli finaalipaikasta 
göteborgilaisjoukkue Carnegien kanssa. 
Ottelu oli äärimmäisen tiukka ja tunteet 
tuntuivat käyvän ajoittain kuumina. 

Ticolaiset suoriutuivat ottelusta kuiten
kin niukasti vastustajiansa paremmin ja 
pudottivat Carnegien tylysti pronssi
otteluun. 

Kiekko-Inkkareiden voittokulku 
päättyi semifinaalissa emäntäjoukkue 
Skogshyddans IS:aa vastaan.Turnauksen 
todennäköisesti 
vauhdikkaimmassa 
pelissä tilanteet 
vaihtelivat nope
asti puolelta toi
selle. Ratkaisu ta
pahtui ottelun 
puolenvälin jäl
keen.lnkkareiden 
ote herpaantui 
hetkeksi, jolloin 
vastustaja sai ny
käistyä kolmen 
maalin eron. Hui
kealla taistelulla 
ero saatiin kurot
tua umpeen, mut
ta ohi ei enää 
päästy. Tilantees
sa 12 - 12 (peli 
kolmeentoista) 
SIS oli vahvempi 
ja vei finaalipaikan 
täpärästi. 

Tappiosta si
suuntuneet Ink
karit korjasivat 
pronssiottelussa 
himmeimmät mi
talit Carnegielta 
parempaan tai
teen. 
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skogshyddan ~i hopeaan 
Naisten finaali ei tarjoillut kovinkaan 
suurta yleisöviihdettä. Finaalin piristys
ruiske (ehkä ainoa) oli turnauksen piste
pörssin voittanut Paula Jussila, joka ura
koi sekä hyökkäys- että puolustuspäässä. 
Skogshyddan joko kunnioitti ticolaisia 
liikaa tai sitten oli mielestään jo yltänyt 
tavoitteeseensa pääsemällä fi naal iin. 
Emännät vaikuttivat ajoittain suorastaan 
kädettömiltäAtleticon pelaamaa paikka
puolustusta vastaan. 

Atleticon ydinviisikon vankka koke
mus ja taktiset valmiudet takasivat voi
ton jo toisena peräkkäisenä vuonna 
Atleticolle. «» 



PELAAN VASTA ENSIMMÄISIÄ 

SlsÄ-SM-KISOjANI JA HETI 

ON KOVA KANSAINVÄLINEN 

TURNAUS TIEDOSSA. KUN 

OLIMME SEITSEMÄLLÄ PE

LAAjALLA KISOIHIN LÄHTE

NEET, LASKESKELlN PELIAJAN 

RIITTÄVÄN JOPA MINULLE. 

sampo smeds 

S ijoitusspekulaatiot kiihtyivät jo 
ennen turnauksen alkamista. Ko
keneemmat pelitoverini valitsivat 

kiivaasti sopivinta välierävastusta. Hel
poin reitti näytti tulevan alkulohkon toi
sella sijalla, mikä merkitsi toisen alku
ottelun HÄVIÄMISTÄ. Tämä ei sinänsä 
ole Lahdelle kovin uutta, mutta kun kel
vollinen ruotsalaisvastus Wexiö vaihtui 
kelvottomaan paikalliseen kerho
joukkueeseen, niin soppa oli valmis. 

Ensimmäinen pelimme oli keskinker
taista ruotsalaisjengiä, Fysikeniä vastaan. 
Kopissa olimme päättäneet hoitaa tämän 
matsin asenteella.Tarmokkaan hyökkäys
toiminnan ja vähemmän tarmokkaan 
puolustuksen avulla matsi päättyi murs
kavoittoon. 

Seuraava ottelumme jäi varmasti 
kaikille lahtelaisille ikuisesti mieleen. 
Hakunan poikien raivokkaasta kannus
tuksesta huolimatta nimittäin hävisim
me norjalaiselle "yllättäjälIe", Flattersille, 
jonka pelaajat olivat myös hieman hä
millään tapahtuneesta. He olivat käyneet 
tutustumassa Trashiin jo aamun ensim
mäisessä matsissa ja olivat täten varau
tuneet pahimpaan. Loppupuheissa 
kapteenimme yritti parhaansa mukaan 
selittää numeroita aikaerolla ja 
kisaväsymyksellä. 

S itten koitti ratkaiseva Sundsvall
ottelu. Joukkue tiedettiin hyväk 
si ja latautuminen oli sen mukais

ta. Puku kopin kova psyykkaus toikin tu
losta, sillä hallitsimme hienokseltaan ot
telua puoleenväliin asti. Tilanne oli Lah
delle 8-6 ja hyökkäysvuoro meillä. Minä 
sain kuitenkin penkiltä käsin todeta kuin
ka peliotteen totaalinen lipeäminen käy
tännössä tapahtuu. En osaa sanoa, 
pettikö Lahden yleiskunto ratkaisevalla 

hetkellä, oliko ottelu henkisesti liian ras
kas, vai oliko vastus yksinkertaisesti lii
an kova? Mutta niin vain SundsvalIin pojat 
tulivat 15 minuutissa hankkimamme joh
don takaa 3 minuutissa ohi, emmekä 
otetta enää uudelleen saaneet. 

h akuna saavutti tiukan taistelun jäl
keen perinteisen neljännen sijan. 
Finaali oli kahden erityylisen 

joukkueen armotonta taistelua. Vastak
kain olivat Andersin Carnegie ja Jogin 
Wettern. Rantapojan näköiset Carnegi
en pelaajat tekivät maalinsa selvästi 
helpomman näköisesti kuin jenkki
yliopistokoripalloilijoiden näköiset 
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wetterniläiset.Tasapisteissä edettiin kui
tenkin tilanteeseen 8-8 ilman yhtäkään 
kiekonmenetystä! Peli oli nopeaa ja 
kontrolloitua. Molemmilla joukkueilla oli 
selvästi omat luottomiehensä, jotka kah
mivat suvereenisti tehopisteet. Katso
mo eli voimakkaasti mukana kahden tu
tun ruotsalaisseuran kohdatessa. Puolus
tuksessa ei muita menetelmiä tunnettu 
kuin miestä ja kovaa. Tässä olikin ilmei
sesti ottelun ratkaisu: Carnegie rupesi 
tekemään helppoja virheitä pulssin nous
tua liian korkealle ja ottelu oli hetkessä 
ohi.Wettern aloitti voitontanssin jaAn
ders tuli hädin tuskin hakemaan oman 
hopeamitalinsa pois ... 



punttisali tekee 
hyvää ultimatisteille 

jani lehto, minsu rauramo 

MONI UL TIMATEN PELAAJA ON VARMASTI MIETTINYT, 

MITEN TREENATA TÄNÄ VUONNA JA TULLA ENTISTÄ PAREM

PAAN KUNTOON. USEIN KUNTO-OHJELMA ON JÄÄNYT VAIN 

SUUNNITTELUASTEELLE, KOSKA KUKAPA SITÄ VIITSISI JAL

KOjAAN KASTELLA TAI HANKKIA KEUHKOKUUMETTA HAN

GESSA RÄMPIMÄLLÄ. FRISBARI ON PÄÄTTÄNYT AUTTAA PAK

KASTA PELKÄÄVIÄ ULTIMATEN PELAAJIA JA LAATINUT MAR

KO MIETTISEN SUOSIOLLISELLA AVUSTUKSELLA ULTIMATEEN 

SOPIVAN SISÄSIISTIN KUNTO-OHJELMAN. 
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okainen, joka on pelannut useam-

man ottelun saman viikonlopun 

aikana tietää, mitkä lihakset ovat 

maanantaiaamuna hellinä. Aivan! 

Jalat ja keskivartalo huutavat tuskasta. 

Syy voi olla huonokuntoisissa lihaksis

sa tai sitten olisi kannattanut venytellä 

ottelun jälkeen. Oli syy kumpi tahan

sa, voit itse tehdä asialle jotain. 

Lihasten kuntoon saattaminen ja 

vahvistaminen on vain omasta 

viitseliäisyydestä kiinni. Jos lenkille 

lähtö pelottaa pakkasella, voi mennä 

lähimmälle punttisalille ja toteuttaa alla 

olevan kuntopiirin. Toki voit kehitellä 

itsellesi oman yksilöllisen kunto-ohjel

man tai ottaa yhteyttä lähimmän 

punttisalin henkilökuntaan tai 

Markoon. Jos lähdet itse laatimaan 

kunto-ohjelmaasi, muista että vain mie

likuvitus ja fysiologiset tosiasiat aset

tavat rajat. 

hauisheikki ei ultimatessa pärjää 
Omaa kunto-ohjelmaa laadittaessa tu

lee ottaa huomioon myös lajin asetta

mat vaatimukset. Esim. käsille ei kan

nata kasata liiallista rasitusta. Lihak

sikkaat, paksut kädet ehkä näyttävät 

komeilta, mutta miettikääpä miten käy 

napakoiden ja nopeiden kämmenheit

tojen. Koska laji on hyvin juoksupai

notteinen, kannattaa ohjelman pääpai

no kohdistaa jaloille. Käännösten ja 

kurvien määrästä johtuen kannattaa 

myös treenata keskivartalon lihaksia. 

Ei käsiäkään tule unohtaa, mutta tulee 

muistaa kohtuus, jos aikoo vielä heit

tää viuhuvia upseja. 

Jos ei halua lähteä punttisalille 

kaikkien katseltavaksi, voi mennä 

kuntopoluilie, joita pääkaupunkiseu

tukin on täynnä. Kuntopolut tarjoavat 



mukavan vaihtoehdon salille. Ulkona 

harjoitellessa voi tehdä erilaisia loikkia 

ja vetoja, nopeutta kehittääkseen kan

nattaa juosta myös muutamia spurtteja. 

Jälleen kerran löytyy ulkona juokse
miselle vaihtoehto; saleilta löytyy 

kuntopyöriä ja steppikoneita, jos eI 
kestä raittiissa ilmassa kuntoilua. 

t ee . kun~.opii~i 2-3 k.ertaa. ~eräk
käm. LiikkeIden välillä olISI hyvä 

pitää taukoa noin 30 sekuntia. 
Kun olet mennyt koko kierroksen läpi, 

pidä taukoa 5 minuuttia ennen seuraa

vaa sarjaa. Suorita liikkeet puhtaasti, 

jotta ne tuntuvat siellä missä pitääkin. 

Fuskauksesta ei ole kuin haittaa. Jos 

käytät painoja, muista, että kyseessä ei 

ole voimaharjoittelu. Ohjelmassa ei 
käytetä maksimipainoja, vaan sellaisia, 

joilla pystyy suorittamaan koko sarjan 
alusta loppuun. Jokainen liike olisi 

hyvä tehdä noin 15 kertaa peräkkäin 

(30-40 sekunnin aikana), jotta saadaan 

riittävä määrä toistoja. Lämmittele 
hyvin ennen kuntopiirin aloittamista. 

Venyttely ei ole koskaan pahaksi, 

ainakaan ohjelman jälkeen. 

1. jalkaprässi 
Istu suorassa ja pidä ristiselkä ja paka
rat koko liikkeen ajan kiinni penkissä, 

älä kippaa lantiolla. Pidä kantapäätkin 
koko liikkeen ajan kiinni kelkassa, jot

ta vähät liian syvän prässäyksen. Jal
katerät on hyvä pitää "viittä vaille yh

dessä" eli varpaat hiukan ulospäin. 

Polvien pitää pysyä auki koko liikkeen 
ajan, ne eivät saa alkaa kiertyä sisään
päin. Suoristuksessa varo hypereks

tensiota, jos sinulla on taipumusta sii
hen; tarkoitus ei ole kuluttaa polvini

veliä. Polvia ei kannata suoristaa luk

koon asti yleensä muutenkaan. Suuria 

painoja nostettaessa tässä tulee olla eri

tyisen tarkka. Jalkaprässiä voi tehdä 
myös jalat yhdessä; letkummatkin ni

velet pysyvät silloin helpommin ruo
dussa. Muista hengittää; ennen jalko

jen koukistamista sisään, jolloin 

palleasta saa tukea. 

2. vatsalihakset 
Hyvä perusliike vatsalihaksille on van
ha kunnon jalkojen nosto. Sen voi teh

dä niin istuen, selällään maaten kuin 

tangosta roikkuen. Penkki vaakatasos

sa on hyvä suorituspaikka. Jalkoja 

kannattaa pitää hiukan koukussa. 

3. rintalihakset 
Penkkipunnerrus on huolellisesti teh

tynä hyvä harjoite rintalihaksille. Ja

lat on hyvä nostaa penkille, jotta selkä 

ei notkistu. Liikettä on helppo fuskata 

tekemällä työ ristiselällä, mutta unoh
da hetkeksi kavereille pullistelu ja kes

kity harjoitteluun. Ota tangosta harti

oita leveämpi ote. Oteleveys on sopiva 
silloin, kun käsivarret ovat 90° kulmas

sa, kun tanko on alhaalla lähellä rin

taa. Leveällä otteella liike kohdistuu 
erittäin tehokkaasti juuri rintalihaksiin, 

kapeampi ote vaikuttaa enemmän 

ojentajiin ja etuolkapäihin. 

4. hauiskääntö käsipainoilla 
Pysäytä liike aina alhaalla, jotta estät 
heijaamisen vauhtia hyväksikäyttäen. 

Jos haluat rääkätä pelkästään 
hauiksiasi, kuvittele käsipainojen väliin 

tanko; pidä painot koko ajan suorassa 

linjassa loppuun asti. Kyynärvarsien 

treeniä voi lisätä roikottamalla alku

asennossa käsiä kummallakin sivulla 
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rystyset itsestä poispäin ja nostamalla 
kädet kiertäen eteen. 

5. syvä jalkakyykky 
Syvä jalkakyykky on hyvin yksinker
taisesti jalkakyykky tehtynä syvälle. 
Takapuoli saa painua niin alas kuin 

menee. Jos käytät levytankoa, pidä 
huoli, ettei tanko roiku niskan päällä. 

Sitä voi lepuuttaa paremmin kestävillä 

ja pehmustetuilla trapetsilihaksilla, 

joka tapauksessa tangon on pysyttävä 
niskan alapuolella. Käsillä voi säädellä 

tangon paikkaa, kunhan ote on riittä
vän kapea. Kapealla otteella 

trapetsilihaskin tulee paremmin esiin. 

Käytä ihmeessä myös tarkoitukseen 

varattuja pehmusteita. 

6. ylätalja 
Tämä liike vaikuttaa yläselän lihaksiin. 

Taljan tangosta kannattaa ottaa "apina

ote" eli kaikki sormet, myös peukalo, 

samalla puolella. Ylävartaloa taivute

taan eteenpäin ja vedetään tanko rau-



.... -.~~~~~-.~ 

hallisesti niskan taakse takaraivon 

kieppeille - lapaluihin asti sitä ei tar

vitse kiskoa. Jos otat leveän otteen tan

gosta, liike vaikuttaa leveisiin 
selkälihaksiin. Kapealla otteella 

suoritettuna se tuntuu enemmän keski
selässä. 

7. vinot vatsalihakset 
Vmoja vatsalihaksia voi harjoittaa esi

merkiksi lattialla selällään polvet kou

kussa maaten. Nosta vasen jalka oikean 

polven päälle ja rutista kädet niskan 
takana oikeaa kyynärpäätä vasenta 
polvea kohti. Ja sitten tietysti sama 

toiselle puolelle. 

Joiltain saleilta löytyy myös kylki

penkkejä, jotka kylkilihasten lisäksi 
antavat myös vinoilie vatsalihaksille 

kyytiä. 

8. ojentajat ylätaljassa 
Käytä suoraa tai taivutettua tankoa 

myötäotteella eli rystyset poispäin. Pidä 

kädet edessä, kyynärpäät suorassa kul

massa, ja ojenna kädet eteen suoraksi. 

9. alaselän ojennus 
Selkälihaksia on hyvä treenata perin

teisesti lattialla tai selkäpenkissä. Läh

de vartalo lantiosta suoraan kulmaan 

taipuneena ja jumppaa itsesi takaisin 

vaakatasoon. Liike vaikuttaa suorien 

selkälihasten ohella mukavasti myös 

takareisiin ja pakaroihin. 

10. taka reidet 
Takareisiään voi trimmata erilaisissa 
takareisipenkeissä. Useilta saleilta löy

tyy niitä, joissa maataan vatsallaan ja 

nostetaan kantapäitä pakaroita kohti. 

On myös selkäystävällisempiä istuen 

tai maaten toimivia penkkejä. 

Vapailla painoilla v oi tehdä levy

tangolla maastavetoa lähes suorin ja
loin. Laita koroke päkiän alle, niin lii
ke tuntuu takareisissä. 

11. olkapäät 
Olkapäille sopii pystypunnerrus 
käsip~inoilla. Ojenna kädet rinnalta 

suoriksi ylös. 

12. pohkeet 
Pohkeita voit treenata monesta paikas

ta löytyvällä pohjeprässillä. Sen sijasta 

voit etsiä sopivan korokkeen, seistä sii

nä yhden jalan päkiällä ja pumpata 
edestakaisin omaa painoa vastuksena 

käyttäen. Voit toki lisätä tehoa 
roikottamalla yhtä käsipainoa edessäsi. 

Tämä kuntopiiri on vain viittellinen ja 

voit hyvin tehdä liikkeet toisessa jär-
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jestyksessä tai luoda mallin pohjalta 

oman ohjelmasi. Muista vain, ettet 

treenaa kaikkia saman lihasryhmän li

haksia peräkkäin. Harjoitellessa tulee 

myös huolehtia siitä, että päällä on riit

tävästi vaatetta. Kylmänä harjoittelu ei 
ole hyväksi elimistölle. 

Kuntopiirin ideana on, että rasi

tetaan tiettyjä lihaksia tai lihasryhmää 

vuorotellen. Jos innostusta ja voimia 

riittää, tekevät tempaukset ja rinnalle
vedot hyvää, koska ne rasittavat koko 

kroppaa samanaikaisesti. Vedoissa ja 

tempauksissa tulee muistaa liikkeen 
puhtaus, sillä väärin tehdystä tempa

uksesta on enemmän haittaa kuin hyö

tyä. Kuntopiiriä tehdessä tulee pyrkiä 
teräviin, mutta rauhallisiin liikkeisiin. 

Ja mikä tärkeintä: kuntopiiri ei saa 

tuntua jäykältäl 1 1 Käytä siis sopivia 
painoja. Jos olet kiinnostunut erityisis

tä kunto-ohjelmista tai tarvitset eri

koisneuvoja, voit ottaa yhteyttä Mar

koon. Marko opastaa ja tekee henkilö

kohtaisia ohjelmia esim.loukkaantumi

sesta toipuville. «» 

Marko Miettinen 
CityGym: 09-6946930 
GSM: 0400-878111 



V
aasa on tarjonnut aina mahti
pontista juhlintaa ja vuoden 
makeimman krapulan, eikä Vaasa 

tänäkään vuonna fribailijoita pettänyt. 
Tiuhatahtisten matsien jälkeen lauantai
iltana nälkäinen kiekkosusilauma sai 
ahtaa itseensä niin paljon kuin vain jak
soi Pizza Raxin pizzaa. Joku huomasi jopa 
yhtäläisyyksiä muovi- ja pizzalätyssä. 
Nälkäiset masut paisuivat, farkkujen ylä
nappi jouduttiin avaamaan ja samalla 
huikattiin kokilIe kiitos. 

Kaikkihan tietävät, että vaasalaiset 
bailaavat oudosti. Tällä kertaa paikkana 
oli Leipätehdas. Paikka sopi loistavasti 
tyhjätaskuisille pelaajille, sillä tehtaalla oli 
rajun bailauksen puitteet ja halpaa 
ilolientä. Osa pelaajista piti yllä traditio
ta ja humaltui, osa jaksoi ajatella sun-

baita 

nuntain tiukkoja sijoitusotteluita. 

k
unnon hittipoppijumputus soi 
koko illan ja tanssijat joutuivat 
heilumaan ja hyppimään tans
silattian ulkopuolella melkein 

pöydissä istuvien niskassa. Lattialla käy
tiin skabaa milloin mistäkin: kuka hytkyy 
parhaiten, kuka hyytyy ensimmäisenä ja 
kuka saa eniten peliaikaa (mono
polissa ... ). Pauhaavan musiikin läpi odo
tettiin ääniä jonkun ykäyksistä, mutta 
niitä ei kuultu koko iltana. Fribailijat ovat 
joko viisastuneet (!?!?) tai ote juhlintaan 
heltynyt. Tähän todettakoon myös se
kin, että vuosien saatossa turnauksen 

taso on noussut ja kilpailu sijoituksista 
siis kiristynyt. Vaasa bailasi aikuiseen 
malliin! .. 

wasa 
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KUN ENEMMÄN TAI VÄHEM

MÄN OPISKELEVAT MUOVI

LÄTTYILlJÄT SAAPUIVAT VAA

SAN YÖHÖN, MITÄ SIITÄ 

SAATTOI ODOTTAA? 

katri jalo, jenni oksanen 

baita 



SUNE WENTZEL ON LAHJAKAS 25-vUOTIAS OSLOLAINEN 

LlITOKIEKKOILljA, JONKA PARHAIMPIA MERIITTEJÄ ON YKSILÖ

LAjlEN YLEISMESTARUUDEN MAAILMANMESTARUUS VUODEL

TA 1993. MIELUISINTA VOITTOAAN SUNEN ON VAIKEA VA

LITA, KOSKA NAUTTIESSAAN PELAAMISESTA SE SUJUU HY

VIN. JA HÄN RAKASTAA VOITTAMISTA. 

tarja koivikko, minsu rauramo 

k
iekon viskelyn Sune aloitti 14-
vuotiaana heitellessään puis

tossa kaverinsa kanssa. Heitä 

lähestyi mies, joka kysyi 

kiinnostaisiko poikia pelata joukkuees
sa. Ultimatesta tuli siis Sunelle ensi
kosketus liitokiekkoiluun. Hänellä ei 

ole varsinaista suosikkilajia, mutta pi

tää erityisesti gutsin peluusta, vaikkei 

sitä harjoittelekaan. Tuplakiekosta ja 

freestylestä hän pitää niin paljon, että 

harjoitteleekin niitä. 

IIspirit häviämässä ultimatestall 

Ultimate eroaa Sunen mielestä yksilö

lajeista mm. sen vuoksi, että yksilöla

jeissa on paljon tarkemmat säännöt ja 

tulokset mitattavia ja helposti arvioita

via. Näin ollen ei synny epäilyksiä ja 
epäselvyyksiä tilanteista niinkuin 



ultimatessa. Freestylessä on paljon tuo
mareita jo senkin vuoksi ettei omaa 

suoritustaan pysty millään arvostele

maan. Spirit on häviämässä ultimatesta 

Sunen mielestä. Ei tietenkään kaikil

ta, mutta voitonjanon kasvaessa jouk

kueilla spirit on jäänyt taka-alalle. Toi

saalta yksilölajeja ja joukkuelajeja on 
vaikea verrata niiden erilaisen luonteen 

ja kulttuurin vuoksi. Eniten Sune pai

nottaa sitä, että pelaajasta pitää tuntua 

hauskalta. Tekemisestä tulee nauttia. 

Freestylen ja yksilölajien hyvä
tasoinen osaaminen on yleensä liian 
vaikeaa ja seuraaminen tylsää, jotta ne 

voisivat menestyä maailmalla. On osat

tava kaikki lajit ollakseen oikeasti hyvä. 

Esimerkiksi Sune ottaa yleisurheilusta 

5- ja 1 O-ottelut, jotka ovat ehdottomasti 

vaativimpia, koska niissä pitää olla hy-

vin monipuolisesti lahjakas ja fYysisesti 
erittäin hyvässä kunnossa. Ultimate 

toimii lähinnä catch and run -periaat

teella ja siinä on suhteellisen helppoa 

päästä huipulle osaamatta kovinkaan 

paljoa erilaisia asioita. Yksilölajeissa 
pitää hallita kaikki lajit. Toisaalta 

yksilölajeja pystyy treenaamaan tehok
kaasti aivan toisenlaisia määriä kuin 

ultimatea. Golfia voi esimerkiksi heit

tää kolme tuntia, mikä ei fYysisesti vie

lä paljoa väsytä ja kyllästyttyään alkaa 
heittää freestyleä. Neljän tunnin 
ultimatetreenit ... kuka jaksaa tehok
kaasti vetää loppuun asti? Ei kukaan. 

Eli lajien erilaisuus auttaa mielenkiin

non pysymisen korkeana treenattaessa 

paljon. 

Freestylessä aloittaminen on erityi
sen vaikeaa, jos ei tunne perusteita. 

Pelkkä delay ( kiekon pyörittäminen 
kynnen päällä) ei ole freestyleä, vaan 

on tiedettävä ja hallittava myös mm. 
erilaiset rollerit, brushit, kiinniotot ja 

kiekon käsittely molemmilla käsillä. 

Useimmat eivät osaa tai tiedä niitä 

aluksi ja on hyvin vaikea lähteä tyhjäl

tä pohjalta liikkeelle. Mutta kun perus
asiat osaa, freestyleri innostuu ja todel
la tietää ja tuntee mitä freestyle oikeasti 

on. Sunea itseään kiehtoo freestylessä 

sen suomat mahdollisuudet, on valta

vasti liikkeitä, joita ei vielä tiedä. On 

yksinkertaisesti mahdotonta oppia 
kaikkea. 

keskittynyttä treenausta 
Aloittaessaan Sune treenasi todella 

paljon. Hän sanookin, että jos haluaa 

tulla hyväksi, on vain tehtävä suorituk

set uudestaan ja uudestaan kunnes op
pii. Talvisin hän treenaa neljästä viiteen 
kertaan viikossa, joista tällä hetkellä 

freestyleä kaksi kertaa. Kesällä hän 

treenaa melkein joka päivä, joten 

treeniaikaa kertyy viidestätoista kah

teenkymmeneen tuntiin viikossa. Sune 

ei koe kuitenkaan pitkään jatkuvaa 

intensiivistä treenausta parhaana mah
dollisena vaan silloin kun jotain tekee, 

pyrkii tekemään sen täydellisesti. Pi

tuutta hän heittää kerrallaan enintään 

parikymmentä kertaa, mutta keskittyy 

jokaiseen yksityiskohtaan joka 

heitossaan saaden näin treenaamisesta 
maksimaalisen hyödyn irti. Laatu on 

siis tärkeintä. Jos golfatessa väsyttää, 
hän lopettaa, koska virheellisten suo

ritusten kertaamisessa oppii vain vir

heellisiä suoritusmalleja. Sune uskoo

kin, että jos on henkisesti virkeä eli pää 
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on mukana suorituksessa, voi olla fYy
sisesti väsynyt ja silti onnistua erin
omaisesti. 

mikä tekee hyvän freestylerin? 
Freestylerin paras ominaisuus on kär

sivällisyys. Hänen täytyy pitää ihmis

ten edessä esiintymisestä ja pystyä ve

tämään show tarpeen vaatiessa. Myös 

ympäristön aistiminen suorituksen ai

kana on tärkeää eli esimerkiksi tuulen 
suunta ja voimakkuus ovat huomatta
via tekijöitä freestylen onnistumisen 

kannalta. 

AloittelevalIe freestylen tai yksilö

lajien harrastajalle Sune suosittelee eri

tyisesti paljon kärsivällisyyttä. Touhu 
pitää ottaa hauskanpidon kannalta. Jos 
heittäminen ei tunnu hauskalta, kan

nattaa tehdä jotain muuta. Vain harvat 
haluavat treenata tarpeeksi tullakseen 

todella hyväksi. Yhdistelmä voitontah

to ja hauskanpito on erityisesti 

joukkuelajeissa ongelma; osa joukosta 

pelaa tositarkoituksella ja osa huvin 
vuoksi. Yksilölajeissa on se hyvä puo
li, että saa pelata vain omalle itselleen. 

Sune ei halua treenata viisi kertaa 

viikossa voittaakseen ultimatessa, mut

ta silloin kun pelaa tai treenaa, tekee 

sen täysillä. Hän haluaa aina voittaa 

kun pelaa, tosin suoritusten onnistumi

nen on tärkeämpää kuin palkinnot ja 
tittelit. Kysyttäessä onko liito kiekko 

elämäntapa hän vastasi: "Kyllä". «» 



Wasa Open V, 3.-4.5.1997 Vaasa 

Me pelaa:rn:rne taas! 

Tervetuloa kevään liitokiekkoilutapahtumaan Vaasaan. 

Vapun jälkeen pelataan kiekkogol6a Suomen 
nuorimmassa rahaturnauksessa. 

Aikataulu: 

3. 5. lauantai Hietasaari, ilmoittautuminen alkaa klo 

10.30. Klo 11.00 Hietasaari 2 x 18 reikää, välissä lounas

tauko. 
4.5. Sunnuntaina klo 10.00, 18 reikää Arboretum-puistos

sao Finaali 5 parasta (+ tasan olevat) 

Pro-sarjassa 5 parhaan finaali, rahapalkinnot, pro-sarjan 
voittajalle 1000 mk. Minimi palkintorahamäärä 1900 mk. 
Osallistumismaksu 80 mk. Turnauksen ratoihin voi 

tutustua ratamestari A-P Korkeamäen opastuksella. 

Ennakkoilmoittautuneiden joukossa mestari Laukko sekä 

joukko pahimpia haastajia. 
Ennakkoilmoittautumisia ottaa vastaan A-P Korkeamäki. 
puh. 02040-74164 tai 0400-667 278 
email: ari-pekka.korkeamaki@tele.fi 

World's Biggest Disc Golf Weekend 17.-18.5.1997 

Tänä vuonna WBDG-tapahtuma järjestetään samanaikaisesti VKG-kilpailujen 

yhteydessä lauantaina ja sunnuntaina. Tapahtumien järjestäjiä löytyy myös 
VKG-paikkakuntien lisäksi muilta paikkakunnilta. Lisätietoja tapahtumista voit 

kysellä Seppo Niemiseltä. 

Topeeka 82,61800 Kauhajoki. 

puh. 06-2311495, fax 06-2315022 
email: seniemi@kauha.kauhajoki.6 

The 13th Annual International Seppo Nieminen Finnish 
Flying Disc Golf Classic 

A EuroTour Event August 2-3,1997 in Helsinki, Finland 

SCHEDULE 

Saturday, August 2: Tullisaari Recreational Park, 

Laajasalo 
10.00 Players' meeting 

11. 00 First round 1-18 holes 

Lunch 

14.30 Second round 1-18 holes 

Sunday, August 3: Suomenlinna (Viapori) Island 
11.00 Third round 1-18 holes 

14.30 FINAL: 5 best and ties 1-9 holes 

The courses will have baskets. Points are cumulative. 

PDGA rules will apply. 
Purse minimum $500. 
Entry fee 120 FIM or equivalent includes a tournament 

memeto. 
Pre-registration recommended. Late (on site) registration 

140 FIM. 

Register early to quarantee entry. Max. 90 entrants in 

registration order. 

Only paid registration quarantees entry. 

As a bank payment to account: 
WOC 1997 
Merita Bank Ltd 

Kauhajoki-Finland 

Account n:o 106051-953 

Or by sending a bank draft, travellers cheques to Seppo 

Nieminen or WOC 1997 
Topeeka 82 
61800 Kauhajoki 
Finland 

Divisions: Open. Women and Masters if enough 
entrants. 

The tournament is truly a classic. The second oldest 
continuously run tournament in Europe. Make it 

memorable again by being there in person! 

Combine Seppo Nieminen Classic with WOC 97, 
The WFDF Overall World Championships. 
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26.TAMMIKUUTA KOKOONTUI SEKAVA JOUKKO ALAIKÄISIÄ LÄTYNVISKELIjÖITÄ RATKO

MAAN KESKINÄISTÄ PAREMMUUTTAAN. jani lehto, siru sihvonen 

kaikki tilastot ja asiantuntijat ovat jo pidempään 
väittäneet, että ultimate on saanut lisää aktiivisia har
rastajia varsinkin juniori-ikäisten joukosta.Tätä väittämää 

oli vaikea uskoa, kun oli seuraamassa junnujen halli-SM-kisoja. 
Paikalle oli saapunut vain viisi joukkueellista nuoria ultimatisteja, 
vaikka resursseja olisi ollut enempään. Toki tulee muistaa, että 
kymmeniä viime vuoden junnuja on saavuttanut täysi-ikäisyy
den. 

Vaikka joukkueita oli vähän, oli yritys ja tahto nostaa katon 
paikoiltaan. Karvaita tappioita ja iloisia voittoja koettiin, ja jos 
aina ei onnistanut, niin yritettiin uudestaan.Yrityksestä ja kärsi
vällisyydestä junnut tulisikin palkita, sillä muutamia kertoja maalia 
saatiin yrittää toistakymmentä kertaa, kunnes se lopulta onnistui. 
Vaikka junnut eivät vielä juhlineetkaan hienoilla ja näyttävillä 
maaleilla, on varmaa, että tulevaisuudessa saa moni nykyisistä 
pelaajista juoda tappion karvaan pikarin. 

Ottelut eivät olleet kovin tiukkoja yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta. Hamina ja Discus ottivat toisistaan mittaa tosissaan. 
Ottelu eteni aina päätöshetkille asti tasatahtiin, kunnes aika lop
pui. Yliajalla käytiin tähänastisen sisäkauden huikein jännitys
näytelmä. Tasatilanteessa molemmat joukkueet pääsivät 
yrittämään voittomaalia useaan otteeseen. Tällä kertaa Discus 
kuitenkin onnistui ja voitti 14-13. 

Finaaliin pääsivät HUT ja SOS. Moni oli miettinyt, pystyykö 
HUT voittamaan kolmannen kerran peräkkäin. SOS oli HUT:lle 
uusi fjnaalivastustaja, sillä kahdella aikaisemmalla kerralla oli 
Discus joutunut nielemään tappion. SOS näytti heti alussa, miten 
peli tulee kulkemaan. Se ei antanut HUT:lle paljonkaan mahdol
lisuuksia ja vei junnujen sisävaltikan Sipooseen ... 

P I K K U S I P 0 0 LA I S ET 

VOITTIVAT 

JUNNUJEN HALLI-

MESTARUUDEN 

sos:lle historiansa 

ensimmäinen sm-kulta 



Suomen Liikuntakulttuurin ja 
urheilun ansiomitali kullatuin ristein 
Seppo Niemiselle 

lIlTOKI EKKOLlITON SYYSKOKOUKSESSA LUOVUTETTII N OPET

TAJA' FM SEPPO NIEMISELLE OPETUSMINISTERiÖN HÄNEL

LE MYÖNTÄMÄ ANSIOMITALI KULLATUIN RISTEIN. MITALI 

MYÖNNETÄÄN TUNNUSTUKSEKSI SUOMEN LIIKUNTAKULTTUU

RIN JA URHEILUN HYVÄKSI TEHDYSTÄ TYÖSTÄ. 

Olet Suomen liitokiekkoilun isä ja 
perustit Suomen Liitokiekkoliiton. 
Miten kaikki sai alkunsa? 
Tutustuin liitokiekkoon, frisbee
kiekkoon, ensimmäisen Yhdysvaltain 
matkani aikana kesällä 1968. Siltä mat
kalta ovat perua ensimmäiset kiekkoni. 
Perinpohjaisemmin tutustuin frisbee
kiekkoihin ollessani opettajana Yhdysval
loissa 1970-71. Silloin frisbee oli minul
le lähinnä mukava lelu ja ajanviettoväline. 
Toin kuitenkin useita kiekkoja kotiin ja 
heitteiin niitä aluksi lähinnä veljeni kanssa 
puutarhassa ja rannoilla. Muutettuani 
1972 Helsinkiin silloiseen toimeeni Suo
mi-Amerikka Yhdistysten Liittoon jat
koin harrastusta aktiivisemmin Suomes
sa asuvien amerikkalaisten ja Helsingin 
Suomi-Amerikka Yhdistyksen nuoriso
osaston jäsenten kanssa. Suomessa pa
rikin LP-levyäkin tehnyt bluegrass-Iau
laja Mike Westhues oli eräs ahkerimpia 
heittotovereitani. Heittelimme mm. Hie
taniemessä ja Kaivopuistossa pituutta, 
koppauksia ja alkeellista freestylea. 

Työssäni pääsin useita kertoja vuo
dessa matkustamaan Yhdysvaltoihin, ja 
näillä matkoilla heräsi ajatus aloittaa 
frisbee-kiekkojen maahantuonti sekä 
harrastus- ja kilpailutoiminta Suomessa. 
Noina aikoina ne kulkivat tiukasti käsi 
kädessä. Suomessa perustin yhtiön, 
Amexpo Oy:n, frisbee-kiekkojen maa
hantuontia varten 1976. Kävimme Ruot
sissa katsomassa mallia ja toin ensim
mäisen erän kiekkoja maahan tanskalai
selta lisenssivalmistajalta. Myöhemmin 
syksyllä 1977 muutin Kaliforniaan ja otin 
yhtiööni kaksi vähemmistöosakasta hoi
tamaan frisbee-kiekkojen markkinointia 

ja saattamaan Suomen Frisbee Liiton 
perustamisen loppuun. Niinpä Suomen 
Frisbee Liiton, myöhemmin Suomen 
Liitokiekkoliiton viralliseksi perustamis
vuodeksi tuli 1978. 

Kaliforniassa jatkoin harrastusta to
della aktiivisesti ja otin osaa MM-kisoi
hin ensimmäisen kerran 1978. 

Liiton nykytilanne ja tulevaisuus? 
Valtionavun myötä liiton toiminta on 
varsin turvattua tiettyyn mittaan asti. 
Yksilölajien puolella harrastajien luku
määrän ja ehkä laatukin pääsi välillä 
hiipumaan uhkaavasti. Toivottavasti tä
män vuoden MM-kisat tuovat piristystä 
tilanteeseen. Kiekkogolf voi kohtalaisesti 
ja tasokin on kohtuullinen.Joukkuepeli
puolella ultimate voi hyvin, etenkin pää
kaupunkiseudulla. Suomessa on jo vuo
sia ollut tasokkaita joukkueita. Liitossa 
pitkään vallinnut juopa ultimaten pelaa-
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jien ja yksilölajien välillä on huolestutta
va ja hyvin lyhytnäköistä. Tilanteen kor
jaamiseen on kiinnitettävä huomiota 
mitä pikimmiten.Toivottavasti uuden pu
heenjohtajan tuoma naisenergia ja laa
ja-alaisuus johtavat eri lajien tasapuoli
sempaan edistämiseen liiton sisällä! Jos
kus tuntuu siltä, että vapaa idealistinen 
harrastustoiminta ilman valtion rahaa on 
siunauksellisempaa. 

Olet myös Maailman Liitokiekko
liiton perustajia ja ollut sen Halli
tuksen jäsenenä vuosina 1990-93. 
Kerro sen menneisyydestä, nyky
hetkestä ja tulevaisuudesta. 
Olin tosiaankin mukana Helsingborgissa 
1985 WFDF:n ensimmäisessä kongres
sissa. Dan Roddick ja muutamat muut 
olivat epävirallisesti antaneet Charlie 
Langdon-Meadille ja Johan LindgrenilIe 
tehtäväksi valmistella uuden maailman
liiton perustamista, josta päätös olikin 
tehty Örebrossa 1984. Helsingborgissa 
järjestö sitten virallisesti perustettiin ja 
sille valittiin puheenjohtaja ja muut toi
mihenkilöt. Itse olen ollut kahdesti 
WFDF:n kongressin puheenjohtajana ja 
vaimisteiin viimeistä edellisen sääntö
muutoksen, joka oli kyllä suuri urakka. 

Maailman Liitokiekkoliitto on saavut
tanut lähiaikoina huomattavia edistys
askeleita: Se on täysjäsen GAISF:ssa (Ge
neral Association af International 
Sports Federations)ja WGA:ssa (World 
Games Association). Joissakin asioissa 
liitto potee samoja tauteja kuin Suomen 
liittokin.Tahtoo olla, että Yhdysvalloissa 
niin UPA kuin PDGA sanelevat mittä 
tehdään ja WFDF tulee perässä. Uskoi
sin kuitentin, että näkyvyys Maailmanki
soissa tuo liitokiekkoijoille lisää harras
tajia. Liitokiekkoilun alkuaikoina puhut
tiin jopa olympialaisista. Näitä puheita 
ei ole enää kuulunut, eikä se olisikaan 
realistista. Maailman Liitokiekkoliiton 
tulevaisuuden ratkaisee se, miten hyvin 
amerikkalaiset lähtevät siihen mukaan ja 
miten tasapuolisesti se valvoo kaikkien 
jäsentensä etua. 



Kilpailusaavutuksesi ja mitä niistä 
arvostat eniten? 
Aloitin harrastuksen aikuisiällä, joten 
saavutukseni ovat lähinnä seniori
sarjoissa. Olen voittanut DDC:n maail
manmestaruuden Masters-Iuokassa kol
me kertaa, 1982, -84 ja 85, sekä Grand 
Masters-Iuokassa I 990.Yleismestaruus
kilpailussa olin hopealla 1989. Kaliforni
an mestaruuden voitin discathonissa 
1981. Euroopan yleismestaruuden voi
tin 1986 ja samana vuonna erikseen 
kiekkogolfissa.Avoimessa luokassa Suo
men mestaruuksia on jokunen, 
viimeisin tuplakiekossa 1996, 
sekä lukuisia mestaruuksia 
Masters- ja Grand Masters
luokissa. Makeimmat ovat en
simmäinen tuplakiekon MM 
sekä Euroopan yleismestaruus 
1986. Se oli kiinni viimeisestä 
heitosta matkakoppauksessa! 

Vuonna 1995 sait valmiik
si ainutlaatuisen liitokiek
koaiheisen tutkielman 
"Let's Talk Frisbee. The 
language and culture of 
flying disc with a lexicon 
of flying disc vocabulary". 
Tutkielma on osa englantilai
sen filologian laudatur-arvosa
naa ja on tietääkseni ainoa sen 
tasoinen ja laajuinen liito
kiekosta tehty yliopistot yö 
maailmassa. Muutamia semi
naaritöitä on kyllä tehty. 
Käytössäni oli varmaankin 
Suomen oloissa ainutlaatuinen 
kokoelma liitokiekkokirjal
lisuutta: kirjoja, lehtiä, mittava 
haastattelututkimus Yhdysval
loista ja kirjeenvaihtoa 
frisbeelegendojen Stancil Johnsonin, Ed 
Headrickin, Dan Roddickin ja muiden 
kanssa. 

Esittelen tutkielmassa liitokiekkoilun 
historiaa ja eri pelilajeja ja tarkastelen 
liitokiekkoilua kulttuuri-ilmiönä käytetyn 
kielen kautta. Frisbeestä tai liitokiek
koilusta on toki kirjoitettu kirjoja, mut
ta ensimmäisen kerran erottelen liito
kiekkoilun historiaa eri aikakausiin. Tut
kielman pääanti on kuitenkin sanasto
tutkimus. Tarkoituksena on ollut selvit
tää millaista liitokiekkoilun kieli on ja mi
ten sanoja on syntynyt liitokiekkoilun 
alakulttuuriin ja kieleen.Tavat eivät eroa 
muista sananmuodostusprosesseista. 
Tutkielman osana on 770 hakusanaa kä
sittävä liitokiekkoilun slangisanasto.Täl-

le sanasto lIe olisinkin toivonut kustan
tajaa ja laajempaa julkisuutta. Itse asias
sa koko tutkielma ansaitsisi tarkemman 
esittelyn, sillä akateemisuudestaan huo
limatta sen luulisi kiinnostavan kaikkkia 
vakavia liitokiekkoharrastajia. Sanastosta 
voit selvittää esim. mitä tarkoittaa 
anhyzer, f1amingitosis, heinous, rad, zoney 
jne. 

Mitä Opetusministeriön mitali 
merkitsee sinulle ja Suomen Liito
kiekkoliitolle? 

Meillä Suomessa on sellainen kulttuuri, 
että aiheetontakin kritiikkiä, kateutta ja 
moitetta tarjotaan kovin usein ja helpos
ti. Kiitosta saa harvemmin. Vaikka sano
taankin, että kissa kiitoksella elää, on kii
tos aina paikallaan. Liitokiekko niin ur
heiluna kuin järjestötoimintanakin on ol
lut pääharrastukseni 20 vuoden ajan. Pa
nostusta liitokiekkoiluun ajallisesti tai 
rahalla mitattuna en uskalla edes arvioi
da. Siksi olen erittäin tyytyväinen, että 
olen saanut siitä tunnustusta. Olen iloi
nen saamastani mitalista, tunnen että 
olen ansainnut sen,ja samalla toivon että 
liitokiekkoväki näkee sen symbolina liito
kiekkoilun yleiselle arvostukselle valtion 
ja muun urheiluelämän taholta. Minulle 
myönnetty mitali on yksi merkki sitä, 
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että liitokiekkoilu nähdään urheiluna 
muiden urheilulajien joukossa ja Suomen 
Liitokiekkoliitto täysivaltaisena urheili
järjestönä. Kyllä se melko lailla juhlistaa 
20 vuotta sitten aloitettua projektia. 

Kesällä Suomessa järjestettään 
yksilölajien MM-kisat.Jokunen sana 
aiheesta? 
MM-kisoista löytynee tietoa muualla leh
dessä. Toivoisin, että kaikki suomalaiset 
liitokiekkoilijat kokisivat MM-kisojen 
myöntämisen Suomeen arvostuksen ja 

luottamuksen osoituksena ja 
panostaisivat kukin omalla ta
vallaan kisaan, osoitetun luot
tamuksen arvoisesti. Kyseessä 
saattaa olla monille ainutkertai
nen tapahtuma. Kisojen onnis
tuminen on kaikkien suoma
laisten liitokiekkoilijoitten yh
teinen kunnia-asia. 

Ketä tai keitä liitokiekkoi
lijoita arvostat eniten? 
Ensimmäisenä tulee mieleeni 
Dan "Stork" Roddick. Hän 
edustaa mielestäni parhaiten 
liitokiekkoilun ihanteita pelaa
jana, organisaattorina ja 
järjestömiehenä. Dan on anta
nut mielestäni ylivoimaisesti 
eniten liitokiekkoilulle.Thomas 
Lindell Ruotsista on toinen ar
vostamani pelaaja: hyvä, taitava 
kilpailija ja aina ystävällinen. Pe
laaja joka vierailijanakin pyytä
mättä tarttuu koriin ja kantaa! 
Ja vielä tulee mieleen jo edes
mennyt Johnny Roberts Las 
Vegasista. Siinä pelaaja jolla riitti 
aina aikaa, neuvoja ja ystävälli-
syyttä. Erityisesti senioreitten 

MM-kisoissa tapaa kyllä monia ihailtavia 
persoonallisuuksia. 

Suomessa on monia aktiivipelaajia, 
joita arvostan, jo lopettaneista arvostan 
Kari "Käppi"Vesalan suorituksia ja eten
kin itsensä voittamista. Mika Nordman 
oli mielestäni yksi maailman lahjakkai
mmista freestylisteista.Arvostan monia 
liitokiekkoystäviäni, jotka jaksavat järjes
tää kisoja ja tapahtumia. Haluan tässä 
omasta puolestani kiittää kaikkia niitä 
kanssapelaajiani ja ystäviäni, joiden avul
la on monet kisat järjestetty, korit, köy
det ja telineet kannettu ja pidetty yllä 
sitä aitoa, alkuaikojen spiritiä. .. 

haastattelija: Sami Loukko 
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kiekkoa ja kulttuuria 

e dellisistä MM-kisoista on ku

lunut jo 4 vuotta. Vaikka US 

Open-kisat välivuosina vastaa

vat useinkin tasoltaan ja osanottaja

määrältään MM-kisoja, jää muiden 

kuin pohjoisamerikkalaisten osanotto 

niissä pieneksi. Sitä tärkeämpää onkin, 

että MM-kisat järjestetään Euroopas

sa Vaikka kisojen järjestäminen 

asettaakin järjestäjien voimat koetuk

selle ja taloudellinen riski on suuri, on 

kisojen järjestäminen kunnia-asia. Sa

moin on kunniaksi suomalaiselle liito

kiekkoilulle, että kisoja tarjottiin järjes

tettäväksi nimenomaan Suomeen. Mei

dän pitää pystyä vastaamaan haastee

seen. Kunnialla läpiviedyt kisat vaati

vat kuitenkin tähänastista useampien 

panosta. Vapaaehtoisista järjestäjistä, 

toimihenkilöistä ja toimitsijoista on 

edelleen puutetta. Samoin kisojen on

nistumisen taloudelliset edellytykset 

kaipaavat varmistusta. Jokaiselle 

halukkaalle on tilaa. Kisojen varain

hankinnassa jokainen suomalainen 

liitokiekkoilija voi auttaa. 

U
lkomaisissa kisoissa on käynyt 

kovin usein niin, että muualta 

saapuneet kilpailijat oppivat 

tuntemaan majapaikkansa ja kisa

kentät. Ympäröivästä yhteiskunnasta, 

yhteisöstä ja seudusta on jäänyt vain 

kalpea kuva. Haluamme tarjota osan

ottajillemme parempaa. Haluamme 

ulkolaisten vieraittemme saavan kuvan 

Suomesta luonnonkauniina, puhtaana 

maana, jossa on voimakkaan perinteen 

lisäksi vireä talouselämä, korkea tek

nologia ja omaleimainen kulttuuri. Tä-

SUOMEN LIITOKIEKKOVÄKI VALMISTAUTUU SUOMALAISEN 

LIITOKIEKKOILUN TOISTAISEKSI KOVIMPAAN KOITOKSEEN: 

YKSILÖlAJIEN MAAILMANMESTARUUSKISOIHIN 1997. 

män takia kisat käydään usealla paik

kakunnalla: Kuortaneella, Vaasassa ja 

Helsingissä. 

Pyrimme tarjoamaan vieraillemme 

hyvin järjestetyt kisat sekä elämyksiä; 

muistoja joiden takia tänne voi tulla 

toistekin. Tähän kaikkeen tarvitaan 

kaikkien suomalaisten liitokiekkoi

lijoitten panostusta liitokiekkoilun pio

neerien hengessä. 

Suomalaisilla pelaajilla on realisti

set mahdollisuudet saavuttaa hyviä si

joituksia useissa lajeissa sekä yhteispis

teissä. Kotikenttäedusta ei turhaan 

puhuta. Kisat ovat monille ensimmäi

nen tilaisuus saada kosketusta lajin 

maailman kärkeen. Kisat ovat mahdol

lisesti monille myös ainoa tilaisuus kil

pailla maailmanmestaruuskisoissa. Si

täkin suuremmalla syyllä jokaisen kyn

nelle kykenevän suomalaiskiekkoilijan 

soisi panostavan kaikkensa koti

kisoihin. 

t oivotamme kaikki suomalaiset 

liit~~ie~koilijat t~rvetul.lei.ksi 
yksilolaJlen MM-kisaan -JärJes

täjänä, kilpailijana ja vieraana. 

WOC 1997 JÄRJESTELY

TOIMIKUNTA 

SEPPO NIEMINEN 
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Vain täytetty ilmoittautumis

lomake ja maksettu osallistumis

maksu takaa osallistumisen kisoihin, 

tee se nyt! 

Pelipaikat ovat Kuortane, Vaasa ja 

Helsinki. Kuortaneella majoittu

minen on Urheiluopistolla. Erit

täin edullinen hinta sisältää täysihoidon 

-kolme ateriaa päivässä. Käyttämällä 

opiston palveluja saamme kaikki Kuor

taneen kentät ja 110 x 50 m hallin il

maiseksi käyttöömme. Helsingissä on 

varattu edullinen majoittumismahdol

lisuus Satakuntatalolla. Majoittuminen 

sisältää aamiaisen. 

S aapuminen, orientaatio ja avajai

set ovat maanantaina 4. 10. 

HYÖDYLLISTÄ TI ETOA 

MM-KISOISTA 

Kuortaneella. Pyrimme järjestämään 

avajaisista juhlalliset. Pelaajien olete

taan olevan tällöin paikalla. Varsinai

set pelit alkavat tiistaina klo 8.00. 

P
aras matkustustapa Kuortaneelle 

on varaamamme Liitokiekko

juhlavaunu junassa. Hinta $25 on 

sponsoroitu ja edullinen. Hinta sisäl-

tää bussikuljetuksen Seinäjoelta Kuor

taneelle (40 km) Vaunun edellytykse

nä on väh. 50 matkustajaa. Kuortane 

on n. 350 km Helsingistä. 

kuljetus Kuortaneelta Vaasaan on 

busseilla. Kuljetus sisältyy osal

listumismaksuun. Vaasassa meille on 

varattu yli 200 metrin kenttä pituutta 



ja koppauksia varten. ME-heitot ovat 

mahdollisia! Siirtyminen Kuortaneelta 

Helsinkiin tapahtuu samaten busseil

la, mikä sisältyy ilmoittautumismak

suun. Helsingissä käytämme pääsään

töisesti julkisia kuljetuspalveluita. On 
mahdollista että lauantain finaaleihin 

Talissa on bussit käytettävissä. 

k uo:taneella järje~täm~e ~he~s
ohjelmaa perheenjäsenilie Ja VIe

railijoille. Kuortaneen Urheiluopisto 

sijaitsee kauniilla paikalla järven ran
nalla. Paikka on tutustumisen arvoinen 

myös oman maan kilpailijoille ja tarjo
aa erinomaiset puitteet kisoille. 

O sallistumismaksuun sisältyy 

Player package. 

S uuri osa kilpailijoista saapuu maa

han jo ennen viikonloppua ja osal
listuu pro golf-kisaan. Kisasta tulee 

erinomainen lämmittely MM-kisalle. 

MM-kisan jälkeen osa pelaajista esiin

tyy Lahdessa Maailman Kisoissa. 

Osanottomaksut ym. on ilmoitettu 
US dollareina. Suomalaiset voivat 

maksaa eri maksuja joko luottokortilla 

ja Suomen markkoina dollareita vas

taavan määrän päivän kurssiin. Kos

ka vastaanottotili (WOC 1997, Merita 

Kauhajoki, 106061-963) on valuutta
tili, automaattimaksu ei ilmeisesti on

nistu, vaan maksu pitää suorittaa vir
kailijan kautta. Tarpeen vaatiessa 

voimme ilmoittaa muun maksutavan. 

Pidätämme oikeuden muuttaa maksu

ja huomattavien kurssimuutosten ta

kia. 

O lemme varanneet tarpeellisen 

määrän paikkoja niin Kuortaneel
ta kuin Satakuntatalolta. Emme voi 

kuitenkaan pitää paikkoja loputtomiin. 

Ilmoittaudu ja tee asumisvarauksesi 

ajoissa! 

Annamme mielellämme lisätietoa. 

Oheiset englanninkieliset tiedotteet ja 

kaavakkeet antavat tarpeellista lisätie

toa. 

WOC 1997 
SEPPO NIEMINEN 

TOPEEKA 82 
61800 KAUHAJOKI 

06-2311495 
FAX: 06-2315022 

WOC 97 ACCOMMODATION, 

MEALS, FACI LITI ES 

Kuortane Sports Institute and Traning Center 
Full room and board: breakfast, lunch, dinner. 

Levell 
hotel standard; double occupancy, sanitary accommodations mostly in room, a 
few shared by a cell of 3 rooms. Intended stay: Monday,Aug. 4 to Friday,Aug. 8 
(4 days) 

$ 60 Iperson/day 

Level II 
row houses, double or triple occupancy. Rooms share sanitary accommodations 
and a lounge with a kitchen, TV and telephone. 

$ 55 Iperson/day 

Single room $ 80/a day 

Spouses, other guests; same rates per person as players. 

Children: mattress space on floor, full board, 
7-14 years 
2-6 years 

Full board with bed 7-14 years 

Meals only 

Breakfast 
Lunch and/or dinner 

Adult 
$5 
$ 10 

7-14 
$4 
$ 8,50 

$ 40/child/day 
$ 32/child/day 
$ 45/child/day 

2-6 
$2,50 
$5 

Summerhotel Satakuntatalo, Helsinki, Finland 
Student dorm level rooms in downtown Helsinki: 
Shared sanitary accommodations in corridor 
Free sauna and breakfast included. 

Friday,Aug.8 to Monday,Aug. I I (3 nights or more. See below) 

Single occupancy $ 45/day/person 

Double occupancy $ 26/day/person 

Triple (5 rooms) $ 24/day/person 

Quadruple (5 rooms) $ 22/day/person 

State your preference when you make your reservation. If we cannot comply 
with your request, we will try to reserve the closest possible choice. 

IT IS POSSIBLE TO RESERVE ALL THESE THROUGH US THE SAME RATES 
APPLY BEFOREAND AFTER THE CHAMPIONSHIPS. GIVETHE CODEWORD 
'FLYING DISC' IFYOU MAKEYOUR RESERVATION DIRECTLY. 
You may also pay by credit card payable to Unella Oy (Mastercard, Visa or 
Eurocard) These rates are in force for the present. We reserve the right to 
change the rates due to currency exchange rate changes or other factors beyond 
our control. 
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• YOtlomän yön maassa 

Liitokiekon yksilö lajien MM-kisat 1997 
4.-10. 8., Kuortane - Vaasa - Helsinki 

MAANANTAI 4.8. 
09.58 
13.28 

16.00 

18.00 
20.00 

MM-kisan juhlajuna lähtee Helsingistä 
Tulo Seinäjoelle,VR:n bussikuljetus KuortaneelIe 
Ilmoittautuminen, kirjoittautuminen 
Urheiluopistolie 
Tiedotustilaisuus (kaikille osanottajille) 
Ilmoittautuminen loppuu 
Viralliset avajaisjuhlallisuudet 
Henkilökunnan kokous 

TIISTAI 5.8. 
08.00 Kiekkogolf alkukilpailut, avoin & naiset (1-18) 
10.30 Lounas 
1 1.00 Tarkkuus, alkukilpailut, avoin & naiset 
12.30 Tuplakiekko, alkukilpailut, avoin ja naiset 
15.30 Tuplakiekko, toinen kierros, avoin 
16.30 Discathon, alku kilpailut, avoin & naiset 
19.00 Maailman Liitokiekkoliiton (WFDF) kongressi 

KESKIVIIKKO 6.8. 
08.00 Kiekkogolf, toinen kierros (1-18) 
10.30 Lounas 
1 1 .00 Tarkkuus, toinen kierros, avoin 
12.00 Freestyle, alkukilpailut:Avoin 3 hengen joukkueet, 

naiset pareittain 
14.00 Tuplakiekko, kolmas kierros (kolmen edenneen 

10:n joukkueen poolin kaikki kaikkia vastaan-pelit 
= kymmenpelit, pelit 1-3), avoin 

15.30 Discathon, toinen kierros, avoin; naiset semifinaali 
17.00 Kiekkogolf semifinaali, avoin (1-9) 
20.00 Iltatilaisuus 

TORSTAI 7.8. 
07.15 Lähtö busseilla Vaasaan; monitoimiviheriö 
09.00 Pituus, alkukilpailut, avoin & naiset 
12.00 Pituus, toinen kierros, avoin 
13.30 Koppaukset, alkukilpailu: aikakoppaus, avoin & 

naiset 
14.45 Koppaukset, matkakoppaus: toinen kierros avoin & 

naiset semifinaali 
17.00 Lähtö KuortaneelIe 
20.00 Rantasauna, grillijuhla 

PERJANTAI 8.8. 
09.00 
10.00 
11.00 
11.30 

15.00 
15.30 
17.00 

Tarkkuus, semifinaali, avoin & naiset 
Freestyle, semifinaali, avoin & naiset 
Lounas 
Tuplakiekko, kolmas kierros (kymmenpelit, 
pelit 4-9), avoin 
Discathon, semifinaali, avoin 
Pakkaus 
Lähtö bussilla Helsinkiin 

21.15 Tulo Helsinkiin, majoittuminen SatakuntatalolIe 

LAUANTAI 9.8. 
Helsinki, Tali 

09.00 Pituus, semifinaali, avoin & naiset 
10.00 Koppaukset semifinaali, aika- ja matkakoppaus, 

avoin 
11.00 Koppaukset finaali, aika- ja matkakoppaus, naiset 
12.00 Koppaukset finaali, aika- ja matkakoppaus, avoin 
13.00 Tuplakiekko, semifinaali, avoin; finaali, naiset 
15.00 Tarkkuus finaali, naiset & avoin 
15.30 Pituus finaali, naiset & avoin 

Väliajalla mahdollisesti muuta ohjelmaa: 
kansainvälinen guts haasteottelu, lajidemo 
Iltaohjelmaa 

SUNNUNTAI 10. 8. 
Helsinki 

09.30 Kiekkogolf finaali, naiset (1-9) 
1 1.00 Kiekkogolf finaali, avoin (1-9) 
13.00 Discathon finaali, naiset,avoin 
13.30 Guts haasteottelu 
14.00 Tuplakiekko finaali, avoin 

Näytöksiä, ennätysyrityksiä 
15.15 Freestyle finaali, naiset,avoin 
16.15 Jam time, liitokiekko-opastusta yleisölle 
19.00 Palkintojenjako ja lopettajaisjuhla 

MAANANTAI 11. 8. 
Maailmankisat, Lahti: valittujen pelaajien näytöksiä 
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FLYING DISC WORLD OVERALL CHAMPIONSHIPS 1997 
WOC1997 

lUORIUI- HIlSIIKI (jj\Okl
ckon Suomessa _ ~ IP 

. Yottömän yön m:JaSS3 August 4-10, 1997 (check in Aug. 4) 

APPLICATION TO COMPETE 

MUST BE RECEIVED BY JUNE 30, 1997. EVENT MAY CLOSE AT AN EARLIER DATE IF FULL ( MAX. 120 TOTAL COMPETITORS). 

ENTER EARLY TO AVOID DISAPPOINTMENT. MAIL TO: Seppo Nieminen, Topeeka 82, 61800 Kauhajoki FINLAND. WOC info tel: -358-6-

2311495, fax:-358-6-2315022., mobile 358-400-261779, e-mail: seniemi@kauha.kauhajoki.fi. 

(PLEASE PRINT CLEARLY) 

FIRST NAME, ______ ~MIDDLE INITIAL __ LAST NAME _________ _ 

MAILINGADDRESS __________________________ _ 

CITY __________ STATE/PROVINCE ZIP CODE ________ _ 

CO UNTRY ___________ PHONE( ) ________________ _ 

DATE OF BIRTH ____________ .AGE _____ _ 

DIVISION (Check one) OPEN (men & women)__ WOMEN __ 
(COMPETITORS ELIGIBLE FOR OTHER DIVISIONS WILL BE RECOGNIZED AND AWARDED) 

ENTRY REGISTRATION & FEES (Check events in which you will be competing) 

GOLF_ DISCATHON_ DISTANCE_ DOUBLE DISC COURT_ 

ACCURACY_ SCF__ FREESTYLE __ (openlthreesomes only, womenlpairs only) 

SPIN DlRECTION (For SCF prelim site assignment) COUNTER_ (e.g. left backhand) CLOCK __ (e.g. right backhand) 

SIZE OF T-SHIRT__ (S,M,L,XL,XXL) 

TOTAL REGISTERATION FEE = US $100.00 

ENCLOSE INTERNATIONAL MONEY ORDER, TRAVELLERS CHEQUES OR OTHER 

INTERNATIONALLY ACCEPTED FORM OF PAYMENT PAYABLE TO SEPPO NIEMINEN WITH THIS FORM. YOU MAY ALSO PAY 

BY CREDIT CARD PAYABLE TO UNELLA OY (MASTERCARD, VISA OR EUROCARD. UNDERLINE WHICH CARD). FILL IN THE 

REQUlRED INFORMATION BELOW. 

________________ Expiration date _/_ Amount US$ __ _ 

Card number MonthlYear 

Remember your ad.dress and signature on the forml 

YOU MUST SIGN THE RELEASE BELOW BEFORE WE CAN ACCEPT YOUR ENTRY. 

RELEASE 
The undersigned Contestant hereby releases the promoters and organizers of the 1997 Flying Disc World Overall Championships (WOC 1997), their employees, officers, 
directors, agents; the tournament localities, their employees, officers, directors, agents and other personnel involved in orgaruzing, promoting, and publishing the Championships 
from any and all c1aims, demands and causes of action including but not limited to claims, demands and causes of action for Contestant's property,arising out of or in 
connection with Contestant's travel to Finland, stay in Finland, participation in the Contest, return from Finland etc. Nothing contained in this paragraph however, shall 
release Prornoters from their own willfuU fortious misconduct or active negligence. 

The Event Promoters may film andJor or videotape the contest (including pre-contest, intermission and post contest activities, hereinafter coUectively called the "Event") and 
may also grant one or more television networks, stations a ndJor other production cornpanies the right to broadcast and use the name, picture, portrait, likeness a nd voice of 
Contentant whlle participating in the Event and Contestant agrees that the Event promoters and /or its grantees may disserninate the same in any media or manner for 
porposes of trade and for advertising and promotional porpose, including but not limited to the advertising or promotion of television programs and in connection therewith 
the products or services of any sponsor thereof. In no event, however, shall any such use be in the manner of an endorsement of any product or sevices without the prior written 
consent of the Contestant. 

x~ ____________________________________ __ 
Signature of Contestant or parentllegal 
guardian if Contestant is under 18 years of age 

------------------------------
Date Social Security Number 



kisakalenteri kesälle 1997 
26.4. 
27.4. 

3.-4.5. 
17.5. 
18.5. 
17.-19.5. 
24.5. 
25.5. 
31.5. - 1.6. 

7.6. 
8.6. 
7.-8.6. 
14.-15.6. 
28.-29.6. 

5.-6.7. 
5.-6.7. 
12.7. 
13.7. 
12.- 3.7. 
18.-20.7. 
21.-26.7. 
26.-27.7. 
27.7.-2.8. 

2.8. 
3.8. 
4.-6.8. 
7.8. 
8.8. 
9.8. 
10.8. 
I 1.-12.8. 
12.-17.8. 
23.-24.8. 
24.-30.8. 

6.-7.9. 
13.-14.9. 
20.-21.9. 

EuroTour 
29.-30.3. 
10.-11.5. 
24.-25.5. 
31 .5.-1.6. 
7.-8.6. 
21.-22.6. 
5.-6.7. 
12.-13.7. 
23.-24.8. 
30.-31.8. 
20.-21.9. 

VKG 1, Meilahti, Helsinki 
VKG 2, Helsinki 

Wasa Open, Hietasaari I Arboretum,Vaasa 
VKG 3, Vierumäki 
VKG 4,Vihioja,Tampere 
EM-DOC, Oldenburg, Saksa 
yksilölajit,Turku, Ruissalo 
VKG 5, Ruissalo, Turku 
ultimate Itämeri Open, Riga, Latvia 

VKG 6, Kuortane 
VKG 7,Vaasa,Wasa Thunder 
ultimate SM, I osaturnaus, avoin ja naiset 
ultimate I divisioona, I osaturnaus 
ultimate juniori-SM 

SM-yksilölajit, Tali, Helsinki 
Albuch Open, Saksa 
VKG 8, Uimahalli, Kauhajoki 
VKG 9, Kirjurinluoto, Pori 
ultimate SM, II osaturnaus, avoin ja naiset 
EM-Golf, Linköping, Ruotsi 
Swedisc Open, Kalmar, Ruotsi 
ultimate I divisioona, II osaturnaus 
ultimate seurajoukkue-MM,Vancouver, Kanada 

Sami Loukko 09-6845846 
Ismo Lindberg 09-5632409 

A-P Korkeamäki 0400-667278 

Jussi Meresmaa 03-3560056 

Markku Paju 02-4692 800 

Seppo Nieminen 06-231 1495 

Ilkka Tamminen 06-231 1282 
Marko Timonen 

13th Seppo Nieminen golf classic, Tullisaari, Helsinki Seppo Nieminen 06-231 1495 
13th Seppo Nieminen golf classic, Suomenlinna, Helsinki 
WOC Kuortane Seppo Nieminen 06-231 1495 
WOC Vaasa 
WOC Kuortane 
WOC Tali, Helsinki 
WOC Helsinki 
World Games, Lahti 
MM-golf, Charlotte, USA 
SM-parigolf, Vaasa, Wasa Thunder 
ultimate EM, Millfield, Englanti 

ultimate SM, 111 osaturnaus ja finaalit, naiset ja avoin 
SM-golf, Munkkiniemi I Tullisaari, Helsinki 
SM-joukkuegolf, Tampere 

EuroTour B Namur, Belgia 
EuroTour B Geneve, Sveitsi 
EuroTour B Helsingborg, Ruotsi 
EuroTour B Braunschweig, Saksa 
EuroTour B Oslo, Norja 
EuroTourA Berlin, Saksa 
EuroTourA Bern, Sveitsi 
EuroTour B Helsingör, Tanska 
EuroTour B Colchester, Englanti 
EuroTourA Tukholma, Ruotsi 
EuroTourA Weilheim, Saksa 
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UL TIMATETULOKSIA 
Avoimen pistenikkarit 

1. LEHTO TOMMI HAKUNA MATATA 
2. SUURNÄKKI MATTI LAHTI TRASH 
3. HOLOPAINEN SAMI LAHTI TRASH 
4. SUURNÄKKI OLLI HELSINKI FLYERS 
5. JÄÄSKELÄINEN P 
6. MANNINEN JERE 
7. SEPPÄLÄ MIKKO 
8. REPO ARI 

ÖUNAP PEETU 
10. KÄRKKÄINEN J 
II. HÄKKILÄANTTI 

SIPOO ODD STARS 
HAKUNA MATATA 
HUT 
HELSINKI FLYERS 
HUT 
FDAKKU 
SIPOO ODD STARS 

12. SAARINEN HANNU DISCUS 
NEVALAINEN VILLE SIPOO ODD STARS 

14. HIRVONEN JUHA HUT 
15. ASIKAINEN TONI HAKUNA MATATA 

BRUNS TOMI FD AKKU 
17. VASKIO TIMO HAKUNA MATATA 

18. JALOVAARA T HAKUNA MATATA 
SUOMELA HARTTI HAKUNA MATATA 
KORHONEN M DISCUS 

21 . KUUSAKOSKI TIMO FD AKKU 
RANTALAINEN ARI DISCUS 

23. ERVAMAA J FD AKKU 
24. MÄKI EERIKKI LAHTI TRASH 

PENSALA ESA DISCUS 
26. VARO VILLE HELSINKI FLYERS 

27. RINNE JOHAN FD AKKU 
28. PUNKARI MIKA FD AKKU 
29. NIEMI PASI DISCUS 
30. SÄÄSKI LAHTI P DISCUS 

YLÖNEN TOMMI DISCUS 
MARSIO MIKKO HELSINKI FLYERS 

Divarin piste pörssin viiden kärki 

1. KimmoVuorinen WWW 
2. Kimmo Kinnunen sas 
3. 
4. 
S. 

Harri Taro 
Topi Haaramo 
Haatainen Pasi 

Turku Terror 
Farmers 
WWW 

30 
44 
32 
51 
26 
30 
25 
21 
10 
20 
27 
38 
28 
29 
28 
27 
24 
17 
16 
14 
22 
29 
20 
7 
2 
7 
18 
12 
20 
5 

9 

m 
16 
30 
II 
29 
12 

m 
53 
22 
32 
10 
33 
28 
27 
27 
38 
26 
18 
6 
16 
14 
14 
15 
15 
19 
20 
22 
13 
6 
14 
23 
28 
22 
10 
14 
5 
19 
23 
15 

s 
33 
18 
36 
IS 
27 

vastaus sääntöcaseen 

Ei saa. 

yht 
83 
66 
64 
61 
59 
58 
52 
48 
48 
46 
45 
44 
44 
43 
42 
42 
39 

36 
36 
36 
35 
35 
34 
30 
30 
29 
28 
26 
25 
24 
24 
24 

yht 
49 
48 
47 
44 
39 

404.03.B (3)Pelin jatkaminen: Kun peliä jatketaan 
loukkaantumisaikalisän jälkeen, pelaaja, jolla oli kiek
ko hallussaan, kun aikalisä tuli voimaan, panee sen 
peliin. Kiekko pannaan peliin siltä paikalta, missä se 
oli aikalisän alkaessa. Peli alkaa seis-tilanteesta. Kaik
kien muiden pelaajien on asetuttava niille paikoille, 
joilla he olivat pelin keskeytyessä. Pelaajat eivät saa 
asettua uusiin asemiin loukkaantumisaikalisän jäl
keen, ellei se ole myös joukkueen aikalisä. 

Naisten sarjan pörssihait 

1 . Sara Wickström 

2. Julia Jouhki 
Merja Nieminen 

4. Pauliina Kääntee-Valkama 
5. Tuuli Saarento 
6. Paula Jussila 
7. Riitta-Liisa Soner 
8. Pirjo Happo 

9. Jonna Saarinen 
10. Minna Strömberg 

Pirjo Rajala 
12. Tea Lindberg 
13. Reija Ylönen 
14. Kati Kangasluoma 
15. Johanna Salminen 

Anna-Maria Sipponen 
17. Jenni Oksanen 
18. Siru Sihvonen 

Mari Paloheimo 
Vera Talvitie 
Susanna Vuorela 

22. Eva Hiitola 
Pia Fallenius 

24. Anna-Mari Laitila 
25. Kati Manni 

Taina Holappa 
Sara Carlberg 
Essi Manni 
Katja Kosonen 

30. Milja Kurki 
Miia Kiesiläinen 
Miisa Niemi 
Laura Salmikivi 
Meri Kauppinen 
Päivi Nissinen 

36. Annamaija Kalli 
Laura Varpasuo 

m 

Discus 21 
Atletico 20 
Inkkarit 7 
Inkkarit 42 
Inkkarit 4 
Atletico 23 
HUT 15 
HUT 25 
Discus 18 
Discus 7 
Atletico 5 
Grasshoppers 4 
Discus 10 
Ultimathule 26 
Atletico 17 
Atletico II 1 0 
EUC 14 
Flyers 23 
Atletico 22 
EUC 18 
Ultimathule 12 
HUT 15 
Atletico 14 
EUC 10 
Inkkarit 21 
Discus 18 
Atletico II 1 7 
Flyers 15 
Inkkarit 12 
EUC 13 
HUT 10 
Atletico 7 
EUC 6 
Atletico II 4 
Ultimathule 
Grasshoppers 10 
Inkkarit 8 

5+1 vastaul<set 

32 
26 
39 
2 
39 
19 
24 
II 
16 
26 
28 
28 
20 
2 
10 
17 
12 

2 
3 
7 
13 
9 
10 
13 
1 

4 
5 
7 
10 
8 
II 
14 
15 
17 
20 
10 
12 

1. vuonna 1991, 3 vuoden koeaika. Nyt olemme 
täysjäseniä SLU :ssa. 

2. Bill Wright 
3. vuoden liitokiekkoilijat viimeisiltä viideltä 

vuodelta (Asikainen, Lehto, Hämäläinen, 
Pursio/Saarento, Meresmaa) 

4. Hollannissa kesällä 1993. Sijoitus EM hopea 
5. kofeiini, kun virtsan kofeiinipitoisuus ylittää 

12 mg/l. Kahvikupillinen sisältää noin 
70 - 80 mg kofeiinia. Monet särkylääkkeet 
sisältävät noin 50 - 100 mg kofeiinia. Lisäksi 
kofeiinia saa teestä, suklaasta ja kolajuomista. 

+ ei yhtään hallituksen ulkopuolelta 

yht 
53 
46 
46 
44 
43 
42 
39 
36 
34 

33 
33 
32 
30 
28 
27 
27 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

20 
20 



Avoin SM-sarja tulokset I divisioona 

Joukkue pel voi häv + maaliero 1. Kamaan Ketsup (joka on kieltäytynyt sarjanoususta) 

Hakuna Matata 1 1 II 0 165 78 87 2. Farmarit (karsii SM:iin) 

FDAkku II 8 3 144 132 12 3. WWW (karsii SM:iin) 

HUT 10 6 4 126 131 -5 4. Turku Terror 

Lahti Trash 10 5 5 125 125 0 5. Discus Brothers 

Helsinki Flyers 10 5 5 127 116 II 6. SOS 

Discus 10 5 5 118 117 7. Torpparit 

Sipoo Odd Stars 10 2 8 117 132 -15 8. Vasa Thunder 

HUTi 10 0 10 59 150 91 9. Hamina 

10. Riverside 

II. HUT 

Naisten 1. SM-osaturnaus 
Viikki 14. - 15. 1 1. 1996 ja vielä kaikki pelatut ottelut 

Atletico - Atletico2 15-3 Ketsup - Torpparit 15 - 5 

Flyers - Grashoppers 15-5 Thunder - Ketsup 14 - 9 

Discus - Kiekko Inkkarit 8-15 Discus -WWW 8 - 15 

HUT - HUTi 15-0 Farmers - Riverside 15 - 7 

EUC - Discus2 15-2 Terror - Thunder 15 - 6 

Ultimathule - Länsirannikko 15-5 Riverside - WWW 7 - 15 

Grasshoppers - HUT 4-15 SOS - Farmers 9 - 15 

Kiekko Inkkarit - Atletico 15-7 Terror - Torpparit 15 - 6 

Länsirannikko - Discus 0-15 WWW-SOS 15 - 6 

EUC - Grasshoppers 15-4 Farmers - Discus 15 - 7 

Atletico2 - Ultimathule 5-15 Riverside - Discus 10 - 15 

Discus2 - Flyers 2-15 Discus - Torpparit 5-7 

HUTi - EUC 1-15 Thunder - SOS 13 - 15 

Ultimathule - Kiekko Inkkarit 4-15 Ketsup - Terror 15 - 13 

Atletico - Länsirannikko 15-0 SOS - Riverside 16 - 13 

Discus - Atletico2 15-3 WWW - Farmers 15 - 12 

HUT - Discus2 15-0 SOS - Riverside 15 - 13 

Flyers - H UTi 15-1 Ketsup - Terror 15 - 13 

Atletico - Ultimathule 15-6 Thunder - SOS 13 - 15 

Atletico2 - Kiekko Inkkarit 15-2 Discus - Torpparit 15 - 7 

Juniori sisä-SM 1997 Sijoitusottelut 
(7. - 8.) Riverside - MightyYellow 12 - 15 

DISCUS (2) - HUT 3 - 15 (5. - 6.) Torpparit - Thunder 15 - 13 
HAMINA MY - SIPOO OS 3 - 15 (3. - 4.) Discus - SOS 15 - 7 
HUT -VAASATH 12 - II 

SIPOO OS - DISCUS (2.) 15 - 6 Pronssi 
VAASATH - HAMINA MY 15 - 5 WWW - Turku Terror 15 - 10 
HUT - SIPOO OS 10 - 15 

HAMINA MY - DISCUS 14 - 15 Finaali 
SIPOO OS -VAASA TH 15 - 8 Ketsup - Farmers 15 - II 
HAMINA MY - HUT 6 - 15 

DISCUS - VAASA TH 5 - 15 

JOUKKUE PEL VOIT HÄV + NETTO 

SIPOO OS 4 4 0 60 27 33 

HUT 4 3 52 35 17 

VAASATH 4 2 2 49 37 12 

DISCUS (2.) 4 3 29 49 -20 

HAMINAMY 4 0 4 28 60 -32 

FINAALI SIPOO OS - HUT 15 - 10 
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Olli Visamo 

Jussaarenkuja 5 E 45 

00840 HELSINKI 


