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VAUVAKUUME 

NAISPUOLISET liitokiekkoilijat 

alkavat nykyään olla ikäluokkana sel
lainen, että yksi jos toinenkin miettii 
lasten hankkimista. Huhu kiersi, että 
esimerkiksi Atleticon riveistä oli aina
kin viisi mammaa poistunut äitiyslo
malle. Monet frisbeen yhdistämät pa
riskunnatkin ovat harkinta-asteella 
tai jo toimineet.Treeneihin pitää alkaa 
hankkia lastenhoitajia ja turnauksiin 
au paireja. Miten yhdistää tärkeä har
rastus ja perhe? Onko se ylipäätänsä 
mahdollista? Miten vastaavat friba
mammat? Frisbarin toimitus otti sel
vää ja tiukkasi kahdelta mammalta 
raudanlujaa faktaa. 

TIUKKAA valmennusasiaa. Vuosi

kymmenien kokemuksen omaava 
valmentaja availee aarrearkkujaan. 
Lueja opi! 

TA~JA 
ja 

PÄÄKIRJOITUS 27.3. 1 999 

5 M-SARJAT JA I -DIVARI 

ovat pelattu ja yllätyksiä piisasi. 
Kuka teki mitä vai tekikö? Kaikki spe
kulaatiot, joita et edes uskonut ole
van olemassakaan, ovat nyt Frisba
rissa. 

TARVITSEEKO SEURASI PELlRAHAA? 

Naisten ja miesten maajoukkueilla oli mahdollisuus kerätä pelirahaa Minnea
polis-98 projektin kassaan myymällä ilmoitustilaa Frisbariin. Tämän toimin
nan hedelminä tässäkin numerossa on yhden yrityksen ilmoitus. Maajouk
kueprojekti on ohi, mutta Skotlanti uhkaa. SLKL tarjoaa jäsenseuroille mah
dollisuuden kerätä varoja myymällä ilmoitustilaa Frisbarista. Myydystä ilmoi
tustilasta asiaa hoitaneelle seuralle maksetaan provisiopalkkio. Toimintaoh
jeet ja lisätietoja antaa: 
Ville Haaramo puh. 09- 548 58 35 
e-mail:ville.haaramo@research.nokia.com 
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LIITOKIEKKOLIITON 

1999 

(~ )J 

JÄSENMAKSU VUONNA 

Liitokiekkoliiton jäseneksi voi liittyä maksamalla liiton jäsenmaksun. Liiton jä
senillä on oikeus osallistua liiton järjestämiin kilpailuihin ja heille postitetaan 
liiton lehti Frisbari, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa . Yli 15-vuotiailla jäsenillä 
on lisäksi äänioikeus liiton kokouksissa. 

Liiton jäsenmaksut ovat vuonna 1999: 
-150 markkaa aikuisilta aktiivijäseniltä (jäseniltä, jotka osallistuvat lii 
ton kilpailutoimintaan) 
-50 markkaa juniorijäseniltä (vuonna 1980 tai sen jälkeen syntyneet) 
-80 markkaa kannatusjäseniltä (jäseniltä, jotka haluavat saada Frisba 
rin ja käyttää äänioikeutta liiton kokouksissa, mutta eivät osallistu kil
pailutoimintaan). Kannatusjäsenestä aktiivijäseneksi siirtyminen on
nistuu maksamalla puuttuvat 70 markkaa liiton tilille, Merita Munkki-
vuori 217121-4675 

Lisäksi liiton hallitus on antanut vuoden 1999 jäsenmaksun maksamisesta 
seuraavat ohjeet: 
Liitto perii jokaiselta jäseneltä erikseen jäsenmaksun lähettämällä vuosittain 
laskun, jonka eräpäivä on 31 .3. Ajankohta ottaa huomioon ultimaten kausi
kierron. Vuoden 1998 jäsenmaksunsa maksaneet saavat siis pelata kevät
kaudella sisäsarjaa, vaikka eivät olisi vielä kuluvan vuoden maksuaan maksa
neetkaan. Uuden jäsenen on sen sijaan maksettava jäsenmaksunsa ennen 
ensimmäiseen kilpailutapahtumaan osallistumistaan. 

Jäsenmaksua maksettaessa lisätietokohtaan tulisi merkitä: 
-jäsenen nimi 
-jäsennumero (vanhan jäsenen osalta) 
-mahdollisesti muuttunut osoite 
-merkintä onko jäsen ultimateharrastaja ("ultimate"), yksilölajiharrasta-
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SISALLYS 

VALMENTA~A 

S. 6 

PERTSA O~ASSA 

s. 1 0 

RAVITSEMUSTIETOA 

S. 1 1 

VINTERTROFEN 

s.12-13 

ÄITI 

s.14-15 

SISÄPOKAALIT 

s. 1 6- 1 9 

KIRJEKAVERI 

S. 20-22 



PUHEEN.JOHTA.JAN PALLILTA 

Alkuvuoden toimintamme on ollut 
kiitettävän aktiivista, kuitenkin vielä 
ultimate painotteista. Perinteiseen 
Vintertrofen -turnaukseen osallistui 
peräti 7 joukkuetta, mikä taitaa olla 
ennätyksemme. Kokonaisuutena 
suomijoukkueet pärjäsivät hyvin. 
Terävintä kärkeä olivat espoolais
joukkueet EUC sekä Sonnit, jotka 
toivat tuliaisina kotiin sekä naisissa 
että miehissä hopeiset mitalit. 

Ultimaten miesten SM-sarjassa ilah
duttavaa on ollut havaita, että kaikki 
joukkueet osaavat pelata ja pystyvät 
voittamaan otteluita. Pronssiottelus
sa pelaavien SaS:n ja Discuksen lo
pullinen läpimurto on enää pienestä 
kiinni. Tamperelaista peli-iloa toivoi
si näkevän enemmänkin. Divisioo
nassa on monia potentiaalisia jouk
kueita mm. Deimos, joiden toivon 
jaksavan harjoitella päästäkseen lähi
tulevaisuudessa SM-sarjaan. Sarjo
jen suurin pettymys on ollut ikävät 
luovutukset viime hetkellä: toivotta
vasti aiheeseen ei tarvitse enää pala
ta ! 

Naisten taso on noussut viime vuo
sina huimasti, samalla on tullut selvä 
tasoero neljän parhaan ja muiden 
joukkueiden välillä. Nuorta Phobosta 
on valmennettu huolellisesti; mieltä 
lämmittävää on katsoa, kun alkuläm
mittelyssä tehdään kunnon harhau
tus ennen hakua. Vielä muutama 
vuosi lisää kokemusta, niin eiköhän 
sijoituskin parane roimasti. 

Jo perinteeksi tulleet koulu-SM-kisat 
järjestettiin maaliskuun alussa Viikin 
monitoimitalossa Helsingissä. Kisoi
hin osallistui kahdeksan koulua, jois
ta peräti neljä oli pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta; Sipoo, Lempäälä, Tur
ku ja Vaasa. Suurkiitokset kisojen 
järjestäjille ultimatejaoston juniori-

vastaaville Laura Salmikivelle sekä 
Kaisa Rönnqvistille. 

Yksilölajien -ja kiekkogolfin puolella 
on tehtyansiokasta pohjat yötä ke
vään ja kesän kisoihin ja tapahtu
miin. Jaosto järjestää seuraavat kil
pailut tänä vuonna: kenttälajien SM
kilpailut, kiekkogolfin SM-kilpailut, 
DDC-turnauksen sekä kiekkogolf-kil
pailuja noin 5 kpl. Kesän kohokohta 
on yksilölajien MM-kilpailut 11-17 
heinäkuuta Ruotsin Kalmarissa. Toi
voisin tänä kesänä näkeväni enem
män ultimatepelaajia harjoittelemas
sa/kilpailemassa yksilölajien ja kiek
kogolfin parissa ja päinvastoin. Lois
tavina esimerkkeinä yksilölajien ja ul
timaten yhdistämisestä voidaan mai
nita liitokiekkoilun monitaiturit Timo 
Vaskio sekä Toni Asikainen. 

Liiton hallitus on tarkentanut v. 
1999 painopistealueiksi: junioritoi
minnan kehittämisen ja kannustami
sen, jäsenmäärän kasvattamisen 
sekä jaosmallin vakiinnuttamisen. 

Junnutoiminnan kehittäminen on en
sisijaisesti aktiivisten seurojen tehtä
vä, liitto voi tukea järjestämällä kor
keatasoisia kilpailuja taikka kannus
taa osallistumaan kv. turnauksiin ja 
tapahtumiin ulkomailla. Ensi kesän 
Tukholman Summergames:iin on lu
vassa huomattavaa taloudellista tu
kea kilpailuun osallistuville. Toivon, 
että junnutoiminnan kehittäminen ei 
vuodesta toiseen jää pelkäksi sana
helinäksi, vaan seuroissa saadaan ar
vokas junnutoiminta jyrkkään nou
suun. Hienoa työtä ovat tehneet asi
an eteen mm. P. Brown Tampereen 
seudulla sekä M. Timonen Porissa. 
Aktiivisten jäsenten määrä (jäsen
maksun maksaneita v. 1998 alle 
400) on huolestuttavasti kääntynyt 
laskuun. Uhkakuvana on, että esim. 
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kesän naisten ultimatesarja on neli 
joukkueinen. Tämä merkitsisi kah
deksan vuoden takapakkia ja paluuta 
alkuruutuun. Meidän kaikkien velvol
lisuus pioneerityötä tehneitä kohtaan 
on kääntää trendi ylöspäin. Hallitus 
sekä jaostot ovat yhdessä miettimäs
sä tulevaisuuden strategioita, millä 
jäsentemme tyytyväisyyttä voidaan 
lisätä toimintaa parantamalla sekä 
kuinka rakkaat lajimme olisivat entis
tä kiinnostavampia potentiaalisille 
tulevaisuuden jäsenillemme. 

Liiton uusi hallinnollinen ja toimin
nallinen malli perustuu kolmeen ele
menttiin: ultimatejaokseen, kenttälaji 
- ja golfjaostoon sekä hallitukseen. 
Alkuvuosi on alkanut lupaavan yh
teistyön merkeissä ja uskon, että 
viikko viikolta työnjako tarkentuu ja 
työskentelymme tehostuu yhteisten 
päämääriemme saavuttamiseksi. 

LÄTYT LENTÄMÄÄN! 

Espoossa 11.3.1999 

Jarso 
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FRISBARI AVAA UUDEN PYSYVÄN OSlON, .JOSSA ERI SEURO.JEN .JA 

MAA.JOUKKUEIDEN VALMENTA.JAT ESITTÄVÄT MIELIPITEITÄÄN .JA KOKEMUKSIAAN 

VALMENTAMISESTA YLEISESTI. VALMENTAJAN KULMASSA KÄSITELLÄÄN MM. 

VALMENTAMISEEN LIITTYVIÄ ONGELMIA, TAKTISIA ASIOITA, F"YYSISTÄ 

VALMENNUSTA, PELUUTTAMISTA, PELEIHIN VALMISTAUTUMISTA YM •• 

VALMENTA.JAN KULMALLA PYRITÄÄN HERÄTTÄMÄÄN MIELENKIINTOA 

VALMENTAMISTA KOHTAAN YLEISESTI, JAKAAMAAN TIETOA SEKÄ HERÄTTÄMÄÄN 

KESKUSTELUA. VALMENTAJIEN OMASSA HARKINNASSA ON KIRJOITTAVATKO 

HE NIMELLÄ VAI NIMIMERKILLÄ. 

MIKSI VALMENTAL1IEN SAAMINEN ON NIIN 

VAIKEAA? 

OLEN JOUTUNUT torjumaan 

vuosien aikana useita pyyntöjä ryh
tyä valmentamaan sitä tai tätä jouk
kuetta. Samalla olen huomannut, 
että Ultimate-valmentajista on tässä 
maassa huutava pula. Miksi näin? 

SUOMESSA lähes kaikki valmen

tajat ovat olleet pelaajavalmentajia. 
Poikkeuksina ovat olleet muutamat 
avoimen sarjan maajoukkueet ja 
etenkin naisjoukkueet. Pelaajaval
mentaminen on varsin raskasta use
astakin syystä. Keskittyminen ja
kaantuu usealle taholla eikä mikään 
asia saa välttämättä riittävää huo
miota. Omassa pelissä pitäisi olla 
täydellinen ja virheetön eikä aina
kaan sovituista kuvioista saisi poike
ta. Kanssapelaajat eivät arvosta työ
täsi vaan palaute on pääosin negatii
vista. Harjoitteiden ja harjoitusten 
tekeminen vaatii uskomattoman 
määrän aikaa, joka on pois omasta 
harjoittelusta tai muusta vapaa-ajas
ta. Harjoituksiin saattaa saapua yllät
täen 6 pelaajaa niiden 16 sijasta, 
joille olet tehnyt harjoitukset. Tässä 
vain muutamia mainitakseni. 

MIKSI sitten pelaajavalmentajia? 

Syyt lienevät monitahoisia, mutta in
nokkaiden juniori-isien ja -äitien 
puuttuminen lähes kokonaan on 

eräs. Kun lajilla ei ole systemaattista 
junioritoimintaa, ei ole myöskään uu
sille valmentajille harjoittelukenttää 
kehittää taitojaan. Toinen syy pelaa
javalmentamiseen on seurojen ja 
joukkueiden toiminnan Iyhytjäntei-

harrastukseensa laittamaan, ja tar
joutumalla tämän ajan puitteissa te
kemään myös yhteisiä asioita. Käsi
tykseni mukaan naisten joukkueissa 
nämä ajatukset ovat pidemmällä kuin 
miesten joukkueissa, mikä näkyy 

syys, mikä näkyy mm. harjoittelu- mm. ulkopuolisina valmentajina. 
olosuhteiden tasossa, pelaajien har-
joittelumotivaatiossa ja seurojen or
ganisaatioiden heikkoudessa. Lisäksi 
olen havainnut vastuun kasaantuvan 
joukkueissa ja seuroissa usein samo
jen henkilöiden harteille eikä näillä 
potentiaalisilla tulevaisuuden val
mentajilla ole enää voimia/haluja jat
kaa oravanpyörässä oman aktiivisen 
peliuran päätyttyä. 

USKON, ETTÄ valmentajia löy

tyisi tähänkin lajiin nykyistä enem
män, jos muutamat avain asiat saa
daan kuntoon: Seuroissa ja joukku
eissa vastuuta jaetaan nykyistä laa
jemmin ja kaikki ovat valmiit kanta
maan kortensa kekoon. Seurat pa
nostavat seuraavat 5 vuotta aktiivi
sesti junioritoimintaan ja tässä yhte
ydessä kiinnittävät erityistä huomio
ta isien ja äitien saamiseen mukaan 
toimintaan. Jokainen pelaaja kunni
oittaa valmentajien ja muiden yhtei
siä asioita hoitavien henkilöiden työ
panosta mm. tekemällä itselleen sel
väksi, kuinka paljon aikaa on halukas 
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VALMENTAMINEN myös antaa 

jo pelaajavalmentajalIekin paljon 
sekä pelillisesti että ihmisenä. Kuvit
telisin, että keskittymällä vain val
mentamiseen saamispuoli kasvaa 
vielä suuremmaksi. 

VALMENTAJA 



Teksti:Juha Jalovaara 

SÄÄNTÖNÄKÖKULMA: PELIN 
.. 

LoJATKAMINEN PICK-TILANTEEN LoJALKEEN 

Pidemmän aikaa olen kiinnittänyt 
huomiota siihen, että SM-sarjassa 
käytäntö pelin jatkamisessa pick-ti
lanteen jälkeen vaihtelee rajusti sen 
mukaan, mitkä ovat kentällä olevat 
joukkueet ja ketkä ovat tilanteeseen 
osallistuneet pelaajaat. Eroavaisuuk
sia on ainakin siinä, kenelle kiekko 
annetaan tai palautetaan ja mihin pe
laajat peliä käynnistettäessä asettu
vat. Usein kuulen huudon "kiekko 
oli jo ilmassa", jota käytetään jonkin
laisena perusteena meneillään olleen 
syötön vahvistamiseen ja kiekon an
tamiseen syötön vastaanottajalle. 
Mielestäni asiassa on puurot ja vellit 
sekaisin ja syy on ensisijaisesti epä
selvissä säännöissämme ja toissijai
sesti pelaajien heikossa sääntötunte
muksessa. Viimeksi näin tällaisen 
väärän tulkinnan hallisarjan miesten 
pronssiottelussa. Yritän tässä jutus
sani tarjota yhtenäisen mallin pelin 
jatkamiselle pick-tilanteen jälkeen. 

Tarkastellaan ensin kentällä olevien 
pelaajien sijoittumista "pick" -huu
don jälkeen. Palautetaanpa ensin 
mieleen asiaa käsittelevät sääntökoh
dat: 

404.06 (E). Seis-tilanne 

(2) Pelaajien pysähtyminen Kun peli 
keskeytetään muusta syystä kuin 
tehdystä maalista, kaikkien pelaajien 
on pysähdyttävä niin nopeasti kuin 
mahdollista, jotta pelaajien asemat 
toisiinsa nähden säilyisivät mahdol
lisimman samanlaisina kuin ne olivat 
pelin keskeytymishetkellä. Pelaajien 
ja pysyttävä paikoillaan, kunnes var
tija aloittaa pelin uudelleen kosketta
maIla heittäjän hallussaan pitämää 
kiekkoa. Seis-tilanteen aikana on pe
laajien varmistuttava kaikkien pelaa
jien asianmukaisesta sijoittumisesta 

ja heidän valmiudestaan jatkaa peliä. 

404.14 (C) Estäminen 

Pelaaja ei saa sijoittua tai liikkua niin, 
että hän estää yhdenkään vastape
laajan liikkumista; jos näin tapahtuu, 
kyseessä on estäminen. Pelaajan, 
joka joutuu estämisen kohteeksi, on 
kuuluvasti huudettava "estäminen" 
("pick"), jonka jälkeen peli pysähtyy 
ja käynnistetään uudelleen seis-tilan
teen avulla. Pysäytyslaskentaa jatke
taan siitä mihin se keskeytyi tai jos 
laskenta oli yli viiden jatketaan las
kentaa viidestä ("Iasken, kuusi .. "). 
Pelin jatkamissääntöä sovelletaan 
vain "estäminen" -huutoa seuraa
vaan kiinniottoon. Katso sääntö 
404.17 (B). 

Jos kiekko on heittäjän kädessä, niin 
pelin jatkaminen on melko selväpiir
teistä. Pelaajat pysähtyvät huudon 

404.17 Pelin keskeytyminen 

A. Yleistä 

Sääntörikkomuksen tai aikalisän seu
rauksena peli keskeytetään ja kiekko 
pannaan peliin seis-tilanteen avulla 
siitä pisteestä, jossa kiekko oli pelaa
jan hallussa ennen pelin keskeyttä
mistä, ellei näissä säännöissä toisin 
määrätä. 

B. Pelin jatkamissääntö 

(1) Jos virhe, rike tai estäminen huu
detaan kun kiekko on ilmassa, jatke
taan peliä kunnes joku pelaaja saa 
kiekon haltuunsa. 

(2) Jos virhehuudosta hyötyvä jouk
kue saa kiekon haltuunsa ennen vir
hehuutoa tai sen hetkellä lähteneen 
syötön seurauksena, peliä jatketaan 

kuullessaan ja peliä jatketaan niistä keskeytyksettä. Virheen huutaneen 
asemista, joissa oltiin estämisen sat
tuessa. Ainoaksi poikkeukseksi tä
hän on muodostunut käytäntö, jon
ka mukaan estetty pelaaja saa siirtyä 
puolustettavansa viereen ennen pe
lin jatkamista. Vaikkei säännöissä 
tästä mainitakaan, niin suosittelen 
noudatettavaksi tätä kansainvälistä 
pelitapaa, joka on sikäli sääntöjen 
hengen mukainen, että se pyrkii pa
lauttamaan ennen estämistä valli
neen pelitilanteen. (Paikkapuolustus
ta pelattaessa tätä käytäntöä ei voi 
tietystikään soveltaa.) 

Enemmän hämmennystä aiheuttaa
kin sitten tilanne, jossa kiekko oli il
massa "pick"-huudon tapahtuessa. 
Silloin on tutkittava seuraavia sään
tökohtia: 
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pelaajan velvollisuus on huutaa "pe
latkaa" ("play on") osoittaakseen, 
että tätä sääntöä sovelletaan. 

C. Kiistat 

Jos virhehuudosta ei päästä yksi
mielisyyteen palautetaan kiekko seis
tilanteen avulla kiistaa edeltäneelle 
heittäjälle. 

Miten pelin jatkamissääntöä sitten 
tulee soveltaa? Oletetaan ensin ti
lanne, jossa ilmassa ollut kiekko pää
tyy maahan, sivurajasta ulos tai puo
lustavalle joukkueelle (käsittelen täs
sä vain tätä tavanomaista tapausta, 
jossa puolustavan joukkueen pelaaja 
on joutunut estetyksi). Tällöinhän 
peliä jatketaan kohdan 404.17 B(2) 
mukaan ilman seistilannetta siten, 
että puolustuva joukkue saa kiekon 



haltuunsa. Jos kuitenkin hyökkää
vän joukkueen pelaaja onnistuu kop
paamaan kiekon, ei pelin jatkamis
säännöstä voida soveltaa kuin koh
taa (1) ja kiekko olisi siis sääntöjen 
mukaan aina palautettava heittäjälle. 
Sillä, oliko kiekko ilmassa estämisen 
tapahtuessa ei ole siis mitään merki
tystä pelin jatkamiselle, jos kiekko 
päätyy hyökkäävän joukkueen hal
tuun. 

Mutta: (!) Asiassa on vielä yksi lisä
kiemura. Yhdysvalloissa on yleisty
nyt pelitapa, jonka mukaan ilmassa 
ollutta kiekkoa ei palautetakaan heit-

Teksti: Juha Jalovaara 

täjälle, jos tulkitaan, että estäminen 
ei vaikuttanut meneillään olleen syö
tön tulokseen. Toisin sanoen: estä
minen tapahtui niin kaukana kiekon 
lentoradasta, ettei estetyllä pelaajalla 
olisi selvästikään ollut mahdollisuuk
sia pelata kiekkoa missään vaihees
sa. Tällaisessa tilanteessa amerikka
laiset jatkavat peliä siten, että kiekon 
vastaanottaneesta pelaajasta tulee 
heittäjä ja estetty pelaaja saa seisti
lanteessa liikkua puolustettavansa 
viereen. Mielestäni käytäntö on suo
siteltava, mutta sen tulisi perustua 
joukkueiden molemminpuoleiseen 
yhteisymmärrykseen eli käytännössä 

puolustavan joukkueen (tai estetyn 
pelaajan) kannanottoon "ei vaikutta
nut peliin !" Muussa tapauksessa 
(tai jos puolustuva joukkue niin vaa
tii) on kiekko aina palautettava alku
peräiselle heittäjälle. Unohdetaan 
siis tässä yhteydessä se "kiekko oli 
jo ilmassa" -huuto ja katsotaan mie
luummin, mitkä olivat estämisen 
seuraamukset. 

ULTIMATE.JAOSTO 
.. 

ESITTAYTYY 

Viime keväänä alustetun organisaa
tiouudistuksen myötä liittoon on pe
rustettu ultimatejaosto ajamaan ulti
maten ja sen harrastajien asiaa. Ja
oston puheenjohtajaksi on valittu 
PASI TUULOSNIEMI. 

ULTIMATE.JAOSTON 

TEHTÄVÄ .JA TAVOITTEET 

Ultimatejaoston tehtävänä on suo
malaisen ultimateharrastuksen kehit
täminen, ultimatepelaajien palvelemi
nen ja ultimaten harrastajamäärän 
kasvattaminen Suomessa. Tätä teh
tävää ultimatejaosto toteuttaa: 

Järjestämällä Suomen Liitokiekkolii
ton nimissä virallisia kilpailuja, kuten 
ultimaten Suomen mestaruuskilpai
lut. 
- Pitämällä yllä ultimaten virallisia 
laji- ja kilpailusääntöjä. 
- Ratkaisemalla tarvittaessa näihin 
kilpailuihin ja sääntöihin liittyvien 
erimielisyyksien. 
- Järjestämällä ultimaten valmentaja
koulutusta. 
- Järjestämällä ja koordinoimalla eri-

tyisesti junioreille ja kouluikäisille 
suunnattua toimintaa. 
- Järjestämällä tilaisuuksia ja tapah
tumia, joissa lajia ennalta tuntemat
tomat saavat tietoa ultimatesta. 
- Kokoamalla ja nimeämällä Suomen 
Liitokiekkoliiton edustusjoukkueet 
kansainvälisiin turnauksiin. 
- Tiedottamalla toiminnastaan ja pää
töksistään seuroille ja niiden jäsenil
le. 
- Pitämällä yhteyttä lajin kansainväli
siin katto järjestöihin World Flying 
Disc Federationiin (WFDF) ja Euro
pean Flying Disc Federationiin 
(EFDF) sekä muiden maiden lajiliit
toihin. 
- Pitämällä yhteyttä tiedotusvälinei
siin sekä muihin yhteisöihin ja yri
tyksiin. 

.JAOSTON KOKOONPANO: 

Kilpailutoiminta: Pasi Tuulosniemi 
(jaoston puheenjohtaja), Ville Neva
lainen 
- kansalliset ultimatesarjat, kilpailu
ja pelisäännöt 
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Projektitehtävät: Ville Haaramo, Fii
na Hiitola 
- kansainvälisten turnausten järjestä
minen Suomessa, harrastelijoille ja 
aloitteleville pelaajille suunnattu 
toiminta, valmennuskoulutuksen jär
jestäminen, maajoukkuetoiminnan 
koordinointi, liiton Cup-turnaukset 

Junioritoiminta: Laura Salmikivi, Kai
sa Rönnqvist 
- kouluihin ja opettajille suunnatun 
toiminnan kehittäminen, koulujen 
SM-turnaukset, seurojen junioritoi
minnan edistäminen, aloittelevien 
seurojen toiminnan tukeminen, ulti
maten demoryhmän koordinointi 

Tiedotus ja yhteistyö: Juha Jalovaa
ra 
- yhteydet tiedotusvälineisiin, tapah
tumat SM-turnausten yhteydessä, 
yhteistyökumppaneiden etsintä, lii
ton www-sivujen ylläpito ja kehittä
minen ultimaten osalta, yhteydenpi-
to lajin kattojärjestöihin 
(WFDF,EFDF) 



Ultimatejaoston junioripari 

Ultimatejaoston junioritoiminnan vastuuhenkilöt ovat Laura Salmikivi ja Kaisa Rönnqvist. 
He vastaavat junioriultimatesta Suomessa ja järjestävät junioreille erilaisia tapahtumia; 
kouluturnaus ja juniori-SM -kilpailut sekä alkeiskursseja eri seurojen avustuksella, jos 
innokkaita aloittelijoita riittää. Koululaisturnaus on jo käynnissä ja kesän Junior Summer 
Games:hin on tarkoitus panostaa täysillä myös liiton osalta, koska maajoukkuetoimintaa 
ei tänä kesänä ole EM-kilpailujen peruuntumisen vuoksi. 

Teksti: Laura Salmikivi 

"MEHÄN 
.. .. .. .. .. 

HAVITAAN TAA IHAN PYSTYYN!" 

KOULUTURNAUKSESSA KÄSITELLÄÄN ILOJA JA PELKOJA 

PERINTEINEN KOULU.JEN

VÄLINEN ULTIMATETURNA

US PELATTIIN VUODEN 

TAUON .JÄLKEEN VIIKIN 

MONITOIMITALOLLA 3. - 4. 

3. ULTIMATE.JAOSTON .JU

NIORIPARI LÄHETTI KUT

SU.JA 3D PÄÄKAUPUNKI

SEUDUN KOULUUN SEKÄ 

VAASAAN, TURKUUN, 51-

POOSEEN, LEMPÄÄLÄÄN 

.JA PORIIN. KAHDEKSAN 

INNOKASTA KOULUA IL-

MOITTAUTUI MITTELÖÖN 

.JA SE PYSTYTTIIN .JÄR.JES

TÄMÄÄN. 

KESKIVIIKKONA 3.3. 

pelasivat Sipoo, Vaasa, Lempäälä ja 
Viherlaakso. Ensimmäisessä pelissä 
kohtasivat Viherlaakson tyttöpainot
teinen joukkue ja Sipoon poikapai
notteinen joukkue. Hyvätasoisessa 
ja tiukassa ottelussa nähtiin hienoja 
yksilösuorituksia sekä loistavaa yh
teispeliä. Peli päättyi Viherlaaksolle 
6-11. Seuraavassa pelissä kohtasi
vat Vaasa ja Lempäälä. Lempäälän 
yläastelaistyttöja ja -poikia olivat 
tulleet valmentamaan ja kannusta
maan Paul Brown ja Jussi Järvinen. 
Vaasan joukkue voitti pelin 11-0 
mutta yritys oli kova nuorella Lem
päälän joukkueella. 

Seuraavassa pelissä nähtiin hienoja 
ristiupsimaaleja Vaasan joukkueella 
mutta silti Sipoo vei voiton varman 
hyökkäyksensä ansiosta luvuin 
11-8. 

Lempäälän ja Viherlaakson välisessä 
ottelussa nähtiin peli-iloa parhaimmil
laan, kun Lempäälä sai ensimmäisen 
maalinsa. Viherlaakso vei voitin sel
vin luvuin 11-2. Vaasan ja Viherlaak
son välisessä pelissä ratkottiin ylem
män loppusarjan joukkueet. Viher
laakso oli vakoillut vastustajaansa ja 
puolusti alusta loppuun kämmenpa
kotusta. Vaasan joukkueen nopea 
eteneminen rystyillä ja upseilla py
sähtyi kuin seinään ja Viherlaakso 
teki maalit. Peli päättyi Viherlaaksolle 
luvuin 11-2. 

Keskiviikon kouluista ylempään lop
pusarjaan selvisivät Viherlaakso tap
piottomalla pelillä sekä Sipoo. Alem
paan loppusarjaan jäivät Vaasa ja 
Lempäälä. 

TORSTAINA 4.3. 

pelasivat Sykki, Turku, Espoonlahti 
ja Kuitinmäki. Ensimmäisessä pelissä 
toisistaan mittaa ottivat Sykki ja Es
poonlahti. Sykki voi voiton 11-0 sel
keällä pelillään, kun Espoonlahti vielä 
hioi omia taktisia kuvioitaan. Seuraa
vassa pelissä kohtasivat Turku ja 
Kuitinmäen yläaste. Ennen pelin al
kua Kuitinmäen koulun tytöt olivat 
lyödä hanskat naulaan, kun kuulivat 
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vastustajajoukkueen tyttöjen pelan
neen lajia jo muutaman vuoden ver
ran. "Mehän hävitään tää ihan pys
tyyn." "Voi ei, eihän me osata mi
tään, me ollaan pelattu vaan puoli
toista kuukautta", olivat vaihtopen
kiltä kuuluvat sanat. Jupinoista huo
limatta peli aloitettiin ja kuinkas kävi
kään ... 

Alkujännityksen jälkeen peli-ilo val
tasi aloittelijajoukkueen ja ilo oli kor
keimmillaan, kun Kuitinmäki teki en
simmäisen maalinsa. Yritys oli kova 
läpi pelin, mutta jälleen kokemus vei 
voiton nuoresta innosta luvuin 
11-5. 

Turku jatkoi vielä pelaamistaan nyt 
Espoonlahtea vastaan. Turun hyvä 
peli jatkui eivätkä maitohapot vai
vanneet pelaajia. Espoonlahti sai 
tehtyä ensimmäiset maalinsa pitkää 
ja perään -tyylillä. Turku vei voiton 
selvin luvuin 11-4. Ylemmän loppu
sarjan järjestys ratkottiin Sykin ja 
Turun kesken. Sykki hallitsi peliä 
alusta lähtien ja pelasi hyvää vauhdi
kasta peliä. Turkukin esitti hienoja 
pelaajasuorituksia mutta maalinteko 
tuntui olevan vaikeaa. Sykki voitti 
peli 11-3 ja siten varmisti ylemmän 
loppusarjan voiton. 

Alemman loppusarjan kohtalo ratkot
tiin Espoonlahden ja Kuitinmäen kes
ken. Peli alkoi vauhdikkaasti tennis
mäiseen tapaan. Pitkää ja perään tun
tui olevan pelin teema. Turn over-



~UNIOR SUMMER GAMES TUKHOLMASSA 

Stockholm Summer Games on kansainvälinen nuorille suunnattu urheilutapahtuma, johon 
osallistuu tuhansia nuoria urheilijoita eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna lajeja on 13 ja yksi 
niistä on ultimate. Summer Games on viikon pituinen 4.-10.7.1999 tapahtuma Ruosissa 
Tukholmassa. Ultimateturnaus pelataan 5.-7.(8.)7.1999 Gärdetin urheilukentillä. Se on 
tarkoitettu alle 20-vuotiaille tytöille ja pojille. Niin aloittelijat, koulujoukkueet kuin kokeneet 
joukkueetkin ovat tervetulleita. 
Neljän päivän osallistumismaksu on 895 SEK/pelaaja (varaus viim.30.4.), johon sisältyy 
kolme ateriaa päivässä, koulun lattiamajoitus, joukkoliikennelippu sekä aktiviteettikortti, jolla 
pääsee mm. ilmaiseksi sisään huvipuisto GrönaLundiin ja kisadiscoon.llmoittautumismaksu 
on 300 SEK joukkuetta kohden ja se pitää maksaa 3.6. mennessä. 
Lisätietoja: Svenska Frisbeeförbundet, e-mail frisbee@summergames.se sekä internet 
www.summergames.se. Turnauksen johtaja on Paul Eriksson. 

rumban jälkeen Kuitinmäki onnistui K U R S S E.J A 
tekemään ensimmäisen maalin ja IImoittautumisehdot: 
vaihtopenkki raikasi. Seuraava piste 
noudatti samaa kaavaa kuin edelli
nen. 2-0 tilanteessa Espoonlahti 
hioi taktiikkansa ja otti ohjat käsiin 
sä. Kuitinmäen pitkät heitot eivät 
enää tavoittaneet vastaanottajaansa, 
kun välissä oli päätä pidempiä ja 
kookkaampia vastustajajoukkueen 
poikia. Vastaavasti Espoonlahti sai 
pitkillä heitoillaan helppoja maaleja ja 
ottelu päättyi lopulta Espoonlahden 
voittoon 11-6. 

Torstain kouluista ylempään loppu
sarjaan selvisivät Sykki ja Turku ja 
alempaan jäivät Espoonlahti ja 
Kuitinmäki.Turnauksen fiilis ja peli
ilo olivat korkealla, kun vasta-aloitta
neet ja vähän aikaa pelanneet nautti
vat pelistä täysin rinnoin. Kaikilla 
näytti olevan hauskaa! 

Loppupelit pelataan tiistaina 30.3. 
Viikin monitoimitalolla klo 8.30-
14.30. Jokainen koulu pelaa vielä 
kolme ottelua; kaksi loppusarjapeliä 
sekä sijoituSmatsin. Loppupelit pela
taan 11 pisteeseen ilman puoliaikaa 
kuten alkusarjapelitkin. Peliaikaa on 
jouduttu kutistamaan viidellä minuu
tilla 25 minuuttiin, jotta kaikki pelit 
saataisiin pelattua. 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
järjestää ympäri vuoden erilaisia 
kursseja valmennuksesta ja muusta 
urheiluun liittyvästä toiminnasta. 
Tiedot löytyvät jatkossakin Liiton 
toimistosta. 

I-tason valmennuskurssit: 
Suomalainen ohjaaja- ja valmentaja
koulutusjärjestelmä on viisiportai
nen. I-Tason kursseista Uudenmaan 
ja Helsingin alueella vastaa ESLU. 

Koulutukset sisältävät kurssimateri
aalin, tilat, välineet ja todistuksen 
Kurssit täytetään ilmoittautumisjär
jestyksessä. Viimeinen ilmoittautu
mispäivä 9 päivää ennen kurssin al
kua. Viimeisen ilmoittautumispäivän 
jälkeen tehdystä peruutuksesta ve
loitamme 50% kurssin hinnasta. 
Sairaustapauksessa palautamme 
kurssimaksun lääkärintodistusta vas
taan, vähennettynä toimistokuluilla 
(30mk). ESLU pidättää oikeudet 

Kurssit toimivat lajiliittojen tuki- ja muutoksiin. 
täydennyskoulutuksina ja niistä löy
tyy vaihtoehtoja niin lasten, nuorten 
kuin aikuistenkin urheilijoiden ohjaa
jille ja valmentajille. 
Loppukevään kursseja: oppimisen ja 
opettamisen perustaidot, fyysisen 
harjoittelun perusteet, lihashuolto, 
urheiluteippaus/perusteet, urheilu
teippaus/jatko, psyykkisen valmen
nuksen perusteet, seuratoiminnan 
kehittäminen, seuran markkinointi, 
seuratiedotus. 

ULTIMATEDEMDT 

Lisätietoja: 
Koulutuspäällikkö Matti Sorsa 
matti.sorsa@eslu.slu.fi 
p. (09) 6132 0723 
IImoittautumiset: 
Etelä Suomen Liikunta ja Urheilu ry. 
Koulutus- ja nuorisoyksikkö 
p. (09) 6132 0711 
fax. (09) 6132 0700 
stad ion.toi m isto@eslu.slu.fi 
www.slu.fijeslu 

Liitokiekkoliiton demoryhmä koostuu eri utlimateseurojen kymmenestä jäse
nestä. Demo-ryhmä järjestää kiinnostuneille ryhmille, kouluille, yrityksille, 
jne. mahdollisuuden tutustua ultimateen. Junioripari koordinoi ja vastaa de
moryhmästä. Yritysten ja koulujen lisäksi yhteistyötä tullaan tekemään myös 
eri lajiliittojen kanssa. Esimerkiksi koripallo- ja jääkiekkoliitto ovat jo ilmais
seet kiinnostuksensa yhteistyöhön ultimaten kanssa, esimerkiksi leirien 
oheisliikuntana. 
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O.JAN OPPI ON 
.. 

HYVAT HAPDT 

Nytolen kirjoituksessani syyttävälIä asenteella. Minä syytän nykyi
siä kuntoilijoita ja urheilijoita välineellistymisestä ja juppimaisesta kun
non kohentamisesta. Minä syytän uusavuttomuudesta ja pullamössö
vallankumouksesta. Minä syytän postmodernismin krapulasta ja veli
velttoilusta. Ei ihme, että meillä on peukalo keskellä kämmentä. Ja hui, 
uskokaa tai älkää kohta se surkastuu. Tippuu pois. Kuuluu klops vaan 
ja nurmikot peittyvät peukaloista. PeukaloliisalIe on hommia. 

Useimmattippuivatvarmasti äsken kärryiltä. Hyvä niin, ehkä mustel
mat muistuttavat teitä ruumiistannel Sillä sen voima on nykyään un
hoittunut kauas heinäpeltojen viereen. Aikaan ennen Tauno Paloa. 

Pointtini tulee vihdoin tässä: Miksi treenaaminen on nykyään niin 
välinekylläistä? Kun ihmiset haluavat kuntoilla he menevät kuntosalil
le, aeropikkiin, spinninkiin, peissiin ... Puhumattakaan joukkuelajeista. 
Välinekuningasta - jääkiekkoa on tuskin voittanutta. Lisäksi muita ääri
esimerkkejä: skimbat, surffaukset sun muut ja kliimaksina tietenkin 
moottoriurheilu ja formulat. 

On surullista ettei nyky-ihminen edes tiedä miten harjoittaa lihaksi
aan ilman välineitä. Ei tiedetä mitä tehdä, jotta saisi lisää voimaa. Eikä 
edes haluta pelkästään yleisvoimaa vaan pohkeita, reisiä tai hauiksia. 
Ihminen on epäsuhtainen tilkkutäkki, missä osissa tilkuista pullottaa 
epätasaisesti jakautunut vanu. Aeropikkiohjaajat muistuttavat meitä: 
Hei, nyt tän pitäisi tuntua siinä sisäreidessä! 

L1a kaikki tämä maksaa ja vaatii välineitä. Kuntoilun kohderyhmänä on 
rikkaat insinöörit. 

H alutkaamme kokonaisvaltaista hyvää duunarin vartaloa ja kuntoa. 
Pitäkäämme treenejä, jotka koostuvat haravoinnista, halkojen hakkuus
ta, heinätöistä, lumenluonnista ja oksien harvennuksesta. Se on kuul
kaa maailman parastunne, kun on tehnytvähän Hommia. LumiHommia 
ja PihaHommia. Ah. Posket punottaa rehellistä ulkoilmaa ja lihakset 
vinkuvat samaan tahtiin kun lumi natisee huopikkaan alla. 

Nykyajan urheilijoille ne voivat kuitenkin olla hengenvaarallisia. Ne 
Hommat. Erään tuttavani lapset eivät kuulemma voi tehdä mökillä mi
tään, sillä heidän lihaksensa menevät väärille hapoille. 
- Ei kai sentään? Nämä huonokuntoiset rääpäleet harrastavat triathlo
nia. -Nyt joku vetää höplästä ... 

Positiivinen huhu liitokiekkopiireisää kuitenkin kulki jokin aika sitten. 
Kuulin muutamien treenanneen saappaat jalassa ojan pohjalla. Hyvä, 
näin noudatetaan urheiluadoniksemme, Miekka Myllyiän suohirviöop
peja. Ei oppi ojaan kaada, vaan pistää hapoille. Hyville ja oikeille ha
poille. 



Teksti: Liina Hemminki, II osa kolmen artikkelin sarjasta 

TULEEKO MINUN EPÄILLÄ KAIKKEA? 

LIIKUNTARAVITSEMUKSEN SARALTA LÖY

TYY RUNSAASTI HÖMPPÄÄ ~A TAIKAUS

KOA, M UTTA KAI KKI VI N KIT, MITÄ 

YMPÄRILTÄMME POIMIMME EiVÄT SUIN

KAAN OLE TURHIA. 

On olemassa monia käytännössä hy
väksi todettuja ohjenuoria, joita tie
teelliset tutkimuksetkin tukevat. 
Seuraavassa muutamia esimerkkejä, 
joita lukiessa kannattaa kuitenkin pi
tää mielessä tärkeä tosiasia. Olemme 
erilaisia yksilöitä. Useimpien kohdal
la paikkansa pitävä "tosiasia" ei vält
tämättä päde juuri sinun kohdallasi. 
Tunnet itsesi parhaiten, toimi siis 
omien tuntemuksiesi mukaan, omaa 
arvostelukykyäsi käyttäen. 

NESTETASAPAINO 

Riittävä nesteen saaminen on tärkeä 
liikuntasuoritukseen vaikuttava teki
jä. Hikoilu lisää nesteen tarvetta run
saasti. Lihaskramppien ylivoimaises
ti yleisin syy on nestehukka eli liian 
vähäinen nesteen nauttiminen urhei
lusuoritusta ennen ja sen aikana. 
Kramppien välttämiseksi on pitkä
kestoisten urheilusuoritusten, esi
merkiksi ultimateottelun, aikana nau
tittava jatkuvasti nestettä. Nestettä 
kannattaa juoda usein mutta vain vä
hän kerrallaan, jotta vältyttäisiin ma
han täyttymisen tunteesta. 
Vesi on mainio juoma, ja se on 
useimmiten riittävä janon sammutta
ja ja nestetasapainon ylläpitäjä myös 
liikkujalle. Urheilujuomat ovat paikal
laan pitkäkestoisissa suorituksissa 
sekä etenkin turnauksissa, joissa li
hasten energiavarastojen nopea täyt
tö on paikallaan. Esimerkiksi kesän 
raskaissa ultimateturnauksissa saat
taa olla hyödyllistä nauttia laimeata 
urheilujuomaa (n. 5% hiilihydraatte
ja) ottelun aikana ja hiukan väkeväm
pää hiilihydraattijuomaa (n. 10%) 
heti ottelun jälkeen. Tämä saattaa 
nopeuttaa palautumista seuraavaan 
suoritukseen. 

RUOKA .JA RUOKA-AINEET 

Tavallinen sekaruoka (eläinkunnan ja 
kasvikunnan tuotteita sopivissa 
määrin) riittää lähes aina turvaamaan 
tarpeellisten ravintoaineiden saannin 
myös paljon liikkuvalle ihmiselle. 
Energian eli ruoan tarve kasvaa lii
kunnan määrän kasvaessa; erityises
ti hiilihydraattien ja proteiinien mää
rään kannattaa kiinnittää huomiota. 
Tavallinen monipuolinen ruoka riit
tää kuitenkin lähes poikkeuksetta ta
kaamaan eri ravintoaineiden riittävän 
saannin. 
Lisäravinteiden otto on normaaliruo
kavaliota noudattavalIe ihmiselle lä
hes aina turhaa rahanhukkaa. Poikke
uksena ovat erittäin runsaasti har
joittelevat naiset, joiden tulisi seura
ta elimistönsä rautavarastoja (veren 
hemoglobiinimittauksin) sekä pitää 
huoli riittävästä kalsiumin ja D-vita
miinin saannista (kalsiumia etenkin 
maitotuotteista, D-vitamiinia esimer
kiksi rasvaisista kaloista kuten 10-
hesta ja kirjolohesta). 

Ottelua tai turnausta ennen syötäes
sä kannattaa pitää mielessä ainakin 
seuraavat seikat. Outoja ja tuntemat
tomia ruokia kannattaa välttää ennen 
kilpailuja. Peliä edeltävänä päivänä 
kannattaa syödä runsaasti, etenkin 
hiilihydraattien saanti ei ole pahit
teksi. Juuri ennen peliä kannattaa 
syödä kevyesti, sillä runsas ruoka 
vatsalaukussa tai suolistossa saattaa 
häiritä suoritusta. Ateria tulisi syödä 
viimeistään n. neljä tuntia ennen ot
telua. Helposti imeytyviä hiilihyd
raatteja sisältävät ruoat kuten vaalea 
leipä, pasta, peruna sopivat aterialle 
hyvin. Suuri rasvapitoisuus ja myös 
runsas kuidun saanti hidastaa ruoan 
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sulamista ja saattaa siten hidastaa 
mahan tyhjenemistä sekä aiheuttaa 
vatsavaivoja. Herneet, pavut ja muut 
runsaasti suolistokaasua muodosta
vat elintarvikkeet voivat aiheuttaa 
tukalaa oloa. 
Puhtaan sokerin (sakkaroosi) ja glu
koosin runsasta saantia kannattaa 
välttää juuri ennen ottelua, vaikka ne 
ovatkin helposti imeytyviä hiilihyd
raatteja. Glukoosi ja sakkaroosi nos
tavat verensokeritason hetkellisesti 
erittäin korkealle. Seurauksena on 
kuitenkin pian syöksylasku alle nor
maalitason. Alhainen veren sokeri 
heikentää suorituskykyä. 

LIIKUNTA, RAVINTO .JA 

PAINON HALLINTA 

Ei ole olemassa aineenvaihduntaa 
kiihdyttäviä ruoka-aineita eli mikään 
ruoka ei laihduta. Energiankulutuk
seen ja rasvanpolttoon ei ole olemas
sa minimiliikkumisaikoja tai maksi
misykkeitä. Lyhytkestoinenkin lii
kunta kuluttaa energiaa ja rasva pa
laa myös raskaan liikuntasuorituksen 
myötä. Jos ja kun energiaa kuluu 
enemmän kuin mitä ruuan mukana 
saadaan, tapahtuu rasvojen palamis
ta ja laihtumista. 

Rankka, parempiin urheilutuloksiin 
tähtäävä treenaus ja ankara laihdut
taminen sopivat huonosti yhteen. 
Osa painon laskussa menetetyistä ki
loista on aina lihaksia. Lihaksien me
netys taas heikentää suorituksia. 
Lisätietoa ja -vinkkejä löytyy esimer
kiksi kirjasesta: Urheilijoiden ravitse
mussuositukset (Valtion painatus
keskus, 1990). 



Teksti: Katri Jalo, Jari Mäkinen 
Kuvat: Minna Strömberg 

L1UHLAVUODEN KUNNIAKSI: 

UUDET KU&JEET &JA UUDET HALLIT 

VUOSISADAN VIIMEINEN VINTERTROFEN PELATTIIN HETI .JOULUN VAIHDUTTUA TAM

MIKUUKSI. TURNAUS .JÄR.JESTETTIIN 20:NEN KERRAN, .JOTEN KYSEESSÄ OLI PIRS

KAHTELEVAN HEDELMÄINEN VUOSIKERTAKILPAILU. KOSKA KYSEESSÄ OLI .JUHLA-

Suomineitoja oli Atleticosta, 
EUC:sta sekä Discuksesta. Turnauk
sessa suomalaisista - sen kauniim
man sukupuolen edustajista - Atleti
co oli ainoa, joka oli mukana kokoel
majoukkueella tarkoittaen että tais
toihin oli lähtenyt nousevia tähtiä 
Ticon II -joukkueesta. Maaliviivoille 
asettui yhteensä kymmenen nais
joukkuetta taistelemaan sijoituksista. 
Englantilainen Bliss oli mukana en
simmäistä kertaa sekä pitkästä aikaa 
myös norjalaisviikingittäret. 

Discuksen peli kulki, kuviot menivät 
läpi, puolustus kahmi katkoja ja peli
iloakin löytyi, mutta silti jotain puut
tui. Taidoista se ei ainakaan pitäisi 
olla kiinni, minkä kertoo niukka hä
viö ( yksi piste) turnauksen voitta
jalle Carnegielle. 

VÄLIERIEN VÄLISTÄ 

Naisten välierissä käytiin hektinen ja 
tiukkaakin tiukempi taisto EUC:n ja 
Discuksen välillä. Naisten otteluista 
se oli ehkäpä tiukin koko turnaukses-

sa, sillä kumpikin joukkue pelasi tai
dokasta ja taktista liitokiekkoa. Kaik
ki tilanteet pelattiin loppuun asti. Sa
man asian kertoo pelin lopputulos, 
sillä ratkaisu jäi tärkeiden matsien ta
paan viimeiselle pisteelle - ja aikakin 
oli tietysti loppunut jo kauan aikaa 
sitten. 

Pisteistä ja ajasta puhuminen sai 
muistamaan sen, että turnauksen jär
jestäjät olivat tähän tärkeään välierä
otteluun pistäneet toimitsijoiksi noin 
12 -vuotiaat pojat, joten voitte kuvi
tella kuinka pistetaulu ja ajanotto su
juivat! Se tietysti toi oman kuuman 
lisänsä otteluun, jossa tunnelma oli 
jo aivan muista asetelmista höyryä
vä. Sillä kerralla Vintterin välierätais
to päättyi pisteen erolla EUC:lle, joka 
siis eteni ylempään loppusarjaan. 

Jotta emme päässeet unohtamaan 
millaiselta kotimaiset kilpakumppa
nimme näyttivät, kohtasivat heti 
seuraavaksi ylemmässä loppusarjas
sa punakone Atletico ja viherpaita 
EUC. Punakoneiden ja viherpaitojen 
kohtaamisessa vihreä näytti olevan-

Haetaan: Kirjoittajia 

sa ikivihreä ja punakone hyytyi nu
meroin 13-5. 

VÄÄRÄLLE PUOLELLE 

VintertrofEm turnauksessa tänä 
vuonna Discus sijottui kuudenneksi. 
Pronssiottelussa englantilainen Bliss 
taisteli maaleista Atleticon kanssa. 
Bliss pokkasi pronssia vaisuhkossa 
ottelussa tylyllä maalierolla 13-6. 
Naisten finaalissa Göteborgin ylpeys 
Garnegie sai kotikentälleen siis suo
malaiset viherpaidat EUC:stä. 

Taisto korkeimmasta ja kirkkaimmas
ta paikasta oli aluksi helpon näköi
sesti espoolaisten mutta puoliajalle 
mentäessä Garnegie oli ravistellut 
luulon hileet silmistä ja puoliaikatu
los antoi osviittaa mitä tuleman piti. 
Garnegie vahvisti peliään koko ajan 
ja varsinkin puolustus oppi luke
maan viherpaitojen peliä. EUC pelasi 
tehokuvioitaan mutta silti viherpaito
jen lisäravinteet eivät enää purreet 
göteborgilaisiin, vaikka peli olikin 
loppuun saakka tiukka. Garnegie oli 
saanut kullan syrjästä kiinni ja se ei 

Oletko aina haaveillut toimittajan urasta? Puuttuuko ansioluettelostasi journalistinen 
lisämauste? Tunnetko, että kirjoittaminen pöytälaatikkoon ei tyydytä? 
Jos vastasit edes johonkin edellisistä kyllä ja haluat muutoksen. Meillä on sinulle vastaus. 
Tule tekemään juttuja frisbariin! 
Lupaamme paljon palstatilaa ja hellän koulivaa journalistista oppisopimuskoulutusta. 
Myös valokuvaajia rohkaistaan tarttumaan näppäimistöön. 
Ota yhteyttä Heidiin tai Tarjaan. Et kadu. 
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TURNAUS, NIIN PELIHALLIKIN OLI MUUTTUNUT ARVOISEKSENSA. NIMITTÄIN VIISI 

TÄYSIMITTAISTA SISÄKENTTÄÄ - ..JA VIELÄPÄ SAMASSA RAKENNUKSESSA! 

SUOMESTA LÄHTI MATKAAN SEITSEMÄN ..JOUKKUETTA. 

aikonut enää nostää käsiään pystyyn 
ja EUC:n pelin niin sanottu musta 
hetki tuli liian myöhään. Tänä vuon
na siis Vintterin naisten mestaruus 
jäi meren väärälle puolelle maalein 
15-13. 

CARNEGIE ..JUHLI VINT

TERISSÄ 

Tämänvuotiseen turnaukseen osal
listui ennätysmäärä miesten joukku
eita, peräti 29. Kokonaisuutena voi
taneen todeta, että määrä korvasi täl
lä kertaa laadun. Miesten taso oli las
kenut viime vuosista ja yllättävää oli 
veteraanijoukkueiden menestys. 

Göteborgilaisseura Carnegie voitti fi
naalissa Espoon Sonnit 15-13. 
Suomalaisveteraanit eivät saaneet 
ensimmäisellä puoliajalla svedujen 
laidasta ohi -killeripeliä kuriin. Lisäksi 
Carnegie eristi maalissa 1-1 tilanteita 
hyvin ja teki maalinsa helposti ja var
malla prosentilla. 

Kakkosrankkaus takasi Sonneille var
sin helppoja vastuksia alkupeleissä. 
Vasta neljännesvälierässä Helsingin 
Flyersiä vastaan joutuivat vanhat 
herrat pistämään kaikkensa peliin. 
Flyers johti ottelua 7-6 pistekaton 
ollessa 8, mutta vääntö ei tälläkään 
kertaa riittänyt. Ottelun kohokohtia 
oli pelaajavalmentaja Timo Vaskion 
loistava dyykkikatko pelin ollessa 
7-7. Ei uskoisi miehen olevan mas
ters -ikäisen. Neljännesvälieriin py
sähtyi EUC:n sekä Teamin etenemi
nen kisoissa. EUC hävisi katkerasti 
viidenneksi sijoittuneelle Westervi
kille 

10-9. Locknade -joukkueessa. Se myös nä-

Historian vapinaa oli havaittavissa 
Sonnien kohdatessa puolivälierissä 
Stenungsundin kakkosjoukkueen, 
joka koostui lähestulkoon ikämiehis
tä. Rakkaat wanhat veriviholliset sy
tyttivät espoolaiset yhteen kauden 
parhaimmista esityksistä. Ruotsalai
sen ultimaten museon rippeet lakais
tiin katsomoon tylyin numeroin 
10-7. Välierissä hyvät esitykset jat
kuivat. Aina taitavalla joukkueella 
esiintyvä kotijoukkue Skoghyddan 
IS oli kärsinyt kovan luokan pelaaja
menetyksen joukkueen johtohahmon 
Micke Forsgrenin pelatessa Hyddans 

1 3 

kyi, vikkelien ja taitavien junioreiden 
henkinen kovuus ei vielä riittänyt 
tänä vuonna loppuotteluun. Espoo
laiset pelasivat varmasti ja rauhalli
sesti vaihtaen tasakasa- sekä jono
hyökkäyksiä tehokkaasti tiuhaan tah
tiin. Puolustuksen kämmenpakotus 
oli SIS:n pojille vaikea murtaa. Otte
lun lopputulos oli Sonneille 10-8. 

Muiden miesten joukkueiden sjoituk
set olivat seuraavat: 9. EUC, 11. 
Flyers sekä 12. Team. Toivottavasti 
ensi vuonna pääsisivät myös Sipoon 
ja Discuksen nuoret joukkueet hake
maan kovuutta Göteborgista. 



Tällä hetkellä yhä useampi joukkue 
menettää vuosittain muutamia pelaa
jiaan, ainakin hetkeksi. Vilttiketju 
näyttää koostuvan tutuista kasvoista 
ja pyöreistä vatsoista. Viime kaudel
la Atleticosta äitiyslomaa oli anonut 
viisi ja EUC:stakin kolme. Miten on 
sitten käynyt? Menetetäänkö pelaa
jat perheen tullessa kuvioihin? Ei ai 
nakaan näitä kahta. 

Atleticon riveistä tuttu Laura Kahlos, 
31, on ehtinyt peliuransa aikana olla 
jo kolme kertaa äitiyslomalla. Vanhin 
kolmesta, Mette, on jo kahdeksan
vuotias. Laura on hyvä esimerkki sii -

tä, ettei perheen perustaminen vält
tämättä merkitse omien harrastusten 
jättämistä. Laura on tutustunut lajiin 
vuonna 1984 Tapiolan lukiossa. Sa
malla luokalla ollut Pirjo Rajala oli in
nokkaana kokoamassa lukiojengiä. 
Laura on ollut vakiojäsen Atleticos
sa alkuajoista lähtien. Tälläkin kau
della Laura on ollut pelaamassa, 
vaikka nuoremmat lapsetkin Rudi, 3, 
ja alle vuoden ikäinen Alisa, tekevät 
varmasti parhaansa täyttääkseen äi 
din vapaa-ajan. Onneksi Lauran 
mies, Hannu Kahlos on itsekin aikoi
naan pelannut. 
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Teksti: Heidi Kalmari, Tarja Koivikko 
Kuvat: Heidi Kalmari 

aJUOMAPULLO~EN 

SEASTA LÖYTYY PIL

LIMEHU~A, RUSI

NAPAKETTE~A ~A 

PIKKUAUTO~A. LAI

DALLA SEISOVALLA 

PIKKUMIEHELLÄ ON 

KÄDESSÄÄN ÄIDIN 

FRISBEE, ~OKA 

NÄYTTÄÄ TOIVOT

TOMAN ISOLTA. 

Anna-Mari Laitila, 27, synnytti jou
lukuun alussa ensimmäisen lapsen
sa, Sasun. EUC:ssa pelanneen 
Anna-Marin ja Liquidiscin pelaajan 
Tomi Brunsin esikoinen ei ole hillin
nyt kummankaan peli-intoa. Sasu on 
syntymästään asti ollut ultimaten ar
moilla, synnytykseen lähdettiin mel 
kein suoraan EUC:n pikkujouluista. 
Nyt Anna-Mari on kuitenkin jo takai
sin kuvioissa ja treenaa aktiivisesti, 
oman väsymyksensä ehdoilla . Pelaa
misen hän lopetti viime kesänä hei 
näkuun alussa. Vaikka hän itse olisi
kin voinut ajatella vielä pelaavansa, 
niin syy lopettamiseen löytyy usein 
muiden pelaajien toiveesta. Laura ja 
Anna-Mari ovat molemmat törmän
neet samaan ilmiöön - vastapuolen 
pelaajia ja joukkuekavereita pelottaa 
lapsen vahingoittaminen . Useimmat 
eivät halua ottaa vastuulleen kaatu
mis- ja kolhimisriskejä. Kaatuminen 
voi aiheuttaa istukan repeämisen ja 
johtaa jopa kesken menoon. 

Hyvä fyysinen kunto helpottaa usein 
raskausaikaa. " Treenanneena hallit
see ja tunnistaa ne lihakset millä te
kee töitä", kertoo Anna-Mari. Syn
nytystä helpottavat hyvässä kun
nossa olevat tukilihakset, eli vatsa, 
selkä ja lantionseutu. Liian treenattu 
ei kuitenkaan kannata olla. Lauran 



vatsalihakset olivat olleet jopa liian
kin tiukat, mikä saattaa vaikeuttaa 
vatsan laajenemista. Kunnosta kan
nattaa kuitenkin pitää huolta. Treeni
en lopettamisen jälkeenkin voi tehdä 
vielä paljon. Vaikka olo on kömpelö 
ja painoa lisääntyy, olivat niin Anna
Mari kuin Laurakin jatkaneet jonkin
laista kuntoilua. Pyöräilyä ja muuta 
hyötyliikuntaa, venyttelemistä ja ke
vyttä jumppaa, vaikka joogaa. 

OMA HARRASTUS, OMAA 

AIKAA 

Laura ja Anna-Mari olivat molemmat 
samaa mieltä oman harrastuksen tär
keydestä. Lauralle lapsen tullessa ku
vioihin "treeneillä alkoi olla tosi iso 
merkitys". Oma aika, milloin voi näh
dä kavereita ja siirtää ajatukset tun
niksi tai kahdeksi johonkin ihan muu
hun, rentouttaa ja pidentää pinnaa. 
Treenit on pakopaikka ja molempien 
on ollut sinne helppo palata. Lauran 
mukaan Atleticossa on aina otettu 
hänet iloisesti vastaan. Vaikka kun
to saattaa olla huono, ei kukaan ole 
näyttänyt oven suuntaa. Sama tilan
ne on varmasti kaikissa muissakin 
joukkueissa. Jokainen voi olla sa
man tilanteen edessä, tai takana. 
Suurin ongelma treenamisessa on 
yleensä lastenhoito. Anna-Marin ja 
Tompan molempien käydessä tree
neissä, ongelma on todellinen. Tom
pan treenit menevät vielä sisäkaudel
la edelle, mutta kesällä tilanne var
masttasa-arvoistuu, sillä molemmat 
ovat lähdössä Skotlannin MM-kisoi
hin. Onneksi EUC:lla on treenejä pe
räkkäisinä vuoroina samassa paikas
sa niin on helppo vain vaihtaa syliä. 
Tompallakin on ollut Sasu repussa 
pukuhuoneen naulakossa. Vauvan 
kanssa treeneihin voi vielä helposti 
mennäkin, mutta iän ja vaatimuksien 
lisääntyessä, lastenhoitajaliekin voi
si olla käyttöä. 

Lauran treeneihin pääsyä on helpot
tanut sekä oma mies ja isovanhem
mat. Otaniemessä asuva anoppi on-

kin muutamaan otteeseen nähty Silk
kiniityn laidalla kärryjen kanssa. Lau
ra onkin iloinen, että lastenhoito on 
onnistunut näin hyvin. 

LAPSI MATKALAUKKUUN 

Treenaaminen siis onnistuu, mutta 
entä kun pitäisi lähteä kisamatkalle? 
Ei sen kummempaa ongelmaa, aina
kaan Lauran kohdalla. Hän on ollut jo 
kolmella matkalla lapsi mukanaan. 
Hyvänä apurina on ollut oma äiti, 
joka on matkustamisen ilosta lähte
nyt Lauran ja lapsen kanssa milloin 
Englantiin milloin Kanadaan. Mette 
oli mukana ensimmäisen kerran 01-
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lessaan kuusi kuukautta ja viimeisel
lä Vancouverin matkalla mukana oli 
Rudi. " Vauva on helpompi ottaa 
mukaan", kertoo Laura. 

Tämän kesän Skotlannin kisoihin 
Laura ei ole lähdössä, mutta monta 
muuta lapsiperhettä kyllä. Suomessa 
tehdään varmasti ennätys perhehuo
neiden varaamisessa. Anna-Mari ja 
Tomppa ovat yksi ultimateperhe 
muiden mukana. Parisängyllinen per
hehuone odottaakin jo Skotlannissa. 
Lapsiperheitä on lähdössä siis mon
ta, olisiko liiton harkittava jo au pai
rin paikkaamista? 



Teksti: Tarja Koivikko 
Kuva: Kai Widell 

NAISTEN S M-SAR.JA OLI TÄNÄ TALVENA NEL.JÄN 

VAHVAN .JOUKKUEEN HALLITSEMAA. EU C, ATLETICO, 

DISCUS .JA H UT EROTTUIVAT SELKEÄSTI MUISTA 

.JOUKKUEISTA TAKTISESTI .JA TAIDOLLISESTI. 

TIUKIMMAT ottelut kävi ehkä kui
tenkin Discus janotessaan finaali
paikkaa. Monilla alempaan loppusar
jaan tippuneilla joukkueilla oli näyt
tämistä teknisesti paremmille joukku
eille. Iloista ja innokasta yritteliäi
syyttä riittää selvästi tulevienkin 
vuosien varalle. Kaikkia joukkueita 
tuntuivat talven flunssaepidemiat 
harventavan kovalla kädellä, mutta 
kisavastaavien joustavuuden ansios
ta ketään ei jouduttu diskaamaan. 
Runkosarjan ylivoimainen voittaja oli 
EUC, joka ei hävinnyt ainoatakaan 
ottelua. Atletico oli hyvä kakkonen 
häviten vain EUC:lle odottamatto
man suurin lukemin 15-6. Peli oli 
vaisu ja Atletico tuntui laittaneen pil
lit pussiin jo ennen pelin alkua. 
Pronssiotteluun tiensä taistelivat 

Discus, hävittyään Atleticolle ja 
EUC:lle ja HUT, joka hävisi kaikki 
ratkaisevat ottelunsa runkosarjassa . 
Naisten pistepörssin voitti Tuuli 
Saarento EUC:n ykkösjoukkueesta. 
Kokenut, monivuotinen maajoukkue
pelaaja syötti 34 maalia ja teki 16 eli 
yhteensä huikeat 50 tehopistettä si
säkaudelta. Discus I:n niinikään maa
joukkueessa vaikuttaneet ratkaisijat 
Sara Wickström ja Reija Ylönen sekä 
HUT I:n Elina Hyypöläinen kilpailivat 
seuraavista sijoista tiukasti. Saran 
18 syöttöä ja 21 maalia oikeuttivat 
hänet kauden loputtua toiselle sijalle 
yhteispisteillä 39. 

KAI KKI pistepörssin kymmenen 
parasta ovat vanhoja maajoukkuepe
laajia mikä viitannee kokemuksen ja 
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taitojen tärkeyteen SM-tasollakin. 
Yhä laajeneva taitopohja naisten sar
jassa sekä kiinnostus taktiseen ja tie
dolliseen osaaminen takaavattasok
kaita otteluita kotimaassa, mutta il
man kokemusta ulkomailta ei pieni 
laji pärjää Suomessa. Edellistalven 
positiivinen kokemus naisten ykkös
divarista hävisi ykkösdivarin myötä. 
Mikäli naisia ei saada jatkossa lisää 
eikä vanhoja pelaajia pidettyä muka
na valmentajina sekä tunnelmanluoji
na, ei pidemmän päälle ole huippu
pelaajille motivoivaa treenata kovaa 
Suomessa. Vaihtoehtoina ovat lajin 
lopettaminen tai siirtyminen pelaa
maan ulkomaille. 

PRONSSIOTTELU oli alusta 
lähtien Discuksen käsissä. Discus oli 



Teksti: Jukka Virtanen 

DEIMOS TEKI HISTORIAA 

jo osoittanut 3-0 -johtotilanteessa TOISIN KUIN MOLEMMAT 

lähteneensä rauhallisemmin liikkeel- S M-SAR .... AT, DIVARI OLI 

le. Koko ottelun ajan Discuksen suo
ritukset säilyivät suhteellisen vir
heettöminä, eikä turhia suorituksia 
ollut paljoakaan. HUT ei onnistunut 
katkomaan Discuksen syöttöjä ja 
kaatuikin omiin virheisiinsä hyökkä
yksessä. Ottelu oli kokonaisuudes
saan hyvätempoinen. 

FI NAALI SSA kohtasivat vanhat 
taistelijat EUC ja Atletico. EUC puo
lusti -98 sisämestaruuttaan ja oli sel
vää etteivät he antaisi hevillä periksi. 
Atleticolla tämä kausi on ollut rikko
naisempi, mutta ulkomailta runsaasti 
kokemusta ammentanut joukkue ei 
ole yleensä ollut helppo voitettava 
kenellekään. Tällä kertaa EUC pelasi 
vahvan pelin alusta loppuun, eikä 
Atleticolla vaikuttanut olevan vas
taavanlaista intoa voittaa. Espoolais
ten lataus pelissä näkyi erityisesti 
Vera Talvitien uhmakkaissa tilantei
siin syöksymisissä. Vera sai myös 
naisten parhaan pelaajan palkinnon. 
EUC pääsikin tuulettamaan sisä -SM 
voittoa. Viimeinen tiukka piste kruu
nasi ottelun tiukoilla tilanteillaan ja 
lopputilanne pelattiin kolme kertaa 
uudelleen ennen espoolaisten ratkai
sua. 

TÄNÄ VUONNA VEIKKAA

.... ALLE POTENTIAALINEN 

PAINA .... AINEN. AINAKAAN 

VIIME KAUDEN TULOKSIA 

TUTKIMALLA EI TÄMÄN 

KAUDEN SI .... OITUKSIA VOI

NUT PÄÄTELLÄ. 

KYMMENEN joukkueen sarja oli 
jaettu kahteen alkulohkoon, joista 
kolme parasta selvisi ylempään lop
pusarjaan. Divarin voitosta taistele
va joukkue sai siis vastaansa seitse
mässä ottelussa seitsemän eri vas
tustajaa. Kun loppuottelijoina vielä 
oli kuusi tasaista joukkuetta, ja voi
tot menivät mukavasti ristiin, oli spe
kulanteille tiedossa herkullinen pala 
purtavaa. 

ENSIMMÄISESSÄ alkulohkos
sa pelasivat Flyers II, sas II, Hami
na, Vastuu Tampereelta, sekä diva
rissa perinteisesti kärkisijaa pitänyt 
Kamaan Ketchup. Jo ensimmäisissä 
peleissä huomasi, etteivät kakkos
joukkueet haluneet olla mitään kak
kosia. Sekä Flyers että sas voittivat 
kaikki vastustajansa, ja sas lisäksi 
Flyersin. Kolmantena joukkueena jat
koon selvisi Ketchup, joka tunnetaan 
taitavana ja kokeneena joukkueena. 
Alkulohkon pelit tosin jo osoittivat, 
että pelkällä kokemuksella ei divaria 
enää voiteta. 

"SAR .... A on tänä vuonna erittäin 
tasainen, tiedossa on tiukkoja matse
ja", toteaa Flyersin Tomi Kinnunen. 
"Jengeillä on kuitenkin loistava spi
ritti ja pelaaminen on erittäin haus
kaa." 

TOISESSA alkulohkossa kamp
pailu oli marginaalisesti tasaisempaa. 
Lohkon 
konkareina voitaneen pitää Red Rab
bitsia, joka havittelee itselleen takai
sin parin vuoden takaista mestaruus
sarjapaikkaa. Muut haastajat olivat 
Waasa, Deimos ja Discus II. Lohkos
sa aloitti myös Team II, mutta jänisti 
kesken kauden sarjan osoittauduttua 
luultua kovemmaksi. Waasan jouk-
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kue on käynyt läpi lievän muodon
muutoksen, ja aloitti kauden ailahte
levasti. Se selvisi kuitenkin niukasti 
jatkoon, ja lienee ensi kauden kuuma 
nimi. 

TERRORIN edustusjoukkue Dei
mos (joka muuten on Terror latinak
si) osoitti heti kauden alussa harjoit
telun tuottaneen tulosta, tosin tap
pio punakaneja vastaan oli sotkea 
turkulaisten suunnitelmat. Tästä si
suuntuneena joukkue kävi läpi sille 
ennennäkemättömän kovan harjoit
teluohjelman, johon kuului myös 
osallistuminen Gävlen Pepsi Night 
Cap Challenge -turnaukseen. 

"L.10UKKUEELLA on nyt mahta
va henki päällä", kertoo Deimoksen 
Konsta Laakkonen. "Uskon vakaasti, 
että tavoitteemme toteutuu." 

SAR .... AN ratkaisu peli, todellinen 
trilleri, nähtiin finaalipäivän aamuna. 
Voiton nektaria maistamaan tottu
neet nuoret sipoolaiset herätettiin to
dellisuuteen, kun pelikellon näyttä
essä kolmea minuuttia Deimos siirtyi 
jo 4-0 johtoon. Parin aikalisän jäl
keen ottelu jatkui tasaisempana, ja 
SOS pääsi kuin pääsikin tasoihin pis
teissä 14-14. Ensimmäisen ja aino
an kerran johtoon Sipoo pääsi tilan
teessa 16-15, mutta tämän enempää 
Deimos ei antanut periksi, vaan jyrä
si lopulta 18-16 voitolla divarin kär
keen. Molemmat joukkueet voittivat 
myös kaikki loput ottelunsa suveree
nisti, joten kärkikaksikosta ei jäänyt 
epäselvyyttä. 

FD C: N luovutettua sarjapaikkan
sa Deimos nousi historian ensimmäi
senä varsinaissuomalaisena joukku
eena SM-sarjaan. Myös sas II saa 
vielä mahdollisuuden karsintaotte
lussa Farmersia vastaan. 



SARJAUUDISTUS toi joukku- laista SOS:ia vastaan. Merkillepanta-
eille lisää pelejä, mikä ei olennaisesti 
muuttanut lopullista sarjataulukkoa 
siitä, mihin se olisi päätynyt edellis
ten talvien systeemillä pelattaessa. 
Neljä parasta joukkuetta ensimmäi
sen kierroksen jälkeen olivat selkeäs
ti kärjessä myös toisen aIkusarjakier
roksen päätyttyä. Sarjauudistus 
näyttänee kuitenkin voimansa tule
vaisuudessa, kun joukkueiden taso
erot kaventuvat ja ristiinpelaamiset 
lisääntyvät. 

SARJA alkoi jo marraskuussa 
1998 jatkuen yhdellä turnauksella 
joulukuussa -98 ja kolmella tammi
helmikuussa 1999. Discus osoitti 
tällä kaudella selkeästi kypsyneensä 
joukkueena edellisistä vuosista ja ky
keni pelaamaan useimmat ottelunsa 
hyvällä tempoIla ilman siihen aikai
semmin liittynyneitä huoli matto
muusvirheitä. Joukkue oli kahdesti 
lähellä voittaa Espoon Sonnit hävi
ten kummallakin kerralla vain pisteel
lä. Mikäli Discus olisi kyennyt kään
tämään nämä ottelut voitokseen, oli
si joukkueen lopullinen sijoitus ollut 
nyt saavutettua neljättä sijaa selke
ästi parempi. Lisäksi Discus pelasi 
hyvät ottelut sekä EUC:ta että sipoo-

vaa oli Discuksen kaudessa myös 
se, ettei joukkue hävinnyt kertaakaan 
sitä alemmas sarjataulukossa jää
neelle joukkueelle. 

SIPOON SUDET, SOS, oli saa
nut vahvistukseksi herra Asikaisen 
Teamistä, mikä näkyi joukkueen ot
teissa ja ensimmäisinä hallimitaleina. 
Sipoon nouri joukkue pelasi koko 
kauden selkeällä avainpelaajien huip
pusuorituksiin perustuvalla taktiikal
la, jota kauden aikana huimasti kehit
tyneet rivi pelaajat varmuudellaan tu
kivat. Asikaisen tutkapari koko kau
den oli Ville Nevalainen, jonka suori
tukset aiheuttivat päänvaivaa vas
tustajien valmentajille. SOS:n har
rastama versio tasakasahyökkäyk
sestä toimi hyvin, kun pitkien heitto
jen uhka oli todellinen. Kauden par
haita suorituksia nähtiin etenkin 
pronssiottelussa, jossa Nevalainen 
heitti ja Asikainen noukki kiekon 
maalialueella puolustajien ulottumat
tomista. Joukkueelle on helppo po
vata menestystä myös seuraavilla 
kausilla, kun nyt vielä divisioonaa 
pelanneet juniorit nousevat tuke
maan nykyisiä tähtiä. 
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Teksti: Matti Suurnäkki 
Kuvat: Kai Widell 

AVOIN 

HELSINKILÄINEN 

Flyers lähti kauteen ko
vin odotuksin vähintään 
pitämään edellisen kau
den kolmatta sijaansa. 
Joukkue pelasi ajoittain 
loistavaa hyökkäyspeliä 
ja kovaa puolustusta, 
mutta vajosi liian usein 
epäonnistumisten pohja
mutiin. Flyersin tappio 
alkusarjan ottelussa 
SOS:lIe kuvaa joukkueen 
esitysten polarisoitumis
ta; Flyers johti toisen 
kierroksen ottelussa 
SOS:a jo turvallisen tun
tuisesti 10-6, mutta hä
visi ottelun lopulta 10-
13. Ultimate-yleisö 
odottaa mielenkiinnolla 
kesäkautta ja yhdistyvän 
Discus/Flyersin edesot
tamuksia. 

HELSINKILÄINEN HUT ja Es
poon Farmers olivat ennen kautta 
selkeästi altavastaajan asemassa. 
Kummatkin olivat menettäneet muu
taman runkopelaajan muihin joukku
eisiin. Vaikka Farmers saikin vahvis
tuksia seuransa (EUC) ykkösjoukku
eesta, ei joukkueen odotettu horjut
tavan sarjan kärkinelikkoa. Ennakko
odotukset osoittautuivatkin talven 
aikana oikeiksi. Positiivista oli kui
tenkin se, että kummatkin joukkueet 
osoittivat kykenevänsä hetkittäin 
laittamaan kärkijoukkueet tiukoille 
eikä varsinaisia rökäletappioita tullut 
lainkaan. Kykenipä Farmers päättä
mään kautensa voittoon Flyersistä. 

SURULLISINTA sarjassa oli se, 
että FDC Espoosta ei kyennyt vie
mään kauttaan läpi, vaan joutui luo
pumaan sarjapaikastaan. Aika näyt
tää, kykeneekö joukkue vielä kokoa
maan itsensä kesäkaudelle vai oliko 
tämä luovutus vuonna 1993 loista
vista, vuonna 1988 junioreiden 
MM-hopeaa voittaneista lupauksista 
kokoonlaitetun ryhmän viimeinen 
esiintyminen Suomen Ultimate-ken
tiliä. 



HALLI-SM TASAI S EM PI KU I N KOS KAAN 

FINAALI.JOUKKUEET edusti
vat kumpikin Espoon Ultimate Club 
r.y:tä. Espoon Sonnit edusti seuran 
kokenutta kaartia joukkueen keski
iän noustessa selkeästi yli 30. EUC I 
seuran ykkösjoukkueena oli jo ennen 
kauden alkua paperilla selkeästi 
maan kovin ja tasaisin ryhmä. Son
neille alkusarja oli melkoista puurta
mista, vaikka tappioita tuli vain yksi. 
Discus oli yllättää Sonnit kahdesti ei
vätkä SOS ja Flyerskään olleet kau
kana. Konkareiden rutiini oli kuiten
kin vielä liikaa muille paitsi EUC:lle. 
EUC:n alkusarja oli myös melkoista 
puurtamista. Häviö SOS:lle ensim
mäisellä kierroksella loi joukkueelle 
paineita ja pelaaminen joukkueen 
omalla tasolla näytti ajoittain vaikeal
ta. Kun sekaan lisätään vielä selke
ään pettymykseen päättynyt Göte
borgin Vintertrophy (kts. Frisbari 1/ 
99), oli joukkueen hyökkäyspelissä 
ajoittain aistittavissa tiettyä käsijar
ru-päällä -tunnetta. Kaikkea sitä 
osaamista, mitä joukkueesta löytyy 
ei alkusarjan aikana useimmissa pe
leissä saatu esille. Finaali muutti kui
tenkin kaiken. 

E U C pelasi hyvän finaalin omalla 
taitotasollaan, m ikä riitti 15-12 voit
toon hieman vaisuista Sonneista. 
EUC oli selkeästi paremmin valmis
tautunut ja latautunut kauden hui
pennukseen ja osoitti tämän kuittaa
maIla ensimmäisen puoliajan 8-6. 
Sonnien rutiiniesitys ei riittänyt eten
kään puolustuspuolella horjuttamaan 
EUC I:n pelaajien itseluottamusta. 
Tämä näkyi mm. useina poikkikentän 
viuhuneina maalisyöttöinä selin ol
leen puolustajan yli. Näissä kunnos
tautui etenkin joukkueen pistehai 
Tommi Lehto, joka lisäksi ehti otta
maan kiinni vielä useita tärkeitä maa
leja (mm. viimeinen). EUC I:n jouk
kueesta mainiosti pelasivat myös IIk
ka Rämö ja etenkin ensimmäisellä 
puoliajalla uutta tulemistaan enna
koinut Tomi Bruns. 

TAKTISESTI finaali oli kahden 
toisensa varsin hyvin tuntevan jouk
kueen kohtaaminen. EUC I pelasi läpi 
ottelun pääosin tasakasahyökkäystä 

eri variaatioin sekoittaen joukkoon 
silloin tällöin joitain jonokuvioita. 
Sonnit joutuivat ahdistettuna vaihte
lemaan useammin tasakasan ja jonon 
välillä EUC I:n puolustuksen pihdeis
sä. Puolustuksessa kumpikin jouk
kue käytti sekä kämmen että rystypa
kotusta, minkä lisäksi Sonnit turvau
tuivat lopussa myös laitakiinni -tak
tiikkaan. EUC I:n valmentaja Ville 
Haaramo oli löytänyt oikeat miehet 
pitämään Sonnien avainpelaajia, 
mikä selkeästi hidasti Sonnien nor
maalia hyökkäystyöskentelyä. EUC I 
kykeni purkamaan hyvin Sonnien 
puolustuksen käytteän hyväkseen 
sekä pituus-että juoksuylivoimaansa. 
Sonnit eivät missään vaiheessa saa
neet todellista painetta EUC I:n hyök
käykselle. Sonnien Juha Jalovaaran 
ja Raine Lambergin dyykkikatkoyri
tykset jäivät finaalin ainoiksi levyt yk
siksi, mikä kuvastaa ainakin Sonnien 
puolustuksen aseettomuutta. 
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KOKONAISUUTENAAN sisä
peli näyttäisi menneen Suomessa 
eteenpäin etenkin kiekkovarmuuden 
ja joukkueiden taktisen -osaamisen 
puolella. Sen sijaan fyysisen kunnon 
puolella saattaisi olla tekemistä jokai
sella joukkueella siksi lepsua puolus
tus alkusarjassa keskimäärin oli. 
Osansa tässä asiassa saattaa tosin 
olla sillä, että pääosa joukkueiden 
avainpelaajista tähtää fyysistä har
joitteluaan ulkokauteen ja Skotlannin 
MM-kisoihin. Maailman liitokiekkolii
ton WFDF:n uusien peliä nopeutta
vien sääntöjen valossa tämä onkin 
varsin perusteltu painotus ulkopelin 
muodostuessa entistä nopeatempoi
semmaksi ja lepoaikojen ottelun ku
luessa kutistuessa selkeästi. 

ON N ITTELUT EUC 1:lIe hallimes
taruudesta. Toivottavasti ensivuo
den hallikaudesta tulee vielä tiiviimpi 
ja tasaisempi kuin kuluneesta ja ko
emme aitoja yllätyksiä loppuottelua 
myöten. 



Teksti ja kuvat: Dion Clingwall 

ULTIMATE UNDER THE RISING SUN 

IT ALL BEGAN ON A DUSTY FIELD, MID-MAY IN FUKUOKA, LlAPAN. MY 

NAME 15 OlON CLINGWALL (CANADENSISKlsVENSK). I HAVE LIVED IN 

LlAPAN FOR ALM05T ONE YEAR NOW AND FOR ALL YOU ULTIMATE FRE

AKS: HERE'5 THE RUN DOWN ON THE NUMBER TWO NATION IN THE 

WORLD ••• THERE 15 VIRTUALLY NO ULTIMATE! 

ToKYO, a city of some 25 

million people, has between 25 and 
40 teams depending on who you 
talk to. Osaka, a city of around 12 
million has somewhere around 20 
teams and then there is the rest of 
Japan ... Various estimates put the 
total teams beyond the cities of To
kyo and Osaka at around 30 or so. 
This means, that in ali of Japan 
you've got yourself about 90 
teams. And these guys came se
cond at worlds in both men's and 
women'sl The ultimate is good ulti
mate in the cities, not because there 
is aiot, but because they are intense 
and serious. Your typical Japanese 
team is only mens orwomens (virtu
ally no co-rec ... ), practice 3 - 5 ti
mes a week and are100% dedica
tedl 

WHY are there 50 few teams you 

ask? There are very few fields, not 

many people have the time or desire 
to begin a new sport when they dis
cover ultimate, most athletic types 
won't stray from the sport that 
played while in high school and qui
te simply - new, creative activities 
are somewhat disconcerting for the 
Japanese mentality ... used to struc
ture and force of habitl 

WHERE'S the spirit? I'm not sure 
but perhaps it's somewhere hidden 
in the essence of the game, (or the 
fact that these people are going 
completely against convention - a 
huge gesture in tradition bound 
Japan) ... The spirit quotient sort of 
goes counter to the Japanese appro
ach to recreational sports, but it is 
still there. 

WHEN considering ultimate in 

Japan one must also consider Japa
nese culture. And for those of you 
who haven't been to Japan the Ja-
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panese approach to sports is entirely 
different than those of either Europe 
or North America. These people are 
accustomed to only playing one 
sport. Therefore,if they begin to 
play Ultimate, it's usually at univer
sity and, it tends to be their only rec
reation beyond drinking with the 
gang. These people play with some 
serious intensity right from the get 
go. That's their mentality, to focus 
on one sport and do it well! 

o NE ofthe big problems with ulti
mate in Japan is field space. There 
simply isn't aiot of it! I play for the 
only team on the southern island of 
Kyushu - in Fukuoka, and our fields 
are absolutely unbelievable. We eit
her play on a dirt/gravel pitch that's 
sloped and too short, or on a long, 
flattened out riverbank: always has 
plenty of wind and the grass is 
short, hard and likes to cutl 

ULTIMATE in Ja

pan enjoys similar popu
larity among those who 
play it as in other count
ries. The big difference 
however, is that Ultima
te isn't growing very 
quickly. For example, in 
Kyushu, my team has 
played ultimate for about 
ten years and no new 
teams have arrived ... 
despite the fact that this 
southern part of Japan 
has the most hospitable 
weather in the entire 
countryl There is and 
only ever has been one 
team... The Hakata 
Hackers, in Kyushu I 
Not only are we the only 
team in Kyushu, but we 
are also one ofthe worst 



teams in Japan! 

TH E TEAM began ten years 

ago under the tutelage of an ex-pat 
American. This particularfellow left 
America before the Ultimate explosi
on and thus brought all the old va
lues with hirn. While the rest of the 
world's Ultimate began to evolve 
and improve, the Ultimate team in 
Kyushu remained unchanged and 
poor! 

M DVE now to September 1999 

and the Western Japanese Ultimate 
Frisbee Sectionals! Our team, a 
thrown together, rag-tag bunch of 
misfits representing the Hakata 
Hackers and a few tolken players 
from throughout Kyushu, were lea
ving for Kobe to face the unknownl 
The tournament was set forthe 19th 
and 20th of September! Saturday 
morning, the 19th, we boarded the 
6:30am Shinkansen in Fukuoka to 
reach Kobe by 9:30 and the Frisbee 
field by 10:30, in time for our 
11 :OOam game ... 

o F CDURSE we arrived late, 

but we were readyl We had never 
practiced together before but we had 
travelled ali the wayfrom Kyushu for 
our first games as a team and we 
were pumped I The Western Sectio
nals were at a recreational area in 
Kobe called "Shiawase-no-mura". 
This was a fabulous place that provi
ded wonderful fieldsl The fields 
were manicured and greenl Quite 
unlike most fields in Japan which 
tend towards dry and brown I In ad
dition to beautiful fields this recreati
onal area also included a fantastic 
"Onsen - Japanese Hot Spring Pooli 
Bath". It was amazingl If any of 
you ever pian on a trip to Japan, an 
Onsen is an absolute mustl 

THE PREVIDUS weekend 

the qualification tournament (of 12 
teams for both men's and women's) 
had been held and the number of 
teams competing in the finals had 

been reduced to four (once again for 
both men's and women's)1 We had 
received an automatic entry because 
we were the only team from Kyushu 
- officially, the southern Japanese 
representative I 

ALRIGHT, it's our first 

game ... We, the Hakata Hackers, are 
playing Osaka Taiiku Daigaku (Osa
ka Sports and Health University). 
We are a team that has never practi
ced together while the Uni. guys 
were a team that practices almost 
daily. Intimidated? Yesl Worried? 
Yesl Excited? Yes that tool 

N OW for a few interesting notes 

before I proceed with the gamesl 
We all received game discs but no 
player package. There were no be
verages provided despite the 35'C 
heat. The games did not have a sco
re hard cap but instead had a time 
limit. There were mega-phone bea
ring timekeepers on the sidelines, 
calling out the time remaining before 
each pull, as well as half-time 
breaks.The surrounding fields were 
unavailable for use because they had 
not been officially "rented" for tour
nament use. Most players, in hopes 
of beating the sweat constantly pou
ring down their faces, played with 
towels tied around their waists or 
necks. Everybody was in great sha
pe except for us ... 
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50 the game began ... 

A WEATHER note at this 

point is of utmost importance ... ln 
Japan one gets to experience Serio
us Humidityl During the weekend 
we experienced 35 degree heat, 
thunder showers and crazyily po
werful winds ... all in the first gamel 
We were soaked through with sweat 
before our first game even began! 
Now back to the action ... 

50 HERE goesthe matchl We 

are hot and sweaty before even the 
first point is scoredl Boom, Boom, 
Bang ... we look around and before 
we even realize what's happened we 
are down 5 - 01 We had hardly even 
begun and we were already at a loss 
as to what we should dol We didn't 
know how to execute a stack proper
Iy, our defence was virtually non
existent, and these guys were in 
very good shape. Wait a second, 
wow, we got a pointl 5 - 1 ... now 
we were on a roll, maybel Unfortu
nately, these welltrained fellows not 
only kept the pressure on us they 
decided to step it up a notch I I don't 
recall the halftime score but we en
ded up losing that game 35 - 41 It 
was the absolutely worst defeat of 
my sporting life, including ali other 
sports that I have ever played 1 We 
had been absolutely outclassed and 
humiliated ... and we still had two 



more games to go! An important 
note: Japanese athletes are taught 
never ta give upo Therefore, even 
though they had us pretty handily 
disposed af when the score was 20 
- 2, they kept up the pressure for the 
entire game ... they never let upo 

TH E MATC H was an absolute 

disaster as our lack af team flow, 
understanding of the basics and 
simple defensive/offensive play 
came ta the fore. We were in way 
overourheads! 

o U R N EXT game we played a 

somewhat "Iess-skilled" Spirits team 
- lead by a couple foreigners from 
the states - and only lost 32 - 5! 
(This team eventually won the who
le tournament.) 

AFTER this horrible affair af ab

solute ultimate destruction it was off 
ta the Onsen ta rest our tired, hot, 

down-trodden bonesl Ali in the 
name af recuperation for Sundays fi
nai match against "Magic" - Dous
hisha Daigaku's team. Saturday 
night there was no official party, so 
off we went into Kobe ta find/create 
our own party ... unfortunately no 
good storyforyou! No partyfound, 
no party created ... 

SUNDAY arrived all tao saan. 

We got up, got dressed and made 
our way ta the field. At this point 
we were more eager ta either go 
home or go ta the Onsen than ta en
dure another humiliating defeat... 
However, we played nonetheless 
and the result was much the 
same ... 27 - 9. We may have scored 
a few more points but they were the 
next weakest team after us! Ali in 
ali, we had been outscored by our 
opponents 94 - 18 in only 3 games. 

AN 0 THAT my Scandinavian 

friends was my ultimate experience 
in Japan! The tournament was defi
nately both an interesting cultural 
and ultimate experience! I would 
highly recommend it ta anyone who 
has the opportunityl There are many 
more small details that I would be 
happy to pass on ta anyone who is 
interested. However, following tho
se sectionals my Japanese Ultimate 
experience has wound down ta only 
once every two months! 

I F ANY of you are interested in 

those other details please feel free ta 
dclingwall@hotmail.com and I 
would be happy ta fill you in on 
whatever I can! I hope you enjoyed 
this little tidbit from Japan! Take 
Care! 

TASTIC TRAINING 
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TUNNISTA 

H EN KI LÖT LlA 

LÄHETÄ VASTAUS 

TOIMITUKSEEN. 

KAIKILLE OIKEIN 

VASTANNEILLE 

LÄHETETÄÄN 

LAKU. 



Teksti: Marko Timonen, Tarja Koivikko 

YKS I LÖ LAL-I I L-IAO STO N 
•• 

L-IASENIEN ESITTELY 

L-IATKUU VIIME NUMEROSTA ••• 

ROOPE PEHKONEN 

22-vuotias opiskelija. Roopen seura 
on Sipoolainen 50S. Roopen moni
puolisuudesta kertoo tuore yksilöla
jien yleismestaruus -98 ja mitaleita 

löytyy 
myös ulti
m a t e n 

puolelta. 
Harjoitus
kertoja ker
tyy viisi 
viikossa, 
kä s ittä e n 
laji-, yleis
ja fysiik
katreenejä. 

Roopen parhaimmat saavutukset te
kevät varmasti vielä tuloaan ja hän 
ilmoittaakin tavoitteikseen mitalit pi
tuudessa ja koppauksissa Kalmarin 
MM-kisoissa. 

Aikaisempaa järjestökokemusta on 
kertynyt SOS:n hallituksesta ja sere
moniamestarin toimesta sekä koulu
maailman puolelta. Jaoston toimin
nassa Roope näkee tärkeänä myös 
ultimatepelaajien saamisen mukaan 
yksilölajien pariin. Ensi vuoden 
Ruotsin MM-kisoihin on myös koot
tava edustuskelpoinen joukkue. 

puh: 040-536 44 54 
e-mail: Pehkonen.Roope@hkol.fi 

RIITTA-LIISA SONER 

25-vuotias ylikersantti (väliaikaises
sa virkasuhteessa). Riitta-Liisa on 
alusta lähtien vuodesta 1991 har
rastanut aktiivisesti gutsia lukuunot
tamatta kaikkia lajeja TEAM:ssä. En
nen asepalveluksen suorittamista 
vuonna 1998 Riitta-Liisa treenasi ul
timatea kesät talvet 3-4 kertaa vii
kossa sekä kesäisin lisäksi kerran 
pari viikossa golfia, pituutta, koppa
uksia ja satunnaisesti freestyleä. Riit
ta-Liisa on usean vuoden ultimaten 
maajoukkuekonkari ja yksilölajeissa 
osallistunut kotimaisten kilpailujen 
lisäksi vuosina -93, -95, -97 Swe-

disc Openiin (50) ja vuonna - jolta ajalta on mm. viisi kenttälajien 
97MM-kisoihin. Ultimatessa ovat Suomen mestaruutta, ultimaten Eu-
parhaimpia saavutuksia MM 4. -98 
ja EM kulta -97. Yksilölajeissa Riitta
Liisa on voittanut SM -94 yleismes
taruuden, 50 -97 koppaukset sekä 
tullut hopealle discathonissa 50 -
97, MM -97 ja DOC 50 -95. Näiden 
meriittien pohjalta onkin hyvä lähteä 
parantamaan sekä omia suorituksia 
että koko Suomen yksilölajien tasoa 
ja yhdeksi tavoitteistaan Riitta-Liisa 
mainitseekin Suomen osaamisen 
saamiseksi Ruotsin tasolle. Erityi
sesti hän toivoisikin yksilölajien pa
riin ihmisiä, jotka satsaavat lajeihin 
niiden itsensä vuoksi vaikka muka
vaahan sekin on että ultimaten pelaa
jia saadaan SM-kisoihin. Innostuisi
vat vaan enemmän heittelemään. 
Tärkeätä olisi kuitenkin jokaiselle 
ymmärtää Suomen ja muiden maiden 
välinen osaamiskuilu ja nähdä omin 
silmin huippusuorituksia. 

puh. 040 - 591 27 50 

MARKO TIMONEN 

38-vuotias huonekalupuuseppä ja 
yrittäjä. Jaoston nestori, joka on ol
lut mukana liiton toiminnassa perus
tamiskokouksesta lähtien. Nykyinen 

seura on 
Porilainen 
M ustava
ris, vaikka 
ei kai hän
tä Team: 
stä ole 
vielä pois
kaan pot
kittu. Mar
ko Timo
sen reper

tuaariin kuuluvat lähes kaikki lajit, 
joskin freestyle on jäänyt vähemmäl
le. Erityisesti pituusheitto on ollut 
sydäntä lähellä. Tätä nykyä harjoit
telu pyörii variksen viikottaisten tree
nien puitteissa, joskin kesällä on hie
man vilkkaampi tahti. Varsinainen 
aktiiviura sijoittui kahdeksankym
menluvun ensimmäiselle puoliskolle, 
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roopan mestaruus 1980 ja vuoden 
1984 kenttälajien EM-kisoista pituu
den neljäs tila, jolla pääsi lyömään 
kiilaa ruotsalaisten pituuspyssyjen 
rintamaan. Ei peli tosin vielä koko
naan ole menetetty, koska vuoden 
1996 SM-kisoista irtosi vielä toinen 
sija ja oma uusi ennätys syntyi 
132m:n heitolla. Hän on kyllä ajatel
lut siirtyä jo seniorisarjaan kun on al
kanut kuulua huutelua : "Tule Marko 
pois, siellä on avoimen kisat". Liiton 
hallituksessa Timonen istui kahdek
sankymmentä luvulla viisi vuotta, 
joista puheenjohtajana kauden 
1985-86. EFDF:n sääntövaliokun
nassa hän oli 1984-85, jolloin kehi
teltiin mm. Kainu Mikkolan idean 
pohjalta ja hänen avustuksellaan 
tarkkuusmaaliin verkko, joka "palkit
si" onnistuneesta osumasta. Uuden 
jaoston tehtävänä on ottaa vaarin 
esitetystä kritiikistä ja jatkaa ja kehit
tää kenttä lajien ja golfin aktiivista 
harrastusta liitokiekkoliiton toimin
nassa. 

puh: 02-639 25 36 tai 
049-481 823 

e-mail: Marko.Timonen@pp.inet.fi 



YKSILÖLA&JIEN M M-99 

Ensi kesänä, 11 - 17 heinäkuuta, Ruotsin Kalmarissa järjestetään yksilölajien 
MM-kilpailut. Suomesta kisoihin lähetetään maajoukkue. Tällä hetkellä var
moja kisoihin lähtijöitä on vasta muutama, joten tilaa halukkaille ja kyvykkäil
le pelaajille vielä löytyy. 

Vaikka kyseessä ovatkin yksilölajit ja harjoittelu on pääasiassa hyvinkin oma
toimista, pyrimme kenttälajijaoston toimesta järjestämään ohjattua valmen
tautumista sekä yksilölajimaajoukkueelle että kaikille paremmasta kiekonkäsit
telytaidosta kiinnostuneille liitokiekkoilijoille. Harjoituksia tullaan järjestä
mään kerran viikossa sopivina arki-iltoina kesäkuukausien aikana. 

MM- kisoihin tähtäävät voivat hioa kisakuntoaan sekä Helsinki Open että 
kenttälajien SM - kisoissa, jotka tarvittaessa toimivat myös katsastustilai
suuksina valittaessa lopullista maajoukkueen kokoonpanoa. Molempiin kilpai
luihin ovat kaikki liitokiekkoilijat tervetulleita. 
Kaikki asiasta kiinnostuneet - vanhat konkarit ja uudet yrittäjät - ottakaapa 
yhteyttä! 

Toni Asikainen, Yksilölajien valmennusvastaava 
Toni.asikainen@helsinki.fi, Puh. 040 - 558 7571 

Kalmarin MM-kisojen 1999 webbisivu: 
http://www.kfk.org/wfdf-99/index.htm 
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KISATÄKKI 

KISAKALENTERIA: 

SM Karsinta 5.-6.6. 

Ulko-SM I 19.-20.6. Paikka avoin 

Ruotsin avoin turnaus 2.-4.7. Tukholma 

Stockholm Junior Open 5.-8.7. Tukholma 
DIVE HARO 111 -

Espoo Classic 9.-11.7. Leppävaara? GÖTEBORG 22.-24.5. 

Ulko-SM II 24.-25.7. Nurmijärvi, Rajamäki 

WUCC 7.-15.8. St. Andrews, Skotlanti 

Järjestävä joukkue Carnegie. 
Lisätietoja: 
alison.arnold@factory.fb.se 

Ulko-SM 111 28.-29.8. Leppävaara 

Ulkofinaalit 4.9. Leppävaara 

FIFFEN KANZEN TICKEN 

TOURNAMENT 5.-6.6. 

Ilmoittautuminen viim. 20.5. 
Lisätietoja: 
dewey@rhw.de 
http://www.rhw.de/indiscutabel/ 

B.-9.S.1 999 PORI (KIR.JURINLUOTO .JA YYTERI) 

Kaikki pelaavat 58 reikää ja finalistit 
yhdeksänreikäisen finaalin. 
Kaikkien sarjojen kolme parasta pal
kitaan palkinnoinl La ilmoitt. päät
tyy klo 10:30 ja ensimmäinen kier
ros alkaa klo 11 :00. Kilpailusarjat: 
naiset, juniorit ja avoin Osallistu
mismaksu: 50mk 
Lauantaina saunailta klo 19:00. 
Majoitus: Leirintä Yyteristä puh:02-
6211402 tai 02-6383778. Vara
uksen yhteydessä ilmoita osallistu
misestasi kilpailuun I Majoitusvara
ukset on tehtävä 5.5. mennessä. 

Lisätietoja: 
http://fly.to/mustava ris 

Marko Timonen 
puh. 02-639 2536, 049-481 823 
s-posti: marko.timonen@pp.inet.fi 

Petteri Tammisto 
puh. 02-627 2730, 02-632 5160, 
050-558 7799 
s-posti: tammisto@porLtutJi 
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HALLI-S M 98-99 TULOKSET 

Naisten loppuottelu: 
Espoo Ultimate Club - Atletico, Espoo 15-8 
Naisten pronssiottelu: 
Discus, Espoo - Helsinki Ultimate Team 15-8 
Miesten loppuottelu: 
Espoo Ultimate Club - Espoon Sonnit 15-12 
Miesten pronssiottelu: 
Sipoo Odd Stars - Discus, Espoo 15-8 . 

PISTEPÖRSSI (NAISTEN S M-SAR.JA) 

Pelaaja Yht Syötöt 
Tuuli Saa rento 50 34 
Sara Wickström 39 18 
Reija Ylönen 38 30 
Elina Hyypöläinen 38 1 6 
Paula Jussila 35 21 
Fiina Hiitola 34 1 6 
Sanna Susiluoto 33 14 
Jenni Oksanen 28 8 
Pirjo Happo 27 17 
Pauliina Kääntee-Valkama 27 6 

PISTEPÖRSSI (AVOIN 5 M-SAR.JA) 

Pelaaja Yht Syötöt 
Tommi Lehto 79 46 
Ville Nevalainen 74 32 
Timo Vaskio 70 44 
Toni Asikainen 69 43 
Marko Korhonen 62 27 
Marcus Långström 59 34 
Olli Suurnäkki 56 41 
Hannu Saarinen 56 37 
Petrus Öunap 56 24 
Petri Jääskeläinen 56 21 

PISTEPÖRSSI (I-DIVISIOONA) 

Pelaaja Yht Syötöt 
Kimmo Kinnunen 72 44 
Jaakko Ylä-Rautio 44 28 
Ville Mykkänen 42 30 
Jyri Huhtala 33 6 
Veli-Pekka Tynkkynen 30 1 5 
Arttu Hautamäki 30 8 
Petteri Pesonen 29 22 
Paavo Häikiö 28 18 
Konsta Laakkonen 28 4 
Jukka Toivari 27 1 6 

Naiset: 
EUCI 
Atletico I 
Discus I 
HUTI 
Atletico II 
EUCII 
HUTII 
Discus II 
Phobos 

Maalit 
1 6 
21 
8 
22 
14 
18 
19 
20 
10 
21 

Maalit 
33 
42 
26 
26 
35 
25 
1 5 
19 
32 
35 

Maalit 
28 
1 6 
1 2 
27 
1 5 
22 
7 
1 0 
24 
1 1 
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Avoin: 
EUCI 
Espoon Sonnit 
SOS 
Discus 
Flyers I 
Team I 
Farmers 

Joukkue 
Espoo Ultimate Club I 
Discus I 
Discus I 

I Divisioona: 
Deimos 
50511 
Flyers II 
Red Rabbits 
Waasa 
Kamaan Ketchup 
Vastuu 
Discus II 
Hamina 

Helsinki Ultimate Team I 
Atletico I 
Helsinki Ultimate Team I 
Discus I 
Espoo Ultimate Club I 
Helsinki Ultimate Team I 
Espoo Ultimate Club I 

Joukkue 
Espoon Ultimate Club I 
Sipoo Odd Stars I 
Espoon Sonnit 
Sipoo Odd Stars I 
Discus 
Farmers 
Flyers I 
Discus 
Helsinki Ultimate Team I 
Sipoo Odd Stars I 

Joukkue 
Sipoo Odd Stars II 
Kamaan Ketchup 
Sipoo Odd Stars II 
Sipoo Odd Stars II 
Flyers II 
Waasa Thunder 
Kamaan Ketchup 
Deimos 
Deimos 
Hamina MightyYellow 
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Olli Visamo 

Talontie 3-5 A 3 

00320 Helsinki 


