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PÄÄ TOIMITTAJALTA 
~D~~&wD 

2/92 Keväästä selvittiin, ja nyt on kesä. Ja mikä kesä se tois
taiseksi on ollutkaan. Aurinko on paistanut pilvettömäl
tä taivaalta ja lämpötilat olleet euroopan huippuluke
mia. Mielessä on jo käynyt täysin suomalaisen mieleen 
sopimaton ajatus "voi kun sataisi ... ". Kentät alkavat jo 
olla kivikovia, mutta ei pidä valittaa! - Julkaisija SUOMEN LIITO

KlEKKOLlITTO ry 
Radiokatu 20 Kausi on lähtenyt käyntiin täydellä teholla, golffaajat 

ovat kilpailleet jo useamman kilpailun ja nyt ultimaten 
SM-sarjakin on aloitettu. Uutuutena tällä kaudella on 
naisten SM-sarja, joka pelataan kahden viikonlopun tur
nauksena. Alustavasti on ollut puhetta jopa kuuden 
joukkueen osallistumisesta. Pelit pelataan Matinkylän 
kentällä, kaikki kannustamaan ! 

Tänä keväänä ja alkukesänä on ollut selvästi havaittavis
sa selvä kiinnostuksen kasvu liitokiekkoa kohtaan. Eri
laisia demoja ja kursseja on pidetty ja tullaan pitämään, 
jotta liitokiekosta kiinnostuneiden ilunisten kiinnostusta 
saadaan "ruokittua". Liitto tekee parhaansa, jotta mah
dollisimman moni lajista kiinnostunut löytäisi oman 
paikkansa yhteisössämme. 

Kuten aikaisemminkin, jos sinulla on materiaalia Frisba
riin kuvien tai juttujen muodossa, soita tai nykäise hi
hasta kentän laidalla. 

Timo Bruns p. 682 1215 

Uutta tietoa osoitetarrassa 
Jäs~nnumerosi / Viimeisin jäsenmaksuvuosi 

~--.l-I ___ --J.:"-_-~,L./ Lisenssin maksupvm 

1234 9{ A270I92 

Leo LiitokiekkOilij~'--
Liitotie 1 Ja ~ 
12345 KIEKKO i'- IGlpailulisenssi 

Osoitetarrasta voit tarkastaa, mikä on jäsenmaksusi ja kilpailulisenssisi tilanne. 
Kilpailulisenssikentässä voi olla merkintä, vaikka et olisi maksanut lisenssiä vuo
delle -92. katso maksupäivämäiliill<entästä onko lisenssisi voimassa vai onko se 
aiempien vuosien lisenssi. 

Tänä vuonna on jälleen maksettu pelkkiä Iisenssejä, joten lisenssisi saattaa olla
voimassa. mutta jäsenmaksu ei . Vasta jäsen maksu antaa oikeuden osallistua lii
ton valvomaan kilpailutoimintaan. Tarkasta oletko maksanut jäsenmaksusi ja jot
tet vain luule olevasi vakuutettu tarkasta Iisenssisi voimassaolo. Kilpailulisenssi
hän ei ole pakollinen, mutta liitto suosittelee sitä kaikille liitokiekkoilijoille. Tar
kasta myös osoitteesi ja tarpeen vaatiessa ilmoita osoitteenmuutos liittoon. 
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4. kerros 
00240 HELSINKI 
puh. (90) 158 2580 

Puheenjohtaja Matti Suurnäkki 
(90) 701 2873 

Sihteeri Olli Visamo 
(90) 698 3503 

Pankkiyhteydet 

Syp·Munkkivuori 
217121-4675 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla liiton 
voimassaolevan jäsenmaksun liiton tilil
le. 
Vuoden 1992 jäsenmaksut: 
Alle 18-vuotiaat 60mk 
Muut loomk 

FRISBARI on Suomen Liitokiekkolii
ton virallinen jäsenjulkaisu. joka ilmes
tyy neljä kertaa vuodessa 

Päätoimittaja 
Ulkoasu 

Timo Bruns 
Olli Visamo 

FRISBARIn ilmoitushinnat 

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

1400mk 
800mk 
500mk 
300mk 

SLL ei vast'la ilmoittajalle mahdollises
ti aiheutuvasta vahingosta. jos ilmoitus
ta ei voida julkaista määrättynä päivänä 
tai käsikirjoituksen mukaan. Lehden 
suurin vastuu ilmoitusten julkaisemises
sa sattuneesta virheestä on ilmoituksen 
hinta, 

Frisbarin toimitus ei va,ta.1 sille tilaa
matta lähetettyjen kirjoitusten. kuvien 
ja piirrosten palauttamisesta. 

Kansikuvassa: Harui Suomela 

Kansikuva: Jarkko Tapola. Iltalehti 



PUHEENJOHTAJAN PALLIL TA 

Kiinnostus lajiimme on kasva
massa 
Kesä on tullut ja harvinaisen pitkä ja 
kylmä "kevät" saatu onnellisesti taak
se. Vuoden kiekkogolfaaja sarja on 
pitkällä ja ultimatekausi aluillaan. Ha
luaisin aluksi kiittää niitä henkilöitä, 
jotka ovat luoneet meille harrastajille 
mahdollisuudet astua valmiiksi teh
dylle peliareenalle heittämään liito
kiekkoa joko golfin tai ultimaten 
muodossa Teidän työnne on sitä, mi
tä ilman mikään urheilu- tai liikunta
jäIjestö ei pystyisi toimimaan. 

Vuoden kiekkogolffaaja sarjassa on 
toteutunut jo tavoitteet siitä, että tänä 
vuonna liiton kilpailutoiminnan jär
jestelyjä pyritään parantamaan. Kil
pailujen vastuulliset järjestäjät ovat 
olleet ainakin niissä muutamassa osa
kilpailussa, joissa itse olen käynyt, 
varsin hyvin tilanteen tasalla niin 
osallistumismaksujen kuin tulostaulu
jenkin kanssa Ymmärtääkseni myös 
tulospalvelu lehdistöön ja Frisbarin 
toimitukseen päin on toiminut, joskin 
tulosten julkaiseminen eräissä päivä
lehdissä on ollut nihkeää. 

Ultimate puolella ollaan vihdoinkin 
pääsemässä eroon epämääräisistä ja 
jopa vaarallisista peliareenoista SM-

sarjassa Ymmärtääkseni kaikki SM
sarjan onelut pelataan kentillä, joilla 
ei ole ulkopuolisia esteitä eikä ihmi
siä kävelemässä pelikentällä kesken 
pelin. Muistullaisin kuitenkin kaikkia 
nykyisiä ja tulevia ultimaten SM-sar
jaan osallistuvia joukkueita hoita
maan kennävaraukset omalla paikka
kunnallaan ajoissa jotta sarjan vas
tuullisella henkilöllä on kotikentät 
riinävän aikaisin tiedossa Toivon 
myös, että tänä kesänä onelupöytäkir
jat kaikista oneluista toimitettaisiin 
välittömästi sarjan vastuuhenkilölle il
man eri pyyntöä. 

Liitolle on tullut taas suhteellisen run
saasti kyselyitä mahdollisuuksista 
harrastaa liitokiekkoilua Kysyjille 
on annettu ensiavuksi lajitietoutta, yh
teystietoja ja sääntökirjoja mutta sel
keätä kysyntää liitolciekkoilun perus
kursseille on olemassa. Toivottavasti 
jo olemassa olevat seurat järjestävät 
kukin tahollaan peruskursseja lajia 
aloitteleville ihmisille. Toisaalta on 
myös tärkeää, että seuroista löytyisi 
ohjattua toimintaa etenkin nuorem
mille uusille harrastajille myös kurs
sin jälkeen. Mitä laajemmalle joukol-

le seurat pystyvät tarjoamaan harras
IUsmahdollisuuden sitä tukevammalla 
pohjalla on myös nykyisten harrasta
jien tulevaisuus. 

Pienenä jatkona joskus taannoin tällä 
samalla palstalla esittämääni heittoon 
olemassa olevien ja tulevien seurojen 
rekisteröinnin eduista toteaisin, että 
hyvin useassa kaupungissa ja kunnas
sa on kaupungin/kunnan tukemien sa
li/kenttävuorojen edellytyksenä haki
jan kuuluminen yhdistysrekisteriin 
(eli rekisteröity yhdistys). Tämä on 
nyt ajankohtaista, kun lienee viimei
siä hetkiä taas anoa ensi talven halli
vuoroja. Rekisteröintiohjeitaja yhdis
tysten mallisääntöjä saa liitoSia 

Mielenkiintoista kesää toivotellen 

Matti Suurnäkki 

NAISTEN ULTIMATE SM-92 KENTr_AL~JI -
ILTAPAIVAT 

1. osaturnaus 18. - 19.7.1992 

2. osaturnaus 8. - 9.8.1992 
Ensimmäisen osaturnauksen jäIjestelyistä vastaa WWW.toi
sen Atletico. 

Onelut pelataan MatinJ.:ylän nurmikentällä Espoossa. Vara
päivänä on perjantai-ilta. jos joukkueita ilmoittautuu runsaas
ti. 

Joukkueesi ilmoitat mukaan seuraavasti: 

Maksa osallistumismaksu 300,- liiton tilille, ( tilinumero: 
Syp munkka 217121-4675), ota kopio kuitistaja lähetä se 
joukJ.-ueesi nimi-, yhteyshenkilö- ja joukkueesi vahvuustiet0-
jen kanssa 26.6.1992 mennessä osoineeseen: 

LEENA MANNERMAA ( WWW) 
RJISTAVUORENKUJA 4 D 42 
00320 HELSINKJ 

Lisät ietoja turnauksesta Leenalta. p. 573 519, tai Pirjo Raja
la (Atletico), p. 423 273 

Heinäkuussa voit tulla verryttelemään ja testaa
maan taitojasi kenttälajeissa ennen elokuun SM-ki
soja. 

Paikka on Munkinpuisto Munkkiniemessä ja sieltä 
löytyy tarkkuusneliö, pituusheittopaikka tuplakiek
kokenttiä ja kelloja aikakoppausta vanen. 

Harjoittelupäivät ovat: 

La 4.7. Klo 12.00 

La 11.7. Klo 12.00 

Seuraavista päivistä sovitaan paikan päiillä. 

FC HESA 
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Ultimateliiga talvikaudeksi ? 
SVUL:n tiloissa pidettiin sun
nuntaina 3.5.1992 klo 16.00 
keskustelutilaisuus talvikau
den 1992-93 ultimaten kilpai
lutoiminnasta. Pohjana kes
kustelulle oli sekä neljä vuot
ta samankaItaisena jatkunees
ta talvikauden kilpailutoimin
nasta saadut kokemukset että 
Juha Jalovaaran laatima 
suunnitelma eräästä mahdolli
suudesta muuttaa talvikauden 
toimintaa. Keskustelutilaisuu
den tarkoituksena oli kerätä 
mahdollisimman laajasti mie
lipiteitä ultimateseuroiIta ja 
toisaalta saada ultimaten har
rastajat sitoutumaan mahdolli
simman aikaisessa vaiheessa 
mahdollisiin muutoksiin, mi
käli sellaisiin olisi tarvetta. 

Tilaisuudessa oli paikalla edustajat 
seuraavista joukkueista: Atletico: Pir· 
jo Rajala, Matti Suurnäkki EUC: 
Kirsti Rautavaara. Jere Manninen, Pa· 
si Vuorinen Laamat: Juha Jalovaara 
Te.1ffi: Manin Glantz, Hami Suome· 
la WWW: Jan Eklund Kilpailu ja 
sääntövaliok. Pj: Mikael Hästbacka 

Nykyinen tilanne 
Sisäkaudella 1991·92, haen kolmel· 
la edelliselläkin kaudella, kuului koti· 
maiseen kilpailukauteen ainoastaan 
yksi liiton alaisuudessa pidetty tur· 
naus. SM-rurnaus maaliskuussa. Tä
män lisäksi sisäkauteen on jo usean 
vuoden ajan kuulunut kiinteästi lähin
nä opiskelijajouklrueille suunnattu 
Vaasa-turnaus syksyllä. Viime sisä
kaudella uutena kotimaisena turnauk
sena otti ensiaskeleitaan lisäksi liit~ 
kiekkoseura Teamin järjestämä yötur
naus helmik"llussa. 

Kotimaisten turnausten vähäinen 
määrä ei nykyisellään riittäne tyydyt
tämään pelaajien pelinä1kää ja toisaal
ta viemään tehokkaasti eteenpäin pe
laajien ja joukkueiden pelitaitoja. Toi
saalta lienee kohtuutonta odottaa. et
tä joukkueet matkustaisivat useita 
kenoja talvessa ulkomaille hankki
maan pelikokemusta, jota Suomesta 
ei tällä hetkellä tarpeeksi saa. Paitsi 
taloudelliset rajoitukset myös ulko
maisiin turnauksiin asetetut osallistu
jakatot vaikeuttavat ainakin kehitys
kaarensa alkupuolella olevien joukku
eIden pääsyä pelaamaan. 

Ainakin omasta puolestani voin sa
noa. että ilman tiukkoja pelejä ja tur-
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nauksia on kehittyminen huomatta
vasti verkkaisempaa kuin päinvastai
sessa ti1anteessa. Kun talvi Suomessa 
kestää 7-8 kuukautta vuodessa estäen 
liitokiekkoilun ulkona, ei ilman järke
vää sisäkauden harjoittelua ole mah
dollista edes pitää yllä Suomen saa
vuttamaa asemaa kansainvälisessä 
huippuliitokiekkoilussa. Toisaalta lie
nee vaikea motivoida pelaajia ympä
rivuotiseen harjoitteluun, kun talvella 
tarjolla ei ole kuin jokunen kilpailuta
pahtuma. Tämän lähinnä kilpaurheilu
painotteisen perustelun lisäksi tulee 
esille myös lajin näkyvyyteen ja sitä 
kautta harrastajamääriin liittyvät teki
jät 

Nykyisen ultimaten talvikauden ra
kenteella laji kykenee ylittämään kan
sallisen mediakynnyksen kenties ker
ran vuodessa valtakunnallisessa leh
distössä ja satunnaisesti kerran kol
messa vuodessa televisiossa. Kiitos 
aktiivisten paikallisradioiden, kuulu
vuutta tässä mediassa on tullut hie
man runsaammin. Näkisin, että ny
kyisellä järjestelmällä ei kyetä herät
tämään emo laajempaa mielenkiintoa 
julkisessa sanassa ja tätä kautta myös-

kään seurojen ja liiton mahdollisuu
det saada taloudellisia tukijoita liike
elämästä eivät liene vahvalla pohjal
la. Näkyvyyden kautta tulisi todennä
köisesti sekä uusia aktiivisia että pas
siivisia harrastajia. jotka sekä nostai
sivat liitokiekkoilun arvostusta ylei
sesti että myös sponsorimarkkinoilla. 

Ultimate-liiga 
Em. seurojen edustajien keskusteluti
laisuus oli yht.'i mieltä siitä. että sisä
kauden kilpailuohjelmalie olisi syytä 
tehdä jot.1kin. Juha Jalovaaran etukä
teen jaettu suunnitelma otettiin posi
tiivisesti vastaan ja katsottiin sen 
muodostavan mainion pohjan kehit
tää wlviultimatea. Seuraavassa on esi
tetty eräitä Jalovaaran suunnitelman 
perustavaa laatua olevia ajatuksia li-

sättynä tapaamisen aikana esitetyillä 
ja kannatusta saaneilla mielipiteillä 

Tavoitteet 
Luoda urheilullinen ja viihteelli
nen liitokiekkotuote, joka kiin
nostaa yleisöä ja tiedotusvälineitä 

Parantaa U1timaten näkyvyyttä 
tiedotusvälineissä 

Antaa pelaajille ja seuroille sopi
va kilpailullinen tavoite talvihar
joittelun motivointiin 

Laajentaa kansallisen huippupe
laajamateriaalin määrää lisäämäl
lä kovia kilpailuja ja harjoittelun 
tavoitteellisuutta 

Liigan rakenne 
Ultimate-liiga pelattaisiin rurnaus
muotoisena niin, että liigaan osallis
tuisi 8 seurajouklrueiden pohjalle ra
kennettua joukkuetta. Yksipäiväiset 
turnaukset pelattaisiin peräkkäisinä 
viikonloppuina. Keskustelutilaisuu
den perusteella näyttäisi sopivimmal
ta liigan peliajartkohdalta tammikuun 
puolenvälin ja helmikuun lopun väli
nen aika. 

Koska nykyisten seurajoukkuiden 
pohjalta ei liene mahdollista rakentaa 
8 likimain tasaväkistä sisäjoukkuetta, 
saattaa olla tarpeen rakentaa yksi tai 
kaksi yhdistelmäjoukkuetta sekä kerä
tä lisäksi vahvimmistajoukkueista 
joitakin vahvistuksia näihin joukkuei
siin. Samansuuntainen ajatus tuntui 
olevan vallalla myös keskustelutilai
suuteen osallistuneilla henkilöillä. 
Keskustelussa todettiin sarjan tason 
ja samalla katsojien viihtyvyyden las
kevan. mikäli joukkueiden vmillä on 
suuria tasoeroja 

Joukkueiden kasaamiseen liittyy usei
ta käytännön pulmia k-uten myös sii
hen. että liigan ulkopuolelle jäävien 
jouklruiden asema kilpailullisesti tur
vataan . Nämä tulee luonnollisesti 
pohtia ja järjestää k-untoon parhaalla 
mahdollisella tavalla. Liigan turnaus
ten yhteydessä voitaisiin myös pelata 
yksittäisiä naisten otteluita li ieaotte· 
luiden lomassa. -

Liigan arvo 
Ainakaan kaudella 1992-93 liicalle 
ei Jalovaaran suunnildmassa e-ikä ta
paamisen aikana kaavailtu SM-arvoa 
vaan tästä karnppailtaisiin erillisenä 
turnauksena. Tapaamisen yhteydeSSä 
todettiin kuitenkin. että jokin viralli
nen arvo nostaisi liigan arvoa ja ken
ties helpottaisi sen käytännön järjeste
lyitä. 



Peli paikat 
Ultimate-liigaa on tarkoitus pelata 
mahdollisuuksien mukaan sellaisilla 
paikkakunnilla, joilla on liitokiekko
toimintaa ja toisaalta mahdollisuudet 
ottaa vastatakseen yksipäiväisen tur
nauksen järjestelyt. 

Vastuuhenkilö 
Kokonaisvastuu liigan järjestelyistä 
sälytettäisiin yhdelle henkilölle, joka 
vastaisi sekä markkinoinnista että jär
jestelystä. Näistä tehtävistä liiga/liit
ta suorittaisi tälle henkilölle sovitun 
korvauksen. 

Talous 
Ultimate-liigan tarkoituksena on olla 
riittävän kiinnostava ja näkyvä, jotta 
sille saadaan ulkopuolisia yhteistyö
kumppaneita rahoittamaan sen toi
mintaa. Vaikka taloudellinen tilanne 
on tätänykyään Suomessa jokseenkin 
alavireinen, ei tällaisten tukijoiden 
saaminen ole hyvälle tuotteelle mah
dotonta Kun Ultimate-liiga toimii 
moitteettomasti, järjestelyt toimivat 
ja yleisöä sekä näkyvyyttä on riittä
västi, ei liigan mainosarvoa voida vä
hätellä. 

Marssijärjestys 
Ensi talvikauteen on vielä näennäi
sesti paljon aikaa eletäänhän nyt vas
ta kesän ensi hetkiä Todellisuudessa 
kuitenkin vanha sanonta Suomen ke
sän lyhyydestä ei ole lainkaan vää
rässä ja mikäli edellä esitetyn kaltai
sia uudistuksia talviultimatekauteen 
halutaan tehdä, on valmistelut aloitet
tava viimeistään nyt. 

Konkreettisista toimenpiteistä seuraa
va cm. seurojen edustajien tapaami
sen jälkeen on liiton hallituksen siu
nauksen saaminen esitetyille suunni
telmille. Saman aikaisesti tämän 
kanssa on kuitenkin tarpeen aloittaa 

asian yksityiskohtainen suunnittelu 
luottaen siihen, että liiton hallitus on 
myötäntielinen asialle. Yksityiskoh
taiseen esisuunnitteluun ja -toimenpi
teisiin kuuluu ainakin liigan pelipaik
kojen ja yksittäisten turnausten järjes
täjien kanoittaminen sekä liigan bud
jetin kanoittaminen. Lisäksi tulee 
lähteä markkinoimaan liigaa potenni
aa1isille yhteistyökumppaneille (-nil
le) asian taloudellisen puolen varmis
tamiseksi. Liigan markkinointi suun
nitelma lienee myös yksi niistä asi
oista, jotka tulee muotoilla varsin pi
kaisesti. 

Kuten edellä mainittiin, liigan onnis
tumisen edellytyksenä on vastuulli
sen vetäjän/toiminnanjohtajan löytä
minen ja sitoutuminen asiaan. Toi
minnanjohtajan paikalle ei ole vielä 
etsitty/nimitetty ketään vaan paikka 
laitetaan tässä ehdollisena hakuun 
(edellyttäen, että liiton hallitus hy
väksyy suunnitelman). Siispä: 

Suomen Liitokiekkoliitto etsii osa-ai
kaista vastuuhenkilöä talven 1992-
1993 ultimate-liigalle. Valittavan vas
tuuhenkilön tehtäviin kuuluu vastata 
edellä hahmotellun liigan järjestelyis
tä ja markkinoinnista. Vastuuhenkilö 
on myös budjettivastuussa liigan toi
minnasta. Tehtävistään vastuuhenki
lö saa erikseen sovittavan korvauk
sen, joka on mahdollista sopia kyt
kettäväksi myös eräiltä osin liigan ta
loudelliseen tulokseen. 

Vastuuhenkilöltä toivomme oma
a1oitteisuutta, markkinointi- ja orga
nisointikykyä sekä kykyä sitoutua lii
gan toiminta-ajatukseen. Aiempi ko
kemus erilaisten projektien mark
kinointi ja organisointitehtävistä on 
luonnollisesti eduksi. 

Vastuuhenkilön tehtävistä kiinnostu
neita pyydämme lähettämään liiton 
hallitukselle osoitetut hakemukset lii
ton toimistoon (osoite toisaalla Fris-

Tuulen tuomaa 

barissa). Hakemuksen tulisi sisältää 
hakijan henkilökohtaisten tietojen li
säksi myös hänen näkemyksensä lii
gan läpiviennissä tarvittavista pääteh
tävistä sekä niiden ajoituksesta Li
säksi hakemuksen tulisi sisältää erit
tely niistä perustehtävistä joihin ha
kija olisi valmis sitoutumaan. Esityk
set liigan markkinoinnista ja alusta
vasta budjetista katsotaan hakijalle 
eduksi. 

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että 
valittu vastuuhenkilö olisi ainoa hen
kilö, joka tekisi liigan onnistumisen 
eteen töitä Tämähän olisi jo käytän
nön kannaltakin mahdotonta Luon
nollisesti liigan onnistumiseen tarvi
taan kaikkien ultimatejoukkueiden 
yhteistä panosta. liman palkattua vas
tuuhenkilöä ei kuvaillun kaltaista lii
gaa kuitenkaan kyetä kyenäne vie
mään läpi. Toisaalta, mikäli ikävä 
"tuohan on palkattu hoitamaan koko 
liigan asioita, miksi minä tekisin va
paaehtoisesti mitään" -asenne tulee 
seuraavan 9 kuukauden aikana esille, 
voimme olla lähes varmoja, enei lii- . 
gasta tule mitään. Kyseessä on suo
malaisen liito kiekkoilun mittakaavas
sa valtava ponnistus, joka myös on
nistuessaan vie kaikkia liitokiekkoilu
muotoja eteenpäin. 

Mikäli sinulle on edellä esitetyn poh
jalta herännyt kysymyksiä. ideoita 
t.'li olet kiinnostunut vastuuhenkilön 
teht.'ivistä ota yhteyttä asiaa alusta
vasti valmisteleviin Juha Jalovaaraan 
(90-451 3666)tai allekirjoittaneeseen 
(90-7012 873). Antoisaa kesäkautta 
1992. 

Matti Suurnäkki 

Liitokiekkoilua Eestissä 
Äskettäisellä Tallinnan matkallaan liiton varapuheenjohtaja 
Seppo Nieminen esitteli liitokiekkoilua Tallinnalaisessa lu
kiossa. Perusheittojen ja kiinniottojen opettelemisen lisäksi 
pelaniin hieman kiekkogolrk~ ja ultimatea 

golf turnaukseen tulivat Ruotsist.~. Muutamat kovan luokan 
ruotsalaisgolffarit vannistivat osallistumisensa ajoissa ja 
ovat päättäneet tulla voittamaan palkinnot kiekkogolfin 
mahumaahan . Mutta Suomi-poika aikoi taistella vasW:tn. 

Ainakin ruotsalaisia The 8th 
Annual .. kiekkogoltkisaan 
Ensimmäiset ilmoittautumiset The 8th AnnuaJ International 
Seppo Nieminen Finnish Flying Disc Golf Classic -kiekko-

Entäpä amerikkalaiset? Pem Isola (mm. FRJSBARIn mo
nivuotinen päätoimitL.'lja) tulee käymiliin Suomessa menn~ik 
seen naimisiin, ja saaUaa tuoda amerikkalaisia ystäviään pt.! 
laamaan 8th Seppo Nieminen Finnish Classic -turnauk
seen. Pemn häämatka suuntautuu eri kiekkogolfradoille! 
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The 8th Annual International 
Seppo Nieminen Finnish Flying 
Disc Golf Classic 
Helsinki, Finland 
Schedule 
Saturday, JUDe 27, 1992 

10.00 Players' meeting 
11.00 Meilahti course 2x9 ho1es 
Lunch 
15.00 LaajasaJo (Tullisaari) 2x9 ho1es 

Sunday, June 28 

11.00 Suomenlinna (Viapori) 2x9 ho1es 
Shon break, right after 
FlN AL: 5 best and ties, same park 

The courses have baskets. Points are cumulative. PDGA 
ru1es app1y. 

Prize money 
Guarantced prize money with 20 p1ayers or more. 
Purse 330 USD, divided 150/100/50/20/10. 

Divisions 
Open 

With 5 or more female p1ayers there will be a 
Women's division. 

1n that case the purse distribution in the WOMEN's . 
division will be 30/20/10 USD. With 1ess female p1ayers, 
there will be a worncn's division with no prize money but 
a dise far me winner. 

The 8th Annual International ... 

Lodging 
No official1odging. Finnish players will he1p. 

Entry fee 
100 FIM (USD 22, SEK 130) includes a P1ayer's package 
which includes a tournarnent T-shirt (a collectab1e item!). 

Register ear1y to ensure panicipation! 

The Seppo Nieminen Finnish is tru1y a classic! Be there. 
He1p to make it memorab1e again. 

For more info contact 

or 

Seppo Nieminen 
Topeeka 82 
61800 KAUHAJOKI 
FINLAND 
tel. +358·63-2311495 
fax: + 358-63-2315022 

Mikael Hästbacka 
Munkkiniemen puistot. 12A20 
03300 HELSINKI 
FINLAND 
tel: +358-0-484 850 

REGISTRATION FORM 
Name 

Address 

Date of binh Te1ephone I PDGA number (if any) 

Division: Open Women Size of T·shin (We will try, no guarantee, though.) 
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LUONTO GOLFKIEKON 
•• •• 

NAKOKULMASTA 
Ismo Lindberg 
Taas on kevät tullut ja myös golf- ' 
kiekot on kaivettu naftaliinista jo ai
koja sitten. U1timaten pelaajat ovat 
harrastaneet lajiaan koko talven sisäl
lä Golffarit ovat heitelleet pieniä 
merkkikiekkojaan hermostuneina olo
huoneissaan läpi talven odotelles
saan lumien sulamista. Kukat ja 
muut kasvit ovat olleet pensaina ja 
puina, täysinäinen pesuvati on leikki
nyt lampireikää, keittiön lattialle tyh
jennetty roskasanko on toiminut kori
na. Golfrata alkoi eteisestä, kulki ma
kuuhuoneen kautta kylpyhuonee
seen, jossa yksi kiekko lensi arnmee
seen, out of bounds. Sohvan taakse 
lentänyt kiekko piti ottaa uuteen 
paikkaan, yksi lisäpiste. Kyllä rata 
oli loppujen lopuksi melko hauska. 
Voittajakin saatiin selville, se oli äi
ti, joka kesken kisaa tuli kotiin, lo
petti pelin, pani pojat siivoamaan 
kaikki kaatuneet kukkapurkit ja keit
tiön lattian. 

En ole koskaan nähnyt niin siistiä 
kiekkogolfrataa kuin tämä sen jäl
keen kun kisan voittaja oli löytynyt. 
Maton reunat (teet) olivat suorassa, 
korit kerätty ja eikä roskan roskaa ol
lut "radalla" pelin jälkeen. 

Samaa ei voi aina sanoa niistä todel
lisista luonnossa olevista golfradois
ta. Pitkin kevättä on jo iltaisin ja vii
konloppuisin hrujoiteltu eri puistois-

sa ja metsissä Ja ainakin Meilahden 
radalla kulkiessaan huomaa. enä 
kiekkogolfin harrastajat ovat taas 
aloittaneet kautensa samoin elkein 
kuin viime kausi loppui. 

Meilahdessa on kaupunki viime tal
vena karsinut puita ja pusikoita. jolla 
on saatu maisemaa enemmän puisto
maiseksi. 

"Se harmittaa niin kamalasti niin ka
malasti, kun kiekko osuu puuhun ja 
hajoaa kappaleiksi. Katsos miten kie
kon kappaleetkin lentävät pitkälle." 

Taas jäi muutama keltainen tai punai
nen muisto kaupunkiin kiekkogolf
faajasta. 

"On tää niin rankkaa, että täytyy ot
taa huikat tosta pullosta. Gluk, gluk, 
ääähhh. Mihis tyhjä pullo pannaan, 
eihän tyhjää kannata kantaa. Ai tuos
sahan on kolmos"teellä" sähkötolpan 
juuressa oikein kaupungin tekemä be
tonialusta tyhjille golffareitten pul
loille. No niin, mentiin taas." 

Taas jäi muutama läpinäkyvä tai rus
kea juomamainos maastoon muistok
si kiekkogolffaajasta. 

"Mars, Tupla, Snickers, Japp, Big 
cal, Kismet" 

Ei, ei. Eivät nämä ole kiekkomerkke
jä. Nämä ovat niitä merkkejä, joilla 
merkitään ensinnäkin "teet" ja sitten 
korin ympäristö punausetäisyydeltä 

sekä kulkureitit korilta seuraavalle 
"teelle". Näin golffarit ystävällisesti 
merkitsevät koko radan, jotta lajia 
tuntematonkaan ei missään tapauk
sessa eksy radalta. 

On mukavaa, että me kaikki golffarit 
osallistumme lajin tunnetuksi tekemi
seen. Tunnistitko itsesi vai kaverisi ? 

Lajinsa ehkä viimeinen 16S-G-olf 
Meilahti 10.6.1992 

Avoin sarja 
Finaali (=2 kierrosta) 

1. Timo Pursio 
2. Jouni Manninen 
3. Visa Ruuhinen 
4. Peik Johansson 
5. Toni Asikainen 
6. Juha Jalovaara 

+4 (+3ja+l) 
+5 (+2 ja +3) 
+6 (+2 ja +4) 
+8 (+5 ja +3) 
+9 (+5 ja +4) 
+15 (+5 ja +10) 

Seuraavat sijoitukset yhden kierroksen mukaan 

7. Kai Koi vula +6 
Joakim Kärkkäinen· +6 
Johan Rinne +6 

Hanti Suomela +6 
11. Sami Suomela +7 
12. Mika Hyttinen +8 
13. Tommi Vuorenmaa +9 
14. Janne Lindberg + 10 

14. Esa Pensala 
16. Jussi Lindberg 
16. Juho Uutela 
16. Jarno Vendldinen 
19. Risto Hyvvnen 

+10 
+ll 
+ll 
+ll 
+14 

Naisten sarja (yksi kierros) 
1. J utta Kohonen +8 
2. Tarja Koivikko + II 
3. Tuija Kohonen +16 
3. Riitta-Liisa Soner +16 

Ensi vuonna nähdiliin ilmeisesti 17S-G-olf:in merkeiss..i.. 
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VUODEN 
KIEKKOGOLFF AAJA 1992 
Vuoden kiekkogolffaaja 
sarja alkoi 

Ismo Lindberg 
Vuoden kiekkogolfsarjan ensimmäi
nen osakilpailu pidettiin 2. toukcr 
kuuta Helsingin Meilahdessa. Va
pun iloista oli koleaan ja hieman sa
teiseen maastoon selvinnyt ilahdut
tavasti 25 osanottajaa, joista naisia 
oli neljä 

Kaupunki on viime talven aikana 
raivannut Meilahden metsäistä 
maastoa, puita ja pusikoita on pois
tettu monesta paikasta. Tämä ilah
duttaa ja innostaa varsinkin hucr 
nompia heittäjiä Rata on metsistä 
ja kallioista johtuen kuitenkin vielä 
niitä vaikeimpia, joten ärräpäitä 
kuului vieläkin monen puskan ta
kaa. 

Naiset heittivät suoraan kaksi kier
rosta, joiden lopputulos oli osakil
pailun tulos. Tuija edelleen näyttää 
muille miten golfkiekkoa on lennä
tettävä. Kaikkien osanottajien jou
kossa Tuija oli tuloksellaan viides
toista. 

Miesten puolella kisaa hallitsivat 
jälleen tutut nimet. Heitettiin kaksi 
kierrosta plus fmaali. Kyllä armei
jan leivissäkin vielä ruista on, sen 
osoittivat Mika ja Timo. Mutta kyl
Iä Pursioissa löytyy. Nuorin Pursio, 
Antti, tulee pusikoista huolimatta 
ryminällä Hän on ensimmäisen 
kierroksen jälkeen yllättäen toisella 
jaetulla sijalla, toisen kierroksen jäl
keen kahden muun kanssa edelleen 
toisena tasatuloksilla. 

Mitä kummaa. onko kärjen taso las
kenut. Eeei, Antti vaan on kärjen ta
son saavuttanut. Kestääkö Antin 
pinna fmaalissa. Kesti , sillä finaalin 
jälkeen lopputulokset ovat: 

l. Mika Heikkilä -1. 2. Antti Pur
sio +2,3. Timo Pursio +3, 4 . Toni 
Asikainen +4, 5. Sami Suomela +5, 
6. Mikael Hästbacka +8 

Tämänkin osakilpailun alussa ker
raniin kiekko golfin oleellisimmat 
säännöt. Muista, että tässäkin lajis
sa, kuten muissakin urhei lulajeissa, 
on omat sääntÖnsä. Koska tämä la
jimme perustuu omaan rehtiyteem
me, erotuomareita ei ole, niin yh. 
teispeli sujuu parhaiten silloin. kun 
ensin huomioimme omat virhecm-

me. Jo haIjoitteluaikana pitää tark
kailla ja totuttaa itsensä heittämään 
lajin sääntöjen mukaan. Jos harjoi
tuksissa suomme itsellemme liikaa 
vapauksia ja olemme välinpitämät
tömiä. niin ne tantuvat muistiin ja 
kilpailuissa taas tulee turhia hucr 
mautuksia. 

Toinen osakilpailu Helsin· 
gin Sibeliuspuistossa 3.5. 

Mika Heikkilä 
Heikosti menneen Meilahden jäl
keen tuntui hyvältä heittää jälJeen 
kunnon puistossa. Sunnuntaina Si
beliuspuistossa sää aamulla oli to
della mahtava, aurinko pilkottaa pil
ven välistä eikä tuulikaan kiusaa pe
laajia (ihme kyllä). 

Golffaajat lähtivät ensimmäiselle 
kierrokselle vähän jälkeen yhden
toista. Kierroksella ei kovin ihmeel
listä tapahtunut, paitsi Jussi Lind
berg räväytti score cardiin tuloksen 
-4 ja ykköspooli oli tosiasiaa. Vain 
Timo Pursio pysyi Jussin mukana, 
muut olivat muutaman heiton pääs
sä 

Mutta toisella kierroksella Pursio 
näyni hienoja heittoja ja tuloksena 
18 reiän jälkeen 9 alle, joka toinen 
birdiellä, todella hyvin sibiksessä. 

Finaalikierrokselle rykivät itsensä 
myös Jussi -6, Mika Heikkilä -2, 
Antti, Edi, Toni ja Visa. Peik Jcr 
hansson oli finaalin ratamestari, mcr 
ni tiesi mitä reikiä oli tulossa (rol
ler). Eka reikä pidentyi 30 metriä ja 
näytti pakkorollerilta. Mutta Jussi 
näytti. että ilmassakin voi heittää ja 
otti hienon kolmosen. Mika otti rol
lenIla ja huonoilla puteilla 5. Muut 
heittivät joko 3 tai 4. Kolme seuraa
vaa reikää menikin melkein kaikilta 
ihan mukavasti, Jussilla ei vain hei
tot kulkeneet: 2 paria ja I bogey. 
Timo meni menojaan. mutta muista 
sijoista kamppailtiin. Viides reikä 
oli todella hieno lampireikä (kiitos 
Peikin). FC HESA heitti todella hy
vin, kaikki 10 metrin päässä kons
ta. kun taas Visa, Edi, ja Toni heitti
vät lampeen ja ottivat bogeyn. Kui
tenkin FC HESAST A vain Timo ja 
Antti saivat birdien. Seuraavat reiät 
menivät hyvin eikä eroa enää pal
joa syntynyt. Ennen viimeistä rei
kää Timo oli jo selvä voittaja -12, 
mutta toinen ja kolmas sija oli kau-

pan. Mika -5, Jussi -4, Ana -4. Edi -
1, Toni +1 ja Visa +2. Hyvistä aloi
tusheitoista huolimatta kukaan ei 
putannut birdietä, vaan kaikki tyy
tyivät pariin. 

Timo Pursio heitti toisella kierrok
sella uskomattoman HOLE lN 
ONEn kuutosreiällä 

Naisten sarjakin oli saanut pitkästä 
aikaa rohkeita pelaajia mukaan. 
Kahdeksan naista kävivät kovan 
kamppailun 18:1la reiälJä, voitto rat
kesi viimeisillä rei'illä. Tuija Koho
nen voitti Heli Tuuloksen 3 heitolla 
todella hyvälJä tuloksella 60. Heli 
oli toisena 63 ja kolmantena Jutta 
Kohonen 66. 

Kolmas osakilpailu Munk· 
kiniemessä 9.5. 
Kauden kolmanteen kisaan osallis
tui mukavasti väkeä, sillä avoimes
sa pelasi 29 pelaajaa ja naisiakin 
oli saapunut paikalle peräti 7. TälJä 
kaudella onkin ollut ilahduttavaa 
katsoa naisten aktiivisuutta golfnn
tamalla, sillä pelaajat ovat lisäänty
neet peräti 200 prosentilla viime 
kaudesta! 

Munkkiniemen avaraan puistoon 
oli tuotu 7 kona lisää 2 vakituisen 
korin lisäksi ja näin puitteet kisalle 
olivat valmiit. I~noittautumisen jäl
keen kansa ihmetteli liikemies Kai
volan kiiltävää autoa ja ehkä sen ta
kia kisan alku viivästyi. 

Ensimmäinen kierros meni tuttuun 
tyyliin Pursion saapuessa tauolle tu
loksella -2. mutta mitään ei oltu vie
lä ratkaistu. sillä Heikkilä pani kam
poihin samalla tuloksella. Kierros 
oli tasainen. sillä kuusi pelaajaa oli 
kolmen pisteen sisäl lä. 

Mutta sitten rävähti! Tuloskonteja 
tutkaillessa silmään osui aivan tun
tematon nimi: Raine Lamberg + 1. 
mitä mitä kansa hoki . Asiasta oli 
otettava heti selkoa mahtoiko tulok
sesta puunua kenties 1. mutta Rai
ne vain totesi tyynesti"Helppo laji. 
eihän tätä edes tante treenaa". 

Toinen kierros laitettiin pika pikaan 
käyntiin, jotta ehdittäisiin katscr 
maan Suomi-Tzekit lätkämatsia. 
Osa oli niin hermona. että jätti vä
liin koko toisen kierroksen varmis
taakseen kunnon tuolin kotikatscr 
mosta. Näin onnettomasti kävi 



myös meidän pikku RainelIe. 

Toisen kierroksen aiklUla yltyi paha 
tuuli ja se vaikuni suoraan tulok
siin. Kukaan ei heittänyt miinuksen 
puolelle ja ainoastaan vanha kulta
ranne Georg Nyman heitti parin. 
Kauhajoen Sami Loukko ei kestä
nyt 1 pooIin paineita ja päätti heit
tää +5, näin Karhujen edustus finaa
lissa riippui ainoastaan Tatu Lehti· 
sestä. 

Aiemmin Seppo Nieminen osoini 
omaavansa lopunoman valikoiman 
golfkiekkoja, sillä lampireijäUä hän 
heitti miehekkäästi 9 heittoa ja pela
si itsensä finaalista varmasti pois. 
FC Hesan juniorikasti tuli toisen 
kierroksen vauhdikkaasti ja rynni fi
naaliin jättäen rannalle nuoremman 
Kaivolan veljeksistä. 

Finaali alkoi sekavasti, ykköskorilla 
tilanne oli tasainen. Timo kärjessä, 
mutta niskaan hengini vieläkin Mi
ka. Eroa oli vain yksi heitto. Muut 
olivat kaksi tai kolme heittoa peräs
sä Toisella reiällä häntäpään vahti 
vaihtui. Vuorossa oli Hästis, joka 
ryki käsittämättömän 5. Pitkä kisa 
alkoi painaa jaloissa ja erot alkoivat 
kasvaa. Kierroksen tulokset kipusi
vat +5 tietämille ja näin peli oli sel
vä. Ainoa joka pysyi rundin pystys
sä oli Hästis, joka kipusi hänniltä 
toiseksi. 

Naiset heittivät suoraan kaksi kier
rosta ja tahti oli tutun tyrrnäävä Ko-

VKG 1. Meilahti 2.5 
Avoin-sarja 
1. Heikkilä Mika 55 
2. Pursio Antti 56 
3. Pursio Timo 55 
4. Asikainen Toni 55 
5. Suomela Sami 56 
6. Hästbacka Mikael 56 
7. Nieminen Seppo 57 
8. Louhivaara Vpi 58 
9. Lindberg Jussi 59 
10. Johansson Peik 60 
II. Timonen Marko 61 
12. Taponen Esa 62 

Vutela Juha 62 
14. LUUli Anni 63 
15. Pirinen Juha 65 
16. Hyttinen Mika 67 
17. Nevanlinna Mikko 72 
18. Lindberg Janne 75 
19. Lindberg Ismo 77 
20. Holappa Antti 86 
21. Kohonen Teo 99 
Naiset 
1. Kohonen Tuija . 63 
2. Koivikko Tarja 78 
3. Tuulos Heli . 80 
4. Soner Riitta-Liisa 85 

-1 
2 
3 
4 
5 
8 

hosen siskokset kärjessä, mutta 
vain heiton päässä pyristeli tuore 
ylioppilas Heli Tuulos. Seuraavista 
sijoista käytiin armotonta taistelua 
Teamin tyttöjen kesken. Seuran SI
säisen kilvan puttasi itselleen Koivi
kon Tarja ollen samalla yhteistuIok
sissa neljäs. Näin päättyi kauden. 
kolmas osakilpailu ja vuorossa ol! 
WBDG Tournamentin lajiopastus 
aloittelijoille. 

Neljäs osakilpailu Turussa 
10.5 

Ismo Lindberg 
Oli sunnuntai ja kello puoli kahdek
san aamulla Parkkipaikalla Helsin
gissä kävi vallaton kuhina: autoon 
pakattiin korit, lättykassit, evä5Pus
sit ja juniorit. Nokka suunnattun 
kohti Kari Hännikäisen kaupunkia, 
Suomen Turkua, jossa päädyttiin 
joen toiselle puolelle Ruissalon veho 
reille hiekka- ja nurmirannoille. 
Myös uljas punainen matkustaja
laiva lipui hiljaa kapeata meri
väylää pitkin kuin olisi tarkoituksel
la hidastanut vauhtiaan, jotta sen 
matkustajat voisivat ihailla Suomen 
parhaimmiston esittämiä heinoja. 

Kaikki viisitoista kilpailijaa jaettiin 
pooleihin ja kisa oli valmis alka
maan. Ryhmät levittäytyivät pitkin 
Ruissalon rataa. osa sai aloittaa kuu
masta ja pölyisestä metsämaastosla, 

osa aloitti urakkansa tuuliselta ran
nalta aivan meren ääreltä. Jo mat
kalla olimme keskustelleet siitä, et
tä Juha Pirinen oli ainoa juniori, jo
ka ei ole vielä finaaliin yltänyt. 
Ensimmäisellä kierroksella ei ihmei
tä tapahtunut. Toisen kierroksen jäl
keen asetelmat alkoivat saada tuttu
ja piirteitä: Timo Pursio johtaa tu-

_ loksella -3, seuraavana runsaslukui
nen joukko tuloksessa + 1. 

Finaaliin selvisivät Timon lisäksi 
myös Juha (kuten matkalla "s':lVit
tiin"), Hessu, VPI Ja llkka Tmstelu 
oli kireä. Ratamestari Mika Heikki
lä juoksutti Jussia ja Annia, kertoi 

. korien paikat ja pojathan tottehva!. 
Mistä lienee oppinut noin juok
suttamaan ja komentamaan. Ilkka ja 
Juha taistelivat tasaisesti aina kuu
dennelle reiälle asti, jolloin Kauha
joen karhu teki ratkaisevan virheen
sä Hessu ja Vpi olivat jatkuvasti 
muutaman heiton jäljessä Vpi me
neni pelinsä kun heitti tosi tuulisel
la kolmella viimeisellä reiällä kol
me ylimääräistä pistettä. 

Mainittakoon vielä. että Turun oma 
poika Kari heitti kotikentällään 
golfkengistään huolimatta vaatimat
tomat +8. 

Naisten sarjassa .... Mitä ? Naiset ei
vät olleet mukana ollenkaan. OliSI
kohan äitienpäivän velvoitteet ja as
kareet pitäneet naisgolffaajamme 
kotosalla. Toivottavasti saivat run-

VKG 2. Sibeliuksen puisto 3.5. 

15 
12 
10 
8 
7 
5 
4 
3 
2 
1 

15 
12 
10 
8 

Avoin-sarja 
1. Pursio Timo 44 
2. Heikkilä Mika 50 
3. Lindberg Jussi 48 
4. Pursio Antti 52 
5. Taponen Esa 52 
6. Asikainen Toni 52 
7. Ruuhinen Visa 52 
8. Nieminen Seppo 53 
9. Louhivaara Vpi 54 

Timonen Marko 54 
Kärkkäinen Joakim 54 

12. Hästbacka Mikael 55 
Hyttinen Mika 55 

14. Miettinen Kari 57 
15. Suomela Sami 58 

Vutela Juho 58 
17. Pirinen Juha 60 
18. Lindberg Janne 69 
19. Lindberg Ismo 70 
20. Holappa Antti 76 
21. Kohonen Teo R2 
22. Glantz Martin 
Naiset 
1. Kohonen Tuija 60 
2. Tuulos Heli 63 
3. Kohonen Jutta 66 
4. Koivikko Tarja 79 
5. Soner Riitta·Liisa 79 
6. Isosaari Hanna 98 

-12 
-5 
-4 
-4 
-1 
1 
2 

15 
12 
9 
9 
7 
5 
4 
3 
I 
I 
I 

15 
12 
10 
7,5 
7,5 
5 
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VKG 3. Munkinpuisto 9.5. 14. Kohonen Teo 94 

A voin·sarja 
15. Tuulos Petri 102 

Naiset 1. Pursio Timo 53 1 15 1. Kohonen Tuija 63 15 
2. Hästbacka Mikael 56 2 12 
3. Heikkilä Mika 55 5 9 

2. Kohonen Jutta 69 12 

4. Lehtinen Tatu 57 5 9 
3. Tuulos Heli 74 9 

5. Nyman Georg 57 7 7 
4. Koivikko Tarja 74 9 

6. Pursio Anni 57 8 5 
5. Soner Riitta·Liisa 78 7 

7. Uutela Juho 56 9 4 VKG 6. Tullisaari 17.5. 
8. Lindberg Jussi 58 2,5 

Kaivola Jyrki 58 2,5 A voin·sarja 
10. Loukko Sami 59 1 1. Laakso Mikko 52 -4 15 
11. Louhivaara Upi 62 2. Hästbacka Mikael 54 -1 12 

Timonen Marko 62 3. Heikkilä Mika 54 0 10 
Miettinen Kari 62 4. Timonen Marko 54 1 8 

14. Pirinen Juha 65 5. Pursio Anni 54 2 7 
Tamminen Ilkka 65 6. Pursio Timo 55 4,5 
Vesala Tommi 65 Asikainen Toni 55 4,5 

17. Johansson Peik 67 8. Louhivaara Upi 56 3 
18. Nieminen Seppo 68 9. Uutela Juho 57 0,75 
19. Jolula Harri 70 Mieninen Kari 57 0,75 
20. Luuri Anni 71 Johansson Peik 57 0,75 
21. Lindberg Janne 73 Taponen Esa 57 0,75 

Pensala Esa 73 13. Suumäkki Matti 58 
23. Brown Paul 77 14. Kohonen Teo 96 
24. Lindberg Ismo 82 Naiset 
25. Vuorenmaa Tommi 87 1. Kohonen Tuija 62 15 
26. Kohonen Teo . 115 2. Tuulos Heli 68 12 
27. Ruuhinen Visa 3. Koivikko Tarja 70 10 

Lamberg Raine 4. Soner Riitta-Liisa 72 8 
Manninen Jouni 5. Kohonen Jutta 75 7 

Naiset 6. Isosaari Hanna 102 5 
1. Kohonen Tuija 71 15 

VKG 7. Mukkula 23.5. 2. Kohonen Jutta 75 12 
3. Tuulos Heli 76 10 Avoin-sarja 
4. Koivikko Tarja 83 8 1. Pursio Timo 46 -13 15 
5. Soner Riitta-Liisa 91 7 2. Lehtinen Tatu 53 -5 12 
6. Isosaari Hanna 115 5 3. Laakso Mikko 53 -4 10 
7. Happo Pirjo 119 4 4. Hästbacka Mikael 55 0 7,5 

VKG 4. Ruissalo 10.5. 5. Heikkilä Mika 56 0 7.5 
6. Nieminen Seppo 56 2 4,5 

Avoin-sarja Johansson Peik 56 2 4,5 
1. Pursio Timo 51 -3 15 8. Pursio Anni 57 1,2 
2. Pirinen Juha 55 2 12 Uutela Juho 57 1,2 
3. Tamminen Ilkka 55 3 10 Timonen Marko 57 1,2 
4. Hästbacka Mikael 55 5 8 Lindberg Jussi 57 1,2 
5. Louhivaara Upi 55 6 7 Asikainen Toni 57 1.2 
6. Heikkilä Mika 57 5 13. Jolula Harri 59 
7. Pursio Anni 58 4 14. Tamminen Ilkka 63 
8. Uutela Juho 59 2,5 15. Makkula Sami 64 

Timonen Marko 59 2.5 16. Pirinen Juha 65 
10. Loukko Sami 62 0,33 17. Appelqvist Lauri 67 

Nieminen Seppo 62 0,33 18. Lindberg Janne 68 
Hännikäinen Kari 62 0,33 Paananen Mikko 68 

13. Lindberg Jussi 63 20. Lindberg Ismo 76 
14. Lindberg Ismo 66 

VKG 8. Vierumäki 24.5 15. Lindberg Janne 70 

VKG 5. Alppipuisto 16.5. Avoin-sarja 
1. Pursio Timo 45 -II 15 

Avoin-sarja 2. Asikainen Toni 47 -10 12 
1. Pursio Timo 48 -9 15 3. Hästbacka Mikael 48 -8 10 
2. Heikkilä Mika 49 -8 12 4. Heikkilä Mika 50 

, 
8 - , 

3. Asikainen Toni 52 -5 10 5. Timonen Marko 49 -3 7 
4. Timonen Marko 52 -3 8 6. Lehtinen Tatu 51 4.5 
5. Hästbacka Mikael 52 3 7 Pursio Anni 51 4.5 
6. Laakso Mikko 54 5 8. Nieminen Seppo 52 2.5 
7. Louhiva;rra Upi 55 4 Johansson Peik 52 2.5 
8. Pursio Anni 56 3 10. Lindberg Jussi 54 1 
9. Uutela Juho 57 2 11. Jolula Harri 55 
10. Miettinen Kari 60 1 12. Uutela Juho 56 
11. Johansson Peik 61 Tamminen Ilkka 56 
12. Lindberg Janne 65 14. Makkula Sami 58 
13. Lindberg Ismo 72 15. Appelqvist Lauri 60 
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16. Pirinen Juha 62 Naiset 
17. Luuri Anni 63 Kohonen Tuija 61 15 
18. Lindberg Janne 69 Kohonen Juna 63 12 
19. Brown Paul 71 
20. Lindberg Ismo 77 

VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 1992 
Pistetilanne 8 osakilpailun jälkeen 

Avoin-sarja 
NIMI VKG I 2 3 4 5 6 7 8 Yhteensä 

Pursio Timo 10 15 15 15 15 4,5 15 15 100 
Heikkilä Mika 15 12 9 5 12 10 7,5 8 73,5 
Hästbacka Mikael 5 12 8 7 12 7,5 10 61,5 
Pursio Anni 12 9 5 4 3 7 1,2 4,5 44,5 
Asikainen Toni 8 5 10 4,5 1,2 12 40,7 
Laakso Mikko 5 15 10 30 
Timonen Marko 2,5 8 8 1,2 7 27,7 
Lehtinen Tatu 9 12 4,5 25 ,5 
Louhivaara Upi 3 I 7 4 3 18 
Lindberg Jussi 2 9 2,5 1,2 I 15.7 
Nieminen Seppo 4 3 0,33 4,5 2,5 14,33 
Pirinen Juha 12 12 
Uutela Juho 4 2,5 2 0,75 1,2 10.45 
Tamminen Ilkka 10 10 
Johansson Peik 1 0.75 4,5 2,5 8,75 
Taponen Esa 7 0,75 7,75 
Nyman Georg 7 7 
Suomela Sami 7 7 
Ruuhinen Visa 4 4 
Kaivala Jyrki 2,5 2,5 
Miettinen Kari 0,75 1,75 
Loukko Sami 1 0,33 1,33 
Kärkkäinen Kim 1 1 
Hännikäinen Kari 0,33 0,33 
Appelqvist Lauri 0 
Brown Paul 0 
G lantz Martin 0 
Holappa Antti 0 
Hyttinen Mika 0 
Jolula Harri 0 
Kohonen Teo 0 
Lamberg Raine 0 
Lindberg Ismo 0 
Lindberg Janne 0 
Luuri Anni 0 
Makkula Sam i 0 
Manninen Jouni 0 
Nevanlinna Mikko 0 
Paananen Mikko 0 
Pensala Esa 0 
Suurnäkki Matti 0 
Tuulos Petri 0 
VesaIa Tommi 0 
Vuorenmaa Tommi 0 

Naiset 
1. Kohonen Tuija 15 15 15 15 15 15 90 
2. Tuulos Heli 10 12 10 9 12 53 

Kohonen J utta 10 12 12 7 12 53 
4. Koivikko Tarja 12 7,5 8 9 10 46,5 
5. Soner Riina-Liisa 8 7,5 7 7 8 37.5 
6. Isosaari Hanna 5 5 5 15 
7. Happo Pirjo 4 4 

Yhteispisteisiin lasketaan pelaajalta enintään 7 parasta tulosta 
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tuullinen liuku. Valmistajan tietoja ja 
suosituksia Innova
Champion kiekoista 

PHENIX on nopeassa lennossa vakaa, hitaassa vauhdissa 
hyvin ylivakaa kiekko. PHENIX on hyvin nopea tuulen 
läpäisijä, Pitkä liuku. Kovan tuulen kiekko. 

STINGRAY on nopeassa lennossa alivakaa, hitaassa 
vauhdissa ylivakaa. STINGRAY on nopea tuulen läpäisi
ja. Eritt{ in pitkä liuku. 

Korjaus: Edellisessä FRISBARlssa kirjoitet
tiin oikeakäisestä kämmenheitosta, vaikka piti
.kin olla rystyheitto. Oheisenajuttu korjattuna. 

SHARK on nopeassa vauhdissa vakaa, hitaassa vauhdis
sa hieman yli vakaa. SHARK on nopea tuulen läpäisijä, 
Pitkä liuku. 

vakaa = kiekko pitää heittokulman 

ylivakaa = oikeakätisellä rystyheitolla kiekko kääntyy va
semmalle 

COBRA on nopessa vauhdissa hieman alivakaa, hitaassa 
vauhdissa ylivakaa. COBRA on hyvin nopea tuulen lä
päisijä, Pitkä liuku 

alivakaa = oikeakätisellä rystyheitolla kiekko kääntyy oi
kealle 

SCORPION on nopeassa vauhdissa hieman epävakaa, hi
taassa ylivakaa. Hyvin pitkä ylivakaa liuku. 

A VIAR on nopeassa lennossa vakaa, hi taassa lennossa 
ylivakaa kiekko. A VIAR on nopea tuulen läpäisijä, jolla 
on lyhyt liuku. 

Maksimipainot eri kiekoille: 

176 g A VIAR, PT.ITTER, XD, BIRDIE ja 
WHIPPET (21,2, cm) 

PUTrER on nopeassa lennossa vakaa, hitaassa vauhdissa 
hieman ylivakaa. 

180 g STINGRAY, HAMMER, ROC, SHARK, 
COBRAja VlPER (läpimitta 21,7 cm) 

XD on nopeassa vauhdissa vakaa, hitaassa vauhdissa hie
man ylivakaa kiekko. XD on nopea tuulen läpäisijä, jolla 
on kohtuullinen liuku. 

190 g 

186 g 
PHENIX (23,0 cm) 

SCORPION ja BARRACUDA (22,5 cm) 

HAMMER on nopessa lennossa hieman alivakaa, hitaas
sa lennossa ylivakaa. HAMMER on hyvin nopea tuulen 
läpäisijä, jolla on kohtuullinen liuku. 

200 g L YNX, CONDOR ja JAGUAR (24,1 cm) 

Viper ja Whippet ovat uusia malleja -92. 

ROC on nopeassa lennossa vakaa, hitaassa vauhdissa hy
vin ylivakaa. ROC on hyvin nopea tuulen läpäisijä. Koh-

ULTIMATE - ÄKSON ... 
•• • • 

HALUAMME NAKY A! 
Toukokuun lopulla järjestet
tiin Suomen itsenäisyyden 
75-juhlaan liittyen valtakun
nallinen yhteistyötapahtuma 
Äkson-messut - Up to Euro
pe - kohti Eurooppaa. Tavoit
teena oli järjestää eräänlai
set tietotalkoot kansainvälis
tymiskehitykseen ja itsetunte
muksen lisäämiseen liittyen. 
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Tapahtuma koostui Äkson mes
sunäyttelystä, kansalaislOiminnan 
keiwasta ja erilaisisw oheiswpahtu
mist:l. Messujen toiminta-alueina 
olivat 

1) Toiminw; vapaa kansalaistoi· 
minw ja koulutus, 

2) Kulttuuri ja harrastus; liikun
w, kulttuuri ja vapaa·aika, sekä 

3) Kansainvälisyys; kv-työ· 
markkinat, yhteistyö ja yhteis
kunta. 

Jaksoitko lukea L'inne saakka? Mie-

tit varmaan mitä ihmettä tekee nuo
risomessuselostus Frisburissa, joka 
tähän asti on keskittynyt lähinnä 
kiekon lennättämiseen liittyviin asi
oihin. Vaswus on toki yksinkertai
nen : haluamme esitellä yhden wvan 
tuoda lajiarnme suuren yleisön tie
toisuuteen. 

Idea messuedustuksesta syntyi puo
livahingossa, kun Espoon kaupunki 
tarjosi nuorisojärjestöilleen mahdol
lisuuna .ilmaiseen näyttelypaikkaan . 
Aluksi Akson tuntui lähinnä vitsi!
tä. mutta pienen miettimisen jäl
keen huomasimme, että kyseessä 
oli suorastaan loistotilaisuus päästä 
esille. Puhelimet kävivät kuumina. 
kun jouduimme soittelemaan edes
takaisin Espoon Nuorisokeskuksen 
ja Messutoimiston välillä ... mis
sään ei tunnuttu tiedettävän k-uka 
asiaa oikeasL'\an hoitaa. Sinnikkyys 
palkittiin ja messujen alkaessa 
EUC:lla oli kolonsa Allergialiiton 
Kauniaisten osaston ja Kehä JI:sta 
vastustavan liikkeen välissä. 

Ständimme ei ollut suuren suuri, 

pinta-ala pienenneniin puoleen vii
me tingassa, muna 'ei lahjahevosen 
hampaisiin . . .' ja niin edelleen. Ka
lusteitaja muuta rekvisiittaa saim
me lainaksi Hanasaaren kultruuri
keskuksesta, videot & TV liikenivät 
kotoa. Videoissa pyörivät Toronton 
MM·kisat -91 ja halli-SM:t -92. Sei
nillä riippui lajista. liitosta ja seuras
tarnmc kertovia julisteiL.'l.K.iinnostu
neille myytiin Discraft ·kiekkoja ja 
jaettiin infoa alkeiskurssista. innok
kaimpien kanssa heiteltiin käytäväl· 
lä ja messukentällä. Pienellä vaival
la saa paljon aikaiseksi! 

Kirsti Rautavaara 



MAAILMAN SUURIN 
KIEKKOGOLF -KISA 

R L D'S 

_. 
CISC GOLF TOURNAIVENT 

Teksasilaisen John Houck'in aloitteesta järjestettiin 
Maailman Suurin kiekkogolf-kisa toukokuun 9. 1992. 
Tavoitteena oli 20 000 pelaajaa kautta maailman. Todel
linen tavoite tietenkin oli levittää tietoa liitokiekkoilusta 
ja saada uusia harrastajia kiekkogolfiin . 

Ajatus on itse asiassa varsin "mind blowing"; japanilai
nen, amerikkalainen, ruotsalainen jne ystäväsi heittele
mässä samaan aikaan kuin sinäkin, vaikka et häntäjuu
ri silloin näekään. Mikä uskomaton energian ja har
monian määrä maapallolla juuri silloin! 

Suomessa valmisteluihin ja toteutukseen saatiin apua 
monelta taholta. Iltalehti, Munkkiniemen nuorisotalo se
kä useat liiton jäsenet antoivat auliisti apuaan. 

Ehkä saavutus, noin 50 heittäjää Helsingissä ja muuta
ma kymmenen Vaasassa Jukka Vierin johdolla. ei mai
tajärisytä. mutta on k-uitenkin edistystä. Sveitsissä Urs 
Handte sai kokoon 300 heittäjää. joista suurin osa oli 
uusia. 

Monia ultimaten pelaajia kaivattiin paikalle. Toki liito
kiekkoilun filosofinen perusta "to bring people together 
in a communal rejoicing of skill and play koskemnee 
heik'\kin. Loistavia poikkeuksia toki on: todellist.11iito
kiekkoiluhenkeä kävivät osoittamassa Raine. Jouni , Ma
ra jne. Toipa WORLD's esiin Suomessa asuvan amerik
kalaisen frisbee-entusiastin. Tervetuloa mukaan. Paul 
Brown ja kumppanit! 

Koko maailman tasolla k1voitetta ei täysin saavutettu. 
Johnin mukaan alust.1Vien rapontien jälkeen oli tiedossa 
n. 12 - 13000 heittäjää. Riippuen heittäjien taidoista ja 
ratojen pituuksista se on silti puolesta miljoonasta mil
joonaan heittoa! Vau. Ovat siinä koukistaja- ja ojentaja
lihakset saaneet toitä. 

Helsingissä sää suosi. Tosin kova tuuli vaikeutti heitto
ja. Tämä näkyi myös samassa yhteydessä pelatun Vuo
den kiekkogolffaaja osakilpailun tulostasossa 

Suomalaiset taitavat olla huonoja etukäteisilmoittautu
jia Kisaan tarjottiin tosi edullista paita! kiekkopakettia, 
mutta ennakkotilaus ten määrä oli vähäinen. Ottajia olisi 
sitten ollut paljon enemmän kuin tavaraa oli saatavilla 
Ehkä tästäkin olisi vinkkiä tulevaisuuteen; aet when it's 
time to act. 

Oli kivaa. Kiitos Hessu, Mara, Hanna, Tiina, Järi, Ismo 
jne jne. 

Ja nyt vaikka ei olekaan WORLD's, spiritjatk-uu. Vie 
ystäväsi, anoppisi, kaimasi, kummisi, isäsi , tyttöystävä
si jne kiekkogolfradalle. Helsingissä löytyy korejakin 
monesta puistosta 

Seppo Nieminen FIN 001' 

Norwcy • England • Australia ' Finland' Jopan • Germony 
Sweden ' Conada • Swltzel10nd • United States • New Zealand 

JASENMAKSUT 
1992 
Jäsenille lähetettävissä jäsen- ja kilpailulisenssipank
kisiirroissa on merkitty jäsenmaksuksi 100 mk. Alle 
18-vuotiaille jäsenmaksu on kuitenkin pienempi. 

Alle 18-vuotiaat 60mk 
Muut IOOmk 

Ko. pankkisiirrolla voit maksaa j:isenmaksun ja li 
senssin tai pelkän jäsenmaksun. Jos maksat molem
mat. muista lisätä jäsenmaksu li sl!nssimaksuun. LI· 
SENSSIMAKSU EI SISÄLLÄ JÄSENMAKSUA. 
Lisenssimaksu (=t.1paturrnavakulltusmaksu) v;uite
tään Pohjola-yhtiöille. joten siitä ei jää rahaa liiton 
toiminnan ylläpitämiseen. 
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ULTIMATE TULOKSIA 
SM-sarjan ottelutuloksia 
Ottelut 1.6 - 15.6. Sarjatilanne 15.6.1992 
Atletico - Team n 21-1 
WWW-LUC 21-9 Joukkue Ottelut Voitot Häviöt Maalit 

Team I - EUC 21-10 Team I, Helsinki 5 5 0 105-31 

OS -UW 21-1 OS, Helsinki 4 4 0 84-47 

Team I - UW 21 -2 Atletico, Espoo 4 3 1 80-34 

OS - Team II 21-9 WWW,Espoo 4 2 2 72-57 

Atletico - UW 21 -0 EUC, Espoo 3 1 2 50-49 

EUC-LUC 21-7 LUC, Lahti 4 1 3 38-72 

Team I - Team II 21-1 Team II, Helsinki 4 0 4 17-84 

OS-WWW 21-18 UW,Espoo 4 0 4 12-84 

Team I - LUC 21-1 
OS-EUC 21 -19 
Team I - Atletico 21-17 
Atletico - WWW 21-12 
WWW-TeamII 21-6 
LUC-UW 21-9 

Divisioona 
1. osaturnaus Joukkue Ottelut Voitot Häviöt Maalit 

Maunulassa 14.6.1992 
Talikko, Tampere 4 4 0 55-21 
Discus, Espoo 4 3 1 52-24 

Discus - UC Jokers 13- 10 UC Jokers, Helsinki 4 2 2 45-28 
SUC -Team m 15-3 SUC, Salo 4 1 3 23-48 
TaJikko - Discus 12-9 Team m, Helsinki 4 0 4 6·60 
UC Jokers - Team m 15-0 
Talikko - SUC 15-4 
Discus - Team m 15-0 
ue Jokers - sue 15-2 
TaJiklco - Team III 15-3 
Discus - SUC 15-2 
Talicco - ue Jokers 13-5 

•• 

ULTIMAT TYLI, NAKI JA 
VOITTI MYOS HE'LSINGIN 
KAUPPIKSELLA 
Riitta Lankinen 
Helsingin kauppakorkeakoulussa joi
takin vuosia melko pienessä piirissä 
uinunut ultimaten harrastus koki ku
luneena talvena varsinaisen herätyk
sen lähes kansan liikkeeksi asti - syk
syllä syntyi tyttöjen oma uhimate
kerho. joka ensi treeneistään asti veti 
piiriinsä yli kolmekymmentä harrasta
jaa. Määrä on pysynyt kahden-kol
menkymmenen kieppeillä, säännölli
sesti treeneissä käy täUä hetkellä pa
risenkymmentä ja passiivista kiinnos
tusta koulusta löytyy kymmenien tyt
töjen mielissä. Ultimate tuli, näki ja 
voitti selvästi, koska sille oli tilaus 
valmiina: hajanainen lauma ihmette-
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lemässä itsekseen. mistä liikuntahar
rastus . joka olisi riittävän haastava 
fyysisesti. innostava henkisesti ja jo
hon pääsisi mukaan vielä vähän "van
hempanakin" . 

Toiminta on monipuolista ja 
innostunutta 
Onnistuminen näJ,;yy, ei vain treeneis
sä. joissa ei juurikaan ole nähty alle 
viittätoisk' tyttöä kerralla paikalla. 
vaan myös muuna innostuneena toi
mink,"a. Yötumaus oli hyvä esimerk
ki innosta tehdä ja kokeilla uutta, . 
vaikkeivat taidot minkään järjen mu
kaan vielä riitäkään. Tosin henki ja 
periaatteet poikkeavat siinä mielessä 

urheiluseuroista. että kerhon parissa 
harrastavat voivat tehdä ja osallistua 
kisoihin ym. niin paljon kuin halua· 
vat. mutta kenenkään ei ole pakko. 
Luulen. että siinä on myös yksi suosi
on salaisuus. Se ei kuitenka.," merkit
se, etteivätkö kaikki ottaisi trel!nausta 
tosissaan. oman kuntonsa ja taitojen
sa puitteissa. 

Kerholla on ollut kaksi a1keiskilfssia. 
yksi viikonloppuJciri ja jopa ikioma 
pikkuturnaus KY:läisille sekä kutsu
ultimate-beach-bailut. Järjestelyt ovat 
sujuneet suuren innostuksen merkeis
sä ja lisää on varmasti tulossa. Kesäl· 
lä kerho saattaa hyvinkin olla jo mu
kana SM-saIjassa. liiton virallisina jä-



seninä! Olemme erittäin kiitollisia 
saamastarnme positiivisesta vastaan
otosta mm. yöturnauksessa ja oli ilo 
saada aitoja ultimateilijoita mukaan 
myös bailuihimme twistaamaan täy
sin palkein. 

Turnaus hupimielellä, mutta 
tosissaan ... 
Maaliskuun viimeisenä viikonloppu
na KY:n tyttöjen ultimatekerho jär
jesti pika-hupi-haaste-ultimatetur
nauksen kauppakorkeakoulun ylioppi
laskunnan liikuntakerhoille. Tarkoi
tuksena oli sekä mainostaa omaa uut
ta ihastusta muillekin että koota yh
teen KY:n eri kerhot hyvähenkiseen 
tapahtumaan. 

Osallistujia saatun mukaan hieman 
liikaakin - muutama haastamatta jää
nyt kerho pyysi lupaa osallistua ja 
kaikki, jotka jotenkuten saatiin mu
kaan sovitettua. haluttiin päästää mu
kaan. Ongelmana oli tietysti ajoitus. 

sillä saliaikaa oli tasan neljä tuntia. 
mukana 12 joukkuetta ... Tapahtuman 
järjestelyt antoivat kaikki edellytyk
set hommalle myös keikahtaa poskel
leen, sillä ainoa asiantuntemus ko. 
tyyppisen tapahtuman järjestämiseen 
tuli allekirjoittaneen neljän vuoden 
aikana puolihoulimattomasti itseensä 
sulanamien kokemusten muodossa. 
katsomon puolelta ja puolikorvalla 
kuunnelluista kes!':usteluisL1 ... Mutta 
eipä hätää - apua saatiin sekä "sar
jan" kasaamiseen että toimitsijoiksi 
hieman kokeneemmilta tahoilta ja 
homma toimi! Kiitos Dalli ja Hanti! 

TurneesL1 muodostui hurmahenkinen 
urheilujuhla, jossa osallistujien L'tita
mattomuus korvaantui moninkertaise
na raivokkaana yrityksenä. Pelit kes
tivät kymmenen minuuuia ja seuraa
va matsi alkoi edellisen perään lähes 
lennossa. Alkuhämmennyksen jäl
keen peli alkoi jopa muistuttaa uhi
matea, tavallaan ainakin! Tahti saat
toi olla huima - toimitsijan penkillä 
tuskin ehti päätiiän k.ll'lntää välttääk-

seen arvaamattomista suunnista kar
kuun singahtaneita kiekkoja. mutta 
varmaa oli, että kiekon perään sin
gahti myös yhtä arvaamanomasti sitä 
raivoisati tavoitteleva pelaaja Vaik
ka tunnelma läpi turnauksen oli hu
moristinen ja niin omalle kuin mui
denkin osaamattomuudelle naureskel
tiim avoimesti, oli pohjalla kuitenkin 
vakaa taistelutahto. Luulen, että jouk
kueet seurasivat peliä silmä kovana 
ja pyrkivät imemään itseensä., mikä 
peliSSä on tärkeää Kentällä ei sitten 
enää niinkään virnistelty, vaan pistet
tiin parastaan. Omaa valloittavaa tun
nelmaa lisäsi KY:n kulttuurijaoston 
eli KUJ:n yjkkösjoukkueen esittämät 
silmittömät kasatuuletukset pelien 
harvojen maaliensa yhteydessä, mut
ta myös muut osasivat riemuita on
nistumisista heikommin sujuneissa 
matseissa. 
Pienen pientä skismaa syntyi, kun pe
lin tuomarinomuus ei ollut tullut riit-

tävän selvästi kaikille esiin ennen pe
lejä - muutamat poj ista hihkuivat tuo
maria ja hämminki oli suuri, kun sel
visi, ettei apua olekaan tulossa ken
tän laidalta. Neuvottelukyky ei ollut 
parhaimmillaan adrenaaliinin jo ko
hottua yli tiettyjen rajojen ja pulssin 
L1koessa sambaa pelin ratkaisuhetkil
lä. mutta muutaman selvityksen jäl
keen alistuttiin kohtaloon ja herras
miesmäisyys nosti päätään. 

PR- ja 
koulu
tustoi
mintaa 
Liitokiekkoi
lua Mikkelin 
I1talehtira-

• velssa 
Mikkelissä 19.5 .1992 järjestetyis
sä iltalehtiraveissa oli hevosten ja 
tOlon lisäksi nähtävillä liitokiek
koilu-esityksiä sekä mahdollisuus 
omakohtaisesti opetella kiekon 
heittämistä Tilaisuus oli, kuten ni
mestäkin voi päätellä, Iltalehden 
järjestämä ja lutokiekkoilun mu
kanaolo ensimmäinen konkreetti
nen osoitus luton ja Iltalehden 
orastavasta yhteistyöstä 

Mikkelin raviradalla oli järjestetty 
tapahtumia koko iltiipäiväksi ja lii
ton vuokravankkurit satoine liito
kiekkoineen, golfkoreineen ja 
tarkkuusrenkaineen starttasi kohti 
Savoa jo heti aamupäivän alussa 
Martin Glantz ja Mikael Häst
backa ohjasivat nuorisoa niin heit
tämisen perustaidoissa kuin tark
kuudessa ja golfissa koko iltapäi
vän. Kun allekirjoittanut yhdessä 
kuuden muun ultimatepelaajan 
kanssa saapui paikalle oli nuo
risolla selkeästi hauskaa Maran ja 
Hestiksen opissa. 

Heti loppuryhmän saavuttua pai
kalle alkoivat kiekot lennellä il
massa lisäten mielenkiintoa toi
minL,-,unme kohL"," . Lopulta tun
tui siiLi. eltä olisi ollut todella sää
li jättää tilaisuutta viUiin varsin
kin. kun sää suosi auringonpais
teen muodossa koko t.'pahtuma'L 
Liitokiekkoilua kohtaan tuntui 
Mikkelissä olevan kovasti kunnas
tust..1. nimenomaan last!:!n ja var
haisnuonen parissa. 

Hieman ennen raveja oli vuorossa 
ultimate näytös Mikkelin ravira
dan keskellä olevalla ruohokentäl
lä. Sivuhuomautuksena voidaan 
todeta, etLi tämä SM-jalkapallon
kin näytt.imönä ollut areena on 
yksi parhaista. millä olen pelan-
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nut. Katsojia oli tällöin kerääntynyt 
jo raviradalle useita satoja, joten ylei
söstä ei ollut puutetta. Maran opasta
essa Asa "olen vain ratsastanut mut
ten ymmärrä kiekon heittelystä mi
tään" Lövdahlia liitokiekkoilun saloi
hin selostajan kopissa me muut kah- . 
deksan pidimme lyhyen 15 minuutin 
esityksen ultimatesta huipputasolla 
Homma sujui hienosti, joskin muuta
man mukaan lupautunee~ pelaajan 
viimehetken este asetti tiettyjä rajoi
tuksia pelaajien vähälukuisuuden 
muodossa 

Hartin kilometriaika alle 3 
minuutin 
Jona katsojille ei olisi jäänyt mitään 
epäilyksiä liitokiekkoilun wneilulli
suudesta, juoksi Harni Suomela vielä 
neljänneksi ravien yhteydessä järjeste
tyssä kierroksen (1 km) juoksussa hie
man 3 minuuttia alittavalla ajallaan. 
Sinänsä hieno suoritus kolmen dyy
kin jälkeen Sharl<eissa piikkaripoikia 
vastaan. 

Esityksen jälkeen Mikkelin raviradan 
catering piti huolta, ettei esiintyjille 
päässyt nälkä yllättämään. Tarjolla ol
leen ruuan maku ja määrä olivat lois
tavat Kiitoksia vain emännille. 

Lopuksi haluaisin vielä liiton puoles
ta kiittää niitä, jotka olivat mukana 
Kiitos Hartti, Juha, Pekka, Mika, 
Tommi, Mara Mikael ja Raine. Toi
vottavasti myös tulevaisuudessa löy
tyy liitokiekkoilijoita, jotka joustavat 
tarvittaessa. 

Opetusta opet
tajien opetta
jille 
Liittomme sai alkuvuodesta kutsun 
Varalan urheiluopistoon Tampereelle. 

,(( 
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Suomen Urheiluliitto ja Suomen nais
ten liikuntakasvatusliit!O olivat kUn
nostuneet liitokiekkokurssin järjestä
misestä liikunnan didaktiikan lehto
reille osana kolmepäiväistä täyden
nyskoulutusta. Niille jolle sana didak
tiikan lehtori kuulostaa vieraalta suus
sa kerrottakoon selventävästi että ope
tenavamme olivat opettajien openajia 

Päivä oli 12.5 ja tapahtumapaikka oli 
Vara1an urheiluopisto, joka sijaitsee 
upealla paikaJla Pyynikin harjun pääl
lä. Varsinaisen demon pidimme Ho
telli Rosendalin nurmikoilla, aivan 
järven rannassa. Aurinko paistoi, oli 
lähes tyyntä eivätkä olosuhteet olisi 
voineet olla paremmat. 

Openajia oli paikaJla 14, siis varsin 
sopiva ryhmä asioiden oppimiseen. 
Kävimme ensin läpi kiekon käsittelyn 
perustekniikoita ja -heiuoja, ja harjoit
telimme ohjatusti heittojen oikeaa tek
niikkaa Usealla openajalle liitokiek
ko oli jo tuttu peliväline, eikä pe
rusheittojen oppimiseen mennytkään 
kovin kauaa Kävimme läpi päällisin 
puolin eri liitokiekkolajeja, ja näytim
me niistä muutamia Kerrankin mal
lisuoritus ei mennyt niinkuin yleensä 
( eli pieleen ) vaan Marko Kankku
nen näytti pituusheitossa, että harjoit
telu on lahjattornia varten heittämällä 
kylmiltään lähes optimaalisen heiton. 

Kaksituntisen demon lopuksi jaoim
me porukan kahtia ja pelasimme ulti
matea. Porukan into oli mahtava, 
saimme monta iltakävelyllä olluna ih
mistä katselijoiksemme. Osittain puut
teellinen tekniikka korvattiin sitäkin 
kovemmalla yrittämisellä ja ainakin 
naamoista päätellen kaikilla oli oi
kein hauskaa Kaiken kaikkiaan tilai
suus oli oikein onnistunut. Kiitoksia 
Paula ja Lotte. 

Timo Bruns 

My 
Sport 
Kuumana, hikisenä lauantaina ek
syttyäni jo satayksi kertaa löysin 
itseni Myllypuron tennishuIlilIe. 
Julmasti mekastavien skeiuarei
den ohi hikoiltuarU näin epämää
räistä kiekon lepatusta ilmassa 
Paikalla olikin sitten hyvin edus
tettuna aloittelijoita, Teamin nai
set ja Hästis. Myöhemmin paikaJ
le teki kunniaa itse Mikko Laak
sokin. 

TapahtumapaikaJla saattoi loistaa 
golffissa (puttailemalla koriin) , 
tarkkuudessa, koppauksissa tai 
muuten heittelemällä Muita laje
ja edustivat saappaanheitto, rulla
luistelu ja fudis vain muutamia 
mainitakseni. 

Eräs kundi totesi kuultuaan yksin
kertaisterun version Ultimatesta. 
"Tyhmät säännöt". Innostavaa ei
kö totta? Tosin kyseinen tyyppi 
kenoi, että he aikovat perustaa 
jengin Hyvinkään ja Riihimäen 
välille, mikä on varsin poSitiivista 
I-divaria ajatellen. Muutenkin 
tuntuu innostus lajiin olevan nou· 
sussa, joten aJ,:tiivisempaa osallis
tumista esittely tilaisuuksiin kaivat
taisiin. 

Mitä järkeä on kerätä valtavasti 
erilaisia tapahtumia. missä yhteis
tä asiaamme voidaan esittää, jos 
paikalle ilmestyy vaivaiset pari 
kolme ihmistä ja useimmiten vie
lä samat naamat. 

Yleisön aktiivisuus oli runsasta ja . 
lupailisi kasvavia jäsenmääriä mi
käli eri lajeihin osallistwnisesta 
olisi tietoa Olisiko mahdollista 
kerätä lista lisää jäseniä kaipaavis
ta jengeistä ja eri keinoistä p'h'\stä 
harra':;tamaan entuude5ta..'Ul outo
ja. mutta kiinnostavia lajeja. 

T mja Koi vikka 



Kilpailukalenteri 1992 
Kesäkuu 

27.-28.6. The 8th AnnuaJ Seppo Nieminen 
Finnish Flying Disc Golf Classic 

Heinäkuu 
7.-11.7. 
19.-26.7. 
25.7. 
26.7. 

Elokuu 
1.-2.8. 
17.-23.8. 
29.-30.8. 
29.-30.8. 

Syyskuu 

Senioreinen yksilölaji MM 
US Open 
Joukkuegolf-SM 
Guts-SM 

Kiekkogolf Stockholm Open 
WFDF lntimate & Guts MM 
Yksilölajien SM 
Kiekkogolf Helsingborg Open 

4.9. Ultimaten SM-loppuottelu 
5.-6.9. Kiekkogolf SM 

Meilahti.Tullisaari. Suomenlinna 
klo 10.00 

Rochester. NY. USA 
Fon Collins. CO. USA 
TulJisaari. Helsinki 
Munkinpuisto. Helsinki 

Tukholma. Ruotsi 
Tokio. Japani 
Helsinki 
Helsingborg. Ruotsi 

Pallokenttä. Helsinki 
Helsinki 

klo 11.00 
klo 12.00 

klo 18.00 
klo 11.00 

SM-sarjan järjestelyistä vastaa Hanti Suomela, puh 90-738 841 

Ultimaten SM-turnaukset (naiset) 
18.-19.7. ja 8.-9.8. Espoo. Matinkylä 

Muita rientoja 
Kesäkuu 

27.-28.6 lntimate: Naisten rumaus 

Syyskuu 
12.-13.9. Ultimate: Seitsemän veljestä 

Ultimaten SM-sarjan (Avoin) 
jatko-ohjelma 
1. kierroksen jiiljellä olevat ottelut 

13.00 UC Jokers - SM7 
14.00 Ventti - SM8 
15.00 SUC - SM7 
16.00 UC Jokers - SM8 
17.00 Ventti - SM7 
18.00 SUC - SM8 
19.00 UC Jokers - Ventti To 25.6 .. klo 17.00 WWW - Team 1 Myllypuro. Helsinki 

To 25.6 .. klo 19.00 Team II - EUC Maunula, Helsinki 
Ma 29.6 .• klo 19.00 UW - Team II Myllypuro. Helsinki 
To 2.7 .. klo 17.00 OS - Atletico Myllypuro. Helsinki 

Kolmas turnaus järjestetään ilmeisesti Tampereella heinä
elokuun vaihteessa (2.8.?) 

Pe 3.7 .. klo 17.00 UW - EUC Myllypuro. Helsinki 
Su 5.7 .. klo 14.30 OS - LUC Myllypuro. Helsinki 

2. kierrokselle selviää 6 parasta joukkuetta. 2 viimeistä pe
laa divisioona-joukkueiden kanssa kahdesta SM-sarjapaikas
ta kesiille 1993.2. kierroksen onelut pelataan lntimaten 
MM-turnauksen takia kahdessa osassa: päivinä 20.7. 23.7. 
ja 27.7 sekä 30.8 ja 1.9. SM-finaali Töölön paJlokenUillä 
perjantaina 4.9.1992 klo 18.00 

Divisioonan seuraavat 
turnaukset 
12.7. Perniön urheilukenttä, klo 11.00-20.00 
Osallistuvat joukkueet ovat SUC. UC Jokers. Ventti. SM7. 
SM8. . 

Turnauksen mteluohjelma 
11.00 SM7 - SM8 
12.00 SUC - Ventti 

Osallistuvat joukkueet ovat TaJicco. Discus. Team 111. Vent
ti.SM7.SM8 

Turnauksen oueluohjelma 
11.00 TaJicco - Ventti 
12.00 Discus - SM7 
13.00 Team 1II - SM8 
14.00 Discus - Ventti 
15.00 Talicco - SM8 
16.00 Team 1II - SM7 
17.00 Discus - SM8 
18.00 Team 1II - Ventti 
19.00 TaJicco - SM7 

Seuraavien tumauksien mahdollisia päivämääriä ovat 15.-
16.8 ja 22.-23.8. Pelipaikat ovat vielä häm;irän peitossa 
(riippuvat osin SM-sarjasta pudonneiden joukkueiden kot i
paikkakunnista). VarmalUlkin ainakin toinen (joko yhden 
tai kahden päivän turnaus) järjestetään pääkaupunkiseudul
la (paikka ja järjestäjä ei tiedossa) 

17 



Suomen Liitokiekkoliitto ry 

Radiokatu 20 

00240 HELSINKI 

V oittajan valinta - Liitokiekko Amexposta 

Liitokiekkoja golfiin, pituuteen, ultima
teen, freestyleen, koppauksiin, mihin 
vaan. 

AVIAR 
STINGRAY 
COBRA 
XD 
ROC 
PHENIX 
PlJITER 
VlPER 
ECLlPSE 
World Class 165g 
Master 165g 
UUTUUS 165g Limited Edition 
175g Ultra-Star 

Golf-, pituus-, freestyle- ja ultimate-kiekot a 70,-mk 

Pocket Pro 15,- mk 

World's Biggest Mini 20,- mk 

MYÖS KIEKKOGOLFKORIT a 980,- mk 

Tilauksesta kaikki liitokiekkotarpeenne, 

Postiennakolla, tilausjärjestyksessä, 

FLY WITH THE BEST! 
Amexpo 
PLI0 
61851 KAUHAJOKI as 

puh_ 963 - 2311495 
fax _ 963 - 2315022 
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