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frisbari 2/98 
Frisbari on Suomen Liitokiekkoliiton 
virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy 

neljä kertaa vuodessa. 

PÄÄTOIMITTAJA JA ILMOITUSMYYNTI 

Suvi Rauramo (09) 6123801 

ULKOASU 

Suvi Rauramo 

JULKAISIJA 

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

00093 SLU 
puh. (09) 3481 2580 

NETTIOSOITE 

http://sci.fJ-slkl.htm 

PUHEENJOHTAjA 

Tuija Kohonen 
tuija_kohonen@fi.ibm.com 

TOIMINNANJOHTAjA 

Taru Summa 
tarus@hotmail.com 

Jäseneksi tullaan maksamalla liiton 
jäsen maksu liiton tilille. 

VUODEN 1997 JÄSENMAKSUT 

Alle 18-vuotiaat 50 mk 
Muut 150 mk 

PANKKIYHTEYS 

Merita Hki - Munkkivuori 217121-4675 

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

FRISBARIN ILMOITUSHINNAT 

650 mk 
400 mk 
250 mk 
150 mk 

SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei 

voida julkaista määrättynä päivänä tai 
käsikirjoituksen mukaisesti. Lehden 

suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa 
sattuneessa virheestä on ilmoituksen 

hinta. 

TOIMITUKSEN KOKOUS 3/98 
Toimitus kokoontuu ideoimaan numeroa 

3/98 5.8.1998 kello 19.30 päätoimittaja 
Rauramon luokse 

Fredrikinkatu 51-53 A 2, puh. 6123801 

AINEISTO NUMEROON 3/98 
Levykkeellä paperitulosteen kera 19.8. 

1998 mennessä vt. päätoimittaja 
Heidi Kalmarilie, os. Lystimäenkuja 4, 

02210 Espoo 
tai e-maililla anssi.kalmari@pp.inet.fi 

TUMMAVUOREN KIRJAPAINO DARK 1998 

lyhyet 
jäähyväiset 

pääkirjoitus 15.7.1998 

TÄMÄN VUODEN SUURI PUHEENAIHE ON OLLUT SUOMEN 

LIITOKIEKKOLIITON HAJOAMINEN KAHTIA. FRISBARIAKIN ON EHDITTY 

SYYTTÄÄ YKSILÖlAJIEN SYRjIMISESTÄ, VAIKKA LEHDESSÄ ON JULKAISTU 

LÄHES KAIKKI SAAMANI YKSILÖlAJIJUTUT. TOIVOTTAVASTI FRISBARISSA 

NÄHDÄÄN JATKOSSAKIN JUTTUJA KAIKILTA LIITOKIEKKOILUN ALUEILTA. 

TÄMÄN NUMERON TEEMA ON HISTORIA. FRISBEEN JA UL TIMATEN 

HISTORIAA VALOTTAA LAAJASTI JARI MÄKINEN, TOSIN MIEHISESTÄ 

NÄKÖKULMASTA - PYYDÄN JO VALMIIKSI ANTEEKSI KAIKILTA 

NAISPELAAjILTA. NAISTEN UL TlMATEHISTORIAA ON YLIPÄÄNSÄ KIRJATTU 

VÄHEMMÄN KUIN MIESTEN, EDES LIITON NETTISIVUT EIVÄT OLE TÄSSÄ 

MIELESSÄ TASA-ARVOISET. 

SUOMEN LIITOKIEKKOLIITON TÄNÄ VUONNA ILMESTYVÄ 20-

VUOTISJUHLAJULKAISU KERTOO SUOMALAISTEN SEUROJEN HISTORIASTA. 

TOIVOTTAVASTI SIIHEN JAKSETAAN OTTAA NAISNÄKÖKULMAA MUKAAN! 

AKTIIVIURANI FRISBARIN PALVELUKSESSA PÄÄTTYY TÄHÄN NUMEROON. 

AIKA ON OLLUT ANTOISAA JA HALUAN KIITTÄÄ KAIKKIA KIRJOITTAJIA, 

KUVAAJIA JA LUKIJOITA. VT. PÄÄTOIMITTAJANA TOIMII UUDEN 

PÄÄTOIMITTAJAN VALINTAAN ASTI HEIDI KALMARI. 

FRISBARIN PÄÄTOIMITTAJAA HAETAAN 

täyttämään alkusyksystä Minsun jälkeen jäävää aukkoa.Toivomme sinulta 
- innostusta, jopa kutsumusta lehden tekoon 
- halua suunnitella ja muotoilla lehden olemusta ja sisältöä myös pidem-
mällä tähtäimellä huomioiden liiton jäsenistön tarpeet ja kiinnostuksen 
kohteet 
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- valmiutta itse kirjoittaa, valokuvata, piirtää ... eli tuottaa aineistoa 
- viitseliäisyyttä "toimituksen" koolle kutsumiseen ja tehtävien jakami-
seen, sekä luvattujen juttujen metsästämiseen deadlinen lähestyessä 
- AIKAA lehden käytännön kokoamis- ja taittotyöhön. 

Lähetä hakemuksesi 31.8. mennessä 
osoitteella SLKL ry, Radiokatu 20,00093 SLU 
tai sähköpostitse slkl@sci.fi. 

SLKL:n hallitus 



KAKSI LIITTOA 

ryhmä yksilölajiharrastajia erosi omaksi liitokseen. 

FRISBEEN SYNTY 

vanha konkari muistelee. 

HUUTOKAUPPA 

ostaisitko tältä mieheltä käytetyn paidan? 

DYYKKAA TAI KUOLE 

suomalaisjoukkueet ensi kertaa Dive Hardissa. 

RIMININ HIEKKARANNAT 

kutsuivat Maitotyttöjä. 

Kuten lähes kaikki jo tietävät, osa yksilölajien edustajia on perustanut oman ryhmittymän. 
Tämä on valitettavaa, koska pienenä lajiliittona meillä ei todellakaan ole varaa resurssien ha
jottamiseen. 

Ryhmittymän kanssa käytiin neuvotteluja, mutta vaikka kaikki ei ihan onnistunutkaan, nos
tan hattua jokaiselle neuvotteluihin osallistuneelIe. Lisäksi paljon töitä tehtiin kulissien takana 
asioiden luistamiseksi parhain päin. Päämääränähän oli perustaa yksilölajijaos, jonka jäsenistö 
olisi muodostunut nykyisistä yksilölajien edustajista. Valitettavasti jo kertaalleen hyväksytty 
malli ei vastapuolelle kelvannut. 

Mutta ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin.Jaosmalli on kehittämisen arvoinen asia. Täten 
SLKL on perustanut yksilölajijaoksen, jonka ensimmäiset jäsenet ovat Toni Asikainen, Hanne 
Hämäläinen, Jussi Lindberg ja Marko Timonen. He muodostavat jaoksen toimintasäännöt 
neuvottelurunkojen pohjalta. Tämä on mielestäni merkittävä askel kohti kehittävämpää toi
mintaa,sillä hallituksen aika on huvennut milloin yksilölajiselkkausten ja milloin ultimatesääntöjen 
viilausten merkeissä. Täten aikaa varsinaiselle kehittämistyölle on jäänyt liian vähän. Aina täy
tyy muistaa, että jokainen hallituksen jäsen tekee tätä rakkaudesta lajiin ilman muita korvauk
sia kuin ne risut, joita kentältä on jaeltu. 

Toivon mukaan hallitus pääsee vihdoin kehittämään ja luomaan uusia puitteita niin junioreilie 
kuin aikuisillekin. Hallitus on nimennyt kuluvan vuoden juniorivuodeksi. Tarkoituksena olisi 
kehittää toimintaa niin,että uusia junioreita saataisiin mukaan vauhdikkaan lajin pariin.Tosiasiahan 
on, että liitokiekkoilun aloittamiskynnys on varsin korkea verrattuna esim. sählyyn. Laji, joka 
vaatii hyvää heittotaitoa, kuntoa ja hyvää kiekonlukutaitoa, ei ole ihan jokamiehen laji. Täten 
junioritoiminta vaatii vielä nykyistä enemmän ruohonjuuritason työtä eli valmentamista ja 
esittelyjä. Lajitietoisutta on saatu kasvatettua ihan mukavasti viime vuosina. 

Valitettavasti ultimatejunioreitamme ei nähdä Minnesotassa edustamassa Suomen vä
rejä, mutta juniorit osallistuivat Ruotsissa Summer Gamesin yhteydessä pidettävään 

ultimatetapahtumaan. Kesäkuun lopussa pidettävään kisaan lähtivät Suomen J~~~~!!~~i~~~ 
ultimatejuniorit ja ryhmä turkulaisia junioreita, joten kahdelle joukkueelle saadaan 
arvokasta pelikokemusta. Yksilölajien puolella junioreita, etenkin juniorityttöjä, on 
näkynyt vielä harvemmassa kuin ultimatessa. Toivon mukaan saadaan lisää joukkoa 
tällekin saralle, kunhan jaostoiminta saadaan kunnolla käyntiin. Vain junioreissa on 
lajimme tulevaisuus. 

Kaikesta huolimatta liitokiekkoilu on mukavaa ja sen harrastamiseen ei tarvita 
kuin lätty ja hauskaa seuraa. Heittelemisiin, 
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sideline 
KADONNUT 

Vihreä reppu, unohtunut mah
dollisesti taksitolpalle. 

Tuntomerkit: sininen Scottin 
reppu. Sisältää pelikengät. Repus
sa nimilappu, jossa lukee Tommi. 

Palauta löydettäessä (mah
dollisen omistajan kera) Tuulille. 

PAGANELLO-

rantaturnauksen paras matsi pe
lattiin kello neljä maanantai-aa
muna. 

Vastakkain keskuskentällä oli
vat Nakut ja Sukat .. 

Peli päättyi ratkaisematto
maan virkavallan puuttuessa asi
aan. 

1. Milloin ja minne on perustet
tu Suomen ensimmäinen kiin
teä kiekkogolfrata? 

2 Minä vuonna, kuinka monen
tena toimintavuonna, SLKL 
saavutti maagisen tuhannen jä
senen rajan? 

3. Minä vuonna tehtiin ensimmäi
set doping-testit liitokiekkoi
lijoille? 
Kuinka monta testattiin? 

4. Mikä on suomen kautta aiko
jen heikoin sijoitus avoimessa 
sarjassa ultimaten MM-kilpai
luissa? 

5. Kuinka suuri oli SLKL:n jäsen
maksu perustamisvuotta seu
raavana vuonna (1979)? 

+ Jos golfkiekko on alivakaa, mi
hin suuntaan se kääntyy oikea
kätisellä kämmenheitolla? 

HALLITUKSEN 
PÖYDÄLTÄ 

1/98 8.1.1998 
SLKL:n 20-vuotisjuhlavuoden pro

jekteja hoitamaan nimettiin Jani Leh
to. Tänä vuonna toteutetaan suomalai

sen liitokiekkoilun historiikin kirjoitta

minen, 20-vuotisgaala ja 

liitokiekkopokaalien kerääminen 

SLKL:lle maajoukkueiden edustajilta. 
Ultimaten kilpailusääntöjen 

muutosehdotuksia päätettiin käsitellä 
pääsääntöisesti kunkin kilpailukauden 
finaaleja seuraavassa SLKL:n hallituk

sen kokouksessa. 

2/98 26.1.1998 
Päätettiin lähettää seuroille liito

kiekkourheilun 1996 sääntökirjoja 5 
kpllseura. Uusille liiton jäsenille lähe

tetään sääntökirja kuten tähänkin asti. 

Säännöt ovat voimassa virallisissa kil

pailuissa 1.5.1998 alkaen. 

Ultimate Tactics-video tullaan 

äänittämään suomeksi. 

3/98 2.3.1998 
Ismo ja Jussi Lindbergin hoitamas

ta kiekkogolfrataprojektista tiedotet

tiin, että Nurmijärven kunta on päät

tänyt rakentaa 9-reikäisen kiekkogolf

radan. Kunta valmistaa korit ammatti

koulun oppilastyönä, ja SLKL antaa 
apua niiden sijoittelun suunnittelussa. 

Radan yhteydessä on lisäksi uusia 

nurmipelikenttiä. Myös Klaukkalan 

Lions Club on kiinnostunut kiekko

golfradan perustamisesta. 

Päätettiin lähettää Seppo Niemisen 
pyynnöstä 20 liitokiekkourheilun 1996 

sääntökirjaa Kauhajoelle jaettavaksi 
kouluille. Päätettiin, että jatkossakin 

sääntökirjoja saa perustelluille kohteille 

ilmaiseksi jaettaviksi. 

VIlle Varo laatii suunnitelman ke
vään aikana järjestettävän ultimate

valmentajakurssin sisällöstä 19.3. pi
dettävään SM-sarjojen kehittämisko
koukseen. 

Ilmoitusasiana todettiin, että 

UPA:n "Teaching Kids Ultimate"-leh-
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tinen on käännetty suomeksi, ja siitä 

saa kopioita liitosta. 

4/98 4·3·1998 
Kokouksessa käsiteltiin ainoastaan 

SLKL:n ja Seppo Niemisen välisiä yhä 
kiistanalaisia WOC 1997-asioita. 

5/98 23.3.1998 
Liiton taloudellisen tilanteen todet

tiin olevan verrattain hyvä. 
Käytiin keskustelua liitolle 

hankittavien kiekkojen kuva-aiheesta 

ja ulkoasusta. 

Kuultiin, että Meilahden hyppyri
mäki on kaadettu, ja samassa on me

netetty yksi kiekkogolfkori. Päätettiin 
soittaa Helsingin kaupungille ja pyy

tää, että menetetty kori korvattaisiin. 

Samassa yhteydessä päätettiin muoka

ta rataa. 
Eurahtlon-projektille etsitään uut

ta vetäjää, jos hanke edistyy. 
Tulevan kauden VKG:n osallistu

mismaksu 10mk liiton jäsenelle ja 20mk 

ulkopuolisille, koko sarja maksaa 50mk 

liiton jäsenille ja 1 OOmk ulkopuolisille. 

Jussi ja Ismo Lindberg vastaavat kil

pailujen järjestelyistä ja sarjan toimi
vuudesta. Pistelaskujärjestelmä nou
dattaa viimevuotista käytäntöä. Kilpai

luun pitää osallistua vähintään 10 pe
laajaa, jotta se saa VKG-arvon. Parhail

laan etsitään halukkaita henkilöitä jär

jestämään kilpailuja. Jos vapaaehtoi

sia ei löydy, kilpailua ei järjestetä. To
dettiin, että olisi hyvä laatia taloudelli
nen selonteko VKG:n rahaliikenteestä, 

jotta nähdään tulot ja menot. 

Liitolle päätettiin hankkia 20 kpl 

golfkiekkoja demoihin ja myyntiin. 

6/98 18.4.1998 
Hallitus päätti yksimielisesti kan

nattaa yksilölajijaostotyöryhmän esi

tystä jaoston perustamiseksi. 
Esim. MM-kisojen matkakustan

nuksiin varautumiseen liittyen hallitus 

suosittaa, että pelaajat ottavat itselleen 



matkavakuutuksen ennen kuin matko

ja tilataan. 

7/98 18.5.1998 
Tutkittiin Suomeen tullutta ehdo

tusta ultimaten arvoturnausten kierros

ta. Päätettiin, että Ville Varo lähettää 

sähköpostitse asiasta tietoa 

ultimatepelaajille keskustelun herättä

miseksi, ja tekee asiasta yhteenvedon 

seuraavaan hallituksen kokoukseen, 

jolloin otetaan kantaa mahdolliseen 

mielipiteeseen WFDF:lle. 

Päätettiin hankkia liitolle 200 

Discraft-ultimatekiekkoa hallituksen 

valitsemalla logolla (demokäyttöön ja 

kouluille yms. omakustannushintaan 

myytäviksi). Jos Discraftilla on sopi

via golfkiekkoja niitä hankitaan 30 kap

paletta. Päätettiin hankkia liitolle 24 

kappaletta ultimatekentän kulma

tolppaa. 

8/98 16.6.1998 
Todettiin, että yksilölajijaos perus

tetaan siitä huolimatta, että 

Frisbeeliiton edustajat ovat vetäytyneet 

yhteistyöstä. Jaoksen alku kokoonpano 

on Marko Timonen, Hanne Hämäläi

nen, Jussi Lindberg ja Toni Asikainen, 

jotka laativat säännöt ja budjetin ensi 

vuodelle ... 

SUMMERTIME ULTIMATEA 

Helsinki summertime ultimate on 
SLKL:n ja pääkaupunkiseudun liito
kiekkoseurojen yhteisprojekti ultimate
harrastuksen levittämiseksi. 

Kesä-heinäkuun ajan maanantai-iltai
sin pelataan Hietaniemen hiekkakentällä 
kello 18.30.Aloittelijoiden ei kuitenkaan 
tarvitse taistella luonnonvoimia vastaan. 
Liian huonolla kelillä ei ole (ohjattua) 
toimintaa. 

Paikalla on joka kerta kokeneita pe
laajia ohjaamassa sekä neuvomassa sään
töjä ja heittoja. Idean isä on Liquidiscin 
Ville Haaramo. 

dum ; 

kaksi liittoa 
NEUVOTTELUT SUOMEN 

LIITOKI EKKOLlITON JA 

SUOMEN FRISBEE -LIITON 

VÄLILLÄ OVAT PÄÄTTYNEET 

TULOKSETTOMINA. MEILLÄ 

ON NYT KAKSI ITSENÄISTÄ 

LAJ I LIITTOA. 

Y
ksilölajien harrastajien piirissä 
koettu tyytymättömyys SLKL:n 
toimintaan johti uuden yksilö
lajiliiton, Suomen Frisbee -liiton, 

perustamiseen viime helmikuussa.Jo täl
löin SFL:n taholla kuitenkin puhuttiin 
Ruotsin mallin mahdollisuudesta eli eril
listen lajijaostojen muodostamisesta 
SLKL:n sateenvarjon alle. 

Me allekirjoittaneet jouduimme mu
kaan tähän jupakkaan heti alku metreillä, 
koska meitä molempia pyydettiin mu
kaan SFL:n toimintaan. Katsoimme kui
tenkin, ettei toinen liitto ollut oikea tapa 
ratkaista ongelmia, koska järjestökenttä 
muodostuisi hajanaiseksi ja toiminta
kyvyltään heikoksi. 

Sapelien kalistelun alettua päätimme 
yrittää neuvottelujen aloittamista tilan
teen ratkaisemiseksi.Alkutunnustelujen 
jälkeen päätettiin muodostaa yhteinen 
työryhmä ratkomaan ongelmia. 

Työryhmään kuuluivat SLKL:sta ex
toiminnanjohtaja Tuuli Saarento ja halli
tuksen jäsen Ville Varo, SFL:sta hallituk
sen jäsenet A-P Korkeamäki ja Sami 
Loukko sekä allekirjoittaneet "välitys
miehinä". 

Ennen neuvottelujen aloittamista 
olimme pyytäneet molemmilta liitoilta 
esityksiä käsiteltävistä asioista. Näiden 
pohjalta laadimme työryhmän esitys
listan ja ehdotuksen yksilölajijaoston pe
rustamiseksi. 

Ehdotuksessamme pyrimme luo-
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marko timonen 
markku paju 

maan sellaisen ratkaisumallin, joka tur
vaisi SLKL:ssa vähemmistönä olevien 
yksilölajiharrastajien toimintamahdolli
suudet ja tarjoaisi heille itsenäisen 
toimintaympäristön lajinsa parissa. 

Neuvotteluihin lähdettäessä sovittiin 
myös, että keskitytään asiakysymysten 
ratkaisemiseen ja rajataan mahdolliset 
tulehtuneet henkilösuhteet ja näihin liit

tyvät ongelmat neuvottelujen ulkopuo
lelle. 

Kevätkokouksen alla käydyt neuvot
telut sujuivat varsin hyvässä hengessä ja 
tuloksekkaasti. Kaikki esitetyt ongelmat 
saatiin ratkaistua, ja työryhmä teki yksi
mielisesti ehdotuksen yksilölajijaoston 
perustamiseksi ja jaoston kokoon
panoksi tälle vuodelle.Tämän jälkeen eh
dotus lähetettiin kummankin liiton hal
lituksen käsiteltäväksi. 

SLKL:n hallitus hyväksyi esitetyn rat
kaisumallin ja myös liiton kevätkokous 
antoi asiasta puoltavan kannanoton. Il
meisen pitkään hiertäneet ongelmat 
näyttivät löytävän ratkaisunsa. SLKL:n ta

holta tunnustettiin vallinneet epäkohdat 
ja oltiin valmiita tekemään ratkaisuja ti
lanteen korjaamiseksi. 

Samassa yhteydessä todettiin, että lii
tossa olisi tarvetta perusteellisem
paankin remonttiin järjestön organisaa
tiossa. Olisi tehokkaampaa siirtää 
lajikohtainen työskentely omiin 
jaostoihin, missä alan asiantuntijat pää
sisivät hoitamaan asioita. 

SFL:n hallitus käsitteli asiaa kokouk
sessaan, mutta ei ollut valmis hyväksy
mään yhdessä neuvoteltua ehdotusta, 
vaan esitti muutoksia jaoston ensimmäi
sen vuoden kokoonpanoon ja halusi tar
kennuksia jaoston toimivaltuuksiin. 

Tästä alkoi poliittinen pallottelu,jon
ka aikana jo löytynyt yhteisymmärrys 
mureni pala palalta. 

Kirjeenvaihtoa käytiin hallitusten vä
lillä kesäkuun puoleenväliin saakka, jol
loin SLKL:n hallitus totesi tilanteen ole
van sellainen, ettei yhteisymmärrystä 

löydy ... 



historia 

e 

rls een 
jari mäkinen 



f 
risbeen syntyhistoria ajoittuu 

1960-luvulle Yalen yliopistoon 

USA:han. Kahvilan työntekijät 
viskoivat toisilleen Frisbie Pie 

Companyn omenapiirakkavuokia kil

juen varoitukseksi "frisbie", josta nimi 
on vakiintunut meidän päiviimme asti 

puhuttaessa liitokiekosta. 

Wham-O:lla työskennellyt Fred 
Morrison sai ensimmäisenä idean val

mistaa "frisbeetä" muovista . Kiekon 

nimi oli "Morrison's Flyin' Saucer". Sen 

valitettavasti Freddy valmisti 
butyylistearaatista - kun ilta viileni, 

kiekko hajosi tuusan nuuskaksi. 

ultimaten synty 
Ultimate syntyi Columbia High 

Schoolin (Maplewood, New Jersey, 
USA) oppilaiden keskuudessa v. 1967. 

Ensimmäinen rekisteröity ottelu pelat

tiin vuonna 1968 samassa koulussa. Eli 

kaikille aritmetiikasta vähemmän kiin

nostuneille kerrottakoon, että tämä 

vuosi on ultimaten 30-vuotisjuhlavuosi. 
Pelin perusta oli amerikkalaisessa 

jalkapallossa poikkeuksina kielto kie
kon kanssa juoksemisesta ja taklaus

kielto. Touchdowneja ei tarvinnut teh

dä eikä edetä minimissään kymmentä 

jaardia. Myöhemmät sääntömuutokset 
ovat olleet radikaaleja; ainoa yhteinen 

tekijä ultimatella ja amerikkalaisella jal

kapallolla on enää kentän muoto. 
Vuonna 1970 Columbia High 

Schoolin Varsity Frisbee Team painoi 

ensimmäisen ultimaten sääntökirjan. 

Marraskuussa CHSVFT voitti ensim

mäisessä koulujen välisessä kisassa 
Milburn High Schoolin 43-10. 

Kouluvuoden päätyttyä New Jer
seyn konferenssiin kuului viisi joukku

etta ja seuraavana vuonna sarja laajeni 

yhdeksään joukkueeseen. Koulun pää
tyttyä moni vei lajin mukanaan college-
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historia 

AVOIMEN SARJAN 

ULTIMATEHISTORIAA JA 

VÄHÄN MUUTAKIN. 

tasolle. 

Marraskuussa 1972 pelattiin ensim

mäinen collegejen välinen ottelu, jossa 

Rutgers University löi niukasti 29-27 

Princetonin. Vuosina 1973-1974 perus
tettiin 25 college-joukkuetta. Mestarik

si näinä vuosina aateloitiin Rutgers. 
UPA (Ultimates Players Associati

on) perustettiin vuonna 1979. Liittoon 

kuuluu n. 6000 jäsentä, jotka pelaavat 

yli 500 seurassa. 

eurooppa mukaan 
Pikkuhiljaa laji alkoi levitä myös 

Atlantin toiselle puolelle. Iso-Britanni

an mestaruudesta taisteltiin 1978 ja 

vuonna 1980 järjestettiin ensimmäiset 

Euroopan mestaruuskisat. Euroopan 

ilmasto synnytti myös sisäultimaten. 
1984 Essexin yliopistolla järjestettiin 

sisä-EM-kisat. 

Tänä päivänä ultimatea pelataan 

USA:ssa, Kanadassa, Ruotsissa, Suo

messa, Norjassa, Tanskassa, Englan

nissa, Ranskassa, Italiassa, Belgiassa, 
Hollannissa, Saksassa, Tsekeissä, Itä

vallassa, Sveitsissä, Japanissa, Austra
liassa, Uudessa-Seelannissa, Taiwanis

sa, Espanjassa, Puolassa, Venäjällä, 

Virossa, Latviassa, Liettuassa, Meksi

kossa ja Venezuelassa. On arvioitu, että 

ultimatea harrastaa säännöllisesti 
25000 ihmistä 1500 joukkueessa. 

frisbee laskeutuu Suomeen 
Vuonna 1977 perustettiin Amexpo 

tuomaan frisbeetä Suomeen. Parhaim

millaan vuonna 1979 lättyjä myytiin 

100 000 kappaletta ! 
Ensimmäiseen ultimaten arvo

kilpailuun Suomen miesten maajouk
kue otti osaa 1980 Pariisissa, kun seit

semän maata kamppaili Euroopan mes

taruudesta. Suomi selviytyi Englannin 

kanssa loppuotteluun ja nujersi tahdol-



la ja taidolla Brittein saaren joukkueen 
finaalissa. Ultimaten maailmanhistori
an ensimmäisen EM-kullan jälkeen 
toista saatiinkin odottaa Suomeen pe

räti 17 vuotta. Ensimmäistä EM-kul

taa olivat vuolemassa oman aikani ido

lit kuten Klaus Arpia, Klaus Korpela, 

Sebastian Bondestam, Jukka Kauppi
nen, Harri "maitohappo" Spoof, Kai 
Koivula - taisipa mukana olla myös le

genda Bob "Pekka" Ranta. 

Perustaktiikkana 80-luvun alussa 

oli tasapaino 2-5 eli kaksi rakentaa ja 
viisi tekee tilaa. Rakentajien suosima 

tyyli oli Stockan ovet, joka perustui pe
laajien lyhyisiin hakuihin ja oikea
aikaisiin syöttöihin. Tyylittelyn mesta

reita oli tässä troikka Arpia-Korpela

Kauppinen. 

Vuoden 1981 Milanon kahdeksan 

maan EM-turnauksessa taktiikka ei 

enää purrut Suomen jäädessä prons
sille Ruotsin ja Englannin jälkeen. 

valtasuhteet vakiintuvat 
Itävallan Obertraunissa löytyi 1982 

Euroopan psykologinen tasapaino 15 

vuodeksi eteenpäin. Saksa, Hollanti ja 

Englanti uhittelivat Suomea ja Ruot
sia vastaan, mutta jäivät aina finaalien 

ulkopuolelle. EM-finaaliin Suomi puo

lestaan lähti sisuuntuneena haastajana 

poistuen aina selvä tappio niskassa. 

EM-kisojen osallistujamäärä va

kiintui 1985 Itävallan Obertraunissa 

kymmeneen. Kisoista junnut nappasi
vat pronssia, kolmikko Vaskio - Tuo

mo Jalovaara - Juhani Ristaniemi oli
vat joukkueen selkäranka ja aivot. 

- Peliurallani vuosi 1985 on jäänyt 

mieleen kahdesta syystä. Debytoin 

avoimessa sarjassa 16-vuotiaana Klaus 
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Arpian loukkaannuttua. Lisäksi 

Piipulle sattui tragikoominen tapaus 
kundin laskettua rappusten kaiteita 
pitkin lasin läpi loukaten heittokäten
sä - pelit jäivät sikseen, muistelee moni

taituri Vaskio. 

tarvitaanko em-kisoja enää? 
Maajoukkueiden sekä seurajouk

kueiden MM-kisojen arvon noustessa 

vuoden 1991 Euroopan mestaruus

kisoissa oli jo havaittavissa joidenkin 

maiden motivaatio-ongelmia. Tänä päi

vänä keskustellaankin EM-kisojen tar

peellisuudesta. 

Vuoden 1987-1993 EM-menestys 
oli vakaa; hopeaa ja taas kerran hope
aa. Vuoden 1995 Ranskan kisoissa oli 

yllätys jo lähellä, karvas tappion kalk

ki nieltiin vasta jatkokiekoilla 23-21. 

Finaalissa Ruotsia vastaan loistivat 



maalinteollaan kärjessä pinkoneet 

Tommi Lehto ja Vule Nevalainen. 

- Ruotsalaisilla on hyvät taloudel

liset resurssit ja laaja pelaajamateriaa

li, josta voittajia ammenetaan. Suomen 

sarjajärjestelmä ei vielä pysty tuotta

maan pelaajia, joille ei kovassa pelissä 

sattisi turhia virheitä, pehmensi val

mentaja Pasi Pesonen 1993 finaali

tappiota. Petteri Pesonen puolestaan 

heittäytyi runolliseksi ottelun jälkeen: 

"four passes, four grasses! " 

Viime vuonna miehet toteuttivat 

unelmansa Englannin Millfieldissä 

voittamalla EM-kultaa nujertaen lop

puottelussa Ruotsin 19-15. Finaalissa 

Hannu Saarinen rakensi varmasti ja 

virheettömästi ja ilmakiekkoja napsi 

puolustus päässä Hartti Suomela. 

hopeaa ensimmäisistä 
mm-kisoista 

Vuonna 1983 järjestettiin MM-tur

naus ensimmäisen kerran Ruotsin Gö

teborgissa. Turnaukseen osallistui 13 

maata. Miesten MM-kultaa vei odo

tetusti USA ja Suomi saavutti yhden 

kaikkien aikojen parhaista saavutuksis

ta sijoittuen hopealle. 

Joukkueessa taituroivat 

nykyisellekin sukupolvelle tutut silloi

set untuvikot Raine Lamberg, Juha 

"JJ" Jalovaara, Johan "Junnu" Rin

ne, Jouni "Piippu" Manninen, Pasi Pe

sonen sekä Pekka "Bob" Ranta. 

Viimeaikaisista rooleistaan poike

ten Raine keskittyi ainoastaan maalin

tekoon. Hyökkäyskuviot perustuivat 

suurelta osin jopa siihen, että kärjet ei

vät saaneet tulla pois maalista. 

Juniorit osallistuivat 1983 ensim

mäistä kertaa MM-kisoihin. Timo 

"Stidi" Vaskio oli voittamassa juniorei

den MM-kultaa. 

Vuoden 1984 neljäntoista maan 

turnauksessa Sveitsin Luzernissa Suo

mi oli kolmas USA:n ja Ruotsin jäl

keen. Vuonna 1986 Englannin 

Colchesterissa oli mukana 15 maata. 

Suomi jäi avoimessa sarjassa neljän

neksi, mutta juniorit paikkasivat ho

pealla. Junnujoukkueessa pelasi todel

lisia tulevaisuuden lupauksia kuten 

Tomi Bruns, Petteri Pesonen sekä 

Tuomas Makkonen. 

Junnut uusivat ansiokkaasti kak-

si vuotta myöhemmin hopeansa. Tur

nauksessa oteltiin välillä ikimuistetta

van epäultimatemaisissa olosuhteissa; 

kolmen askeleen vauhdillakaan kiek

ko ei lentänyt vastatuuleen kuin viisi 

metriä! Sebastian Bondestam oli 

lääkintäteltalla kahdesti saatuaan 

nyrkistä otsaan vastustajan noviisien 

harjoitellessa rystyheittoa vastatuu

leen. 

Seuraavissa kisoissa 1988 Belgian 

Leuvenissa Suomi pelasi maailman 

huipulla hävittyään ainoastaan finaa

lissa USA:lle. Matkalla hopealle kaa

tuivat mm. runkosarjassa ensimmäistä 

kertaa MM-tasolla Ruotsi 11-10 sekä 

semifinaalissa Iso-Britannia selvin nu

meroin 18-11. 

Belgiassa debytoi Matti "Snägä" 

Suurnäkki, joka esitteli maailman

luokan miespuolustusta sekä tiukkaa 

"first things first" -politiikkaa - mies 

liukeni kesken finaaliin Helsinkiin pi

tämään Helsingin Kauppakorkeakou

luIle avajaispuhetta. 

Oslossa 1990 tapahtui tunteita 

kuohuttanut tapaus, kun toimitsija 

"teki" runkosarjassa Ruotsille 1-0 (Suo

mi ei ollut viivalla ajoissa?) ja peli päät

tyi loppujen lopuksi 15-14 svenssonien 

hyväksi. 

Suomen protesti Eero Alperin joh

dolla meni läpi. Uusintaottelun Ruotsi 

voitti agrea ja finjeeveliä puhisten an-
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historia 

saitusti 15-12. Suomi pelasi kokonai

suutena kuitenkin hyvät kisat tuoden 

palkintokaappiin pronssia. 

Vuoden 1992 Utsunomijan, Japa

nin MM-kisat tiivisti Martin Glantz 

kaunopuheisesti Frisbarissa 4/92 seu

raavasti: "Miten kuvata tappioiden tus

kan, pettymyksen, kivun, ja särkynei

den toiveiden yhteisvaikutus? II Niuk

ka lisäpistetappio Japanille avausotte

lussa pudotti Suomen mitalipeleistä. 

Suomi ylsi kuitenkin viidennelle sijalle 

(kaikkien aikojen huonoin) . 

15 pelaajasta peräti kahdeksan oli

vat Japanissa ensimmäisissä MM

kisoissaan. Joukkueessa vastuuta ot

tivat menestyksekkäästi nuoret Timo 

"Vode" Kuusakoski sekä Toni "Tony" 

Asikainen. 

Englannin Colchesterissä 1994 pi

detyissä MM-kisoissa Suomi saavutti 

neljännen sijan. Turnauksen kohokoh

tia oli joukkueemme nousu Englantia 

vastaan 4 -9 tappioasemasta 21-14 voit

toon. Seuraavana päivänä kisalehti ot

sikoi: "Suomi teki isäntäjoukkueesta 

haikeittoa". Kisojen komeimmat katkot 

esitti Hartti Suomela; Uutta-Seelantia 

vastaan mies lensi puolentoista metrin 

korkeudessa ohi puolustettavansa 

kopaten kiekon käteensä. "Valitetta

vasti ilmalento päättyi melkoiseen 

sakkaukseen", tarinoi Juha Jalovaara 

4/94 frisbarissa. 



Naapurimaan toisiin MM-kisoihin 

1996 J önköpingiin lähti Suomen 
ultimatehistorian suurin maajoukkue 

tavoittelemaan kultaa ja kunniaa. Mies

ten tuliaisina olivat pronssiset mitalit. 

Alkusarjassa Suomi pelasi loistavasti 

häviten ainoastaan USA:lle niukasti 

21-17. Tällä kertaa jäätiin finaalin ul
kopuolelle Kanada-tappion 18-13 seu
rauksena. 

Suomalaiset voivat olla ylpeitä 

MM-menestyksestään. Mitalitaulukos

sa olemme kolmantena lajin emämaan 

USA:n sekä rakkaan kilpakumppa
nimme Ruotsin jälkeen. Muut tulevat 
kaukana perässä. 

seurajoukkueet maailmalla 
Seurajoukkuetasolla on pyttyjä 

metsästetty Euroopan- ja maailman
mestaruuskisoista vuodesta 1987 läh
tien. 

Vuonna 1987 Rottenburgissa, silloi

sessa Länsi-Saksassa espoolainen The 

Floyd Co voitti ensimmäisenä suoma

laisena seurana Euroopan mestaruu

den kukistettuaan loppuottelussa van
han mantereen kenttiä vuodesta 1979 

asti hallinneen Ruotsin Örebron 15-11. 

Voiton avaimena olivat Juha Jalo
vaaran lanseeraama swing -hyokkäys 

sekä neljän sektorin laita kiinni -mies

puolustus. 

Ensimmäisissä seura-MM-kisoissa 

Kölnissä 1989 Espoon Atletico oli seit
semäs, toiseksi paras eurooppalainen 

Ruotsin Örebron jälkeen. Joukkue oli 
ottanut peruskuntokaudelle harjoitte

luun mukaan myös raskaat mäkitree
nit, mutta fysiikassa hävittiin vielä 

oleellisesti USA:n joukkueilie. Kölnin 
kisoihin osallistui myös veteraani

joukkue Liito-Oravat Helsingistä jää
den viimeiseksi eli sijalle 29. 

Toronton 1991 kisat olivat huomat

tavasti kovatasoisemmat, koska par

haat jenkkijoukkueet olivat paikalla 

parhain miehistöin. Espoon Atletico oli 
paras ei-amerikkalainen yhdistelmä, 
sijoitus 12. neljänkymmenen joukku

een seurassa. Kisojen komeimmaksi 
päänahaksi jäi viidenneksi rankatun 

Chain Lightningin lyöminen alkuloh

kossa. Pelaajavalmentaja Jari Mäkinen 

oli elämänsä keväässä poimiessaan 

Tomi Brunsin kanssa vuoroin ilma

kiekkoja Chainin nenän edestä. 
Vuoden 1993 seurajoukkuekisoissa 

suomalaisjoukkueita ei esiintynyt, sitä

vastoin Englannin Millfieldissä 1995 

Team pelasi monia loisto-otteluita mm. 

lyöden neljänneksi rankatun Washing

tonin Chesapeaken 16-15. Suomalais
ten sijoitukset olivat Team 8. (2. Eu

roopassa), Liquidisc 12. sekä FDC 20. 

espoolaiset sm-sarjan kärkinimiä 
SM-sarjan alkuvuosina Hesa pyö

ritteli vastustajiaan mennen tulleen 

Jukka Kauppisen, Klaus Arpian sekä 
Klaus Korpelan johdolla. Vuonna 1982 

valtikka siirtyi Espooseen, kun The 

Floyd Co pöllytti itsevarmoja hesalaisia 
Munkkiniemen puistossa 21-17. 

Armeijan välivuoden jälkeen 

Floydin menoa ei Suomen kentillä py
säytetty; mestaruuksia kahmittiin vuo

sina 1985,1986,1987 siis neljä yhteen

sä. Joukkue oli aikaansa edellä 

taktiikassa, tekniikassa ja fysiikassa. 

- Floydin vuodet olivat parasta, sil

loin opittiin yhdessä lajin perusasiat ja 
fiilis oli todella korkeIla, lisäksi halut

tiin voittaa jokaisissa kisoissa aina Mud 
Bowlista EM:iin, muistelee kaiholla la
jin veteraani ja legenda Raine IlRAplI 

Lamberg. Floydin rungon muodostivat 

vielä tänä päivänäkin kiekkoilevat Rai

ne Lamberg, Juha Jalovaara, Tuomo 

Jalovaara, Timo Vaskio, Antti Rauti
ainen, Jari Mäkinen, Pasi Pesonen, 
J uhan Rinne, Jouni Tapiovaara. 

Floyd hajosi kuitenkin motivaation 

hiipuessa ja SM-kultaa toi Espooseen 
ehkä kaikkien aikojen paras suomalais

yhdistelmä Atletico kuudesti peräkkäin 
vuosina 1988-1993. Atletico oli Floy

din ja Espoon Zemistä kehittyneen 
Atletico Gäddvikin fuusio. 

Atleticon aseena oli 11 kuukautta 

vuodessa systemaattista harjoittelua 

sekä pelaajien pelikokemus 5-10 vuot

ta menestysvuosina. Espoon dynasti
an mursi Team vasta vuonna 1994. 

Huipulle on helpompi päästä kuin 
siellä pysyä. On hienoa olla paras, vie

lä hienompaa on olla kaikkien aikojen 

paras. Zemppiä nuoriso, teillä on tämä 

hetki, joka eilen oli huominen ja joka 

ylihuomenna on jo historiaa." 
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TULEVAISUUDEN 

KERÄILYHARVINAISUUDET 

MYYNNISSÄ NYT. 
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tarja koivikko 

k esän aikana näkee aina mitä 
innovatiivisimpia muotiluomuk
sia pelikentillä. Köyhien pelaajiem

me matkakassojen kartuttamiseksi voimme 
ottaa lahjoituksina kuuluisimmat vastaan ja 

huutokaupata ne. 
Kesällä pitää muistaa käyttää hattua. Matti 

"Snägä" Suurnäkin nahkaisen lierihatun alla ei 
pääse ainakaan aurinko pistelemään. Tuuli 
Saarennon lippis antaa takuuvarman urheiluI
I isen säväyksen ja ties vaikka tarkasta 
pelisilmästäkin tarttuisi jotain matkaan. 

Katja "Kossu" Kososella on taattu onnen
vaate. Käytössä ehkä kulunut mutta taatusti 
toimiva. 

Jere Mannisen pyöräilyhousut ovat hoikan 
miehen ehdoton peliasu kesällä. Jos uskallus
ta riittää, Hakuna Matatalta löytyy kokopuku 
koko joukkueelle. Tyylimies Timo "Stidi" 
Vaskion bandanna avaa aivan uuden katselu
avaruuden pelikentälle ja toisenlaiseen ma
kuun löytyy Jaakko "Jappe" Taivalkosken 
chifonet-huivi. 

Viileähkössä säässä Laura Kahloksen mo
net kansainväliset turnaukset nähneet pitkät 
trikoot ovat omimmillaan. Toinen testattu 
lämmittelyvaihtoehto on Paula Jussilan vaate
kaapista löytyvän uskollinen college. 

Mikäli haluaa huomaamattomampaa peli
asua niin kannattaa harkita Eerikki "Era" Mäen 
pelisortseja. Huutokaupasta kertyneillä varoil
la voisi vaikka kustantaa Eralle hieman isom
mat? 

Ari "Arska" Revon tukka tulee myös 
myyntiin jahka löydetään. Myös Martin "Mara" 
Glantzin ponnarit ja sortsit ovat täynnä 
ultimatemuistoja. 

Mika "Unski" Niemenmaan farkut myy
dään ennenkuin ne hajoavat ja vähän käytetty 
psyykkinen polvituki samaan syssyyn ... 

historia 

MUISTOJA PVC
ARKISTOISTA 

FRISBARI VUONNA 1980 

suomen frisbee-kiekko liitto huolestui 
helsinki-keskeisyydestä jo vuonna 1980 

Suomen Frisbee-kiekko liiton jäsenjulkaisun pääkirjoitukses
sa 6/80 kiiteltiin aktiivisia Lieto FdA:n jäseniä, jotka järjestivät 
oma-aloitteisesti Frisbee näytöskiertueen ympäri Suomea. Ky
seisellä toiminnalla pyrittiin estämään Helsinki-keskeisyyteen 
leimautumista. 

keihäsmatkojen innoittamana 
myös frisbeekerhot 
aloittivat aktiivilomat 70-luvulla 

Itähelsinkiläinen Hanged Snacks Torpedo Team eli tuttavallisesti 
Helsingin HSTT järjesti liitokiekkoaiheisen seuramatkan Ruot
siin. Matkalla aktiiviset nuoret tutustuivat Suomessa tuolloin 
tuntemattomaan 18-reikäiseen Frisbee golfrataan Kärsössä. 
Suomen ensimmäinen kiinteä 9-korinen kiekkogolfrata raken
nettiin Helsingin Meilahteen 80-luvun alussa. 

frisbee lentää usa:ssa pitkälle 

Kalifornialaiset Dan Roddick jaAlan Bonopane heittivät vuon
na 1980 Frisbeetä vuorokauden aikana 402,53 km. 
Kumppanukset heittivät pituutta pareittain, valvotuissa olo
suhteissa päästen suorituksellaan Guinnessin ennätysten kir
jaan. 

liitokiekon ultimate-joukkuelajista 
Suomen ensimmäinen euroopanmestaruus 

Suomen urheiluhistoriaan kirjoitettiin pysyvästi sanat Frisbee 
ja Ultimate vuonna 1980. Suomen Frisbee-kiekko liiton pe
laajista muodostettu maajoukkue voitti Ranskassa Ultimaten 
Euroopanmestaruuden. Voitto on samalla kautta aikojen en
simmäinen Suomen miesten A-maajoukkueen tuoma 
Euroopanmestaruus missä tahansa joukkuelajissa. 

suomen frisbee-kiekko liiton 
ensimmäinen jäsen on jukka porko 

Legendaarinen Suomen Frisbee-kiekko liiton jäsennumero FIN 
00 I kuuluu Jukka Porkolle. Hän toimi SFKL:n hallituksessa 
vuonna 1980. Kyseinen jäsennumero tulee vastaan harvoin, 
mutta Jukan allekirjoituksen voit nähdä mm. Suomen liito
kiekkoliiton jäsenjulkaisu Frisbarissa 6/80. .. 
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pertsa 

sukupuutto 
uhkaa ultimatea • ei 

PIKEMMINKIN 
SUKURUTSAUS .... 

e räs ehkä kiistanalaisimmista ja iänikuisista keskustelunaiheista on suku ja 
nimen -omaan suhtautuminen sukuun. Suku on parhain, suku on pahin, suku 
on pahasta, sukuun voi aina luottaa.Tietenkin asia on aina eri, riippuen hen

kilöstä ja perspektiivistä. Liitokiekkopiireissä suku-käsite on säilyttänyt suhteellisen 
positiivisen imagon. Sukulaku. 

Katsotaanpa tarkemmin frisbeesukulaisuussuhteita. Valitettavasti pidemmän 
linjan sukuperinneharrastajia monessa polvessa ei löydy, joten on tyytymi
nen sisaruussuhteisiin.Vai oliko siellä Sipoossa jo isä-Iapset-polveutuma ... mahdolli
sesti. 

Valmistautukaa nyt tulee listaa: Pertsa ja sen sisko (en julkaise nimeä etten 
kaiva itselleni hautaa), veljekset Bruns (ne, joiden sukukalleudet löytyy kas
voista), Hannu ja Jonna Saarinen, Haaramon iso poppoo (en ole varma 

kokonaislukumäärästä, mutta monta), Kati Manni ja sen sisko, Antti ja Marja Elon
heimo (ne pikkuset .. ), ne ainoat (the one and only) loistavat Jalovaaran pojat + 

sisko, Snägä ja sen veli, Tommi ja Reija Ylönen (maitoon menevät), Sepän veljekset 
(Sampo Smeds ja sen veli). No nää nyt ainakin. 

Onhan se toisaalta kiva, että on yhteistä aikaa ja harrastuksia. Mutta.Jos.Joskus 
edes tulisi enemmän harrastajia lajiin muuten kuin no-kun-mun-siskokin-pelas
periatteella, voisi katsoa lajilla olevan edes jonkinlaista jatkuvuutta. sillä aikaa kun 
odottelemme näiden muutamien kentän laidalla pyörivien taaperoiden kasvamista 
ja lisääntymistä. Mihin menee ainakin 15 vuotta. 

Siitä voimmekin johdattautua seuraavaan ongelmaan. Ultimatemateriaalin 
köyhtymiseen ja biodiversiteetin vähenemiseen. Jos ajatellaan, että liito
kiekkoilun tulevat tähdet, siis tulevat suuret tähdet, ovat nyt niitä 

pikkulaurakahloksia, pikkusnägöjä (mitenköhän toi taivutetaan), pikkupkoita (vielä 
vaikeampi) ja vielä niitä tulossa olevia (älkää ottako mitään paineita ... ) 
pikkutuulitommeja, pikkuhelipaseja, pikkuannamaritomppia ja niin edelleen. Siis. Jos 
ajattelemme, että kaikki nämä pelaavat sisarukset pariutuvat keskenään kaverin 
sisaruksien kanssa, jotka kaikki tietysti pelaavat fribaa, eikö tämä ole lajin 
köyhdyttäm istä? 

Eikö loistava heittotaito + toinen loistava heittotaito potenssiin veljen loistava 
heittotaito = keskinkertainen heittotaito ja kaiken lisäksi hidas? Maalaisjärjellä var
maan luulisi, että eikun taidot lisääntyy, mutta ei.Tieteen maailmassa kun elämme, 
luultavimmin pelaajamateriaali huonontuu. 

Sanokaa minun sanoneen. 

r atkaisu: tämä on tietenkin optionaalinen, mutta yksi vaihtoehto. Voisimme 
ryhtyä kunnon bisnekseen.Toinen on tietenkin jo monissa lajeissa kulutettu 
ja aika tylsä, mutta käyttökelpoinen. Ostetaan Amerikasta hyviä pelaajia. Ehkä 

Ruotsistakin, (riippuu onko ne hyvännäköisiä) ja sitten mahdollisimman nopeasti 
jotkut bileet pystyyn ja laji saa nopeasti (9 kuukautta + noin 15 vuotta) kansainvä
lisiä ja hyvägeenisisiä pelaajia.Vau, eikö se olisi jotakin! 

Toisaalta: Nämä jutut voidaan hoidella kisamatkoillakin, mutta siinä on se vaara 
ettei todelliset tulokset välttämättä jää Suomeen. Ehkä pieni avustus olisi liiton 
kohdalla paikallaan. Sosiaalista ja vapaata seurustelua tukeva avustus 
potentiaalisille.Vai tarvitaanko enää edes rohkaisua? .. 
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heidi kalmari 

t ämän k~sän SM-turnauks.ia on .ehdi~ järjes~ä~ jo kol
mena VIikonloppuna. UUSIa pelikenttIä kokeiltlln Nur
mijärvellä ja Klaukkalassa 13.-14.6., järjestelyjen on

gelmana olivat kaukana toisistaan olevat pelikentät ja muu
tenkin periferinen luonne. Tämän kesän SM-pelit 

pelataankin harmillisesti naiset ja miehet eri päivinä. Iloista 

yhteistunnelmaa on vaikea saada, kun yleisö vähenee enti

sestään. 

MIEHET PELAAVAT 

PERI NTEI KKÄÄSTI 

Klaukkalassa ja Nurmijärvellä pelatuissa otteluissa ei 

saatu vielä kummempia yllätyksiä. Miesten sarjassa vahvim

mat otteet näyttivät Liquidisc ja Hut. Heti perässä tulevat 
kuitenkin suhteellisen tasaisesti pelaavat sas, Discus ja 
FDC. Leppävaarassa pelatut kaksi seuraavaa turnausta 27.-

28.6. ja 4.-5.7. 'tarjosivat kuitenkin muutamia jännittäviä 
otteluja. Discus hävisi vain pisteellä Liquidiscille. Hut pela

si kuitenkin varmasti ja voitti FDC: n 18-4 ja Discuksen 

18-10. 

sm-kisat 
käyntiin 

NAISTEN FINAALIPAIKASTA 

JÄNNITYSNÄYTELMÄ 

Naisten sarjassa on havaittavissa pientä vanhojen raken
teiden murtumista. Tuttu neljän joukkueen kärki, Atletico 1 

, Discus, EUC ja Hut, ovat pelanneet tiukkoja otteluja ris

tiin. Ensimmäisenä viikonloppuna ottelut päättyivät vielä 

ennakkosuosikkien mukaan, HUT- EUC 8-15 ja Discus
Atletico 1 12-15. Toisena viikonloppuna Discus hävisi 

HUT:lle 15-17. Heinäkuun puolella pelatussa kolmannessa 
turnauksessa koettiin kuitenkin suurimmat yllätykset. HUT 

pelasi loistavan viikonlopun voittaessaan Atletico I:n ja 

EUC:n, samoin Discus yllätti EUC:n voittamalla sen 15-

12. Finaalipaikasta on näiden tulosten perusteella tulossa 

mielenkiintoinen ja jännittävä kilpailu ... 
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ulkomailta 

tallinnassa 
turnailtiin 
vi rallisesti 
tarja koivikko 

jari mäkinen 

TALLINNA SMALL HALL CUP 

• 
I

loinen ja myös ilahduttavan iso suomalaisporukka rantautuiViron pää-
kaupunkiin tähtäimenään Baltian maiden ensimmäinen virallinen 
sisäturnaus,Tallinna Small Hall Cup. Perjantai-ilta kului rattoisasti van-

hoja kavereita jututtaessa ja uusia ystävyyssuhteita solmien. 
Ruotsalaisnaiset satsasivat rankemman menon sijasta nukkumiseen, mikä 

vihjasi viikonlopuksi kovia pelejä. 
Sali oli pienehkö, mutta alusta lähtien kiinnostuneet roikkuivat katso

mossa ja kannustustakin kuului kiitettävästi. Latvialaiset eivät ehtineet vie
lä ensimmäisiin otteluihinsa, mutta Suomesta ja Tallinnasta kotoisin olevat 
sijaiset pelasivat Latvian naisten matsin Teamia vastaan. 

Suomesta oli naisten sarjassa kaksi ja miesten sarjassa kaksi joukkuet
ta. Lisäksi mm. Venäjän ja Enskeden joukkueissa avoimessa sarjassa oli 
suomalaisverta vahvikkeena. Naisten sarjassa pelasi neljä joukkuetta:Team, 
Örebro,Atletico ja Flyersillä jatkettu Latvia. 

Latvia sai ensimmäistä kertaa naisten joukkueen kasaan kolmen 
flyerslaisen täydentäessä joukkon kahdeksi kentälliseksi. Latvialaisista koos
tunut pitkien tyttöjen kentällinen osoitti jo selkeää pelisilmää sekä erittäin 
rohkeita ja onnistuneita ratkaisuja.Taidon ja kokemuksen karttuessa pohjois
maalaisille siskoille koittavat vielä kovat ajat. 

Avoimessa pelasi kaikkiaan kuusi joukkuetta, joista loppuotteluun 
hikoilivat itsensä vanhoista suomalaisista konkareista koottu Team Finlan
dia ("Juhanat") ja Bonolla vahvistettu Enskede. 

Joukkueita oli Suomesta kaksi: Team Finlandia sekä Sipoon joukkue, 
Ruotsista oli Tukholman Enskede, Baltian maista oli Tallinnan oma joukkue 
ja Riian tiimi paikalla,Venäjää edusti Pietari. 

Alkusarjoissa selvisi, että turnauksessa on kolme huippujoukkuetta,joista 
vain kaksi pääsisi finaaliin. Sipoon poikien taistelu ei tällä kertaa riittänyt. 
Pronssin Sipoo kuitenkin nappasi Tallinnan joukkueen nenän edestä ja Ve
näjä naisvoimien avulla taisteli itsensä viidenneksi ennen Latviaa (Ogre 
FC). 

Loppuottelussa Team Finlandia joutui turnauksessa ensimmäistä ker
taa todella väläyttämään parasta osaamistaan Tukholman joukkueen esit
täessä taktisesti kypsää ultimatea. Enskeden valmennuksestahan vastasi le
genda Pål Eriksson. 

Rutinoidut maajoukkuepelaajat eivät vastuksesta kuitenkaan häkeltyneet 
vaan niittasivat taululle loppulukemat IS-II.Turnauksen parhaaksi valittiin 
Toni Asikainen, muut kultajoukkueen jäsenet olivat Timo Vaskio,Juha Jalo
vaara,Jere Manninen sekä Jari Mäkinen.Joukkueen managerina ja todelli
sena hengen luojana toimi Jaakko "Jappe" Taivalkoski. 

Mainittakoon kuriositeettina, että alan ammattilaisena Tallinnan arkki
tehtuuri suorastaan kuvotti Jappea . .. 
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ville haaramo 

• • 
I <VI 

KESÄKUUN VAIHTEESSA 

PELATTIIN GÖTEBORGISSA 

KANSAINVÄLINEN DIVE 

HARD II -TURNAUS. 

AVOIMEEN SARJAAN 

OSALLISTUI SUOMESTA 

LlQUIDISC. ATLETICO VEI 

NAISTEN SARJAN VOITON. 

Y
ksi asia ei muutu: aina kun Suo
men rajojen ulkopuolelle lähtee 
pelaamaan, niin jossain vaihees
sa vastaan asettuu tuttuakin tu

tumpi Enskede Frisbee Klubb.Joten en
simmäisessä matsissa Espoon miähet tie
sivät tasan tarkkaan mitä on vastassa. Ja 
se näkyi.Turpaan tuli 4-0 heti kättelyssä. 
Mikäs siinä sitten, kriisipalaveri pystyyn 
ja Matti Suurnäkki suoraan lentokentäl
tä baanalle. Yrmeän koutsin esimerkin 
avulla muutkin sitten ryhdistäytyivät ja 
puoliajalle mentiin Liquidiscin komen
nossa. 

Toinen puoliaika sujuikin huhujen 
mukaan jo paremmin ja voitto irtosi vii
den-kuuden pisteen erolla.Tosin rutiini
voitosta jouduttiin maksamaan kova hin
ta, kun pelikenkänsä vitsikkäästi lento
kentälle jättänyt Tommi Lehto raastoi jal
kansa lainapläägissä pelikelvottomiksi. 

Lauantain plus-sarakkeeseen 2 voit
toa ja miinus-puolelle TK Lehdon repa
leiset jalat ja yllekirjoittaneen saapumi
nen kisapaikalle. 



ulkomailta 

• su <e SI <ovaa 

KVIBERGIN KASARMILTA herät
tyämme saimme sunnuntain aamupelissä 
vastaamme varsinkin sisäpeleistä tutun 
Geflen. Geflen nuori joukkue ei hyvästä 
alusta huolimatta kyennyt antamaan 
kunnon vastusta hallitseville Suomen 
mestareille. Siitä huolimatta annoimme 
heidän omaa selkärangattomuuttamme 
turhaan venyttää ottelua ja siten myös 
verottaa iskuryhmämme iskukykykyä. 

Seuraavassa pelissä taisteltiin alku
lohkon ykkössijasta isäntäjoukkue Car
negien kanssa. Alkuun jo perinteisesti 
4-0 nenään ja aikalisä. Emme kuitenkaan 
vielä suostuneet kellahtamaan, ja taiste
limme 7-5 tilanteeseen, mutta sitten lop
pui nafta diiselistä ja Carnegie vei puoli
ajan nimiinsä 9-5. 

ALUN OSAAMATTOMUUS, jonka syy 
todennäköisesti löytyy miehistömme 
korvien välistä, antoi Carnegielle liian 
paljon etumatkaa umpeen kurottavaksi. 

Suuri syy tappioon oli Liquidiscin 
tolkuton epävarmuus hyökkäyksessä. 
Kun joka toisen syötön vastaanottaa T. 
Urve, niin ei voi kovia matseja odottaa 
voittavansa. Energiatasolla pelasimme 
mielestämme ookoo pelin, puolustuk
sessa ja hyökkäyksessä tehtiin paljon 
töitä, mutta vastaavasti taitotaso oli luo
katon. 

Noh, tulipahan taas todistettua van
ha Frisbarissakin julkaistu väittämä: "Ett 
lag med Suurnäkki aldrig vinner Carne
gie". 

Tuloksena siis alkulohkon kakkossi
ja eli paikka aukesi semeihin toisen loh
kon ykköstä Skogshyddans IS:ää vastaan. 
Yksissä tuumin päätimme ainakin pela-

D IV E HARD I I 

ta paremmin,jos ei muuta. Kovia pelejä
hän täältä tultiin hakemaan eikä näitä ar
vokkaita oppimistilaisuuksia ole varaa 
tuhlata omaan ryssimiseen. 

Maanantaiaamun henkilöstö-
tilinpäätös osoitti yhdeksää peli miestä. 
Jere Mannisen lähtö maitokoneella töi
hin saatiin paikattua nostamalla Tommi 
Lehto loukkaantuneiden listalta ykkös
ketjuun. 

Vaikka miehiä oli vähän ja kaksi peli
päivää jo takana, emme olleet varsinai
sesti huolissamme jaksamisesta. Huolta 
aiheutti lähinnä sateinen ilma, jonka vai
kutus epävarmaan hyökkäyspeliimme ei 
olisi ainakaan myönteinen. 

Semifinaalissa oli siis vastassa 
Skogshyddan, seura-MM kuutonen.Vas
tapuolen moottori Micke Forsgrenin 
liimaaminen annettiin kovan kotimaisen, 
Sami Holopaisen tehtäväksi.Alkuun peli 
sujuikin ja Micke pysyi pihdeissä, joten 
pääsimme 4-2 johtoon. Sitten iski taas 
horkka. Ote kiekkoihin ja siten peliin kir
posi. Seuraava jakso SIS:lIe 5-0 ja puoli
aika Sveamammanpojille 9-5. Kiitos ja 
hei. 

Surkea ensimmäisen puoliajan lop
pu lamaannutti joukkueemme, emmekä 
enää kyenneet nousemaan. Skogshyddan 
vei voiton ja amatööriylpeytemme lu
vuin 18-12. Eli revanssi Carnegieta vas
taan finaalissa jäi haaveksi ja Liquidisc 
pronssiotteluun Örebrota vastaan. 

VIIMEISEKSI PURISTUKSEKSI 
muodostui siis pronssivääntö takavuo
sien mahtiseuraa Örebrota vastaan. 

Kiikkustuolista repäistyn Iso-Andersin ja 
Englannin EM:ssa "edukseen" esiinty-

15 

neen Stefanin johdolla Örebron 
konkaripitoinen joukkue lähti kaatamaan 
Otsolahden ylpeyttä nykerrysraken
nuksella ja pommijuoksuilla. Olivat ilmei
sesti katsoneet kuinka meidän sarana
sormemme pärjäsivät ilmatilanteissa ai
kaisemmissa peleissä. 

Siirto-siirto-pitkä, siirto-siirto-pitkä 
oli Örebron peruspoljento. Eipä siinä 
mitään, kyllä Likviltäkin pommeja lähtee. 
Kun vaan saataisiin ne kiinnikin. 

Peli oli tasainen aina numeroihin 5-
5 saakka, jonka jälkeen pystyimme pu
ristamaan muutaman katkon enemmän. 
Örebron pitkät vedot saatiin säppeen 
ja veimme ensimmäisen jakson 
nimiimme lukemin 9-5. 

Örebron selkäranka rasahti poikki 
heti toisen jakson aluksi, joten kolmas 
sija Liquidiscille numeroin 17-1 1. 

LOPPUSUMMA OLI siis 3 voittoa 
heikohkoista vastustajista, 2 selvää tap
piota huippujoukkueille sekä voitto vii
meisessä pelissä hyvästä ruotsalais
joukkeesta ja kolmas sija. 

Muuten tulosta voi pitää vajaa
miehiselle joukkueellemme tyydyttävä
nä, mutta Carnegieta ja Skogshyddania 
vastaan olisi pitänyt kyetä parempaan 
peliin. Näitä kovia pelejä varten turna
ukseen lähdettiin ja toivottavasti selvis
tä tappioista myös sitten opittiin. 

Erityisesti mieleen jäi se, etteivät 
matsit kaatuneet heidän huippusuo
rituksiinsa, vaan Liquidiscin omiin 
turauksiin. Varmuutta pitää löytyä 
kovemmissakin peleissä. Ja pelaamalla 
kovia matseja sitä varmuutta saa. Näitä 

lisää ... 



WUBC ELI WORlD UlTIMATE BEACH CUP PELATTIIN 

PÄÄSIÄISENÄ RIMININ RANNOillA, ITALIASSA. HYVIN 

JÄRJESTETTY TURNAUS, HAUSKA HENKI JA KOVAT PELIT 

TEKIVÄT TURNAUKSESTA KÄYMISEN ARVOISEN. HAMPAAN 

KOlOON JÄI AINOASTAAN HENTOINEN TOIVE PAREMMASTA 

SÄÄSTÄ. 

heidi kalmari 

kaunis ja taitava Suomen 

kokoelmajoukkue näytti itali

aanoille ja muille eurooppalai

sille rantaleijonille, että kyllä sitä Suo

messakin osataan hiekassa juosta. 

Maitotytöt-nimellä kulkenut jouk

kue kannusti itsensä kuudennelle sijal

le. Mahdollisuuksia olisi ollut varmas

ti mitalipeleihinkin, mutta paikalliset 

myrskyt ja sateet pysäyttivät kiekon 
tasaisen lennon vähän liiankin usein. 

Muutamat pelit tuntuivat mahdot

tomilta, erästäkin peliä oli pelattu 25 

minuuttia ja tilanne oli edelleen 1-1 . 

Maitotytöt ottivat tästä kuitenkin työ

voiton. Naisten sarjan voitti englanti

lainen Bliss, joka pelasi tuulesta huoli

matta kaunista joukkuepeliä. Toiseksi 

sijoittui saksalainen Shoot From The 

Hip. Naisten joukkueita turnauksessa 

oli yhteensä 16. 

sakemannit hallitsivat 
avointa sarjaa 

Riminille saapui pelaamaan myös 

paljon miesten joukkueita, yhteensä 48. 

Ehdottomasti näkyvin maa oli Saksa, 

joka oli haalinut paikalle 10 miesten 

joukkuetta, eikä naistenkaan osuus ol

lut niitä pienimpiä. 

Samat saksalaiset myöskin menes

tyivät parhaiten. Neljälle ensimmäiselle 
sijalle avoimessa sarjassa ei mahtunut 

muita kansallisuuksia. Finaalissa voi

ton vei jo neljännen kerran Mir San 

Mir, vaikka yleisö kannusti Wall Ci

tyä raivokkaasti. Wall Citykin on ehti

nyt jo kolme kertaa peräjälkeen 

Paganellon finaaliin. Tällä kertaa sekä 

kvartsissa että semissä voitto lohkesi 

kuitenkin vain pisteen erolla. 

maitotytöt dyykkailivat 
ihan pöhkönä 

Kokonaisuutena turnaus oli haus-

SILMISSÄ JA VARPAANVÄLEISSÄ 
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ka kokemus. Italialaiset olivat ehkä 

yllättäenkin järjestäneet toimivan ja 
hyvähenkisen turnauksen. Jokaista 

peliä tahdittivat vartavasten valmiste

tut soundtrackit, jotka kertoivat peli

kellon tilanteen. 

Erityiseksi ilonaiheeksi suomalais

ten tyttöjen keskuudesssa nousi 
dyykkailu. 

Hiekka oli pehmeää ja jokainen ko

keili katkoja ja kiinniottoja ruohonjuu

ritasolla. Hiekan täyttämän hymyn 

noustessa dyynistä pelin fyysinen ras

kaus ja haastavat sääolosuhteet tuntui

vat toissijaisilta. 

suomi-imago 
nousee kohinalla 

Maitotytöt oli ensimmäinen suoma

lainen joukkue, joka osallistui 

perinteikkäseen Riminin ranta-

turnaukseen. Tyttöjen maine kiiri no

peasti. 
Pohjoisen taidokasta peliä saapui 

katsomaan useampikin joukkue, muu

tama joukkue 

intoutui sere-

nadeillekin. 

Turnauk

sen järjestäjät 

muistivat kau

kaa tullutta 

joukkuetta 

omilla ranta

tuoleilla. 

Tulikohan 

heille mieleen, 

että meidän 

piti myös kan

taa ne tänne 

kauas Pohjo

laan? .. 
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ulkomailta 

niksinä: frisbeetä voi käyttää 
myös hiekkalinnan 
rakennuslapiona ja 
vedenkantoastlana. 



kisa kalenteri 

KISAKALENTERIA 

heinäkuu 
18.-19.7. 
25.-26.7. 

elokuu 
1.-2.8. 
8.-9.8. 
14.-23.8. 
29.-30.8. 

syyskuu 
5.-6.9. 

loppukesälle 1998 

SM-kenttälajit, Helsinki 
ultimate SM IV 

ultimate juniori-SM 
SM-golf, Helsinki 
ultimate MM, Minneapolis, USA 
ultimate SM V 

ultimate SM finaalit 

avoin I divisioona 
4.-5.7. 
Mighty Ye II ow I Red Rabbits - SOS 18-8 
SOS - Turku Terror 18-7 
SOS - MYIRed Rabbits 18-10 
Turku Terror - MYIRed Rabbits 18-13 
MYIRed Rabbits - Te rro r 18-16 
SOS - Terror 18-9 

Lopullinen järjestys ja pisteet: 
SOS 6 
MYI Red Rabbits 4 
Turku Terror 2 

5+1 vastaukset 

1. Meilahteen 1979 
2. vuosi 1991, 13:s toimintavuosi 
3. kesällä 1997,4 
4. 5:s sija vuonna 1992 Japanissa 
5. 20,-
6. oikealle 

TRANSFENNICA 

Oy Transfennica Ab 

Eteläranta 12, FIN -00130 Helsinki 
Puh: (09) 132 62, Fax: (09) 652 377 
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avoin sm-sarja 
14.6. Nurmijärvi, Klaukkala 
Liquidisc - Farmers 18- 7 
Discus - sas 13-18 
Flyers - Discus 7-18 
FDC - Flyers 18- S 
SOS-FDC 18-IS 
Farmers - Hut 3-18 
27.6. Leppävaara 
Discus - Farmers 18- 4 

Liquidisc - sas 18- 9 
sas - Hut 4-18 
Hut - Flyers 18- 2 
Farmers - FDC 6-18 
Flyers - Liquidisc 8-18 
S.7. Leppävaara 
Liquidisc - FDC 18- 7 
Liquidisc - Discus 19-18 

Flyers - Farmers 18- 2 
Hut - Discus 18-10 
sas - Farmers 18-S vastalause jätetty 
Hut- FDC 18- 4 

dive hard II 
30.5.-1.6.1998 Göteborg, Ruotsi 
naiset 
finaali:Atletico-Carnegie 1 S-12 
1. Atletico, FIN 
2. Carnegie, SWE 
3. Stockholm Ultimate, SWE 
4. KFUM Örebro, SWE 
S. Skogshyddan, SWE 
6. Copenhagen, DEN 

naisten sm-sarja 
13.6. Nurmijärvi/Klaukkala 
Atletico 1 - Atletico 1 I-IS 
HUT-EUC 8-IS 
HUT - Atletico 111 S- 1 
Discus - Atletico 1 12-IS 
Discus - Flyers 1 S- 6 
Flyers - EUC 1-1 S 
28.6.Leppävaara 
Flyers - HUT S-I S 

EUC - Atletico 1 10-1 S 
Atletico 1 - Flyers IS- 3 
Atletico 1 - Discus 7-IS 
Discus - HUT 1 S-17 
EUC - Atletico II 1 S- 0 
4.7. Leppävaara 
Atletico 1 - Flyers 4-IS 
EUC - Discus 12-IS 

Flyers - Discus 10-IS 
Atletico 1 - HUT 12-1 S 
Atletico 1 - Atletico II IS- 0 
EUC- HUT 10-IS 

avoin 
finaali: Skogshyddan-Carnegie 18-14 
1 . Skogshyddan, SWE 
2. Carnegie, SWE 
3. Liquidisc, FIN 
4. KFUM Örebro, SWE 
S. Fenris, DEN 
6. Stockholm Ultimate, SWE 
7. Wettern, SWE 
8. Stenungsund, SWE 
9. Gefle,SWE 

10. 360,SWE 

8th Paganello 
World Beach 
Ultimate Cup -

Rimini, Italia 
10.-13.4. 

avoin 
1. Mir San Mir Munich 
2.Wall City Berlin 
3. Feldrenner Mainz 
4.Team 42 Dreieich 
S. Fuzzy Bunny New York 
6. Zamperl Unterfoehring 
7. Nordic Wolf Stockholm 
8. Cota Rica Rimini 
9. FlyingAngels Bern 
1 O. UTI London 

1 1. Groove Connection Vienna 
12. Catch Up Graz 
13. Searching Woodpeckers 
Sauerlach 
14. Les Invalides Paris 
1 S. Sydney 2000 Utrecht 
1 6. Pele Mana U.SA 
17. Flying Circus Innsbruck 
18. Backstreet Toys Karlsruhe 
19. Hillbilly Huckers Atlanta 

20. La Fotta Bologna 
21. Mentai Discorders Bratisla
va 
22. KUPA Wellington 
23. 98 O.OOOOOOunky Stuff 
Homburg 
24. Jet Set Leuven 
2S. Blue Monkeys (SOB) Rimini 
26. Shucky's Camera Prague 
27.Wizards Geneva 
28. Salutami 'ntonio Milan 
29. Meltdown Kiev 
30. Wunderteam Vienna 
3 1. Freespeed Basel 
32.0W! Oxford 

tulos örss; 

33. Discipuli Berlin 
34. Horny Mermaids Varsavia 
3S. Red I's Sarnen 
36. MP Bologna 
37. Indiscutabel Muenster 
38. Blaumiesen Vienna 
39. Radical Zurich 
40. Strange Blue Cambridge 
41. Pio Pio Spain/Austria 
42.Village People London 
43. Saxy Divers Lipsia 
44. Mohawks Brighton 
4S. Old Ones Amsterdam 
46. Mwnci See Aberystwyth 
47. Superfly Nottingham 
48. Lechtai Sepptett Augsburg 
SPIRIT aF THE GAME: 
Wizards 

naiset 
1. Bliss G.B. 
2. Shoot from the hip Germany 
3. Eyelash Vipers U.SA 
4. Mir San Mir Munich 
S. Yahoo Vienna 
6. Maitotytöt Espoo 
7. Gazongas Innsbruck 
8. Tequila Boom Boom Rimini 
9. Fresh Eggs European Union 
10. Hossa Experience Mainzl 
Aachen 
II.Tank girls Berlin 
12. Swiss Mix Switzerland 
13. Megaperls Vienna 
14. Swiss Chicken Switzerland 
1 S. DDT Bologna 
16. Goosin' Goulash Budapest 

SPIRIT aF THE GAME: Swiss 

Chicken 

Hyvää ja tervettä kesää 
kaikille liitokiekkoilijoille 

Urheiluhieroja Marko Miettinen 
Kuntokeskus City Gym I Radisson SAS 

Runeberginkatu 2, 00 I 00 Helsinki 
Puhelin 694 6930, 0400-878 I I I 
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