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KOSKA MEILLÄ on parhaillaan menossa kaikkien 

aikojen hellekesä, on tämä numero omistettu hiekalle. 

Kuin ennakoiden tulevaa kesää suomalaiset pelaajat 

ovat kevään mittaan entistä ahkerammin matkus

taneet erilaisiin rantaturnauksiin. Ja miksipä ei? 

Aurinko ja hiekka saavat varmasti kaikki hyvälle 

tuulelle ja dyykitkin onnistuu keneltä tahansa. Lisäksi 

on myös mainittava, että myös tänä auringon

palvojien kesänä on järjestetty ensimmäinen ranta

turnaus Suomessa ja tietenkin Yyterissä. Toivotta

vasti hiekka on pöllynnyt ja rantaleijonat ovat olleet 

uhkeimmillaan .. 

KAI KI LLE NIILLE harvoille, jotka eivät ole ikinä 

kuulleet Marasta tarjotaan tässä numerossa loistava 

mahdollisuus tutustua. Ja niille, jotka eivät mieles

tään tiedä tarpeeksi, tarjolla on yksityiskohtia. Jo 40-

vuotiaaksi kasvanut Mara eli Martin Glantz on jär

jestänyt Lepakon finaalibileitä jo vuosia. Ja ehtinyt 

pelata paljon ultimatea. 

POIKETEN normaalista kirjoitustyylistä, julkaisem

me Kalevalan juhlavuoden kunniaksi aitoon runo

mittaan kirjoitetun kertomuksen talvisesta yötur-

. nauksesta. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan ... ja 

toisaalta jokainen voi soveltaa annetun mallin 

mukaisesti seuraavia turnauksia. Skotlannistakin voisi 

kirjoittaa vaikka fantasiatarinan .. 
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PU H EEN.JO HTA.JAN 

PALLILTA 

Ultimaterintamalla kevät ja alkukesä ovat olleet vilkkaita. sas järjesti keväällä 

Sipoossa erittäin onnistuneen harjoitusturnauksen, jossa pokaalit kahmivat sekä 

avoimessa että naisten sarjoissa espoolaisjoukkueet Liquidisc ja EUC. SM-sarjakin 

on käynnissä. Avoimessa sarjassa ensimmäinen turnaus ei tarjonnut yllätyksiä, 

suosikit Liquidisc, HUT sekä Discus jyräsivät muut alleen . Turnauksen tiukin ottelu 

päättyi Vaasa Saintsin voittoon Turku Terrorista 18-15. Muuten tasoerot olivat 

räikeitä. Naisten sarjassa EUC jatkoi voittoputkeaan, sen sijaan avainpelaajien 

puuttuessa taikka loukkaantuessa Discus joutui nöyrtymään tuplasti vahvasti 

pelanneen Atleticon edessä. Toivottavasti laatu korvaa määrän, sillä kummassa

kaan sarjassa ei pystytty tänä vuonna valitettavasti järjestämään divisioona pelejä. 

Kesäkuun puolessa välissä järjestettiin loistavissa olosuhteissa Espoon Otsolahden 

niityillä junnuleiri, johon oli ilmoittautunut peräti 40 junnua. Ilahduttavasti paikalle 

saapui ympäri Suomea 30 fanaatikkoa asiantuntevaan ohjaukseen. Uskon, että 

helteinen päivä oli jokaiselle, niin pelaajille kuin ohjaajilIekin elämys. 

Suurkiitokset Laura Salmikivelle sekä Jonna Saariselle leirin suunnittelusta ja 

toteutuksesta. Mistähän liittoon/seuroihin saataisiin lisää Lauroja ja Jonnia ? 

Kiekkogolfiin on saatu yksi uusi rata Nurmijärvelle. Golf verkostossamme on tällä 

hetkellä 12 rataa . Kenttäpulan vuoksi harmiksemme kenttälajien SM-kisat on 

jouduttu siirtämään syyskesälle. Kalmariin pidettäviin MM-kisoihin Suomea lähtee 

edustamaan Tarja Koivikko ja Roope Pehkonen. Toivomme heille menestystä erit

täin kovassa kisassa. 

Alkuvuoden onnistumisiin kuuluu aktiivinen junnutoiminta, Tukholmaan Summer 

Gamesiin on lähdössä kaksi joukkuetta ja heinäkuussa järjestetään vielä junnuille 

SM-kisat. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin syksyllä käynnistyy 

projekti, joka tähtää seuraaviin Saksassa pidettäviin v. 2000 MM-kilpailuihin. 

Jäsenmäärän kasvattaminen on edelleen haaste numero yksi, peräti seitsemän 

joukkueen satsatessa Skotlannin MM-kisoihin on selvää, että aloittelijat sekä 

harrastelijat jäävät ilman tarvittavaa kärsivällistä ohjausta ja valmennusta. Tässä 

suhteessa liiton hallitus, jaostot sekä seurat ovat epäonnistuneet toistaiseksi. 

Hallintopuolelta mainittakoon vielä, että sääntömuutos sekä strategiat ovat 

valmiit. Ne hyväksyttäneen seuraavissa liiton kokouksissa, ole paikalla ja vaikuta. 

Lopuksi heittäisin Skotlantiin ja Kalmariin lähtijöiden motoksi kiekkolegendan 

Steve Moonien sanonnan: Pain is temporary, glory is forever I 

Espoossa 30.6.99 

Jarso 
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Valmentajan kulma on palsta, jossa eri seurojen ja 
maajoukkuieden valmentajat esittävät mielipiteitään ja 
kokemuksiaan valmentamisesta yleisesti. Valmentajan 
kulmassa käsitellään mm. valmentamiseen liittyviä 
ongelmia, taktisia asioita, fyysistä valmennusta, 
peluuttamista, peleihin valmentautumista ym ... 

Valmentajan kulmalla pyritään herättämään 
mielenkiintoa valmentamista kohtaan, jakamaan tietoa 
sekä herättämään keskustelua. Valmentajan omassa 
harkinnassa on kirjoittavatko he nimellä vai 
nimimerkillä. 

Kirjoituksen toinen osa julkaistaan 

seuraavassa numerossa. 

TOIMITUKSEN pyynnöstä pää

tin kirjoitella joitakin ajatuksia, joita 

vuosien varrella olen MUSTAAN 

KIRJAANI kirjaillut. Ne muodostavat 

melkoisen hässäkän vaikka mieles

säni ne ovatkin melkohyvin kitey

tyneenä. Poiketen normaalista tyylis

täni esittelen näitä ajatelmia melko 

vapaasti ja liki ajatusvirtamaisesti. 

Tavoitteeni on antaa muille ajatel

tavaa, joka oikeastaan vasta jälkeen

päin tai rivienvälista vie lajia eteen

päin. 

Lisäksi toivon tarjoavani joitakin 

työkaluja innokkaille ja ajatteleville 

valmentajille ja miksikäs ei myös pe

laajolle: jokainenhan valmentaa vii

me kädessä itse itseään tai siten ei. 

KÄSITTEET

VALMENNUKSEN 

AVAIMET 

Valmentajan tärkeimpiä ominaisuuk

sia on ilman muuta lajintuntemus. 

Käsittelen seuraavassa lähinnä Ulti

matea, mutta ajatukset on helposti 

liitettävissä myös muihinkin lajeihin. 

Mitä lajintuntemus sitten on? Ko

konaisuuksia pitäisi hallita, mutta 

niitä ei voi hallita, jos ei ole tutus

tunut päällikuvaa syvemmälle. Pin

taa voi nostaa vain pohjaraken

nelmaa nostamalla. Perusrunko ei 

koostu yhdestä ja samasta massasta 

vaan siinä on havaittavissa erilaisia 

osa kokonaisuuksia. 

Näiden osien eli siis KÄSIT

TEIDEN tunteminen ja ymmärtämi

nen on lyhyesti ilmaistuna lajintun-
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temusta. Muista lajeista on lainat

tavissa paljon tietämystä, mutta niitä 

totuuksia ja lainalaisuuksia ei pidä 

tutkimatta siirtää suoraan ultima

teen. Suorien siirtojen vuoksi lajiin 

saattaisia pesiytyä sellaisia piirteitä 

ja ratkaisumalleja, jotka Suomen 

kaltaisessa pienessä maassa saattai

sivat levitä nopeasti ja niitä saatet

taisiin pitää "totuuksina" ilman että 

kukaan tulisi tutkineeksi niiden 

hyödyllisyyttä. Isommissa maissa 

massa aiheuttaa itsestään melko 

nopeasti RATKAISUJEN EVOLUU

TION; järjettömät ideat kilpailutetaan 

pois. Sen sijaan Suomessa saatet

taisiin liiaksi matkia menestyvää 

juokkuetta, vaikka se toimisikin osin 

huonosti. 

Onneksi Suomessa lajin kehitte

lyä tehdään ehkäpä tehokkaam

minkin kuin muissa isommissakin 

maissa. Sen voi havaita helposti 

siitä, miten kansainvälisissä turnauk

sissa pelaavat vierasmaalaiset jouk

kueet toimivat. 

Useimmat matkivat USA:n mes

tarijoukkueiden jo vanhoja ideoita. 

Mitään omaperäistä ja luovaa ei ole 

tarjottu. Sen sijaan maajoukku

eemme ovat pystyneet tuomaan 

esiin asioita, jotka ovat olleet outoja 

jopa amerikkalaisille. Tällainen kehit

tely vaatii hyvää lajintuntemusta. 

Jotta ideat voitaisiin riittävän 

tehokkaasti saattaa pelaajien tietoi

suuteen ja hyödynnetyksi kentällä 



KIR.JA AVAUTUU 

pelitilanteessa, on luotava käsitteitä 

joiden varassa voidaan operoida. 

Helpoimmat käsitteet ovat hyvinkin 

konkreettisia; HEITT ÄJÄ, MARK

KERI, HAKU tms. Peli perustuu 

kuitenkin paljon kompleksisempaan 

avaruuteen. Valmentaja lähtee ural

laan aina näistä konkreettisista 

ideoista ja kehittelee niitä sitten 

oman havaintokykynsä puitteissa 

eteenpäin. Se mitä valmentaja osaa 

katsoa ja nähdä on ratkaisevaa. 

Hänen tulisi jatkuvasti kehittää 

kykyään ymmärtää sitä, mitä kentällä 

pelissä todellisuudessa tapahtuu; 

unohtaa ei sovi ns. sisäkuvaa

psyykkistä puolta. 

Peruskäsitteet rakentuvat 2-2 

peliin ja KENTTÄASETELMIIN. 2-2-

pelillä tarkoitetaan heittäjä-hakija vs 

markkeri-puolustaja tilanteeseen. 

Laajempi kuva tähän on 3-3 tilanne 

jossa on mukana jatkohakua suun

nitteleva hyökkääjä ja puolustaja 

joka ennakoi tilanteen kehittymistä: 

ODOTTAJA JA VARMISTAJA. Ta

voitteena hyökkäyksellä on ilman 

muuta FLOW-virtaavuus ja puolus

tuksella taas sen estäminen-katkon 

aiheuttaminen. 

PERIAATTEESSA peli voi

taisiin rakentaa puolustuksen näkö

kulmasta puhtaalle MIESPUOLUS

TUS-periaatteelle, jossa jokainen 

pelaaja pystyy pitämään oman 

miehensä.Tällöin tavoitellaan KAT-

KOA tai HUONOA RATKAISUA 

(blokki tai pakotettu virhe). Näin ei 

todellisuudessa voida toimia, sillä 

hyviä hyökkääjiä vastaan, kun 

fyysiset ominaisuudet parin sisällä 

ovat tasan, hyökkääjälle jää aina 

jokin suunta vapaaksi. Oikealla SI

JOITTUMISELLA ja LIIKKEELLÄ 

sekä AJOITUKSELLA peli puolus

tuksesta huolimatta etenee hyökkä

yksen sanelemana. Tästä oli nähtä

vissä hyvä esimerkki kevään hallifi

naalissa Sonnit-EUC. Sonnien puo

lustus ei pystynyt dominoimaan 1-1 

tilanteissa, joten EUC käytti aina sen 

VAPAAN SUUNNAN, jonka puo

lustus antoi. PRÄSSISSÄ pelattiin 

yli ja varmistuksista otettiin hyöty 

VASTAANHAUILLA. 

Näin ollen puolustuksen on 

tehtävä siirto, jossa auttavat pelaajat 

antavat JOUKKUEELLE omasta 

panoksestaan 

menettävätkin 

osan, vaikka ehkä 

saman verran 

tehostaan pelata omaa miestään, 

mikä ei itseasiassa ole välttä

mätöntä. Koska useimmat hyökkäyk

set perusuvat kuitenkin vain muuta

man pelaajan samanaikaiseen tai 

PORRASTETTUUN liikkeeseen jää 

kentälle aina joukko sellaisia pelaa

jia,jotka eivät ole ad hoe -aktiivisia. 

Näiden puolustajien on annettava 

sijoittumisellaan tai KYTT ÄÄMISEL

LÄÄN apuja 1-1tilanteessa oleville. 

Sonneista tätä pyrkivätkin 

antamaan pelin loppuvaiheessa 
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Vaskio-Lamberg-akseli tosin onnis

tumatta siinä. Puolustus kokeili 

myös eri markkerointimuotoja; pa

koituksia ja ohjaamisia. Vaikka 

selvästi joukkueet olivatkin käyneet 

läpi keinot, joilla hakuja voidaan 

POLTTAA jäi liian monelta sonnilta 

tehtävä vain idean tasolle.Näin ollen 

hyvästä markkeroinnista ei ollut 

juurikaan apua. Molempien 

PUOLUSTUSPÄIDEN on toimittava. 

Hyvää puolustusta käyttäen ei ihan 

jokainen hakukaan voi onnistua. 

Lyhyesti tarkastellen voidaan 

todeta myös, että EUC:n hyökkä

ykset olivat selvästi tehokkaampia; 

hyökkäyksen ajallinen kesto oli 

merkittävästi lyhyempi kuin Son

nien. Sama näkyi tietenkin myös 

syöttöjen määräässä: jokainen syöt

tö on potentiaalinen pudotus. Käsit

teet, joita voittamiseen tarvittiin 

olivat 1-1 ILMAPUOLUSTUSTILAN

TEET, PERÄPUOLUSTUS / TAKA

KARVAUS, ANSOMINEN-TRAPIT, 

KENTTÄTASAPAINO ja MATHC

UPIT. Palattaessa harjoituksiin on 

valmennuksen paneuduttava siis 

niihin kokonaisuuksiin, jossa on 

vielä parannettavaa vastustajiin I 
nähden, mutta muistettava vahvis-

taa myös omia aseita. Pelkkä virhei- Z 
den korjaaminen ei vie voittoon. -J 

Pekka Ranta 
.,.-
P 
(!" 

» z 



Teksti: Jonna Saarinen 

Kuva: Eero Lunden 

Jun iorit ottivat tuntumaa toisiinsa le irillä . Kuvassa Noora Lauri la, Ida Similä ja Reetta Ma ila. 

&JUNNUT VALTASIVAT OTSO LAHDEN 
.JUNNUISSA ON TULEVAISUUS • .JUNIORIT TUOVAT 

.JATKUVUUTTA. LA.JI ILMAN .JUNIOREITA ON TUHOON 

TUOMITTU. T .JAA. LIIOITTELUN MAKUA? 

HYVINHÄN meillä pyyhkii -

SM-sarja suorastaan pursuaa joukku

eita ja liiton jatkuva jäsenmäärän 

kasvu on vähintäänkin hämmästyt

tävää. Oli siis tullut aika tarkistaa 

jatkuuko lajimme vahva kehitys tule

vaisuudessakin ja kerätä yhteen nuo 

kultaakin kalliimmatteinit. 

Leirin käytännön suunnittelu an

nettiin minun ja liiton juniorivastaa

van Laura Salmikiven tehtäväksi. 

Avuksi lupautuivat Tuuli Saarento, 

Sanna Susiluoto, Ville Haaramo ja 

Ari Rantalainen. 

Leiripaikaksi valitussa Otsolah

dessa oli aivan tyyntä. Alkuperäinen 

neljänkymmenen ilmoittautuneen 

määrä oli supistunut 28:aan. Osallis

tujat tulivat viidestä eri seurajouk

kueesta, minkä lisäksi kolme oli tullut 

seurojen ulkopuolelta uusina harras

tajina. 

Junnutyössä oli kunnostautunut 

erityisesti SOS, josta leirille osallistui 

peräti yhdeksän pelaajaa. EUC:sta 

viisi, Discuksesta neljä ja Teamista 

yksi. 

PERUSHEITOT olivat mel

kein kaikilla hallussa, joten 

keskityimme lähinnä ongelmaan 

"kyynärpää ja kylki - erottamatto

matko?". Muutaman heittodrillin jäl

keen porukka tutustui pelaamisen 

lisäksi golfin saloihin Jussi ja Janne 

Lindbergin opastuksella. 

Toisessa osiossa käytiin läpi tak

tiikkaa. Jaoimme joukon neljään 

osaan, koska osallistujien kokemus 

vaihteli junnumaajoukkueesta en

simmäisiin treeneihin ja ikähaitarin 

oli 13-18 vuotta. 

OH.JENUORANA vetäjille 

oli: "jotakin uutta, jotakin vanhaa -

yksinkertaisestil". Juniorit hallitsi

vat jo yllättävän paljon asioita. Laita 

kiinni -puolustus ja kasa hyökkäys 

olivat jo tuttuja . Uusina asioina 

esittelimme laidanvaihdon, flow'n 

mukaan oli tullut kuusi, Turusta sekä puolustuksen asettumisen. 
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Piristävän uimaretken jälkeen 

junnut olivat siis valmiita aloitta

maan päivän viimeisen osuuden. 

Ryhmä jaettiin tasaisesti kolmeen 

joukkueeseen ja peli pyörähti käyn

tiin. 

Ensimmäinen piste oli tiukkaa 

vääntöä - kymmenen minuutin 

päästä maalia ei oltu vieläkään tehty 

ja itselleni tuli suorastaan nostal

ginen tunne kun muistelin oman 

peliurani alkuaikoja. 

Loppupeli sujui jo vähän sutjak

kaammin . Psykologian oppikirjoja 

noudattaen hyvä fiilis päivästä var

mistettiin jakamalla kaikille jädet. 

Lopuksi vanha viisaus: ei vara 

venettä kaada, eikä junnut meitä. Ju

nioreiden merkitystä ei voi ikinä ko

rostaa liikaa - seikka mikä kaikkien 

seurojen olisi jo aika sisäistää. Si

poossa on viesti mennyt perille, sillä 

siellä jo kolmas "sukupolvi" tekee 

tuloaan. 



Teksti: Heikki Mattila 

Kl:::jl APA HOWK U iELLL\ .JClLiK U _ r E'EN LISÄÄ 

lL 1" ATEPELAA.JtA ;':IN JÅR.JCSTAA. AL {EISKURSSI. 

TAMPEREELLA 

OPETETTIIN 

LIITO KI E KO N 

.J 0 PITKÄÄN on ultimaten 

tulevaisuus Tampereella näyttänyt 

heikolta, kun pelaajia ei ole riittänyt 

enää edes hallisarjaan saati sitten 

kesän SM-sarjaan. Muutaman van

han jäärän aktiivisuus käydä tree

neissä höntsäilemässä ei riitä, 

varsinkin koska tällöin ensikertalais

ten on vaikea päästä peliin mukaan. 

Seuran (UFO) hallitus päätti 

nopeasti kurssin pitämisestä ja 

pituudeksi valittiin neljä päivää, jotta 

kurssin käyneet olisivat tarpeeksi 

kypsiä selviämään UFO:n treeneistä. 

Kurssille määrättiin osallistumismak

su, jotta osallistujat suhtautuisivat 

siihen vakavammin. Lisäksi kurssin 

hintaan kuului virallinen Discraftin 

liitokiekko, joten tosiasiassa seura ei 

saanut tästä alkeiskurssista yhtään 

rahaa. 

Kurssia mainostettiin niukasti, 

mutta sopiville kohderyhmille, eli yli

opistolla ja Nokian toimipisteissä, 

joten kurssille saatiin sekä miehiä 

että naisia. Ennakkoilmoittautumisia 

alkoi kuitenkin tulla runsaasti, ja pian 

määrä ylitti neljänkymmenen. 

ENSIMMÄINEN ja toinen päivä 

keskittyivät lähinnä henkilökohtais

ten taitojen opetukseen, joten päi

vien lopuksi pelatut pelit olivat vielä 

melkoista sekamelskaa. Pääasia kui

tenkin oli, että kaikilla oli hauskaa ja 

saatiin hieman tuntumaa ja itse

luottamusta kiekon käsittelyyn. 

Kahtena viimeisenä päivänä kes

kityttiin enemmän joukkueena pelaa

miseen, ja pelitkin alkoivat jo muis-

ALKEITA 

tuttaa oikeata ultimatea. Kun hyök

käysjärjestelyt eli haut kasasta saa

tiin toimimaan, alkoi myös käytän

nössä selvitä miksi miespuolustus 

on parempi taktiikka kuin salamet

sästys. Pelien vauhti myös kasvoi, ja 

fyysiset erotkin alkoivat näkyä yhä 

enemmän. Viimeisen päivän turnaus 

täytyi unohtaa, ja sen sijaan peleissä 

porukka jaettiin tason mukaan, jotta 

tytöt ja muut jotka halusivat pelata 

hieman rauhallisemmin pääsivät 

pelaamaan täysipainoisesti samanta

soisessa porukassa. 

Kurssin lopuksi jaettiin kurssiar

viointilomake, ja saatu palaute oli 

KURSSIN CH.JELMA LYHYESTI: 

1. Päivä: heittoharjoittelua: 
rysty ja kämmen; harjoitus: 
vastaanhaku jonosta eli 
heitto juoksijalie ja 
kiinniotto juoksussa; 
säännöt lyhyesti (10 simple 
rules of ultimate); pelailua. 

2. Päivä: heittoharjoittelua: 
kertausta ja upside-down
heitto; tukijalan käyttö: 
trilli kaksi heittäjää ja 
markkeri välissä; 
juoksuharjoitus: L-kuvio; 
lisää säännöistä; pelailua. 

3. Päivä: heittelyä aluksi; 
teoriaa markkeerauksesta, 
sijoittumisesta ja kasasta; 
harjoitus: kasasta 
dumppihaku ja toinen haku; 
pelailua. 

4. Päivä: heittelyä aluksi; 
harjoitus: kasa-tähti eli 
haut neliönnurkkiin; 
harjoitus: hyökkääjå ja 
puolustaja haussa kasasta; 
teoriaa rakennus
keskikenttä-kärjet ja 
teoriaa 
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erittäin hyvää. Puolet pelaajista oli 

sitä mieltä, että kurssi oli liian lyhyt. 

Pääsääntöisesti jengi oli tyytyväinen 

pelaamisen ja opetuksen määrään, 

mutta miehet kaipasivat selvästi 

enemmän harjoituksia. Suurin osa 

miehistä oli sitä mieltä, että oli hyvä 

pitää miehet ja naiset samassa 

ryhmässä, mutta joidenkin naisten 

kommenttien mukaan pelaaminen 

meni tällöin liian kovaksi heille. 

VIIKON KULUTTUA kurssin 

loppumisesta vain kolme henkilöä 

viidestäkymmenestä kurssille osallis

tuneesta oli käynyt seuran harjoituk

sissa. Tietenkin osa kävi kurssilla 

vain tutustumassa lajiin ja hakemas

sa halvan kiekon, mutta odotukset 

uusista pelaajista olivat silti suurem

pia. Ilmeisesti kurssi olisi pitänyt 

järjestää samaan aikaan ja samassa 

paikassa kuin seuran treenit ovat, 

sillä silloin yhteen hitsautuneen 

alkeiskurssiporukan kynnys tulla toi

siin treeneihin olisi ollut pienempi. 

.J OTEN M ITÄ TÄSTÄ kaikesta 

opimme? Kurssi selvästikin kannatti 

järjestää, vaikka uusia pelaajia ei 

saatukaan odotusten mukaan. Tila

usta tällaisille tapahtumille on, var

sinkin kun mitään vastaavaan ei ole 

Tampereella muutamaan vuoteen 

järjestetty. Jatkossakin uusia kurs

seja voisi järjestää, sillä tulijoita 

varmasti olisi, kunhan tietoa vain 

levittäisi tarpeeksi. Kun monien mui

den lajien seurat järjestävät alkeis

kursseja tyyliin "rahat-pois", niin 

samalla tavalla seurat voisivat toimia 

myös ultimatessa. Se vaatisi vain 

muutaman kokeneen seuraihmisen 

hoitamaan käytännön järjestelyt. Sa

malla saataisiin levitettyä tietoa ulti

matesta ja tehtyä siitä vakavasti 

otettava laji. 



Teksti: Liina Hemminki, viimeinen osa kolmen artikkelin sarjasta 

ERILAISET VINKIT RAVITSEMUKSESTA OVAT 

LlIKKU.JILLE TUTTU.JA. OH.JEIDEN LAATU VAIHTELEE 

KUITENKIN LAIDASTA LAITAAN. UPI, LIISA .JA PEKKA 

OVAT KUVITTEELLISIA HAHMO.JA, .JOIDEN LIIKUNTAAN 

LIITTYVÄT SYÖMISRUTIINIT ON POIMITTU TOSI

ELÄMÄSTÄ. 

Päähenkilöt, Upi, Liisa ja Pekka, 

noudattavat erilaisista lähteistä saa

miaan neuvoja, joista monet ovat 

turhia, kalliita, työläitä ja jopa hai

tallisia. Teetkö sinäkin niin? 

UPI ULTIMATE 

Upi on pelannut ultimatea jo monta 

vuotta. Treenaminen on joskus mäl

sää, mutta lukuisat turnaukset saa

vat miehen innostumaan. Niihin 

pitääkin valmistautua huolella. Upi 

syö jatkuvasti magnesiumpillereitä 

kramppien ehkäisemiseksi Ennen 

viime kesän arvoturnausta Upi popsi 

myös kreatiinia, sillä maailmalla hän 

halusi olla parhaassa mahdollisessa 

vedossa. 

Otteluputkea edeltävällä viikolla 

Upi tekee hiilihydraattitankkauksen. 

Turnauseväänä Upilla on kilokaupal

la banaaneja koska niissä on paljon 

magnesiumia. Sitrushedelmiä hän 

sen sijaan välttää. Ne ovat happamia 

ja aiheuttavat maitohapon kertymistä 

lihaksiin. 

Hiilihydraattitankkaus (Iihaksien 

energiavarastojen tyhjennys ja sen 

jälkeinen ylitäyttö runsaalla hiilihyd-

raattien syömisellä ja samanaikaisel

la harjoittelun keventämisellä) toimii 

joillakin. Sen mahdolliset hyödyt tu

levat kuitenkin esiin vain kertasuori

tuksessa. Turnauksissa tankkauksen 

merkitys pienenee. Sama pätee krea

tiininkin osalta. Aineen tehoa ei ole 

kiistatta todistettu, ja joka tapauk

sessa sen mahdollinen hyöty on hy

vin lyhytaikainen Kreatiini soveltuu 

lähinnä hetkellisiin noputta ja räjäh

tävyyttä vaativiin urheilulajeihin ku

ten pikajuoksuun tai pikaluisteluun. 

Kramppien aiheuttajana on lähes 

aina nestehukka. Kuumissa oloissa 

pelattavissa pitkissä otteluissa myös 

runsas suolan menetys saattaa olla 

osasyyllinen. Magnesiumin vaiku

tukset ovat tutkimusten mukaan ole

mattomat, joten syödyt pillerit ovat 

lähinnä rahanhukkaa. 

Hedelmät ovat yleisesti toimivia 

turnauseväitä, kunhan niitä ei syödä 

ylettömästi. Magnesiumin saanti ei 

kuitekaan ole oikea syy södä banaa

neja. Sitrushedelmät eivät lisää eli

mistön happamuutta tai maitohapon 

kertymistä, joten niitä voi huoletta 

nauttia. 

B 

, 

• 

LIISA LIHOMISPELKO 

Viime vuosina LiisalIe on kertynyt 

muutama hyvinvointikilo. Lantiota 

kiertää pelastusrengas, ja reidetkään 

eivät ole yhtä kapoisat kuin silloin 

ennen. Pelastaakseen katoavan 

hoikkuutensa Liisa käy säännöllisesti 

rasvanpolttoaerobicissä. J umpan 

vetäjä painottaa matalan syketason 

säilyttämistä, jotta rasvat todella 

lähtisivät liikkeIle. Jumppa on aina 

pitkäkestoinen; lyhyessä liikunta

suorituksessahan rasvan poltto ei 

edes ehdi alkaa. Liisa on ollut myös 

kaalisoppadieetillä muutaman kerran. 

On mahtava tunne, kun aineenvaih

dunta kiihtyy sopan voimasta hur

jasti ja kilot karkaavat kuin itsestään. 

Kaikenlainen liikunta auttaa 

laihtumaan. Teholla ja kestolla ei ole 

vähimmäis- tai enimmäisrajoja, vaan 

tärkeintä on, että energiaa kulutetaan 

enemmän kuin sitä ravinnon mukana 

saadaan. Noin 120 minuutin yhtä

jaksoinen patikointi kuluttaa saman 

verran energiaa kuin kymmenen 12 

minuutin pikkukävelyä. Arkinen hyö

tyliikunta ei siis ole lainkaan hyl

jeksittävä laihduttamisen apukeino. 



Syke saa nousta yli maagisen "kevy

en hengästymisen" rajan. Itse suori

tuksen aikana palaa tällöin vähem

män rasvoja, mutta syntynyt ener

giavaje korvataan suorituksen jäl

keen elimistön omilla varastoilla, eli 

rasvalla. 

Aineenvaihduntaa kiihdyttäviä 

ruokia tai ravintoaineita ei tunneta. 

Kaalisopan teho perustuu sen vähäi

seen energiasisältöön sekä pieniin 

syötyihin määriin, ei aineenvaihdun

nan tehon lisääntymiseen. Myös

kään naistenlehtien mainostamilla 

ravintoaineiden erikoisilla yhdis

telyillä ei pystytä vaikuttamaan 

PEKKA Pu LLI STELlL1A 

Pekka on harrastanut kehonsa muok

kausta jo vuosia. Hän haluaa lihak

sistonsa esiintyvän edukseen. Lihak

siensa kasvattamiseksi hän on val

mis suuriin ponnisteluihin ja uhrauk

siin, myös rahallisiin. Kiellettyjä do

ping-aineita Pekka ei halua käyttää, 

mutta proteiinilisiä hän voi nauttia 

luvallisesti. Viimeisimmässä "Kehon 

Temppeli" -julkaisussa annettiin 

opastusta arginiinin käytössä (argi

niini on haaraketjuinen aminohappo 

eli proteiinin rakennusosa). Ennen 

nukkumaan menoa arginiinia on 

nautittava 10-20 g, lehti ilmoittaa. 

aineenvaihdunnan tehoon tai ruoki- Aminohapon vaikutuksesta kasvu- Naiset eivät aina tiedä kaalikeiton todellista salaisuutta . 

en sisältämän energian hyväk- hormonin tuotanto lisääntyy hui-

sikäyttöön. masti yön aikana, joten lihasten kas- vu yltyy entisestään. 

Kirjoittaja (toinen oikealta) tietää, mistä puhuu, sillä pelaa itsekin ultimatea. 
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Aminohappojen uskotaan lisää

vän kasvuhormonin tuotantoa, mut

ta lukuisissa tutkimuksissa tätä ei 

olla kyetty todistamaan. Kehonra

kentajat käyttävät yleisesti muitakin 

proteiinivalmisteita kuin aminohap

poja, uusin villitys on heraproteii-

nivalmiste. Proteiinien väitetyt hyö

tyvaikutukset perustuvat useim

miten virheellisiin käsityksiin elimis

tön toiminnasta ja valmisteiden teho 

onkin vähintään kyseenalainen. Pro

teiinivalmisteet ovat erittäin kalliita, 

ja niiden kauppaaminen merkittävää 

liiketoimintaa. Valmisteiden markki

nointiin ja samalla koko kehonraken

nustoimeen liittyy suuria taloudel

lisia vaikuttimia. Bodauslehtiin ja 

niiden levittämään "tietoon" kannat

taa siis tutustua epäilevän uteliaasti 

ennemmin kuin sokean luottavai

sesti. 



TRAGEDIA TÄYNNÄ KUMMALLISTA KIELTÄ 

ti) 
-' 

Pertsa 

Muuan onneton ohikulkija sattui kerran erään etelä-suomalaisen niityn 

laidalle. Tämä onneton sunnuntaikävelijä ei kuulunut niin sanottuihin 

urheiluihmisiin. Edes penkkiurheilu ei ollut hänen sydäntään lähellä. 

Olympialaiset hän katsoi kerran neljässä vuodessa vain sen takia, että hänen 

kanadalainen karhunkaatajaystävänsä kuului Kanadan keikkailujoukkueeseen. 

Reppana ohikulkija kulki niittyä pitkin, kunnes kuuli yhtäkkiä huudon:Turisti 

kentälläl -Hmh, hän mietti, minäkö? Turisti omassa maassani? Pahl 

Ystävällisesti hän kuitenkin ymmärsi huudon tarkoittavan häntä ja siirtyi 

jatkamaan matkaansa nurmikentän toiseen laitaan. 

Kohtalaisen tomera ohimarssija istuutui läheiselle penkille evästauolle. Hän 

oli juuri saanut avattua mehupullonsa, kun taas korviin kantautui: Laita kiinni! 

- Höh, hän totesi, mitäs te oikein olette minulle huutelemaan. Minulla on jano 

ja kliseisesti hän ajatteli Suomen olevan vapaa maa. 

Yhtäkkiä ne kaikki omituiset urheilijat, jotka heittelivät ihan tosissaan 

jonkinnäköistä lautasta, huusivat: Penkki tulee! Hetkellisessä 

ymmärtämättömyydessään höppänä ohikulkija katsoi olivatko penkin jalat 

tosissaan vielä kiinni hiekassa. Ja heti perään kuului: Metsälle, metsälle! 

Söpölle vanhalle miehelle nousivat kuvat silmiensä eteen ja hetken luuli 

pelaajia karhunmetsästäjiksi. 

Leppoisa ukkeli katseli pelaajia edelleen ymmärtämättä mitään. Kunnes taas 

ne kummalliset sortsiasuiset huusivat: Rauha, rauha, rauhal - Vihdoin, 

tuumasi ukko. Mutta kukaan ei rauhoittunut. Ainakaan mitenkään 

merkittävästi. Käppänä ajatteli kliseisesti: Hulluja nuo roomalaiset ja muutkin 

menijätl 

Hupsun kulkijan silmät olivat jo pikkuhiljaa tottuneet vilisteleviin 

sortsiasuisiin, kunnes tuli se viimeinen pisara. -Joulu! Joulu! , kaikki 

kokoasut huusivat toisilleen suuresti nauraen. - Ilmainen, he jatkoivat ... 

Hetken taas höpö kulkija mietti joulun materialistisuutta ja saikin itsensä 

jouluisen herkkään mielentilaan katsellessaan niitä toisenvärisiä kokoasuja, 

jotka koko lailla näyttivät surkeilta ilmestyksiltä. Käpymiehen tuli sääli ja hän 

päätti tehdä päivän hyvän työn ja mennä pelastamaan nuo turmiolliset 

kielenkäyttäjät. Päättäväisesti kävellessään kohti sekalaista sporttijoukkoa, 

hän kuuli taas huudon: Turisti pois kentältä I 

Mutta äh ja voih. Liian myöhään. Katala kiekko oli lannistanut uuden 

innokkaan lajinharrastajan. Se siitä seniorisarjasta. 

Pertsa kiittää lukijoitaan. Pertsa lähtee etsimään uutta muusaa. 
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Juha Jokinen 

Turku Terror 



Teksti: Maitotyttö 
Kuvat: Jenni Oksanen 

p A 

!tCi Ui.TIMATE ON 

R 

U::JE-ESTÄ &JUURI TÄTÄ: 
f;~·: iit 
~U~I!"IKOA, i.HI .EKKAA, 

~"~R':"A '~A PELAILUA. 

MONI ultimatepelaaja naureskelee 

tälle ajatukselle, mutta Riminillä se 

on totta. Erikoista tässä 

turnauksessa ei kuitenkaan 

ulkomaan kisoja kolunneellekaan ole 

sää vaan se fiilis. Kuinka usein 

matsin jälkeen ensimmäinen mieleen 

tuleva asia ei ole tankkaus tai 

A T 

EI YHTÄÄN 

VIRHETTÄ 

I I 

Pääsiäisenä Italian Riminillä jo 

yhdeksättä kertaa pidetty World 

Beach Ultimate Cup keräsi 800 

ultimatehörhöä neljäksi päiväksi 

pelaamaan hiekalle. Saksaa lukuun-

s I N 
pääsivät tavoitteeseensa. Edellisen 

vuoden kuudetta sijaa parantamaan 

lähtenyt Discuksen ja EUC:n 

pelaajista koostuva Maitotytöt voitti 

kaikki ottelunsa finaalia myöten. 

Turnaukseen osallistuneista 16:sta 

naisjoukkueesta on syytä mainita 

Hollannin vanhoista tähdistä koottu 

The Old Ones ja Carnegien tyttöjen 

joukkue The Beach Combers. 

Jälkimmäinen joukkue sai kokea 

karmaisevasti Maitotyttöjen Iypsy

voiman, sillä ruotsalaiset joutuivat 

tyytymään vain kahteen pisteeseen 

legendaarisessa ottelussa, jossa 

Maitotytöt eivät tehneet yhtä ainoaa 

virhettä. Myöskin paikallinen 

joukkue Tequila Boom Boom oli 

paljon parempi kuin mitä italialaiselta 

ultimatelta saattoi odottaa ja sijoittui 

seitsemänneksi. 

Toinen finaalijoukkue oli hallit

seva mestari, englantilaisjoukkue 

Bliss. Joukkueiden pelityylit olivat 

melko erilaiset Blissin tukeutuessa 

muutamiin vahvoihin yksilöihin 

(Iue:mörssäreihin). Suomalaiset tah

koivat tyypillisen tapaan vastaan

hauilla ja johtivat pian 5-1. Bliss 

oppi kuitenkin pian lukemaan maito

tyttöjen hyökkäystä ja kun englan

tilaisten rohkeat ratkaisut tuottivat 

tulosta pelin edetessä, oli tilanne 

lopulta ajan loppuessa kutkuttava 

12-12. Tiukassa tilanteessa yksin

kertainen peli oli rautaa ja voitto tuli 

kotiin. 

PARATIISISSA EI OLE 

kantapohjan rakkulat vaan ottamatta 64 joukkueen turnauk- K RA PULAA 

ennemminkin ihmetys siitä, miten sessa oli parhaiten edustettuna juuri 

voi olla näin täydellistä .. Niin, onhan niitä maita, jotka eivät yleensä loista Riminin ranta kisoissa on kaksi 

hiekkakin aika inhottavaa, kun sitä 

löytyy loistokkaiden dyykkien 

jälkeen silmistä ja korvista teelu

sikalla mitattavissa olevia määriä. 

virallisissa kilpailuissa. Suomesta 

Riminille lähtivät yksi kunnian

himoinen naisjoukkue ja yksi 

janoinen miesjoukkue, ja molemmat 
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ulottuvuutta: olosuhteisiin mainiosti 

istuva hauskanpito ja pelaaminen. 

Suurin osa joukkueista yritti 

tasapainotella näiden välillä, mutta 



L A p 5 E T 

Discuksen, Liquidiscin ja muuta

mista saksalaisista pojista koottu 

Mörkö panosti kivanpitoon. Mörkö 

sijoittui kuitenkin hienosti puolen

välin tuntumaan, 28. sijalle. Turna

uksen voitti saksalaisjoukkue Feld

renner Mainz katkaisten samalla 

Munchenin Mir San Mirin kaksi 

vuotta kestäneen voittoputken. Pai

kallinen joukkue Cotarica oli peräti 

viides. 

Jälkeenpäin keksin turnauksen 

järjestelyistä ainoastaan yhden 

miinuksen: lasinsirpaleet pääken

tällä. Tosin juuri ennen finaalia ylei

söä pyydettiinkin menestyksekkäästi 

auttamaan kentän puhdistuksessa. 

Muuten Riminin biitsikisat olivat 

järjestelyidenkin puolesta onnis

tuneemmat kuin useimmat viralliset 

kilpailut, mutta kuitenkin säilyttäen 

rentouden. Osasyynä on tietenkin 

Maitotytöt voittivat ensimmäisenä suomalaisena joukkueena Paganello-rantaturnauksen . 

se, etteivät ihmiset ole tällaisessa 

turnauksessa niin vaativia, mutta 

silti järjestäjät olivat valmiita teke

mään vähän enemmän kuin mikä oli 

välttämätöntä. Heidän persoonalli

nen otteensa kisojen järjestämiseen 

näkyi kadehdittavasti aina avajaisten 

tulinäytöksestä pelikelloon. 



.JURMALASSA 
Teksti: Minsu Rauramo 

Kuva: Minsu Rauramo 

&JUHANNUS 
&JÄR.JESTYKSESSÄÄN toinen 

Jurmala Bite -rantaturnaus järjestet

tiin suomalaisen juhannushumun ai

kaan Riianlahden kuulussa kylpylä

kaupungissa. 

Jurmala Bite on rantaturnaus, 

jolla on kaikki mahdollisuudet nousta 

Baltian alueen liitokiekkoilun kokoa

vaksi voimaksi. Pyhä kolminaisuus 

kesä, ranta ja ultimate houkuttelevat 

pelaajia ympäri Itä- ja Pohjois

Eurooppaa sekä Amerikan manner

takin. Jurmala on rantana lähes 

ideaali ultimateen. Lasinsiruja ei näy 

missään, hiekka on pehmeää, ja tilaa 

riittävästi. 

Tällä kertaa joukkueita oli 

mukana kymmenen. Isäntämaa Lat

viaa edustivat Ogre, Rezekne ja Prie

kuli. Venäjältä saapui Pietari sekä 

etupäässä amerikkalaisista expatri

ooteista koottu Moskova. Suomi ja 

Ruotsi eestiläisten tyttöjen avustuk

sella muodostivat kaksi joukkuetta. 

USEAT 

LIITO KI EKKO F"ANAATI KOT 

VALITSIVAT LATVIAN 

RANNAN 

.JUHANNUSKOKON 

SI.JASTA. 

HUT:in St. Andrewsin seurajouk

kuekisoihin tähtäävä co-ed-porukka 

päätti myös tulla Jurmalaan hiomaan 

pelikuvioitaan. Liettuastakin saatiin 

edustus paikalle. Kaukaisimmat vie

raat tulivat Kievistä. 

Pieni pettymys oli, ettei Tallinna 

saapunut paikalle. Aikaisemmissa 

kisoissa yhä nuoret pojat ovat osoit

taneet lupaavia otteita. Sääli oli 

myös, että latvialaisista joukoista 

Sigulda oli tippunut pois. 

Ruotsalais-suomalais-eestiläinen 

joukkue Baltikka Peldkostimi (Baltti

uikkarit) dominoi Tukholman Paul 

Erikssonin ja Anders Backmanin 

johdolla pelejä. Mukana oli muuta-
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mia aloittelevia tyttöjä Tallinnasta 

ensimmäistä turnaustaan pelaamas

sa. Valmennusjohdon voitonnälän 

kasvaessa tytöt jätettiin valitettavan 

usein sivurajan koristeeksi kovissa 

tilanteissa. Monissa liemissä keitetyt 

kokeneet pelaajat hoitivat rutiinilla 

turnauksen kotiin. Plussapisteitä 

joukkueelle tyylikkäistä uimalakeista. 

REZEKNE KEHITTYNYT 

HUR.JASTI 

Iloisin yllätys oli Rezeknen pikku

kaupungista saapunut nuorten rimp

pakinttuisten junioripoikien joukkue. 

Joukkue innostui ultimatesta parin 

vuoden takaisten Eurathlon-projektin 

demokiertueiden aikana. Vielä viime 

vuonna Rezekne jäi isompiensa 

jalkoihin eikä onnistunut edes 

jumbofinaalissa. Nyt pojat selviy

tyivät finaaliin asti, ja antoivat 

todella tiukan vastuksen Baltikka 

Peldkostimille. Eroa ei tullut kuin 

kaksi pistettä (15-13). Rezeknen 

pelissä huomiota kiinnittää sujuva ja 

puhdas peli. Pojat eivät luottaneet 

muuten kovin suosittuun pitkä ja 

perään -metodiin, vaan rakensivat 

varmoja maalipaikkoja pyyteet

tömällä työskentelyllä. Spirit on 

joukkueessa korkeassa kurssissa. 

Rezekne on kasvanut pois neuvos

totyylisen irvi hampaassa -menta

liteetin varjosta. 

Paganellon rantamaailmancupis

sakin keväällä nähty Kiev Meltdown 

toi Latviaan henkäyksen niin villiä 

länttä kuin itääkin stetsonpäisine, 

purkkaa jauhavine teksasilaisine pu

naniskoineen sekä ukrainalaiskau

nottarineen, jotka toimivat kovaääni

sinä cheerleadereina. Meltdown 



kuittasi Jurmalassa kolmannen sijan 

ja spiritpalkinnonkin, vaikkeivät 

jenkit (onneksi) roudanneet Paga

nellosta tuttua Meltdown-vodkaansa 

(oikeasti sitä halvinta mahdollista 

venäläistä tyylikkäin etiketein) mu

kaan tunnelmaa nostamaan. Prons

siin avittivat tarkat heitot ja kovat 

kärkijuoksijat, joita Pietarin fyysinen 

mutta vähemmän järjestelmällinen 

puolustus ei pystynyt pelaamaan 

pois. 

Pietarilaiset pelasivat kovin usein 

tiukalla rypistyksellä melko huumo-

kueensa, järjestävä seura Ogre, oli 

heikko ilman Jurgisiä ja jätettiin 

tylysti viimeiseksi. 

Liettuan joukkue koostui neljästä 

lähes heittotaidottomasta koripal

loiIijasta, jotka yllekirjoittaneella ja 

ultimaten pariin vihdoin harhautetun 

poikaystävän avustuksella saivat 

joukkueen kasaan. Ensimmäisenä 

päivänä paukkuja riitti vielä täysin 

suunnittelemattomaan mutta innok

kaaseen miespuolustukseen ja pitkiin 

hakuihin, joita sain heitellä niin 

paljon kuin viitsin. Makoisat voitot 

rittomasti. Etenkin kohtaamiset balt- Priekulista ja todennäköisesti kum-

tien kanssa näyttivät kuumentavan 

tunteita. Asenteissa on vielä tree

naamista spiritsäännön täyttämisek

si, mutta teknisessä mielessä jouk

kue on kuitenkin päässyt eteenpäin. 

Joukkue on entistä venäläisvetoi

sempi, joka lienee lajin paikallisen 

pitkän tähtäimen kehittämisen kan

nalta hyväksi. 

HUT CO-ED 

TREENAILI SKOTLANTIIN 

HUT:n naisvaltainen co-ed-joukkue 

säväytti Genderblender-nimellä. 

Joukkue on tuttujen teamiläiskas

vojen lisäksi saanut vahvistuksia 

Turusta, Ruotsista sekä Latviasta. 

Ogressa normaalisti vaikuttava 

Jurgis on lahjakas pelaaja terveellä 

mankin joukkueen hämmästykseksi 

Jusseista (Suomi-Ruotsi-Eesti) riitti

vät nostamaan Liettuan ylempään 

loppusarjaan. Toisena päivänä pojut 

hyytyivät ensimmäisen ottelun aika

na kävelytahtiin ja päättivät levätä 

yhden matsin playboyuikkareissaan 

aurinkoa palvoen. Epäurheilijamai

nen teko sinänsä, mutta saimme 

sentään annettua Genderblenderille 

kunnon vastuksen viimeisessä otte

lussa. 

Alemmassa loppusarjassa Jus

seilla oli helppoa. Moskovan ja 

Ogren saldoiksi jäi kuusi maalia. 

Lähes kämmenheittotaidoton Mos

kova esitti muutamia onnistuneita 

pitkä ja perään -vetoja, ja onnistui 

niillä nousemaan kahdeksanneksi 

latvialaisjoukkueiden Priekulin ja 

asenteella varustettuna, yksi maan Ogren ohi. 

parhaimmistoa. Jurgis pelasi paikas-

sa kuin paikassa hyvää peliä, ja Priekulin joukkueessa näki naisiakin 

taktisestikin hänellä olisi ollut kentällä. Amerikkalaiskentillä ulti-

joukkueelle annettavaa, jos kieli- matekoulunsa käynyt mimmi oli 

muurin ylittäminen olisi ollut suorastaan joukkueen selkäranka 

helpompaa. Kokemukset seurajouk- varmimpana kiekon käsittelijänä, ja 

kue-MM:stä välittyvät varmasti varmasti osaltaan vaikutti siihen, 

häneltä eteenpäin. Hänen kotijouk- että Priekule peluutti naisiaankin. 
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Priekulen muut pelaajat olivat täysin 

aloittelijoita. Maaleja syntyi kuiten

kin joka ottelussa, ja joukkueen 

junioreissa on rutkasti kasvukapa

siteettia. Ainoan voittonsa joukkue 

kampesi Ogresta, joka viime vuonna 

ylsi vielä pronssille. Ogre on 

kokenut rankan miehistönvaihdok

sen, eikä peli kulje vielä lainkaan. 

Pelaajamäärä oli kuitenkin ilahdut

tava. 

ALOITTELIJOILLE 

KOKEMUSTA 

Jurmalan turnaus oli kohtuullisen 

hyvin järjestetty bussikuljetuksineen 

ja illallisineen, vaikka aikatauluissa 

silloin tällöin jouduttiin hieman 

venymään. Turnaus on hyvä keino 

aloitteleville pelaajille hankkia peli

kokemusta. Pitempään pelanneet 

saivat pelata rennon turnauksen 

loistavassa kelissä ja tavata kansain

välisissä turnauksissa harvemmin 

nähtyjä itäeurooppalaisia liitokiek

koilijoita. Pohjoismaalaisten osallis

tuminen on yhä tarpeen Baltian 

alueen liitokiekolle, jotta se kasvaisi 

lapsenkengistään ulos. Rezeknen 

tapaiset kovaa nousevat joukkueet 

enteilevät kuitenkin, että muutaman 

vuoden sisään voidaan nähdä baltti

joukkueitakin kansainvälisillä ken

tillä. 



Teksti: Katri Jalo 

Kuvat: Heidi Kalmari 

MARAN MOOTTORI 

Maran tuntevat kaikki. Ja ne, jotka eivät tunne, niin tämän jälkeen ainakin. 
Mara täytti tänä kesänä 40 vuotta. Synttäreiden kunniaksi järjestettiin kunniaottelu, 
johon osallistuivat eri joukkueiden pelaajia, vanhempia ja nuorempia. Lisäksi Mara 
järjesti juhlat. Lepakossa tietenkin. Miten käy finaalibileiden? Ja miten käy 40-vuotiaan 
Maran? 

Mitä käyttöä on 4O-vuotiaalla ulti- kutelma ja tila. Ehkä hienoimpia asi- luisuminen totaalisesti ulottumat-

matepelaajalla? oita on se, että tämän pelin kautta on tomiin. Se on niin nopeatemposta 

"Varmasti yhä vähemmän. Kukaan ei tutustunut ympäri maailmaa sellai- peliä, että sinne on vielä vähemmän 

enää tässä iässä tule nopeammaksi ja siin ihmisiin että tietää jos milloin asiaa kun ulkona. II 

nopeus on kuitenkin yksi tärkeitä vaan on asiaa jonnekin päin maail-

pelin osa-alueita. Peliä ymmärtää 

pikkuisen enemmän.ja tällä kaudella 

on ollut ihan kiva pelata kakkos

joukkueessa, sellasissa otteluissa 

joissa pärjää vielä fyysisten ominai

suuksien puolesta mutta sitten taas 

nämä SM- sarjan kovemmat jouk

kueet niin siellä ei oikeesti ole 40-

vuotiaalle pelaajalle enää juuri 

mitään tekemistä." 

Mikä on paras muisto liitokiekkoi

lusta? 

"Ei ole yhtään yksittäistä asiaa kuten 

ensimmäinen mestaruus tai maaot

telu tai mitään tällästä, vaan koko 

tämä tekemisen tunnelma ja se vai-

maa, niin heidän luokseen voi 

esimerkiksi mennä. Tämähän ei ole 

muisto, vaan olemassa oleva tosi

asia, joka on päivittäistä ja kantaa 

pitkälle sen jälkeen - silloin kun ku

kaan meistä ei enää saa omin voimin 

pelikengän nauhoja kiinni. ." 

Mikä on ollut tiukin paikka ultima

tessa? 

II Kyllä tiukin paikka oli viime sisä

kaudella, jolloin olisi ollut mahdol

lisuus voittaa ensimmäinen sisä

mitali ja sitä ei sitten tullut. Se oli 

aika karmeeta. Sen tiedostaminen, 

että siihen ei enää ole mahdollisuuk

sia. Sisäpelin fyysisten vaatimusten 
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Mitä haluaisit sanoa konkarimiehenä 

aloittelevalIe tyypille? 

II Ihan samaa mitä korostetaan muis

sakin lajeissa, joissa peliväline on 

olemassa. Perustaitojen opettelua. 

Itse aloitin pelin valitettavan myö

hään, olin 27 kun ensimmäisen ker

ran pelasin ultimatea ja on paljon 

sellasia asioita mitä en ole koskaan 

pystynyt opettelemaan, joita meidän 

huippulahjakkuudet osaa, jotka on 

oppinut ne joskus 14-15 -vuotiai

na. Esimerkiksi semmosen heitto

tekniikan, joka säilyy läpi koko ko

van ottelun, ilman että väsymys 

vaikuttaa siihen millään lailla. Kyllä 

niitä juoksumetrejä ja rautakiloja ehtii 



•• 
YHA RAKSUTTAA 

sitten myöhemminkin. Sen perustek

niikan hankkiminen, kiekon kanssa 

leikkiminen ja miksei nukkuminenkin, 

freestyleä pitää harjotella ja käydä 

yksilölajikisoissa. Nämä kaikki on 

sellaisia asioita mitä multa on jäänyt 

tekemättä. On mulla yksi koppausten 

SM-pronssi, mutta se johtui pelkäs

tään siitä, että kavereilla oli huonom

mat kilpailuhermot. Ne olivat nuo

rempia, mä onnistuin kerran kunnolla 

ja ne eivät kertaakaan kunnolla 

- näin se menee. II 

Mitä parantaisit ultimatessa7 

" Jos lähdetään liikkeelle ihan pel

kästään Suomessa niin ehkä liiton 

pitäisi kyetä - mä en tiedä niitä kei

noja näin nopeasti - parantaa huo

mattavasti mahdollisuuksia lähettää 

huippupelaajia kisoihin. Molemmille 

mun maajoukkuepelaajamatkoille ja 

Kuka on sun ultimateidoli ja miksi7 

" Jos kotimaasta katsotaan niin täy

tyy varmasti jakaa tavallaan tehtä

vien tasolla ja kavereihin, jotka 

ovat olleet mulle tässä lajissa esi

merkkeinä jollain tasolla. 

Hieno esimerkki sellaisesta asi

alleen omistautuneesta urheilijasta 

on varmasti Hartti Suomela, joka 

tekee ja on aina tehnyt valtavasti 

työtä sen eteen on pystynyt ole

maan joukkueelle hyödyksi. Kan

sainvälisen kokemuksen tuoman 

ymmärryksen myötä Hartilla on tu

levaisuudessa varmasti annettavaa 

valmennuspuolella. 

Pelaajana toinen esimerkki on 

Raine Lamberg, joka on pelikäsityk

seltään todennäköisesti Suomessa 

ylivoimaisin mies tässä lajissa. Rai

nen ymmärrys tästä lajista on 

yleensä syöttöä edellä sitä mitä 

niinä kahtena vuonna kun mä val- muut ihmiset ns. tavalliset pelaajat 

mensin naisten maajoukkuetta, olisi 

varmasti ollut tarjolla parempia pe

laajia ja parempia valmentajia. Pitäisi 

pystyä saamaan edes sen matkan 

muodossa joku kompensaatio. Sen 

lisäksi, että uhraa aikaa, vaivaa, 

hikeä ja sitten pitäisi vielä laittaa 

huomattava rahasumma. Nämä ovat 

sellaisia asioita, joita liiton on 

välttämätöntä laittaa kuntoon. Mä 

olen siinä onnellisessa asemassa että 

mä olen aikuinen mies, eikä mulla ole 

perhettä elätettävänä. Silloin mä 

voin tehdä tälläsiä asioita. Muun 

muassa silloin Japanin maajoukku

een vuonna Suomessa olisi varmasti 

ollut 20 kovempaa jätkää liiton sii

hen hommaan ja se on ihan päin 

helvettiä. " 

siitä ymmärtää. Moni ei ymmärrä 

miksi Raine syöttää kiekon laitaan 

kun edessä olisi mies vapaana, ja 

näkee sitten vasta kun laitamies 

antaa maaliin. Raine on kyllä ni

menomaan pelikäsityksen puoles

taan yksi tämän lajin helmiä. 

Pekka Ranta on yksi ehkä 

parhaista jätkistä johtamaan ottelua 

sen aikana. Ja ehkä myös rakenta

maan pitkällä tähtäimellä joukku

etta. Pekan parhaita puolia on kärsi

vällisyys ja kyky odottaa. Koska 

Pekka on maikka, niin se on tot

tunut siihen, että pienistä ihmisen

taimista kasvaa yhteiskunta kelpoi

sia kansalaisia. Et näin niinku pitkä

jänteiseen rakentamiseen ja työn 

tekoon Pekka on loistava esimerkki 

ja edelleen Pekka oli kolmekymp-
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pisenä mun ymmärtääkseni jopa maa

joukkue kunnossa." 

Kuvitellaan, että olet jälleen naisten 

maajoukkuen valmentaja, mutta kisa

reissulla huoneet ovat loppuneet kes

ken. Kenen kanssa mieluiten jakaisit 

huoneen koko kisaviikon7 

"Valitettavasti tämä henkilö ei voi 

tulla valituksi naisten ultimate

maajoukkueeseen, koska hän ei pelaa 

ultimatea. Mut jos tällainen olisi 

oikeasti tilanne, niin mähän nukkuisin 

käytävällä." 

Lepakko menee alta, missä nyt pide

tään finaalibileitä7 

" Toivottavasti uudessa talossa Nos

turissa Telakkakatu 8:ssa mutta pidän 

kuitenkin vankasti todennäköisenä, 

että tämän vuoden finaalibileet 

pidetään Lepakossa vanhaan malliin." 

Mikä näistä olisit mieluiten gutskiek

ko, ultimatekiekko vai freestylekiek

ko7 

" Kyllä mä olisin ultimatekiekko, kos

ka ultimatekiekko saa olla pisimpään 

ilmassa. Se on se lentäminen ja 

lentäminen on hieno asia. Ultimatessa 

kaikkein hienoimpia heittoja on ni- #fl 

menomaan ne pitkät heitot ja niistä

hän ymmärtää sellainenkin, joka ei ole 

nähnyt peliä ikinä aikaisemmin. Ulti

matekiekko, ehdottomasti ja vielä 

175 Discrafti, sillä se lentää parhai-

ten." 

Miten pelataan ultimatea vuonna 
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" Mä veikkaan et ihannepelaaja on 

miestensarjassa kovissa joukkueissa 

aika standardimuotoinen kaveri. Huip-



pujoukkueissa ei esimerkiksi toden

näköisesti enää ole kovin ylipitkiä 

pelaajia eikä myöskään kovin lyhyitä 

pelaajia enää siinä vaiheessa. Saat

taa olla, että maalialuetta on pienen

netty, koska maalien tekeminen 

hyvin heittäville joukkueille on tällä

kin hetkellä aika helppoa. Voi olla, 

että pelin tiivistämisen vaatimuksia 

on korostettu entisestään eli taukoja 

on yhä vähemmän ja vähemmän. 

Saatttaa olla, että lasku on seiskassa 

jotta pelin rytmi nopeutuu. Toivon 

ettei siinäkään vaiheessa tuomareita 

ei vielä tarvita." 

Haluaisitko pelata ultimatea playsta

tionilla? 

" Mä en pelaa playstationilla mitään 

mutta jos pelaisin, niin voisin pelata 

ultimatea playstationilla." 

Mikä on sellainen ultimatejuoru, jon

ka vain sinä tiedät? 

" Mä olen hirveän huono juoruissa. 

Mä olen väärää sukupuolta ja väärää 

sukupolvea. Mä en yleensäkään 

tiedä juurikaan mitä mun ym

päristössä tapahtuu, mä en kiinnitä 

huomiota sellaisiin merkkeihin ja 

viesteihin, joita ihmiset aina tark

kailee. Mulle on ihan sama kuka 

seurustelee kenen kanssa ja kuka on 

vaihtamassa mihinkin joukkueeseen, 

koska ne eivät juurikaan vaikuta mun 

omaan arkielämääni mistään koh

taan, niin mä en jaksa siitä hirveesti 

kiinnostua." 

F"I LE: 

Oletko mottoriöljyä vai kenguruben

saa? 

" Moottoriöljyä." 

Onko hikinen ja hengästynyt nainen 

seksikäs? 

" Riippuu siitä mistä tämä nainen on 

hikinen ja hengästynyt eli mistä 

tekemisestä. Jos hikisyys ja hengäs

tyminen johtuu siitä, että on esimer

kiksi huonossa fyysisessä kunnossa 

ja talossa on hissi rikki niin se ei ole 

kauhean seksikästä, jos neljänteen 

kerrokseen kiipeäminen omalle kodin 

ovelle aiheuttaa sydämentykytystä 

niin on parasta mennä itseensä. 

Mutta kyllä, ja sitten riippuu tämän 

naisen henkilöstä. Mä vastustan täl

laisia perusoletuksia siitä, että ilman 

muuta mun seksuaalisuuteni karsi

noidaan tähän hetero-osastoon, mä 

en ymmärrä mistä tällainen oletus 

voidaan ottaa." 

N IMI: Martin Glantz (tutummin Mara) 

IKÄ: 40 

ULTIMATE MERIITTILISTA: 

Pelaajana saavuttanut kaksi SM-kultaa, kaksi 

SM-hopeaa ja kaksi SM-pronssia. 

Naisten valmentajana kaksi SM-pronssia. 

KILPAILUT: 

18 

Pelaajana Japani -92 MM, Englanti -94 MM, 

seurajoukkueiden MM Toronto -91, 

Millfield -9S, Vancouver -97. 

Naisten maajoukkueen valmentajana 

Hollanti -93 MM ja Ruotsi -96 MM. 



Teksti: Vera Talvitie 

Espoo CLASSIC 
LIQUIDISC ..JÄR..JESTI 1 O. - 1 1 • HEINÄKUUTA 

ENSIMMÄISEN KANSAINVÄLISEN KUTSUTURNAUKSEN SUOMESSA 

TARKOITUKSENA on vähitellen 

saada turnauskulttuuria Suomeen

kin. Naisten sarjaa ei kuitenkaan 

saatu kasaan ja miehistäkin 

Stockholm Ultimate perui tulonsa 

vain pari viikkoa ennen turnausta, 

mutta onneksi Örebro saapui tuoden 

turnaukseen "kansainvälisen vivah-

teen". 

PELIOLOSUHTEET olivat ide

aaliset ainakin katsojille, pelaajille 

sen sijaan kuumuus oli varmaan 

rankkaa. Sunnuntain tuuli aiheutti 

enemmän kiekonmenetyksiä, mutta 

saivathan joukkueet ainakin har

joitella paikan purkua (Skotlannin 

tuulisia nummia silmällä pitäen). 

TULOKSIA 

I S M-ClsATURNAUS, 

TALI 1 9.-20.6. 

Lauantai miehet 

HUT-Red Rabbits 15-0 

Steam-Flyers 18-8 

Liquidisc-Turku T. 18-4 

Discus-SOS 18-3 

Red Rab.-Steam 7-18 

Turku T.-Vaasa S. 15-18 

SOS-Liquidisc 7-18 

Lauantai naiset 

Discus I-EUC 10-15 

Atletico-Team 15-10 

Team-EUC 4-15 

Atletico-Discus 15-5 

Helteessä puursi kuusi joukkuetta. 

Liqvi voitti kaikki ottelunsa ja Team 

tuli toiseksi häviten vain Liqville 15-

7. Örebro järjesti Teamiä vastaan 

kunnon jännitysnäytelmän. Team 

johti jo 14-5, kun Örebro alkoi 

pelaamaan paikkaa ja kiri 14-12:een. 

Team ei saanut purettua ylöspäin. 

Peli kuitenkin päättyi 15-12, 

herättikö Teamin pelaaja-valmentaja 

Toni Asikaisen uhkaus tulla pelaa

maan vai mikä, mutta ainakin tuli 

taas todistettua, että peli ei ole ohi 

ennen viimeistä pistettä. Örebro 

voitti puolestaan Discuksen niukasti 

15-12 ja tuli kolmanneksi. 

Sipoon junnut ja Hut co-ed 

pelasivat lohkojensa kolmansina 

Sunnuntai miehet 

Vaasa S.-Discus 4-18 

SaS-Turku Terror 18-3 

Flyers-HUT 1-18 

Liquidisc-Vaasa S. 18-0 

Turku T.-Discus 9-18 

Flyers-Red Rabbits 18-0 

Sunnuntai naiset 

Discus-Team 15-8 

EUC-Atletico 15-11 

Discus-Atletico 4-15 

EUC-Team 15-7 
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sunnuntaina keskinäisen sijoitus

matsin. Vaikka co-ed yllätti kaikissa 

peleissä hyvällä ja ennakkoluulot

tomalla pelillä, niin sas vei kuiten

kin voiton ja tuli viidenneksi. Co

edissä pelasivat Skotlantiin lähtevä 

kokoonpano eli Teamin naisia, pari 

miestä Turusta (Turku Terrorista) ja 

pari Ruotsista. 

Espoo CLASSIC oli hyvä alku 

kansainvälisille turnauksille Suomes

sa, mutta perinnettä on syytä jatkaa 

jotta vähitellen saataisiin enemmän 

joukkueita ulkomailta ja jopa naisten 

sarja. Lisäksi jatkoa toivoisi, jotta 

turnaus voisi hyvällä syyllä käyttäää 

nykyistä nimeään. 

..JURMALA BITE '99 

Final standings 

1. Baltikka Peldkostimi 

2. Rezekne 

3. Kiev Meltdown 

4. St.Petersburg 

5. Genderblender 

6. Lithuania Frisbee 

7. Jussit 

8. Moscow 

9. Priekuli 

10. Ogre 
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