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neljä kertaa vuodessa. 
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JULKAISIJA 

Suomen Liitokiekkoliitto 1)' (SLKL) 

Radiokatu 20, 4. kerros 

00093 SLU 
puh. (09) 3481 2580 

INTERNET 

www.liitokiekkoliitto.6. 

PUHEENJOHTAJA 

Jari Mäkinen 

puheenjohtaja@liitokiekkoliitto.fi 

TOIMINNANJOHTAJA 

J onna Saarinen 

toiminnanjohtaja@liitokiekkoliitto.6 
info@liitokiekkoliitto.6. 

Jäseneksi tullaan maksamalla 

jäsenmaksu liiton tilille. 

VUODEN 1999 JÄSENMAKSUT 

Aikuiset 150 mk 
1980 tai sen jälkeen syntyneet 50 mk 
Kannatusjäsenet 80 mk 

PANKKIYHTEYS 

Merita Hki-Munkkivuori 217121-
4675 

SLKL ei vastaa ilmoittajalle 

mahdollisesti aiheutuvasta vahingos

ta, jos ilmoitusta ei voida julkaista 

määrättynä päivänä tai käsikirjoituk

sen mukaisesti. Lehden suurin 

vastuu ilmoitusten julkaisemisessa 
sattuneissa virheissä on ilmoituksen 
hinta. 

ETUKANNEN KUVA 

Laura Varpasuo 

TAKAKANNEN KUVA 

KariKuukka 

EOITA 1999 

Pääkirjoitus 3.10.1999 

Faneja ja idoleita 
SKOTLANNIN seurajoukkuekisojen 

suomalaismenestystä ei voi tällä het

kellä hehkuttaa tarpeeksi. 

Ensinnäkin voi onnitella 
Liquidisciä joukkueena upeasta me

nestyksestä. Tärkeää on myös kiittää 
heitä loistavasta ajoituksesta. 

Liquidiscin ja tietenkin myös mui

den suomalaisjoukkueiden hienot 

saavutukset eivät olisi voineet tulla 

parempaan aikaan. Viime kesän SM

sarja oli heikoin pitkään aikaan. Nais
ten sarjan neljä joukkuetta saivat 

motivoida itseään toden teolla, että 
jaksoivat pelata uudestaan ja uudes

taan toisiaan vastaan. 

Lisäksi alkaa olla jo valitettavana 

sääntönä, että turnauspaikat ovat siir

tyneet yhä kauemmaksi mahdollisesta 
yleisöstä.Tällä menolla naiset pelaavat 
ensi vuonna avoimessa. 

Motivaatiota siis tarvitaan. Eikä vä

hiten aloitteleville junioreille. Miten 

junnut voisivatkaan kuvitella valitse

vansa päälajikseen liitokiekon tällaisis

sa puitteissa? Liquidiscin pelaajille oli-

Härmähurmaa 
Liquidisc sai jätti potin St. Andrewsista. 

Hurjia vetoja RuotJuJa 

si nyt käyttöä enemmänkin. 

Junioriultimaten pelaajilta puuttuvat 
nimittäin idolit. 

Olisi tyhmää olla käyttämättä 
Liquidiscin pelaajien saamaa julki

suutta ja gloriaa. Vaikka pelaajien 
tuotteistaminen ja fanikerhotoiminta 

tuntuvatkin useimmiten hölmöitä, on 

niissä paljon hyvääkin. Kuka voi kiistää 

esimerkiksi Teemu Selänteen ja mui

den NHL-pelaajien merkitystä 

juniorikiekolle? 
Jääkiekkoa ei tietenkään voi suo

raan verrata liitokiekkoon, sillä niin eri
laisilla pohjilla nämä lajit ovat. Ideoita 

voi kuitenkin soveltaa. Liquidiscin pe

laajien pitäisikin edes jotenkin osallis

tua liiton järjestämään juniorityöhön 
ja demoihin. Mikään ei motivoi pieniä 

aloittelijoita niin kuin suuret tähdet.Ja 
tähtiä hän heistä voisi tehdä. 

Ottakaa siis haaste vastaan ja 

ruvetkaa jo nyt treenaamaan hienoja 

nimmareita. 

Heidi Kalmari 
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LlKVI, LlKVI, HÄRMÄ, 

HÄRMÄ!" karjui fanaatti

nen suomalaisyleisö, kun 

Espoon ylpeys Liquidisc 
taisteli multa ja veren

maku suussa kaikkien ai

Heli Tuulos 

kojen eurooppalais- ja Suomalaiset kannustivat lippuviestillä Liquidisciä MM-finaal 
suoma la issijoitu ksen, 

MM-hopeaa, seurajoukkueiden MM

kisoissa Skotlannissa. Tätä lajia 17 
vuotta läheltä seuranneena en saavu

tusta uskoisi, ellen olisi itse ollut pai
kan päällä todistamassa ihmetekoa. 

Onnea vielä kerran loistavista peleistä 

sekä elämyksiä tarjonneesta finaalista. 

Naisten joukkueet täydensivät 

suomalaismenestystä. Mainittakoon, 

ettei millään muulla maalla ollut kol-

mea joukkuetta 12 parhaan joukossa. 
HYVÄ SUOMI! Tämä kertoo mesta

ruussarjan kovasta, mutta kapeasta 

kärjestä. Ongelma on, kuinka kehittää 

sarjajärjestelmää uusia joukkueita var

ten. Tasoerot tulevat olemaan 

karmeita. 
Myöskin kotimaan kentillä 

Liquidisc sekä EUC pitivät pintansa 

loppuun asti, kausi päättyi onnellisesti 
kultaan. HUT antoi miehisen vastuk

sen kaatuen pienimmällä mahdollisel

la maalierolla. Ville Nevalainen oli ken-

Liitto etsii Tallinnan
yhteyshenkilöä. Lisätiedot 
toimistolta. 

tän kingi. Naisten finaali ratkesi EUC:n 

järkevään paikkapuolustukseen. 
Juniori-SM-kisat järjestettiin Si

poossa. 50S oli aivan ylivoimainen ku
kistaen finaalissa Teamin junnut 13-5. 

Koulujen alettuajunnutoiminta on ak

tivoitunut.Toivottavasti seurat ja muut 

innokkaat aktiivit saavat monia 

kerhoja pyörimään talven aikana. Hy

ville ideoille on mahdollista saada 

myös liiton taloudellista tukea. 
Menestyksen huumasta toivuttu

amme on aika suunnata katseemmeja 

voimavarojamme ensi vuonna Saksas

sa pidettäviin MM-kisoihin. Liiton ta

voitteena on lähettää kisoihin täydet 

viisi joukkuetta; avoimeen, naisten, ju
nioreiden, co-ediin sekä masters -sar

jaan. Saksan tulosten perusteella pää
see viisi parasta Japanin Akitassa 2001 

pidettäviin World Games -kisoihin. 

Huomattavaa taloudellista tukea on 

anottu opetusministeriöltä. 
Yksilölajien MM-kisoissa Kalmaris

sa Suomea edustivat Tarja Koivikko 
sekä Roope Pehkonen. Lajista riippuen 

sijoitukset vaihtelivat kovassa kilpai

lussa 10 molemmin puolin, jota voi-

daan pitää hyvänä suorituksena. Erin

omaiseen viidenteen sijaan Roope ylsi 
koppauksissa. Kiekkogolfin SM-kisois

sa veljekset Lindberg olivat kärjessä 

Jannen ollessa tällä kertaa parempi. 
Yksilölajien SM-kisat järjestetään 2. lo

kakuuta. 
Liiton seuraavassa syyskokoukses

sa 7.11.klo 16-18 kaivataan osanottoa 

ja aktiivista panostusta. Henkilövaih
dokset ovat massiivisia ja ellei innok

kaita vastuunkantajia löydy, on liiton 

kriisi valitettavan väistämätön. 

Hallitus on päättänyt ehdottaa 

Matti Suurnäkin valintaa liiton uudeksi 

kunniajäseksi. Hänen meriittinsä laji

emme eteen pelaajana, valmentajana 

sekä entisenä puheenjohtajana hake

vat vertaistaan. 
Syyskokouksen jälkeen on tarkoi

tus järjestää Millennium-seminaari lii

ton avainhenkilöille. Kutsut lähetetään 

erikseen lähiaikoina, joten tarkkaile 

postiasi.Voit olla liittomme toivo ja tu

levaisuuden turvaaja ! 

30.9.1999 Espoosta syysterveisin 
Jarso 
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St. Andrewsin ultimaten seurajoukkueiden 
maailmanmestaruuskisat olivat suomalaisittain valtava 
menestys. Espoolainen Liquidisc taisteli ensimmäisenä 
eurooppalaisena finaaliin asti. Suomea edusti peräti 
seitsemän joukkuetta kolmessa eri sarjassa. 

Minsu Rauramo 

Edmund England (St. Andrews) 

SUOMEN ja Euroopan kärki

kahinoissa jo useampia vuosia viih
tynyt espoolainen Liquidisc venyi 
lähes täydelliseen suoritukseen 

Skotlannin St. Andrewsissa 

pelatuissa seurajoukkueiden MM
kisoissa. Vaikka matkalla oli monta 

tiukkaa ottelua, Liquidisc ei taipu
nut kuin Snaalivastustajansa, bos

tonilaisen Death or Gloryn (DoG) 
edessä. 

FII LISTÄ JA LÄMPÖÄ 
TÄSSÄ jutussa ei ole ainuttakaan 

väliaikatilannetta, ei hienoa dyyk

kiä, eikä edes spekulointia. Sen si

jaan analysoin entisen valmentajan, 

pelaajan ja nykyisen turistin silmin, 

mitä uutta peliin on tullut, kun suo

malaisjoukkue on saavuttanut ti

lanteen, jossa maailman parhaan 

joukkueen titteli on omissa käsissä. 

Mielelläni kertoisin uusista hie

noista kuvioista, ylivoimaisesta fy

siikasta tai taktisesta kypsymisestä, 

joista kehitys johtuu. Niitä olisi ni

mittäin helpompi treenata. Mikään 

näistä ei kuitenkaan ole yksin mai

nitsemisen arvoinen. 

Totta on, että Liquidisc oli to

dennäköisesti kovakuntoisin jouk

kue turnauksessa. Joukkue osoitti 

myös taktista kypsyyttä ollessaan 

peluuttamatta tehonyrkkejä,jolloin 

vastuu ja hapot jakautuivat tasai

semmin. Entäs kuviot? On lähinnä 

hämmästyttää, kuinka vähän uusia 

kiernuroita on syntynyt. 

Mistä nousu maailman kärkeen 

johtuu? Siitä vaikeimmin treenatta

vasta asiasta, henkisestä kypsymi

sestä. Kovan työn mukana tulleesta 

varmuudesta, jolloin jos-sana kor

vautuu kun-sanalla sekä siitä, että 

jokainen lenkki joukkueessa on val

mis ottamaan vastuuta. 

Kuulostaa fiilis- ja lämpöjutuilta. 

Ei kuitenkaan liene pelkästään sat

tumaa, että tämä oli ensimmäinen 

kerta, kun henkiseen puoleen kiin

nitettiin muutenkin huomiota kuin 

valittaessa saunailtojen juomia. 

Eerikki Mäki auttoi joukkuetta Matti 

Suumäkin sanoja lainatakseni "nos

tamaan kissan pöydälle" ja luo

maan tilanteen, missä kaikilla oli sa

mat henkiset haut fyysisten lisäksi. 

Syntyi tilanne,jossa ei tullut pe

rinteistä notkahdusta paineiden 

kasvaessa. Vaikka urheilupsykolo

gin palkkaamiseen eivät suoma

laisjoukkueiden rahat riitä,. on hen

kisen puolen treenaarninen osa

alue, joka on toistaiseksi 

laiminlyöty. Huippupeleissä margi

naalit ovat aina pieniä ja tahtotaso 

usein ratkaiseva tekijä. Miksei sitä 

siis treenattaisi? 

Äskeinen ei valitettavasti tar

koita sitä, että happotreenit ja len

kit olisivat historiaa. Henkisen val

mennuksen onnistuminen vaatii 

kaikkien muiden osa-alueiden ole

mista kunnossa. Vasta kun miekka 

on olemassa, voi sen teroittaa. 

Timo Bruns 



Finaalissa Liquidisc antoi 
DoGille pahimmillaan jo neljän pis
teen etumatkan. Hyökkäyksen var
muus ei ollut normaalilla tasolla ja 
jokaisen maalin eteen Liquidisc jou
tui tekemään valtavasti töitä. Tiukan 
joukkuepuolustuksen, uhrautuvien 
puolustus- Ja hyökkäysdyykkien 
sekä suomalaisten nostattaman 
kannustuksen voimalla suomalaiset 
nousivat 18-18-tilanteeseen. Nuori 
Ilkka Rämö käsitteli kiekkoa ihailta
van rauhallisesti Liquidiscin raken
nuksessa. Pitkät Marcus Långström 
ja Teemu OIvio tekivät tehokasta 
keskiken ttätyötä. 

Moninkertainen Yhdysvaltain 
mestari DoG sai yrittää monta ker
taa Liquidiscin kivenkovaa puolus
tusta vastaan, ennen kuin kiekko 
mem sisään maaliin. Liquidiscin 
usko ei riittänyt johtoon nousemi
seen, vaikka useita hyviä yrityksiä 
nähtiinkin. DoG vei ottelun 20-18. 

Liquidiscin pelityyli oli varsin 
erilainen kuin DoGin. Bostonilais
ten peli perustuu raivokkaisiin 
lämäreihin vahvoille kärjille. Raken
taa DoG ei halunnut ellei ollut pak
ko. Liquidiscin pussipuolustus on
nistuikin sotkemaan amerikkalais
ten hyökkäystä. Liquidiscin pelityyli 
käy kunnon päälle, mutta sitä jouk
kueelta löytyy . . Vaikka Liquidiscillä 

aa 
HeliTuulos 

on vahvoja heittäjiä, uhkaa ylöspäin 
olisi tarvittu vielä lisää. 

- Meiltä puuttuvat sellaiset kär
jet, jotka olisivat kiilto silmissä jat
kuvasti juoksemassa maaliin, sanoi 
Matti Suurnäkki ottelun jälkeen. 

Finaalin henki oli positiivinenyl
lätys. Virheitä huudettiin hyvin vä
hän, eikä kiistatilanteita juuri synty
nyt. Ottelu oli miellyttävää katsotta
vaa edellisen seura-MM-finaalin 
jälkeen. Silloin aikuiset miehet sor
tuivat hiekkalaatikkotason nahiste
luun, ja ottelu seisoi. 

Hopeamitali oli Suomen, ja Eu
roopan, historian ensimmäinen 
MM-seurajoukkuekisoista. Tähän 
asti yksikään eurooppalaisjoukkue 
ei ollut päässyt finaaliin asti. 

Skandinaavit 
vastakkain 

Kovien skandinaavien yhteenot
to nähtiin jo alkusarjassa. Liquidisc 
johti rakasta vihollistaan Skogshyd
dania vastaan lähes koko ottelun, 
mutta ruotsalaiset tulivat kalkkivii
voilla ohi tuulen riepotellessa Timo 
Vaskion maalisyöttöyrityksiä. 

MIKÄ CO-ED? 
CO-ED tarkoittaa miesten ja nais
ten sekajoukkueella pelaamista. 
Nimi juontaa juurensa yhdysvalta
laisten yhteiskoulujen (co
educational) joukkueista. 

Yhdysvalloissa ja monissa Kes
ki-Euroopan maissa on varsin taval
lista, että avoimessa sarjassa pelaa 
paljon naisia. Useissa maissa ei jär
jestetä naisten turnauksia lainkaan. 

Co-ed-sarja oli ensimmäistä 
kertaa mukana MM-tasolla St. An
drewsin kisoissa. Myös ensi vuoden 
maajoukkueiden MM-kisoissa Sak
san Heilbronnissa pelataan co-ed
sarja. Jotta maa saisi edustuspaikan 
Akitan World Gamesien 
ultimatetumaukseen, pitää jo Sak
sassa olla mukana co-ed~joukkue. 

Virallisten sääntöjen mukaan 
kentällä pitää olla koko ajan vähin
tään kolme pelaajaa kumpaakin su
kupuolta - siis neljä naista ja kolme 
miestä tai päinvastoin. 

Suomen värejä Skotlannin co
ed-sarjassa edusti Helsinki 
Ultimate Team (HUT) vahvistettuna 

muutamalla ruotsalaisilla ja yhdellä 
latvialaisella pelaajalla. Kolmannek
si rankattu HUT ei hävinnyt alku
lohkon seitsemästä pelistään yhtä
kään, ei edes finaalissa varsin va
kuuttavasti pelanneelle 
japanilaiselle Osaka Nattolle. 

- Tuulinen keli oli meille etu, 
koska meillä oli paljon hyviä 
heittäjiä, kertoi HUT:n riveissä pe
lannut Edmund England. 

Etenkin ottelussa Osaka 
Nattoa vastaan pitkät lämärit toimi

vat hyvin. Se oli hieman turhautta
vaa nopealle ja heittovarmalle 
japanilaisjoukkueelle. 

Ylemmässä loppusarjassa 
HUT:n vauhti tyssäsi ja henkiset 
hapot iskivät, kun viivalle asettuivat 
yhdysvaltalaiset joukkueet. Lopul
linen sijoitus oli kahdeksas. 
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Liquidisc oli ensimmäinen eurooppalaisjoukkue seura-MM-finaalissa . ....J 

Välieräottelussa Liquidisc saJ. 

revanssin ruotsalaisista. Raivokkai

den puolustusdyykkien siivittämänä 

Liquidisc nousi puoliajan jälkeen 

tasatilanteeseen. Joukkueet etenivät 

Skoghyddanin niukassa johdossa 

16-16-tilanteeseen asti. 

Liquidisc pääsi katkaisemaan 

Per Mattsonin hätäisen maalisyötön. 

Muutama siirto, ja Matti "Snägä" 

Suurnäkki kohahdutti pitkällä 

syötöllä, jonka Topi Haaramo haki 

maalin nurkasta. 

Avoimessa sarjassa Suomen vä

rejä edustivat myös Helsinki 

Ultimate Team (HUT) sekä Discus 

Espoosta. HUTilla olisi ollut kapasi

teettia pidemmällekin kuin 19. si

jaan. Discus tippui täpärästi alem

paan loppusarjaan ja joutui tyyty
mään 29. sijaan. 

Amerikkalaisten 
yksinvalta horjuu 

St. Andrewsin kisat todistivat, 

että erot mannerten välillä ovat vähi

tellen kaventumassa. Kymmenen 

parhaan joukkoon mahtui jenkki

jengien sekaan peräti viisi eurooppa

laista: Otsolahden omat pojat hope

alla, göteborgilaiset Skogshyddan 

sekä Carnegie neljäntenä ja kahdek

santena. Tanskalainen Fenris oli yl

lättäen kahdeksas ja Zamperl Sak

sasta kymmenes. Euroopan useim

mat varteenotettavat joukkueet 

olivat mukana "kotikisoissa", ja se 

näkyi tulosluettelossa. 

Naisten sarjassa kestojyrä 

Women on the Verge oli kiistatta pa

ras. Schwan vahvat heittäjät veivät 
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joukkueen jälleen finaaliin asti, mut

ta portlandilaiset taipuivat helposti 

vaikeassa säässä. Japanin naisten 

kovin joukkue Spirals kaatoi bos

tonilaisen Lady Godivan selvin lu

vuin pronssiottelussa. Englantilai

nen Bliss voitti Espoo Ultimate Clu

bin sijoitusottelussa viidennestä 

sijasta, ja göteborgilainen Carnegie 

jätti Atleticon kahdeksanneksi. 

Vaihtelevasti pelanneet Red Lights 

(Hollanti) sekä Seven Green Bottles 

(Australia) kirivät kärkikymmeni

kön viimeisille sijoille. Discus oli en

simmäisissä seurajoukkuekisoissaan 

kahdestoista. 

Japanilaiset vedottomia, 
kanadalaiset kadoksissa 

Japanilaisten yliopistojoukkueet 

ovat fYysisesti ja teknisesti kovia, 

mutta avoin sarja oli pettymys. Bar

bariansin kunto ei riittänyt kuin 16. 

sijalle. Kirkkaimman mitalin toi 0-
saka Natto, joka hävisi co-ed-finaa

Iin Red Fish Blue Fishille (USA). 

Minneapolisin MM-kisoissa me

nestyneet kanadalaiset loistivat pois

saolollaan avoimessa ja naisten sar

jassa. Co-ed-sarjaan sen sijaan osal

listui useita kanadalaisjoukkueita. 

Hurjia 
Tähän asti 
kansainvälisimmissä 
yksilölajien MM-kisoissa 
nähtiin loistosuorituksia. 

Tarja Koivikko (Kalmar) 

NORJALAINEN Sune Wentzel voitti 

jo kolmannen kerran yleis

mestaruuden yksilölajien MM-kil

pailuissa. Wentzelin rautainen kun

to ja heittotaito vei norjalaisen 

tavoittamattomiin jo päivää ennen 

finaaliotteluita. Naisten yleis-

Patrik Lundmark 

Amy Bekken oli ylivoin:-ainen 
naisten sarjassa. 

mestaruuden ansaitsi ylivoimaisesti 

USA:n Amy Bekken vieden kullan 

kuudesta lajista. Suomalaisista Tarja 

Koivikko tuli kymmenenneksi 27 

naisosanottajasta ja Helsingin MM

kilpailuista selkeästi kehittynyt Roo

pe Pehkonen 19. sijalle avoimen 101 

osanottajan joukosta. 

Euroopan ennätys 
koppauksissa 

Amy Bekkenin hienot heitot he

rättivät huomiota naisten 

matkakoppauksessa. Kovan tuulen 

vuoksi Ultrastarilla heittänyt 

Bekken otti semifinaalissa kaksi hei

toista delayn (kiekko pyörii kynnen 



vetoja Ruotsissa 
päällä) avulla kiinni. Suoritus on ai
nutlaatuinen yksilölajien historiassa. 

Avoimen koppausten finaalissa 
Sune Wentzel rikkoi Euroopan en
nätyksen 90,83 metrin kiskaisullaan. 
Veto jäi alle kaksi metriä japanilai
sen Hiroshi Oshiman nimissä ole
vasta matkakoppausten maailman
ennätyksestä. 

Roope Pehkonen heitti hyvin 
alkusarjoissa ja paasi finaaliin. 
Aikakoppauksen (9,25 sekuntia) jäl
keen tilanne näytti hyvältä. 
Matkakoppauksissa metrilukemat 
jäivät kuitenkin lyhyiksi ja Roope 
joutui tyytymään viidenteen sijaan. 

Pituudessa voittajat erottuivat 
alusta lähtien. 200 metrin haamura
jan aiemmin ylittänyt Saksan Chris 
Max Voigt heitti varmasti 174 met
riä ja voitti ylivoimaisesti vatsa
lihaksen venähtämisestä huolimatta. 
Amy Bekken heitti nasiten sarjassa 
aivan eri metrilukemille kuin muut. 
Bekken häikäisi 120 metrin heitol
laan semifinaalissa. 

Freestylen huiput 
omaa luokkaansa 

Skandinaavityttöjen taso on sel
västi vuosien mittaan parantunut, 
mutta freestyle-huiput USA:sta oli
vat selkeästi omaa luokkaansa. 
Pitkäraajainen Bekken esitti lyhyen 
Judy Robbinsin kanssa vaikean ja 
näyttävän ohjelman varmasti. Eri
tyisesti Robbinsin tippisarjat olivat 
katsojien mieleen. Muille amerik
kalaisnaisille sattui enemmän tipu
tuksia ja ohiheittoja. 

Avoimen sarjan tasoerot eivät ol
leet suuria. USA:sta oli saapunut 
monta hyvää paria ja Euroopasta 
löytyy monta hyvää heittäjää erityi
sesti Ruotsista, mutta myös Saksas
ta, Italiasta ja Sveitsistä. Ilman pal
kintoja jäänyt pari Gregg Hosfelt 
(USA) ja Barak Lishitz (Israel) he
rätti huomiota vaikeilla sarjoillaan, 
mutta kokemattomampi Lishitz sor
tui muutamiin virheisiin. 

Monet parit onnistuivat hyvin 
semifinaaleissa, mutta kantti ei kes-

tänyt finaalissa. FPA:n (Freestyle 
Players Association) maailman
listalla parhaaksi rankattu 
freestyleri Arthur Coddington sekä 
Dave Lewis esittivät vaikean ja 
näyttävän koreografian lähes vir
heittä erottuen selkeästi voittajiksi. 

DOC oli Damonin 
ja Brandtin juhlaa 

Kalmarin linnan viereinen puisto 
loi komeat raamit päätöspäivälle. 
Golfin aikana katsojajoukko paisui 
monisatapäiseksi. Golf oli tiukka ja 
mielenkiintoinen kolmen vesireiän, 
runsaan väkijoukon ja lukuisten 
pensaiden sekä puiden vuoksi. 

Golfissa nähtiin odotusten vas
taisesti suuria yllätyksiä. Avoimen 
hallitseva maailmanmestari Saksan 
Hartmut Wahrman jäi heiton pää
hän fmaalista. Ruotsalainen Lazlo 
Persson ja norjalainen Espen 
Mjökkelgerd veivät kirkkaimmat 
mitalit. Kummallakaan ei ollut suu
rempia meriittejä takanaan. Prons
sia heittänyt USA:n Conrad Damon 
on jo vanha tekijä ja hopeaan jäi eroa 
vain yhden heiton verran fmaalissa 
heitettyjen virheiden vuoksi. 

Naisten golfissa käytiin tiukkaa 

kamppailua kaikista finaalipaikoista 
lukuunottamatta Amy Bekkenin 
valloittamaa ensimmäistä SlJaa. 
Ruotsin mestari Niloofar Mossavar
rahmani olisi ollut ainoa todellinen 
vastus Bekkenille, mutta Mossavar
rahmani epäonnistui ensimmäisellä 
kierroksella ja joutui tyytymään 
pronssiin. Hopealle kiilasi Regina 
Olnis. 

Naisten DDC:n voittivat odote
tusti kokeneet J udy Rob bins ja Amy 
Bekken. Ruotsalaisten ennakkosuo
sikit Linda Isberg ja Annika Frantz 
epäonnistuivat pahasti. 

Avoimen DDC-finaalissa pelasi
vat samat parit kuin kaksi vuotta sit
ten Helsingissä. Silloin USA:n 
Conrad Damon ja Harvey Brandt 
joutuivat taipumaan Norjan Sune 
Wentzelille ja Aksel Finnborudille. 
Peli oli nytkin norjalaisten juhlaa, 
kunnes tiputukset ja virheet alkoivat 
leimata heidän peliään. Damon ja 
Brandt voittivat virheettömällä ja 
näyttävällä pelillä. Kumpikin pari 
hallitsi taktiikat, tipit, vaikeat ja tar
kat heitot sekä ajoitukset, mitkä te
kevät DDC:stä yhden vaikeimmista 
ja kiehtovimmista liitokiekko
lajeista. 

Patrik Lundmark 
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SM -FINAALIT EUC:N 
Juha Jalovaara 

SYYSKUUN alussa Leppävaaran 

urheilustadionilla mainiossa säässä 

pelatut ultimaten SM-sarjan loppu

ottelut sujuivat espoolaismerkeissä. 

Naisten sarjan kaikki mitalisijat me

nivät Espooseen. Avoimessa sarjassa 

espoolaisrintaman kykeni rikko

maan ainoastaan viime vuoden mes

tarijoukkue Helsinki Ultimate Team 

(HUT) sijoittumalla hopealle. 

EUC kesti 
ennakkosuosikin paineet 

Naisten loppuottelussa kohtasi

vat Espoo Ultimate Club ja monin

kertainen Suomen mestarijoukkue 

Atletico. Vanhojen runkopelaajien 

siirryttyä jäähdyttelemään Atletico 

on uusiutumassa joukkueena, ja 

EUC sai siksi lähteä loppuotteluun 

selvänä ennakko suosikkina. 

Atleticon pelaajat eivät kuitenkaan 

antaneet ennakkoasetelmien häiritä 

itseään, vaan lähtivät taistelemaan 

voitosta. 

Peli oli tasainen tilanteeseen lO
lO saakka, mutta EUC:n valmenta

jan Jari Mäkisen antama ohje siirtyä 

paikkapuolustukseen muutti ottelun 

kulun. EUC:n paikkapuolustusta 

avitti stadionrakennelman takaa pu

haltanut reipas tuuli, joka muuttui 

ikävän puuskittaiseksi kentälle eh

dittyään. 
Atletico rakensi peliä kärsivälli

sesti, mutta EUC pääsi hyödyntä

mään vastapuolen heitto- ja kiinni
ottovirheet ja voitti lopulta selvästi 

18-14. EUC:n parhaimmistoa olivat 

5 maalia tehnyt Kati Kangasluoma ja 

rakentaja Tuuli Saarento. 

Liquidisc lähti otteluun 
tahdottomasti 

Miesten loppuottelussa kohtasi

vat seurajoukkueiden MM-kisoissa 

hopeaa saalistanut Espoo Ultimate 

Clubin edustusjoukkue Liquidisc ja 

viime vuoden mestarijoukkue Hel

sinki Ultimate Team. Liquidisc lähti 

otteluun pelattuaan tappiottoman 

kauden suomalaisjoukkueita vas-

HUT lähti finaaliin altavastaajana, mutta pelasi vahavsti. Toni 
Asikainen heittäytyy kiekon perään . . 
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taan. Ilmeisesti latautuminen otte

luun oli ollut vaikeaa, sillä Liquidisc 

pelasi ensimmäisen puoliajan yllättä

vän tahdotonta peliä. Puoliajalle 

mentiin helsinkiläisten johtaessa pis

tein 11-8. 
HUT:n vahvat esitykset jatkui

vat toisen puoliajan alussa ja tappio

asemassa 10-15 alkoi MM

mitalisteille tulla kiire. Tiivistynyt 

puolustuspeli ja HUT:n pari pudo

tusta toivat Liquidiscin mukaan ot

teluun ja 17 pisteen kohdalla peli oli 

tasan. Tässä vaiheessa näytti jo siltä, 

että HUT olisi valmis antautumaan. 

Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan ak

seli Petri Jääskeläinen - Ville Neva

lainen toimi kerta toisensa jälkeen ja 

HUT johti peliä jo pistein 20-19. 
Ottelu pelattiin 21 pisteeseen kah

den pisteen erolla. 



JUHLAA 
Seuraavassa hyökkäysvuoros

saan Liquidisc menetti kiekon ja hel
sinkiläisille tarjoutui mahdollisuus 
voittomaalin tekemiseen. Hartti 
Suomelan heittäytymisellä saalista
ma puolustuskatko antoi kuitenkin 
kiekon espoolaisille vastustajan 
maaliviivan tuntumassa ja hetken 
kuluttua tasoitus 20-20 oli valmis. 
Tämän jälkeen ote siirtyi lopullisesti 
Liquidiscille, joka voitti ottelun pis
tein 23-21. 

Liquidiscin aktiivisin niin hyväs
sä kuin pahassakin oli vanha konka
ri Timo Vaskio, joka vastasi pitkälti 
espoolaishyökkäyksen pyörittämi
sestä, mutta syyllistyi samalla muu
tamaan harhasyöttöön. 

Espoolaisjuhlat täydensi Discus, 
joka otti helposti pronssia sekä mies
ten että naisten sarjassa. 



Heidi Kalmari 

HEINÄKUUN 17. päivänä pelattiin 

Sipoossa junioreiden SM-turnaus. 
Mukana oli viisi joukkuetta, joista 

kolme oli Sipoosta. Liitokiekkoliitto 
sai turnauksesta myös kourallisen 

UUSIa Jäseniä. 

Yhden päivän aikana pelattu tur

naus antoi tiukan pelirupeaman kai
kille osallistujille. Vildellä joukku

eella oli jokaisella neljä peliä kaikki
en pelatessa kaikkia vastaan. 

Muutamat olivat kovasta tahdista 

niin uupuneita, että pronssiottelu jä-

tettiin kokonaan pelaamatta. 

Pelitahti oli aika tiukka. Peli

en välissä oli vain puoli tuntia tau
koa, kertoo liitokiekkoliiton juniori
vastaava Laura Salmikivi. 

Ikäjakauma oli iso. Nuorimmat 

pelaajat lopettelevat ala-astetta kun 

taas vanhimmat olivat kevään yliop

pilaita. 

Sipoolaisilla 
vahvoja junnuja 

Loppusijoitukset kertovat junio
reiden tasoerot selkeästi. SOS voitti 

finaalissa Teamin yllättävän selkein 

SUOMEN CUP 2000 
ALOITA TAISTELU SUOMEN - muuten sisäsäännöt 
CUPISSA 2000. - cup-vastaava ilmoittaa, ketkä 

Maksa osallistumismaksu 160 kohtaavat 
mk/joukkue tilille Pekka Ranta OKO - jokaisella oltava oma koti halli (voi 
5554223-470762. Maksettuasi myös olla tilapäinen) 
ilmoita joukkueesi Pekka.Ranta@ - kotijoukkue järjestää hallin, 2 
helsinki.fi tai Pekka Ranta, toimitsijaa ja ilmoittaa ottelun 
Taavetinkuja 8 A 3,00300 Helsinki tuloksen Pekka Rannalle 
tai kotivastaajaan 09-5883970. - ottelu kierrokseen on varattu aikaa 
Viimeinen maksu- ja n.2 viikkoa. 
ilmoittautumispäivä on 5.11. - uusi kotijoukkue ottaa yhteyttä 
Ilmoita joukkueesi nimi, yhteys- vastustajaansa 8 vrk ennen ottelua 
henkilö, puhelinnumero, postiosoi- sopiakseen ottelusta. 
te ja sähköpostiosoite Oos on). - alkukierrokset voidaan pelata myös 

pooleittain. 
CUP-JÄRJESTELMÄ - finaalijoukkueet velvoitetaan 
- 5-8 pelaajaa/joukkue osallistumaan valmentajakoulutukser 
- pelit 15/on myös katto tiedotustilanteeseen (n. 10 min) 
- aikaraja 45 mini +2 - sarjat: avoin ja naiset 
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lukemin 13-5. Teamin Antti Elon

heimo äänestettiin silti finaalin par

haaksi pelaajaksi. 
Sipoon junioriaktiivin, Ville 

Mykkäsen ansiosta turnauksessa oli 
myös kaksi muuta sipoolaista jouk

kuetta, SOS juniors ja SOS ladies. 

Peli-iloa löytyi, mutta Ville Mykkä

sen valmennettavien kunto ei vielä 

riittänyt vanhempien tasolle. 

EUC oli keskitason joukkue. Tu

levaisuudessa nämä juniorit kehitty
vät nopeasti, sillä joukkue on 

treenannut kesän säännöllisesti yh

dessä. 

KOKOUSKUTSU 

Suomen Liitokiekkoliiton 
sääntömääräinen syyskokous 
7.11.1999 klo 16.00 SLU-talon 
Kilpa-kabinetissa, Radiokatu 20, 
Helsinki 
Kokouksen esityslistalta: 
- Vuoden 2000 toiminta-
suunnitelman ja talousarvion 
vahvistam inen 
- Suomen Liitokiekkoliiton 
strategia 
- Hallituksen puheenjohtajan 
valinta 
-Jaostojen puheenjohtajien sekä 
hallituksen jäsenten valinta 
-Tilintarkastajien sekä vara-
tilintarkastajien valinta 
- Jäsenmaksujen määrääminen 
- Kunniajäsenten valinta 



SIPOON JUNNUT ESITTELIVÄT 
TAITOJAAN TUKHOLMASSA 
Ville Mykkänen /Tukholma) 

TUKHOLMASSA, Gärdetin num

mella järjestettiin 5.-7. heinäkuuta 

jo toista kertaa kansainvälinen juni

oreiden Stockholm Summer Games 

-urheilutapahtuma, jossa ultimate oli 

edustettuna kymmenien muiden ur

heilulajien rinnalla. Viime vuodesta 

ultimateturnaus oli entisestään pie

nentynyt. Täksi vuodeksi paikalle 

saatu viisi joukkuetta. 

Suomea edustamaan saapuivat 

edellisenäkin vuonna turnauksen 

kolunneet Termiitit Turusta sekä Si

poo Odd Stars (SaS). Viimeksi tur

naus oli täyspotti, sillä silloinen Tur

ku Terror sijoittui toiseksi SaS:n 

viedessä hohtavimman mitalin tiu

kassa finaalissa. 

Sipoon vieraileviksi tähdiksi oli 

tänä vuonna saapunut Antti Elon

heimo ja Topi Haaramo. Termiittien 

joukkue rakentui Turun syttyvistä 

tähdistä ja EUC:n tulevaisuuden lu

pauksista, Teamin Marja Elon

heimoa unohtamatta. 

Ennen SSG:tä kumpikin jouk

kue käväisi Stocktown Flow F est -

turnauksessa, josta pelaa-

jat saivat tuntumaa toisiin

sa. Turnauspaikka oli 

tänäkin vuonna epätasai

nen, kumpuileva peli

kenttä. Tämä ei kuiten

kaan paljoa haitannut -

ylämäkipuolustuksen on

nistuttua oli mukava 

lasketella alamäkeen. 

Molemmille peli-

kentille oli kasvanut yli 

nilkkojen ulottuvaa hei

nää, joka toi peliin hieman 

maalaismaista menoa. Tur

naus pelattiin kaksinker

taisen sarjana, joten pelata 

saimme ja aurinko paistoi. 

Jukka Virtasen val

mentama Termiitit oli 

harjoitusviikonlopun aika

na saanut hiottua uusille 

pelaajille yhteensopivia rytmejä. Pe

lit lähtivätkin innolla liikkeelle, vaik

ka voittoja ei vielä tullutkaan. Pai

kallisesta urheilukaupasta 

löytämiensä kirkkaan keltaisten 

shortsien turvin sas irvisti pelinsä 

käyntiin. Oli kiekko arvonnassa sit

ten oikein- tai väärinpäin, toi se voi

tot Sipoolle ensimmäisen kierroksen 

otteluista. 

Avajaisjuhlaa 
jalkapallostadionilla 

Tapahtumana SSG on hyvin or

ganisoitu. Turnaukseen osallistuvat 

voivat liikkua vapaasti yleisillä 

kulku neuvoilla ja ottaa osaa Tukhol

man paikallisiin aktiviteetteihin. 

SSG lähti käyntiin perinteisellä 

kulkueella, jossa marssivat kaikki 

osallistujat. Marssiminen tuhansien 

ihmisten edessä oli juhlallista. Mars

si päättyi stadionille, jossa koko ta

pahtuman monituhatpäinen lauma 

nuoria urheilijoita sai nauttia Ruot

sin mestaruussarjan jalkapallo-otte

lusta. Turnauksen yhteishengellinen 

ja monikansallinen tunnelma säilyi 

alusta loppuun. 

Sipoon junnuille 
kiiltävin mitali 

Toisen kierroksen pelit sujuivat 

jo Termiiteiltäkin paremmin, vaikka 

kovasta yrittämisestä huolimatta jäi

vät voitot saamatta. Termiitit koos

tui pääosin tytöistä. ja antoi näin hie

man tasoitusta muille, pojista 

koostuville joukkueille. Termiitit an

toivat tuulivaroituksen ja tulevat 

varmasti ensi vuoteen uusin kujein. 

sas voitti kaikki toisen kierrok

sen otteluistaan ja sai finaaliin vas

taansa Kalmarin. Pelotteena 

Kalmarilla oli yhden miehen ilma

tilannevoima, jonka sas sai kuiten

kin matsin aikana hallintaan. Tiukka 

kämmenpakotus ja muutama var

man hyökkäyksen siivittämä pitkä 

heitto mursivat jo väsyneen Kalma

rm. 

Stockholm Summer Games on 

tapahtumana hieno, mutta pelillises

ti tämä vuosi oli pettymys. Kenties 

enSI vuonna paikalle saapu u 

ultimaten osaltakin kansainvälistä 

värikkyyttä. Onhan hyvin 

organisoituun turnaukseen löydyt

tävä enemmän kuin viisi joukkuetta. 

, , 



Hattu päähän ja 
myssy korville 
Hattuturnaus on eräs 
Euroopan vekkuleimmista 
ultimatetapahtum ista, jossa 
kummallisuus on valttia ja 
huumori tuo lisäpisteitä. 

Tarja Koivikko (Sarnen, Sveitsi) 

HATTUTURNAUKSET ovat Pohjois

Amerikassa ja Keski-Euroopassa 

perinteinen tapa koota ultimaten 

harrastajia pelaamaan rennomman 

menon merkeissä. Nimitys hattu

turnaus on lähtenyt pick up -

turnauksista, joissa pitää pelata hat

tu päässä. 

Hatun pitää myös ehdottomasti 

olla hauska. Hatuksi ei luokitella ta

vallista lippistä ja sen käytöstä 

seuraakin turnover vastustajan hy

väksi. Hatun pudottamisesta kiinni

oton yhteydessä seuraa vääjäämättä 

kiekon menetys. Jos puolustaja ka

dottaa hattunsa, se tulkitaan vir

heeksi. Pelaajat laitetaan siten todel

la pohtimaan etukäteen luomuksen

sa toimivuutta ja peleihin saadaan 

lisää hauskuutta. 

Yksi turnausten perusideoista on 

se, että ne pelataan pick up -

turnauksina eli pelitaidoiltaan ran

katut pelaajat kootaan tasaväkisiksi 

joukkueiksi. Parhaimmassa tapauk

sessa pelaajat pystyvät luomaan hy

vän joukkuehengen ja nauttimaan 

täysin siemauksin turnauksesta. 

Sarneniin löysi 
yli 1 SO pelaajaa 

Luzernin eteläpuolella sijaitseva 

Sarnen on ollut jo yhdeksän kertaa 

pelipaikkana yhdelle Keski-Euroo

pan suosituimmista turnauksista. 

Järjestävä seura Red l's on huoleh

tinut hyvin niin julkisuudesta kuin 

toimivan turnauksen järjestämisestä 

vuorien keskellä järven rannalla. 

Monet turnaukseen osallistujat pitä-
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valrmistlaa, ettei fööni puhalla korviin. 

vät turnauksen ohella viikon loman 

ja tulevat paikalle muutamaa päivää 

aikaisemmin. 

Turnausten parhaita puolia on 

niiden kansainvälisyys, uudet ystä

vät ja erilaisiin pelityyleihin tutustu

minen. Euroopan turnauksiinkin tu

lee joka kerta Yhdysvalloista asti 

osallistujia. Oheisohjelman järjestä

minen on ennemminkin sääntö kuin 

poikkeus. Kiekolle on kehitetty lu

kemattomia, erilaisia hauskoja pele-

Nevallainen pelasi 
alushousut päässä. 

jä. Esimerkkinä mm. flubber 

gutsissa pelataan jopa MM-tittelistä. 

Pelaajien spontaanisti järjestämät 

uintiretket ja erilaiset viestit ovat 

rennoissa hattu turnauksissa tavalli-

sIa. 

Hattutemppuja 
Alpeilla 

Elokuussa järjestettiin Alpeilla 

Vercorinissa lähellä Sierreä hattu

turnaus. Paikalle oli kerääntynyt 60 

erikoisiin luomuksiin piiloutunutta 

pelaaja eri maista. Turnauksen eri

koisuuksiin kuuluivat raclette

annokset. Lisäksi ohjelmassa oli 

myös varjoliitoa, maastopyöräilyä ja 

kiipeilyä. 

Hattuja oli tavallisemmista 

huiveista ja lätsistä SInISeen 

peruukkiin, taikurinhattuihin ja 

alushousuihin. Hattujen parhaim

mistoa edusti ehdottomasti 

kalastushaavi kypärässä. Siihen 

kiinniotettu maali sai tuplapisteet. 

Sinnikkäästi yrittänyt haavin omis

taja onnistui kerran ratkaisemaan 

ottelun joukkueensa hyväksi 

hattutempullaan. 



World Gamesiin 
co-ed-sarja • vain 

Tarja Koivikko (Kalmar) 

KALMARIN yksilölajien maailman

mestaruuskilpailujen yhteydessä jär

jestettiin 14. heinäkuuta WFDF

konferenssi. 

Pääaiheeksi nousivat Japanin 

Akitassa 2001 järjestettävät World 

Games -kisat, joissa kilpaillaan 

ultimatessa ja kiekkogolfissa. 

World Games -kisojen 
karsintatavat päätetty 

Konferenssissa herätti keskuste

lua erityisesti se, miten joukkueet ja 

pelaajat valitaan edustamaan 

liitokiekkoilijoita World Games -ki

soihin. Kuusi maata lähettää nais- ja 

miesosallistujan kiekko golfia pelaa

maan ja kuusi maata lähettää 

ultimatejoukkueen. 

Isäntänä toimiva Japani saa 

edustuspaikan sekä kiekkogolfissa 

ja ultimatessa, joten käytännössä 

Akitaan karsitaan viisi maata kum

paankin lajiin. 

Kiekkogolfin karsinnat järjeste

tään PDGA Worldsissä Michiganis

sa USA:ssa vuonna 2000. Akitaan 

kutsutaan kuusi parasta joukkuetta. 

Paremmuus arvioidaan laskemalla 

yhteen joukkueen kahden parhaim

man avoimen pelaajan sekä par

haimman naispelaajan pisteet. 

Keskustelua herätti kysymys 

monien maiden vähäisestä naispe

laajien määrästä. 

Monen hyvän miespelaajan on 

vaikea saada edustuspaikkaa, koska 

jo karsintakisoihin USA:an on vai

kea saada naisia Euroopasta tai 
muualta korkeiden matkakustan

nusten vuoksi. 

Ultimatejoukkueiden valinta pe

rustuu Saksan ensi kesän MM-ki

soissa pelattuihin otteluihin. Valin

nassa huomioidaan jokaisen maan 

kolme parasta sijoitusta kaikissa sar

JOlssa. Koska Akitassa pelataan 

ultimate co-ed -sarjana, täytyy maal

la olla myös co-ed -joukkue Saksas

sa edustamassa. 

Ultimatekiekko jen 
valmistukseen kilpailua 

Ultimatekiekkojen valmistajia 

tulee tulevaisuudessa olemaan kol

me yhtiötä. 

WFDF toivoo valmistajien väli

sen kilpailun jatkavan kiekkojen ke

hittämistyötä sekä pitävän hinnat 

kohtuullisina. 

Useita testejä, kuten tuuli testin, 

ovat läpäisseet Discraftin, Innovan 

ja Wham-O:n valmistamat ultimate

kiekot. 

Tulevaisuudessa potentiaalinen 

valmistaja on myös Pulsar. 

MIKÄ WFDF? 
WFDF eli World Flying Disc 
Federation on kansainvälinen liito
kiekon kattojärjestö. Siihen kuulu
vat jokaisen maan kansalliset jär
jestöt, joihin kuuluvat niin 
ultimaten kuin yksilölajienkin har
rastajat. WFDF:n päätarkoituksena 
on kehittää liitokiekon kansainvä
listä yhteistoimintaa ja ylläpitää la
ji n jatkuvuutta. 

WFDF:n puheenjohtaja on 

amerikkalainen Bill Wright. Järjes
tön päätoimipiste on Fort 
Collinsissa, Coloradossa. 

WFDF kokoontuu kaikissa MM
tason maajoukkueturnauksissa. Ko
kouksiin osallistuvat jokaisen maan 
kattojärjestön valtuuttamat henki
löt. Suomesta kokouksissa ovat käy
neet muun muassa Juha Jalovaara 
ja viimeksi Tarja Koivikko yksilö
lajien MM-kilpailujen yhteydessä. 

SIDELINE 
Sponsorit tunkevat 
liitokiekkoiluun 
Eräs liitokiekkoilija on ryhtynyt 
samaan mihin vuorikiipeilijä 
Veikka Gustafsson. Hän on aloit
tanut itsensä markkinoinnin. En
simmäinen sponsori on Osuus
pankki. Toivottavasti tuotteis
taminen lisää pelivoimaa ja 
peliaikaa. Mutta miksi vain itse
si? Hei sähän pelaat joukkue
lajia... koko jengi olisi pitänyt 
saada samaan kuvaan. 

Montako ruusua 
Skotlannista? 
Kisoissa on taas sählätty peli
ajan ulkopuolella. Uusia joukku
eiden välisiä pariskuntia on näh
ty niin julkisesti kuin vähemmän 
julkisestikin. 

Onnea kaikille aloitteleville. 
Pian teidätkin otetaan Frisbarin 
tuttu juttu -erikois-numeroon. 
Me nimittäin tiedämme keitä te 
olette. 

Ei niin hyvä hoito 
Osalla ei kuitenkaan käynyt 
hyvä kisaflaksi. Eräs neito oli 
kuulemma pitänyt kisoista, mut
ta kisa hoidossa olisi kuulemma 
ollut parantamisen varaa. Joku 
tuntekoon piston sydämessään. 
Menikö tankkaus pieleen~ 

Stidi tuoksuu hyvälle 
Hei Liquidisc! Pitäkääpä var
muuden vuoksi omat luontais
tuotedopingtestit. Timo Vaski
olla saattaa olla ylikorkeat aro
maattiset arvot. Hänet on nähty 
Brysselin lentokentällä Body 
Shopissa innokkaasti testaile
massa erilaisia aromaattisia 
öljyjä ja muita aromaterapia
tuotteita. 

Olisiko tässä syy ilmiö
mäisiin suorituksiin niin kentällä 
kuin sen ulkopuolellakin (maali
en ja muiden kohteiden hoita
misessa)? Stidi, ei ole kivaa. 
Muut tulevat kateellisiksi. 
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Valmiiksi katettuun 
näkökulma 

SUOMALAINEN liitokiekkoilu elää 

merkittävien haasteiden keskellä. 

Liitokiekkoliiton useita vuosia posi

tiivisena jatkunut jäsenmäärän kehi

tys on pysähtynyt parin viime vuo

den aikana. Samaan aikaan olemme 

ainakin ultimatessa säilyttäneet 

tuntumamme maailman huippuun, 

kuten Liquidiscin ja suomalaisten 

naisjoukkueiden hyvät sijoitukset 

Skotlannin MM-kisoissa todistivat. 

Mennyt kesä oli jälleen kerran täyn

nä satsausta kilpaurheiluun, mistä 

osoituksena oli kaikkien aikojen 

runsaslukuisin MM-ultimateen 

osallistunut suomalaispelaajien 

joukko. 

Henkilökohtaisen urheilu-

suorituksen maksimoinnin keskellä 

jotain on kuitenkin päässyt unohtu

maan: lajimme jatkuvuus ja kansain

välinen menestys ovat suoraan riip

puvaisia siitä, kuinka paljon uusla, 

nuoria harrastajia saadaan. 

Liiton perustoiminnot 
on saatu kuntoon 

Jari Mäkisen kipparoimana Ja 

J onna Saarisen toimiessa perä

miehenä liittomme elintärkeät toi

minnot on varmistettu kuluneen 

vuoden aikana. Talous on saatu 

raiteilleen, jaosmalli on ajettu sisään 

ja sääntöuudistus on viety läpi. 

Käytännössä liiton toimintaa on 

pyöritetty noin 15 hengen porukalla, 

johon ovat kuuluneet toiminnanjoh

taja, hallituksen jäsenet sekä jaosto

jen jäsenet. Lisäksi Frisbarin päätoi

mittajat ovat vieneet eteenpäin liiton 

tiedotus tehtävää. 

Vajaan 20 hengen joukko tuottaa 

omien päätöidensä ohella liiton mo

nimuotoiset palvelut. Suomalainen 

kuluttaja on tottunut vaatimaan ja 

mielestäni liittomme on kyennyt ko

konsa huomioonottaen vastaamaan 

näihin vaatimuksiin melko hyvin. 

Runsaat 300 kuningaskuluttajaa 

ovat mielihyvin ottaneet tarjotun 
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makupalan vastaan ja hotkaisseet 

sen menemään kisamatkoineen, 

SM-sarjoineen päivineen. Onko täs

sä jotain väärää? Jokainenhan on 

maksanut 150 markan jäsenmaksun 

vastikkeeksi kuluttamastaan tuot

teesta. 

Liitokiekkoilu ei ole 
vielä valmis tuote 

Vastaan, että on I Liitokiekkoilu 

ei ole valmis tuote kulutettavaksi. Se 

on meidän yhteinen projektimme, 

joka kehittyy vain, jos jokainen 

meistä aktiiveista suostuu siirty

mään kuluttajan roolista palvelun 

tuottajan rooliin. Muuten yhteinen 

kakkumme on pian syöty loppuun. 

Jari Mäkinen on syyskokouk

sessa vetäytymässä puheenjohtajan 

paikalta. Hallituksessa on vapautu

massa muitakin tuoleja. Lisäksi tar

vitaan maajoukkuevalmentajia vetä

mään Saksan MM-kisoihin lähetet

täviä joukkueita. Liiton organi

saatiossa on siis lähiaikoina kymme

nen tehtävää vailla miehitystä. J 0-

kainen niistä on omalta osaltaan 

merkittävä. 

Pitäisikö jokaisen siis olla tyrkyl

lä jaostoihin tai liiton hallitukseen? 

Ei tietenkään. Jokainen seura tar

vitsee omat avainhahmonsa, jotka 

ovat valmiit huolehtimaan seuran 

toimivuuden kannalta elintärkeistä 

tehtävistä: valmennuksesta, peli- ja 

harjoitusvuoroista, matkajärjeste

lyistä sekä taloudesta. 

Demoryhmälle 
satelee pyyntöjä 

Liittomme heikon uusiutumisky

vyn syy on ollut, ettemme ole kyen

neet tarjoamaan riittävän helppoa 

mukaantulokanavaa uusille harras

tajille. Asiasta on puhuttu paljon, 

mutta tähän mennessä tehty on mel

ko vähän. Aktiivisimpia ovat olleet 

Laura Salmikivi ja Kaisa Rönnqvist, 

jotka ovat pyörittäneet demoryhmää 

ja koordinoineet juniori tempauksia. 

Kiinnostusta lajiamme kohtaan on 

runsaasti, jos vain kykenemme vas-

pöytään? 
taamaan annettuun haasteeseen. Vii

me aikoina on käynyt jopa niin, että 

demoryhmä ei ole kyennyt täyttä

mään kaikkia liittoon tulevia 

demopyyntöjä miespulan vuoksi. 

Pelkkä demoilu ei kuitenkaan 

riitä. Kohtuullisenkin kasvun luomi

nen vaatii toimintaa laajemmalla rin

tamalla sekä selkeää portaittaista 

etenemismallia, jonka avulla 

liitokiekkoilusta innostuneista nuo

rista tehdään vähitellen seuratason 

pelaajia. Resepti on suhteellisen yk

sinkertainen, käytännössä jo BO-lu

vulla kokeiltu ja toimivaksi havaittu. 

Koulujen kerhotoimintaa 
on kehitettävä 

Meidän on päästävä koulujen 

kerhotoimintaan mukaan. Välittö

mästi on asetettava tavoitteeksi aina

kin 15-20 liitokiekkokerhon perus

taminen. Kerhojen rinnakkaismalli

na voidaan pitää seurojen järjes

tämiä peruskursseja. 

Liiton on järjestettävä aloitteli

joille suunnattua säännöllistä 

alkeiskoulutusta, jonka avulla ylite

tään kerhotoiminnan ja seura

toiminnan väliin jäävä kuilu. Käy

tännössä tämä tarkoittaa ohjattuja 

harjoitusvuoroja. 

Seurojen on avauduttava otta

maan uusia pelaajia vastaan. Tilanne 

vaihtelee tällä hetkellä seurakoh

taisesti. Osa seuroista on selvästi 

muita ulospäin suuntautuneempia. 

Tässä on siis entisten kuningas

kuluttajien, nykyisten aktiivi

jäsenten työsarka: koulun liikunta

kerhojen vetäjiksi, peruskursseja pi

tämään, liiton demoryhmän 

jäseneksi tai aloittelijoiden harjoi

tuksia pitämään. Yhden illan viikos

sa voi uhrata tärkeälle asialle, jos yh

teinen tahtotila saadaan aikaan. Lii

ton tehtäväksi jää struktuurien 

järjestäminen, koordinointi, tiedot

taminen sekä yhteisten tapahtumien 

järjestäminen koululaispelaajille ja 

muille aloittelijoille. 

Juha Jalovaara 



tulospörssi 
Ultimaten SM-turnaukset Junioreiden SM-turnaus 

Yyterin 

24.-25.7. Rajamäki 17.7. Sipoo 
rantaturnaus 

avoin Atletico-Team 15-7 sas - Team 13-9 
31.7.-1.8.99 

sas - Vaasa 18-6 Atletico - EUC 1 1 - 15 EUC - sas ladies 13-4 Lempäälän Kisa - EUC 5-13 

Discus - Liquidisc 16-18 Discus - EUC 15- 13 sas - sas jr. 13-6 Porin Mustavaris - sas 9-13 

STeam- HUT5-18 Team - sas ladies 13-0 Turku Terror - Porin Musta-

Alempi loppusarja: 28.-29.8. Tali, Helsinki EUC - Team 3-13 varis 13-7 

Turku Terror - Vaasa Saints 18-8 Flyers - sas 4-1 8 sas jr. - sas ladies 7-10 sas - Lempäälän Kisa 13-7 

Ylempi loppusarja: sas - EUC 13-3 EUC - Turku Terror 2-13 
sas - Discus 5-18 

sas - HUT 3-18 sas jr. - Team 0-13 Lempäälän Kisa - Porin 
Steam - HUT 5-18 

Liquidisc - STeam 18-5 sas ladies - sas 3-13 Mustavaris 3-13 
Steam - sas 21-20 Turku Terror - sas 4-13 Steam - Discus 7-18 Flyers - Liquidisc 5-18 EUC - sas jr. 1 3-2 

Discus - HUT 14-18 Finaali:Team - sas 5-13 Porin Mustavaris - EUC 13-4 
Discus - HUT 14-18 

Flyers - Liquidisc 6-18 Pronssiottelu: Porin Musta-

Flyers - sas 16-18 
Liquidisc - Steam 18-6 

Junioreiden pistepörssi varis - EUC 13-4 

Liquidisc - HUT 18-16 
Flyers - Discus 1-18 Loppuottelu:Turku Terror -
Liqudisc - HUT 18-0 (luov.) seura s m yht. sas 12-13 Liquidisc - sas 18-9 naiset 1 Ville Mykkänen sas 26 11 37 

Flyers - Discus 3-18 Discus - Team 15-5 2 Antti Elonheimo Team 16 6 22 
Liquidisc - Discus 18-12 EUC - Atletico 15-12 3 Marja Elonheimo Team 18 3 21 Brit Open Steam - Discus 6-18 Discus - Atletico 16-14 4 Jyri Huhtala sas 7 14 21 
HUT - sas 18-5 5 Niko Nieminen sas 11 8 19 1. UTI 
Steam - sas 18-6 Finaalit 4.9. Leppävaara 6 Ella Niini Team 3 16 19 2.Catch 22 
Flyers - Team 10-18 

avoin 71da Similä Team 7 9 16 3. Doughminatrix 
HUT - Flyers 18-4 8 Henkka Heinisaari Team 2 13 15 3.Chevron Action Flash 
naiset Liquidisc - HUT 23- 21 (finaali) 

9 Juha Suomalainen sas 5. Deep South Mentality 
Discus - STeam 18- 7 (pronssi) 7 8 15 

EUC - Discus 15-5 10 Maija Kimpanpää EUC 7 6.Sun Creteil 
naiset 7 14 

Atletico - Team 15-4 11 Olli Nieminen SOSjr. 9 4 13 7. Fluid Druids 
Team - EUC 2-15 EUC - Atletico 18-14 (finaali) 8. Blue Arse Flies 

Discus - Team 15- 7 (pronssi) 12 Atte Tanskanen EUC 9 4 13 
Team - Discus 9-1 5 9. Red 

10. Point Black 

Ultimaten seura-MM-kilpailut, St. Andrews, Skotlanti 7.-14.8.1999 Yksilölajien MM-kisat 
Kalmar, Ruotsi 
Yleismestaruus: 

avoin 
Discus - Feldrenner 15-13 
Discus - WSL Ali Stars 5-15 
Liquidisc - Free Flyers 15 -4 
Liquidisc - Skogshyddans 14-15 
HUT - Bombers 15-8 
HUT - Pookas 15-6 

Discus - UTI 11-15 
Liquidisc - Wall City 15-4 
Liquidisc - SOUP 15-6 
HUT - Cota Rica 15-5 
HUT - Houston Houndz 15-16 
HUT - King Brown 10- 15 
HUT - Condors 3-15 
Discus - Too Bad 15- 5 
Discus - SOUP 15-4 

Liquidisc - Bombers 15-9 
Liquidisc - Ring af Fire 15-13 
HUT - Feldrenner 15-13 

HUT - Catch 2215- 10 
Discus - thebigez 15-7 
Liquidisc - Flying Angels 15-7 
Liquidisc - Feral18-15 
Skogshyddans - HUT 17-15 
Liquidisc - Zamperl15-8 

Liquidisc - Carnegie 15-9 
(kvartsi) 

Discus - Wall City 9-15 
Discus - Ultimatum 15-10 
HUT - Free Flyers 15-12 
Liquidisc - Skogshyddans 17-16 
(semi) 

HUT - Flying Angels 5-15 

HUT - Chevron AF 15-10 
Discus - Cynics 15-5 
pronssi: Condors - Skogshyddans 
14-12 

finaali: DoG - Liquidisc 20- 18 

naiset 
Atletico - Smisses 15- 3 
Atletico - Liberos 15-5 
Discus - Women on the Verge 3-15 
Discus - Loquitos 15-2 
Espoo - Red Lights 15-2 
Espoo - Bombers 13-14 
Atletico - Raging Wahine 15-2 
Atletico - Lady Godiva 6-15 

Discus - Spiral1 0-14 

Discus - Skogshyddans 6-15 
Espoo - Schwa 10-15 
Espoo - Twin Peaks 15-6 
Atletico - Carnegie 10-15 
Discus - Four Non Blondes 15-2 
Espoo - Ozone 11-15 
Atletico - Condors 17-16 
Discus - Schwa 9- 15 

Espoo - Spiral15-12 
Atletico - Bliss 13-15 
Atletico - Barbarians 15-10 

Espoo - Women on the Verge 7-15 
Discus - Ozone 15-1 1 
Espoo - Discus 15-12 
Atletico - Seven Green Bottles 15-7 
Espoo - Skogshyddans 15-10 
Discus - Red Lights 15- 8 

Espoo - Lady Godiva 6-15 
(kvartsi) 
Atletico - Women on the Verge 4-
15 (kvartsi) 

Discus - Liberos 15-12 
Espoo - Atletico 15-8 

Espoo - Bliss 6-1 5 
Atletico - Carnegie 6-15 
Discus - Red Lights 14-16 
Discus - Skogshyddans 12-15 
pronssi:Spiral- Lady Godiva 15-9 
finaali: Women on the Verge -
Schwa 19-13 

co-ed 
HUT - Fingers 15- 6 

HUT - Throws of Passion 15-10 
HUT - Mild Mannered Janitors 
15- 2 

HUT - Pira Haku 15-7 
HUT - Where's Bob 15-6 
HUT - Osaka Natto 15-13 
HUT - FLAP 15-7 
HUT - Manitou 11 - 13 
HUT - Ripplt 5-15 

HUT - Pira Haku 7-15 
HUT - Fingers 13-15 
pronssi: Ripplt - Manitou 15-9 

finaali: Red Fish Blue Fish - Osaka 
Natto 14-12 

Masten finaali: Cigar - Return of 
the Red Eye 19-10 

Avoin (101 osanottajaa) 

1. Sune Wentzel, NOR 
2. Conrad Damon, USA 
3. Christian Sandström, SWE 

19. Roope Pehkonen, FIN 
Naiset (27 osanottajaa) 
1 . Amy Bekken, USA 

2. Regina Olnils, SWE 
3. Beth Verish, USA 
10. Tarja Koivikko, FIN 

Sune Wentzelistä tuli 
jälleen yleismestari. 
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Olli Visamo (56) 
Talontie 3-5 A 3 
00320 HELSINKI 

KILPAILUKALENTERI 1999 
15.10." Ui TIMATE~, ILMO(nAUTUMISAIKA 
HALLI ;;~tv\-SARJAAN~i PÄÄTT'(I~\l!"\! 
30.-l1:10 ULTIMATE: NSU"[Z 

OPISKELIJATURNAUS, VAASA. 14.-15.11. 
UlTIMATE: HALLlTURNAUSt RIIKA, 
LA TVIA.9 . %tw' 1ft 

20.-21.11. ULTrMATE: HALLI-SM 1. 
OSATURNAUS. MARTINHALlI, HYVINKÄÄ 
& TOINEN HALLI 
11.-12.12. ULTIMATE: HALLI-SM 2. 
OSATURNAUS. MARTINHALLI, HYVINKÄÄ 
& TOINEN HALLI 

8.-9.1. ULTIMATE: VINTERTROFEN

KUTSUTURNAUS, GÖTEBORG. 
22.-23.1. ULTIMATE: HALLI-SM 3. 
OSATURNAUS, Espoo. . 
12.-13.2. ULTIMATE: HALU-SM 4. 
OSATURNAUS, Espoo. 
26.-27.2. ULTIMATE: HALLI-SM 5. 
OSATURNAUS, Espoo. 
11.3. ULTlMATE:HALLI-SM 

LOPPUOTTELUTAPAHTUMA. 

5.-12.8. ULTIMATE: MM-KILPAILUT, 

HEILBRONN, SAKSA. 


