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aas on yksi toimintavuosi takanapäin. Onko laji lainkaan mennyt
eteenpäin? Voimmeko ylpeänä kenelle tahansa sanoa harrastavamme kiekkogolfia ja olla varmoja siitä, että kuulija tietää mistä on kysymys? Entä ultimate, maailman
uusinjoukkueurheilulaji? Itsestään selvää on, ettei lajia,
jota maailmassa on harrastettu laajemmin runsaat 20 vuotta ja Euroopassa runsaat 10 vuotta, voida muutamassa
vuodessa viedä koko kansan tietoisuuteen.
ikä on Suomen liitokiekkoliitto? Se ei ole mikään
ihmeellinen elin, joka määräilee toimintaajajakaa
pohjattomasta arkusta rahaa haluamiinsa tarkoituksiin.
Se on liitokiekkoilua harrastavien yhteenliittymä, jota
yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan hallitaan. Sen tavoitteena on kehittyä siten, että kaikilla jäsenillä olisi paremmat mahdollisuudet ja olosuhteet lajin harrastamiseen. Käytännössä se on yhdessä valittujen yksittäisten
ihmisten työpanoksia ja rahatkin ikävä kyllä toistaiseksi
joudutaan keräämän harrastajilta jäsenmaksuina, joten
niitäkään ei riitä ylenmäärin jaettavaksi. Jokaisen pitäisikoko ajan muistaa omat vaikutusmahdollisuutensa liiton toimintaan.
iitokiekkoliitto on viime vuonna toiminut erittäin
hyvin ja ansiokkaasti! Vai mitkä johtopäätokset
olisi vedettävä siitä, että vain parikymmentä aktiivista
vaivautui paikalle syksyn liittokokoukseen ja antoi hallitukselle täyden luottamus lauseen valiten sen valtaosin
uudestaan. Todellisuudessa tällaisen osanoton jälkeen
pitäisi olla erittäin huolissaan liiton jäsenten passiivisuudesta. Onneksi vastapainona olen voinut havaita seuratoiminnan aktiivisuuden lisääntymisen,joka on lajin kasvun moottori nyt ja tulevaisuudessa. Mielelläni näkisinkuitenkin resursseja myös liiton organisaatiossa, jotta
kasvu ja harrastus kyettäisiin pitämään niissä raameissa,
jotka yhdessä on hyväksi nähty.
altionapua ja lajin hyväksymistä liikuntalain piiriin
anouiin opetusministeriöstä viime syksynä vuodeksi 1989. Anomuksen käsittely on 'kesken', mikä tarkoittaa sitä, ettei anomusta vielä hyväksytty. Yksilöityä
syytä ei hyväksymättömyyteen ole ilmoitettu, mutta tärkeimmät syyt valtion avun eväämiseen lienevät lajin le-
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vinneisyys (valtakunnallista liikuntatoimintaa) ja toiminnan· laajuus (jäsenmäärä). Liitolla on tällä hetkellä
noin 900 jäsentä, joista 250 on aktiivijäseniä. Aktiivijäsenmäärän kasvu on useana vuonna peräkkäin ollut noin
20 %, mikä toistaiseksi on ollut riittävä määrä liiton re- .
sursseihin nähden. Koska absoluuttiset jäsenmäärät tuntuvat päättäjille olevan merkitseviä, on yhä tarkeämpää
saada mahdollisimman paljon harrastelijoita ja sunnuntaigolffaajia liiton jäseniksi. Jäsenmäärien kasvu aiheuttaa paineita liiton "toimistossa", koska jo nyt rutiiniasioiden pyörittäminen vie valtaosan sihteerin ja tiedotuspällikön ajasta. Osa-aikaisen sihteerin paikkaaminen
edellyttäisi kuitenkin valtionavun saamista, mikä edellyttää lisää jäseniä. Jäsenistä helpoimmin hoidettavia .
ovat tukijäsenet, joiden jäsenmaksuilla ei ole ala- eikä ..
ylärajaa, joten kaikki värväämään sukulaisia liittoon tukijäseniksi.
uluvana vuonna kasvoi lajista kiinnostuneiden
määrä selvästi. Keväästä alkaen tuli jatkuvasti kyselyjä mahdollisuuksista tulla pitämään lajiesittelytilaisuuksia eri kouluihin, liikunnanohjaajille tai harrastajaryhmille. Näiden tilaisuuksien järjestämisestä selvittiin
ainoastaan yksittäisten pelaajien ja muutamien seurojen
työpanoste'n avulla, josta kiitokset kaikille osallistujille
yhdessä ja liitokiekkoseura Atleticolle vielä erikseen. Lisäksi voin onnitella uusien pelaajien värväämisestä lähes
kaikkia muita joukkueita, paitsi Liito-oravia, joiden
keski-ikä ylitti kunniakkaan 30 vuotta viime lokakuussa.
Iästään huolimatta runsaan pelikokemuksen siivittämänä
se kuitenkin sijoittui heti Atleticon jälkeen toiseksi parhaaksi suomalaisjoukkueeksi ultimaten seurajoukkueiden MM-turnauksessa Kölnissä.
~jin levitys ja~u~ tulev~n.a v?onna normaali~ seuraJa koulutustOlmman hsäksl SLL:n osalhstuessa
7-8.6 SVUL:n "TÄHTIKIMARA - urheilun suurleiri"
-tapahtumaan. Kiekkogolf- ja ultimate-toimintapisteet
perustetaan leiri alueelle Vermoon ja Taliin. Projetin hoitamiseen tarvitaan vapaaehtoisia, joten siinä aihe hyvälle
uuden vuoden lupaukselle.
Terveisin
Eero Alperi
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Meidän suomalaisten
liitokiekkoilijoiden on opittava
maksamaan laadusta

V
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ain kymmenkunta vuotta
sitten suomalainen liitokiekkoilija merkitsi jotakin kehittymllWnlll ja hänen osaamisensa
taso oli heikko. Nyt suomalainen liitokiekkoilija merkitsee korkeaa osaamisen ja tieIl\misen tasoa sekä arvonantoa Kuunnellessani sekä ultimate-pelaajia ettll muita
liitokiekkoilijoita ja näin saamaani aineistoa muokatessani näin edessäni mielipidetiedustelun, joka pelästytti minut. Sen mukaan suomalaiset uskovat, etlll ruotsalaiset
ovat ultimaten pelaajina parempia Yksi
kaveri sanoi: "Me odotamme liikaa puoliaikaa ja pelin päättymislll, sen sijaan etlll
tekisimme töitä." Toinen julisti: "UseimTimoVaskio
mat suomalaiset ultimate-pelaajat eivät tee
mitään sen yli, milll ei ole nimenomaisesti määrätty." Tai:
"Veikkaan, etlll ruotsalaisilla on vain into painaa päälle." Muuten, jos kuulen vielä jonkun sanovan: "Se työ ei kuulunut minulle tai ei ollut minun mieheni, joka teki maalin", taidan menettää malttini.
Tässä mielipidetutkimnksessa suomalaiset liitokiekkoilijat puhuvat toisista suomalaisista liitokiekkoharrastajista! Milll
ylpeydelle on tapahtunut IlIssä maassa? Joitakin asioita ei sanota ääneen - niihin vain uskotaan. Mihin me oikein menemme, jos ajattelemme itsesll\mme näin? K uinka voimme kilpailla, jos sanomme jo kättelyssä: "Tuo kaveri on parempi kuin
minä"? Pahinta on, etlll seikka ei näylll huolestuttavan ketään.
Voitteko esimerkiksi kuvitella mikä meteli Washingtonissa
syntyisi, jos jokin tutkimus osoittaisi amerikkalaisten sanovan,
etlll venäläiset ovat parempia sotilaita?
Suomalaisten liitokiekkoilijoiden ennakkoluulon toisia
suomalaisia kohtaan on aika hävitä. Japanilaiset ostavat kalliimpia ja huonompia tuotteita, kunhan ne vain ovat Made in
Japan. Me teemme päinvastoin. Uskomme, että kaikki mikä on
ulkomaalaista on parempaa. Suomalaiset voivat hullaantuaranskalaisesta viinislll tai sveitsiläisesIlI snklaasta, mutta nyky-ultimaten taktinen osaaminen on lähtöisin meiltä. Meillä on taktinen osaaminen, johon mikään muu eurooppalainen maa ei ole
yllllnyt. Ja nyt suomalaiset sanovat, etlll suomalaisilta puuttuu
potkua!
Yksinkertaisesti sanottuna laatu on tarkeää, koska se ratkaisee, kuinka kilpailukykyisiä olemme. Meidän on kilpailtava
jo lähes koko maapallon käsitlllvällä kenll\llä. Me emme ole
kunkkuja. Me emme voi sanella sääntöjä. Taktinen ja tekninen
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osaaminen sekä uudet ideat eivät ole yksin
meidän. Me olemme tavallisia kisailijoita,
emmekä voi ikinä jäl!dä lepääntään laakereille, koska kilpailijat painavat päälle. He
eivät todc:u ratissa, ja heidän pyrkimyksensä laadun parantamiseksi ovat myös tuoneet tuloksia. Ja siksi meidän on kääritlllvä
hihat ylös ja ruvettava tekemään töitä.
Kilpailukykyhän lähtee siilll, etlll
pystyy tuottamaan parempia tuotteita (lue
pelaajia) kuin kukaan muu sellaisilla uh. rauksilla, jotka pelaajat hyväksyväL Kaikki haluavat parasta halvimpaan mahdolliseen hintaan. Siili kutsutaan arvoksi.
Uskokaa pois, jos pelaajan tarjoama laatu
on siihen uhratun ajan ja rahan arvoinen,
hän on kilpailukykyinen.
Laatuun liittyy puoli, josta kukaan ei halua ikinä puhua
Laatu ei ole ilmaista. Moni tuntee laadun, kun näkee sen, ja se
maksaa. Jotkut katsovat, etlll suomalaiset liitokiekkoilijat kulkevat jälkijunassa yksilöllisten taitojen osalta. Mutta he unohtavat yhden seikan: ensimmäisessä luokassa maksetaan ensimmäisen luokan hinta.
Joskus on pysähdytlllvä ajattelemaan, kuinka paljon laatua oikein tarvitsee (lue: kuinka hyväksi pelaajaksi oikeastaan
haluaa kehittyä). Jotkut naiset maksavat 10.000 mk iltapuvusta,
joka ei ole muuta kuin pala kangasta. Eli kuinka paljon ollaan
valmiita maksamaan laadusta? Voiko tulla llIydelliseksi pelaajaksi? Se saattaa olla mahdollista, mutta vie aikaa 15 vuotta 3
vuoden sijasta. En ole vanna, etlll edes jenkeillä on llIydellislll
liitokiekkoilijaa, tai etlll Rolls Royce olisi llIydellinen tuote omassa miljoonan markan luokassaan.
Valitettavasti monet ajattelevat IlIssä maassa: "Haluan
laatua. mutta en halua maksaa siitä." Arvatkaa milll. Molempia
ei voi saada. Jos suomalaiset liitokiekkoilijat aikovat vakavissaan kilpailla maailmalla, meidän on hyväksytlllvä se, etlll se
myös maksaa ja vaatii aikaa.
Jutun opetus on: Suomen on parannettava kilpailukykyään. Mutta kuinka kilpailukykyiseksi haluamme tulla - ja
minkä hinnan olemme valmiita maksamaan siilll? Haluammekokilpailla Ruotsin kanssa omaksumalla sen pelityylin vai Belgian kanssa alentamalla omia vaatimuksiamme ja heitll\mällä
laatusanat roskakoriin? Olemmeko valmiita uhraamaan valtaosan elämänlaadustamme kilpailun hyväksi? En usko. Jos kilpailukyky supistetaan siihen, kuka menestyy helpoimmalla
halvimmalla, suurin voittaja on samalla suurin häviäjä.

USA:n miesten finaalissa huudettiin 62 foulia!

Aktiivisia tarkkailijoita
kaivataan ultimateen
Steve Courlang,
South Bay Tsunaml

heitli huudetaan, kun pelit käyvät
tärkeiksi. Jokaisessajoukkuccssa
on kourallinen pelaajia, jotka manipuloivat sääntöjä joukkueensa

elattuani viidessä viimei-

eduksi huutamalla kyseenalaisia

sestli kuudesta NationaJsin (USA:n mestaruussarja) finaalista minulla on ainutlaatuinen tilaisuus kommentoida
disttessing osaa pelistämme: yhä
bs.ava "foul" (virhe-) huutojen
määrä tJ!rkeissä kamppailuissa,
erityisesti USA:n loppuotteluissa. Vuosien mittaan yleisölle on
tullut tavaksi laskea Nationalsin
finaalin roul-huudot Tämänvuotinen loppuottelu löi ennätykset
hälyttlivällä 62 huudolla.
Vaikka UPA (Ultimate Players Association) on yrittänyt korostaa jälleen ultimaten Pelin
Henkeä (Spirit of the Game), vir-

ja "niin-ja-näin" -virheitä. Niin

P

kauan kuin sääntöjä ei muuteta,
huonot huudot jatkuvat Turhat
huudot tappavat ultimaten kau-

neuden. jännityksen, hengen ja
markkinoitavuuden. Ionkin täytyy muuttua Tässä on minun mlkaisuni.
Ultimate on ainoa urheilulaji,
joka periaatteessa kannustaa joukkuetta huutamaan turhia virheitä ja vahingoittamaan vastustajaa. Kaikissa muissa lajeissa
rikkomisesta on haittaa. Amerikkalaisessa jalkapallossa joukkue
menettää edettyjä jaardeja. jalkapallossa saa vapaa- tai rangais-

tuspotkun ja jääkiekossa j oukkue
joutuu pelaamaan vajaalukuisena. Ultimaten ainoa haitta on pelin pysähtymisestä seuraava turhautuminen. väittely ja vihdoin
pelin jatkuminen siitä mihin jäätiin . lUo ei ole mielestäni oikea
tapa rankaista joukkuetta.
Ongelman
ratkaisemiseksi
tarvitaan vain neljä aktiivista
kentän ulkopuolista tarkkailijaa.
Ensiksikin lähin tarkkailija huutaa välittömästi kaikki kentän rajojen ylitykset (Miksi vitsiksi onkaan muodostunut pelaajan väitös, ettli "Minä näin tilanteen parhaiten",lrun hän väittää näkevänsä jalkansa samalla kun leijuu
kentän ulkopuolelle liitävän kiekon perässä). Toiseksi jos pelaaja
kiistää virheen, lähin tarkkailija
(ei ryhmä tarkkailijoita) astuu vä-

litWrnästi kentälle. Pelaajalla on
viisi sekuntia aikaa päättää, kiistliäkö hän virheen. Jos hän kiistää, tarkkailijalla on kolme vaihtoehtoa: 1. hyväksyä virhe-huuto,
2. hyväksyä virheen kiistliminen,
3. pyytliä pelaamaan tilanne uudelleen. Ei keskustelua Yhdeksänkymmentä prosenttia keskusteluista ei aiheuta muuta kuin
ajan hnkkaa, kutkeria tunteita ja
tekee ulti.matesta i-k-ä-v-ä-ä.
Tässä on haitta. Kun virhehuuto kiistetään, tarkkailija antaa
virheen pelaajalle, joka on huutanut turhan virheen (huutaen virheen, jota ei olisi pitänyt huutaa)
tai kiistänyt selvän virheen.
Aivan kuten koripallossa. kun
virhetili tulee täyteen, pelaaminen siinä pelissä loppuu siihen.
Ultimatessa jääryään kiinni toisen kerran turhasta huudosm lentää suihkuun. Kaksi turhaa huutoa nimittäin jo häiritsevät peliä.
Tämän disinsentive ollessa voimassa pelaajat tuomitsevat silti
vielä itse pelin. Mutta nyt he ajattelevat kahdesti ennen kyseenalaista virhe-huutoa tai automaattista virheen kiistämistä.
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Liito-oraville pönttöjä
Turku, 3_10. (STTl
Varsinais -Suom en ja Satakunnan Luo'
säilyttämään katoavaa liito-orava~
pesimispönttöjä. Samalla tehdään I
eläinlajin levinneisyyden selvitt
Liito -o ravien esiintymistä on tu'
alueella. Yleisötietoja on saatI
yksilöstä. Suurin osa niistä a~
kolopuussa. Kartoitus päättyy
Liito-oravan pääelinalue on
lajia ei enää esiinny. Vai~
vähentynyt viimeiset 40 v '
pesii vanhassa haapapuu r
luonnosta. (STT)
mv

Rakentaminen .hävittänyt
Helsingistä liito-oravat
Helsingin
ympllristölautakunnan teettllmän selvityk-

sen mukaan IiitCHlravat ovat
häviDnee.t kaupungista. Viime kesänä ei Helsingin
alueella enää nähty ain~ua.-,
kaan, ei edes Haltialassa ' jOka seulottiin tarkkaan. tutkijoiden mukaan rakentaminen
on p'irstonut metsiköt eristykstin toisistaan, eivätkä
suuria aukeita karttavat liito-oravat ole kestäneet sitä.
Liito-oravia tavattiin Helsingissä ainakin vielä \97o-lu.vulla. Selvitys liito-oravien "
kohtalosta on Helsingin laa-·'
jan eläimistötutkimuksen en6~ainen

Liito-oravat
oikaisee

13:42

osa.

Liito-oravan metsä vaarassa Vantaalla
Uhanalaisia liito·oravia asuu
Vantaalla 25 alueella, joilla metsä
o n kyllin vanhaa ja le htipuuvallaista. Vantaan ympäristölauta·
kunnan mielestä hakkuulupaa ei
tulisi antaa Riipilässä olevaan
monipuoliseen metsään, jonka
purolaakson haavikossa asustaa
tiito-oravia. Lautakunta tahtoo .
että yb i Vant31'1n viide.~I ~ ,a"rvok.

kaimmasta metsästä pitäisi hank-

kia kaupungin omistukseen. Ko.

ko Vantaan Itäsittäneessä liito-

oravien inventoinnissa useimmat
esiintymäl olivat Yestrassa Van- .

.

taan länsireunalla lähelJä Espoon ,
rajaa. Espoossa näitä öisin liikku, '

,

via pikkuoravia asustaa 50 aJueel- '
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Lehdistössä i1mestyneiden virheellisten kirjoitusten johdosta Liito-oravat
ilmoittaa, että emme ole
suinkaan jättämässä Helsinkiä, Arkistojemme mukaan selvästi yli puolet
Liito-oravista asuu pääkaupungissa eivätkä mitkään
muuttoennusteet indikoi tilanteen muuttuvan, Vantaalla pidämme yhtä Liitooravaa, jotta koko pääkaupunkiseutu olisi hallinnassamme. Tänä osin tilanne
ei tule muuttumaan.
Mitä tulee Maailman
luonnonsäätiön miljoonatukeen Liito-oravien suojelemiseksi i1moitamme, että
molemmat osapuolet haluavat pitää sopimuksen yksityiskohdat salaisina.
Pönttöjen käyttö asuinsijoina ei nykyisen Liitooravastandardin mukaan
ole enää mahdollista puutteellisen varustuksen ja
pienien tilojen johdosta,
mutta olemme valmiit lahjoittamaan mahdollisesti
meille tulevat pöntöt esimerkiksi Waasan WetoWoiman pojille opiskelijaasunnoiksi Helsingin rajaalueiden metsiin.
Liiro-oravat ry
Toimitusjohtaja
Klaus Korpela

Tampere 13.12.1989

Mikä Turussa hävitään,
se Tampereessa voitetaan
Antti Lod, Talikko

T

ainäin pääsi käymään ai-

dessä viettäneet jouk:1ruetoveruk-

nakin Suomen mahtavim·

set väkipakolla erotetaan toisten-

kas (= Amarillo) ja Lapuan yms.
naiset) murta kyllä se siitä. Nyt

massa ultimaten NSUT-

sa vuorovaikutuksesta. Hän lupa-

onkin tarkoitus tulevana perjan-

turnauksessa lokakuun lopussa.

sikin kummalekin joukkueelle

TUrku jatkoi kesän SM-S8Ijassa
opittua pelitapaa - OHARIN tekoa. Junnu (Rinne) oli kuin liitoltiekkonsa myynyt ja huusi: "Tule
apuun Manse!". Ja löytyihän

yhden ammanilaisvahvistuksen.

taina (15.12) järjestää oman remmin kesken 3 - 5 joukkueen 3Dturnaus kauden päätteeksi. Tulokset eivät tosin varmaankaan
ehdi tähän.
Joka tapauksessa kaikille Talikon puolesta hyvää joulua ja
Espooossa nähdään. (Jos ei my·
Itiöt mlUäne)

Tampereelta menoa ja meteliä
sen verran, että kaksi joukkuetta
saatiin pelistrategioita uudelleen-

Nämä salskeat urhol, joita Tam-

pereen joukkueen tytöt vieläkin
iltaisin muistelevat, olivat: Eero
A1peri ja Raine Lamberg. Kiitos
teille vielä kerran Raine & Eero,
panokscJUlc oli korvaamaton.

een aikaansaamiseksi turkulais-

Turnauksen jälkeen oli motivaatio todella korkealla ja treenil,
jotka muuten myös keväällä perjantaina klo 18.30 Normaalikou-

. henkisyyttä, agressiivista pelitapaa ja epäselvää puhetyyliä.
Junnu ymmärs~ milä henkisiä

lu11a Nekalassa, entiseen verrattuna tosi kovatempoisia. Vrime
viikkoina käyrä on taasen ollut

simuloimalla kasaan. Kriteerinä
käytettiin valewrkulaisjoukko-

ongelmia joukkueelle saattaa
tulla, kun kellon ympäri aikaa yh-

laskussa, (syyt

salibän~

koris,

PS. Tampereen tytöillä vielä
lisää kiitoksia, pusuja ja halauksia Juha Jalovaaralle, joka on

aina valmis uhmaamaan vaaroja
susirajan tälläkin puolella.

sotaharjoitukset. ulkomaarunat-

Kilpailu- ja sääntövaliokunta

Kutsu ensi kesän
Ultimaten SM-sarjaan
Ajankohta

Ilmoittautuminen

Ultimaten SM-sarja 1990 pelataan kesä-elokuun aikana siten.
että pääosa heinäkuuta pidetään
taukoa
MM-turnauksen

Ilmoittautuminen SM·sarjaan
tapahtuu maksamalla 400 mar-

(9.-15.7.) johdosta. Tarkemmat
päivämäärät ilmoitetaan kisaka-

kan ilmoittautumismaksu liiton
tilille (217120-101100 SYP-Munkkivuori) 10.1.1990 mennessä.
Maksukuittiin pitää merkitä seu·

lenterin vahvistu-ttua
1990 alussa.

ran nimi, vastuuhenJdlön yhJeystiedot sekä pelipaitojen väri(t).

vuoden

Ensi
numerossa
• Lahdessa liitää
muukin kuin
Nykäsen Matti
• Ki!pailukalenteri
• Mitä tekee
Harvey Brandt
• Voittiko Floyd
Vintertrofemin?
• Uusi uljas ulkoasu
(Frisbarin siis)

***
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TULOKSIA
SM-89
Yleismestaruus
Avoin-sarja
Toni Asikainen
Marko Kankkunen
Petri Isola
Mikko Laakso
Mika Nordman
Timo Vaskio
Sami Suomela
Hanti Suomela
Jyrki Kaivola
10. Peik Johansson
11. Petteri Pesonen
12. Mikael Hästbacka
13. Marko Miettinen
14. Pekka Ranta
15. Seppo Nieminen
16. Jouni Manninen
17. Joakim Kärkkäinen
18. Timo Kuusakoski
19. Matti SuurnäIdå
20. Tomi Bruns
21. Olli Visamo
22. Johannes Ervamaa
23. Heikki Ingervo
24. Mika Heikkilä
25. Timo Pursio
26. Visa Ruuhinen
27. Markku Härkönen
28. Eero Alperi
29. Kari Kaivola
30. Ville Häggman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

196
188.5
181
156.5
136.5
127.5
114.5
112
112
108
107
104.5
102.5
90
85
79.5
74
68.5
57
54.5
48.5
42.5
35
34
32
31
29
27.5
24
21

Naiset
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Janina Koppinen
Tuija Kohonen
Marina Koppinen
J utta Kohonen
Hanne Hämäläinen
Heli Tuulos

54.5
51.5
51.5
44.5
12.5
6.5

Juniorit (alle 15-v.)
1.
2.
3.
4.

Antti Pursio
Jussi Lindberg
Juho Uutela
Juha Pirinen

22
19
16
13

Ultimate:
Adventspokalen

Kiekkogolfin
SM-89

2.-3.12.1989, Ruotsi
Naiset
1. Team Finlandia (1F)
2. SFMSC, Örebro
.

16.-17.9. Helsinki

Loppuottelu
TF - SFMSC

Avoin-sarja
Finaali
1. Mika Heikkilä
2. Mikko Laakso
3. TimoPursio
4. Timo Vaskio
5. Sami Suomela

.6. Mikael Hästbacka
7. Jyrki Kaivola
8. Toni Asikainen
9. Seppo Nieminen
10. Olli Visamo
11. Kari Kaivola
12. Marko Kankkunen
13. Hartti Suomela
14. Ville Häggman

-13 (-12)
·11 (-11)
· 10 (-9)
-5 (-3)
-5 (· 1)
+3
+7
+10
+13
+18
+22
+23
+37

+45

Naiset
Tuija Kohonen
Marina Koppinen
Janina Koppinen
J utta Kohonen
5. Hanne Hämäläinen

1.
2.
3.
4.

+18
+23
+29

+45

Carnegie - TF
Stenungsund - TF
SFMSC-TF
TF - Brunna

Miehet
1. Stenungsund
2. Floyd Co .. Espoo
3. Atletico, Espoo
4. Brunna
Välierä
Atletico - Floyd

13 . 15

Loppuottelu
Stenungsund • Floyd

15 - 13

Pronssiottelu
Atletico - Brunna

11 - 9

Atletico - Sundsvall
Floyd - Wettem
Atletico • Wexiö
Brunna - Floyd
Skogshyddan - Floyd
Atletico - Westervik

+63

Juniorit alle 15-v.
1.
2.
3.
4.

Antti Pursio
Jussi Lindberg
Juha Pirinen
Juho Uutela

+23
+29 rp.
+29
+38

National
Student
Ultimate
Tournament
28. - 29.10.1989,

Vaasa

13 - 6
7-9
4-9
4-9
9-6

11 - 9
10-11
11-10
8 - 11
7 - 11
11 · 9

Yleinen-sarja
1.
2.
3.
4.

Waasan WetoWoima 1
Tekninen Korkeakoulu (poli)
VBFK, Norja
Helsingin Kauppakorkeakoulut

(HKKK)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Helsingin Yliopisto
Tampere 2
Hauldlahden lukio
Tampere 1
Waasan Wetowoima 2
Seinäjoki

Loppuottelu
WWW1 - Poli

13 • 10
Koska turnauksen järjestäjä ei ole
kyennyt toimittamaan tuloksia liitPronssiottelu
toon, oheiset tiedot perustuvat Hartti
15·3
Suomelalta saatuun aineistoon. Hartti· VBFK . HKKK
kaan ei pystynyt keräämään kaikkia ot- N .
.
telutuloksia. joten ne on vaillinaisina
alSten Sarja
jätetty pois.
1. Helsingin yhtyneet opiskelijanaise
2. Waasan WetoWoima ladies
3. Tampere U1timate girls

sainvälisiä kilpailuja 1990 Professional
isc Golf
U1timate Viking Cup, Lorenskog, NOIja
3-4.2.
Kv. ultimate-turnaus, Uttecht, Hollanti
17-18.2
Osterbar (Euro Tour), Bern A1lmend, Sveitsi
7-8.4
. . """'". ."". mestaSeurajoukkueiden ultimate sisä-EM-90, Liege, Belgia
14-16.4
Disc Golf Hamburg Open, Hampuri, Saksan Itv.
28-29.4
uskilpailut ·
Seurajoukkueiden ultimate PM-90, Wexsjö, Ruotsi
2-4.6.
Pancake-Trofe, ultimate & guts, Oslo, Norja
9-10.6
U1timate PM-90, Ruotsi
23-24.6
1989
9-15{1
U1timate ja Guts MM-90, Oslo,Norja

I ............

7-11/8
1-2.9
15-16.9
Lokakuu

Seniorien yksilölajien mestaruuskilpailut,Minneapolis, USA
Euro- and Swiss-Tour Open, Bern Gorten, Sveitsi
3. German Disc Golf Open (Euro Tour), Weilheim, Saksan Itv.
PDGA championships, Phoenix, USA

Ultimate SM-89
1. Atletico, Espoo
2. Waasan Wctowoima
3. Team, Helsinki

1.
2.
3.
4.
5.

Steve Wisecup, USA, 373
John Ahan, USA, 376
Randy Amann, USA, 377
Dan Ginelly, USA, 380
Robert Jerez III ja
Ken Climo, USA, 381

Naiset
1. Chris 0 'Cleary, USA, 279
2. Amy Bekken, USA, 282
3. Elaine King, Canada, 285

Loppuottelu
Atletico - Waasan Wetowoima

21 - 18
SM-sarjan tuloksia ei ole vieläkään toimitettu lehden toimitukseen, joten
valitettavasti emme voi julkaista muita sijoituksia ja ottelutuJoksia,

USA:n ultimate-mestaruus 89
Loppuottelu
New York - South Bay Tsunami

Yleinen·sarja

21 - 19

I--.....--- - ..----- -A V
- A- R-A-A
- - -- - ----l
Mäkelänrinteen salilta on otettu talteen Champion-verrynelyhousut.
Periä saa Olli Visamolta puh. koti (90) 698 3503.

Seniorit (35·45)
1. Snapper Person, USA, 234
2. Tom Monroe, USA, 244
3. Alan Beaver, USA, 248

Seniorit (45·55)
1. A1 Ballew, USA, 266
2. JimPalmeri, USA, 267
3. R.L.Styles, USA, 271

Seniorit (55·)
1. Paul Harris, USA, 226
2. Ed Headrick, USA, 250

Uudet jäsenet
Timo Antila
Ville Häggman
Heikki Ingervo
Juha Kiviranta
Heikki Koivula
Lauri Koivula
Markus Lanka
Ari Maunula
Anu Raasakka
Ilkka Ruokonen
Eliisa Sali
Jan-Johannes Salmi
Petri Salokorpi
Anni Selänne
Susanna Simpanen
Eija Tuulensuu
Ismo Viitamo
Janne Viljanmaa

876
887
888
872
871
880
875
877
882
874
878
879
885
873
883
884
881
886

Suomen Uitokiekkolittfo ry
PL84
00331 HELSINKI

Voittajan valinta - liitokiekko Amexposta.
Runsas valikoima liitokiekkoja golfiin, pituuteen, ultimateen,
freestyleen, koppauksiin, ... Pituut~n PHENIX.
Kiekkoja rajoitetusti. Toimi nopesti.
GOlf·, pitUU5-, freestyle- ja ultirnate-kiekot

870,Vii 5 kappaleen tilauksissa 8 60,(+ posti kulut).
Minimerkkikiekkoja å 10,Pocket Pro 15,-.
Kauden hitti 165-grammainen Limited Edition.
Tiedustele.
.
5 erilaista designia.
Tilausjärjestyksessä, postiennakolla.
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