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Päätoi m ittajalta 
Vuosi vaihtuu (taas), ja meikäläinen taistelee viimeistä ker
taa Frisbarin kanssa. Lehti pakettiin ja vauhdilla, jotta saisitte 
sen jouluksi. Tällä kertaa voin tyytyväisenä todeta, että sain 
95 prosenttia aineistosta ajoissa ja levykkeellä. Eläköön! 
Se viisi prosenttia menköön itseensä: arvatkaa vaan miksi 
Perustajan pokaalin ensimmäisestä saajasta Tapio Arimosta 
ei ole juttua? 

Kiitos ja kumarrus teille, jotka olette jaksaneet juttuja 
kirjoittaa. Toivotan myös intoa ja yritystä seuraajalleni. 
Suomalainen liitokiekko kehittyy kovaa vauhtia, toivot
tavasti myös liitokiekkoilijoiden lehti. 

Tapaamisiin kentillä ja kenttien laidoilla, 

Kirsti RautavQIlra 
plc. 90 - 5061552 

Frisbarin 1/95 DL lienee maaliskuun lopussa. Lisätietoa voi 
kysellä kevätpuolella minulta tai liiton toimistosta 

Suomen Liitokiekkoliitto 

2 FRISBARI 

Frisbari 4/94 
Julkaisija 

Suomen Liitokiekkoliitto ry 
Radiokatu 20,4. kerros 
00240 Helsinki 
puh. (90) 158 2580 

Puheenjohtaja 
Jouni Manninen (90)444 532 

Toiminnanjohtaja 
Jaana Toivanen (90) 458 4004 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla lliton 
jäsenmaksun lliton tilille. 

Vuoden 1994 jäsenmaksut 
Alle 18-vuotiaat 60 mk 
Muut 120 mk 

Pankkiyhteydet 
SYP Hki-Munkkivuori 
217121-4675 

FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton 
virallinen jäsen julkaisu, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. 

Päätoimittaja 
Kirsti Rautavaara (90) 506 1552 

FRISBARIn ilmoitushinnat 
1 sivu 1 400 mk 
1/2 sivua 800 mk 
1/4 sivua 500 mk 
1/8 sivua 300 mk 

SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei 
voida julkaista määrättynä päivänä tai 
käsikirjoituksen mukaan. Lehden sumin 
vastuu ilmoitusten julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on ilmoituksen 
hinta. 

FRISBARIn toimitus ei vastaa sille 
tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten, 
kuvien ja piirrosten palauttamisesta. 

AINEISTON JÄTTÖ: 
Levykkeellä (PC/Mac) ja paperi
tulosteena määräaikaan mennessä 
osoitteeseen: Kirsti Rautavaara 

Ulvilantie 20 c 31 
00350 HKl 



Pu heenjohtajan 
pallilta 
Jouni Manninen 
Liiton hallituksen puheenjohtaja 

Kausi -94 on ohi ja uuden vuoden 
suunnitelmat pyörivät päässä. Hal
lituksen kymmenhenkisestä jäse
nistöstä vaihtuu tulevalle vuodelle 
viisi jäsentä, allekirjoittaneen jat
kaessa puheenjohtajan tehtäviä; 
kiitän luottamuksesta ja kiitos kai
kille syyskokoukseen osallistuneil
le. Toiminnanjohtajana liitossa jat
kaa ainakin alkuvuoden -95 Jaana 
Toivanen vaikk'ei hallituksessa 
enää jatkakaan, minkä katson ole
van positiivista kehitystä. 

Edellisellä kerralla vuodattelin jo 
riittävästi tuntojani kesäkaudesta 
sekä lruluvasta vuodesta yleensä ja 
nyt onkin aika toiverikkaasti kat
soa vuoteen 1995. 

Jotta vuosi 1995 
olisi aiempia 
vuosia parempi? 

On saatava lisää näkyvyyttä, junio
ritoimintaa, korkeatasoisia kilpai
lutapahtumia, aktiivisia harrastajia 
(jäseniä), seuratoimintaa pääkau
punkiseudun ulkopuolelle, innok
kaita ohjaajia ja demoryhmiä, val
mentajia ... ; niin kuin aina ennen. 

Työtä riittää ja jo nyt osa seuroista 
tekee korvaamatonta työtä lajimme 
puolesta. Oman mielipiteeni mu
kaan on vuonna 1995 tullut (kor
kea) aika palkita lajimme eteen uu
rastavia seuroja: kilpailutapahtu
mia järjestäviä, junioritoimintaa 
harjoittavia ja omatoimista lajin
edistäIDistyötä harjoittavia seuroja 
on liiton puolesta tuettava talou
dellisesti ja materiaalein - tuen ja
kamiselle on vain luotava perusteet 
edellä mainittuja kohtia painottaen. 

Taloudellinen tuki seuralle on mie
lestäni oikeutettua silloin, kun teh
ty työ ja sen kohde on oikean luon
teista. 'Hyvänä' esimerkkinä muis
telen jääkiekkoilijan aikojani, jol
loin silloisen seurani politiikkana 
oli kerätä junioreilta (lue juniorien 
vanhemmilta) jäämaksut, joilla ka
tettiin sitten seuran taloutta aina 
seniorijoukkueen saunailtaa myö
ten. Järjestelyt pitäisi hoitaa juuri 
toisin päin eli aikuisten toiminnan 
tulisi pyöriä omavaraisesti ja junio
ritoiminnan ainakin osittain muual
ta kuin heiltä itseltään tulevan ra
hoituksen turvin. On kuitenkin 
muistettava pienen liittomme rajal
lisuus, joten avainasemassa nyt ja 
jatkossa tulee olemaan vapaaeh
toistyö. 

Jos siis tuntuu, että Sinä olet (tai 
Seurasi on) valmis toimintaan la
jimme eteen, on parasta ottaa yh
teyttä liiton toiminnanjohtajaan ja 
kertoa mitä olisit valmis tekemään. 
Tämä siksi, että suurin osa lajia 
koskevista esittely-, harrastusmah
dollisuus- yms .. -kyselyistä tulee 
liittoon, ja toiminta saadaan oikeal
la tavalla koordinoiduksi. Ei työt 
tekemällä lopu ... 

Rauhallista Jouluaikaa ja 
riehakasta Uutta Vuotta! 

Hallituspalsta 

Kokous 11/94 

Päätettiin syyskokouksen ajasta. 
Kuultiin ultlmaten talvikauden ti
lanteesta, salit ja turnausten ajan
kohdat ovat vielä auki. Kiekko
golfin osalta noteerattiin kauden 
1994 heikko onnistuminen. 

Keskusteltiin liiton toimistokysy
myksestä (ei päätöksiä), sekä avoi
men sarjan pokaalista, liiton perus
tajan muistamista hänen merkki
päivänään, sekä siirrettiin hallituk
sen päätöksellä liiton virallinen 
ilmoitustaulu Pasilaan SLU-taloon, 
osoite: Radiokatu 20, 00240 HKl. 

Kokous 12/94 

Keskusteltiin edelleen ultlmaten 
sali- ja järjestäjätilanteesta. Aino
astaan Lahden turnaus 4.-5.2.95 on 
saatu varmistettua, ja divaritur
nauksesta Haminassa on sovittu 
alustavasti. 

Päätettiin hakea ultlmaten avoimen 
ja naisten sarjan maajoukkueille 
valmentajia kaksivuotiskaudeksi 
siten, että valmentajat sitoutuvat 
projektiin, jonka tähtäin on Ruot
sin MM-kisoissa 1996, master
seille ja junioreille haetaan 
valmentajaa vuodeksi. Hakemus
ten on oltava 5.1.95 hallituksella, 
joka tekee valinnan välittömästi. 

Käytiin läpi ensi vuoden toiminta
suunnitelman ja budjetin pääkoh
dat, keskusteltiin mm. kansallisen 
kilpailutoiminnan koordinoinnista 
ja junioritoiminnasta. 

Kuultiin "tulevan "kOulusarjan ti
lanne, turnaukset Leppävaarassa 
16.12.94 ja 10.1.95. Päätettiin 
laittaa Frisbarin päätoimittajuus 
hakuun. Kausi alkaa 1.1.1995 ja 
päätoimittaja vastaa lehden 
toimittamisesta ja ulkoasusta. 
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TOIMISTOASIAA 
Tervehdys !! 

Kuten suurin osa jo vannaan tie
tääkin, on työntekijä toimistolla 
vaihtunut sitten kesän. Olen pai
kalla kaksi kertaa viikossa, keski
viikko- ja perjantaiaamupäivisin 
(n. klo 8.30 - 12.30). Toimiston 
puhelinnumero (ja myös faxnro) 
on 90-1582580. Soitella voi mil
loin vaan ja jättää vastaajaan vies
tin. Jos on jotain todella kiireellistä 
asiaa, niin kotiinkin voi pirauttaa, 
numero on 90-458 4004. 

Huom! 

Joukkueet, jotka saatte postia toi
mistolta, olkaa ystävällisiä ja vas
tatkaa mahdollisimman nopeasti. 
Näin saadaan ilmoittautumiset 
yms. hoidettua ajoissa. 

Oikaisu 

WWW osallistui viikonloppuna 17.-
18.9.94 Haminassa pelattuun u1timate
twnaukseen. Turnaus oli erittäin hyvä 
ajankohdaltaan, sillä se potkaisi sopi
vasti sisäkauden käyntiin. Kiitoksia 
vielä kerran Haminan Grasshopperei
lle hienoista ja joustavista järjeste
yistä. Mutta niistä julkisuuden 
kiroista ... Kymen Sanomat julkaisi 
twnauksesta artikkelin, mikä sinänsä 
oli erittäin kiitettävää. Suuhuni oli 
kuitenkin artikkelissa laitettu sanoja, 
jotka eivät ole siellä koskaan olleet 
Artikkelin mukaan olin sitä mieltä, 
että turnauksen muut joukkueet eivät 
ollenkaan nousseet WWW:n tasolle. 
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•• .niistä j äsenkorteista 

Eli mikäli haluatte ne, niin kerät
kää ne syntymäajat joukkuettain ja 
pistäkää tulemaan. Tarkoitus olisi 
saada kaikki kortit jaettua ennen 
vuoden loppua. 

Tumausjärjestäjiä? 

Turnauksiin tarvitaan järjestäjiä, 
joten kaikki innokkaat voivat il
moittautua joko Leena Manner
maalle, puh: 90-809 1703 tai Jere 
Manniselle, puh: 90-480479. 

Turnausten järjestäjät saavat osal
listumismaksusta 200,- alennusta, 
joka hyvitetään jälkikäteen. 

Eipä muuta kuin hyvää joulua!! 

terveisin, Jaana Toivanen 

Sellaista en ko. haastattelussa sanonut, 
enkä edes antanut ymmärtää. Pela
simmehan erittäin tiukkoja otteluita 
sekä Hgin F1yersia että Red Rabbitseja 
vastaan ja jopa kärsimme tappion 
SOS:lle Sipoosta. Eikä ole kuin ajan 
kysymys, koska meistä wanhoista 
herroista tulee l.diviaioonan heitto
pusseja (kaverit hei, reenataan vä
hän!). Ja kapteeninammehan turnauk
sessa toimi ansiokkaasti Tomi Jääskö, 
en minä. Toivon, ettei laajassa levi
tyksessä olleen artikkelin asiavirheet 
aiheuta pahaa verta joukkueiden kes
ken (ja ettei minua ruffata). Paska 
jätkähän minä olen, mutta en sentään 
niin paska 

Pete Haapiainen 

Jäsenmaksut 1995 

Jäsenmaksu vuodelle 1995 on 
aikuisilta 120,- ja junioreilta 60,-. 
Maksut hoidetaan seuroittain ja 
eräpäivä on 13.1.1995. Liiton 
pankkiyhteys: SYP Munkkivuori 
217121-4675. Seurat toimittavat 
liittoon selvän listan jäsenistä, joi
den jäsenmaksu sisältyy seuran 
suoritukseen. Pelaajalistojen on 
oltava perillä viimeistään 
18.1.1995. Jos ja kun seuroihin 
tulee uusia jäseniä (kilpailuihin 
osallistuvia ), niin toivon nopeaa 
jäsenmaksun maksamista. Tarrat 
jäsenkortteihin tulevat tammikuun 
lopulla. 

Uusi pelaaja? 

12.7.94 klo 9.35 syntyi 
3680 grammainen, 50 
senttinen tyttö, Juulia 

Sanelma Brown, ylpeille 
vanhemmille Minna ja Paul 
Brownille. Saa nyt nähdä, 

pelaako hän ultimatea 
Suomen vai USA:n naisten 

maajoukkueessa! 



Seppo Nieminen 
FINOOl 

Perustajan pokaali 

Liitokiekkoilussa on tärkeää oikea henki, spirit. Se sisältää luottamuksen pelaajien omaan rehellisyyteen sekä 
pelissä että pelin ulkopuolella. Oikea henki sisältää myös rauhan, ystävyyden ja yhteistyön ihanteet, jotka on 
ilmaistu Maailman Liitokiekkoliiton päämäärien joukossa ensimmäisenä ja tärkeimpänä päämääränä. 

Frisbeen pelaajan, liitokiekkoilijan erityisominaisuus on aina ollut kyky pelata reilua peliä. Tavoitteena on tiet
ysti voitto, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, vaan reilulla pelillä, reilun pelin hengessä, niin pelikentällä kuin 
elämässä yleensäkin. Tavoitteena on enemmänkin kilpailu omia rajoja ja rajoituksia kohtaan kuin pelin toista 
osapuolta, pelikumppania vastaan. 

Nämä ihanteet säilyttämällä, niitä vaalimalla lajimme säilyy, säilyttää erityisluonteensa ja kasvaa. Ne unohta
malla se vajoaa lajiksi lajien joukkoon. 

Tässä hengessä, näiden ihanteiden vaalimiseksi omistan tämän ikuisesti kiertävän tunnustuspalkinnon reiluinta 
peliä, ystävyyttä ja toveruutta kamppailun tuoksinassa osoittaneelle ultimaten avoimen luokan finalistille. 

Perustajan pokaalin sai vuonna 1994 

Tapio Arimo, Liitokiekkoseura Team. 

Haluan kiittää Suomen liitokiekko
liittoa, sen hallitusta ja jäseniä 
saamistani onnitteluista ja 
huomionosoituksista täyttäessäni 
50 vuotta syyskuussa. 

Elämää on usein verrattu virtaan. 
Siihen kuuluvat niin suvannot kuin 
pyörteetkin. Toivon että yhteisin 
ponnisteluin Suomen liitokiekkoilu 
saadaan rauhalliseen eteenpäin 
vievään uomaan. 

Kauh~oella 23.9.1994 

Seppo Nieminen FIN 001 
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"Mitä!? Minustako muka junnuvalmentaja?" 

Hanne Hämäläinen 
Koulutus- ja 

junioritoiminta 

p. 90-7544274 (15.1.95 asti) 

Minun oli määrä kirjoittaa Suomen 
junioritoiminnasta. Enpä tiedä. 
Viime vuosina sitä ei ole paljoa 
ollut. Yksilölajien harrastajia on 
sentään saatu vuosittain kasaan 
niin monta, että SM-kisoissa heille 
on saatu aikaan oma sarja, mutta 
ultimaten arvokisoissa ei junnu
edustusta ole suomalaisväreissä 
näkynyt aikoihin. Nyt on kuitenkin 
näkyvissä muutama valopilkku: 
Suomen naistensarjassa kilpailee 
yksi juniorijoukkue ja tilanne on 
sama myös miesten puolella. Ti
lanne on tosin hannaampi jo heti 
ensi vuonna: valtaosa näistä pelaa
jista on joyli-ikäisiä junioreiksi. 

Mutta älkäämme masentuko koko
naan! Uusi polvi frisbeejunnuja on 
jo kasvamassa Sipoon metsissä. 
11-12 -vuotiaat pojat ja tytöt ovat 
käyneet viskelemässä kiekkoa tällä 
sisäkaudella. Innostus on kuulema 
kova ja pelaajia joukkueellinen, 
vain vastustajat puuttuvat Alus
tavaa kiinnostusta tuonikäisten 
ohjaamiseen on jo ilmennyt Dis
cuksen ja Teamin naisten keskuu
dessa. Toivottavasti noista suun
nitelmista tulee pian totta. 

Haluan samalla haastaa kaikki 
muutkin joukkueet antamaan suu
rempaa arvoa juniori työlle ja pe
rustamaan oman juniorijoukkueen. 
Ehkä meidän pitäisi taas kerran 
ottaa mallia ruotsalaisista. Siellä 
jopa jokaisella naisjunioreiden 
kakkosjoukkueella on oma val
mentaja, joka suhtautuu hom
maansa vakavasti ja näyttäytyy 
harjoituksissakin useammin, kuin 
kerran kuussa. 

Viimeisen vuoden aikana minua on 
alkanut suunnattomasti hannittaa 
(kirjoittaisin ''kyrsiä'', jos tohtisin) 
suomalaisten liitokiekkoilijoiden 
passiivisuus. En puhu tässä seura
tason aktiivisuudesta, jossa esim. 
Tampere ja Hamina ovat kiitettä
västi kunnostautuneet, vaan yksit
täisen pelaajan, jokaisen meistä, 
passiivisuudesta. Jos tarvitaan de
montekijöitä, valmentajia tai vaik
kapa turnauksen järjestelijöitä, on 
lähes turha kuvitella, että Suomen 
noin 350 päisestä harrastajalau
masta löytyisi vapaaehtoisia. Olen 
jo menettänyt toivoni paatuneiden, 
yli neljä vuotta lajia harrastaneiden 
pelaajien aktivoimisesta, joten jou
dun panemaan kaiken toivoni sii
hen, että tuoreemmat, ehkä nuo
remmatkin aktiivit alkaisivat uskoa 
jo osaavansa neuvoa muitakin ja 
rohkaistuisivat toimimaan. Jokai
nen voisi vaikka mennä pitämään 
lajiesittelyä lähikouluihinsa. Sieltä 

JUNIORIVIIKONLOPPU -
kerää joukkue tai tule yksin! 

8.-9.7.1995 järjestetään valtakunnallinen junioriviikonloppu, jonka aikana 
kaikilla Suomen junioripelaajilla on mahdollisuus pelata toisiaan vastaan. 
Ihanteellista tietenkin olisi, jos Suomessa jo silloin olisi riittävästi jouk
kuei~ mutta myös yksittäisistä pelaajista voidaan muodostaa jengejä 
näitä pelejä varten. Asiasta tulee lisää infoa lähempänä kesää. 
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ne uudet pelaajat hankitaan. Ja mi
käli juniorien jäsenmäärä liitossa 
nousee, nousee samalla myös liito
kiekkoilijoiden saama valtiontuki. 

Vetoan tällä erityisesti Discukseen, 
Teamin tyttöihin ja EUC:n juniori
pelaajiin. Juuri näiden joukkueiden 
pelaajat, kuten myös valtaosa yk
kösdivarilaisista ja yksilölajien 
harrastajista loistaa poissaolollaan 
liiton kokouksissa. Meistä jokai
sesta on kiinni, millainen on liito
kiekkoilun tulevaisuus Suomessa 
ja maailmalla. Jos jokainen panisi 
edes yhden tikun vuodessa ristiin 
lajimme eteen, olisimme paljon 
pidemmällä. Jos haluamme esim. 
havitella ultimaten ja gutsin MM
kisoja Suomeen ensi vuosikym
menen puolella, tulisi sen olla 
kaikkien maamme liitokiekkoili
joiden yhteinen projekti. 

"Mutta mistäpä minä tietäisin mitä 
me haluamme. Antaa parempien 
hoitaa demot ja valmennukset. Mi
nähän pelaan vasta seitsemättä 
vuotta. Eikä minun kannata tunkea 
sonniani muihinkaan järjestelyteh
täviin. Kyllä Joku ne kumminkin 
hoitaa. Kunhan nyt saa pelailla ... " 

Tunnetko toisin? Soita minulle, 
niin suunnitellaan yhdessä lisää. 
Myös kaikki ideat koulu- ja 
junnutoiminnan kehittämiseksi 
ovat enemmän kuin tervetulleita. 

Kouluturnaus -
tule katsomaan! 

Koulutumaus pelataan 12 joukku
een voimin joulu-tammikuussa. 
Alkusarjat pelataan 16. ja 19.12. 
klo 8-16 Leppävaaran urheilu
hallissa. Finaalit ja sijoitusottelut 
ovat vuorossa tiistaina, 10.1. Paik
ka ja kellonaika ovat samoja. 

Tervetuloa! 



Sipoo Odd Stars pokaali k~inalossa Ruotsista 

Hanne Hämäläinen 

15.-16. lokakuuta pelattiin 
Kungsängenissä vuoden 1994 
Juniorpokalen-turnaus. Suo
mesta reissuun lähti Sipoo Odd 
Stars (SOS). Laivaan nousu on
nistui koutsin myöhästelystä 
huolimatta (mää ku luulin, että 
se Viikinki lähtee tuolta Eestin 
laiturista ... ). Olimme päättäneet 
lähteä matkaan päivän etuajas
sa, jotta jaksaisimme valvoa ko
ko yön. Oli tarkoitus varmistaa, 
että olisimme hereillä, jos auto
kannelle alkaisi tihkua vettä 
kesken reissun. 

Aamulla nostimme rinkat selkään 
ja suuntasimme keskustaan. Sul
loimme laukkumme aseman säi
löönja lyhyen kaupunkisight
seeingin jälkeen suunnistimme 
Villen opastuksella eräälle Tukhol
man kiekkogolfradoista. Yhdek
sänreikäisessä puistossa oli taulu 
kertomassa lajin säännöistä ja 
reittiopaste. Reiät olivat lyhyem
piä, kuin mihin olemme Suomessa 
tottuneet, mutta puisto oli ihanteel
linen lajille (eikä ollut hullumpi 

myöskään muffinssi ja sardiini
leipä -piknikille). Pääasia ei tällä 
kertaa kuitenkaan ollut golf, vaan 
latautuminen turnauksen otteluita 
varten. Emme tienneet mitään vas
taamme asettuvista joukkueista. 
Juniorijoukkueiden määrä on 
Ruotsissa huimaava. Maasta löytyy 
enemmän tyttö joukkueita, kuin 
Suomesta naisjoukkueita. Mikä 
mahtaa olla 18-vuotiaiden tilanne 
miesten puolella? 

Pelipaikka löytyi vaivatta. Pääsim
me treenaamaan vielä samana ilta
na. Adventspokalenista tuttu sali 
on suuri ja mahtava, mutta tunnin 
heittelyn jälkeen halli tuntui tutum
malta. Kotoinen salimme jää kol
mannekseen Brunnan hallista. 

Aamu alkoi huurteisilla 

Lauantaiaamuna oli ensimmäinen 
kansainvälinen ottelumme edessä. 
Joimme huurteiset mustikkakeit
tomme (majoituskoululla oli var
masti pakkasta!) ja aloitimme läm
mittelyn. 

Vastaan asettui järjestävän seuran, 
Brunnan, nuori joukkue. Pojat 

SOSsilaiset galfpuistossa Tukholmassa: RiIcu Nieminen (vas.tabna), Klaus Holm, Jani 
Suomalainen, Mikko Juva, Petti Jääskeläinen (vas.edessä), Ville Nevalainen. Peter Tani, Antti 
HäkJcilä ja Petti Suoopiä. Takapiru Hanne Hämäläinen oli kameran toisella puolella. 

olivat 14--15-vuotiaita, mutta ulti
matea he olivat ehtineet harrastaa 
jo 4-5 vuotta. SOS pelasi takkui
sesti. Vastuunottoa pelättiin ja 
huolimattomuusvirheitä tuli lu
vattoman paljon. Hennostus näkyi. 
Kokeilimme myös ensimmäistä 
kertaa uutta pelisysteemiä - huo
nolla menestyksellä. 5-5 tilanteen 
jälkeen Brunna kovensi otteitaan ja 
ottelu päättyi 5-8. 

Kiitosringissä SOS oli hiljainen. 
Brunnan valmentaja kertoi myö
hemmin, että joukkue on tähän 
vuoteen asti ollut lähinnä heitto
pussi muille joukkueille. Fyysiset 
edellytykset ovat nyt kuitenkin jo 
lähempänä muiden tasoa ja jouk
kueen menestyksestä tullaan vielä 
kuulemaan. 20-vuotiaina pojat ovat 
pelanneet 10 vuotta. (Suomessa 
lajin pariin tullaan yleensä vasta 
lukion jälkeen!) 

Voitokkaita hetkiä 

Seuraavaan otteluun keskityimme 
hyvin. Falun oli kuitenkin uusi 
joukkue - takana oli 1,5 kuukautta 
harjoittelua ja turnaus oli poikien 
ensimmäinen. Sipoo löysi itseluot
tamuksensa takaisin, kun rakennus 
alkoi sujua ja heitotkin löysivät pe
rille. Falun teki yhden maalin. 
Oman poolimme ykköseksi rankat
tu Wexiö ue oli hävinnyt Bnm
nalle 5-11 ja voittanut Falunin 2-
11. Odotimme tiukkaa ottelua. 
SOS oli kuitenkin löytänyt Falunia 
vastaan pelatessaan nonnaalin 
pelivireensä. Rakemus kulki hyvin 
ja aamun takkuisuus oli tiessään. 
Sipoo oli parempi numeroin 11-3. 

Jatkuu! 
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J uniorpokalen jatkuu ... 

Turnauksessa oli mukana kuusi 
tyttöjoukkuetta, joista kaksi sijoit
tuisi vannasti korkealle myös Suo
men naistensarjassa. Tytöistä mo
nilla saattaisi olla saumaa myös 
missikisoissa. Ainakin muutamat 
Oudoista Tähdistä rekisteröivät 
voittajajoukkueen, Vixjöforsin, 
säärten liikkeitä hyvinkin tarkasti. 

Lauantai-iltana pelasivat kaikkien 
joukkueiden valmentajat all stars
joukkuetta vastaan. Valmentajista 
vain kaksi oli naisia, mutta junnu
joukkueessa pelasi kuusi tyttöä. 
Koutsien peli meni pelleilyksi ja 
all stars -joukkueessakin vain muu
tama näytti osaavansa pelata. 
SOS:n iloksi Jääskeläisen Petri oli 
kuitenkin yksi niistä. Matsi sinänsä 
oli hyvä idea; ehkä sitä voitaisiin 
kokeilla jlahden tälläkin puolen. 

Semipaikka oli vannistunut. Vas
tustajat arvottiin ja saimme vas
taamme toisen poolin kakkosen, 
Carnegie USC:n. Carnegie teki 
ottelun alussa ison tukun heitto
virheitä. SOS pystyi silti keskitty
mään omaan pelityyliinsä ja ottelu 
alkoi vahvasti 3-0. Sitten Carnegie 
kuitenkin heräsi. Vastustajiemme 
ennenkokemattoman tiukka side
line pakotti muuttamaan taktiikkaa. 
Otimme aikalisän, kun vastustajat 

olivat nousseet 6-5 johtoon. Putki 
katkesi ja seuraavista seitsemästä 
maalista teki SOS viisi. Ottelu oli 
ohi tilanteessa 11-7. 

Finaaliin! 

Brunnan nuoren joukkueen tie kat
kesi toisessa semifinaalissa tap
pioon kivenkovaa Stenungsund 
FC:tä vastaan. Stenujen menesty
minen avoimessa saIjassa näyttää 
olevan turvattua jatkossakin. SOS 
suhtautui edessä olevaan koitok
seen vakavasti: nonnaali huulen
heitto ja pelleily väheni, mitä lä
hemmäksi finaali tuli. Lopulta ku
kaan ei enää puhunut. Mutta pelaa
maanhan tänne oli tultu ... 

Finaali alkoi Sipoon kannalta ta
kellelIen. Oma pelityyli oli hukattu 
ja tilalla oli alkujännitys. Joukkuei
den fyysisissä ominaisuuksissa ei 
ollut suuria eroja, mutta useiden 
vuosien pelikokemus näkyi Stenu
jen heitoissa. Odd Stars sortui 
muutamiin hätäisiin ratkaisuihin, 
mutta ote peliin säilyi kuuitenkin 
koko ottelun. 

Puoliajalle mentiin ruotsalaisten 
johtaessa 8-3. Palauttelimme mie
liin edeltäneiden hyvien otteluiden 
tunnelmia ja se tuntuu auttaneen, 

sillä toisella puoliajalla SOS pystyi 
tekemään jopa viisi pistettä yhteen 
soittoon. Ottelu loppui kuitenkin 
meidän kannaltamme kesken: hal
litseva Ruotsin juniorimestari vei 
voiton numeroin 15-9. 

Keräsimme hikiset peli sukat ma
joituskoululta ja hankkiuduimme 
satamaan. Turnaus oli imenyt me
hut jokaisesta, joten tyydyimme 
juhlimaan toista sijaamme hillitys
ti. Mitäpä sitä turhia riehumaan: 
homma oli hoidettu, mutta varsi
naiset haasteet olisivat edessä vasta 
Suomen SM -karsinnoissa. 

Hopeakin oli mannaa 

Pokaali on kuitenkin aina pokaali. 
Toinen sija lunasti turnaukseen 
asetetut tavoitteet ja vahvisti uskoa 
joukkueen mahdollisuuksiin jat
kossa. Joukkueen pelaajat ovat 
lahjakkaita ja fyysisesti kohtuul
lisen vahvoja. Jos harjoittelumoti
vaatio pysyy yhtä korkeana, on 
Sipoosta lupa odottaa vahvaa SM
sarja joukkuetta, kunhan anneija 
on koluttu läpi. Enkä ehkä ole 
väärässä väittäessäni myös, että 
vuosikymmenen vaihteessa tämän 
joukkueen pelaajista on maajouk
kueessa 3-5. 

Maajou kkuevalmentajat?!?!? Päätoimittaja?!? !? 

Suomen liitokiekkoliitto hakee valmentajia 
avoimen sarjan, naisten, mastersien ja junio
rien ultimatemaajoukkueille. Avoimen sarjan, 
sekä naisten joukkueiden valmentajat sitou
tuvat kaksivuotiseen projektiin, jonka tähtäin 
on MM-kisoissa 1996. Mastersienjajuniorien 
valmentajia haetaan vuodeksi. 

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa liiton 
toimistolle 5.1.95 mennessä. Valinta tehdään 
välittömästi, jotta valmentaja voi aloittaa 
työnsä mahdollisimman pian. 
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Muistatko vielä: 

Ultimate MM 1994 Colchester, Englanti 

AVOIN SARJA 

Juha Jalovaara, numero 5 

Miesten ultimate-maajoukkue saa
vutti Colchesterin MM-kisoissa 
hyvän neljännen sijan. Kahden 
vuoden takainen Japanin 5. sija pa
rani pykälällä. Eurooppalaisista 
joukkueista olimme jälleen totut
tuun tyyliin toiseksi paras loppuot
telussa pelanneen Ruotsin jälkeen. 

Parhaat ottelumme: 

Englanti asettui vastaamme tiistai
aamun pelissä. Kyseessä oli otte
lu, joka oli käytännössä pakko 
voittaa säilyttääksemme mahdolli
suudet mitaleille. Puskaradion vä
lityksellä olimme saaneet kuulla, 
että Englanti oli harjoitellut rajusti 
kotikisojaan varten (30 miehen va
lintarylunä oli ollut koottuna jo en
nen viime syksyn EM-kisoja) ja he 
olivatkin voittaneet helposti oman 
lohkomme helpoimmiksi arvioidut 
vastustajamme Tanskan, Uuden
Seelannin ja Italian. Ottelu alkoi 
Suomen kannalta huonosti ja olim
me jo 9-4 tappiolla ennen kuin 
saimme puolustuspelin kuntoon ja 
onnistuimme kaventamaan tauko
lukemiksi 11-8. Puoliajanjälkeen 
kentällä oli kuitenkin vain yksi 
joukkue: Suomi. Loppunumerot 
21-14 kertovat hurjasta taistelu
tahdosta ja kisalehti (joka ilmestyi 
päivittäin) otsikoi: "Suomi teki 
Isosta-Britanniasta haikeittoa". 

Australialta odotimme torstain aa
mumatsissa kovaa vastusta, olihan 
joukkue voittanut omassa lohkos
saan erittäin kovana tunnetun J apa
nin. Toisin kuitenkin kävi: ilmei
sesti yksi yö ei ollut riittänyt 
kengurumaan pojille akkojen 

lataamiseen. Tilanteen 2-1 jälkeen 
kavereista ei ollut mitään vastusta 
ja numerot 21-6 kertovat, että 
joukkueen ruokavaliossa on paran
tamisen varaa. 

Saksa oli vastustajamme torstai
iltapäivänä ylemmän loppusarjan 
toisella kierroksella, jossa pelattiin 
ristiin B-lohkon neljää parasta 
joukkuetta vastaan. Perinteisesti 
Suomen ottelut Saksaa vastaan 
ovat olleet tiukkoja, eikä tämäkään 
kohtaaminen muodostanut poik
keusta. Saksalaiset pelasivat erit-

ta, jotka mielellään viljelevät pitkiä 
syöttöjä kärkipelaajille. Alun han
kaluuksien jälkeen nousimme pa
rin maalin puoliaikajohtoon ja us
koimme ottelun jo kääntyneen 
meille. Toisin kävi: saksalaiset 
tasoittivat pelin pian puoliajan jäI
keenja tilanteesta 13-13 vaihdet
tiin maaleja tasatilanteeseen 
16-16. Peliaika oli tässä vaiheessa 
päättynyt ja ottelu määrättiin pe
lattavaksi 18 pisteeseen. Saksa
laisten etuna oli, että he saivat vas
taanottaa seuraavaan aloitusheiton 

Maajoukkue-debytantti Ari Repo laskeutumassa debyytti-dyykistiän. 

täin varmaa hyökkäyspeliä, joka 
perustui lähes yksinomaan vas
taanhakuihin kentän keskiosaa 
käyttäen. Vastaavasti heiton tai 
haun jälkeen he poistuivat kiekon 
läheltä laitoja myöten. Suomen 
puolustuksella meni hetken aikaa 
sopeutua tähän pelityyliin, olivat
han edelliset vastustajat USA, Ka
nada ja Australia kaikki joukkuei-

eli Suomi tarvitsi ehdottomasti yh
den katkon jäIjelläolevien kolmen 
pisteen aikana voittaakseen otte-
lun. Toni Asikaisen oikea-aikai-
nen heittäytyminen Suomen vaih
topenkin edessä antoi kiekon meil
le ja samalla 17-16 johdon. Mo
lemmat joukkueet pitivät varmasti 

Jatkuu! 
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omat hyökkäyksensä ja saatoimme 
todeta voittaneemme mahdolli
simman niukasti 18-17. 

Joukkue nivoutui kisaviikon aika-
na tiiviiksi yksiköksi ja tämän sai 
Japani tuta viimeisessä ottelussa, 
jossa vannistimme neljännen sijan 
numeroin 18-15. Etenkin monet 
nuorista pelaajista osoittivat, että 
heistä on aikaisempien vuosien 
menestyksen jatkajiksi. Puolustus
päässä mieleen tulevat erityisesti 
Olli Suumäkki ja Jappe Taivalkos
ki, jotka joutuivat monasti pitä
mään vastustajien parhaita pelaa
jia. Tapio Arimo osoitti heti en
simmäisissä kisoissaan kykene
vänsä rakentamaan hyökkäyspeliä 
siinä, missä joukkueen kokeneem
matkin pelaajat Jere Manninen 
palkittiin ansaitusti taistelijan mal
jalla. Kisojen komeimmat puolus
tuskatkot esitti Hartti Suomela. 
Etenkin mieleemme jäi katko 
Uutta-Seelantia vastaan, jossa mies 
lensi vaakatasossa yli puolentoista 
metrin korkeudessa pidettävänsä 
ohi kopaten kiekon käteensä. Vali
tettavasti Hartin loppuveto ei täy
sin onnistunut ja ilmalento päättyi 
'melkoiseen sakkaukseen. 

Mitä puuttui mitalista? 

Pelaajamateriaali: liiton on aika 
kyetä luomaan sellaiset edellytyk
set, että ainakin Euroopassa pidet
täviin kisoihin saamme paikalle 
parhaan käytettävissä olevan mate
riaalin. Sanoessani, että liitto on 
tästä vastuussa, en tarkoita vain 
hallituksen jäseniä, vaan koko 
suomalaista liitokiekkoyhteisöäm
me. Etenkin toivoisi näkevänsä 
'vanhojen maajöukkuepelaajien 
osallistuvan toimintaan: joukkue 
kaipaa joukkueenjohtajaa, valmen
nusosaamista, kisaprojektin vetä
jää, taustaryhmää, mehukalleja 
jne .. Junnu, Eero, Johan, Jarso, Jo
ne, Klade, Pasi - missä olette? Toi
saalta myös pelaajistomme kärki
kaartilla on aihetta itsetutkiske
luun: huolimatta kesätyöpaikkojen 
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puutteesta kisamatkojen rahoitus 
on tavallisesti vain suunnittelu- ja 
järjestelykysymys. Kun Suomessa 
käydessäni näen, että miehet, jotka 
jättäytyvät kisakoneesta varattomi
na huvittelevat reippain ottein, niin 
jään ihmettelemään prioriteetteja. 

Valmentautuminen kisoihin ja 
joukkueen yhteispeli: Jos harjoi
tuksiin saadaan mukaan korkein
taan 12 pelaajaa kerrallaan, kärsii 
joukkueen yhteispeli vääjäämättä. 
Esimerkiksi selvä tappio Ruotsille 
ensimmäisessä ottelussa oli osoitus 
tästä. Suomen joukkue ei ole ollut 
yhtä yksinkertaisin taktisin eväin 

-liikkeellä kahdeksaan vuoteen. 
Onneksi joukkueen hyvä yhteis
henki ja valmentaja Raine Lam
bergin onnistunut vaihtopolitiikka 
kompensoivat tätä puutetta. 

Yksittäisten pelaajien suoritus
taso: Joukkueemme kärsi toisaalta 
kokemuksen ja taitojen puutteesta, 
toisaalta muutamien pelaajien (joi
hin luen myös itseni) heikosta fyy
sisestä valmistautumisesta. 
Molempiin on lääke: harjoittelu -
yksin, seurassa ja maajoukkueessa. 

Näistä edellämainituista tekijöistä 
seurasivat seuraavat puutteet: 
- hyökkäyspelissä pelasimme pää
asiassa kolmen miehen rakennus
kiekkoa, joka on puolustukselle 
helppoa luettavaa ja vaikeuttaa 
keskikentän ja kärjen hyödyntä
mistä tehokkaimmalla mahdolli
sella tavalla. Rakennus väsyy ja 
yläkentästä tulee passiivinen. 
- aloitusheitoista emme pystyneet 
pelaamaan kuvioita ulkomuistista 
ja siten yllättämään vastustajaa. 
- puolustuskatkon jälkeen meiltä 
jäi helpot pisteet saamatta, kun a) 
joukkueen piti levätä iskun sijasta 
ja b) ei ollut selkeää systeemiä, 
jolla kiekko olisi laitettu nopeasti 
vastustajan maaliin. Tämä pelin 
osa-alue on muidenkin eurooppa
laisten joukkueiden ehkä pahiten 
laiminlyömä. 

- puutteellinen heittotaito esti 
hyökkäyksessä kiekon nopean lii
kuttamisen. Ensimmäinen hyvä 
haku jäi usein käyttämättä. 

Kokonaisuudessaan joukkueen 
hyvä suoritus oli kuitenkin miellyt
tävä yllätys. Toivottavasti valtiolta 
tullut tuki säilyy ja pääsemme ra
kentamaan ensi vuoden EM-kisoi
hin Ranskaan iskukykyisen jouk
kueen. Kokemus on osoittanut, 
että maajoukkueprojektit onnistu
vat sitä paremmin mitä aikaisem
min ja jämäkämmin ollaan liik
keellä. Odotanldn liitolta välittö
miä toimenpiteitä projektin pystyt
tämiseksi, jotta kisoihin halukas 
pelaajisto tietää viimeistään tam
mikuussa, miten matka, valmennus 
ja valinnat tullaan organisoimaan. 
Tämän jälkeen jokaisen onkin 
helppo suunnitella henkilökohtai -
nen valmentautuminen ja rahoitus 
kuntoon. 

Korostan vielä: jokaisen talven jäl
keen on tähän mennessä tullut ke
vät, kesä ja kisat. Maajoukkue
ehdokas! Asettamalla omat tavoit
teesi ja aloittamalla harjoittelun jo 
nyt vaikutat ensi kesän projektin 
onnistumiseen sekä suoraan omalta 
osaltasi että välillisesti 
innostamalla muita. 

Toivotan kaikille 
menestyksekästä sisäkautta. 



NAISTEN SARJA 

Pirjo Rajala, naisten 
maajoukkue valmentaja 

Talven, kevään ja kesän -94 
harjoittelu huipentui ultimate
pelaajien osalta 20.-27.8. VII 
maailmanmestaruuskisoissa 
Colchesterissa, Englannissa. 
Tänä vuonna naisten maajouk
kueessa vilisi kokeneiden pelaa
jien ohella tukeva joukko lupaa
via tulokkaita. 

Edellisten vuosien perusteella suo
mettaret rankattiin sijalle kuusi. 
Lohkossamme pelasivat myös 
USA, Hollanti, Kanada, Englanti 
ja Ranska.Toisessa lohkossa olivat 
Japani, Ruotsi, Uusi-Seelanti, 
Australia, Saksa, Sveitsi ja Italia. 
Olimme joutuneet erittäin kovaan 
seuraan. 

Sunnuntai 

Suomi-Englanti 9-19 

Ennakkoon arvelin englantilaisten 
olevan meille haastavin vastustaja 
ja lisäksi he saisivat parhaan mah
dollisen joukkueen kotikisoihinsa. 
Lähdimme otteluun jännittäen ja 
tämä näkyi alkuminuuteilla suori
tuksissamme; emme pystyneet pe
laamaan omaa peliämme ja tulok
sena olivat lukuisat kiekonmene
tykset Näin vastustajamme pystyi 
tekemään helppoja maaleja jopa 
yhdellä siirrolla.Tuulinen sää yllät
ti myös meidät intiaanikesään tot
tuneet suomalaistytöt. 

Suomi-Kanada 7-19 

Massiiviset kanadalaiset saapuivat 
otteluun hyvällä asenteella. Muuta
mien säänWtulkintojen jälkeen ot
telu alkoi kääntyä kanadalaisille. 
Kunnioitan vastustajan peruspeli
taitoa ilman suurimpia virheitä. 
Toinen kova ottelu samana päivänä 
kovalla kentällä alkoi tuntua tyttö
jen jaloissa. man suussa meidät oli 
toivotettu tervetulleeksi MM
kisoihin kahdella tappiolla. 

Maanantai 

Hollanti-Suomi 19-9 

Maanantaiaamun otteluun pelaajat 
valmistautuivat erittäin huolellises
ti. Asenne oli hyvä alusta asti. Tie
dostimme tosiasian: Voittamalla 
ottelu meillä olisi mahdollisuuksia 
ylempään loppusarjaan. Mutta ... 
tasaisen alun jälkeen hollantilaiset 
nykäisivät muutaman maalin kau
lan ja peli oli ratkennut. Kolmas 
tappio oli henkisesti raskas, joten 
oli aika kokoontua ennen iltapäi
vän Ranska -ottelua. 

Suomi-Ranska 19-7 

VOITTO! Osalla pelaajista oli 
mielessä viime vuoden EM-prons
siottelu ja näin suhtautumisemme 
ranskattarlin oli asiallista. Pääsim
me maalien makuun ja puolustuk
semme oli vahvaa. Tuulisella sääl
lä yhdensuunnan paikkapuolustus 
toimi ajoittain tehokkaasti. 

Keskiviikko 

USA-Suomi 19-1 

Viimeinen alkusarjan ottelu pelat
tiin USA:ta vastaan. Se osoitti sel
keästi missä mennään suomalaises
sa naisultimatessa. Perustekniikka, 
nopeus, kunto ja joukkueen yhteis
peli siinä asioita, joissa jäimme 
auttamattomasti jälkeen. Oma pe
limme puuroutui täysin. USA jyrä
si ja niittasi viimeisen naulamme 
arkuumme sekä toivotteli voitok
kaita pelejä alemmassa loppusar
jassa. 

Alkusarja oli pelattu ja uudeksi ta
voitteeksi tuli voittaa alempi lop
pusarja ja näin sijoittua yhdeksän
neksi. Turnauksen parhaan ottelun 
pelasimme saksalaisia vastaan. 
Tyynessä säässä pelattu ottelu oli 
erittäin tasainen ja meille myös 
hyvätasoinen. Loppuhetkillä näkyi 
ilahduttavaa tahtoa ja yritystä Voi
timme ottelun niukasti mutta var
masti 15-13. Muut alemman lop
pusarjan ottelut olivat helppoja. 

Jatkuu! 

Parhaat suomalaiset avoimen 
sarjan maajoukkueet vuosilta 
1982-94. Tämä täysin henkilö
kohtainen mielipiteeni perustuu 
ajatusleikkiin, että joukkueet il
mestyisivät samoihin kisoihin 
siinä kunnos~ jossa omissa ki
soissaan esiintyivät: 

Kultaa: 1990, Hopeaa: 1993, 
Pronssia 1988. 
Muut sijat: 1994, 1991, 1989, 
1987,1992,1986,1985,1983, 
1984, 1982 

(Joitain) lentäviä kisalauseita 
vuosien varrelta: 

"Spola kröket!" 

""'.lice pass, Willie!" 

"Atomkraft !" 

Laulaen: ''Me ollaan sankareita 
kaikki ... " jne. (kauan ennen 
lätkäpowa) 

"Skip-and-go-naked!" 

"tooga-tooga-tooga" 

Edelleen laulaen: 'Mä olen 
pikku Tiku, mä olen pikku 
Taku ... " 

''Lokaa taivaalla!" 

''Kova kondis, stydi __ --' 
uh-ah-uh !" 

"Spirit huudettu!" 

''Lupa myönnetty." 

"travelfoulpicktimeoutinjury" 

''Hög hög, som är med!" 

''Hiiva .. .kossu . .koppa ... " 

"Ja kylläpä lentää ... " 

''00 you wanna see some 
Finnish rumba 11!" 

''Takaa ohi!" 

''Paa vaaaaaaan ... " 

"diu-diu-diu !" 

''Kenen kenttä 1" - ''Meidän 
kenttä!" - ''Kenen kiekko 1" -
''Meidän kiekko!" - ''Kuka 
voittaa 1" - "Suomi voittaa!" 

''Looking good, Billy Ray" -
''Feeling good, Louis!" 

Koska listojen tekeminen on 
nykyään suosiossa. tässä vielä pari 
listaa veteraanin perspektiivistä. 
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Naisten sarjasta jatkuu ... 

Valmentajan tunnelmia 

Keväällä -94 sisäkauden päätyttyä 
pidin palaverin naisten seurajouk
kuevalmentajien kanssa ja kerroin, 
mitä asioita tulisin painottamaan 
kesän aikana maajoukkueharjoi
tuksissa. Korostin seurajoukkuei
den merkitystä varsinkin tänä 
vuonna, jolloin maajoukkue har
joittelisi määrällisesti aikaisempia 
vuosia vähemmän. Samalla sovit
tiin, miten harjoitukset tulisivat 
sijoittumaan kilpailukalenteriin. 
Esitin valmentajille oman kantani 
heidän huoleensa siitä, että toimi
sin kesällä valmentajana seura
joukkueessani Atleticossa. 

Alkukokoontumisen jälkeen tosi
toimiin ryhtyi 18 tyttöä ja näin 
aloitimme pelaajien yhteenhiomi
sen. Tarkoituksenani oli saada mah
dollisimman hyvä kuva jokaisesta 
tytöstä ja näin löytää kullekin sopi
va paikka maajoukkueessa. Olin 
jakanut kesän harjoitukset kolmeen 
jaksoon. Sen lisäksi seurasin rinki
läisiä SM-osatumauksissa. Harjoi
tukset menivät kohtuullisesti, mut
ta suurin vimeeni oli puuttuneet 
harjoituspelit. Tämä näkyi Englan
nissa erittäin selkeästi. 

Heinäkuussa saimme tietää MM
kisojen lohkojaon. Tämä oli kesän 
suurimpia jäIKytyksiä. Ennalta to
della kovat maat olisivat samassa 
lohkossa meidän kanssa. 

Kisoissa huomasin, että monia pe
laajia jännitti enemmän kuin olisi 
ollut tarpeellista. Tämä näkyi epä
onnistumisina ja luottamuspulana 
omiin taitoihin. Kovissa alkusarjan 
otteluissa omien taitojen ylittämi
nen olisi ollut enemmän kuin toi
vottua. Olisi ollut jouklrueemme 
kannalta suotav~ että olisimme 
saaneet pelata esim. Ranskaottelun 
ensimmäisenä. Se olisi laukaissut 
varmasti hyvän pelifiiliksen. Nyt 
vastaamme tuli kolme todella ko
vaa maata ja saimme kyytiä. 
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Toisen lohkon peleistä ei juurikaan 
päässyt nauttimaan, koska ottelu
ohjelma oli laadittu siten, että kaik
ki naiset pelasivat aina yhtä aikaa. 
Ylempään loppusarjaan selvittivät 
tiensä Japani (edellinen maailman
mestari), Ruotsi, Australia ja Uusi
Seelanti. Ruotsin joukkueen musta 
hetki osui Englanti -otteluun, jonka 
Englanti voitti ehkä vähän yllät
täen 14-13. Tämän jälkeen Ruot
sin mahdollisuudet loppuotteluun 
heikkenivät ratkaisevasti. Ottelut 
ylemmässä loppusarjassa menivät 
ristiin ja jännittävien vaiheiden 
jälkeen finalistit oli selvitetty: 
USA ja Hollanti. 

Naisten loppuottelu oli USA:n 
näytöstä. Hollannin pelaajat olivat 
tyytyväisiä saavutettuun finaali
paikkaan eivätkä he pystyneet esit
tämään parastaan. Pelissä oli kui
tenkin hyvä huomata USA:n jouk
kueelta sellaisia asioita, joita itse 
olen yrittänyt ajaa sisään. Peruspeli 
ts. ei mitään vaikeita/näyttäviä 
suorituksia hyökkäyspuolella vaan 
yksinkertaisen kaunista peliä. Esi
merkiksi amerikkalaiset eivät heit
täneet juurikaan välisyötlöjä, joita 
me suomalaiset harrastamme mie
lestäni liikaa, varsinkin tuulisella 
säällä. Puolustuspeli heillä oli ke
huttavan hyvää; tilanteisiin mentiin 
kovaa ja ajoitukset olivat kohdal
laan aivan kuten hyökkäyspelissä-. 
USA voitti ottelun selvästi 19-1. 

Tänä vuonna Suomen naisten maa
joukkueen pathaana pelaajana pal
kitsin Tuuli Saarennon. Hänen pa
noksensa joukkueessa oli tärkeä ja 
hän jaksoi painaa tasaisesti sekä 
puolustus- että hyökkäyspäässä. 
Positiivisimmiksi yllättäjiksi alku
sarjan otteluissa nousivat Laura 
Varpasuo, Jonna Saarinen ja Elina 
Hyypöläinen, mutta harmittava 
loukkaantuminen esti Elinan pelit 

loppuviikosta. Aina luotettavat 
Martina Ödman, Merja Nieminen, 
Johanna Salminen, Laura Kahlos, 
Susanna Simpanen ja Julia Jouhki 
olivat valmentajan suosiossa 
arvaamattomassa. 

Lopuksi haluan kiittää liittoa luot
tamuksesta, jota se osoitti valites
saan minut naisten maajoukkueen 
valmentajaksi. Essi Manninjoh
dolla matkajäIjestelyt olivat kun
nossa. Kisapaikalla Martina 
Ödman toimi erimerkillisesti kap
teenin tehtävissä ja Susanna "Su
de" Simpanen hoiti alkuverryttelyt 
hienosti! 

KIITOS KAIKILLE NAISTEN JA 
MIESTEN MAA
JOUKKUEPELAAJILLE 
HAUSKASTA KISAMAT
KASTA COLCHESTERIIN, 
ENGLANTIIN! 

Joukkueessa pelasivat: 

Julia "Juuli" Jouhki 

Laura "Ani" Kahlos 

Johanna ''Niipo'' Salminen 

Susanna "Sude" Simpanen 

Jonna "Jonttu" Saarinen 

Sisko "Sissu" Nevalainen 

Merja "Lippa" Nieminen 

Tuuli ''Fööni'' Saarento 

Elina ''Ellu'' Hyypöläinen 

Jama ''Zarna'' Juusela 

Essi "pikku-Manni" Manni 

Laura 'Late" V arpasuo 

Kaisla "juniori 1" Lahdensuo 

Riitta-Liisa ''Riittis'' Soner 

Katja 'Juniori 2" Tuominen 

Pauliina "PK" Kääntee 

Martina ''Tiina'' Ödman 

Jonna "Jone" Eskola 

Pirjo "coach" Rajala 



MM-turnaus tilastojen valossa 

Hartti Suomela 

Avoimeen sarjaan osallistuneen miesten maajoukkueen saavutuksista pidettiin 
allekirjoittaneen toimesta piste- ja pelaajakohtaista tilastoa. Tilastointi ei olisi 
onnistunut ilman Arin, Martinin, Riitta-Liisan ja Annan apua. Runsaat kiitokset 
heille kirjanpidosta! Kentän reunalla piirtoheitinkalvoille monistetuille lomak
keille merkittiin jokaisesta pisteestä kentällä olleet oman joukkueen pelaajat, 
mahdolliset pistemiehet (syöttäjä ja maalintekijä) sekä pelatun pisteen jälkeinen 
pistetilanne. Erillisiin yhteenvetosarakkeisiin merkittiin pelaajien tekemät puo
lustuskatkot ja epäonnistuneet suoritukset (epäonnistuneet heitot ja kiinniotot). 

Numeroita, numeroita! 

Tietokoneiden kultakaudella tärkeistä 
töistä on pakko huolehtia käsityönä. 
Näin oli laita myös turnaustilastojen 
yhteenvetojen kanssa. Allekirjoittanut 
laskeskeli summan jos toisenkin ilta
myöhällä Essexin opiskelija-asuntolan 
mukavuuksia pursuavissa huoneissa 
unen hiipiessä yläluomeen, joten 100-
prosenttisen tarkkoja alla esitettävät 
luvut eivät ole. Summittaisten suunta
viivojen esittelyyn ne kelpaavat kui
tenkin mainiosti. 

Kaikkiaan miesten maajoukkue pelasi 
tmnauksessa 10 ottelua, joissa pelat
tiin yhteensä 324 pistettä (siis keski
määrin 32 pistettä / ottelu). Maajouk
kueen pelaajista selvästi eniten pelat
tuja pisteitä kertyi Timo "Stidi" V as
kiolle, joka oli kentällä 195 pisteen 
aikana (60,2 %). Seuraavaksi eniten 
pelattu ja pisteitä kertyi Matti "Snägä" 
Suurnäkille (187 pistettä eli 57,7 %) ja 
Hartti "Halde" Suomelalle (182 pistet
tä eli 56,2 %). Myös Toni "Juniori" 
Asikainen ja Mika lJnski" Niemen
maa viihtyvät kentällä yli puolessa 
kaikista pisteistä (170 p. eli 52,5 %). 

Turnauksen pisin "kentälläoloputki" 
lankesi Suomi - Kanada -ottelussa 
Mika Niemenmaalle, joka huilaili pie
nen loukkaantumisen johdosta ottelun 
ensimmäisen puoliajan ja saapui peliin 
toisen puoliajan toisen pisteen alussa. 
Tämän jälkeen Dnski olikin vaihdossa 
vain kaksi kertaa seuraavien 20 
pisteen aikana ja pelasi pelin viimeiset 
14 pistettä putkeen. Pelin saldona 
hänellä 3 m~ 1 syöttöpiste ja yksi 
katko. 

Tilastoista saatiin ongittua myös kai
kille pelaajille plus-miinus -lukemat. 
Plus-miinus -tilastoinnissahan jokai
nen oman joukkueen tekemän maalin 
aikana kentällä ollut pelaaja saa yhden 
pluspisteen ja vastustajan tekemän 
maalin aikana kentällä ollut pelaaja 
saa yhden miinuspisteen. Saadut plus
ja miinuspisteet lasketaan ottelun ja 
tmnauksen lopussa yhteen. 

Koko tmnauksen plus-miinus -tilas
toinnissa ykkösenä oli Mika Niemen
m~ jonka saldona oli +40. Muita "te
hokkaita" pelimiehiä olivat hyökkäys
kentälliseen kuuluneet Pekka "Bob" 
Ranta (+37), Juha "ZeiZei" Jalovaara 
(+36) ja Tapio ''Tapsa" Arimo (+33). 
Pienimmät luvut löytyivät puolustuk
sen erikoismiehiltä; Olli "Broidi" 
Suurnäkin saldo oli -1, Jere "Repe" 
Manninen kuului plus-miinus-nolla -
sarjaan, Matti Suumäkki nettosi +3 ja 
Jaakko "Jappe" Taivalkoski keräsi +4. 

Joukkueen ehdoton pistekuningas oli 
Timo Vaskio 48 pisteellään. Stidi oli 
ykkönen myös syöttöpisteissä, joita 
hänelle kertyi 36. Kokonaispisteissä 
toisena oli Matti Sumnäkki (16 syöt
töä + 25 maalia = 41 pistettä) ja kol
mantena Mika Niemenmaa (20 + 18 = 
38). Dnski oli samalla syöttöpisteissä 
toisena ja maaleissa kolmantena. Kol
mas syöttötilastossa oli Tapio Arimo 
(19 syöttöä) ja maalitilaston ykkönen 
ja kakkonen olivat Matti Suurnäkki 
(25 maalia) ja Hartti Suomela (19 
maalia). Yleisesti ottaen syöttöpisteet 
olivat selvästi keskittyneet muutamalle 
pelaajalle maalien jakautuessa tasai
semmin kaikkien pelaajien kesken. 

%34 
+/- 5 
55 *3 
#4 ,12 
7063~9 

*23=-

Puolustuskatkoja tekivät eniten Hartti 
Suomela ja Timo Vaskio (12 katkoa), 
mutta Toni Asikainen, Raine Lamberg 
ja Matti Suurnäkki olivat lähes yhtä 
kiekkoahneita - kaikilla 11 katkoa. 

Epäonnistuneiden suoritusten henkilö
kohtaisia määriä ei kannata sen sy
vemmin tarkastella. Lienee tarpeeksi, 
kun ilmoittaa, että koko joukkue teki 
tmnauksessa yhteensä 223 henkilö
kohtaista virhettä (keskimäärin 22/ ot
telu) ja vastaavasti yhteensä 118 puo
lustuskatkoa (keskimäärin 10/ ottelu). 
Erityisen musta peli oli Suomen voi
ttoon 21 - 9 päättynyt ottelu Tanskaa 
vastaan, jossa henkilökohtaisia virhei
tä saatiin aikaiseksi kokonaista 40 
kappaletta; tosin katkojakin tehtiin 
sitten tulpasti keskiarvoa enemmän. 

Ylläkerrotut esimerkit antavat jonkin
laisen kuvan pelaajien tehtävistä ja 
maajoukkueen tehokkuudesta. Jouk
kueen hyökkäys tehokkuus (tehtyjen 
maalien määrä I ha1lussapitojen määrä 
eli 181/404+) on noin 44 %, eli maa
lia ei saatu aikaiseksi edes joka toisel
la yrityksellä. Oma hyökkäys olisi 
seuraavissa turnauksissa saatava eh
dottomasti varmemmaksi, sillä vaikka 
kovalla puolustuksella voitetaankin 
otteluita, ei maalien tekemistä kannata 
jättää pelkästään vastustavan jouk
kueen tehtäväksi. 
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A jubilee tournament, The 10th 
AnnuallnternationalSeppo 
Nieminen Finnish Flying Disc 
Golf C lassic was played in 
Helsinki on August 20-21. 
The turn-out could have 
been better but the spirit 
and joy 0/ playing was 
excellent. 

The toumament started on 
the traditional Meilahti course· , 
tightfmnNays, alotoftrees and 
rocks. It tumed out that Timo 
Pursio, who has spent many years 
playing that course, was still 
familiar with the specialties of the 
course. The frrst round of nine 
holes resulted in a score of 23, 4 
under par, which reminds of the 
good old days. Sure enough, it was 
windy, but that is not an acceptable 
excuse for the pitiful pars and 
over-pars that dominated the score 
cards! Pursio's 23 was the only 
score below par. The second nine 
was alittle bit better: Young" 
Kauhajoki players Tommi Vesala 
and Sami Loukko joined Pursio in 
the under-par group. It may be 
time for many players to retum to 
their roots in Meilahti, at least a 
few times a year. 

Toumament Director MatKO Timo
nen had done an excellent job in 
designing new holes for the Munk
kiniemi/Kone Park. The park is 
more open, so the results were also 
more even. If you knew how to 
play the wind, you did well. Pursio 
continued to play fmr, but TD 
Timonen himself started the 
ascent: a combined -5 from two 
rounds of nine was the best Also 
the very young Jussi Lindberg 
played excellently, -3. Vesala, 
Loukko and an old hand Dkka 
Tamminen, who has suffered from 
an ann injury this year, also played 
under par. Jyrki Kaivola and Harri 
Jolula, who dominated the early 
season, showed some promise. A 
relative newcomer Juha Nieminen 
played the second Munkkiniemi 
round at -1, which is encouraging. 
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The second day was maybe even 
windier, and the play was at Suo
menlinna, the island with imposing 
fortifications, old ammunition 
stores, moats and ponds. It took 
courage and skill to throw a birdie 
on the 6O-meter hole 4. Birdies 
were thrown, so were aiot of 
bogies. On hole 5, an easy birdie 
also for the brave, all members of 
one group threw to a po! 1 suppose 
the old saying applies to them: like 
a fish, goes to school all day long 
and doesn 't leam. Hole 7 was a 
killer. The gruelling side wind 
certrunly took its toll. On a fast 
count there were about 15 bogies, 
10 double-bogies, 6 triple-bogies 
and 2 quadruple-bogies. Not to ta1k 
about the discs in the pond! Pursio 
played again well, -2 on the first 
round. Tommi Vesala put up a 
fight but had lost too much ground 
in Meilahti, also -2 as well as Peik 
Johansson, an old-timer in spite of 
his age. Upi Louhivaara and Dkka 
Tamminen were the other under 
par players. 

The second round in Suomenlinna 
produced some swprises. The 
finalists were pretty much clear in 
spite of over par rounds by players 
like Pursio, Timonen and Loukko. 
The Grand Master himself, the 
originator of the toumament, put 
forth a valiant effort, probably 
inspired by son Juuso, and 

Tommi Vesala had still his fingers 
on a l00-dollar bill on hole 8. 
Marko Timonen had chosen his 
strategy: he was playing touma
ment finals golf, took risks, and 
this time came out ahead. Timonen 
started the final 2 points behind 
Vesala and 2 points ahead of Lind
berg. Timonen had 4 bogies and 4 
birdies on the final roond. Going to 
the last hole he was still one point 
behind Vesala. Well, Timonen 
took a nice birdie, Vesala putted 
50 bucks away from 10 feet That 
was that 

Paul Brown provided the inter
national flavor. Aiot of players 
from the capital area were missing. 
The strongholds of disc golf are 
Kauhajoki and Helsinki area: of 
the 10 best 5 were from Kauhajoki, 
4 from Helsinki and one from Pori. 
Vaasa, Tampere and Hämeenlinna 
are emerging. But where were the 
Swedes? 

Jatkuu! 



RESULTS: Golf Discs Sanctioned for PDGA Competition 
1. Timo Pursio FIN 

154/181 PDGA 

2. Marko Timonen " OIIC OIAMETBI MAXIMUM 1 OIIC DIAMETBI MAXIMUM 
160/187 MOOR (cm) WBGHT (1) I MOOR (cm) WBGHT (1) 

3. Tommi Vesala " Drlver 21.0 174.3 Blrdle 21.1 175.1 

158/188 Hooker 21.0 174.3 Aee 21.2 176.0 

Kltty Hawk 21.0 174.3 Avlar 21.2 176.0 
4. Jussi Lindberg " Putter 21.0 174.3 Avlar Putter 21.2 176.0 

162/189 Junior Sureshot 21.0 174.3 Coupe 21.2 176.0 
Gazelle 21.2 176.0 

5. SamiLoukko DGA Factor 1 21.0 174.3 Grlffln 21.2 176.0 
164/192 (Modmed WhlppeU 

Panther 21.2 176.0 
Putter Drlve 21.2 176.0 Plranha 21.2 176.0 

6. Seppo Nieminen " DGA Factor IV 21.2 176.0 Roe (old) 21.2 176.0 
166 Grand Master. PDG A (Modlfted Avblr) Whlppet 21.2 176.0 

# 1 Professlonal 21.6 179.3 XD (new and old) 21.2 176.0 
Jyrki Kaivola #2 Professlonal 21.6 179.3 Pole Cat 21.3 176.8 

166 #3 ProfesslC?nal 21.6 179.3 Dolphln 21.4 177.6 

#4 Approaeh 21.6 179.3 Aero 21.7 180.1 
8. Harri Jolula Cobra 21.7 180.1 

167 #5 Putter 21.6 179.3 Cobra Classle 21.7 180.1 
#1 Tee 21.7 180.1 Hammer 21.7 180.1 

Dkka Tamminen .. (Modlfled Stln,,.,) Python 21.7 180.1 
167 #2 HI Tee 21.7 180.1 Roe 21.7 180.1 

(Modlfled SUn,,.,) Shark 21.7 180.1 
10. Mikael Hästbacka " #3 HI Tee 21.7 180.1 Stingray 21.7 180.1 

170 (Modmed Stln,ra,) Vlper 21.7 180.1 
#4 HI Tee 21.7 180.1 Ram 21.7 180.1 

11. Upi Louhivaara " 186.8 (PAodlfled SUn,ra,) Barraeuda 22.5 
171 #5 liI Tee 21.7 180.1 Seorplon 22.5 186.8 

(Modlfled Stln,,.,) Phenlx (new and old) 23.0 190.9 
12. Peik Johansson " Lynx 24.1 200.0 

172 Power Putter 21.7 180.1 Condor 24.1 200.0 
Gumbputt 21.7 180.1 Jaf',uar 24.1 200.0 

13. Juha Nieminen " DGA Fador 1 21.7 180.1 Zephyr :!4.1 200.0 
174 (Mod:fled Vlper) 

;:-::; ~,;:..:. .... . ... ., :. 
';;,..-:~ ;-",~. :.....i..:i. _J .... • iJ •• ~ .... I ••• "" 

Marko Jokimäki " Thunderbolt 21.4 177.6 
Super Drlve 23.5 195.1 

XI5 21.4 177,.6 
Rami Hakala P38 Ughtnlng 21.5 178.5 

Magnet 21.2 176.0 
Veli Berglund " Rubber Putter 21.6 179.3 

Cyclone 21.3 176.8 
(AT6Teun) 

Jari Jolula Wlndstar 21.4 177.6 Falcon 21.6 179.3 
Junior Crulser 21.4 177.6 ::-8 Bearcat 21.6 179.3 

Phantom+ 21.4 177.6 Upshot 21.6 179.3 
18. Matti Majuri " Phantom+ L1ght 21.4 177.6 180.1 FI4 Tomeat 21.7 

179 Junior The Hawk 21.5 178.5 F4 Corsalr 21.8 180.9 

Deuee 21.7 180.1 P38-' Ughtnlna 21.8 180.9 
19. Janne Lindberg " 

(Phantom Deuce) P51 Mustan, 21.8 180.9 
180 Junior Vortex 21.7 180.1 P40 Flylng Tlger 21.8 180.9 

SR Blaekblrd 21.9 181.8 
20. Paul Brown USA Eellpse 22.0 182.6 FI8 Hornet 22.1 183.4 

182 Shadow 22.1 183.4 Dauntless 22.2 184.3. 
Marauder 22.3 185.1 Spltflre 22.3 185.1 

21. Tomi Nieminen FIN Traeer 22.3 185.1 B2 Stealth 22.4 185.9 
183 Sky Streak 22.5 186.8 F6 Hellcat 22.6 187.6 

BI7 Flylng Fortress 23.6 195.9 
22. A-P. Korkeamäki " Sky Pro 24.1 200.0 

189 Sky Styler 26.7 200.0 86 Mold 21.1 175.1 
Ultrastar 27.3 200.0 91 Mold 21.2 176.0 

23. Antti Lod 86 Softle 21.3 176.8 
197 Super Puppy 21.0 174.3 44 Mold 21.6 179.3 

77 Mold 21.7 180.1 
24. Mikko Juhola " Dlmple 21.5 178.5 78 Mold 21.7 180.1 

214 Lone Ranger 21.7 180.1 70 Mold 22.5 186.8 
(lete,e) 71 Mold 22.5 186.8 

25. Ismo Lindberg" 40 Mold 23.5 195.1 

219 Grand Master 100 Mold 24.9 200.0 
50 Mold 25.9 200.0 

The tomnament was sponsored 80 Mold 26.9 200.0 
by Amexpo Jnc. and Hkl Jaak-
ko Marttila (JM), a furniture 
manufacturing company. 
Thanks for their support. 
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VesI!! 

Paul Brown 

Loistavaa! Tampereen frisbee
golfrata on valmis! Se on 9-rei
käinen rata, joka on pituudeltaan 
750 m. Pisin reikä on 132 m ja 
lyhyin on 58 m. Kaikilla rei 'illä 
on betonilaatoista tehty tee puisi
ne rataohjeineen ja Amexpo II -
kori. Tampereen kaupunki osti 
tosiaan neljä koria, ja HummeV 
Sidoste ja Megazone ostivat 
kumpikin yhden korin Mutta 
entäs ne viimeiset kolme koria? 
Pitkän sponsorietsinnän jälkeen 
allekiIjoittanut totesi, ettei Suo
mesta löydy enää sponsoreita ja 
että pitää alkaa etsiä ulkomailta. 
Parin soiton jälkeen oli tehty so
pimus Discraftin kanssa, jonka 
seurauksena oli kaikkiin kolmeen 
koriin sponssaus. "Yesss!!!" 

Radalla on kesän mittaan pidetty 
maanantaisin viikottainen tasoi
tuksellinen kisa rahapalkintoi
neen, jo 19 kertaa (Hole-in-one
potti on muuten tässä vaiheessa 
paisunut jo 346 mk asti!). Näissä 
kisoissa on ollut parhaimmillaan 
17 osallistujaa, ja olemme houku
telleet pelaajia Kauhajoelta, 
Vaasasta, Porista ja Hämeenlin
nasta. Parhaimpina päivinä puis
tossa on muulloin nähty jopa 26 
pelaajaa! Rataennätys on yhdeltä 
kierrokselta -3, allekirjoittaneel
la. (pasi Roimela on myös heit
tänyt -3, muttei ollut vielä kaik
kia koreja.) Tervetuloa keväällä 
parantamaan! 

Missä rata on? Se sijaitsee Vihi
ojanpuistossa, Tampereen Neka
lassa. Vihiojanpuisto on Jokipoh
jantien ja Vihiojantien risteyk
sessä' n. 1 km itään EI2:sta, 2 km 
Tampereen keskustan eteläpuo
lella. Kartan radasta ja reikien 
selitykset saa allekirjoittaneelta, 
pk. 931 - 2553 203 
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"If you build it, they will come." 

Paul Brown 

10.9.94 pidettiin Tampereella 
joukkuegolfkisa. Kisan nimi: '1f 
you build it, they will come", tulee 
elokuvasta "Unelmien kenttä", 
mutta viittaa Mansessa nääs mei
rän frisbeegolf-rataan (eikä 'beis-
0001' -kenttään). Ja hyvin sanonta 
pukeekin rataamme. 

Joukkueita osallistui oli seitsemän: 
Kauhajoen Karhut, Wasa Thunder, 
Hämeenlinnan Viskojat, FC Meik
ku, Nokia Cellular Systems, Hel
singin Kiekkogolfaajat ja 
Unlimited Frisbee Organization. 

Ennen viimeistä kierrosta voitto
tilanne oli tällainen: Karhu 5, Vis
kojat 4, FC Meikku 4, Thunder 3, 
NCS 1, HKG 1, UFO 0 ... ja vas
takkain pelaisivat Karhut-Meikku, 
Viskojat-Thunder ja NCS-UFO. 
1. sija oli siis melko selvä, sillä 
Kauhajoki todennäköisesti voittaisi 
Meikun. Mutta jos Thunder voit
taisi Hämeenlinnan, 3 joukkuetta 
jakaisivat toisen sijan. 

Ja näinhän tietenkin kävi - Vaasa 
voitti HML:n 3-2, ja koska HML 
oli voittanut Meikun 32, ja Meikku 
Vaasan 32, keskinäiset pelit meni
vät ristiin, joten katsottiin keski
näisten pelien piste-erot. Nekin 
menivät tietenkin tasan, joten las
kettiin kaikkien pelien piste-erot. 

Loppujen lopuksi Kauhajoen 
Karhut veivät 1. sijan palkinnot - 5 
golfkiekkoa + 300mk, Wasa 
Thunder veivät 2.sijan - 5 golf
kiekkoa + 100 mk, ja Hämeenlin
nan Viskojille 3. sija'+ 100 mk. 

LopputuIokset: 

1. Kauhajoen Karhut 6-0 

2. Wasa Thunder 4-2 
8 eropistettä 
(pisteet puolesta -pisteet vastaan) 

3. Hämeenlinnan Viskojat 4-2 
4 eropistettä 

4. FC Meikku 4-2 
o eropistettä 

5. Nokia Cellular Systems 2-4 

6. Helsingin Kiekkogolfaajat 1-5 

7. U nlimited Frisbee Organization 0-6 

Stockholm Water Festival 1994 

Jaana Toivanen 

Elokuun alkupäivinä pelattiin 
Tukholmassa naisten osalta yh
deksänjoukkueen turnaus. Mu
kana Suomesta oli kolme nais
joukkuetta. Atletico, Helsinki 
Flyers sekä EUC, jossa oli 
edustettuna vanhempien pelaa
jien lisäksi myös junioreita. 

Suomesta Ruotsiin siirryttiin lai
valla. Ruotsin puolella meidän po
rukka oli julkisten kulkuneuvojen 
sekä omien jalkojensa varassa. 
Tässä vaiheessa järjestäjät saivat 
ensimmäiset pisteet, sillä satamas-

sa meitä oli vastassa nuori mies 
kiekon kanssa. Eipä tarvinnut 
miettiä millä bussilla mennään ja 
minne. Majoittuminen oli perin
teistä '1attiallamakuupussinkans
sa". Iso miinus tuli siitä, että kou
lulla ei ollut suihkuja, vaan ne oli
vat jonkin matkan päässä urheilu
kentällä. Majoituskoululta oli peli
kentille noin 20 minuutin kävely
matka. Sillä ei varsinaisesti ollut 
merkitystä, sillä emme kulkeneet 
väliä kuin kahdesti päivässä .. 



Helsinki Flyers Tukholmassa 

Joukkueita oli mukana yhdek
sän, joista oli muodostettu kaksi 
poolia. Poolin sisäiset pelit pe
lattiin lauantaina. Tämä pelisys
teemi pelasti Flyersin tytöt jum
bosijalta, sillä viiden joukkueen 
poolin viimeinen jäi automaatti
sesti turnauksen viimeiseksi. Ja 
me olimme juuri siinä toisessa 
poolissa. Sunnuntaina pelattiin 
semifinaalit ja fmaalit. Suoma
laisten kannalta turnaus sai on
nellisen lopun, silläfmaalissa 
kohtasivat Atletico ja EUC. 

Yleisesti ottaen turnaus oli on
nistunut. Joukkueiden taso vaih
teli, mutta tiukempaakin vastus
ta olisi voinut olla. Ainakin 
EUC:lle ja Atleticolle. Mikäli 
joukkueet hakivat kovuutta tule
vaan SM-finaalin, se taisi jäädä 
saamatta. Toisaalta EUC:n 
juniorit saivat arvokasta koke
musta. Yleinen tunnelma oli 
rento. Turnauksessa tuli selvästi 
esille lajille niin ominainen mu
kava yhdessäolo ja reilu henki. 

Flyersin tytöille tämä turnaus 
toi ensimmäiset pelikokemukset 
Suomen rajojen ulkopuolelta. 
Täytyy myöntää, että se teki 
hyvää. Paljon on vielä opitta
vaa, ennenkaikkea asenteessa. 

Alkuodotukset olivat hieman 
jännittyneet, sillä odotimme 
saavamme vastaan todella kova
tasoisia joukkueita. Tämä näkyi 
myös pelissä. Vasta jonkin ajan 
kuluttua tajusimme, että vastas
samme olleet joukkueet eivät 
olleetkaan aivan huippujoukku
eita. Kaikki olisivat olleet voi
tettavissa. Näin ei kuitenkaan 
käynyt. Huvittavaa oli, että huo
limatta selvästä tappiosta pelim
me kulki parhaiten toista suo
malaista joukkuetta eli EUC:tä 
vastaan. Osaltaan vähän liiankin 
rentoon pelaamiseen vaikutti se, 
että SM-pronssi oli ratkaistu 
edellisenä viikonloppuna ja 
olimme jo ikäänkuin aloittaneet 
'10man". Tarvitaan siis lisää 
turnauksia ja myös ulkomaisia 
vastustajia, jotta kokemusta 
kertyy. Huolimatta tappioput
kesta kaikkien mielestä turnauk
sesta oppi paljon. Koska kesän 
varsinainen kisa oli jo ratken
nut, sai pelata rennosti ilman 
paineita ja hyvällä mielellä. 
Mieliin jäi nuorten rutsalaistyt
töjen loppupuheenvuoro suuk
koineen ja huokauksineen, jota 
me onnistuneesti lainasimme 
kiittäessämme kärsivällistä 
valmentajaamme Dallia. 

Tiedoksi WFDF:ltä 
Seurajoukkueiden 
MM-kisat 1995: 

WFDF:n hallitus on myöntänyt 
Englannille ensi kesän seurajouk
kueiden MM-kisat. Loppujen lo
puksi hakijoiksi kisoille ilmaantui 
viime hetkellä peräti viisi eri ryh
mää: kaksi USAsta (Savannah ja 
Minneapolis), kaksi Englannista 
(Millfield ja Southampton) sekä 
Rotterdam Hollannista. Järjestely
oikeus myönnettiin Millfieldiin ja 
perusteina olivat ensisijaisesti mui
ta monipuolisemmat (ja osittain 
halvemmat) majoitusjärjestelyt se
kä sijainti Euroopassa (kahdet 
edelliset kisat olivat Pohjois-Ame
rikan mantereella). Millfieldissä 
on n. 25 kentää käytettävissä ja 
saamani vahvistamattoman tiedon 
mukaanjäDestäjätkykenevätotta
maan ainakin 48 (avoin), 32 (nai
set) ja 24 (masters) joukkuetta. Jos 
nämä luvut toteutuvat, kyseessä on 
kaikkien aikojen suurin Ultimate
tapahtuma. 

Oletettavasti virallinen kutsukiDe, 
jossa maakohtaiset joukkuekiintiöt 
vahvistetaan, saapuu liittoon joulu
kuun aikana. Luultavaa on, että 
Suomella on enemmän paikkoja 
käytettävissä kuin halukkaita 
joukkueita olisi lähdössä. 

Kisapaikka: Millfield, Englanti 
(n. 25 km Bristolin kaupungista) 

Ajankohta: 22.-30.7.1995 

Lisätiedot:Otarlie Langdon-Mead, 
puh. ja fax +44-121-449-3382 

Jatkuu! 
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ULTIMATEN HALLITURNAUS Haminassa 17.-18.9.94 

Janne Pakkanen 
SasuPurho 

Kuten suurin osa teistä ei to
dennäköisesti tiedä pelattiin 
Haminassa Ultimaten hallitur
naus 17.-18.9.94. Syy tähän 
huonoon informaatioon löytyy 
turnauksen järjestäjästä. Tur
nauksen tarkoitus oli pääasial
lisesti .. tuoda oppia ensimmäistä 
vuotta pelaavalIe joukkueelle ja 
saada ultimate tunnetuksi H a
minan seudulla. 

Haminaan kutsuttiin viisi joukku
etta kotijoukkueen lisäksi. Paikalle 
saapui EUC, Helsinki Flyers, Red 
Rabbits, Sipoo Odd Stars ja 
WWW.Erityiskiitos EUC:lle, joka 
sai vasta viikkoa ennen turnausta 
kuulla koko tapahtumasta ja pystyi 
kasaamaan joukkueen, jossa pelaa
jamateriaali koostui melko uusista 
.pelaajista vanhoihin tekijöihin, se
kä varmistamaan saapumisensa 
viikonlopun aikana. Nämä jouk
kueet pelasivat yksinkertaisen sar
jan, jonka jälkeen runkosarjan kak
siparasta kohtasivat finaalissa. 
Runkosarjassa suurin yllättäjä oli 
ehdottomasti SOS, joka voitti 
Grasshoppersien lisäksi Flyersin 

WFDF jatkuu: 

MM-kisat 1996: 

WRDF:n yleiskokous Colchesteris
sa myönsi vuoden 1996 joukkue
lajien maailmanmestaruuskisat 
Ruotsin Jönköpingille tiukan ää
nestyksen jälkeen. Tarjouksia oli 
yhteensä neljä, joista kaksi USAsta 
(Savannah ja Northem Michigan), 
yksi Japanista (Utsunomiya) sekä 
Jönköpingin tarjous. Utsunomiyan 
kaupungin ponnestari oli matkus
tanut Colchesteriin vakuuttaakseen 
WFDF:n vuosikokouksen Japanin 
tarjouksen vakavuudesta. 
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tiukan taistelun jälkeen 12-10, se
kä löi WWW:n luvuin 7-11. Sun
nuntaina antoi Flyers kovan vas
tuksen WWW:lle. Jatko-ajalle 
mennyt ottelu antoi yleisölle kat
seltavaksi laadukasta peliä, päät
tyen WWW:n voittoon 7-8. Red 
Rabbits vs. Flyers ottelu oli tiukka 
ja tunnelma kiristyi paikoitellen 
käsinkosketeltavaksi. Flyers vei 
voiton jatko-ajalla luvuin 8-10. 

EUC pelasi toisena turnauspäivänä 
tiukemmalla otteella ja hiukan 
muuttuneella kokoonpanolla voit
taen SOS:nja antoi kovan vastuk
sen WWW:lle. Sunnuntaina kaikki 
ottelunsa pelannut WWW voitti 
runkosarjassa kaikki muut paitsi 
SOS:n. Oliko rankka päivä ja jo 
varmistunut fmaalipaikka osa
syyllinen tappioon SOS:lle? 

Runkosarjassa kakkospaikasta 
taisteltiin kiihkeästi ja tasapistei
siin päätyneiden joukkueiden kes
ken lopulliset sijoitukset ratkaistiin 
tehtyjen pisteiden maalierolla. Fi
naaliin tiensä selvittivät WWW ja 
Red Rabbits. Turnauskestävyyttä 
ja kokemusta omaava WWW 
taisteli itsensä turnauksen voitta
jaksi luvuin 11-5. 

Muutamia epätietoisuuden aiheut
tamia ongelmatilanteita lukuunot
tamatta turnaus sujui hyvin ja näi
llä näkymin tästä on tulossa joka
vuotinen tapahtuma, joka toden
näköisesti pelataan syksyisin, ulko
sarjojen päätyttyä ja ennen 
hallikauden alkua. 

Runkosarjan lopullinen jäIjestys: 

Ottelut Tappiot Voitot Pisteet Maalit 

l.WWW 5 

2. Red Rabbits 5 

3. Flyers 5 

4.S0S 5 

5.EUC 5 

6. Grasshoppers 5 

Tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan 
vuosikokous päätti tällä kertaa 
luottaa Ruotsin liiton järjestely
kykyihin. 

Kisapaikka: Jönköping, Ruotsi 

Ajankohta: elokuu 1996 (tarkka 
päivämäärä on jo olemassa, mutta 
minulla ei sitä ole) 

Lisätiedot: Peter Lundmark, SFF, 
puh. +46-31-154500, fax +46-31-
151545 

4 

3 

3 

3 

2 

0 

1 8 46 - 31 

2 6 48 - 30 

2 6 49 -33 

2 6 41-43 

3 4 37 -38 

5 0 9 -55 

Vuoden 1997 seurajoukkueiden 
MM-kisat ovat haettavissa 22.7. 
1995 asti ja MM-kisat 1998 vuo
den 1996 elokuuhun asti. Lopul
liset päätökset tehtäneen kaksi 
vuotta kisatapahtumaa edeltävissä 
WFDF:n yleiskokouksissa. 

Juha Jalovaara 



Ultimaten SM-halliturnaukset 1995 

4. -5.2.1995 

12.2.1995 

18. -19.2.95 

25.2.1995 

11.3.1995 

1 SM -turnaus, naiset + avoin Lahti 

n SM - turnaus, naiset / avoin (??? , ei ole vielä varma) 
Leppävaara, Espoo 

1 -divisioonaturnaus Hamina 

m SM - turnaus, naiset / avoin, (???, ei ole vielä vanna) 
Leppävaara, Espoo 

FINAALIT, sekä pronssiottelut naiset / avoimet 
Leppävaara, Espoo 

Tässä turnausten päivämääräl. Toinen turnaus, joka olisi tarvittu, on jaettu 
useampaan erään salitilanteen vuoksi. II ja nI turnauksen osalta ei siis ole vielä 
päätetty miten avoin sarja ja naiset pelaavat omat ottelunsa. Osallistumismaksu 
on 600 mk per joukkue, joka on maksettava liiton tilille 13.1.95 mennessä. 

ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI 
KESÄ 1995 

6. -7.5.95 

3.-4.6.95 

10.-11.6.95 

17.-18.6.95 

World's Biggest 

Joukkueiden PM-kilpailut, ultimate 

1 SM-turnaus, ultimate 

1 Divisioonaturnaus 

Oslo 

Eurotour -osakilpailuja Ruotsissa, ei tarkkaa aikaa 

1.-2.7.95 

8.-9.7.95 

22.-23.7.95 

22.-31.7.95 

5.-'.8.95 

5.-'.8.95 

7.-12.8.95 

12.-13.8.95 

26.-27.8.95 

26.8.-2.9.95 

n SM-turnaus, ultimate 

Junioriturnaus, ultimate 
Sarjat alle 14 v. sekä 15 -19 v. 

Seppo Nieminen Annual ••• 
HUOM! Eurotour -osakilpailu 

World -Ultimate Club Championchips Englanti 

n Divisioonaturnaus 

"Vattenfestivar' Tukholma 

Swedish Open, yksilölajit 

Ultimatefmaali ( + mahdollisesti muita otteluita) 

Stockholm Open, yksilölajit 

EM-kilpailut Ranska 

Lisäksi järjestetään Vuoden kiekkogolfraaja -turnauksia avoimessa sarjassa 
5-10 kpl ja naisten sarjassa n. 5 kpl, yksilölajien SM -kilpailut sekä Golf SM. 
Kaikkien kilpailujen päiviä mietitään vielä, ettei tulisi pahoja päällekkäisyyksiä, 
ja yksilölajit ja ultimaten sarjat saataisiin sovitettua yhteen. 

Ultimaten SM-halli
karsinnat 1995 
Avoimen sarjan karsinnat ultimaten 
SM-hallikisoihin pelattiin Leppä
vaarassa, Espoossa 3.12.94. Joukkueet 
oli jaettu edellisvuoden sijoitusten ja 
arvan perusteella kahteen pooliin, 
jotka pelasivat kaikki kaikkia vastaan. 
Tämän jälkeen Al pelasi B2:sta 
vastaan ja vice versa. Näiden ottelui
den voittajat selviytyivät helmikuun 
4.-5. pelattaviin SM-kilpailuihin Lah
teen. Loput kahdeksan joukkuetta 
kilvoittelevat I-divisioonan mesta
ruudesta Haminassa 18.-19.2.95. 

Otteluiden tulokset 

Team II - Flyers II 10--6 

Discus - KGB 11-1 

Tampere- Fanners 11-2 

Red Rabbits - Lahti 8-10 

Sipoo OS - Team n 7-11 

Hamina - Discus 3-11 

Flyers II - Tampere 11~ 

KGB - Red Rabbits 1-11 

Sipoo OS - Fanners 11-4 

Hamina - Lahti 3-11 

Team n -Tampere 10-9 

Discus - Red Rabbits 8-9 

Fanners - Flyers n 3-11 

Lahti -KGB 11-1 

Sipoo OS - Tampere 10-8 

Hamina - Red Rabbits 4-11 

Team II - Fanners 11-5 

Discus - Lahti 10-9 

Flyers n -Sipoo OS 8-7 

KGB -Hamina 8-9 

Karsinta ottelu 1 Al - B2 
Team n -Discus 12 -15 

Karsinta ottelu n A2 - B 1 
Flyers n -Lahti 13-15 

Discus ja Lahti nousivat SM-sarjaan. 
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