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SÄÄNNÖLLISEN EPÄSÄÄNNÖLLISESTI.

HUOMIOI
SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei
voida julkaista määrättynä päivänä tai
käsikirjoituksen mukaisesti. Lehden
suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa
sattuneessa virheestä on ilmoituksen
hinta.
TOIMITUKSEN KOKOUS

Korjaus toimituksen kokouksen päivämäärään:
uusi aika keskiviikko 15.1. 1998 kello 17.30
Corona-baari, Eerikinkatu 11
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Toimitus kokoontuu ideoimaan numeroa
1/98 12.1.1998 kello 18.00 Coronabaariin (Eerikinkatu 11). Kaikki
Frisbarin tekemisestä kiinnostuneet ovat
tervetulleita paikalle.
AINEISTO NUMEROON

ps. oletko aina haaveillut journalistin urasta? Frisbarin nume-

1/98

roa 1/98 kokoonnutaan ideoimaan maanantaina 12.1.1998

Levykkeellä paperitulosteen kera 2.3.
1998 mennessä osoitteeseen
Suvi Rauramo, Fredrikinkatu 51-53 A 2,
00100 Helsinki
tai e-mailillasuvi.rauramo@helsinki.fi

(orona-baarissa Eerikinkadulla. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!
Ideat, kirjoittajat, kuvaajat, piirtäjät. ..
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Baltian EU-proj ektin "iraffinen O.fllil<f päättyi .

puheenjohtajan pallilta
Menestyksekkään menneen vuoden jälkeen on hyvä mieli aloittaa uudet projektit.Tähtäimenä on tehdä tulevastakin
kaudesta hyvä frisbeevuosi. Kuin
kruununa vuoden 1997 menestykselle
olimme näkyvästi esillä Business Sport
Dayn esittelyssä ja ainakin 500 uutta
ihmistä kävi kokeilemassa liitokiekon
heittoa.
Tämän vuoden 1998 olemme
nimenneet juniorivuodeksi. Toivomme
saavamme lisää jäseniä ja ennen kaikkea nuorempaa väkeä iloiseen
joukkoomme. Hallitus on panostanut
junioreihin mm. budjetoimalla juniorityöhön lisää rahaa, mutta kuten kaikki
tietävät raha on vain pieni osa siitä työstä, joka meidän kaikkien tulee tehdä juniorien hankkimiseksi.
Kuinka sitten saataisiin uusia jäseniä? Mielestäni "seuroittuminen" ja juniorityön kehittäminen ovat avainsanoja.
Jani Lehto on ihailtavasti panostanut
koululaisiin ja heissä näen tulevaisuutemme.Tilintarkastajamme esitti aiheellisen huomautuksen, että vuosibud-
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jettimme on liian ylläpitokeskeinen. Pyrimme tässäkin suhteessa muuttamaan
kurssia kehityksen suuntaan.
Hallitus koki syyskokouksessa muutoksia, kun Pasi Niemi,Jussi Lindberg ja
Ville Nevalainen valittiin uusiksi jäseniksi.
He aloittavat pestinsä vuodenvaihteessa. Suuren urakan tehneet Siru Sihvonen, Elina Hyypöläinen ja Sami Loukko
poistuvat kuvioista. Siru jatkaa hommia
vielä tilintarkastajana. Kiitos kaikille kolmelle heidän työstään ja tervetuloa joukkoon Pasi,Jussi ja Ville. Eikä pidä unohtaaJere Mannista,joka uurastaa vielä uuden kaksivuotisjakson.
Onnittelut vielä vuoden seuralle
Atleticolle sekä vuoden liitokiekkoilijoille Janne Lindbergille ja Jonna Saariselle.

Tumba
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MEGAKISAT LUVASSA MINNEAPOLISISSA

sideline
SPICE WORLD
Suomalais-ruotsalainen liitokiekkoyhteistyö kukoisti Latviassa.
Suolan ja pippurin kulutus kasvoi räjähdysmäisesti.

BARBIE VOITTI
FRISBEEN
Kalifornialainen Mattel Inc. myi
koko urheiluosastonsa uudelle
Wham-O Inc. -yritykselle, kertoi
Wall Street Journai 12.10.1997.
Wham-O keskittyy hankkimaan
ja elvyttämään klassisia lelumerkkejä. Mattelin kanssa tehtyyn kauppaan kuuluivat mm.
Frisbee- ja Hula Hoop -brandit.
Mattel halusi päästä eroon nollatulosta tekevästä urheiluhaarastaan keskittyäkseen
pääelinkeinoonsa
Barbienukkeihin ja niitä koskeviin
oikeuskiistoihin eurooppalaisten
poppisbändien kanssa.

Minneapolisin ultimaten maailmanmestaruuskisoista on tulossa fribahistorian suurin tapahtuma. Suomen maajoukkueringit ovat jo käynnissä tai juuri starttaamassa
vastavalittujen maajoukkuevalmentajien johdolla.
Kaarti on lähes sama kuin viime kesän menestyksekkäissä Millfieldin kisoissa.
Avoimen sarjan joukkuetta luotsaa jälleen parivaljakko Juha Jalovaara - Hartti Suomela. Naisten joukkueen ohjaksissa pysyy Mika "Unski" Niemenmaa. Juniorimaajoukkueen valmentajana toimii vaasalainen Mikko Kaakinen. Viime kesänä hän
toimi juniorien huoltajana, joten aivan noviisi hänkään ei maajoukkuetouhuissa ole.
Vakuuttavat fysiikkatreeniohjelmat ovat jo ilmaantuneet kaiken kansan ihasteltaviksi
liiton nettisivuille. Pahanlaatuisesta pullamössöstäkin luulisi saavan näillä resepteillä
kelpo pelimiehiä.
MM-kisojen lisäksi Blainen kentillä järjestetään samaan aikaan seurajoukkuekisat, jonne odotetaan noin kahtasataa joukkuetta - kaksi kertaa enemmän kuin
viime kesän Vancouverin kisoissa. Urheilukeskuksen 56 kentälle arviolta
kolmituhatpäinen maa-ja seurajoukkuekiekkoilijalauma mahtunee sopuisasti. Kokemusta keskuksesta löytyy jopa 800 joukkueen jalkapalloturnauksista, joten käytännön järjestelyiden luulisi toimivan.
Huvittelupuolella ei pelata yhtään pienemmillä panoksilla. Järjestäjät lupailevat
suuren luokan rock-konserttia 10 000 henkeä vetävällä stadionilIaan. Luvassa on
kansallisia ja paikallisia yhtyeitä nimiä toistaiseksi paljastamatta sekä - tottakai kovatasoinen ultimateottelu. Mikäs sen mukavampaa.
Suomesta saadaan varmasti kasattua kovatasoiset maajoukkueet, mutta myös
seurajoukkuekisoista on kentän laidalla keskusteltu. Suomalaisten sarjojen joukkuerajat eivät varmaan tule olemaan suurikaan este joukkueen kasaamiselle, koska
virallista statusta seurajoukkuekisoilla ei ole. Sarjoja löytyy jokaiselle:avoimen,naisten,
junioreiden ja mastersien lisäksi myös sekasarjaa suunnitellaan. Vielä ehtii alkaa
haalia porukkaa kasaan.

TARUSTA UUSI TOIMINNANJOHTAJA

1. Mikä joukkue voitti ensimmäisen koskaan järjestetyn avoimen sarjan halli-sm-turnauksen?
2. Mikä oli virallinen pelikiekko
ultimaten MM-kisoissa Japanissa 1995?
3. Kuka on WFDF:n puheenjohtaja?
4. Ketkä olivat yksilölajien MM-kisojen 1997 suomalaiset mitalistit?
5. Kuinka mones NSUT-turnaus
pelattiin muutama viikko sitten?
+ kuka suomalainen liitokiekkoilija on ollut voittamassa
Adventspokalen-tu rnausta
kymmenen vuoden välein
(1987 ja 1997)?

Espoolainen Taru Summa on valittu jatkamaan Tuuli Saarennon viitoittamalla polulla Liitokiekkoliiton toiminnanjohtajana.Taru aloittaa työskentelyn liiton toimistolla
vuodenvaihteessa. Toiminnanjohtajan harteille kaadetaan monet käytännön asiat.
Tarulta siis voi piakkoin kysyä melkein mistä vaan mitä vaan.Tarun saa kiinni sähköpostitse osoitteesta tarus@hotmail.com

NAISILLEKIN DIVARI
Naisten hallisarja on viimein saatu jaettua kahteen osaan. Naiset pelaavat tänä vuonna
ensimmäistä kertaa ykkösdivisioonassa. Toistaiseksi naisten divarissa pelaa ainoastaan kakkos- ja kolmosjoukkueita. Toivottavasti ensi kaudellakin divari saadaan kasaan, jotta jokainen joukkue saisi mahdollisimman tiukkoja matseja. Tänä vuonna
divarinkin tasoerot lienevät vielä melko suuret, mutta tilanne tasoittunee ensi kaudella. Divari tulee varmasti antamaan uutta mielekkyyttä niin SM-sarjaa kuin
ykkösdivisioonaakin pelaaville joukkueille. Uusille joukkueille kynnys osallistua
divariin on varmasti paljon matalampi. Ehkä jo ensi vuonna uusille
ultimatepaikkakunnille Naantaliin ja Kurikkaan (lue lisää näistä sivulta 8) sikiää naistenkin joukkue. Divarista aloittaminen lienee inhimillisempää.

Sekä miesten että naisten ensimmäinen divisioonaosaturnaus 8.2.1998
Espoossa.
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VUODEN

1997

NAISLIITOKIEKKOLIJA

jonna ja discus
Jonna aloitti kiekkoilun vuoden 1992
k e sällä v eljensä Hannu Saarisen ja
muutaman muun Discuksen pelaajan
järjestämällä peruskurssilla. Kurssi
johti Discuksen naisten joukkueen perustamiseen, ja silloinen 10 tytön joukko on ny t kasvanut reiluun 20:en.
Jonna on ollut alusta saakka joukkueensa kantavia voimia, ja pelaajauran
kohokohdatkin liitty vät kiinteästi
Discuksen taipaleeseen SM-sarjassa:
aika monta vuotta Discuksen sijoitus
vaihteli välillä 5-6, sitten 1996 oltiin
ke s ällä jo neljänsiä, samoin talvella
1997, ja kehityksen tähänastinen kruunu on tietenkin kesän 1997 SM-hopea.
"Hienoin oli se vaihe, kun Discus alkoi lopulta voittaa my ös tasaisia pelejä", sanoo Jonna, "siihen päästiin lopulta viime talven halli-EM-kisoissa
Ruotsin Kalmarissa. "

jonna ja maajoukkue
Suomen naisten maajoukkueessa
Jonna oli ensimmäistä kertaa mukana
v. 1994 Colchesterissa Englannissa, ja
lukuunottamatta vuoden 1995 Ranskan kisoja on ollut mukana siitä lähtien. Maajoukkueuraltaan Jonna muistaa erityisesti Jönköpingissä 1996 tekemänsä elämänsä ensimmäisen
dyy kkimaalin. "Sen jälkeen ky llä polvet tutisi . . . "

jonna ja treenit
Aloittaessaan pelaamisen Jonna kävi
heittelemässä "joka päivä", ja käy kesällä edelleenkin jos vain ehtii. Joukkueen y hteisten treenien lisäksi - kolmet lajitreenit ja y ksi hikinen ilta
Kisahallilla pompputreeneissä - Jonna
käy lenkillä (taas: "silloin kun ehdin") ,
ja punttisalillakin, mutta sinne tulee
lähdettyä harvemmin.

jonna ja muut kiekkoaktiviteetit
Discuksen hallituksessa ja rahastonhoitajana toimimisen ohella Jonnayrittää tarpeen tullen ehtiä mukaan vetämään ultimatedemoja, on ollut
valmentamassa Discuksen junioreita,
ja aikoo taas mukaan y hdeksi suunnitteilla olevan "vapaamuotoisemman "

ultimatekerhon
vetäjistä. Lisäksi
Jonna harrastaa
jonkin
verran
myös y ksilölajeja,
ja on kesän 1997
koppauksen SMmitalisti. J okas y ks y isessä
NSUT:ssa Jonna
on ollut mukana
y htenä
vakiopelaajista, nykyään
tietenkin
Polin
naisten
joukkueessa.

Ikä:
21 vuotta
Pituus:
168 cm
Opiskelee: TKK:lla konetekniikan osastolla 3.
vuotta
Asuu:
aivan Espoon Otsolahden liitokiekkomekan tuntumassa
Omistaa: 6 ultimatekiekkoa ja yhden
koppauskiekon
Luonne:
joukkuepelaaja!

sLkL ja jonna
SLKL perusti v alinnan vuoden
naisliitokiekkoilijaksi
J onnan
kiistämättömiin ansioihin kiekkoilijana
ja varsinkin kiinnittäen huomiota siihen, että J onna harrastaa sekä
ultimatea että y ksilölajeja. Alkuaikojen
niin hiljaisesta ja ehkä huomaamattomastakin (? ) Jonnasta on tullut
(kuulemma "ympäristön paineesta")
vuosien kuluessa räväkkä kenttää hallitseva hahmo ja Discuksen todellinen
työmyy rä, jonka tekniset taidot ja pelisilmä ovat kehittyneet koko ajan. Ja
jokainen Jonnaa vastaan pelannut
naisultimatisti tietää, että valintaan oli
tukevat perusteet . . .

Laura varpasuo

•

Jonna
SAARINEN

SARJASSAMME

loistavia lempi
•

o otsikon perusteella muutamien henkilöiden pitäisi tuntea pisto sydämessään ...

J

e

li siis: HALOO! Miksi suomalaiset antavat jäIkikasvulleen niin tyhmiä nimiä, että niistä pitää keksiä
vielä tyhmempiä lempinimiä? Mikä se on se juttu, niissä lempinimissä? Lapsen nimeksi annetaan Matti ja jo ennen
ristiäisiä vanhemmat kutsuvat sitä jo Masaksi tai Timoa
Timpaksi tai Keijoa Kekeksi. Onko tässä jokin kaksoispersoonan tietoinen tavoittelu, halutaan se "rennompi" kavereiden Timppavaan, ja sitten "virallisempi" työpaikan "tiukkisTimo". Eikö ihmiset erota ilman konkretisointia, että kyseinen henkilö kykenee olemaan erilainen eri seurassa?Vai onko
se muistutus TimoTimppavaantiukkikselle, että hän saa käskyn nimensä perusteella käyttäytyä eri tavalla? Jaa-a.

U

Itimatea pelaavat ne Timppavaan-tyypit, sillä jos tiukkisTimo päästettäisiin kentälle, ei kenelläkään olisi enää
mukavaa. Edellisessä lauseessa oli kuitenkin havaittavissa virhe. Ultimatea ei pelaa Timpat, sillä se olisi liian tavanomaista eikä se myöskään korostaisi niin paljon henkilön fyysisiä kykyjä. Urheilun piireissä on aina ollut yleistä yrittää löytää henkilölle jokin lempinimi, mikä kuvaa parhaiten hänen
taitojaan ja urheilullisia avujaan. Kaikki tuntee Häkä Häkkisen
( se syöksylaskuäijä, joka treenaa sukset kiinnitettyinä auton
kattotelineille) ja Teukka Salaman (Teemu Selänteen). Nämä
kaikki on siis aivan selkiöitä ja mielestäni hyviäkin rikastuttamaan urheilun julkista kuvaa. Hyvä karpaasit!

m

Pertsa
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utta mikä on mennyt vikaan pelattaessa liitokiekkoa? Ultimaten, äärimmäisen lajin, luulisi synnyttävän läjittäin viuhuvia ja tykittäviä lempinimiä.
Anonyymisti listaan tässä muutamia kentän laidalla kuulemiani
käytössä olevia lempinimiä: Snägä, Stöde, Vode, Tsiko, Bruna,
Kossu, Bono, Nevis, Mapa, Maxi, Pönä, Grande,Tumba, Hästis,
Jappe ..... ja lista jatkuu. Ketään erittelemättä ja kehenkään henkilökohtaisesti kohdistamatta haluan vain ihmetellä: Kuvaavatko
tällaiset nimet henkilöiden ominaisuuksia? Luultavasti jotkut,
mutta osa on ilmiselviä sananväännöksiä. Enpä oikein osaa
sanoa onko nämä sitten tosi makeita tai ei. Laji ei ainakaan
tule ilmi.

TURKULAISET PELASTIVAT VAASAN

•

•••

nlmla
OSA

1

ULTIMATEN

Jokavuotinen opiskelijaturnaus NSUT siirtyi saliongelmien vuoksi legendaarisesta Vaasasta eteläisempään Turkuun. Turku Terror päätti säilyttää perinteisen
hauskanpitohenkisen turnauksen. Siitä iso kiitos heille. SM-sarjan, divarien ja talviliigan vastapainoksi suuri osaVaasa/Turku-turnauksen viehätystä syntyy siitä,että
pääsee pelaamaan muidenkin kuin oman sarjajoukkueensa kanssa. Vaihtelu virkistää.
Positiiviseksi tämän vuoden turnauksessa koettiin aamumatsien myöhäisyys.
Pitkäksi venähtäneissä illanvietoissa harjoitettu sosiaalinen kanssakäyminen lienee syynä.Yaasaturun päätavoitteitahan on kautta aikain ollut kontaktien luominen arvoisiin pelaajakollegoihin myös pelikentän ulkopuolella. Hipatessa
kehokontaktista ei voi huutaa virhettä ... Osa alkuerien otteluista pelattiin jo
lauantaina kaavaillun sunnuntain sijaan. Se tuskin hidasti illan ilonpitoa.
Sunnuntain otteluihin lähdettiin voitonjanoisena. Naisten sarjassa selkeiksi
fjnalisteiksi osoittautuivat Poli ja Helsingin yliopisto (HYY) I.Avoimessa sarjassa
hönki kansainvälisiä tuulahduksia. SundsvalIin suomalais-ruotsalaiset opiskelijamiehet ja -nainen (ooh! sekapelit kunniaan) päätyivät ottamaan mittaa Polin
pojista. Otaniemeläiset kahmaisivat kummankin sarjan voitot, mutta vasta tiukkojen otteluiden jälkeen. Avoimen sarjan voitto irtosi pistein 13-12 ja naisten
13-1 1. Naisille turnauksen voitto oli jo neljäs peräkkäinen . . .

HARRASTAJAT
MAASTURILLA KIEKON PERÄÄN

ämä oli tietysti vain ehdotus. Jotkut voisivat heti perään kommentoida: "Hei, kato kuule ensin tota
sun omaa nimeäs, ennen kuin rupeet
muita arvostelemaan ... !" Niinpä. Pertsa
ei taida olla hirveän lajia kuvaava tai
vauhdikas. Nimen vaihdos voisi olla jossain vaiheessa paikallaan. Niisk! . .

Mountain bike ultimate on - kuten nimi jo kertoo - ultimatea maastopyörien
selässä. Kuuden pellepelottoman kerrotaan keksineen pelin Bostonin lähistöllä
vuonna 1990. Säännöt kehiteltiin pitkälti ultimaten sääntöjen pohjalta, muutamia
eroja tietysti löytyy.
Turnoverin tai seis-tilanteen jälkeen kiekko laitetaan peliin asettamalla kiekko maahan, ajamalla kiekon ohi ja nappaamalla se maasta. Jos pelaaja tai pyörä
koskettaa tällöin kiekkoa, mutta nappaus epäonnistuu, pääsee jälleen puolustamaan.Tätä täytynee harjoitella jonkin aikaa ...
Heittäjä ei saa polkea eikä ottaa tukea maasta ennen kuin on heittänyt kiekon edelleen. Pyörä saa kyllä rullata eteenpäin. Sama pätee kiinniottajaan: molempien jalkojen tulee olla polkimilla, ennenkuin kiekko lasketaan hallussa olevaksi. Vaatii varmaan melkoista tasapainoa sekä kykyä käsitellä samaan
aikaan sekä pyörää että kiekkoa. Siinä pelkässä kiekossakin on monesti varsin
riittävästi puuhaa ...
Pelialue on hieman eri näköinen kuin ultimatessa. Ainoa maali on pelkkä
maali linja. Rajoja ei varsinaisesti ole, vaan pelialuetta rajaavat luonnolliset esteet
(kuten pusikot, satunnaisetauringonottajat tai joukkoinvaasion tehneet hanhilaumat).Keskellä kenttää, maaliviivasta suorassa kulmassa noin 50 metrin päässä
nököttää paitsiolinjaa merkkaava tötsä.Turnoverin tai maalin jälkeen yhden syötön pitää mennä perille "paitsioalueen" ulkopuolella. Koska sivurajoja ei ole,
maalisyötön täytyy kulkea maaliviivan yli sitä merkitsevien tötsien välistä.Aloitusheittoa säännöt eivät tunne.
Peliä voi pelata kahden tai useamman hengen joukkueilla. Jopa parittomalla
pääluvulla voi pelata, kun joukkoon lisätään yksi täysipäiväinen hyökkääjä. MBU
on ultimaten lailla kontaktia kaihtava laji. Virheen saa huutaa vastapuolen pelaajalle tai polkupyörälle. Säännöt tietävät myös kertoa, että äärimmäisissä tapauksissa myös huuto "You asshole" on virallinen huuto. Syyllinen virheeseen on
kontaktin aiheuttaja tai se osapuoli, joka riitelee äänekkäämmin. Normaalien
injury-huutojen lisäksi säännöistä löytyy myös malfunction-huuto,jos fillarin osat
alkavat rapistua liian kovaan tahtiin. Kuka lähtee kokeilemaan? . .

Lempinimikirjoitussarja päättyy
tähän.

Lisätietoa netistä:
members.aol.com/mbucentral/homepage.html

e

ntä, jos järjestäisimme kampanjan. Jokaiselle oma lainausmerkkeihin laitettava taiteilijanimi. Esimerkiksi:Anna "Apsi", Kirsi "Killeri" tai
Veijo "Väli". Ehkä hieman mielenkiintoisempia ja vauhdikkaampia ja tietysti englanniksi: Uuno "Ultimate" ja Esko "Extreme" sekä Leena "Lay-out".

n

ämäkin olivat vielä aika perussanoja. Mielikuvitusta käyttämällä
voitaisiin saada hurjat piilomainontaan tarkoitetut lempinimet jokaiselle lajin harrastajalle. Kun joku töissä tai
opiskeluissa sitten kysyy:" Hei Anna,
mistä toi sun Apsi-nimitys on tullut?" ja
vastaus: "No, kun mä pelaan tommosta
sikaältsinmakeeta lajii, haluutsä kuulla lisää?"" Joo, tietty!!!" Lajin leviämiselle ei
ole esteitä!

t
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TÄNÄ SYKSYNÄ OVAT KOTIMAISEN ULTIMATEKARTAN VALTAVAT VALKOISET LÄISKÄT TAAS HIEMAN PIENENTYNEET.
MIESTEN HALLISARJASSA PELATAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA
SUOMESSA MYÖS

2.

DIVISIOONASSA; KAIKKIAAN MIESTEN

SARJAAN ILMOITTAUTUI ENNÄTYKSELLISET

22

jOUKKUET-

TA.

Kaiken lisäksi uudet kakkosdivaritulokkaat ovat pitkästä aikaa poikkeuksellisen kiinnostavia, sillä ne eivät ole
pääkaupunkiseudulta. Liitto ei tiedä
asiasta mitään. Mitä ihmettä Suomessa oikein tapahtuu?

sun city ultimate club (scuc)
Naantalista kotoisin oleva Jukk a
Mellin pelaili joskus puolisentoista
vuotta sitten kavereiden kanssa Helsingissä ultimatea porukan omilla säännöillä, jotka taisivat itseasiassa vähän
muistuttaa jenkkifutista. Hänen huomionsa kiinnittyi jo tuolloin erityisesti
pelimoraalin merkitykseen ultimatessa
sekä sen luonnetta kasvattavaan vaikutukseen. Pelaaminen oli myös - tietenkin! - sinänsä hauskaa. Vaikka
säännöt olivat muuten pojille vähän
epäselviä, pelattiin kuitenkin siinä mielessä oikein, että tilanteet tulkittiin
asiaankuuluvasti pelaajien kesken.
Jukka on valmistumassa ensi keväänä nuorisotyönohjaajaksi ja oli tänä
syksynä työharjoittelussa Naantalin
seurakunnan nuorisotyössä. Jo alkusyksystä hän päätti lähteä kokeilemaan
omana juttunaan ultimatekerhon
pyörittämistä. Treenit saatiin käyntiin
parinkymmenen kiinnostuneen pojan
voimin. Pari sponsoriakin löytyi. Tosin vielä marraskuussa Naantalissa pelattiin ulkona. Kiitettävää sisukkuutta

nalla kun ollaan. Jukka kertoo, että
heitot voisivat ehkä oJIa varmempia, ja
taktiikkaa opitaan sitten ajan kanssa,
mutta intoa riittää ja joukkueen nuoruudesta huolimatta pelataan tosissaan.
SCU C on ehtinyt jo kerran käydä pelaamassa treenimatsin Turku Terror &
Horrorlaisia vastaan. Luvut olivat aika
tylyt 21-4 ja 15-6 Tu rulle, mu tta
SCUC:n maaleille tuuletettiin asiaankuuluvan näyttävästi. Siitä se lähtee!

kurikka ultimaniacs
Ultimaniacsin keulahahmo Henri
Jouppila oli vaihto-oppilaana Oklahomassa lukuvuoden 1995-96, ja pelaili
sinä aikana aika paljon kavereiden
kanssa ultimatea. Varsinaista joukkuetta ei paikkakunnalla ollut, mutta
muuten oli kivaa. Niinpä Henri sai
läksiäislahjaksi friban ja pyynnön opettaa lajia suomalaisille (vähänpä Suomen mainetta yhtenä maailman johtavista ultimatemaista tunnettiin Oklahomassa).
Myöhemmin kotona Kurikan lukion liikunnanopettaja halusi esitellä
ryhmälleen uutta lajia (Henril lä ei kuu-

ULTIMATEA

Sl1S ...

Joukkueeseen mukaan lähteneet
huomasivat fiksuina miehinä heti, että
ultimate on aika cool laji. Tällä hetkellä treeneissä käy noin tusina aktiivisempaa pelaajaa. T reenit vedetään kaksi
kertaa viikossa, ja y leensä pelataan 4
vastaan 4 pelejä, silloin saadaan aikaan
sopivasti säpinää (salikin on kuulemma vähän pieni, siis tuttu tilanne meille kaikille). SCUC:laiset ovat 14-16
vuotiaita, taustana lätkää, futista ja
vesiurheilua, merenrantapaikkakun-

lemma ollut osuutta asiaan tässä vaiheessa), ja jollain tunnilla pelattiinkin
opettajan toimiessa tuomarina. Tämän
vuoden keväällä Henri kokosi joukkueen, jossa on nyt jo 11-12 pelaajaa.
Kurikassakin treenattiin ulkona vielä
lokakuussa!
Vaasasta on saatu pari kertaa hyvää vetoapua: Mikko Kaakinen on käynyt sparraamassa joukkuetta. Jopa
taktiikka-asioita on ehditty käydä läpi.
Jossain vaiheessa selvisi myös, että
Suomessa on oikein lajiliitto. Henri
näki lukiolaisten Improbatur-Iehdessä
ilmoituksen koululaisten SM-turnauksesta, ja sitä kautta sai lopulta SLKL:n
yhteystiedot.
Ultimaniacseista suurin osa on
abeja. Monilla on vankka y leisurheilutausta: joukkueessa on mukana mm.
alle 17-vuotiaiden SM-nelonen 400
metrillä, ja joku on ollut kolmiloikassa
Suomen nuorten Suomi-Ruotsi-maaottelujoukkueessa. Juoksuvoimaa toisin sanoen löytyy, noin seuraavaa
ulkokautta ajatellen. Heitotkin alkavat
pikkuhiljaa sujua. Ultimaniacs on myös
kiinnostunut järjestämään Kurikassa
turnauksen. Puitteet olisivat olemassa,
koska joukkue saa Kurikan Ryhti urheiluseuran jaostona käyttää paikallista monitoimisaJia. Asiallista toimintaa! . .

•

kurikassa
naantaliss a

laura varpasuo
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ain suomalaiset joukkueet loistivat poissaolollaan. Naistenkin sarjassa tilaa olisi ollut
muillekin kuin ruotsalaisille ja tanskalaisille. Kokemattomammillakin joukkueilla olisi ollut hieno mahdollisuus
koviin matseihin kansainvälisillä kentillä.

> n
bJ)
c
o
v

aisten sarjassa finaaliin ylsivät
Kalmar ja selvä ennakkosuosikki Carnegie. Yllättäen tilanne oli
7-1 KalmarilJe, joka pelasi varmoin ottein ja mielettömällä agrella. Carnegie
heräsi välillä hetkeksi ja tasoitti peliä
7-5 asti, kunnes Kalmarin ty ttöjen
maalipaikka katkaisi nousun. Muita
yllättäjiä naisten sarjassa olivat tanskalaiset joukkueet, joista etenkin Fenris
pelasi hyvin. Tanskalaiset miehet ovat
ilmeisesti vihdoinkin saaneet naisensa
innostumaan ultimatesta. Kahden vanhemman joukkueen lisäksi mukana oli
tänä vuonna täysin uusi kööpenhaminaJaisjoukkue.

VUOSITTAISEEN KONG VOLMER -TURNAUKSEEN OLI TULLUT JOUKKUEITA YMPÄRI EuROOPPAA.

KENTILLÄ

NÄHTIIN

JOPA

NORJALAISEKSOTIIKKAA. EI OLE IHME, ETTÄ
TURNAUKSESTA ON TULLUT MENESTYS. ILMAPIIRI ON RENTO JA MUKAVA. KORKEATASOISEN KIEKKOILUN LISÄKSI TARJOLLA
ON LOISTAVAT MAHDOLLISUUDET KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN LUOMISEEN.

a

voimen sarjan voitosta käytiin

tiukka k~mpp~ilu isänt~jouk
kue Fennksen Ja CarnegIen välillä. Fenris aloitti tyylikkäästi ja johti
ottelua hetken muutamalla maalilla.
Sitten Carnegie teki katkon, tasoitti ja
meni ohi. Hetken näytti siltä, että tanskalaisilta loppuisi itseluottamus kesken. Olettamus osoittautui kuitenkin
varsin vääräksi, kun Fenris teki kolme
maalia putken ja kavensi välimatkaa.
Ohitse Carnegie ei kuitenkaan Fenristä
enää päästäny t. Matsista ei puuttunut
jännitystä ja näyttävyyttä: molemmat
joukkueet ottivat yleisönsä kiitettävällä
tavalla. Tiukan väännön jälkeen Carnegie hoiti ottelun kotiin luvuin 13-15.
Toivottavasti ensi vuonna mukana
nähdään myös joku suomalainen joukkue . . .

Kirjoittajat ovat kansainvälisen suhdetoiminnan asiantuntijoita.

jouluna
suomee
vat hermostuneita; kuinka hyviä nää
muut on? Voiks niitten naiffii blokata ?
Mitä ne söi tänään aamiaiseks? Ottelun käy nnisty ttyä tutka-avoparimme
Sami-Tommi leipoivat sveduja, ilmeisesti joku Viksjöfors tai jotain, neljämuna turpaan ja pohdinnat kavereiden
aamupalasta voitiin näin ollen unohtaa.
Jossain vaiheessa matsia otimme osaltamme iskuja vastaan väärän rengasvalinnan takia, mutta ammattilaisten
ky lmähermoisuudella riistimme avauspisteet luvuin 11-10.
euraavaksi vastaamme hiihteli
junioripainotteinen Falun, jonka rankkaus turnauksessa lienee ollut sadan huonommalla puolella.
Jäämme odottamaan tulevia vuosia
näiden kavereiden osalta. Tilille kaksi
lisäpistettä ja alkulohkon voitto.
Kaavio paiskasi kvartsissa viivalle
Bogusin, jonka tähtipelaajaa herjasimme ennen ottelua jäy käksi ja ry hdittömäksi luuseriksi. Joku katsomosta
ilmeisesti kuuli tämän ja kävi tarjoamassa blondille buusteria. Matsissa
heppu sitten haistatteli meille kaikki
mahdolliset ja oli täysin pitelemätön
suorittaen mm. esimerkillisen dyy kkiträppikatkon. Äijän kovuudesta huolimatta Bogus tuli vastaan perä edellä.

S

tomi bruns
ari rantalainen
noora sinisalo
paula vuorio
suvi rauramo

e

UC:n mieslaulajat lähtivät
joulukuun alussa Tukholman
helmoissa pelattavaan Adventspokalen-turnaukseen hakemaan herkkyyttä ensimmäiseen SM-osaturnaukseen. Ryhmämme syötyä riittävän määrän aminohappoja lihapullasatsin muodossa kuului useimmista hyteistä tasainen puhina ja keskittyminen. Joukkueemme juutalaisvahvistus saikin melko
pian kuulla, että tämän tasoisille matkoille lähdetään pelaamaan eikä viihtymään.
Ensimmäistä peliä odotellessamme
monen (tai ainaki mun) ajatukset oli-
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nuk.utu~yön

oistavasti
jäl.keen oli
helppo hy myIllä Ja valmIstautua
tappelemaan semiin vastaamme
arvotun Enskeden kanssa finaalipaikasta. Enskeden omistajatahot olivat ennen turnausta vaatineet valmennusjohdolta parempaa menestystä sanoilla "pengar är ingen problem". Näin
hankittiin joukkueeseen rapakon takaa
tuorein mahdollinen euroopanmestari,
Esa Tikkaselta henkiset painostus-

luspytyt

EUC

OLI

KUIN

KOTONAAN

KUNGSÄNGENIN

VIEHKON VIHERTÄVÄLLÄ MUOVIMATOLLA JA TOI

n

SEKÄ MIESTEN ETTÄ NAISTEN POKAALlT KOTIIN.
NAISTEN

SARJASSA

KOLME

NELJÄSTÄ

SEMIFINALlSTISTA OLI SUOMALAISIA.

naiset
keinot oppinut Toni Asikainen. Osalle
joukkueestamme siunaantui hieman
enemmän puolustus- kuin hyökkäysdraiveja, mikä pani miettimään, kestääkö nelilitrainen turbokasi leikin loppuun asti. Tämän ottelun ainakin kesti: Enskede saavutti pääsylipun
pronssiotteluun.

t

oisessa semissä Carnegie väänsi
paremmin kulmissa ja voitti
Skuget noin yhdel lä maalilla.
Näin finaalivastustajaksemme tuli Carnegie, josta parilla EUC:n pelaajalla on
pel kästään
hyviä kokem u ksia.
Carnegieta vastaan laadittiin emo
euroopanmestarin avustuksella pirullinen rystypois-saidi-puolustus, joka
osoittautui tehokkaaksi täsmälääkkeeksi Carnegien an na-ja- menenykytykseen. Sivuvaikutuksiakaan ei
esiintynyt, sillä nelipäisen reisilihaksen
laktaattitasot pysyivät täysin suositeIluissa rajoissa. Finkku pelattiin ajanpuutteen vuoksi 13 pisteeseen. Carnegie teki 9.
EUC:n toimivista kuvioista ja
ruoskimisesta otti päävastuun Tommi
Lehto. Hän ihmetteli hieman ensimmäisten otteluidemme jälkeen, kuinka
monet joukkueet olivat keksineet täysin samanlaiset hyökkäyskuviot kuin
meillä oli. Osa käytti niistä jopa samaa
nimeä.
Myös toinen suomalainen härkäjoukkue oli roudannut varaosansa paikalle. Esitän anteeksipyyntöni
Discukselle siitä, että prosessorini kapasiteetti on varsin rajallinen, enkä
osaa kuvailla kisaurakkaanne muuten
kuin toteamalla, että pelinne paranee
kiihtyvällä vauhdilla ja vanhempia päitä alkaa pudota niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.

MASENSIVAT
RUOTSALAISMAMMAT
öpymispaikaksi varatussa ruokalassa ei ainakaan ollut puutetta il mastoinn ista. Tu u Ii
vinkui sisällä yhtä kovaa kuin
ulkonakin ja ilmastointirei'istä olisi
voinut laittaa pään ulos. Moni joutui
lisäämään vaatetustaan keskellä yötä ja
aamulla herättiin nenä punaisena.
Kehon vielä ollessa puolijäässä aikoi suomalaisten peliurakka. Ensimmäisen päivän alkusarjoista kaikki naiset selvisivät puhtain paperein. Yksikään ruotsalainen joukkue ei saanut
kukistettua suomalaisia. Mahtava pelikenttä salli korkeat upsit ja sitä käytettiinkin hyväksi. Dyykeissä Ruotsin tytöt taisivat voittaa suomalaiset, mutta
kova yritys ei auttanut voittoon asti.

Y

a

lkusarjan makeimpia päänahkoja lienee hallitsevan sisäeuroopanmestarin Viksjöforsin
peseminen. EUC väänsi tosissaan ja
tasaisesti, aika loppui jo 5-5 tilanteessa. Sinipaidat saivat vetäytyä nuolemaan haavojaan voiton jäätyä pisteen
päähän. Viksjöfors masentui niin pa-
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hasti, että hävisi vie lä seuraavankin
matsinsa emäntäjoukkue Brunnalle.
Viksjöforsille häviöt merkitsivät
tippumista semifinaaleista. Tapaus aiheutti y leistä hämmennystä katsomossa, Brunnanhan piti olla pelkkä suupala Viksjöforsin kokeneille tytöille.
Ensimmäisen päivän tappiot taisivat hieman ottaa rakkaan naapurimme
itseluottamukselle. Suomalaisten salaiset agentit kuulivat sattumalta melkoisen katkeraa tilitystä.

t

ässä turnauksessa otettiin sitten
ennätys aamumatsien alkamisajan kohdassa. Ensimmäiset matsit
alkoivat kello 7 .30, ja kuinkas
sattuikaan aina naisten matseja ja suomalainen joukkue kentällä. Tuloksesta
päätellen se ei kuitenkaan haitannut.
Lauantai-aamuna Team antoi ensi töikseen turpaan takkuisesti pelanneelle
viime kesän Ruotsin mestari lie
Skogshyddanille. Sunnuntai-aamuinen
Bogus oli EUC:lle helppo nakki huolimatta Boguksen salaisesta aseesta, viime kesänä yksilölajien maailmanmes-

aul Eriksson ja kolme aputont-

taruuden voittaneesta Regina
Olnilsista. Luultavasti kohteliaisuussyistä annettu yksi maali jäi ainoaksi.

P

Y

htä menestyksekästä ei ollut
enää Discuksen peli. Turnauksen ensimmäinen tappio tuli tiukassa semifinaalissa. Brunna y litti varmaan omatkin odotuksensa ja jatkoi kotikentällään finaaliin saakka. Team antoi
hyvän vastuksen EUC:lle toisessa
semifinaalissa ja DiscukselJe
pronssiottelussa, mutta kovasta
tsempistä huolimatta hävisi kummallekin.
Venyneestä (kuinkas muuten)
peliaikataulusta johtuen pronssijoukkue Discus joutui nappaamaan
pikku pokaal i nsa
kai naloon
kiiruhtaakseen laivalle ja jätti koko
turnauksen voittamisen EUC:n harteille. Brunnan nälkä oli kasvanut
syödessä ja he antoivat kunnon vastuksen EUC :ll e. Nuoremmalla
kaartillaan turnaukseen lähteneet
espoolaiset pysyivät kuitenkin niskan päällä koko ottelun ajan eivätkä tuottaneet pettymystä kuin
hävinneelle emäntäjoukkueelle.
li mahtavaa, että kaikki kolme suomalaista naisjoukkuetta sijoittui neljän parhaan joukkoon. Se kertoo jo paljon
suomalaisen naisultimaten tasosta,
vaikkei Adventspokalen vielä aivan
kovinta turnauskärkeä yleensä
edustakaan. Ensi vuonna toivottavasti kaikki mitalisijat hoituvat Suomeen. Jäämme odottamaan vielä
kovatasoisempia turnauksia. _

O

5

uunmman kiitoksen ansaitsee Ruotsin aktiivisin ultimatesuurlähetti läs Paul Eriksson,
joka on tehnyt apureineen loistavaa
työtä 1tä- Eu roopan frisbeeharrastuksen eteen .
Tänä syksynä myös me suomalai set saimme tutustua diplomaatin työhön. Marraskuun alussa matkasimme
seitsemän hengen iskujoukon kanssa
Riikaan antamaan osamme ultimatesivistyksestä. Hauskinta tässä joukossa oli se, että eri joukkueiden pelaajat
sulautuivat loistavasti mieleltään yh teen alkusekunneista lähtien. Alkaa
tuntua siltä, että riippumatta kulttuurista, joukkueesta tai muista liikkuvista
osista ultimaten pelaajat ovat aina sen
verran hulluja, että yhteinen kieli löytyy nopeasti. Lainatakseni "matkanjohtajaamme" Liina Hemminkiä jonkin
verran hullu täytyy olla lähteäkseen
omalla kustannuksella ties minne vaivaisen muovi-Iäpyskän tähden!
Frisbee-halpismatkoissa matkustetaan perinteisesti mitä ihmeellisimmillä yhdistelmillä. Mekin
pysyimme visusti maan tasalla ja
kulutimme istumalihaksia niin laivassa kuin bussissakin lähes kokonaisen
vuorokauden verran.
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tua olivat kier~~neet turna~sta
ede ltävällä vukolla LatVIan
maaseudulla levittämässä ultimaten ilosanomaa. Lauantaiaamuun
mennessä loput 16 skandinaavin joukosta oli kertynyt paikalle valmiina ottamaan balteilta luulot pois.
Erittäin vapaamuotoiseen turnaukseen osallistui kahden joukkueellisen
verran skandinaavista superteamia, innokas poikajoukkue Eestistä (kutsu on
muuten käynyt myös Tallinnan turnaukseen tulevana keväänä) sekä latvialaisia ympäri maata. Iloksemme joukkoon mahtui myös suhteellisen monta
naispuolista latvialaista harrastajaa.
Osallistujajoukkio oli yllättävän
runsas ja motivoitunut, joten pelit pelattiin ihan oikeasti juosten. Välillä ihmeteltiin paikallisia sääntöjen uudistuksia. Kommunikointi kuitenkin sujui sujuvasti ainakin viidellä kielellä ja
rakkai Il a käsi merkeillä.

S

unnuntaina turnauksen oli mää
rä jatkua aamuyhdeltätoista,
mutta peli-salimme oli kummallisesti yön aikana valloittanut kasa innostuneita children 's ballroom dancing
-harrastajia. Toinen pelipaikka kuitenkin saatiin myöhemmin iltapäivällä ja
demopelit saattoivat alkaa. Suurta tapahtumaa oli todistamassa myös Latvian tv:n kuvaajat. Kameroita varten
järjestettiin kaksi peliä. M.iesten "Suomi-Ruotsi" ottelussa ainoana suomalaisena pelasi Jerrre Manninen. Suomi-neidot saivat vastaansa Latvian
salskeat uroot. Yleisö sai sirkushuvinsa, kun apsit viuhuivat niin naisten kuin
miestenkin käsistä. Long live the
frisbee!
Kokonaisuutena turnaus oli ennen
kaikkea hauskaa yhteispohjoismaisbalttilaista yhteistyötä. Illanvietot paikallisten kanssa paikallisia herkkuja
nauttien ja paikalliseen tyyliin pailaten
osoittivat, että yhteistyö on tullut jäädäkseen nun pelillisesti kuin
sosiaalisestikin!

paldies. riika
heidi kalmari
stina anderson

d

iplomaatin työstä innostuneille: luvassa on lisää matkoja Latviaan, Liettuaan,
Bulgariaan ... meillä on koko itäinen
Eurooppa valloittamatta. Seuraava
vaellus on suunniteltu helmikuuksi.
Jos olet asiasta kiinnostunut, lähetä vapaamuotoinen hakemus kuvan ja
cun-iculum vitaen kera niin sulautamme sinutkin mukaan hulvattomaan
kolumbus-seurueeseemmel . .

tästä osoitteesta lisätietoja:
Heidi Kalmari
Lystimäenkuja 4
02210 Espoo
e-mail: anssi.kalmari@pp.inet.fi

KAHDEN VUODEN LATVIA-PROJEKTI HUIPENTUI

RIIKASSA PELATTUUN TURNAUKSEEN.

RUOTSALAISET JA SUOMALAISET OVAT TEHNEET HYVÄÄ TYÖTÄ. TURNAUKSEN OSANOTTAjAMÄÄRÄ OLI

RUNSAS.

ILAHDUTTAVAN

PALJON TYTTÖJÄ ON MYÖS TULLUT MUKAAN.
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naisten sarja
I SM-osaturnaus
Lahti 13.-14.12.1997
Atletico 1 - Atletico II
HUT - Hamina
Discus - Flyers
Terror - EUC
Discus - HUT
EUC - Atletico 1
Flyers - Terror
Hamina - Atletico II
Terror - Atletico 1
HUT - Flyers
Atletico II - Discus
HUT - Terror
Hamina - EUC
Atletico II - Flyers
Discus - EUC
Atletico 1 - Hamina
HUT - Atletico II
Hamina - Terror
EUC - Flyers
Atletico 1 - Discus
Atletico II - Terror
Flyers - Atletico 1

15-4
15-0
15-5
3-15
16-14
8-15
15-5
0-15
0-15
15-8
5-15
15-2
0-15
15-10
12-15
15-1
15-8
9-14
15-7
15-5
15-2
6-15

avoin sarja
I sm-osaturnaus
hyvinkää 13.-14.12.1997
Inter Espoo - sas
13-15
FD Akku - Discus
14-12
HUT - Flyers
15-9
UC Lahti - Farmarit
UC Lahti - Inter Espoo 9-15
HUT - FDAkku
15-11
Farmarit - Flyers
10-14
Discus - sas
13-11
UC Lahti - Discus
13-14
SOS-HUT
Flyers - FD Akku
Inter Espoo - Farmarit 15-4
11-15
sas - Flyers
HUT - UC Lahti
11-13
Discus - Inter Espoo
8-15
FD Akku - sas
Flyers - UC Lahti
Discus - Farmarit
10-15
HUT - Inter Espoo

7-15

7-15

14-12

!0-12

14-15
15-9

u1tim at etu 10 ks ia
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I(ISAKALENTERI
talvikausi 1997-98
Tammikuu

10.-1 1.1. 1998
3 1.1.-1.2.1998

Vintertrofen, Göteborg (kutsuturnaus)
Juniori-SM-sarjaturnaus (aika ei vielä tiedossa)
Naisten ja miesten SM-sarjaturnaus, Espoo

Helmikuu

8.2.1998
14.-15.2.1998

Naisten ja miesten divisioonaturnaukset, Espoo
Naisten ja miesten SM- ja divisioonaturnaukset, Espoo
Tallinna-turnaus
Riika-turnaus

Maaliskuu

14.3.1998

SM-pronssi- ja finaaliottelut, Espoo
3D-turnaus (?)

adventspokalen

naiset

29.11.-30.11.1997

Skogshyddan - Team
Enskede - Discus
Brunna - EUC
Team - Enskede
Skogshyddan - Discus
Viksjöfors - EUC
EUC -Bogus
pronssi:
Team - Discus
finaali :

8-10
3-11
9-11
11-7
5-11
6-7
11-1

Sundsvall - Discus
EUC - Viksjöfors
Gäfle -Discus
Falun - EUC
Carnegie - Discus
Discus - Gäfle
semifinaali:
EUC - Enskede

10-11

finaali :
EUC - Carnegie

Brunna - EUC

13-15

suomalaisten tuloksia

avoin
5-8
11-10
9-5
3-11
10-7
11-8
10-6
13-9

5+1 vastaul<set
I

1. Atletico

2. U-max
3. Bill Wright
4. Timo Vaskio, Visa Ruuhinen, Tarja
Koivikko,Tuija Kohonen, Riitta-Liisa Soner
5. kahdestoista
+ Tomi Bruns

15

056

AA
Olli

Visamo

Talontie 3-5 A 3
00320 Helsinki

