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on ilmoituksen hinta.

Suomalaiset mukaan lajin kansainvälisiin kehitysprojekteihin
Kuten kaikki tiedämme, frisbee tuli luoksemme Yhdysvalloista. Se on tähän asti ollut harrastuksena lähinnä
valistuneiden länsimaiden herkkua. Turnauksissa on pelattu tutusti englannin kieltä yleiskielenä käyttäen. Parhaimmat joukkueet ovat lähes aina löytyneet Yhdysvalloista, Saksasta, Iso-Britanniasta ja pohjoismaista, niistä
lähinnä Suomesta ja Ruotsista.
Tärkeä askelliitokiekkoilun levittämisessä kohti muitakin
maita on otettu parin viime vuoden aikana. Kuten olemme frisbaristakin saaneet lukea sieltä täältä juttuja niin
Latviassa kuin Eestissäkin järjestetyistä turnauksista ja
pelimatkoista. Tänä syksynä on kuitenkin käyty vieläkin
itäisemmissä paikoissa. Ruotsin ultimaten suurlähettilääksikin kutsuttu Paul Eriksson, on onnistuneesti hakenut Euroopan Unionilta tukirahoja lajin levittämismatkoja
varten. Tänä syksynä uusia kohteita oli Moskova, Pietari
ja Nisni-Novgorod. Lisäksi on jatkettu työtä myös Latviassa ja Eestissä.
Suomesta oli mukana näillä matkoilla Jari Mäkinen ja Roope pehkonen sekä Helsinki Ultimate Teamin tyttöjä. Tässä numerossa on tarkempi selvitys näistä matkoista.
Mielestäni tällaisen työn kehittämiseen olisi Suomen
liitokiekkoliitonkin enemmän panostettava. On hieman
noloa myöntää, että Ruotsi on tässäkin asiassa meitä edellä. Toivoisinkin asiasta enemmän keskustelua ja kenties
työryhmän perustamista lajin levittämishankkeita silmällä pitäen. Suomalaisilta lajin harrastajilta tuskin sosiaalisia ja kielellisiä taitoja puuttuu. Suhteita on jo tarpeeksi
luotu ja Euroopan Unioni on valmis tukemaan. Onko muilta pienemmiitä organisaatioilta edes kysytty? Enemmän
harrastajia on yhtä kuin enemmän vastustajia. Mitä enää
odotamme?
ja
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Tarvitseeko seurasi pelirahaa?
Naisten ja miesten maajoukkueilla oli mahdollisuus kerätä rahaa Minneapolis98 projektin kassaan myymällä ilmoitustilaa Frisbariin. Tämän toiminnan
hedelminä tässäkin numerossa on kahden yrityksen ilmoitus.Vaikka maajoukkueprojekti onkin nyt ohi, niin mainostilan myyntiä halutaan jatkaa.Tästä syystä
SLKL tarjoaa jäsenseuroille mahdollisuuden kerätä varoja myymällä ilmoitustilaa Frisbarista. Myydystä ilmoitustilasta asiaa hoitaneelle seuralle maksetaan
provisiopalkkio.Toiminta-ohjeet ja lisätietoja antaa:

Ville Haaramo p. 09-548 5835, email:
Vllle.haalano@ es eBI ch.nokia.com
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SISALLYS
PUHEENL10HTAL1AN

PALLILTA

AKTIIVE&JA

Herätys kaikki isommat ja vähän pienemmätkin liitokiekkoilijat. Liittom
me syyskokous pidettiin muutama viikko sitten ja paikalle oli vaivaitunu
13 henkilöä. On todella valitettavaa, että näin vähän ihmisiä on kiinnostu
nut, siitä mitä tehdään tai mihin mennään. Ymmärän kyllä, että monell
taholla liitokiekkoilun parissa tehdään paljon työtä, joka ei suoraan nä
liitossa (kiitos siitä vielä kerran niille aktiivisille), mutta näen myös tär
keänä, että kaikki vaikuttajat edes kerran kokoontuvat miettimään, mi
ten parhaiten saamme lajiamme vietyä eteenpäin. Kunhan saamme uu
den jaosmallimme toimimaan, ei hallituksen merkitys ole enää niin suur
kaikessa aktiivisessa toiminnassa, mutta sitäkin suurempi markkinoinnis
sa ja tiedottamisessa. Tämä onkin sitten uuden hallituksen ja puheenjoh
tajan (Jarso Mäkinen) haaste. Jään itse Itakapiruksi', auttelemaan Jarsoa
mikäli tarvetta ilmenee.
Lisää apuvoimia uudelle hallitukselle ja jaoksille toivon niistä vanhoist
Iparroista',jotka mukana ovat joskus pyörineet. Heillä olisi paljon annet
tavaa niin valmennus kuin hallinto puolellakin. Olisi kiva saada edes jokune
lajin omaava mukaan kuvioihin, sillä vaikka olemmekin teini-iän ylittäneit'
kaksikymppisiä olemme liittona ja lajina nuoria. Meillä on vielä paljo
puuhasteltavaa, ennen kuin pääsemme irti rantakiekkoilu imagostamm
ja meidät käsitetään todellisina urheilijoina. Monen ulkopuolisen on viel'
vaikea käsittää meidät vakavina urjheilijoina, mutta suunta on kuitenki
oikea. Yhä enemmän ja enemmän olemme urheilijoita isolla U:lla ja yh'
vähemmän meillä on enää ns. ompeluseura toimintaa. Tämä vaatii myö
paljon ns. taustatyötä, jota monet tekevätkin ihan kiitettävästi. Jott
joiden voimat eivät loppuisi kesken meidän kaikkien on jaksettava panos
taa lajimme eteen enemmän kuin monen isomman liiton puitteissa
Toivonkin teidän kaikkien muistavan, että edustamme lajiamme aina ku
liikumme Ilätty' kädessä.
Kiitokset kaikille hallituksen jäsenille, jotka jaksoivat puurtaa kanssani sek'
kaikille liitontoimintaan osallistujille. Suurkiitokset myös Tuulille, joka oli
suuri apu monessa tilanteessa.
Hyvää menestystä uudelle hallitukselle ja jaoksille tulevina kausinasek'
intoa kaikille Ifribaajille' ottaa lajimme vakavasti myös kentän ulkopuolel
la. Menestyksekästä liitokiekkovuotta kaikille niin pelaajille kuin taustavoimiIle.
Tumba
Kentillä nähdään.
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Tarja Koivikko
VASTUUTA

LIITOKIEKKOVÄKI,

VASTUUTA!

Vastuunpakoiluksikin sitä on joskus kutsuttu tai laiskuudeksi. Itse
ehdottaisin kuitenkin mielenkiinnon puutetta. Mikäli et ole kiinnostunut
lajistasi, et ole myöskään kiinnostunut asioiden järjestämisestä. Ja se
edesauttaa lajin kuolemista. Onko meillä enää varaa siihen?
Kiinnostukaa I
Ultill aate- ja yksilölajipuolella
011 ollut jo vuosia töidenjaossaaina

sama Iwvio. Joku aktiivinen onnistuu Iwonnitb.lmaan raskaasti eikä
ehdi paneutua yksittäisiin tehtäviin

riittävästi, mistä on seurannut
passiivisemmiltjäseniltä palautetta. Vksittiiisen pelaajan panoksen
ei tarvitse olla suuren suuri, jos useampi tekeesamanaikais estitöitä.

ESilnerkilcsi. jos jokainen toisi
yhden uuden pel jan lajiemmepe-

rin. tarkoittaisisejo~
harrastajamäärää. Ja mitä isompi
han-astajamäärä, sitä kiinnostavammat kilpailut. Tällä hetkellä
näyttää tosin huolestuttavasti siltä,
että paria joukkuetta lukuunottamatta seurat eivät panosta uusien
reIoytointiin tai jlmioritoimintaan.
I.ajii 1IIISei ole niin SULnI1 suuri että voisimme tuudittautua val-

heelliseen turvallisuuden tunteeseen. Vaarana tai pilU11 linkin haittana on tyIsistyvät SM-sarjat aina
samoine joukkueineen ja
naarl1oineen. Pidei'll1iin päälle kukaan ei motivoidu kehittymään
pe'aajinaja ... lOSIal..... lajill1, mikäli haasteet loppuvat. Kaikilla ei
kuitenkaan ole rahaa matkustaa
vuod 8 n lEsisiinturnauksiinulkomailelwllcknalnsvokaslakokemusta ja kovuutta peliin.

1.'

Mitä sitten voidaan tehdä?
Paljonkin. Itse kukin ensin

se urheilubmneila, wheiUnessuilla
tai kaveriporukoille, järjestelykykyisettaljotkootpiklul0l11.nlln
itseään kuten kiljanpitäjiksi, kenttien kunnossapitoon yms. .
11 isl:&iI.tuokoonjokainen kirjoiIu&taitoinen oman mielipiteensä, tietonsa ja taitonsa muidenkin käyt1ÖÖn.

Ja jokainen osallistukoon Uiton kokouksiin. Hallitukseen ei ole
ka18llkäiinpakkomennävaildcapaikalle tulisikin ja luulisi jokaista seuraa kiinnostavan, mitä kattojäljesIij ssä heidän asioistaan päätetään. Vastedes jokainen itseään
kunnioittava seura lähettäköön ainakin kaksi edustajaa paikalle. Miten kukaan kuvittele elman asicJiden
muuttuvan miksilcäiill,joskukaanei
tuo mielipiteitään ja tietojaan esille?

Ruotsissa tehdään aktinnse.
ti juniorityötä ja itse olen vuonna97 osallisbJnut Ruotsin yksilölajijaoston kriisipalaveriin, jossa kymmenien iI1misten kesken pohdittiin
huolestuneena lajien tulevaisuutta
ja etsittiin tehokkaasti keinoja parantaa tilannetta. Vastaavaan en
ole Suomessa törmännyt edes

uItimatepinissä

Yksittäi8 el1 iI1misen palOSon

Yhleyshenkilöt ovat olleet positiivinen liike liiton ja seurojen
yhIeydenpidonl&a lta I ·5 ee...,mutta se ei saa sulkea yksittäisen pelaajan yhteydenottoja hallitukseen
taijaostolm. ESirnerkiksi hyviä ideoita ja yksittäisten projektien
vetäjiä tarvitaan. Tosin mielenkiinto ottaa selvää jo pienistä jäIjestöasioista on lapsenkengissä.
Kerronpa tässä nytsarnantien kaikille: Osoitteenmuutoktehdään
Uittoon eikä fI'isbarin päätoimittajille ja oman järjen käyttö, terveen
tahi sairaan, olisi suotavaa muissakinasia·ss

mietb"kööntykönäiin mikä itseä erityisesti kiinnostaa ja mitä osaa ja
sitIen antakoon erityisa
, ·8 el1S8

Ruotsista esimerkkiä

ja innostuksensa lajin käyttöön.

Ruotsissa ollaan oltu jo vu0sia huolissaan sekä yksilölaji- että

~deI,~"""

ultii 16tepäre·9 8·ri laiin k.asvwI hida&tumisestajavähäisestäjunnumäärästä. Kyseessä on kuitenkin maa.
jossa järjestetään isoja
junnutumauksia ja tasoa löytyy
yk8I1ölajs· lcin melkein MMmiIalailla asti. Ruotsin yleismestaruu.destahar. pääsee kilpailel1~vain
100 parasta karsintojen jälkeen
avoimessa sarjassa. Montako on
meillii?
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tärkeä, mutta yksinään on vaikea
saada pidemmän päälle mitään
isompaa aikaiseksi. Pysähtykää ihmiset hetkeksi ja miettikää: "Mitä
minä voisin tehdä lajini eteen?"
Kerääntykääryhrnilcsijaytdstäkää
voimavarat. Ja ehkä jokin kaunis
päivä huomaammekin, että uusia
joukkueita alkaa taas syntyä ja
jLmnutVllisevätjalo·s s

Aktiivista Uutta Vuotta 19991
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OTTAWASSA

TANSKASSA
TAISTELTIIN

Tämä on tarina neljästä henkilöstä, joiden nimet olivat
Jokainen, Joku, Kuka Tahansa ja Ei Kukaan. Eräs
tärkeä työ piti tehdä ja Jokainen oli varma, että Joku
tekisi sen. Kuka Tahansa
olisi sen voinut tehdä, mutta Ei Kukaan tehnyt sitä.
Joku tuli vihaiseksi, koska
se oli Jokaisen tehtävä. Jokainen ajatteli, että Kuka
Tahansa voisi sen tehdä,
mutta Ei Kukaan huomannut Jokaisen ajattelevan
näin. Tarina päättyy siten,
että Jokainen haukkui Jonkun, koska Ei Kukaan tehnyt, mitä Kuka Tahansa olisi voinut tehdä.

Ottawassa on 2500-3000
pelaajaa 200 joukkueessa
jaettuna kuuteen liigaan. He
ovat ostaneet maata, jolle
rakentavat 19 sääntöjen
mukaista ultimatekenttää.
Kentille tullaan rakentamaan
ensiluokkainen
kastelujärjestelmä. Urakoitsija palkattu sponsoroinnin
turvaamiseksi. Ja mahdollisesti kaikille 200 joukkueelle ollaan rakentamassa
vielä yhteistä klubitaloa.
Suunniteltu
kenttien
avajaispäivä on 1. heinäkuuta 1999.

Marraskuun alussa järjestetyn tanskalaisturnauksen Kong Volmer
1998 naisten sarjan
voitti göteborgilainen
Carnegie ja miesten
sarjan norjalainen Lulu.
Miesten finaalissa edellisvuoden voittaja Carnegie joutui taipumaan
numeroin
15-12. Naisten loppuottelussa Carnegie voitti
kööpenhaminalaisen
Flyi ng Ci rcusi n 13-10.

SLKL:n toiminnanjohtajan paikka on haettavissa.
Toitä olisi 8 tuntia viikossa talvikuukausina ja toukoelokuun välisenä aikana 20 tuntia viikossa. Tarpeen
vaatiessa enemmänkin. Yhteyden otot:
tuija.kohone@ibm.fi tai
jarij.makinen@neste.com.

...
•
TRANSFENNICA
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TALVEN

IHMEMAA

Leikitäänkö hetki ajatusleikkiä? Mikäs siinä. ( Eihän teillä ole muita vaihtoehtoja)
Talvi on kiva vuodenaika. Talvilajit ovat kivoja. Minusta ainakin on kivaa lasketella ja
luistella ja laskea pulkalla. Joistakin on myös kivaa hiihtää. Lumi on hauska elementti,
se on harvinaisuus ja se on eksoottista. Mitä voisimme tehdä frisbeen ja lumen kanssa
yhdessä? Hmm.
Luistimilla voisi pelata ultimatea ihan hyvin, ihan oikeilla säännöilläkin jopa. Ainut ongelma on tietysti se, että se voisi olla vähän vaarallista. Ponnistusvoimaakin pitäisi
harjoitella varmaan vähintäänkin Oula Jääskeläisen kanssa. Hienon näköistä se tosin
voisi olla.
Umpihankihiihto on viime aikoina ollut tosi kova juttu. Ajattelin, että samaa eksoottista
ideaa voisi yhdistellä siten, että hiihtäisimme umpihangessa discathonia. Toisaalta siihen voisi yhdistää myös suunnistamisen, hiihtorastidiscathonia. Rastit voisivat olla
suorituspainotteisia tarkkuutta ja pituutta kuusien ja kivien välistä. Extremeksi lajin
tekisi se, että perinteisesti umpihankihiihtoon kuuluu
myös metsässä yöpyminen. Frisbee voisi toimia siis myös
työkaluna, ruuanlaittovälineenä ja astiana, kenties myös
tyynynä. Aika jännää!
Kehitetäänkö vielä eteenpäin? Turha on unohtaa jaloista jalointa lajia ampumahiihtoa. Eli siis kivääri selkään ja
frisbee kouraan. Ammuttaisiinko sitten savikiekkoja vai
oikeita frisbeetä, tai entä jos heitettäisiin
koppaustyylisesti ja tähdättäisiin sorsia. Mitäköhän
eläintensuojelijat siihen?
Heihei heei! Huutaa meille syrjityn yhdistetyn sankari
Hannu Manninen ja vielä kovempaa huutaa taustalla mäkikotka Janne Ahonen, ENTÄS MÄKIHYPPY? Noh, voidaanhan me sekin ottaa jotenkin mukaan, suksilla mäkeä alas, toisesta jonosta heitot ja kymmenen onnistunutta. Helppoo.
Sen jälkeen sitten liitokiekkoliiton toimiston puhelin
ruuhkautui. Jäätanssiliitto, jääpalloliitto, lumilautaliitto,
skimbaliitto, vetovarjoiluliitto, kelkkailijoiden liitto,
ringetteliitto, curlingliitto, frrestyleskimbaliitto .. sitten
soitti vielä jääveistostentekijäliitto, mitäköhän niillä oli
sitten asiaa. Eivät jättäneet vastaajaan viestiä.
Aikasen vekkuli elementti onkin tuo lumi.
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Marko Timonen

LIITO K IE K KO S E U RA
MUSTAVARIKSEN
SYNTYVAIHEET

Liitokiekkoseuran perustaminen kyti mielessä jo pian
muutettuani Poriin vuonna 94. Seuraavana vuonna ilmestyi Kirjurin golf-kisoihin
Petteri Tammisto, joka oli
Tampereella
pelannut
ultimatea UFO:ssa. Asiaa
kypsyteltiin pari vuotta
työnteon haitatessa harrastustoimintaa. Viimein ilmestyi lopullinen katalysaatori:
mies, joka halusi rakentaa
kiekkogolfradan Porin Yyteriin! Pertti Laurila oli nähnyt
jossain lehdessä jutun Saksan alpeilla olleesta kiekkogolf-radasta. Hän oli kiinnostunut ajatuksesta ja kyseli asiaa liiton toimistosta.
Pian tiemme kohtasivat ja
kohta olimme jo suunnittelemassa rataa Yyterin maisemissa. Yksityisyrittäjän
hankkeesta kun oli kyse,
niin rata nousi Yyteriin pikavauhtia avautuen vuoden
-97 juhannukseksi.
Seuran logoa ja sääntöjä
suunnitellaan
Talven aikana suunnittelimme seuralle nimeä ja
logoa. Halusimme seural-

lemme suomalaisen nimen,
joka kuitenkin erottuisi jotenkin massasta. Petteri
kuuli puhuttavan Satakunnan maakuntalinnusta,
Mustavariksesta, ja lyhyen
pohdinnan jälkeen, se oli siinä. Saimme tutun Porilaisen
taidegraafikon ja innokkaan
lintuharrastajan, Esko Railon
suunnittelemaan variksesta
meille logon, josta olemme
erityisen ylpeitä. Talven kuluessa sorvailimme seuralle myös säännöt ja esitteen.
Otimme kaupunkiin yhteyttä kenttä- ja salivurojen saamiseksi. Kuluvan vuoden
helmikuussa Mustavaris vihdoin virallisesti perustettiin.
Petterin kanssa olimme jo
aiemmin osallistuneet erilaisiin tapahtumiin liitokiekkoilua esitelien ja Kirjurissa
oli järjestetty golfkisoja jo
kolmena kesänä. Arvokasta taustatyötä oli siis tehty
luomalla suhteita mm. Porin kaupungin liikuntatoimesta vastaavaan vapaaaikavirastoon ja LounaisSuomen Liikunta ja Urheilu
ry:hyn (LIIKU).

rissä golfia pelaten ja "Pa_
linin kentällä" muita lajeja
harjoitellen. Sateinen kesä
tosin romutti haaveemme
suuresta yleisöryntäyksestä. Syksyä lähestyttässä aIkoi kuitenkin muodostua
pieni aktiivien joukko, joka
mahdollisti Musta-varikselle
salivuoron käyttöönoton.
Todettakoon, että jos pienessä kaupungissa ovat pienet puitteet, niin pienemmät
ovat murheetkin. Kun emme vaatineet salivuoroa
kaupungin keskustasta, niin
saimme varmasti suurimman salin mitä on tarjolla.
Kaikenkaikkiaan kaupungin
vapaa-aikavirasto ja muutkin tahot ovat suhtautuneet
varsin myönteisesti ja uteliaisuudella uuden lajin tulemiseen kaupunkiin. Vapaaaikavirasto myönsi lokakuussa seurallemme mm.
2000 mk:n toiminta-avustuksen.
Koulut ovat myös olleet kiinnostuneita saamaan koululiikuntaan uusia vaihtoehtoja. Joissain Porin kouluissa
on ultimatea jo pelattukin.
Keväällä veimme Porilaisten
liikunnanopettajien kerhon
heittämään golfia Yyteriin ja
syksyn aikana järjestimme
muutamia demotilaisuuksia
kouluissa ja sitä kautta on
löytynyt tietysti muutama
uusi harrastajakin.

Toiminta alkaa
Toukokuusta lähtien aloitimme säännölliset harjoitukset. Ajatuksenamme on
sisällyttää kaikki liitokiekkoilulajit seuran ohjelmistoon, joten harjoituksia pidettiin vuoroviikoin Yyte7

Ensimmäisen kauden jälkeen tulevaisuus näyttää
aika valoisalta. Ensi kesän
suunnitelmiin kuuluu mm.jo
perinteeksi muodostuva
kaksipäiväinen golfkilpailu,
Pori Disc Golf Open, joten
tervetuloa Poriin!

Liina Hemminki: I osa kolmen artikkelin sarjasta

LIIKUNTARAVITsEMUs;
USKO M U KS IA &.JA TUTKITTUA TI ETOA

Liikuntaravitsem uksessa
tutkijapiirien ja kentällä
toimivien ihmisten mielipiteissä vallitsee ristiriita", toteaa elintarviketieteiden tohtori Mikael
Fogelholm.IITutkijat
painottavat tieteellisten
todisteiden tärkeyttä,
liikkujalle itselleen riittää motivaatioksi usko,
toivo ja pelko".
II

Mikael Fogelholm valm istu i
ravitsem ustieteilijäksi Helsingin yliopistosta 1985 ja väitteli tohtoriksi urheiluravitsemuksen alalta 1992. Lisäksi hän
on kilpaillut kestävyysjuoksussa ja toiminut lajin
valmentajien kouluttajana.
Fogelholmilla on näin ollen
vankka omakohtainen kokemus niin urheilu- ja liikuntasaran käytännöistä ja
uskomuksista kuin tutkimuspuolen kriittisyyden
syistä.
Laajalle levinneet uskomukset
Liikkujien koko kirjolla
on mielessään tavoitteita oli kyseessä sitten huippuurheilija tai tavallinen
tallaaja. Kuten kaikessa toiminnassa, tavoitteiden saavuttaminen on usein vaikeaa ja raskasta. Ei ole yllättävää, että monet mieluusti uskovat apukeinoihin ja
turvautuvat niihin myös.

Mikael Fogelholmin
koke-muksien mukaan koko
yleinen liikuntailmapiiri tukee erilaisten uskomusten
syntyä ja niiden vahvistumista.llmapiirin lisäksi huippu-urheilijoihin ja heidän
valmentajiinsa kohdistuu
konkreettista verkostomarkkinointia, jossa henkilökohtaisen painostuksen
avulla urheilija vakuutetaan
tuotteiden eri nomaisuudesta ja tehosta.
On todettu, että urheilijoiden suurimmat motiivit
lisäravinteiden ottoon ovat
toivo ja pelko. Toivo siitä,
että pillereistä olisi apua
suorituksissa ja pelko siitä,
että jää ilman mahdollista
hyötyvaikutusta. Moni urheilija seuraa kanssakilpailijansa esimerkkiä
motivaattorina etenkin pelko.
Kilpaurheilijoiden temput tuntuvat usein liioitelluiita, jopa huvittaviltakin, mutta tavallinen
kuntoliikkuja on usein aivan
samansuuntaisten ajatusmallien edessä. Mainoksissa vilahtelevat lupaukset
kunnon kohentumisesta, lihasten kasvusta tai ihmelaihtumisesta ovat houkuttelevia. Myös urheilijaesikuvien valmiiksi polkemaa tapojen taivalta on
helppo seurata.
Liikuntaravitsemus on
aihepiirinä sokkeloinen.
Tämä on varmasti osasyynä siihen, miksi alalla esiintyy varsin runsaasti erilaiB

sia uskomuksia. Ravitsemus, ja etenkin liikuntaan ja
laihduttamiseen liittyvä ravitsemus on poppakonstien
ja tutkimustiedon välinen
temmellyskenttä, josta oikeita vastauksia on miltei
mahdoton löytää.
Fogelholm kertoo, että
tutkijoiden ja eri lajien harrastajien välille syntyy
usein syvä kuilu: yhdelle
reunalle kasautuvat vaikeasti tulkitta-vat tieteelliset todisteet, toiselle puolelle taas liikku-jien halut ja
toiveet sekä niiden muodostamat tarpeet helpoille ratkaisuille, joita alan mainostajat kärkkäästi markkinoivat. Omiin suorituksiin
halutaan lisäpotkua, keinoja siihen on tarjolla monia.

Hyödyllinen vai hyödytön,
vaaraton vai haitallinen
Uskomuksia löytyy laidasta laitaan. Onneksi suurin osa on täysin vaarattomia. Ei niistä haittaa ole,
vaan eipä juuri hyötyäkään", toteaa Mikael Fogelholm. Ikävä kyllä haitallisia uskomuksia löytyy
myös. Osa mahdollisista
haitoista on suoria, esimerkiksi yhden ravintoaineen
liikasaanti voi aiheuttaa häiriöitä elimistön normaaliin
toimintaan. Toisaalta epäsuorat haittavaikutukset
ovat myös mahdollisia,
vaikkakin vähemmän todennäköisiä.
Fogelholm maalailee
1/

Tarja Koivikko
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mielikuvaa tilanteesta, jossa liikkuja laiminlyö normaalin ravinnonsaannin noudattaessaan vääriin uskomuksiin perustuvaa ihmedieettiään. Tilanteessa syntyy helposti puutostiloja ja
vääristymiä elimisön normaaliin tasapainotilaan.

20-VUOTIS.JUHLAGAALA

RAVINTOLA

METROSSA

Tiistaina 15.12. 1998 juh Ii Suomen Liitokiekkoliitto
ansiokasta 20-vuotistaivaltaan usean kymmenen aktiivin
voimin. Iloksemme paikalle olivat löytäneet myös 80-luvun liitokiekkoilijoista Maini Schildt ja Marja Jokinen os.
Suni muistelemaan menneitä ja pohtimaan lajin tulevaisuutta.

Mitä liikkujan tulisi uskoa?
Vaikeaan kysymykseen ei ole olemassa oikeata vastausta. Yleisesti ottaen lukijan ja kuuntelijan kannattaa olla kriittinen saatua
tieto kohtaan. Painettu sana
ei ole aina totta, kuten eivät puheetkaan. On vaikea
eritellä tiedon lähteet hyviksi
tai huonoiksi. Perinteiset
luotettavat lähteet, tieteelliset tutkimustulokset, ovat
usein vaikeasti saatavilla ja
asiaan perehtymättömälle
erittäin hankalaselkoisia.
Toisaalta kansantajuiseen
muotoon tulkituissa versioissa on mukana kirjoittajan
tai puhujan kädenjälki, hänen henkilökohtaiset uskomuksensa ja mielipiteensä.

Siis: pohdi ja punnitse omaa
harkintakykyäsi käyttäen.
Ole erityisen epäluuloinen
kun mainostaja puhuu ihmeestä tai sensaatiosta. Liikunta ja siihen liittyvä ravitsemus ei ole henkien tiedettä, vaan tylsän tavallista ihmisen elimistön fysiologiaa
ja anatomiaa ja aineenvaihdunnan kemiaa.

Tilaisuus alkoi alkudrinkeillä ja jatkui hetken seuraIlisen jutustelun jälkeen
moniruokalajisella menulla. Saimme eteemme niin suomalaista jäävuorisalaattia kuin herkullista grillattua kanaa erilaisten meksikolaistyypisten
kastikkeiden kera. Booli muistutti sangriaa ja iloisista ilmeistä päätellen
jokaisen vatsakin hymyili hulppeasta ateriasta.
VANHAN PUHEENJOHTAJAN PUHE
Kaksi vuotta Liittoa johtanut Tuija Kohonen piti puheen, jossa lyhyesti
mainitsi vuosien mittaisesta taipaleesta ja keskittyi tulevaisuuteen
pääaiheinaan juniorityö ja jaosmalli.
Puheensa yhteydessä vallasta luopuva puheenjohtaja palkitsi vuoden
liitokiekkoilijat sekä vuoden liitokiekkoseuran. Vuoden naisliitokiekkoilija
oli Vera Talvitie, joka mm. oli hakemassa neljättä sijaa MM-kisoista
Minneapolis.ista. Vuoden miesliitokiekkoilija Ville Nevalainen osallistui aktiivisesti sekä yksilölajeihin että ultimatekisoihinja oli myös ultimaten maajoukkueessa. Vuoden 19981iitokiekkoseuraksi julistettiin Turku Terrors
aktiivisesta seuratyöstään ja lajin edistämisestä ..
Vuosien mittaan liitokiekon yleiseen tietouteen saattamisessa on ollut mukana lukemattomia frisbeeystäviä, mutta jotkut ihmiset ovat uhranneet
tavallista enemmän aikaa ja vaivaa ja hitusen ehkä sydäntäänkin, jotta
laji leviäisi varsinkin junioriasteelle myös. Tuija Kohosen mainitsemia vaikuttajia ovat Jukka Porko, Klaus Arpia, Klaus Korpela, Harri Spoof, Marko Timonen, Jouni Manninen, Juha Jalovaara, Pekka Ranta, Petri Isola ja
Eero Alberg miehistä sekä Heli Tuuloniemi, Hanne Hämäläinen, Maini
Schildt, Tuija Jääskeläinen ja Pirjo Rajala.
Lopuksi Tuija Kohonen esitteli uuden puheenjohtajan Jari Mäkisen, jonka
lyhyt puhe sai myös iloiset aplodit.
JUHLIMAAN VASTEDESKIN
Loppuilta jatkui hilpeän seurustelun merkeissä ja reportterin kerätessä
mahdollisia sidelineaiheita. Hieman runsaampaa osallistumisaktiivisuutta
olisimmetoivoneetjäsenkunnalta, mutta ehkä tilaisuutta olisi vo inutenemmänkin mainostaa varsinkin jo lopettaneille pelaajille. Seuraavaan isoon
juhlaan jokainen panostakoon paljon juhlamieltä, iloista menoa ja hurttia
huumoria. Sitähän tämän lajin historia Suomessa on parhaimmillaan ollut.
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Johan Rinne

BOSTON

VOITTOON,

Erikoistoimittajan ra-

portti UPA:n mestaruuskisoista:
UPA:n mestaruuskisat
pelattiin marraskuun
alussa Sarasotassa, Floridassa. Frisbarin erikoistoimittaja Johan
Rinne oli paikalla seuraamassa kilpailuja.
Bostonin kundit voittivat
nyt viidennen kerran peräkkäin. Sama sarja siis, johon
New York pystyi 90-luvun
alussa! Silmiinpistävintä oli
kuitenkin se, että Spirit on
tullut takaisin ultimateen.
Näin todellakin on! Joskus
NYkin valtakaudella pelattiin IIkuuluisa" finaali, missä virheitä huudettiin pitkälti
toistasataa. Ultimaten tulevaisuudelle on onni, etta
tämän tyylisuunnan edustajat ovat poissa lajin parista.
Entinen New Yorkin pelaaja Kenny IITyson" Dobyns
oli katsomassa kisoja muutamalla lisäkilolla varustettuna. Muistellessani vuoden
1988 Belgian MM-kisoja tulin siihen tulokseen, että
mies sopii mielestäni paljon
paremmin katsomon puolelle kuin kentälle.
SPIRIT IS BACK
Finaalissa ja semeissä huudettiin virheitä alle 10 ottelua kohden, mikä on mahtavaa tasoa. Lisäksi pelaajien keskinäinen kunnioitus

SPIRIT

IS

BACK

oli suurenmoista luokkaa.
Tasoerot ovat 10 parhaan
jengin edelleen melkoiset ja
BOSTON voitti mm. yhden
matsin 17-3. Kanadalaiset
eivat täällä juhlineet, sillä
Boston ja Condors olivat
selvästi muita edellä. Joukkueiden keskinäinen runkosarjan ottelu päättyi 18-17,
ja finaali 17-15. Condors on
joukkue, joka tulee ottamaan ultimate-valtikan ensi
vuonna, ehkä jo seurajoukkueiden MM:ssa, mutta viimeistään Nationalseissa.
Sen jälkeen, (mikäli joukkue
pysyy kasassa) Condors tulee dominoimaan ainakin
muutaman vuoden maailman ultimatea suvereenisti. Boston on edelleen
huippujoukkue, mutta vääjäämättä vanhenemaan
päin, ja ehkä vielä tärkeämpää on että joukkue on jo
saavuttanut kaiken mahdollisen Ultimatessa. Condors
puolestaan vilisee nuoria ja
nälkäisiä pelaajia, joilla on
hirveä juoksukunto ja mahtava tekniikka. Kun joukkue
saa vielä hieman lisää kokemusta se tulee olemaan
mahdoton pysäytettävä!

hakee ilmakiekon neljästä
metristä kahden puolustajan välistä maalissa on turha puhua taktiikasta - on kyse voimasta. Kun Steve
Moonie levyttää viisi metriä vaakalentoa saadakseen
viimeisen pisteen kiinni, ei
puhuta taktiikasta, vaan puhutaan henkilökohtaisesta
suorituksesta.
Tyhjää tilaa on entistä vähemmän - ja varsinaisesti
IIkahville" ei vastustajia
saada. Tästä johtuen
dyykkien määrä on entisestään lisääntynyt: heitto
tiukkaan paikkaan ja levyllä kiinni. Avoimessa ja naisten finaaleissa yli 90%
maaleista tehtiin heittäytymällä tai hyppäämällä. Varsinkin naisten dyykkivalmius on sitä luokkaa, että
HUH-HUH. Naisten finaalissa levytettiin enemmän kuin
Suomen miesten SM-sarjassa yhden kauden aikana.
Uskomatonta, ja mielestäni tyttöjen puolella ero Eurooppaan on vieläkin suurempi kuin Miesten puolella, eikä helposti tule kaventumaan.
PAIKASTA MIEHEEN

FYSIIKKA RATKAISEE
Finaalin ratkaisu: olisi mukava puhua jostain erikoistaktiikasta tms. joka ratkaisi ottelun, mutta kuten
yleensäkin tiukan matsin,
ratkaisi täälläkin muutama
uskomaton henkilökohtainen suoritus. Kun kaveri
10

Puolustuksessa pelattiin
(varsinkin naisten puolella)
paljon sidelinea ja välillä
paikkapuolustusta puoleen
kenttään (ei ikinä loppuun
asti). Tämä on mielenkiintoista, etenkin kun tuuli oli
melkoinen ja siitä huolimatta paikkaa ei pidetty koko

puolustuksen ajan. Tama
kertoo sen, etta hyökkäysvarmuus riittää puhkaisemaan paikan tuulessa kuin
tuulessa' Hyökkäyksessä
käytettiin paljon ns. takamiestä, jonka kautta puuroutunut peli avattiin. Takamies odotti yleensä jo valmiiksi heittäjän takana, ei
sektorissa' Pitkiä ei heitetty juuri lainkaan ja upseja
ei nähty yhtään' Vaikka pelaajat liikkuvat todella runsaasti, niin sitä ei tehdä
koko kentän osalta (ei kuitenkaan ns. paskarundia,
vaikka liikkeessa ollaan
koko ajan), vaan rajatummaIla alueella. Kuten aiemminkin kaikki seitsemän
kentällä ollutta pelaajaa
osallistuivat pelin rakentamise en , ja kuka tahansa
saattoi tehdä maalin.

EUROOPPAAN LISÄÄ PELE-

JÄ
Mielestäni vanhat asiat korostuivat taas kerran, eli
mitkä seikat erottavat
USA:n pelityyIin Euroopasta:
· Vahvuus: juoksuvoima,
dyykkivalmius ja ilmapeli
· Varmuus: heitot ja koppaukset eivat kärsi tuulesta ja kovasta puolustuksesta.
· Paikan purku: ei aiheuta
ongelmia kovassakaan tuulessa'
· Tilannenopeus: eli miten
kiekko pannaan liikkeelle
catchin, katkon ja aloitus
heiton jälkeen'
Kun miettii, etta SM-sarjapelaaja pelaa 8-10 ulko-ottelua vuodessa, ei voi kuin

1 1

ihmetellä, että
näinkin hyvin on
tähän mennessä
pärjätty.
Amerikan peruspelle pelaa
samaisen määrän yhden kuukauden aikana
eri turnauksissa, ehkä enemmänkin. Toisin
sanoen kovat
pojat pelaavat
reilusti yli 50
sellaista ottelua
per vuosi, joissa
kaikissa on panosta vaikka
muille jakaa' Mikäli suomalaiset eivät pysty nostamaan otteluidensa
määrää yli 30:een kesäkauden osalta on aivan turha
edes haaveilla menestyksestä' Puhumattakaan siitä
juoksukunnosta, mikä pitäisi saavuttaa' Jälleen kerran
he-rää kysymys, miksemme
tee enemmän yhteistyötä
ruotsalaisten kanssa'
Lopuksi vähän kevyempää
paikallisväriä: Järjestäjät
olivat saanneet erään bissevalmistajan sponsoriksi ja ilmaista olutta oli katsojille
saatavana neljä päivää pelikenttien reunalla ja jokaisessa iltajuhlassa. Tämä
nosti entisestään kisojen
hyvää tunnelmaa'
Tulostietoja löytyy osoitteesta:
http://www.upa.org/upa/
h i sto ry/1998/fa II1
98nats.html

Marko Timonen
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Pitkään kytenyt ja viime
kesänä myllertänyt järjestösoppa on siis tuottanut
maahan toisen lajiliiton ja
aikaansaanut liitokiekk0liitossa organisaatiouudistuksen. Osa liittoomme kohdistuneesta kritiikistä on ollut aiheellista ja sen vuoksi
tervetullutta ja tarpeellistakin. Kritiikiä tarvitaan, jotta epäkohtia päästään oikomaan. Vaikeuksien kautta
yleensä syntyy kehitystä ja
kasvua.

siten, että Hanne Hämäläinen jäi
omasta pyynnöstään pois ja uusiksi
jäseniksi nimitettiin Roope Pehkonen ja Riitta-Liisa Soner.
JAOSTON JÄSENET:
Yleisesti ottaen todettakoon, että
kaikki jaoston jäsenet ovat "ali
around" -pelaajia, eli kirjo ultimatesta golfiin on kaikille tuttu. Kaikkia
yhdistää myös halu saada kenttälajien toimintaan potkua! Hyvä
yleispelaaja on myös Seppo Niemisen ihanne, kuten hän juhla-Frisbarin haastattelussa vuodelta 1993
toteaa: "Paras yleispelaaja on paras liitokiekkoilija".

Jussi Undberg
On valitetavaa että kriisi kärjistyi
toisen liiton syntymiseen, mutta sen
asian kanssa on nyt elettävä. Toivoa sopii, että tulevaisuudessa
päästäisiin toimimaan yhteisen organisaation puitteissa. Liitosta
erkaantuneen ryhmän syvälle
syöpyneetuskomuksetdominoivasta vallankäytöstä antavat kuitenkin aihetta olettaa, ettei yhteistä
säveltä aivan heti löydy.
Yhtä kaikki, vaikeudet ovat siis
tuottaneet tulosta! Jaostot on
muodostettu ja ne ovat ryhtyneet
työhönsä! Jaostojen toimi ntaohjeet
hakevat vielä lopullista muotoaan,
mutta muotoutunevattalven mittaan.
KENTTÄLAJI- JA GOLFJAOSTO
Jaostohan perustettiin hallituksen
toimesta jo kesäkuussa, yhteistyöneuvotteluiden kariuduttua
frisbeeliiton kanssa. Jaoston kokoonpanoa muutettiin 15.11.1998
pidetyssä hallituksen kokouksessa

21 vuotias rakennustekniikan opiskelija. Liitokiekkoilun Jussi aloitti
1987 ja liiton jäseneksi hän liittyi
seuraavana vuonna. Jussi on
monipulinen kiekkoilun harrastaja ja
kuluu kah"'""""1
teen seuraan, heittäen golfia
Helsingin
Kiekkogolfaajien riveissä ja
pelaten
ultimatea
SOS:ssa.
Kenttälajeista tuplakiekko kuuluu
Jussin suosikkeihin. Harjoitustahti
on melko tiivis sisältäen talvisin
ultimatea kolmasti viikossa ja
golfiakin hän pyrkii treenaamaan ainakin kerran viikossa. Kesäaikaan
ultimate-treenit jatkuvat samaan
tahtii n ja golfi n ja kenttälajien
harjoituskertoja kertyy kolmesta
neljään viikossa. Harjoittelussa Jus-
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si pitää tärkeänä monipuolisuutta,
jolloin myös mieli pysyy virkeänä
eikä harjoittelu muodostu tylsäksi.
Golfin harjoittelussa tärkeintä ovat
putit, jotka kattavatkin puolet
harjoit-teista. Pituusheittoja tulee
harjoiteltua golfin aloitusheittoja
heittäessä.
Kilpailusijoituksistaan Jussi arvostaa
vuoden 1996 Seppo Nieminen-golfkilpailun neljättä sijaa, jolloin hän oli
paras suomalainen. Tukholman avoimista Jussi on tuonut kerran juniorisarjan toisen ja kerran kolmannen
palkinnon. Tärkeimmiksi kilpailuikseen Jussi mainitsee viimevuotiset
MM-kisat, jolloin hän oli mm.
golfissa 22. Tulevaisuudessa hän
aikoo panostaakin enemmän golfin
harjoitteluun ja ensi vuden MM-kisat Kalmarissa ovat tietysti jo tähtäimessä.
Järjestöhommissa Jussille on kertynyt runsaasti käytännön kokemusta kilpailujen järjstämisestä.
Koreja on kannettu ja mittanauhaa
venytetty monenmonituista kertaa.
SLKL:n hallituksessa hän on toista
vuotta ja jatkaa edelleen ollen myös
uuden jaostomme puheenjohtaja.
Jaoston tavoitteina Jussi näkee
yksilölajikilpailujen kehittämisen,
uuden pelaajasukupolven aktivoimisen ja golfratojen kehittämisen.
puh: 09-56 32 409
e-mail: Jussi.Lindberg@lko.fi

Toni Asikainen
24 -vuotias metsäekonomian opiskelija. Toni on aloittanut liitokiekkoilun 1980. Seuraavana vuonna hän osallistui ensimmäisiin
kilpailuihinsa ja vuonna 1983 liittyi
liiton jäseneksi.
Ultimaten SM-sarjassa Toni on pelannut vuodesta 1986 lähtien ja seura on TEAM / SOS. Toni on varsinainen liitokiekkoilun
sekatyömies. Kysyttäessä Toni n
harrastamia
lajeja, vastaukseksi tulee: "kaikki
mahdolliset". Tonilla

on kyllä varaa henkse-lien paukutteluun, sillä meriittejä löytyy! Vuoden liitokiekkoilijavuosimallia 1992
on haalinut lukuisia suomenmestaruuksia niin yksilölajeissa
kuin ultimatessakin. Merkittävimpinä saavutuksinaan hän mainitsee
ultimaten MM-pronssin vuodelta
1996 ja euroopanmestaruuden vuodelta 1997. Tulevaisuudessa Toni
uhkaa tekevänsä paluun yksilölajikentille, johon viittaa myös se että
varsin monipuolista treeniohjelmaa
toteutetaan joka päivä. Aktiivisuutta riittää myös järjestöpuolelle, sillä Toni on uusi TEAM:n puheenjohtaja ja aikoo jaoston puitteissa panna itsensä likoon toiminnan kehittämiseksi.
puh:09-728 57 36 tai
040-558 75 71
e-mail:Toni.Asikainen@Helsinki.fi

TULEVAISUUS
Toimintasuunnitelmaa laatiessaan jaosto pohti asiaa useamman vuoden
perspektiivillä. Todettiin, että moni asia vaatii muutaman vuoden työn
kantaakseen hedelmää. Seuraavassa tarkastellaan vuoden 1999
toimintasuunnitelmaa.Toimintasuunnitelman keskeisinä ajatuksina on pyrkiä edistämään yhteistyötä kaikkien suomalaisten yksilölajipelaajien kesken sekä järjestää ja aktivoida tavanomaista seuroissa tai heittoilloissa
tapahtuvaa harrastustoimintaa, johon sekä aktiivipelaajat että uudettulokkaat voivat osallistua.

VALMENNUS

~A

KOULUTUS

Kenttälajien ja golfin valmennusta järjestetään eri tasoisena kohderyhmästä riippuen. Kohderyhminä tulevat olemaan seurojen ja harjoitusten vetäjät, nykyiset aktiivi harrastajat ja tulevat Ilhuiput" eli juniorit. Käytännössä valmennus voidaan toteuttaa harjoitusten yhteydessä tai
viikoloppuleirien muodossa. Leirimuotoisella valmennuksella on useita etuja: Päästään rauhassa keskittymään valmentautumiseen ja voidaan tarjota tiivis tietopaketti. Yhdessäolon kautta ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisiaan ja muodostuu sosiaalinen verkosto. Olennaistahan sinänsä
on, että päästään keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia. Ensi vuonna valmennus tullaan toteuttamaan kotimaisin voimin, mutta tulevaisuudessa kouluttajia saatetaan kutsua myös ulkomailta.

Muita jaoston jäseniä esitellään seuraavassa numerossa.
KILPAILUT
TOIMINTASUUNNITELMA 1999

Kaudella -99 järjestetään seuraavat
kilpailut:

-VALMENNUS JA KOULUTUS
..TUKI SEUROILLE
..KILPAILUT
-MM-KISAT ..gg
-GOLFRATOJEN KEHITTÄMINEN

-Kenttälajien SM-kilpailut
-Kiekkogolfin SM-kilpailut
-Pari DOC-turnausta tai tapahtumaa
- - 5 kiekkogolf-kilpailua.
DOC on jäänyt suotta liian vähälle
huomiolle. Tapahtumien tai turnausten myötä tarjotaan tilaisuuksia
päästä pelaamaan ja kehittämään
taitojaan.
Varsinaista golfkilpailujen sarjaa ei
tulla ensi vuonna järjestämään,
vaan kilpailut ovat yksittäisiä tapahtumia. Toivottavaa olisi, että
kilpailuille löytyisi isänniksi paikallisia seuroja tai järjestäjiä. Jaosto
antaa apuaan ja osallistuu tarvittaessa järjestelyihin esim. toimittamalla koreja ja tuloslomakkeita .
GOLFRATOJEN KEHITTÄMINEN
Olemassa olevien golfratojen opastusta tehostetaan, jotta ratoja
tuntematonkin pelaaja pystyy niitä
käyttämään. Suomen golfradoista
tehdään omia sivuja liiton www-sivuille. Jaosto pyrkii olemaan myös
aktiivinen, jotta Suomeen saataisiin
uusia ratoja.

TUKI

SEUROILLE

Varsinaisesti kenttälajeja ja golfia harrastavia seuroja tuskin onkaan ja
muissakin seuroissa ko. lajien harrastaminen on vähäistä ja
organisoimatonta. Kenttälajien harrastajat ovat paljolti omien teiden kulkijoita ja usein toisia pelaajia on nähty vain kilpailuissa. Näin kuitenkin
tietotaito leviää huonosti ja yksinäiset puurtajat saattavat väsähtää. Toisaalta uudet lajin pariin pyrkivät tuskin lähtevät ensimmäiseksi mukaan
kilpailuihin, vaan he tarvitsevat ohjausta ja tilaisuuksia harrastaa. Tarvitaan siis normaalia seuratoimintaa harjoituksineenja muinetoimintoineen.
Liiton ja jaoston tarkoituksena onkin tukea ja aktivoida tällaisen seuratoiminnan kehittymistä ja etenkin uusien seurojen syntymistä. Jaosto tulee tarjoamaan tukena:
-Edellämainittua valmennus ja koulutustoimintaa.
-Kirjallista materiaalia
-Kaluston lainaamista: DOC-kentät, golfkorit, mittanauhat, videot, ym.
-Neuvontaa seuran hallinnon hoitamiseksi: mallisäännöt seuralle, seuran
rekisteröinti, ym.
-Demoryhmän tai kouluttajan vierailut
-Apua kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä.
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Katri Jalo
NATIONAL

STUDENT

SUOMEKSI

SIIS

ULTIMATE

WASA

Miesten sarjaa oli tullut värittämään yksi ruotsalainen
joukkue, tosin tämä Tukholma/Uppsala kokoonpano on
nähty täällä Suomen maalIa monen monta kertaa aiemminkin. Saa nähdä kuinka kauan nuo ruottinpojat
ovat vielä ruottinpoikia ennenkuin Suomineidot korjaavat ne pois kuleksimasta
tuota meren väliä.

Ennakkosuosikit pelasivat odotusten mukaisesti
Miesten sarjaan osallistui 12 joukkuetta ja naisten sarja oli vain kuuden
joukkueen kokoinen. Lauantaina tahkottiin alkusarjan
otteluita, joita jatkettiin vielä aikainen sunnuntaiaamukin.
Sunnuntaiaamun taisteluista mahdollisimman
hyville sijoille ei ehkei syntynyt mitään Vaasaa koittelevia järistyksiä, sillä jostain
ihme syystä niihin ei oikein
kukaan pelaaja kyennyt.
Vanhat lätynheittelijät hoitelivat kuitenkin rutiinilla
hieman heikommat joukkueet.
Miesten finaaliin itsensä kamppailivat Helsingin
Yliopisto ja Tukholma/Uppsala. Tällä kertaa koettiin

TOURNAMENT

-

-TURNAUS!

Tänä vuonna Wasaturnaus järjestettiin tutun turvallisesti Vaasassa, eikä viime vuoden
tapaan Turussa (tosin
olihan Turussakin turnausmeininkiä). Vaasassa
pelattiin 7. - 8.11.

sellainen erikoisuus, että finaali jouduttiin pelaamaan
ennen semimatseja. Finaali
siirrettiin siitä syystä, että
nuo (suomen-)ruotsalaiset
kummajaiset ehtivät takaisin Ruotsiin ja sitä ennen Viking Linelle.

Monenlaiset aikataulut
a i h e u tt i v at eri koi sj ä rjestelyjä
Spirittilajina tunnettu
ultimate ja sen pelaajat
suostuivat tietenkin tähän
erikoiseen järjestelyyn.
Wasa -turnaukselle niin tyypilliseen tapaan hurjasti
kannustettu finaali ja katsomon kahtiajako jäi näin tänä
vuonna sitten näkemäti
mutta ehkä sitten ensi
vuonna taas.
Vaikka ruotsinpojille
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erikoisjärjestelyistä huolimatta tuli kiire, he kuitenkin ehtivät korjata voittopokaalin Ruotsiin. Helsingin
Yliopisto taipui ruotsalaisille 11-14. Pronssisen m itaIin kaappinsa killumaan sai
miesten sarjassa Waasan
WetoWoiman pelaajat.

Helsingin yliopistosta
tuli naisten mestari
Wasa -turnauksen
naisten mestaruutta puolusti Polin joukkio, joka tällä
kertaa tuli pronssille. Naisten finaali pelattiin siis viimeisenä koko turnausohjelmassa. Naisten finaali
kärsi jonkin verran kannustuksen puutteesta, sillä
kaikki kannustajat olivat
lähteneet aikaisemmilla junilla koteihinsa. Helsingin
Yliopisto teki mitä Helsingin
Yliopiston miehiltä jäi tekemättä eli voittivat Wasa turnauksen. Helsingin Yliopisto voitti Helsingin Kauppakorkeakoulun 11-7.
NSUT:n järjestäjiltä
sellaisia terveisiä, että jälleen ensi vuonna samoihin
aikoihin voidaan Pelailla ja
Pailailla Vaasassa.

Roope Pehkonen

PANNUT

IDÄSSÄ

Eräänä kauniina syyskuisena perjantaina lähti 2
härmäläistä muovin ystävää kohti itäistä ja tuntematonta. Suuren ja mahtavan Venäjän 'Iiitokiekollisesti'
neitseelliset alueet odottivat ottajaansa. Hetkemme oli
tullut (p ... a nakki viuhui) päästä korkkaa-maan nämä
tundrat.
Aloitimme (pe) pitkän junamatkamme ravintolavaunussa, koska majatalossa ei ollut sijaa. Jeesuksen huono nakki joutua ravintolavaunuun heti alkumatkasta. Ruoka oli mielenkiintoista ja juomat halpoja. Tuntien tärinöiden ja muutamien tullitarkastusten jälkeen saavuimme lopulta Pietariin. Vastaanotto oli lämmin, kai. Paikalla olivat
Paul Ericsson ja Stina Andersson
Ruotsin liitosta, sekä Giorgi blahblah-blah pietarilaisesta ultimateseurasta. Majoituimme läheiseen
nuorisohostelliin svedujen kanssa.
Siis Jari' Jarso' Mäkinen ja minä.
Ensimmäinen päivä (la) meni
hössöttäessä ruottalaisten perässä
(kuten kaikki muutkin päivät siitä
eteenpäin) turismia harrastellen.lIlaila pääsimme sentään käymään
paikallisessa yökerhossa. Se oli paikkana ihan OK, mutta ystävämme
Pöhkö-Pål ja Kuiva-Giorgi nukahtivat pöytäämme pelkästä turismista uupuneina ensimmäisen vartin
aikana. Passitimme/taksitimme
uneliaat ystävämme kämpille
latautumaan ja jäimme Jarson kanssa tutustumaan lähemmin paikalliseen kulttuuriin.
Seuraavana päivänä (su) meillä oli
ensimmäinen ultimate-hässäkkä.
Pelasimme paikallisen ultimatejengin kanssa seitsemän asteen lämpötilassa jumalattomassa mutavellissa teepaitasillaan! Paikalliset
hörhöt kertoivat pelaavansa ulkona vielä koko marraskuun ajan! Terästä selkärankaan perkeleen lampaat! Päätimme kolmetuntisen
sessiomme minun pituusheit-

todemoon, joka puolestaan päättyi,
kun räväkkä heittoni otti hieman ilmaa alleen, ja kiekko plaanasi väärälle puolelle stadionin muuria.
Jarso joutui lähtemään kesken harjoitusten takaisin Helsinkiin
työkii reittensä vuoksi. Jäi n kui n nalle
kalliolle kahden ruotsalaisen ja lukuisten venäläisten kanssa seuraavaksi viideksi päiväksi. Illalla joutui
ottamaan muutaman tasoittavan ...
Maanantaina meillä oli sisätreenit
ns. kuplahallissa. Naulat törrötti
puulattiasta ja lukuisia ikkunoita
puuttui, mutta fiilis oli loistava! Vedettiin drilleja, pelattiin ultimatea ja
lopuksi tutustuimme freestylen ihmeelliseen maailmaan. Porukka oli
todella innostunut, ja muutama suuri lupauskin löytyi stylen saralta.
Yliopistot kutsuivat
Tiistai on päivistä turhin, sanoo vanha Tapio. Meillä oli eka demo
vedettävänä Pietarin yliopistolla.
Porukka oli täysillä mukana alusta
loppuun. Keskittyminen herpaantui
ajoittain, johtuen liiasta innokkuudesta (lue: poikamaista hätäilyä).
Jätettiin koululle kiekkoja, joita olimme saaneet Discraftilta ja vähän
huonompia pannuja, jotka oli ostettu EU:n rahoituksella.
Keskiviikkona lähdimme aamulla
aikaisin kohti Novgorodia jossa olisimme perjantaihin saakka.
Seuraavana päivänä olimme Novgorodin yliopistolla ja paikallisessa
'liikuntatieteellisessä'. Yliopistolla
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oli ekassa demoryhmässä 59 oppilasta, joista yksi oli poika!! YKSI!
Toinen ryhmä oli valitettavan poikavoittoi nen. Liikuntieteellisen tulevat
liikunnanopettajat olivat -yllätys yllätys- nopeita oppimaan. Muutenkin sisäistivät pelin mielestäni erinomaisen hyvin.
Perjantaina lähdimmeyöjunalla kohti Moskovaa, missä meidän oli määrä tavata taas Jarso (jar-so).
No eihän se rontti tullut vastaan,
vaan saimme sukkuloida Moskovan
pienessä kaupungissa keskenämme
reitin Jarson vaimon kämpille, missä yövyimme seuraavat kaksi yötä.
Sekä lauantaina että sunnuntaina
demosimme Moskovan suuressa
yliopistossa, missä Jarson vaimo,
Katja, oli opettajana.Lauantaina
olimme myös Moskovan Sirkuksessa ja sunnuntaina Balettia katsomassa. Eli paljon tuli nähtyä ja kokeiltua. Paljon enemmän kuin mä
tekstissä ilmenee. Kaikkea ei muista, eikä kaikkea kehtaa mainita ...
Oli vihdoin tullut kotiinlähtöpäivä,
vaikken reissun aikana sitä päivää
uskonut näkevänikään. Svedutjäivät vielä muutamaksi päiväksi
reissun päälle lähteäkseen NisniNovgorodiin.yöjunaan astuttuamme ohjauduimme kuin
tahtomattamme ravintolavaunuun,
koska oli niin nälkä? 12 päivän reissu oli tullut päätökseen ja tehtävä
oli suoritettu minun osaltani. Tämä
tarina oli tosi. .. ?

Frisbarin toimitus ei vastaa kirjoittajan mielipiteistä

Ilkka Rämö

..

..

ENSIMMAISTA

taan vastaansa Viksjöforsin joukkueen.

KERTAA

S U [] MALAI S F'I NAALI

ADVENTI SSA

Joulukuun alussa Ruotsin Kungsängenissä pelattavaan,
jo perinteeksi muodostuneeseen adventtiturnaukseen matkusti tällä kertaa neljä suomalaisjoukkuetta. Miesten sarjan voitosta kamppailemaan lähtivät EUC:n miesten joukkue ja Sipoon ylpeys 50S. Naisten maineen puolustaminen jäi Helsingin Teamin ja Espoon Atleticon harteille.

Miesten sarjan neljä kolmen joukkueen poolia oli jaettu viimevuotisten rankkausten perusteella. Koska EUC on hallitseva mestari ja SOS osallistui turnaukseen ensimmäistä
kertaa, oli suomalaisjoukkueet sijoitettu samaan alkupooliin. Lauantaiaamun ensimmäiseksi
suomalais-otteluksi sattuikin sitten juuri tuo kansallinen taistelu EUCSOS. Molemmat joukkueet lähtivät pelaamaan
kohtuullisen varovaista ja
rauhallista peliä. Melko
vaisussa ottelussa EUC
teki tarvittavat maalit nopeammin ja otti ensimmäisen voittonsa luvuin
11-7.
f
Seuraavaksi pelattiin Si\
poon ottelu Bogusta vastaan. Jo legendaarisen
maineen saanut Bogusin
tähti pelaaja Mr.Bogus sai
ruoskittua joukkueensa
tappavaan tahtiin heti ottelun alussa. Kovan taistelun jälkeen taululle kaksi pistettä ja voitto luvuin
10-7.
Viimeinen alkusarjan ottelu oli EUC-Bogus. Vaikka Mr.Bogus antoikin
suuren panoksen peliin ja
EUC:n neonkolmikkoon
kuuluva Topi Iltele"
Haaramo yrittikin runnoa
oman joukkueensa valmentajan hajalle ilmatilanteessa, se ei riittänyt
espoolaisten kukistami-

seen. EUC otti alkulohkon voiton tuloksella 11-5 ja puolivälieräpaikan
Gäfleä vastaan. Sipoo sai puoles-

I

PUOLlVÄLlERÄOTTELUT SEKÄ
SEMIFINAALlT
EUC pelasi ensin oman puolivälieräottelun. Hyvä alku antoi reilun tuntuisen johdon. Gefle syttyi loppuvaiheessa otteluun aivan uudella tavalla ja piste pisteeltä Espoolaisten johto pieneni. Alussa hankittu johto kuitenkin riitti 10-8 voittoon. Näin EUC
hankki itselleen välieräpaikan ja siis
sijoituksen neljän parhaan joukkoon.
SOS pelasi puolivälieränsä
Viksjöforsia vastaan ja ansaitsi
välieräpaikkansa helpolla. Lopputulos oli musertava: 11-2.
Sunnuntain välierissä
SOS:ia vastaan asettui
viimevuosien mahtijoukkue, Carnegie ja EUC
kohtasi viime vuoden
SM-sarjasta
tutun
Enskeden.
Sipoon pojat pelasivat
ottelunsa ensin. Carnegie
ei saanut turnaukseen
mukaan
kovimpia
maajoukkuetähtiään joten SOS oli ottelun kuluessa selkeästi tahdin
määräävä joukkue. Lopputulos 11-8 varmisti
SipoolIe finaalipaikan ja
passitti
Carnegien
pronssiotteluun.
KAKSI SUOMALAISJOUKKUETTA PELASI
AVOIMEN FINAALISSA
EUC pelasi yhden parhaista otteluistaan
Enskedeä vastaan ja teki
kerralla selväksi, että toinenkin finaalipaikka kuului suomalaisille. Lopputulos 11-5 ja tiedossa oli
Adventspokalenin historian
ensimmäinen
suomalaisfi naali.
Finaalin
ennakkoasetelmat olivat mielenkiintoiset: EUC oli tähän
mennessä ai noa joukkue,
joka oli voittanut kaikki
ottelunsa. Sipoolaiset olivat kuitenkin paranta-
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neet otteitaan turnauksen kestäessä. Ottelun ratkaisu tapahtui kuitenkin jo alkumetreillä; EUC:n kolmen
maalin kaula piti loppuun asti ja
Otsolahden Hanhiksi nimetty joukkue, valmentajansa Ville "niska"
Haaramon ruoskimana vei jälleen
kultamitalin lukemin 15-11.
TEAM VOITTOISA NAISTEN SARJASSA
Naisten sarjassa oli tänä vuonna
ainoastaan viisi joukkuetta. Turnaus pelattiin round robinina ja kaksi
parasta pelasivat suoraan finaalissa.
Atletico aloitti ensin urakkansa
kohtaamalla emäntäjoukkueen
Brunnan. Tällä kertaa ruotsalaiset
veivät voiton numeroin 9-7. Seuraavassa ottelussa Team nöyryytti sitten Tukholman joukkuetta selkein
lukemin 11-2.
Atleticon toinen ottelu oli
Viksjöforsin sinipaitoja vastaan.
Tico antoi kovan vastuk-sen, mutta ruotsalaistytöt veivät ottelun
yhdellä pisteellä lukemin 8-7.

Viksjöforsin riemu päättyi kuitenkin
jo seuraavassa ottelussa, kun vastaan asettui vahvalla itseluottamuksella varustettu Team.
Helsinkiläiset näyttivät suomalaisten kovuuden ja voittivat ottelun 9-

7.
Sunnuntaiaamuna oli sitten edessä
suomalaistenvälinenvääntö. Team
jatkoi hyviä esityksiään ja otti kolmannen voittonsa. Finaalipaikka oli
jo varma, mutta Team osoitti
viimeisellekin vastustajalleen,
Brunnalle, että se myös kuului helsinkiläisille. Voitto ottelusta 10-8 ja
samalla alkusarjan voitto puhtaalla
pelillä.
Atleticolla oli vielä yksi ottelu edessä Tukholman joukkuetta vastaan.
Turnauksen avausvoitto varmistui
lukemin 11-8 ja kotiin jäi vietäväksi hyvä mieli.
NAISTEN FINAALI PÄÄTTYI
YLLÄTYSVOITTOON
Finaalissa Teamia vastaan asettui
sitten yllättäen sama joukkue kui n
viimeisessä alkusarjaottelussa, eli

emäntäjoukkue Brunna. Suomalaiset ottivat otteen itselleen ja hoitivat pelin tilanteeseen 14-10. Sitten
tapahtui jotakin odottamatonta:
Viimeisen maalin tekeminen osoittautui paljon vaikeammaksi kuin oltiin odotettu. Piste pisteeltä Brunna
kavensi eroa ja helsinkiläisillä alkoi
kiekko täristä käsissä.
Henkistä otetta ei saatu takaisin,
joten Brunna vei voiton 16-14. Tappio oli Teamilleviikonlopun ainut ja
varmasti karvain, mutta kuitenkin
hopeapokaali haettiin lopulta
hymyissä suin.
Jälleen kerran suomalaiset osoittivat kovuutensa sisäultimatessa viemällä tu rnau ksessa ykkös- ja
kakkossijat miehissä ja kakkossijan
naisissa. Ruotsalaisilta odotettiin
ehkä hieman kovempaa vastusta,
mutta nähtiin viikonlopun aikana
hyviäkin otteluita. EUC oli kovin "jo
viidennen kerran peräkkäin", kuten
espoolaistähdet Tommi Lehto ja
Jere Manninen pääsivät hehkuttamaan.

l\ltTASTIC TRAINING
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SISÄTURNAUS

TSEKEISSÄ

Tsekinmaalla Pilsenissä, 80 km Saksanmaalta,
järjestetään 27. - 28. 2. Ultimaten sisäturnaus.
Järjestäjät mainostivat turnaustaan laadukkaan
olutmerkin mukaan - Pilsen Urquell. Turnauksesta kiinnostuneet saavat lisätietoja seuraavista sähköpostikoordinaateista:
Ruda Ringelhan: ringel@vol.cz

KENTTÄLA&.IIEN
MM-KISAT -99

Ruotsissa, Kalmarissa järjestetään kenttälajien MMkilpailut 11.-17.7. Jaosto
tulee nimittämään Suomen
virallisen edustusjoukkueen
ja järjestää valmentautumisleirin joukkueelle.

HELMIKUU

13.-14.2 Sisä-SM Avoin 4. osaturnaus
Naiset ja I Div. 3.osaturnaus
Hyvinkää, Laajasalo ja Leppävaara

19.-20.2 Pepsi Night Cup Classic, Gävle
Yhteyshlö: Peter Bornegrim
puh: +46 26 161366

27.-28.2 Sisä-SM Avoin 5. osaturnaus
Naiset ja I Div. 4.osaturnaus
Espoonlahti, Kamppi ja Leppävaara

MAALISKUU

13.3 Sisä-SM Sijoituspel it ja
loppuottelut (avoi n, naiset ja
I Div.)
Leppävaara
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NSUT 7.-8.11 VAASA

SISÄ-SM 21.-22.1

Avoin

Miehet

1. Tukholma/Uppsala
2. Helsingin Yliopisto
3. WWW Greens

11
13
15
17

EUC I - FDC
Team 1- Farmers
Farmers - EUC I
FDC - Team I

1 5 1 5 8 - 1
1 4 -1

8
9
5
6

9.30
10.30
18
19

Flyers I - 50S I
Espoon Sonnit - Discus
Flyers I - Espoon Sonnit
Discus I

8 - 1
1 3 -1
1 0 -1
1 0 -1

5
2
5
4

1
1
6
3

5
5
-

1
1

1
2
5
5

8.30 Atletico I - Team II
11.30 Discus I - EUC II
16
EUC II - Atletico I
17
Team II - Discus I

1
1
2
3

5
5
-

1
1

5
4
5
5

I Divisioona
Flyers II - Vastuu
Hamina II
Kamaan Ketchup - Flyers II
Vastuu - Hamina

15
6 7 8 -

Red Rabbits - Waasa
Discus II - Deimos
Team 11- Red Rabbits
Waasa - Deimos

15 - 7
7 - 15
15-13
12-15

Naiset
1. Helsingin Yliopisto
2. HKKK
3. POLI

sas

Naiset
12
14
16
18

r.~.\

~

EUC I - Phobos
Team I - Atletico II
Phobos - Discus II
Atletico II - EUC I

sas
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- 3
1 5
15
15

056

Olli

Visamo

Talontie 3-5 A 3

