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PÄÄ TOIMITTAJALTA 

Taas on vuosi ehtinyt vaihtua, jopa niin nopeasti että vuo
den -91 viimeinen FRISBARI on kädessäsi vasta tammi
kuussa -92. Jotta FRISBARIjatkossa ilmestyisi ajallaan 
ja mielenkiintoisena sisällöltään on teidän kaikkien tuki 
tarpeen. Jos sinulla on liitokiekkoasiaa, tai kuvia, niin lä
hetä ne minulle, tai soita niin sovitaan asiasta. Varsinkin 
valokuvat olisivat piristystä tekstin lomaan. 

Osoitteeni on: 

Timo Bruns 
Puistokaari 8 B 13 
00200 HELSINKI 
puh. 6821215 

Kiitoksia etukäteen. Tehdään vuodesta 1992 hyvä liito
kiekkovuosi. 

Timo Bruns 
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Julkaisija SUOMEN LIITO

KIEKKOLlITTO ry 
Radiokatu 20 
4. kerros 
00240 HELSINKI 
puh. (90) 1582580 

Puheenjohtaja Maui Suumäkki 
(90) 701 2873 

Sihteeri Olli Visamo 
(90) 698 3503 

Pankki yhteydet 

SYP-Munkkivuori 
217121-4675 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla liiton 
voimassaolevan jäsenmaksun liiton tilil
le. 

f----------------------------I Vuoden 1992 jäsenmaksut: 

LIITOLLE UUSI TUNNUS 
Nyt kaikki taiteeliset lahjakkuudet esille! Suomen Liitokiekko
liitto kaipaa ehdotuksia liiton uudesta logos ta, joka tulee mm. 
uuteen jäsenkorttiin. 

Vaatimuksia tunnukselle ovat 

selkeys 

• lajin esilletuominen 

• tyylikkyys. 

Jos tunnllksessa käytetään värejä, on sitä voitava käyttää myös 
yksivärisenä eli eri värien on erctuttava erilaisina harmaatasoi
na. Tunnuksessa ei tarvitse olla tekstiä, kuten nykyisessä tun
nuksessa, jonka näet vieressä. Teksti "Suomen Liitokiekkoliit
to ry" tai "Finnish Flying disc Association" liitetään tunnuk
seen mukaan tarpeen vaatiessa. 

Piirrä ehdotuksesi valkoiselle A4-arkille, ja posti ta se liittoon 
tammikuun loppuun mennessä. 
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Alle 18-vuotiaat 60mk 
Muut 100mk 

FRISBARI on Suomen Liitokiekkolii
ton virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmes
t yy neljä kertaa vuodessa. 

Päätoimittaja 
Ulkoasu 

Timo Bruns 
Olli Visamo 

FRISBARln ilmoitushinnal 

1 sivu 
1!2 sivua 
1/4 sivua 
1/8 sivua 

1400mk 
800mk 
500mk 
300mk 

SLL ei vastaa ilmoittajalle mahdollises
ti aiheutuvasta vahingosta. jos ilmoitus
ta ei voida julkaista määrättynä päivänä 
tai käsikirjoituksen mukaan. Lehden I 

suurin vastuu ilmoitusten julkaisemises
sa sallunccsta virheestä on ilmoituksen 
hinta~ 

Frisbarin toimitus ei vastaa sille tilaa
malta lähetettyjen kirjoitusten, kuvien 
ja piirrosten palauttamisesln. 



PUHEENJOHTAJAN PALLIL TA 

Vuonna 1992 keskitytään kou
lutukseen ja kilpailutoiminnan 
kehittämiseen 
Vuosi 1991 on jäänyt taakse ja vuo
den 1992 haasteet ovat edessä. 

1991 tapahtui liitokiekkoliiton jä
senistössä varsin mittava sukupolven 
vaihdos. Jäsenmaksunsa maksaneista 
jäsenistä lähes puolet olivat uusia, mi
kä osoittaa liitokiekkoilun vetävän 
uusia kannattajia puoleensa. Toisaal
ta, samanaikaisesti vanhoista aktivis
teista jätti jäsenmaksunsa maksamat
ta ja siis ei osallistunut liiton kilpailu
toimintaan niin moni, ettei jäsenmak
sunsa maksaneiden ( aktiivisten) jä
senten määrä noussut merkittävästi. 

Olisi toivoltavaa, että liitokiekkoilu 
pystyisi säilyttämään siteensä myös 
niihin ihmisiin, jotka eivät kenties 
enää halua/ehdilkykene aktiivisesti 
harrastamaan tai kilpailemaan eri la
jeissa. Ilman näiden ihmisten panosta 
(s iis aikoinaan ehkä meidän kaikki-

en) on vaikeaa kehittää liitokiekko
kuluuuria eteenpäin Suomessa. 

Varttuneemmille kokemusta liitokiek
koilusta omaaville henkilöille löytyy 
kymmeniä erilaisia tehtäviä jo ole
massa olevista ja potentiaalisista seu
roista eri puolella maata ( mm. val
mentaminen, juniorit yö, huoltotehtä
vät, hallinto jne ). Pidetään tämä mie
lessä, kun joku ystävistämme sanoo 
aikovansa lopettaa aktiivisen liito
kiekkoilun! 

Liiton toimintasuunnitelmassa 1992 
on asetettu uusien jäsenten opastami
nen, kilpailutoiminnan kehittäminen 
ja liiton ja sen jäsenten muodostami
en seurojen toiminnan kehiuäminen 
painopistealueiksi. Nämä pitävät si
säIHiän valmennus yms. materiaalin 
luomista, valmentaja ja ohjaajakoulu
LUsta, kilpailutoiminnan edellytysten 

LIITTO SVUL:N 
•• 

parantamista mm. tarvikkeiden ja oh
jeiden tarjoamisella sekä suunnitel
mallisuuden ja tavoitteellisuuden ko
rostamista liiton toiminnassa. 

Mikäli sinulla herää ideoita em o tai 
uusista asioista, joissa liitto voisi mie
lestäsi auttaa ota yhteyttä. Yhteystie
dotlöytyvät tästäkin Frisbarista. 

Lennokasta uutta vuotta 
Puheenjohtaja 

EHDOKASJASENEKSI 
Pirkon päivänä maanantaina 
7.10.1991 allekirjoitettiin 
S\fUL:i! kanssa sopimus ehdo
kasjäsenyydestä. Elzdokas
jäsenyys sopimus tarkoittaa si
tä, että Suomen liitokiekkoliit
to r.y. (SLKL) liitryy SVUL:n 
alaiseksi jäsenliitoksi 3 vuo
den koeajaksi. Koeajan aikana 
SLKL:lla on puhe ja läsnäolo
oikeus SVUL:n liittokokoukses
sa muttei äänioikeutta. 

Käytännön puolella ehdokasjäsenyys 
merkitsee mm., että SLKL:n valtion
apu tulee SVUL:n kaulla, SLKL saa 
käyllää hyväkseen SVUL:n palvelui
ta ja voi tarvittaessa pyytää SVUL:n 
apua yhteisesti kiinnostaviin projek
teihin. Ehdokasjäsenyys johtaa auto
maattisesti täysjäsenyyteen kolmen 

vuoden kuluttua, mikäli SLKL vielä 
tällöin täyttää SVUL:n jäsenliitoil
leen asettamat vähimmäiskritcerit ei
kä SLKL itse halua sanoutua irti jä
senyydestä. 

Sopimuksen allekirjoitustilaisuus oli 
järjestelty SVUL:n pääsihteerin huo
neeseen SVUL-talossa Helsingin 
Länsi- Pasilassa. Paikalla oli 
SLKL:n puolelta puheenjohtaja Suur
näkki, vara-puheenjohtaja Nieminen 
sekä liiton sihteeri Visamo. SVUL:a 
edusti vat pääsihteeri Mauri Oksanen 
sekä yhteysjohtaja Kerstin Ekman. 

Ennen varsinaista sopimuksen alle
kirjoitusta käytiin vilkas keskustelu 
sekä yleisistä liikuntapolitiikkaan liit
tyvistä ajankohtaisista asioista ja en
nen kaikkea SLKL nykyisestä ase
masta, tulevaisuuden haasteista ja 
SVUL:n kanssa yhteisistä intresseis
tä. Viimeksi m~initusta aiheesta kes-

kusteltaessa esille tulivat mm. 
SVUL:n meneillään oleva kuntolii
kun12projekti ja kiekkogolfin mah
dollinen osuus siinä sekä SVUL:n ta
voiucct saada nuorten kehittyvien la
jien maailmanliiuojen päämajoja 
Suomeen. Jälkimmäisessä asiassa on 
kuulemma ensimmäisenä ollu liik· 
keellä amerikkalaisen jalkapallon tii
moilta. Vapaan kaskustelun lisäksi 
vara-puheenjohtaja Nieminen luotasi 
liilokiekkoiiun historiaa ansiokkaasti 
lyhyessä puheessaan. 

Tilaisuuden yhteydessä kävi varsin 
selväksi SVUL:n pyrkimys muuntau
tua yhä enenevässä määrin palveluor
ganisaatioksi, joka tarjoaa jäsenliiLoil
leen näiden tarvitsemia palveluita. 
Toisaalta yhtä selvästi tuotiin esille 
se, ellei SVUL herkästi lähde painos
tamaan jäsenliittojaan hakemaan 
SVUL:n palveluita vaan palveluiden 
ja tätäkautta hyödyn saaminen jä-
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senyydesll1 on pitkälti liittojen omas· 
ta aktiivisuudesta kiinni. Tämä on 
erityisen hyvä pill1ä mielessä 
SLKL:n kaltaisen pienen liiton osal· 
ta mietittäessä omaa toimintaamme. 

Allekirjoituksen jälkeen SVUL:n 
edustajattoivOltivat menestysll1 uu· 
delle jäsenliitolleen sekä hedelmällis· 
111 yhteistyöll1tulevaisuudessa. Hei· 
dän näkemyksensä liilOkiekkoilun tu· 

levaisuudesta Suomessa oli kaiken 
kaikkiaan myönteinen. 

Matti Suurnäkki 
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Vasemmalta oikealle: SVUL:n yhteysjohtaja Kerstin Ekman, SLKL:n puheenjohtaja Matti Suumäkki ja va· 
rapuheenjohtaja Seppo Nieminen ja SVUL:n pääsihtccri Mauri Oksanen. 

RAKKAAT 
SISKOT !!! 

Naisten ultimate-maajoukkueen ensimmäi
nen kokoontuminen on sunnuntaina 
19.1.1992 klo 12.00-14.00. 

Paikka: Lepakko, Porkkalankatu 1, Helsinki 

Asiat 
Tutustuminen 
Ti lannckonoi tus 
Harjoitusohjelmat 
Kalenterit 
Tavoiucct 

Kutsu koskee kaikkia projekti Tokiosta ja 1993 EurO{}
panmeslaruuskisoista kiinnostuneita. 

Tule paikalle, vaikka et juuri nyt olisikaan miljonääri. 
Aluksi tarvitaan vain halu edustaa Suomea. 

Jos olet estynyt, mUlta kiinnostunut, ilmoita puhelimitse 
allekirjoittaneelle 90-406 757 tai lähell1 kortti 

Runebcrginkatu 48 B 47 
00260 HELSINKI. 

Suomen liitokiekkoliiton hallitusta luottamuksesta kiittä· 
en 

Martin Glanz. 
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V ANHAT HERRAT 
ADVENTISSA 
Syksyn kohokohta oli edessä. 
Waasaturnauksen maitohapot 
olivat juuri ja juuri poistuneet 
jaloista. Laamat suuntasivat 
sylkensä kohti Tukholmaa. 
Valmennusjohto oli valinnut 
lautaksi rauhallisen ja askeet
tisen Sea Windyn. Kaikki näyt
ti hyvältä. Pöydän ympärillä 
oli tutut ja hyvin menestyneet 
ultimatekonkarit ... eiköhän se 
pytty lähde jo kolmannen ker
ran himaan ... (?) 

Kungsängenissä oli pelit jo käynnis
sä, kun suomipoika marssi si,sään. 
''Tjäna, hur är läget?" "Tä? Alä sös
sötä swcdupelle. Du ju wona häv 
sam fin is rumba? Haluut tai et, koh
ta se alkaa. 

Urheilujoukkueelle tutunomaiseen 
tyyliin polkaisimme punakoncen 
käyntiin puoli tuntia ennen mazin al
kua. Vastassa oli Sundsvallin koke
nut joukkue Heinz Ädelin johdolla. 
Lärnmittely ja peli sujui suunnitelmi
en ja odotusten mukaisesti. Lähes 
virheetömästi pelannut Laamajouk
kue jyräsi valotaululle 11-3. "Hyvä 
jätkät" "Härligt" "Bra spelat". Tapu 
tapu olkapäälle ja pilvissä oltiin. 

Vastassa oli enää vain Uppsala ( iki
nä kuulukkaan? ) sekä Brunna ( jo
ka on aina piesty ) ennen semejä. 

Relaa !! Lähdimme kisakahvioon 
viljelemään kauhua. Kahvia, bans
kuu, pullaa ja mehua lärvi täyteen, 
että jaksaa kvartscissa pelata. Läppä 
lensi ja kaikilla oli mukavaa. 

Tähtäin vinossa 
Päätimme kuitenkin orientoitua kisa
fiilareihin ja lähdimme ziigaamaan 
~lkusarjan huippuottelua SFMSC 
Orebro vastaan EM-joukkue Onsala. 
Örebroon pojat pelasivat hyökkäyk
sessä yllät!l!en tiukkaa kasaa. Onsa
lan juniorit esittivät edelleen mielen
kiintoista maltillista kiekon siinelyä 
ennen killeri·knaif-ristiapsi hyök
käysstrategiaa. Sen verran mestareil
la oli tähtäin vinossa, että SFMSC 
otti voiLOn parin pisteen turvin. Voit
tajajoukkuccssa kunnostautuivat 
ikinuoret Niklas Jälevik, Anders 
Botvidsson sekä lainaliimapuolusta
ja Pelleri "Sepe" Pesonen. Hyvä 
Suomi. 

Pikku hiljaa lähestyi Laamojen toi
nen turha ottel u. Uppsalan ekono
mcilla piti kuivata Kungsängenin 
parketti. Kesken hyvän relan jou
duimme vaihtamaan ikävän hajuiset 
ja kosteat pelikamat ylle ja asettu
maan maaliviivalle. YÖk. 

Tarttis tehrä jotain! 
No hoidetaan homma niin päästään 
kisakahvioon alistaan jengii ja vetää 
relaa. Ottelun alussa ratkaisunopeus 
ja halukkuus olivat hyviä. Valitetta
vasti halu ei ole aina sama asia kuin 
kyky. Niinpä Uppsalan poikien joh
taessa päätin virittää parit träpil, jOl
ta pojat näkisivät konkarien laajan 
taktiikka-arsenaalin. Hyvin näkivät 
ja peli oli jo ennen ensimmäistä hiki
pisaraa Uppsalalle 4-1. Jep. "Tamis 
tehrä jotain" tuumattiin. Alkoi en
nennäkemätön juoksurumba, todis
tettavasti neljä ( 4 ) kiekotonta Laa
maa juoksi yhtäaikaa ja useimmiten 

vielä samaan paikkaan. Aivot jäivät 
(irman narikkaan ja hapot huudettu. 
Alkää syöttåkö ! Ilman sen pitempiä 
sepityksiä Uppsala kepitti valotaulul
le 10·8. Lama vallitsi pukukopissa. 
Eihän tässä näin pitänyt käydä? 
Seuraavat ajatukset ja aforismit ovat 
sensuroidut. 

Päivän viimcisc$$ä ottelussa kohta
simme puolivälierissä Göteborgin 
Carnegien. Vielä ei ollut hävitty mi
tään ... Carnegie-ottelu alkoi vahvas
ti. Kova lataus ja tarkka hyökkäys
työskentely siirsi Laamajoukkueen 
3-1 johtoon. Pasi "Leija" Pesosen 
millimetrisyötöt ja Johan "Maalinsyl· 
kijä" Rinteen käzir maalissa olivat 
upeata katseltavaa. Laamoilta alkoi 
kuitenkin pian sylki kuivua ja göte
borgilaisct menivät menojaan Ingvar 
Kennen ja iso-Peterin johdolla. Fyy
sistä peliä sekä erinomaista sideline
puolusLUsta esittänyt Carnegie ei jät
tänyt spekuloinnille tilaa. Ottelun tu
los 11-6 puhuu puolestaan. Onneksi 
ottelu oli nopeasti ohi. Mikä nöyryy· 
tys ! Jäimme ottelusta kaipaamaan 
vain Lilliksen tutunomaisia naama
kuoletuksia. Jäimme siis pelaamaan 

si-
joista 5-8. 

Elinvoimaa ja energiaa 
Sunnuntai aamuna klo 8.00 kohta· 
simme ykköseksi rankatun Stenung
sundin joukkueen, jonka kohtaloksi 
oli tullut Örebro. Jipii !! Vihdoinkin 
arvoisemme vastustaja. Koska ilta
juhlia ei järjestetty tänä vuonna 
olimme kahden hyvin nukutun yön 
jälkeen täynnä elinvoimaa ja energi
aa. 

Turnauksen moraalinen finaali alkoi 
tasaisen tunaroinnin merkeissä. 
Olimme lauantaina menettäneet kuu
meen kouriin tehorakentajamme Ju· 
ha Jalovaaran, ja se näkyi kankeana 
hyökkäystyöskentelynä. Onneksi 
kapteenimme Aitofaija Tapiovaara 
ja Lim po Lamperi olivat vedossa. 
Leijapelillä ja tcdella kovalla ilma
puolustuksella siirryimme tavoitta
mauomaan 5·2 johtoon. Pönkitim
me egoamme murskaamalla Stenut 
11-5. 

Viimeisessä sijoitusonelussa saim
me vastaan nuorehkon Landvener
nin. Kisaväsymys ja kokematto
muus paistoi vastustajasta. Rutiini· 
pelillä otimme helpon voiton ja sija
luvun viisi. 

Loppuottelija Carnegie ja 
Onsala 
Miesten finaalissa kohtasivat Carne
gie, Göteborg sekä EM-joukkue On
sala. Ouelu oli erittäin korkeata· 
soinen. Eniten yllättivät ruotsalais
joukkueiden kova fyysinen peli . 
Tempo oli hirvit~~vä. Carnegie voit
ti tarkemman hyökkäyspelinsä an
siosta. Muta silti Onsalan erikoistu
nut sisäpeli "Äggetin" johdolla oli 
mielenkiintoista katseltavaa. 

Toivon silti, että Laarnat eivät kui
tenkaan ole Suomen paras joukkue, 
muutoin maailman huiput ovat hal
liultimatessa kaukana. Haluaisin vie· 
lä kiittää Teamin poikia rehellisestä 
ja kovaäänisestä kannustuksesta, jo
ka oli tosi tarpeen. 

Jari Mäkinen 
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HAASTEESEEN 
VASTATAAN 

Edellisessä Frisbarissa 
(4/91) puheenjohtaja lähetti 
palliltaan haasteen sekä seu
roille että yksittäisille lajin 
harrastajille liitokiekkoilun 
edistämiseksi ja etenkin uusi
en harrastajien rekrytoimisek
si. Täällä Vaasassa haastee
seen alettiin vastaamaan jo 
ennen sen kolahtamista posti
luukusta. 

Wetovoimaisccn Waasaamme tyy
tyväisenä haluankin kertoa ultima
ten uuden elämän alusta täällä maa
kunnassa tänä syksynä. Myönnettä
köön, että olemme ehkä hieman 
etuoikeutetussa asemassa, koska 
WWW on yliopistossa toimiva liito
kiekkoseura, eli ylioppilaskunnan 
muihin aktivitccueihin rekrytoinnin 
ohella voimme kätevästi houkutella 
uusia opiskelijoita ultimaten maail
maan. Tänä syksynä syötti tuntui 
olevan oikein asetettu: mainosjulis
te Banquetin ( paikallinen yo-kaffi
la ) ilmoitustaululle ja repäisevä de
monstaario uusille opiskelijoille. 
Tuloksena hieman yliampuvasti 
seuraavissa miesten trecncissä 25 
pelaajaa ja naisia vastaavasti 17. Ti-

•• •• 

lathan eivät tietenkään riittäneet, 
mutta hyvä oli sillä tyhjästä on pa
ha nyhjästä. Nyt kun osa on ensi
hämmennyksen jälkeen karsiutunut 
pois on meillä edelleenkin riittäväs
ti uusia innokkaita ultimaten harras
tajia. Sosiaalisille yksilöille pork
kanana toimivat myös muut aktivi
teetit lrccnien lisäksi, mainittakoon 
vaikkapa kokoukset, saunaillat, pik
kujoulut ja tietenkin iloista ylimpä
nä NSUT-turnauksen järjestelyt, 
joissa työvoimalla on kysyntää. 
Naisjoukkueemme ikuisen valmen
tajakysymyksen ratkettua on meillä 
ollut aikaisempaa paremmat mah
dollisuudet opastaa uusia tyttöjä la
jin perusteisiin ja tämä lienee 
osasyy siihen, että kokeilusta tulee 
tapa, eikä treeneistä jäädä pois 
enää kovin vahapätöisten syiden no
jalla. Uusia pelaajia tarvitaan eten
kin lajin harrastuksen ylläpitämisek
si täällä Vaasassa, jottei jo espoo
laistunut scuramme tiivistä entises
täänkin Helsingin seudulle keskit
tynyttä lajin harrastusta. Useat pe
laajat opiskelevat jossain maamme 
lukuisista yliopistoista, korkeakou
luista, tai muista opinahjoista. Hel
poin tapa levittää lajitietoutta lie
nee opiskelutovereiden innostami
nen mukaan. Eri oppilaitoksilla on 

omat ylioppilas/oppilaskuntansa, 
joiden liikuntajaosten kautta on 
helppo lähteä liikkeelle. Kokemus 
on osoittanut tavan toimivaksi aina
kin täällä Suomen tuulisimmassa 
kaupungissa. Ja vielä niinkin kauas 
kuin kesään; siis liitokiekkokesästä 
-92 elättelen sellaista kaukaista vi
siota, että naisille saataisiin jonkin
lainen SM-sarja tai turnaus, jonne 
jostain kaivettaisiin muutama jouk
kue kamppailemaan kiekosta vaih
teeksi raittiissa ulkoilmassa. Jospa 
löytyisi energisiä puuhanaisia ja -
miehiä tätäkin miettimään. 

Kiekkoterveisin Waasasta 

Leena Mannermaa 

MAKELANRINTEEN 
•• •• •• 

VUORO KEV AALL~t\-92 
Parina viime vuotena Mäkelänrinteen lukion sa
lissa lauantaisin 16-18 ollut vuoro on pidetty 
maksuttomana harjoirusvuorona liironjäsenille. 

keilla ultimatea, niin rohkaise häntä tulemaan Mäkelänrin
teen vuorolle. Ensikertalaisten ei tarvitse maksaa ensim
mäisestä harjoituskerrastaan. 

Vuoro muuttuu maksulliseksi 
Jatkossa on tarkoitus siirtyä kustannusvastaavuuteen eli 
ensi keväänä harjoittelijat maksavat vuoron vuokran. Käy
tännössä maksujen kerääminen tullaan suorittamaan siten, 
että kertavuoro maksaa 15 mk ja koko kevätkauden vuo
roille pääsee maksamalla kausimaksun 150 mk. Maksut 
suoritetaan joko pankkisiirtona liiton tilille tai käteisenä 
Hartti Suomelalle, joka vastaa vuoron järjestelyistä. 

Aloitteleville pelaajille 
v uoro on pääasiassa tarkoitettu uusille aloitteleville pelaa
jille, joten jos tuttavapiirissäsi on joku , joka haluaisi ko-
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Joitakin vuoroja on peruutettu 
Kannattaa huomata, että muutamana kevätkauden lauan
taina vuoro on perullu, jOlen vuoron tilanteesta kannalta· 
nee ennen paikalle raahautumista tiedustella Hartilta 
puh. 738 841 (iltaisin!). Ainakin 18.1. vuoro on pcruutet
tu 3D-turnauksen takia. 



LIITOLLE 
OMA TOI
MISTO 
Liitto on saanut vihdoinkin käyttöön
sä oman toimiston. Tila, tai parem
minkin huone, sijaitsee SVUL-talos
sa Radiokatu 20, 00240 Helsinki, 4. 
kerros. Naapureinamme asuvat Suo
men Ampujainliitto ja Suomen Ur
heiluliitto. Huone on ns. kulmahuo
ne, jossa neliöitä on 10. Tilaa siis 
on muttei tuhlattavnksi. 

Toimiston tarkoituksena on toimia 
liiton toimintojen kokoajana, joskin 
todennäköistä on, että osa juoksevis
ta asioista hoidetaan edelleenkin hal
lituksen jäsenten kotoa tai töistä kä
sin. Tilaan on koottu liiton arkisto 
sekä muu toimintaa liittyvä kirjalli
nen materiaali . Liiton uusi puhelin
numero on 1582580 mutta myös 
SVUL:n keskuksen kautta saa yhtey
den. Koska liitolla ei ole yhtään pal
kattua toimihenkilöä, On todennä-

köistä, että soittoosi vastaa auto
maatti. Automaatti pyritään purka
maan riittävän usein. jotta sinun ja 
muitten viestit kulkeutuisivat oike
aan osoitteiseen. 

Liiton toimistoon on toistaiseksi 
avaimet puheenjohtajalla ja sihteeril
lä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että vain nämä kaksi herrasmiestä 
voisivat käyttää toimistoa. Tarkoi
tuksena on, että toimisto olisi kaikki
en jäsenten käytössä, kun näillä on 
tähän liiton asioissa tarvetta. Eräs 
tällainen yleinen tarve on esimerkik
si juttujen kirjoittaminen Frisbariin 
toimistossa olevallai PC-tietokoneel
la. Toimisto on luonnollisesti myös 
erilaisten liiton kannustusta nautti vi
en projektien käytössä kuin myös 
erilaisten kilpailutapahtumien järjes
telijöiden käytössä. Tällaisesta käy
töstä voi sopia emo avaimen haltijoi
den kanssa erikseen. 

Liitto on edelleenkin säilyttänyt van
han postilokeronsa Munkkivuoressa 
mutta toivottavaa olisi, että liitolle 
osoitettu posti kulkcutuisi suoraan 
emo liiton uuteen osoitteeseen. 

Tilan ollessa pieni on toivottavaa, et
tä jokainen si ivoaisi jälkensä oman 
käyttönsä jälkeen. Tämä lienee kai
kille itsestään selvyys mutta eipä 
sen korostamisesta liene mitään hait
tankaan. Itsestään selvyydet kun tah
tovat usein olla ne ensimmäiset 
unohdettavat asiat. 

Oma loimitila on ensimmäisiä konk
reettisia hyötyjä SVUL:n ehdokas
jäsenyydestä. Toivottavasti pystym
me tehokkaasti käyttämään sekä tätä 
ensimmäistä konkreettista hyötyä et
tä myös kehittämään muita uusia 
konkreettisia mahdollisuuksia hyö
tyä ehdokasjäsenyydestä. 

Matti Suurnäkki 

UL TIMATE HALLI-SM-92 

Yleinen-sarja 
Espoonlahden Kauppaoppilaitos 

La 1 4.3.92 klo 9.00-21.00 

Su 15.3.92 klo 9.00-19.00 

14.-15.3.1992 

Naisten-sarja 
Kaitaan Lukio 

La 14.3.92 klo 9.00-17.00 

Espoonlahden Kauppaoppilaitos 

Su 15.3.92 klo 9.00-19.00 

Kisojen suojelijana toimii Espoon apulaiskaupunginjohtaja Liisa Tommila. 

Kutsut lähetetään 20.1.92 mennessä seuroihin. 

Ilmoittautumiset 31.1.1992 mennessä Pasi Vuoriselle. 

TERVETULOA! 

Yhteyshenkilöt Pasi Vuorinen 
Niittykallio 2 d 28 
02200 Espoo 
Puh. 426 350 

Jere Manninen 
Madetie 4 b 28 
02170 Espoo 
Puh. 424 673 

HALLI-SM 
-. ~~~ 
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LIITOKIEKKOILU 59. ? 
• 

Jari Mäkinen 

Suomen Gallupin tutkimus 
"Kuntoliikunta- ja urjeilula
jien harrastaminen Suomessa 
vuonna 1991" julkistettiin llil
jattain. Tähän artikkeliin on 
poimittu vain joukkuepelit se
kä lisäksi on valotettu 
tietosanakirjanomaisesti suosi
tuimpien palloilulajien histori
aa. Näin kukin rykönänsä voi 
pohtia liitokiekkoilun asemaa 
Suomessa. 

Harrastusten jakautuminen: 

1) lentopallo 
2) jalkapallo 
3) jääkiekko 
4) kaukalopallo 
5) peSäpallo 
6) koripallo 
7) sähly 
8) jääpallo 
9) amer.jalkapallo 
10) ringette 
II) käsipalloilu 
12) baseball 
13) vesi pallo 
14) liitokiekko 
15) rugby 

158300 
123500 
62000 
38300 
38100 
34300 
24000 
5800 
3000 
2700 
2000 
500 
500 
250 
250 

Missä ovat uppopallo sekä maa
hockey ? Jos friban heillo olisi yhtä 
hauskaa ja helppoa kuin sähly, meitä 
olisi sata kertaa enemmän ! 

Lentopallo 

Kehittäjä 1890-luvu11a William G . 
Morgan USAssa. Kansainvälinen liit
to (FIVB) perustettu v. 1947, MM
kilpailut v:sta 1949, olympIakIsojen 
ohjelmassa v:sta 1964. Suomen 1cn
topalloliitto perus:ettu 1959, ens!m
mäinen SM 1957. 

Jalkapallo 

Kehittyi nykyiseen muotoonsa 1800-
luvulla Brittein saarilla (Englannm 
Cup 1872, liiga 18R8).FIFA perus
tettiin 1904. OlympIakisOISsa V:Sta 
1906. MM-kilpailut V:Sta 1930. Suo
messa tunnetuksi 1890-luvulla. Suo
men Palloliitto perustettu 1907, SM
ratkaistu V:Sta 1908. 

Jääkiekko 

Ensimmäiset säännöt Montrealissa 
1879. Kv. liitto (LIHG) perustettu 
1908, NHL aloitettiin 1917. Olym
piakisojen ohjelmassa V:Sta 1920, en
simmäiset MM-kilpailut 1924. SM 
ratkaistu v:sta 1928, Suomen jää-
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kiekkoliitto perustettiin v. 1929. 

Kaukalopallo 

Uusi laji, joka houkuttelee kaikki 
lätkässä ja jääboltsissa turhautuneet, 
joilla on vielä pätemisen tarvetta. 

Pesäpallo 

Alunperin sotatermien: kuollut, haa
voittunut ele. totutteluun tarkOitettu 
leikki. Nykyään Azerbaidzanin keisa
rin suosikkipeli. Hovin jäsenillä maI
lan lisäksi panssarivaunut. Ottelun . 
jälkeen kuolleet ja haavOllluncet hOl
vaa Punainen Risti. 

Koripallo 

Alkoi NMKY järjestössä 1800-lu
vun lopulla USAssa. FlBA perustet
tiin 1932, Olympiakisoissa v:sta 
1936, MM-kilpailut v:sta 1950. Suo
men koripalloliitto perustettu ja en
simmäinen SM 1939. Onnea sata 
vuotiaalle. 

Sähly 

Jep. Nimi kertoo kaiken. 

Jääpallo 

Ne, joita on pienenä runtallu liikaa 
lätkässä harrastavat jääpaIloa. Poh
joisten nössöjen yksinoikeus. 

Amer.jalkapallo 

pöhköpallo. Erittäin fyysinen ja tak
tisesti vaikea perinteikäs laji, muua 
mitä sitä Suomessa pelataan? LaJIn 
suosio perustuu suornalais.cn miehen 
sikaraivoon (vrt. Esa Saannen). Har
rastajat entisiä lätkän pelureita, joille 
äiti lopetti skrinnarelden sltomlscn 
liian myöhään. 

Ringette 

Eevoicn keksintö. Ecvojcn laji. Ee
valta iippu rinkeli, jonka se poikki· 
naisella luudalla latas sohvalla ma
kaavaa äijää daijuu. Revanssi otettiin 
Oulunkylän tekojääradan ylcisövuo
rolla. Näin syntyi ringette. 

Käsipallo 

Handboll. Ruotsinkielisten yksinoi
keus Suomessa. Hyvä laji. Ihmeen 
vähän harrastajia. Kehittäjä Tanska
lainen Holger Nielsen 1890-luvu11a. 
Kv. käsipalloliitto perustettiin v. 
1928, Olympiakisojen ohjelmassa 
1936, ensimmäiset MM-kilpailut 
1938. Suomen käsipalloliitto perus
tettu 1941, SM ratkaistu V:Sta 1944. 

Baseball 

Kansallispeli, joka ei kuulu peräpoh
jolaan. 

Vesi pallo 

Erittäin vanha laji. Olympiakisoissa 
alusta alkaen (1896). MM-kilpailu 
V:Sta 1973. Suomen uimaliitto perus
tettu ja ensimmäiset SM-kilpailut 
1906. 

Rugby 

Kansallispeli, joka myöskään ei so
peudu Suomeen. 

Liitokiekko 

Reilu 30 vuotta vanha piirakkavuoas
ta kehitetty muovilautanen, jolla voi 
pelata erilaisia, ja asiaan vihkiyty
mättömän mielestä omalaatUISIa pele
jä. Nykyisin harrastcttavat yksilö- ja 
joukkuelajit ovat huomattavasu nuo
rempia kuin itse kiekko. 

JÄSENMAK
SUT 1992 
Jäsenille lähetettävissä jäsen- ja kil 
pailuliscnssipankkisiirroissa on mer
kitty jäsenmaksuksl 100 mk: Alle 18 
vuotiaille jäsen maksu on kUltenkm 
pienempi. 

Alle 18-vuotiaat 60mk 
Muut 100mk 

Ko. pankkisiirrolla voit maksaa jä: 
senmaksun ja lisenssin tai pelkän Jä
senmaksun. Jos muksat molemmat, 
muista lisätä jäsenmaksu !isenssi
maksuun. LlSENSSIMAKSU EI SI
SÄLLÄ JÄSEN MAKSUA. Lisenssi
maksu (=tapaturmavakuutusmaksu) 
välitetään Pohjola-yhtiöille, joten sii
tä ei jää rahaa liiton toiminnan yllä
pi tämiseen. 



Kilpailukalenteri 1992 (alustava) 
Maaliskuu 

14.-1S.3. Ultimaten Halli-SM Espoo 

Toukokuu 
2.S. Vuoden kiekkogolfaaja 1. osakilpailu Meilahti klo 11.00 
3.S. VKG 2 Sibcliuspuisto, klo 10.00 
9.S. VKG 3 
10.5. VKG 4 

PohjolanpuislO, klo 11.00 (osana maailman suurinta golf turnausta) 
Ruissalo, klo 11.00 

16.S. VKG S Tullisaari, klo 10.00 
17.S. VKG 6 AlppipuislO, klo 10.00 
23.S. VKG 7 M ukkula, klo 11.00 
24.S. VKG 8 Vierumäen Urheiluopisto, klo 11.00 

Kesäkuu 
6.-8.6. Ultimaten seurajoukkue-EM Rotenburg, Saksa 
10.6. 16S-G-olf Meilahti, klo 17.30 
13.6. VKG 9 UimahallinpuislO, Kauhajoki, klo 1 J.()() 
14.6. VKG 10 Pori, klo 11.00 
27.-28.6. The 8th Annual Seppo Nieminen Finnish Flying Disc Golf Classic 

Heinäkuu 
6.-11.7. 
19.-26.7. 
2S .7. 
26.7. 

Elokuu 
1.-2.8. 
8.-9.8. 
17 .-23 .8. 
29.-30.8. 
29.-30.8. 

Syyskuu 

Senioreitten yksilölaji MM 
US Open 
Joukkuegolf-SM 
Guts-SM 

Kiekkogolf Stockholm Open 
Yksilölajien SM 
WFDF Ultimate & Guts MM 
Kiekkogolf SM 
Kiekkogolf Helsingborg Open 

4.9. Ultimaten SM-loppuottelu 

Rochester, NY, USA 
Fort Collins, CO, USA 

Tukholma, Ruotsi 
Helsinki 
Tokio, Japani 
Helsinki 
Helsingborg, Ruotsi 

Pallokenttä, Helsinki 

Ultimaten SM-sarjan pelipäivät 
1. kierros 1.6.4.6. 11.6. IS.6. 2S.6. 29.6. 2.7. 

2. kierros 20.7. 23.7. 27.7. 30.8. 1.9. 

Loppuottelu 4.9. 

SM-sarjan pelikentille asetettavista vaatimuksista on tulossa ohje, joka lähetetään vuoden 1992 ensimmäisillä 
viikoilla kaikille SM-sarjassa oleville joukkueille. SM-sarjan järjestelyistä vastaa Hartti Suomela, puh 90-738 841 

Divisioona-turnaukset 
Mahdollisia vi ikonloppuja ovat 
13.-14. kesäkuuta, 4.-S. heinäkuuta, 1.-2. ja 22-23. elokuuta. Pelipaikkoja ei ole vielä päätetty. 

Muita rientoja 
Toukokuu 

16.-17.S. Ultimate: Seitsemän kääpiötä 

Syyskuu 
12.-13.9. Ultimate: Seitsemän veljestä 
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