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Syyskokous oli ja meni, toimintasuunnitelma sekä talousarvio
vuodelle 1994 hyväksyttiin ja uusi hallitus aloittaa toimintansa
vuoden vaihteessa. Paikalla olleenajäi päällimmäisenä mieleen
kaksi asiaa:

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

1) Hallitus sekänuortui että naisistui rajusti. Toivottavasti tämä
tarkoittaa si~ että toiminta entisestäänkin tehostuu.

Puheenjohtaja

2) Jos liitokiekonjoukkue- ja yksilölajien välillä on tähän asti
vallinut rauhaisan rinnakkaiselon ja kylmän sodan välimuoto,
oli ydinsodan syttyminen nyt lähellä. Kysymys nousi ratkaisevaksi tekijäksi puheenjohtajan vaalissa,ja voimme vain toivoa tilanteen rauhoittuvan jatkossa.

Sihteeri

Piiri pieni pyörii suomalaisessa liitokiekossa. Lajiliittojen
erottaminen toisistaan antaisi kaikille mahdollisuuden kaivella
rauhassa omaa napaansa, mutta ihmettelen mistä löydettäisiin
resurssit kahden liiton pyörittämiseen. Tämä ainokaisemmekin
tuntuu toimivan olemassa olonsa rajoilla. Näillä harrastajamäärillä luulisi saumattoman yhteistyön olevan menestyksen
avain - ellei jopa elinehto. Joku joskus puhui The Spirit of the
Gamesta...
Toinen lajin kehitykseen vaikuttava tekijä on julkinen keskustelu asioista. Niinpä ainakin tässä numerossa - toivottavasti myös
seuraavissa - on mielipidepalsta. Kun tarpeeksi harmittaa, on
jotain tehtävä... edes aloitettava keskustelu aiheesta (otan tietty
ilolla vastaan myös positiiviset kommentit ja ehdotukset).
FRISBARIn 1/94 DL on 15.2.1994.
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Ulvilantie 20 c 31
00350 Helsinki
Puh. 90-506 1552 tai 941-615 629

Matti Suumäkki (90) 7012873

Olli Visamo (90) 698 3503

Jäseneksi voi llittyä maksamalla lliton
jäsenmaksun lliton tilille.
Vuoden 1993 jäsenmaksut
Alle 18-vuotiaat 60 mk
Muut
100 mk

Pankkiyhteydet
SYP Hki-Munkkivuori
217121-4675

FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton
virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa.
Päätoimittaja
Kirsti Rautavaara (90) 506 1552
Kansi
Merja Nieminen
FRISBARIn ilmoitushinnat
1 sivu
1 400 mk
1/2 sivua
800 mk
1/4 sivua
500 mk
1/8 sivua
300 mk
SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei
voida julkaista määrättynä päivänä tai
käsikiIjoituksen mukaan. Lehden suurin
vastuu ilmoitusten julkaisemisessa
sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
FRISBARIn toimitus ei vastaa sille
tilaamatta lähetettyjen kiIjoitusten,
kuvien ja piirrosten palauttamisesta.
AINEISTON JÄITÖ:
Levykkeellä (pc/Mac) ja paperitulosteena määräaikaan mennessä
osoitteeseen:
Kirsti Rautavaara
Ulvilantie 20 c 31
00350 HKl
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Puheenjohtajan
Vuoden 1993 syyskokous on pidetty.
Syyskokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja taIousarvioksi. Toimintasuunnitelman painopistealueita ovat
vuodelle 1994 kilpailutoiminnan kehittäminen ja ulkoisen tiedotuksen
parantaminen. Hallituksen ajatuksena on ollut, ett näihin kahteen alueeseen panostamalla kyetään
parantamaan liitokiekkoilumahdollisuuksia Suomessa tehokkaimmalla
mahdollisella tavalla. Kuten sanottu,
syyskokous siunasi hallituksen
esittämät suuntaviivat.
Eräs asia pisti kuitenkin silmään
syyskokouksen osallistujajoukossa.
Viimeisinä vuosina varsin ansiokkaasti edustettuina olleet golfarit
loistivat tänä vuonna poissaolollaan.
Tämä oli valitettavaa, olihan kyseessä ehkä liiton vuosittain tärkein
kokous,jossajokainenjäsenkykenee
tuomaan oman mielipiteensä esiin.
Onko poissaolo tulkittava avoimeksi valtakirjaksi syyskokouksessa

p~lIilta

valitulle hallitukselle vai onko kyseessä jonkinlainen uusnukkuvien
puolue.
Vanha hallitus elää viimeisiä hetkiään. Eläköön uusi hallitus! Liiton
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Dl
Jouni Manninen Helsingistä. Jouni,
tai Piippu kuten varsin monet hänet
tuntevat, on harrastanut liitokiekkoilua jo hyvin, hyvin monta vuotta.
Hänen tukeville hartioilleen on hyvä
sälyttää puheenjohtajan tehtävän
vastuu ja velvollisuudet. Hallitukseen valittiin Jounin lisäksi peräti
kuusi uuttajäsentä. Toivotan kaikille
vastavalituille intoa ja taitoa vaativaan tehtävään.
Omien sisäisten asioiden ohella liitto
on ennättänyt liittyä myös mukaan
upouuteen Suomen Liikunta ja Urheilu r.y:hyn. SLU:han on valtakunnallinen liikunnan keskusjärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki
merkittävät urheilu- ja liikuntajärjestöt Suomessa. Suomen liitokiek-

koliitto oli yhtenä noin 95 perustajajäsenestä allekirjoittamassa kyseisen uuden urheilujärjestön perustamiskirjaa. Aika tulee näyttämään,
kuinka tämäjärjestö jajäsenyys siinä
edistää liitokiekkoilua Suomessa.
Haluan lopuksi, ja tarkoitan todellakin lopuksi tämän ollessa viimeinen
kiIjoittamani Puheenjohtajan pallilta -kirjoitus, kiittää kaikkia liitokiekkoliiton jäseniä kuluneista
kolmesta vuodesta. Puheenjohtajan
tehtävä on ollut mielenkiintoinen ja
antoisa. Erityisesti haluan kiittää
liiton eroavaa sihteeri ja rahastonhoitajaa Olli Visamoa, jonka työpanos liiton asioiden hoidossa on ollut
mittaamaton.

Hyvää vuotta 1994 toivottaen

Matti Suurnäkki

Hall ituspalsta
Kokous 12/93
Päätettiin liittymisestä urheilun
uuteen keskusjärjestöön.

Kokous 13/93
Paikalla oli vuoden 1993 hallituksesta kolme jäsentä; päätösvallaton kokous, päätökset
jätetään seuraavan kokouksen vahvistettaviksi. Lisäksi mukana oli viisi
tulevan hallituksen jäsentä. Kokouksen lopuksi keskusteltiin
tulevan hallituksen tehtävistä.

Käsiteltiin WFDF:n uutta sääntöversiota ja lähetetään hyväksyminen.
Valittiin naisten ultimatemaajoukkueen valmentajaksi seuraavan
1-vuotiskauden ajaksi Pirjo Rajala.
Hakuaikaa muiden maajoukkueiden
valmentajiksi jatkettiin 31.1.94 asti.
Nimettiin työryhmä Jouni Manninen, Jere Manninen ja Olli Visamo
aloittamaan yhdistyksen (SLKL)
sääntöjen uudistus.

Vah vistettiin/nimettiin vastuuhenkilöt ultimaten hallikaudeksi
1993-94: Jere Manninen avoimeen
sarjaan, Jaana Toivanen naisten
sarjaan.
Kokouksen ulkopuolella todettiin,
että kutsut Göteborgissa järjestettävään VinterTrophe -turnaukseen
on järjestäjien toimesta lähetetty tänä
vuonna suoraan seuroille. Suomen
liitokiekkoliitolla ei ole mitään
tekemistä asian kanssa.

FRISBARI

3

Suomen liitokiekkoliiton hallitus 1994
Pj Jouni Manninen

pk. 90-533 960
pt. 90-5034608

Kirsti Rautavaara

pk. 90-506 1552
ark. 941-615 629

Hanne Hämäläinen

pk. 90-749 919

Visa Ruuhinen

pk. 90-653 480

Leena Mannennaa

pk. 90-780 131
pt. 90-179 775

Jaana Toivanen

pk. 90-4584004

Timo Vaskio

pk. 90- 653 480

Juha Vihervaara

pk. 90-533 960
pt. 90-179 775

Essi Manni

pk. 90-629 497

Jere Manninen

pk. 90-480 479

MASTERS-JOUKKUE ENGLANTIIN!
Suomesta lähtee viimeinkin masters- eli yli 30-vuotiaiden ultimatejoukkue arvokisoihin. Vuonna -94 ultimaten
MM-kilpailut pelataan Englannissa. Ajankohta on elo-syyskuun vaihde. Sekä paikka että aika sopivat ainakin niille,
jotka olivat marraskuun lopulla Johan Rinteen kutsumina Helsingissä käynnistämässä projektia. Paikalla oli mitä
ilmeisimmin avauskentällinen ja pari kolme vaihtomiestä, eli alku oli lupaava.
Lyhyt kartoitus osoittaa, että maasta löytyy kolmisenkymmentä pelaajaa, jotka ovat Englannin MM-kisoissa
masters-kelpoisia eli syntyneet vuonna -64 tai sitä ennen. Sovittiin, että yhteydenotot hoidetaan seurojen sisällä ja
yksityisesti.
Sovittiin, että talvikausi harjoitellaan seurajoukkueiden kanssa ja että masters-joukkueen yhteisharjoittelu alkaa
vasta ulkokauden myötä.

Seuraava tapaaminen on tammikuun 13. päivänä 1994 kello 18.00.
Paikka on ravintola Kellarikrouvi Helsingissä.

Yhteyshenkilöiksi lupautuivat Johan Rinne (pk. 90-455 8733) ja Martin Glantz (pk. 90-406757).
Jos olet masters-kelpoinen, mutta kukaan ei tule ottaneeksi yhteyttä, ota Sinä yhteyttä meihin. Meillä on nimittäin ·
yhtä vanhat romut päässä kuin sinullakin, ja asioita vain unohtuu ...

Suomen liitokiekkoliitto hakee valmentajia
miesten ja junioreiden ultimatemaajoukkueille,
sekä yksilölajien maajoukkueelle.Hakuaikaa on
jatkettu 31.1.1994 asti.
Yhteyden otot liiton toimistoon:

Suomen liitokiekkoliitto ry.
Radiokatu 24, 4 krs.
00240 Helsinki
Puh. 90-1582580
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KADONNUT
kesällä Tampereen turnauksessa musta
Discraft (175 g),
pohjassa nimikirjaimet P. V. B.

Paul Brown haluaa omansa takaisin!
Pk. 931-211 0287

THE 9TH ANNUAL INTERNATIONAL SEPPO NIEMINEN
FINNISH FLYING DISC GOLF CLASSIC
Vuoden ainoa pro-kisa pelattiin 21.-22.8.1993 Tullisaaressa Helsingissäja Suomenlinnassa. Sää suosi kilpailujaja tulos etenkin voittajan osalta oli erinomaista kansainvälistä tasoa. Timo Pursio Helsingistä kasvatti tasaisesti etumatkaansa kilpailussa, jossa pelattiin
kolmella eri radalla yhteensä 54 reikää sekä yhdeksän reiän fmaali.
vielä ennen semifinaalikierrosta Kauhajoen Ilkka tamminen oli reilussa viiden pisteen johdossa kolmanteen tilaan, puttaili hieman ohi ja
putosi kisan viidenneksi. Toinen ja neljäs sija ratkaistiin jännittävissä
ratkaisupeleissä. Nimikkokisassaan seniorisarjoissa Seppo Nieminen itse sinnitteli jaetulle yhdeksännelle sijalle.

Tulokset:
1. Timo Pursio

HKG

153

(54+9 reikää, -36!)

2. Tuomas Pursio HKG

176

(-13)

3. Upi Louhivaara Team 176
4. Sami Suomela

HKG

177

5. Ilkka Tamminen KaLu

177

(ratkaisupeli)

(ratkaisupeli)

6. Visa Ruuhinen Team 181

7. Tommi Vesala KaLu

153

8. Mika Heikkilä

HKG

156

9. Jyrki Kaivola

Hki

157

Seppo Nieminen KaLu

157

Antti Pursio

157

HKG

(54 reikää)

MIESTEN ULTIMATE I-DIVISIOONA 1993
Lopullinen sarjataulukko:
FDCowboys

9

9

0

135-21 18

Kolli

9

7

2

112-70 14

Wasa Thunder

9

4

5

78-97 8

Red Rabbits

9

3

6

82-1066

Salon UC

9

2

7

60-1154

UT Spirit

5

0

5

15-75 0

FD Cowboys ja Kolli nousivat suoraan mestaruussarjaan ensi
kaudeksi. Ut Spirit keskeytti, Team III ei koskaan aloittanutkaan.
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NSUT-turnaus kahdeksannen kerran Vaasassa!
Lokakuun viimeisenä viikonloppuna vietettiin jo kahdeksannen
kerran WWW:n järjestämä
ultimateviikonloppu Vaasassa
N ational Student Ultimate
Toumamentin merkeissä. Menossa oli mukana jälleen liki kaksisataa enemmän tai vähemmän
opiskelevaa pelaajaa. Turnaus oli
laajin tähänastisista; olihan mukana kymmenen mies- ja kahdeksan naisjoukkuetta.
Naisten turnaus pelattiin ensimmäisen kerran koulujuokkueilla ja
mukana oli siis ennätykselliset kahdeksanjoukkuetta. Alkusatjassanähtiin tasokkaita pelejä,joistajännitystä
ei puuttunut. Poolien voittajiksi selviytyivät huikeaa taistelua esittänyt
WWW Grannies ja kovalla joukkueella Vaasaan tullut Opistot. Välierävastustajikseen nämä saivat emäntäjoukkue WWW Ladiesit ja Polin.
Välierissä Opistojen joukkue jatkoi

vakuuttavia peliesityksiään, eikä
sävelet muuttuneet loppuottelussakaan. Yhdistelmä kuittasi Tuuli Saarennonjohdollaselvän turnausvoiton
WWW Ladiesien jäädessä jälleen
kerran hopealle. Pronssimitalit ripustettiin WWW:n isoäitien kaulaan.
Miesten satjassa kisasi kymmenen
joukkuetta. Alkusatjan suurimmasta
yllätyksestä vastasi WWW Stage
Divers nujertamalla maajoukkuetähtiä vilisevän Polin ykkösjoukkueen. Tästä hurmioituneena SD
selvitti poolinsa tappioitta. Toisen
poolin ykkönen oli Helsingin Kauppakorkea, joka vankalla kokemuksellaan pelasi itselleen koko turnauksen voiton; loppuottelussa WWW:n
sukeltajat joutuivat antautumaan
luvuin 15-12. Pronssiottelussa Poli
IVA kukisti WWW Old Starsit 8-5.
Vanhoille Staroille tuli kuitenkin
iltajuhlien ehdoton ykköstila. Eerikassa on tuskin koskaan nähty parempia Frederik-imitaatioita kuin
vanhojen starojen esittämät versiot.

Turnaus olij älleen kerran onnistunut
kaikin puolin. Peleissä nähtiin huippusuorituksiaja katsomossa tunnelma oli kirjaimellisesti hikinen.
WWW kiittää kaikkia pelaajia, katsojia jajärjestelyissä mukana olleita.
Seuraavan kerran liitokiekkoa pelataan Vaasan lakeuksilla jo helmikuussa,jolloin otellaan miesten hallimestaruudesta.

Tulokset:
Miehet:
1. Helsingin Kauppakorkeakoulu
2. WWW Stage Divers
3. Poli IVA
4. WWW Old Stars

Naiset:
1. Opistot
2. WWW Ladies
3. WWW Grannies
4. Poli

Ultimaten avoin halli-SM -94
Jere Manninen
Ensinmäinen SM -osaturnaus pelattiin 11. -12.12.93 Lahdessa. Otteluohjelma oli järjestetty niin,
että millään joukkueella ei ollut
otteluja kumpanakin päivänä.
Lauantaina pelatuista seitsemästä
ottelusta FDCn ottelut näyttivät
etukäteen arvioiden jännittävimmiltä. Karsintojen kautta SM-otteluihin tiensä selvittänyt FDC pelasikin trillerimäisen ottelun heti Teamia
vastaan. 40 minuutin aikarajan täytyttyä oli tilanne kutkuttavasti tasan
10 -10. Cowboysien hermot olivat
tällä kertaa vahvemmat ja ottelu päättyi 12-10FDCn voittoon. Tiiviinotteluohjelman vuoksi FDCllä oli vain
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yhden ottelun tauko, kun vastaan
marssi vanhoista konkareista muodostuva Akku. Hyvin latautunut
Cowboys vei voiton lukemin 15 - 9.
Sunnuntaina oli 12 ottelua, joista
Tico ja Vaasa selviytyivät puhtain
paperein. Otteluiden lopputulokset
eivät kaikilta osin kerro koko totuutta, sillä karsinnoista nousseet joukkueet esittivät ilahduttavan hyviä
otteita viime vuoden finaalijoukkueita vastaan. Tiukimmat ottelut
käytiin kuitenkin nousijoidenkesken.
Helsinki Flyersien kohtaamisessa
Red Rabbitsien kanssa oli sähköä
ilmassa. Flyersien alkuun saama reilu
johto piti kuitenkin Red Rabbitsien
hyvästä kiristä huolimatta. Ottelu
päättyi 14 - 11.

Sokerina pohjalla oli turnauksen
viimeinen ottelu Red Rabbits vastaan
Tampere. Ottelussa jouduttiin jatkoajalie, kun joukkueet eivät saaneet
aikaiseksi kahden pisteen eroa
toisitaan 15 pisteen tullessa täyteen.
Red Rabbits oli kuitenkin vahvempi
ja sai hyvitystäkärsimälleen tappiolle
Flyerseistä, ottelun päättyessä
lukemiin 16 - 14.

Seuraava turnaus pelataan 19.20.2. 1994 Vaasassa.
Mitä suurimmat kiitokset Mika
Hyttiselle, jota ilman ei Lahden
turnaus olisi toteutunut ja
Strömbergin Minnalle, joka oli
suureksi avuksi toimitsijana.

Lauantai

Tilanne 1. turnauksen jälkeen:
pts

8

Atletlco

Akku - Team II

15 - 5

Team- FDC

10-12

EUC - Discus

15 - 4

60 - 9

Akku-FDC

9 - 15
15 - 6

ottelut voitot tappiot maalit

4

4

0

WWW

8

4

4

0

60 - 12

Team - Discus

RUC

4

2

2

0

30 -13

EUC - Team II

15 - 9

FDC

4

2

2

O·

27 -19

Akku - Discus

15 - 3

Akku

4

3

2

Flyers

4

4

2

Team

2

2

Red Rabbits

2

4

Tampere

2

4

Teamll

0

2

Discus

0

Sipoo Odd Stars 0

Sunnuntai

39 - 23
34 -43

Atletico - Sipoo Odd Stars 15-1

25 -18

WWW - Tampere

15 - 3

3

35 - 58

Flyers - Red Rabbits

14 - 11

3

36 - 54

Atletico - Tampere

15 - 4

0

2

14 - 30

WWW - Red Rabbits

15 - 6

3

0

3

13 - 45

Flyers - SOS

15 - 2

4

0

4

11 - 60

Atletico - Red Rabbits

15 - 2

WWW -Flyers

15 - 3

Tampere - SOS

15 - 8

Atletico - Flyers

15 - 2

WWW-SOS

15 - 0

Red Rabbits - Tampere

16 - 14

2

Huom. Neljännen ja viidennen, sekä kahdeksannen ja yhdeksännen joukkueen
sijoitus on ratkaistu keskinäisten otteluiden perusteella.

PIKKUJOULUTURNAUS
Leppävaaran hallilla pelattiin
11.-12.12.93 EUC:njärjestämä naisten ultimatetumaus.
Pelit antoivat valmentajille oivan tilaisuuden kokeilla eri
kentällisiä ja
nuorten pelaajien
vastuunkantokykyä.
Joukkueiden voimasuhteet ovat
piristävästi muuttuneet
kesän
jälkeen. Esimakua kevättalven
koitoksiin saatiin,
vaikka otteluiden
harjoitusluonne
näkyikin niin
kentällä kuin
numeroissa

Lauantai 11.12

WWW-

Team 7

-12

EUC-

Discus 12

-1

WWW-

Waspi 9

-10

Team-

Discus 12

-4

EUC-

Tico

12

-7

Tico-

Waspi 12

-8

Sunnuntai 12.12
EUC-

Team 12

-6

Atletico-

WWW 5

-12

EUC-

Waspi 12

-3

Tico- Discus
-3
12
WWW-EUC
-12
5
Team-Waspi
-10
8
WWW-Discus
-4
12
Team-Tico
7

-12

Discus-W aspi
-12
7

Finaali
EUC - Tico
12
-3
3. WaSpi
4. Team
5.WWW

Joulupukki vieraili juhlistamassa finaali-iltapäivää. (Kuva: Essi Manni)

6. Discus
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Naiset ja ultimate
Tarja Koivikko
Naisten ultimate on Suomessa varsin vähän arvostettu laji. Ja tottahan me häviämmekin vertailussa
miesten pelille. Mutta miksi verrata? Tärkeintähän onjokaisen omasta pelistä saama nautinto ja kuinka
kukin pärjää omille vastustajilleen. Naiset pelaavat omassa sarjassaan keskinäisestä paremmuudestaan
ja ovat siinä onnistuneet ainakin Suomessa hyvin. Harrastajamäärät ovat Suomessa kasvaneet muutamassa
vuodessa valtavasti, taso on laadullisesti ja määrällisesti parantunut ja junnujakin löytyy enemmän kuin
kaksi tai kolme.

Suomen kärki nyt...
Mahtavimpia onnistumisia lienee
naisultimaten kehityskaaressa ollut
viime keväänä Atleticon ja EUC:n
ottaessa sisäkentillä SM-fmaalissa
toisistaan mittaa ja EUC:n lopulta
voitettua matsin. Se oli ehdottomasti
paras koskaan näkemäni peli naisten
keskuudessa ja odotan innolla tämän
vuoden revanssia Atleticolta.
Pystyvätkö he valtaamaan paikkansa
naisten parhaimpana takaisin vai
ottaako yllättäjä tänäkin vuonna
kirkkaimman mitalin? Odotettavissa
on ainakin mehukkaita hetkiä usean
vanhan ketun yhteenotoissa. Muita
yhtä voimakkaasti mieleen jääneitä
pelejä ei ole ollut ainakaan minun
muistini mukaan. Toiset joukkueet
toivottavasti pyrkivät samalle tietotaitotasolle, millä Atletico vie ottelunsa läpi ja sitä kautta otteluiden
mielenkiintoisuus kasvaa.

...ja silloin ennen
Aloittaessani ei ulkona ratkottu vielä
naisten Suomen mestaruutta. Tokkopa moni siitä vielä uneksikaan. N aisten peliä ei itse asiassa paljoakaan
noteerattu muutamia poikkeuksia
lukuunottamatta, vaikka se on ollut
aina kansainvälisesti menestyksekästä. Marina ja J anina Koppisen
silloiset suoritukset ovat joiltakuilta
saattaneet unohtua, mutta aikanaan

he muodostivat todella hyvän heittoja fyysispainotteisen pohjan naisultimatelle. Monilla pelaajilla nykyään olisi syytä ottaa oppia ja haastaa itse itsensä kilpailemaan vanhoja
saavutuksi vastaan.
Koppisen sisarukset eivät tyytyneet
naisten sarjaan vaan tekivät aluevaltauksen myös avoimeen, missä
myöhemmin on nähty muitakin naispelaajia. Silloin oli kasahyökkäys
päivän uusi sana ja vanha avoin
hiipumassa pois, joten minulla ei
ollut ilo sitä oppiakaan.

Joukkueiden
kehityksen myötä..•
Joukkueissa tapahtui iso muutos
suurimman osan Teamin pelaajista
lähtiessä pelaamaan Atleticoon.
Varsinaisia joukkueita oli enää
kolme: WWW, Atletico ja vasta
perustettu EUC. Joukkueet ovat
pikku hiljaa lisääntyneet ja naisia on
nyt kuuden vakituisesti ultimatea
treenaavanjoukkueenvenrnn.Lisäksi
tumauksiin tuovat jatkuvaajännitystä
Tapanilan Erän kovakuntoiset
salibandyn pelaajat muutaman
ultimatekonkarin
johtamina.
Muutamat joukkueet ovat ennättäneet kasvaa jo niin isoihin mittoihin, että ulkonakin tulee helposti
kaksi kentällistä täyteen. Ja on vain
ajan kysymys, koska syntyy uusi
joukkue naistenkin sarjaan.

Ulkomailla naiset ovat vakuuttaneet
lähinnä Atleticon ja maajoukkueen
voimin. Maailmalta on tullut mitaleita enemmänkin ja rakas
kilpakumppani Ruotsi on aina ollut
mukana kiivaimmissa kahinoissa
mitaleista. Maajoukkue oli hetken
aikaa Atleticon voimilla pystyssä,
mutta nykyään se on piristävän
sekalainen ja kaikkien joukkueiden
yhteispanostuksin pääseekin pisimmälle. Naisten maajoukkueella on
ollut miesvalmentaja viime vuosina,
mutta aikanaan naisia oli ohjaamassa
Tuija Kohonen. Ja lienekö väärässä,
jos väitän, että Pirjo Rajalankin käden
jälki näkyy voimakkaasti naisten
pelissä nykyään.

.. .lajikin kehittyy!
Uuden pelaajasukupolven myötä on
naisten ultimate muuttunut. Kilpailu
on koventunut. Harrastelijoiden
määrä on vähentynyt verrattuna vakavasti lajiin panostaviin. Niinpä
myös lajin henki on muuttunut. Entisen sisäpiirin tilalla on laaja naisjoukko, joka ei tunne oman joukkueensa ulkopuolelta enää paljoakaan muita pelaajia. Spiritistä puhutaan mielestäni vähemmän kuin aikaisemmin, mutta se ei oikeastaan
ole näkynyt pelissä kovempina tai
hiljaisempina otteina. Enää ei ole
myöskään itsestäänselvyys mitaleille
pääsy tai edes pelaamaan pääsy, kun

Jatkuu!
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aiemmin muistan haalineeni vielä
edellisen päivän iltana pelaajia seuraavan päivän turnaukseen. Ja tällaisella joukkueella vielä päIjättiin.
Toisaalta siinä oli tietynlaista arvaamattomuuden viehätystä, mutta aika
ajoin kävi hyvin rasittavaksi, kun ei
tiennyt onko joukkueessa tarpeeksi
pelaajia, motivoituneista puhumattakaan. Ja heitto- ja pelitaito ... olivat
ylellisyyksiä pienessä joukkueessa.
Isot joukkueet pystyivät paremmin
treenaamaan keskenään ja tulokset
näkyvät tällä hetkellä selvästi.

Tulevaisuus on
turvattava
Vuosien panostus ei mene hukkaan.
Tämä pitäisi muistaa jokaisessajoukkueessa' kun mietitään uusien pelaajien rekrytoimista. Aina kannattaa
sijoittaa uusiin pelaajiin. Nykyiset
huiput eivät pelaa aina. NS.luonnollinen poistuma tulee vielä lähivuosina kovenevan pelin myötä aiheuttamaan sen, että vain tulevaisuuteen
panostaneet joukkueet kestävät. Toivoa sopisi kuitenkin, että tieto ja taito, jotka on kerätty vuosien kovalla
työllä, eivät jäisi tulevien sukupolvien tavoittamattomiin.
Lisäksi pitäisi huomioida se, ettei
tekniikassa ja pelirytmissä jäätäisi
muun maailman tasosta jälkeen. Tämä onnistuu jatkuvalla muiden maiden pelien seuraamisella ja niistä
oppimisella. Ne,jotka ovat maajoukkueessaja näin etuoikeutetussa asemassa näkemään ja oppimaan toisenlaisia pelikuvioita, käyttäkääpä tilaisuutta hyväksenne! Jos maailmalta

napataan hyvä idea vain kerran viidessä vuodessa, olemme pian auttamattomastijäljessä teknisesti. Kehi- .
tys onjatkuvaajajos Suomen naiset
eivät pysty sen perässä pysymään,
niin seurauksena on mitalipaikkojen
menetys. Toistaiseksi tilanne ei ole
mielestäni ollenkaan huono. Seurajoukkueissa miehet ovat yhä enenevässä määrin panostaneet naistenkin
valmentamiseen, mikä lisää tiedon
liikkuvuutta ja motivoi pelaajia.
Vuosien mittaan ovat muutkin kuin
Koppiset onnistuneet vaikuttamaan
merkittävästi lajin kehitykseen: Tuuli
Saarento, Heli-Susanna Tuulos, Hanne Hämäläinen, PiIjo Rajala, Anu
Raasakka, Kirsti RautavaarajaLeena
Mannermaa vain muutamia mainitakseni. Eniten ovat kuitenkin lajiin
taitaneet vaikuttaa nyt jo useimmille
tuntemattomat pelaajat, jotka olivat
aloittamassa peliä Suomessa. Aiemmin mainittu Tuija Kohonen, Jutta
Kohonen, Maini Schildt ja monet
muut, joiden nimistä ei minullakaan
ole tietoa. Heistä Kohoset jatkavat
edelleen yksilölajeissa ja muutamia
muita pelaa Erässä ja Atleticossa.

Naisten peli
itsenäisemmäksi
Miksi naisia sitten kiehtoo kiekon
viskely? Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta naiset saavat vain
suvaitsevia hymähtelyjä osakseen.
Monilla on tavoitteena saada vain
lisää katsojia jäIjestämällä naisten
pronssiottelut ja finaalit miesten
turnausten yhteyteen, mutta muut
ottelut voidaankin sitten pelata pie-

nissä ankeissa saleissa. Eikö varsinainen pelaaminen kiinnosta?
Jos halutaan kehittää naisten ultimatea kohtuullisissa ympyröissä
sisälläkin, täytyy luopua naisten turnausten sitomisesta miesten turnausten yhteyteen. Yhteisissä turnauksissa on hyvätkin puolensa,
mutta minun mielestäni pitäisi kehittää naisten peliä itsenäisempään
suuntaan. Siitä on hyvä esimerkki
EUC:njäIjestämänaisten ylimääräinen turnaus Leppävaarassa.
Jos naisten sisä-SM:t pelattaisiin jatkossa erikseen ja naiset pystyisivät
kiinnostumaan omasta pelistään ja
siten myös keskittymään suorituksiinsa paremmin, tuloksetkin saattaisivat parantua. Meidän pelistämme
kiinnostuttaisiin omilla ehdoillamme. Toistaiseksi talvella naiset ovat
pelanneet niinkuin miehille on sopinut, mutta jatkossa voisimme kehittää peliämme aivan toiseen suuntaan. Aluksi saattaisivat katsojamäärät jäädä vähäisiksi, mutta todella
lajiin panostamalla, eikä vain hauskoja näytösviikonloppuja jäIjestämällä, saamme pelimme tason taatusti paranemaan ja sitä myöten aidosti
kiinnQstuneet katsojatkin paikalle.
Se, mikä lienee vaikeinta, on yhteistyö. Enää ei riittäisi, ettäomajoukkue
on hyvä. Täytyisi myös vaatia vastustajaitakunnon peliäja panosta. Saattaakuulostaa utopistiselta, mutta siitä
voi löytyä avain naisten ultimaten
kehityksen jatkuvalie kasvulle.
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VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 1993
Lopputulokset:
1. TIMO PURSIO

135 pistettä

9. Tuomas Pursio

33,0

2. Visa Ruuhinen

90,75

10. Jussi Lindberg

30,0

3. Sami Suomela

66,375

11. Tommi Vesala

26,0

4. Tatu Lehtinen

57,08

12. Mika Heikkilä

25,5

5. Ilkka Tamminen

55,5

13. Sami Loukko

24,375

6. Mikael Hästbacka

53,875

14. Marko Timonen

23,125

7. Toni Asikainen

38,375

15. Harri lolula

12,75

8. Timo Vaskio

34,33

SaIjaan osallistui 27 kilpailijaa

Kuvat:
Marko Timonen
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Kiitos ..•

Sano se ääneen
Rakentavaa kritiikkiä

TIEDOTUS

Tässä uuden vuoden kynnyksellä on hyvä
katsella menneen vuoden tapahtumia
kriittisellä silmällä, jotta virheistä voitaisiin oppia ja Uuden Vuoden aattona
sormet ristissä tehdä hyviä lupauksia
niiden korjaamiseksi. Asia, johon aion
puuttua on naisten ultimaten halli-SM,
joiden järjestely (järjestämättömyys) on
aiheuttanut monelle turhaa huolta ja
päänvaivaa. Eihän sitä kehtaa kavereilleen sanoa, ettei talvi-SM-tumauksen
paikasta/ajasta ole vielä haj uakaan. Turha tässä tilanteessa on myöskään paasata
lajin levittämisestä, sponsorointien
kalastamisesta puhumattakaan.

Spirit + KolIi - Helsinki Flyers
Kuluvan syksyn aikana ovat Helsingin
Kauppakorkeakoulun pohjalta syntyneet naistenja miesten joukkueet yhdistyneet pelaamaan saman nimen alle.
Miesten joukkue pelasi vielä viime
kesänä l-divisioonassa nimellä Kolli ja
naisten joukkue on tähän saakka toiminut
nimellä Spirit (Liitokiekkoseura Spirit
92 ry). Tästä lähtien siis yhdessä ja nimellä Helsinki Flyers.

Naisten SM :sta

Toisaalla lehdessä on kirjoitus suomalaisesta naisultimatesta. Juttu on mielestäni
Missä syy? Eittämättä lajin nuoruudessa,
vaikka murkkuiässä on paljon positii- tarpeellinen, mielenkiintoinen ja monin
visiakin puolia. On sel vä, että laji on vii- paikoin oikeaan osunut. Turnausjärdentoista vuoden aikana muuttanut jestelyissä mukana olleena haluan tuoda
luonnettaan perjantai-illan kaljoitte- esiin myös oman näkemykseni miesten
lupeleistä "oikean" urheilun suuntaan. ja naisten turnausten yhteen sitomisesta.
Enkä itse pidä tätä suuntaa mitenkään
Naisten pelin itsenäistärninenja "aidosti
negatiivisena. Mutta se edellyttää asioi- .
kiinnostuneiden" katselijoiden paikalle
den entistä parempaa organisointia, ja
saaminen ovat varsin hyviä tavoitteita.
ennen kaikkea ajoissa toimimista.
Kokemus kuitenkin osoittaa, että pelaajat
ja
valmentajat poisluettuna yleisön pysSuomeksi: mikäli liiton hallituksesta
tyy sormilla laskemaan (viimeksi Leppäeroaa kesken kautta kilpail~lajeista vasvaarassa 11.-12.12.93 ... ja niistäkin
taava henkilö, on hänen vastuunsa vieharvoista taisi aika moni olla pelaajien
ri tettävä jonkun muun harteille. Miesten
poikaystäviä).
kohdalla näin toimittiin; Jere Manninen
on ymmärtääkseni vastaava nyt talvikaudella. Kiitokset Jerelle ahkeruudesta
sillä tämänhetkisessä saIiti1anteess~
homma ei todellakaan ole helppo nakki.
Mutta kuinka on naisten laita?! Viimekädessä vastuukuuluisi Liitokiekkoliiton
hallituksen puheenjohtajalle. Jääköhän
tänä jouluna lahjat saamatta...
Ajoissa toimisesta vielä pari sanaa. Helsingin puolella salien varaus turnauksia
varten seuraavalle talvelle on tehtävä
viimeistään edellisen kevään huhtikuussa. Joten eiköhän pistetä halli-SM:t -95
hakuun jo pääsiäisen jälkeen!
Lämmin kiitos vielä NSUT:n ja EUC:n
pikkujouluturnauksen hommansa hyvin
hoitaneille järjestäjille sekä Iloista Joulua
& Liitävää Uutta Vuotta kaikille
kiekkoilijoille!

Nimim. Inisevät ämmät

"Hauskoja näytösviikonloppuja järjestämällä" eli tuomalla tasokkaimmat ottelut miesten turnausten yhteyteen, voidaan nähdäkseni osoittaa suomalaiselle
liitokiekkoyleisölle, että naisten ottelut
ovat katsomisen arvoisia ja aikanaan _.
ehkä jo muutaman vuoden sisällä - saada
heidät liikkeelle myös naisten pelien
takia. Ja mitä tulee suorituksiin keskittymiseen, on täydellä katsomolla ainakin itselleni valtava motivoiva merkitys.
Pienet ja ankeat salit ovat iso ongelma.
Saleja ei ole tarjolla aina, kun niitä
tarvitsisi. Ajoissa järjestelyihin ryhtyminen lienee ainoa tapa pyrkiä parantamaan tilannetta.

Kike

jakurnarrus Vaasa-turnauksen järjestäjille. Pelipaikat olivat hyvät ja mukavasti
lähellä toisiaan. Naisetkin pelasivat lähes
opiskelijaturnausta. Oli kivaa saada vaihtelua vastustajiin ja omiin pelitovereihin. Pelit pelattiin hyvähenkisinä ja
hiki tuli viimeistään lauantai-iltana Erikassa. Toivottavasti myös ensi syksynä
saamme suunnata tossumme Vaasaan!

Kati

Järjestelykysymys?
Suomen Liitokiekkoliiton syyskokous
järjestettiin lauantaina 6.marraskuuta.
Ilma oli kaunis ja paikkakin oli viihtyisä
sali SVUL-talosta. Kaiken siis olisi luullut olevan hienosti. Vaan yksi seikka oli
unohtunut kokouksen kokoonkutsujilta.
Samaksi viikonlopuksi oli liitto määrännyt pelattavaksi avoimen sarjan karsintaturnauksen. Eikö siis edellisen Frisbarin
sivulla neljä ollut mainos "SYYSKOKOUS la 6.11.1993 ..... Todellinen
mahdollisuus vaikuttaa KAIKKI PAIKALLE!" ollutkaan suunnattu kaikille,
vaan ainoastaan niille, jotka eivät joudu
karsimaan avoimeen sarjaan? Eihän ole
mahdollista olla samanaikaisesti Sipoossa pelaamassa ultimatea jaPasilassa päättämässä liittoamme koskevista asioista.
Tätä olisivat monet halunneet. Eräs
joukkue jopa tuli kokoukseen pelien välillä, mutta joutui lähtemään ennenkuin
tärl<eimmistä asioista päätettiin ->
Heidän ehdokastaan ei valittu liiton '
hallitukseen tulevalle toimikaudelle.
Olisiko ollut mahdotonta järjestää kokous ja karsintaturnaus eri päivinä??

"Lentävien lehmipoikien puolesta
närkästynyt"

Urheil ua vai ei ?
Monikohan meistä liitokiekkoilijoista
sanoo harrastavansajotakin urheilulajia ?
Jokunen ainakin luulen. Mutta onko lajeillammesellainen organisaatio kuin
urheilulajeilla pitäisi? Määrätäänkö kilpailukalenterija sarjavastaavat ajoissa?
Hankitaanko asianmukaiset salit ajallaan? Tiedotetaanko tapahtumista suurelle yleisölle ja jäsenistölle? Jokaisen
itseään urheilulajiliitoksi kutsuvan instituution tulisi voida vastata näihin kysymyksiinkyllä(amerikaksijees).Mitenkä
on Suomen liitokiekkourheilun laita...
olisiko aika riisua vauvankengätja laittaa
jalkaan pläägät kokoa 46?

"Härkää sarvista"
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Suomen Liitokiekkoliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

056
AA
Olli Visamo
Jussaanmkuja 5 E 45
00840 HELSINKI

Voittajan valinta - Liitokiekko Amexposta
Liitokiekkoja golfIin, pituuteen, ultimateen, freestyleen, koppauksiin, mihin vaan.

Tilauksesta kaikki liitokiekkotarpeenne.
Postiennakolla, tilausjärjestyksessä.

-AVIAR

FLY WITH THE BEST!

-STINGRAY
- SCORPION

Amexpo

-COBRA

Topeeka 82

-xn

61800 KAUHAJOKI

-ROC

puh. 963 - 231 1495

-PUITER

fax. 963 - 231 5022

- VIPER

- World Class 165 g
- 175 g Ultra-Star

- and others

Golf-, pituus-, freestylekiekot a 80 mk liiton
jäsenille.
Pocket Pro 15 mk
World's Biggest Mini 20 mk

MYÖS KIEKKOGOLFKORIT a 1 200 mk.

