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Suomen Liitokiekkoliitto

SUOMEN
LIITOKIEKKOLIITTO ry
TANAAN JA HUOMENNA
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••••

Matti Suurnäkki
Liiton puheenjohtaja
Suomen liitokiekkoliitto ry perustettiin 15 vuotta sitten vuonna 1978
lii tokiekkoilij oiden kansalliseksi
keskusjärjestöksi. Liitolla on kautta
aikojen ollut noin 1 250 jäsentä. Tällä hetkellä aktiivijäseniä on n. 340.
Aktiivijäsenistä suurin osa on alle
30-vuotiaita aktiivisesti liitokiekkoilu harrastavia nuoria. Tyypillistä
aktii vij äsenkunnassa on viimeisten
vuosien aikana ollut runsas vaihtuvuus.

Liiton tärkeimpiin tehtäviin kuuluu
eri liitokiekkolajien Suomen mestaruuskilpailujen järjestäminen sekä tiedonjakaminen uusille jäsenille.
Liitto on kuluvan vuoden aikana pyrkinyt parantamaan uusille jäsenille
tarjottavaa neuvontaa muunmuassa
valmistelemalla Opettajan oppaan
liitokiekkoilua ohjaaville opettajille
ja ohjaajille sekä Aloittelijan oppaan
lajin pariin tulevalle yksittäiselle
harrastajalle.

Uusia jäseniä on tullut runsaasti, mutta toisaalta ikääntyvät harrastajat
ei vät ole aktiivisesti pysyneet mukana oman harrastuksen hiipuessa.
Nämä jäsenet muodostavat potentiaalisen käyttämättömän voimavaran niin seuroille kuin liitollekin.

Kirjallisen materiaalin lisäksi liitto
on koordinoinut aktiivisesti opetusta ja ohjausta uusille seuroille ja
ryhmille. Mestaruuskilpailuiden
järjestämiseen on pyritty kiinnittämään entistä enemmän huomiota.
Järjestelyjen tasoaon nostettu, mutta
paljon on vielä tehtävää. Eri lajien
osakilpailujen järjestämisessä on
seuroilla ratkaiseva rooli. Ultimaten SM-tittelin ratkaiseminen turnausmuodossa on saanut seuroilta
positiivisen vastaanoton. Useamman
osaturnauksen järjestelmää tullaan
soveltamaan avoimessa sarjassa
myös talvikaudella 1993-94.

Liiton tehtäviin kuuluu toimia jäsenistönsä etujärjestönä ja yhdyssiteenä. Valtakunnallisena kattojärjestönä liitto pitää yllä suhteita
opetusministeriöön, urheilun keskusjärjestöihin ja muihin kansallisiin urheilujärjestöihin. Lisäksi liitto
on jäsenenä sekä Maailman liitokiekkoliitossa (WFDF), että Euroopan liitokiekkoliitossa (EFDF).
Liitolla ei ole seurajäseniä, vaan
kaikki jäsenet ovat yksittäisiä ihmisiä. Tämä on ollut tähän saakka erittäin toimiva organisaatiomuoto,
mutta tulevaisuudessa toiminnan
kasvaessa saattaa olla tarvetta pohtia myös muita vaihtoehtoja. Seurojen roolia ei liitokiekkoilussa voida
väheksyä.

Tulevina vuosina lienee tarpeen antaa seuroille mahdollisuus järjestää
omia, korkeatasoisia kilpailuj a suunnittelemalla liiton kilpailukalenteri
tehokkaasti. Tämä mahdollistaisi
ulkomaalaistenkin pelaajien ja
joukkueiden osallistumisen täällä
järjestettyihin kilpailuihin.

Toimintaansa liitto rahoittaa jäsenmaksuilla ja valtionavulla. Liitto on ollut valtionapukelpoinen
muutaman vuoden ja valtionapu
kattaa noin 60 % liiton kuluista.
Liiton taloudellinen tila on vakaa eikä sille ole kertynyt velkoja toiminnan seurauksena. Tulevaisuudessa
eräänä liiton suurimmista haasteista
on kasvattaa omarahoitusosuutta
mm. hankkimalla yhteistyökumppaneita. Tähän työhön ovat kaikki
tervetulleita mukaan.
Liiton 15-vuotisen taipaleen aikana
Suomessa ei ole järjestetty yhtään
Euroopan tai maailmanmestaruuskilpailua. Liiton saavuttaessa pikkuhiljaa aikuisiän olisi ajateltavissa,
että Suomessakin voitaisiin ottaa vastaan tällaisten kisojen järjestelyvastuu. Jäsenpohjan laajentuessa ja
seurojen muuttuessa yhä paremmin
organisoiduiksi kisojen seurauksena
saatava julkisuus ja uudet harrastajat voitaisiin toivottaa turvallisin mielin tervetulleiksi. Samalla lajin koko
imago kohenisi Suomessa, joka on
ollut kansainvälisesti liitokiekkoilun
kolmen menestyksekkäiinmän valtion joukossa kautta aikojen.
Haluaisin lopuksi liiton puheenjohtajana toivottaa kaikille nykyisille ja
tuleville liiton jäsenille oikein hyvää
15 vuotisjuhlavuotta.

Toivottavasti se on sujunut
erinomaisesti.
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Liitokiekkoilun historiaa
Seppo Nieminen
FINOOl
Otsikko tietenkin pitäisi olla Frisbeen
historiaa, sillä suurimman osan aikaa
tämä muoviläpyskä, jota heittelemC.1e, on ollut nimeltään frisbee. Sillä
nimellä sen suurin osa suomalaisista
ja melkein kaikki amerikkalaiset
edelleenkin tuntevat.
Jo ennen 40-lukua melkoisella varmuudellajoku heitteli piirakkamuotteja tai pikkuleipäpurkin kansia,
mutta rekisteröityjä tietoja tästä ei
ole. 40-luvulta löytyy jo historiallisia
todisteita että YalenjaDarthmountin
yliopistojen opiskelijat heittelivät
piirakkamuottejaaikansakuluksi. He
pelasivat jonkinlaisia järjestettyjä
kilpailujakin, mutta niiden tarkempi luonne ei ole ainakaan kirjoittajalle
selvillä. Myös tiedetään, että monet
piirakkamuoteista tulivat läheisestä
Bridgeportin kaupungista Connecticutin osavaltiosta ja sieltä tarkalleen
Frispie Pie Companysta.
Frispie Pie Company teki myös sokeripikkuleipiä. Tästäjohtuukin pienoinen ongelma frisbeen alkuperän
määrittelemisessä. On olemassa
kaksi koulukuntaa: piirakkamuottikoulukunta ja pikkuleipäpurkinkansikoulukunta. Todisteita löytyy
molempien koulukuntien väitteiden
puolesta. Emme ehkä koskaan saa
tietää kumpi lensi ensin - piirakkamuotti vai purkin kansi - mutta varmaa on, että se tuli Frispie Pie Companysta!
Myöskin tiedetään, että keksijä Fred
Morrison heitteli purkin kansia samaan aikaan Kaliforniassa. Hänen
isänsäkin oli keksijä: tämä keksi
nykyaikaisen autoissa käytettävän
valoumpion. Fred oli lapsena Utahissa heitell yt purkin kansia kuten muutkin pojat,ja palattuaan II Maailmansodasta hän Bridgeportissa vieraillessaan näki autonkuljettajien heit4
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televän piirakkamuotteja Frispie Pie
Companyn parkkipaikalla. Tämä jäi
hänen mieleensä ja Kaliforniaan
palattuaan hän kehitti ensimmäisen
muovisen kiekon. Kiekon nimi oli
Monnsonin lentävä lautanen (Monnson's Flyin' Saucer). Hän kaupitteli
lentävää lautastaan aluksi markkinoilla. Markkinointitemppuna hän
käytti "näkymätöntä lankaa", jota
pitkin lautaset kiisivät vastaanottajan käteen. Lankaa ei tietenkään ollut
olemassaja ihmiset olivat ihmeissään
lautasen vakaasta lennosta. Kiekko
oli valmistettu butyyli stearaatista.
Se toimi hienosti auringossa, mutta
kun ilta laski j a sää viileni, kiekko iskiessään katuun hajosi tuhansiksi
sirpaleiksi!
Jotakin parempaa piti keksiä: alkuperäisen lautasen päällä oli kuusi kaarevaa "siipeä", niinpä kiekko toimi
hyvin vain vastapäiväiselläkierteellä. Lisäksi oli rikkoontumisongelmao Fred Monnsonin seuraava tuote
oli erilaista muovia, siivet olivat poissa ja niin käsillä oli kaikkien liitoskiekkojen isä - Pluto Platter. Vuosi
oli 1951, useimmat lukijat eivät olleet
tuolloin vielä syntyneet.
Toki muitakin saman idean saaneitaoli: Bill Robes kehitti Yhdysvaltain
itärannikolla muovisen lautasen
v.1950 täysin erillään Fred Morrisonin keksinnöstä. Hän antoi sille
nimen Space Saucer,ja se tuli varsin
suosituksi myöhemmin Yalessa ja
Darthmountissa. Vuonna 1954pelattiin ensimmäinen kansainvälinen
"Frisby"kisa, kun joukko opiskelijoita Montrealista saapui Darthmountin yliopistolle. Merkillepantavaa on, että vaikka muovinen Space
Saucer oli saatavilla, monet kilpailijat valitsivat perinteisen piirakkamuotin välineekseen!

50-luvun toisella puoliskolla sattui
seuraava merkittävä askel frisbeen liitokiekon - kehityksessä. Rich
KnerrjaA. K."Spud" Melin valmistivat ritsoja ym. aloittelevassa leluyrityksessään. Nähtyään Fred
Monnsonin ja hänen keksintönsä he
tekivät sopimuksen Pluto Platterin
valmistamisesta ja markkinoinnista.
Tammikuussa 1957 ensimmäiset
Wham-O:n Pluto Platterit alkoivat
lentää tuotantolinjalta. Voittokulku
on jatkunut siitä lähtien. Vaikka
frisbeen historiassa on vielä monta
sivua kertomatta, voidaan todeta, että
se on yksi nykyajan todellista menestystarinoista; Wham-O:n Frisbeekiekkoja on myyty yli 100 miljoonaa
kappalettaja suosio jatkuu yhä huolimatta monistakin kilpailevista yrityksistä ja merkeistä.
Knerr piti Frispie-sanasta, mutta koska ei tiennyt sen alkuperästä, hän
lainasi sen foneettisesti oikeassa mutta oikeinkirjoituksellisesti erilaisessa asussa. Näin nimi "Frisbee" rekisteröitiin Wham-O:n tavaramerkiksi.
Nyttemmin kiekkojen kehitys on selkeästi eriytynyt. Normaalikaupoissa myytävät Frisbee-kiekot ovat
jokamiehen suosiossa, mutta eri
kilpailulajeihin ovat tulleet lajille
ominaiset erikoiskiekot. Kehitys on
tuottanut erilaiset kiekot golfiin,
pituuteen, ultimateen, koppauksiin
jne. Kaiken pohjalla on kuitenkin
Pluto Platter ja All American, joka
on erinomainen yleiskiekko tänäkin
päivänä.
Lähteet:
Johnson, Stancil E. D., M.D. (1975)
Frisbee.
Norton, Goldy. (1972)The Official
Frisbee Handbook.
Henk.koht. keskustelut Stancil
Johnsonin, Ed Headrickin, Dan
Roddickin ym. kanssa.

•

Suomen liitokiekkoilun isä - Seppo Nieminen
Masi Maahinen
Vuodesta toiseen näkee liitokiekkokisoissa hymyilevän ja huumorintajuisen partasuun, Seppo Niemisen.
Hän on ollut mukana kansallisessa ja
kansainvälisessä järjestö -ja kilpailutoiminnassa suomalaisista pisimpään.
Lajimme Grand Master on järjestänyt
jo yhdeksän vuotta peräkkäin yhden
Euroopan vanhimmista ja perinteikkäimmistä kiekkogolfkisoista. Tämän
vuoden kisan jälkeen Frisbarin toimittaja sai mahdollisuuden tiedustella
Sepon ajatuksiaja tuntoja liitokiekosta.
Olet tuonut liitokiekkoilun Suomeen ja
pannut Suomen Liitokiekkoliiton alulle.
Kerro miten kaikki sai alkunsa?

-Tein ensimmäisen matkani Yhdysvaltoihin
1968. Vietin kesän Bathin kaupungissa
Mainessa ja tutustuin siellä ensimmäisen
kerran frisbee-kiekkoihin. Heittelimme
frisbeetä isäntäperheeni lasten kanssa. Sillä kertaa frisbee oli vain yksi monista mukavista vempeleistä, joita Amerikka oli
täynnä ihmettelevälle maalaispojalle.
Toisen matkani Yhdysvaltoihin tein pari
vuotta myöhemmin ja se kestikin jo pidempään. Opiskelin ja toimin opettajana
yli vuoden, yhteensä 19 kuukautta. Frisbee
oli jo tuolloin joka perheen lelu. Järjestettyyn kilpailutoimintaan en törmännyt,
vaikka sitä oli jo olemassa. Kuten monet
muutkin matkailijat toin frisbee-kiekkoja
kotimaahan ja heitteiin niitä veljeni kanssa
useita vuosia puutarhassaj a rannoilla. Vuodesta 1972 eteenpäin toimin viisi vuotta
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ry:ssä
Helsingissä. Jatkoin heittoharrastusta, aluksi Suomessa asuvien amerikkalaisten kanssa ja myöhemmin helsinkiläisten nuorten
kanssa, joista monet toimivat Helsingin
Suomi-Amerikka yhdistyksen nuorisoosastossa. Erityisesti mieleeni ovat jääneet
heittokavereina Mike Westhues, joka elätti
Suomessa itsensä laulamalla bluegrassmusiikkiaja teki pari LP-levyä sekä Michel
Wendell, liitonjäsen n:o 004. Enimmäkseen
heittelimme edestakaisin, kokeilimme pituutta, alkeellista kiekko golfia ja freesty leä.

Seppo Nieminen Suomenlinnassa golfaamassa The 9th Annuallntemational Seppo
Nieminen Finnish Flying Disc Golf Classic -kisassa.

Joskus näihin aikoihin monien
Yhdysvaltain matkojen aikana
sain ajatuksen tuoda frisbee Suomeen sekä kaupallisesti että urheilulajina ja vapaa-ajan viettotapana. Otin yhteyttä Wham-O
Mfg Companyyn Kaliforniassa,
vierailin IFA: ssa (International
Frisbee Association) ja sain ohjeet siitä, kuinka asiaa pitäisi viedäeteenpäin. Joskus näihin aikoihin liityin IFA:iin itsekin, jäsennumeroni oli 87353. Kaupallista
toteutusta varten perustin
Amexpo Oy:n 5.1.1976. Yhtiön
toimialaksi merkittiin lahja-,
vaatetus- ja vapaa-ajan tuotteiden
markkinointi. Alun perin muita
tuotteita ei ollutkaan kuin frisbeekiekot.
Ruotsissa kiekkojen markkinointi
ja myös urheilutoiminta oli jo

pidemmällä. Wham-O:n vihjeen
perusteella otin yhteyttä Ruotsin
maahantuojiin ja markkinoijiin.
Syksyllä -77 vierailimme Michel
Wendelin kanssa Tukholmassa
tutustumassa frisbeegolfiin sekä
Ruotsin markkinointiorganisaatioon. Ensimmäiset laajemmassa määrin Suomeen tuodut
kiekot tulivatkin sitten tanskalaiselta frisbeen lisenssi valmistajalta, joka nyttemmin on lopettanut toimintansa. Samoihin aikoihin Suomessakin oli yrityksiä
valmistaa kotimaista "frisbeetä".
Aki Muhonen Kuopiosta kehitti
Ufokki-kiekkonsa,jokakuitenkin
hävisi markkinoilta varsin pian.

Käännä!
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Myöhemmin syksyllä 1977 muutin
Kaliforniaan. Otin Amexpo Oy:öön
kaksi vähemmistöosakasta hoitamaan markkinointiaja Suomen Frisbee liiton perustamisen loppuun.
Itse toimin läheisessä yhteistyössä
Wham-O:njaIFA:n kanssa Kaliforniassa. Niinpä Suomen Frisbee Liiton
perustamisvuodeksi tuli 1978. Vanhoja laskuja tarkastellessani huomaan, että ensimmäinen maahantuotu erä oli kaksi laatikollista, toinen
mallia J uniorja toinen AlI American,
joka tuntui niihin aikoihin todella
hyvältä kiekolta. Kyllä se hyvä olikin !

Alussa kaikki pelasivat kaikkia
lajeja, mutta nykyisin lähes jokainen erikoistuu vain johonkin.
Mielipiteesi tästä?
-Aivan alussa liitokiekkoilu oli tietenkin yleistäkopittelua, yhdessäoloa
ja hauskanpitoa, josta sitten hyvin
pian kehittyi pituus, tarkkuus,jonkin
asteinen freestyle tai temppuilu jne.
Jo varhain oli pelaajia jotka harrastivat vain yhtä lajia, esim. 50-luvun
gutsin pelaajat Michiganissa. Oma
ihanteeni, jonka olen omaksunut lajin legendoilta Kaliforniassa, onjonkinlainen "alI around player", yleishyvä pelaaja. Tokijokainen saa valita
ja erikoistua mihin haluaa, muttamielestäni paras yleispelaaja on paras
liitokiekkoilija.

Olet itsekin menestynyt kilpailijana. Mitkä ovat parhaat saavutuksesi?
-Aloitin varsinaisen kilpailemisen
suurinpiirtein seniori-ikäisenä,joten
sac!vutukseni ovat lähinnä Masters
ja Grand Masters-Iuokassa. Paras
yleismestaruussijoitus Masters-Iuokassa on neljäs MM-kisoissa, lisäksi
minulla on kolme maailmanmestaruutta tuplakiekossa sekä Grand
Masters-Iuokassayksi. Vuonna 1986
olin Euroopan ykkönen yleismestaruudessa Masters-Iuokassa, samana
vuonna voitin myös kiekko golfin
Euroopan mestaruuden sarjassani.

Olet toiminut lötokiekon hyväksi
Suomen lisäksi myös maailman
tasolla. Jokunen sana sötä.
-Olin mukana, kun Maailman Liitokiekkoliittoa muodostettiin ja olen ollut pari kertaa WFDF:n kongressissa puheenjohtajana sekä useita kertoja delegaattina. Olen ollut
myös Maailman Liitokiekkoliiton
hallituksen jäsen neljä vuotta. Pidän
suurena saavutuksena, että tälläinen
järjestö on saatu muodostetuksi. Rahoitus, vapaaehtoisen työn määrä
yms. ovat olleet ongelmia, mutta uskon, että jos ristiriidat joukkue- ja
yksilölajien välillä pystytään pitämään aisoissa, järjestön merkitys
tulee entisestään kasvamaan.

Kuinka korkealle arvostat suomalaisen liitokiekkoilun verrattuna kansainväliseen?
-Kyllähän meillä kansainvälistä
näyttöä on mm. useita maailmanmestaruuksia junioreiden ja senioreiden sarjoissa, U.S Open lajimestaruus jne. Myös ultimatejoukkueiden menestys on ollut varsin kiitettävää. Huippuja on, mutta taso on
valitettavan kapea.

Mitä "Spirit of the Game" merkitsee sinulle?
-Reiluutta niin pelissä kuin pelin
ulkopuolellakin. Voiton tavoittelua
puhtain ja reiluin keinoin, ystävyydessä. Sama henki tulisi olla kaikessa liitokiekkoon liittyvässä; pelissä,
järjestöelämässä, lajin edistämisessä.
Tunnustus sinne minne se kuuluu,
milloin se kuuluu. Liitokiekkoilun
ympärille rakentuvaa ystävyyttä ja
myönteistä elämänasennetta.

Nyt on Suomessa pelattu 15 vuotta.
Arviosi nyky tilanteesta?
-Pelillisesti edistystä golfissa ja ultimatessa, taantumaa yleispelaajarintamalla ja freestylessä. Spiritissä
kohentamisen varaa. Valtionavun
myötä talous varsin hyvä.

Miltä tulevaisuus näyttää?
-Talous säilynee kohtuullisen hyvänä. Ultimate leviää koululiikuntamuotona, kiekkogolfissariittää tasoa
ja muutamia huippuja. Muuten
yksilölajien tulevaisuus vaikuttaa
synkähköltä ilman mittavia toimenpiteitä.

Kiekot ovat kehittyneet valtavasti
ja esim. golfissa on jo rajoituksia
asetettu. Pitäisikö kiekkojen ominaisuuksia rajoittaa enemmän?
-Pitäisi. Golfkiekoissa tapahtunut
liikahdus on terveeseen suuntaan.
Kysymyksessä on lajin tulevaisuus
ja turvallisuus. Mistä löydetään
kenttiä yli 200 metrin heitoille? Pituudessa kiekkoja pitäisi rajoittaa samalla tavalla kuin golfissa. Ultimatessa näkyy jo tulevaisuus,jolloin
kiekon mitat, muoto jne. on tarkkaan
määrätty ja samanlaista kiekkoa
valmistaa useampi valmistaja. Ilman
rajoituksia peli menee välineillä
konstailuksi.

Mitkä ovat terveiset, jotka haluat
lähettää kaikille Suomen liitokiekkoilijoille?
-Jos haluat hyväksi liitokiekkoilijaksi, aloita 110 gramman WhamO:lla tai vastaavalla. Peräänkuulutan oikeata henkeä: toveruutta, reiluutta, tasapuolisuutta. Anna ajatuksillesi avaruutta. Silloin kiekkosi
lentää ajatuksen tavoin kauas ja
korkealle.
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Kauas, kauan ja tarkasti. ..
... voi massa olevat en nätykset
Pituusheitto

Matkakoppaus

Avoin sarja

Avoin sarja

SE

162,00 m

Timo Vaskio

SE

88,70 m

Pekka Ranta

ME

197,38 m

Nic1as Bergehamn, Ruotsi

ME

92,64 m

Hiroshi Oshima, Japani

Naiset

Naiset
SE

106,80 m

Tuija Jääskeläinen

SE

45,50 m

Tuija Jääskeläinen

ME

130,09 m

Amy Bekken, USA

ME

60,02 m

Indy Horowitz, USA

Aikakoppaus

Tarkkuusheitto

Avoin sarja

Avoin sarja

SE

14,27 s

Timo Vaskio

SE

20/28

Timo Vaskio

ME

16,72 s

Don Cain, USA

ME

25/28

Mike Cloyes, USA

SE

14/28

Tarja Koivikko

Naiset

Naiset
SE

9,50 s

Maini Schildt

ME

11,81 s

Amy Bekken, USA

J anina Koppinen
Marina Koppinen
ME

Wende Coates, USA

18/28

Chris O'Cleary, USA

ULTIMATEN RUNKOSARJA
Avoin sarja

Naisten sarja

Atletico

10

9

164-89

18

Atletico

6

6

EUC

10

7

3

161-103

14

EUC

6

5

WWW

10

6

4

150-90

12

Team

6

3

Team

10

6

4

142-98

12

Erä

6

Team 2

10

5

5

117-145

10

WWW

6

LUC

10

4

6

102-144

8

Spirit

6

Discus

10

3

7

91-160

6

Discus

6

VW

10

0

10

86-177

0

Atletico ja EUC selviytyivät 12.9.93 pelattavaan
loppuotteluun. Team voitti pronssia. Tasapisteisiin jääneiden
joukkueiden sijoitus määräytyy keskinäisten otteluiden
maali suhteella.

Atletico ja EUC selviytyivät 12.9.93 pelattavaan
loppuotteluun. WWW voitti pronssia.

96-21

12

79-44

10

3

72-50

6

3

3

66-58

6

3

3

62-62

6

5

21-85

2

6

14-90

0

0

0
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ULTIMATEN LOPPUOTTELUSEURAT ESITTÄYTYVÄT:
ATLETICO, äärimmäistä ultimatea vuodesta 1988
Timo Bruns
Atletico on perustamisestaan asti noudattanut tiettyä linjaa, ja siinä on myös menestytty. Panostus on ollut puhtaasti liitokiekon joukkuepeliin, ultimateen, ja määrätietoisen työn tuloksena on seuralla yhteensä 11 Suomen
mestaruutta.
Atleticon juuret johtavat Haukilahden lukioon ja ryhmään innokkaita riiviöitä, jotka liitokiekkolegendojen
Johan Rinteen ja Pasi Pesosen jalanjälkiä seuraten innostuivat muovipalasta. Joukkueen nimi oli Zemi,ja yritys kokemattomuudesta huolimatta sen mukaista. Toiselle kaudelle joukkue sai muutamia vahvistuksiaja uuden
nimen, Atletico Gäddvik. SM-sarja sujuijo mallikkaammin, tuloksena 4. sija.
Seuraavalle kaudelle joukkue lähti tosissaan. Nimestä
tiputettiin svedutyylinen Gäddvik pois ja joukkueeseen
saatiin lisää kovan luokan pelimiehiä. Harjoittelua kovennettiin, itseltä ja muilta vaadittiin paljon, ja tuloksena oli ensimmäinen Suomen mestaruus. Määrätietoinen
työ jatkui,ja seuraavan kauden päätavoitteeksi asetettiin
seurajoukkueiden MM Kölnissä.Fysiikkaharjoitukset
Pasi Pesosenjohdolla alkoivat olla sitä luokkaa, että ennen hikeä tuli ky lmä hiki. No Pain No Gain piti paikkansa,

Kölnissä sijoituimme hienosti seitsemänneksi. Samalla
vauhdilla tuli toinen Suomen mestaruus sisältä ja ulkoa.
Vuonna -91 seuramme laajentui, sillä naisten joukkue
perustettiin talvella -91. Vuodesta muodostui menestyksekäs' naiset saavuttivat 2 SM kultaa ja PM hopeaa,
miehet 2 SM kultaaja PM kultaa. Molemmat joukkueet
lähti vät Torontoon seurajoukkueiden MM-turnaukseen.
Naisten otteissa nähtiin jo ajoittain kansainvälisen tason
otteita, sijoitus ei vielä ollut niin tärkeä. Miehet taisteli vat
11 miehen voimin ollen paras ei -amerikkalainen joukkue.
Vuosi -92 alkoi synkästi miesten osalta, sisä-SM viides.
Naiset puolustivat seuran värejä paremmin voittaen 2.
Suomen mestaruuden sisältä. Ulkona molemmat joukkueet puolustivat menestyksekkäästi edellisen vuoden
mestaruutta. Tänä vuonna oli miesten vuoro pitää kiinni seuran maineesta voittamalla sisä-SM. Naiset sijoittuivat EUC:n jälkeen toiseksi.
Nyt molemmat joukueet ovat selvittäneet tiensä SMfinaaliin. Naisten joukkue lähtee taistelemaan mestaruudesta Pirj 0 Rajalan valmentamana 20 pelaajan voimin.
Miesten 11 miehen valmennuksesta vastaa Matti Suurnäkki. Molempien joukkueiden valtteina on monen
vuoden kokemus sekä kova fyysinen kunto. Nähtäväksi
jää, riittävätkö ne.

ESPOO ULTIMATE CLUB ry.
Pasi Vuorinen
EUC:n tuhkimotarina alkaa vuodesta 1988,jolloinjoukko liikunnasta ja terveistä elämäntavoista jumppakärpäsen puremina innostuneita espoolaisnuoria perusti
Kaskis Gona Boys-nimisen liitokiekkoseuran. Kevään
1990 halli-SM-turnauksessa joukkue esiintyi ensi kertaa EUC-nimisenä. Saman kevään aloitti toimintansa
EUC:n naisten joukkue, jonka perustamisen tarpeellisuudesta oltiin yksimielisiä.
EUC on aina perustanut toimintansa lajin harrastajamäärän kasvattamiseen. Ovet joukkueiden harjoituksiin ovat olleet avoimina uusille lajista innostuneille
nuorille. Myös uuden kevään kokeneita konkareita on
ilmestynyt miesten edustusjoukkueen riveihin tällä kaudella. Naisten joukkueeseen halukkaiden suuri määrä
johti tyttöjen joukkueen perustamiseen syksyllä 1992.
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Nyt kaudella 1993 sekä naisten että miesten joukkueet
ovat yltäneet ultimaten finaaleihin. Miesten joukkue on
joka kausi pystynyt parantamaan sijoitustaan edelliseen
kauteen nähden. Tämän vuoden finaalissa se pyrkii katkaisemaan vastustajansamestaruusputkenja vuolemaan
kultaa edelliskauden pronssimitaleista. Hallissa toistaiseksi paras saavutus on 3. sija 1992. Myös naiset ovat
ensi kertaa ulkofinaalissa, hallista kultaa haettiin viime
keväänä. Nähtäväksi jääriittääkö materiaali mestaruuteen
myös nurmikentällä.
Miesten joukkueen valmennuksesta vastaa Raine Lamberg. Tehtävässä häntä avustaa naisten valmentaja Tommi Lehto. Sekä finaalissa että illan finaalibailuissa EUC
pyrkii tarjoamaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita jokaisen makuun.

19

FINAALIVIIKONLOPUN
OHJELMA
Pe 10.9.93

Sinebrychoffin puisto

18.30 Discathonin SM (kaikki sarjat)

La 11.9.93

Käpylän urheilupuisto

10.00 Tarkkuusheitto (avoin),
Naisten ja junioreiden
ilmoittautuminen loppuu
10.05 Koppaukset (naiset ja juniorit)
12.00 Koppaukset (avoin),
Tarkkuusheitto (naiset ja juniorit)
14.00 Freestyle (avoin)
14.30 Freestyle (naiset ja juniorit)

Su 12.9.93 Käpylän urheilupuisto
10.00 Tarkkuusfinaali (avoin)
11.00 Koppausten finaali (avoin)
12.00 Pituusfinaali (avoin)
13.00 Tuplakiekkofinaali (avoin)
14.00 Ultimatefinaali (naiset)
15.00 Freestylefinaali (avoin sarja,
naisten ottelun puoliajalla)
16.30 Ultimatefinaali (avoin)

19.30->

Palkintojen jako
ja IS-vuotisjuhla

15.00 Pituusheitto (avoin)
16.00 Pituusheitto (naiset ja juniorit)
16.30 Tuplakiekko (avoin)

Ravintola Barbeque,
Annankatu 6
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Suomen Liitokiekkoliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

Voittajan valinta - Liitokiekko Amexposta
Liitokiekkoja golfiin, pituuteen, ultimateen, freesty leen, koppauksiin, mihin vaan.
- AVIAR

Tilauksesta kaikki liitokiekkotarpeenne.
Postiennakolla, tilausj ärj estyksessä.

FLY WITH THE BEST!

- STINGRAY
- SCORPION

Amexpo

-COBRA

Topeeka 82

-xn

61800 KAUHAJOKI

-ROC

puh. 963 - 231 1495

-PUTTER

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
W orld's Biggest Mini 20 mk

MYÖS KIEKKOGOLFKORIT a 1 200 mk.

