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MITÄ KESÄKAUDELLA 2011 TAPAHTUI?

Kesäkausi 2011 paketissa
Lauantaina 17.9. pelattiin kesäkauden SM-finaalit Helsingissä Brahen kentällä. Onnistuneessa
finaalitapahtumassa suomenmestaruudet jaettiin avoimessa sarjassa SOSlle, naisissa Viimalle ja
junioreissa EUC:lle. Aurinkoinen syysilma ja uusi finaalipelipaikka aivan Helsingin keskustassa
loivat uudenlaista tunnelmaa tapahtumalle. Myös katsojien määrää tapahtumassa lisääntyi
aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Finaalitapahtumassa pelanneet joukkueet saavuttivat finaalipaikkansa keräämällä pisteitä kesän
aikana pelatuissa Tour-osaturnauksissa. Ensimmäistä kertaa käytössä ollut uusi sarjaformaatti toi
jännitystä SM-peleihin. Yksi uuden peliformaatin tavoitteista oli saada mukaan turnauksiin uusia
joukkueita, missä onnistuttiin melko hyvin, sillä ensimmäiselle ja toiselle Tourille osallistui
muutamia joukkueita Venäjältä. Ensi kesänä toivomme näkevämme Tourilla myös uusia
suomalaisjoukkueita sekä uusia vieraita. Ruotsista ja Baltiasta.
Lajille näkyvyyttä Narinkkatorilla
Ultimaten promopäivä Helsingin Narinkkatorilla 16.7.2011 onnistui yli odotusten. Ultimate tavoitti
kansan keskeisimmällä mahdollisella paikalla ja sai sadat ihmiset seisahtumaan hetkeksi kentän
laidalle ihmettelemään, miten lätty lentää ja hiekka pöllyää.
Beach-maajoukkueprojekti managerinsa Suvi Kajamaan johdolla oli järjestänyt tapahtumalle
lukuisten sponsorien tuella upeat puitteet. Hiekkakenttä toimi hyvin, valokuvanäyttely oli näyttävä,
ja kentän ympärillä liehuivat mm. Ultimate.fin liput. Kun huolellisiin valmisteluihin lisättiin
näytöspelejä pelanneiden joukkueiden hyvä asenne ja upeat näytösdyykit, letkeä musa, katsojia
opastavat juonnot sekä pilvet syrjäyttänyt aurinko, oli päivä nautinto niin ultimatisteille kuin
katsojille.

Beachpelejä Hietsussa, Yyterissä ja Kalajoella
Kesän aikana rantaultimatea pelattiin useampana viikonloppuna myös Suomessa. Jo perinteisiksi
muodostuneiden rantaultimateturnausten, Hietsu Beach Ultimaten ja Yyteri Beach Ultimaten lisäksi
heinäkuussa pelattiin beach-hattuturnaus Kalajoella. Kaunis kesäsää helli kaikkia kesän
rantaturnauksia ja ti uusia pelaajia lajin pariin.

Maajoukkueiden tuliaiset arvokisoista
EM-kisoihin Mariborissa Sloveniassa osallistui Suomesta neljä joukkuetta. Avoin sijoittui kisoissa
seitsemänneksi, naiset neljänsiksi ja mixed yhdenneksitoista. Miesten masters-joukkue taisteli EMhopeaa. EM-kisojen ehdoton voittajamaa oli Iso-Britannia, jonka joukkueet miehittivät kaikkien
neljän sarjan finaalit. Vaikka Ruotsi veikin ennakkoluulottomasti voiton avoimessa ja Saksa
naisissa, oli brittiläisten kokonaissuoritus silti omaa luokkaansa.
Beach MM-kisoissa Italiassa Suomea edusti kokenut naisten joukkue. 17 pelaajan rosteri
osoittautui Lignanon hurjassa helteessä loistavaksi. Kolme kentällistä ei ollut yhtään liikaa auringon
paahtaessa hiekkadyynejä: kierrolla sisään – varjoon ”jääkaappiin” – kannustamaan saatiin
suomalaisetkin pidettyä lämpöhalvausrajan alapuolella koko viikon ajan. Naiset sijoittuivat lopulta
turnauksessa viidensiksi.
Junioreiden, eli alle 20-vuotiaiden (U20)

ja alle 17-vuotiaiden (U17), EM-kilpailut pelattiin

elokuussa Puolan Wroclawissa. Suomesta mukana oli U17-tyttömaajoukkue. Suomen joukkueelle
kisamatka oli ennen kaikkea elämys ja kokemuksenhakumatka, sillä voittoja ei vielä tästä
turnauksesta tullut – mutta kotiin tuomisina kuitenkin kolmen joukkueen sarjasta kolmas sija
eli pronssimitalit. Hienoin turnaussaavutus on kuitenkin ehdottomasti se, että Suomen tytöt voittivat
U17-sarjan Spirit-palkinnon!

KATSE TULEVAAN
Sisäkausi 2011-2012
Sisäkausi käynnistyy perinteisesti joulukuussa, ja turnausviikonloput sijoittuvat joulu- maaliskuun
väliselle ajanjaksolle. Sarjaformaatti on pian alkavalla sisäkaudella lähes samanlainen kuin
edellisvuonna. Sisäsarja huipentuu finaaleihin, jotka tänä vuonna pelataan Helsingin sijaan
Tampereella. Tarkemmat peliviikonloput ja otteluaikataulut julkaistaan marraskuun aikana
osoitteessa www.ultimate.fi.
Junnuleirit ja junnusarja 15.10
15.10 järjestettiin ensimmäinen junnuleiri Espoon Leppävaarassa. Leirille osallistui noin reilu 20
innokasta nuorta, joista nuorimmat olivat vasta ala-koulu ikäisiä ja kokeneimmat puolestaan viime
kesän maajoukkue pelaajia. Liiton junnuleireille ovat tervetulleita kaikki Suomen juniori-ikäiset
pelaajat. Juniorijaosto, joka vastaa leirien järjestelyistä, tiedottaa kustakin leiristä aina erikseen.

Juniorijaostolta (juniorijaosto@liitokiekkoliitto.fi) voi myös kysellä tarkemmin junioritoiminnasta ja
tiedustella esimerkiksi majoituksia junnuleirien ajaksi.
Junnuleirin lisäksi juniorijaoston tavoitteena on tarjota tulevalla sisäkaudella juniori-ikäisille
enemmän

pelejä.

SM-turnausviikonlopun

lisäksi

tavoitteena

on

järjestää

sarjapelejä

tai

sarjaturnauksia. Lopulliset järjestelyt selviävät, kun saamme selville kaikki junnupeleistä
kiinnostuneet joukkueet.
Maajoukkueprojektit: Japanin MM-kilpailut
Lauantaina 22.10.2011 klo 17 alkaen järjestetään Liikuntamyllyn kokoustilassa (Myllypurontie 1,
00920 Helsinki) tilaisuus, jossa käydään maajoukkuevalmentajien johdolla läpi kesän 2011 EMkisakokemukset, sekä suunnataan katseet kohti ensi kesän MM-kilpailuja Japanissa.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jäädä pelaamaan liiton tekonurmivuorolle Pallomyllyssä
(Pikajuoksijankuja 9) klo 20-21. Tilaisuus on avoin kaikille valmennuksesta, aikuisten sarjojen
maajoukkuetoimintaan osallistumisesta tai muuten vain aiheesta kiinnostuneille.
Maajoukkuevalmentajia haetaan
Sakain kaupungissa Japanissa pelattavien MM-kilpailuje ajankohta on 7.-14.7.2012. MM-kisoissa
järjestetään 5 sarjaa: avoin, naiset, mixed, masters, ja mahdollisesti naisten masters. Järjestäjät
odottavat osallistujajoukkueita vähintään 60:sta eri maasta. Kisoissa pelataan ultimaten ohella
myös gutsin maailmanmestaruudesta. Suomen Liitokiekkoliitto asettaa nyt hakuun avoimen,
naisten,

sekasarjan

eli

mixedin,

juniorityttöjen

ja

junioripoikien

maajoukkueiden

valmentajan/valmentajatiimin paikat näiden kisojen osalta. Junioreiden MM-kisat järjestetään eri
paikassa ja eri aikaan kuin aikuisten kisat.
.
Haettavat valmennuspaikat:
1. Avoimen sarjan päävalmentaja
2. Naisten sarjan päävalmentaja
3. Sekasarjan päävalmentaja
4. Juniorisarjan päävalmentaja avoin
5. Juniorisarjan päävalmentaja tytöt
.
Ensisijaisesti valmentajan paikalle haetaan henkilöä, joka ei itse aio pelata joukkueessa, mutta
valmennuspaikkaa voi hakea myös valmennustiiminä. Tällöin hakemuksesta tulisi selvitä tiimin
jäsenten roolit.

Valmennustoimesta ei makseta palkkaa, mutta liitto on varautunut korvaamaan valmennuskuluja.
Joukkueen kokonaisrahoituksesta päättää myöhemmin Liiton hallitus.
Ultimatejaosto arvostaa valmentajia valitessaan hakijoiden kokemusta ja näyttöjä pelikentillä niin
valmentajan kuin pelaajankin roolissa. Vapaamuotoiset valmentajahakemukset voi lähettää
sähköpostilla 22.10.2011 mennessä osoitteeseen: projektit ”at” liitokiekkoliitto.fi
Liitto hakee ultimatejaostolle uutta puheenjohtajaa
Ultimatejaoston toimenkuvaan kuuluu mm. halli- ja kesäsarjojen sekä finaalien järjestäminen,
otteluiden ja turnausten tuloksista ja tapahtumista tiedottaminen sekä erilaiset projektit kuten
maajoukkueasioiden

koordinointi, jo

perinteeksi muodostunut Hietsu

Beach

Ultimate

ja

hattuvuorojen järjestelyt.
Ultimatejaoston puheenjohtaja pitää langat käsissään ja huolehtii, että jaosto hoitaa tehtävänsä. Pj
kuuluu myös liiton hallitukseen ja osallistuu sen kokouksiin.
Suomen Liitokiekkoliitto järjestää lajipäivän la 5.11.2011
Lajipäivän tavoitteena on jakaa tietoa seuroilta toisille, sukupolvilta seuraaville, jotta emme joutuisi
pelaajina, seuroina tai valmentajina pohtimaan haasteita, joihin joku on jo keksinyt keinoja ja
ratkaisuja. Ja ennen kaikkea miettimään sitä, miten käännämme nämä opit tulevaisuuden
edistysaskeleiksi.
Tilaisuus on suunnattu kaikille niille, jotka ovat millään lailla tekemisissä seuran toiminnan tai
valmennuksen kanssa sekä niille, jotka ovat kiinnostuneet kuulemaan miten lajiamme voisi kehittää
niin seuroissa kuin yksilötasollakin. Eli myös juuri sinulle!
Aikataulu:
I osa: Seminaariosuus klo 14:00–19:00 Liikuntamylly, Helsinki. Osoite: Myllypurontie 1, 00920
Helsinki.
II osa: Peliosuus klo 20.00–21:30 Pallomylly. Osoite: Pikajuoksijankuja 9, Helsinki.
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