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TOIMINTAKERTOMUS 2019 

 
 
Vuosi 2019 oli UFO ry:n 26. toimintavuosi. Yhdistyksen virallisten aikuisjäsenten 
määrä vuonna 2019 oli 48, josta juniorijäseniä oli 3. Edellisenä vuotena jäseniä oli 43, eli 
jäseniä on tänä vuonna ollut hieman enemmän. Jäsenmäärän seuraamista vaikeuttaa edelleen se, 
että seuran jäsenmaksukausi noudattaa ultimaten kisakalenteria eikä kalenterivuotta, kuten seuran 
tilikausi. Seurassa harkitaan mahdollisuutta siirtää tilikausi vastaamaan jäsenmaksukautta 
(toukokuusta huhtikuuhun). 
 
UFOn järjestämässä ultimatekerhossa, kesän junnuvuorolla sekä tapahtumaesittelyissä lajiin ja 
seuran toimintaan tutustui vuoden aikana monia uusia lapsia ja nuoria. Lisäksi vuonna 2019 
jatkettiin avoimien joukkueiden yhteistyöprojektia Lempäälän Kisa -seuran kanssa (PirU). 
 
 

Järjestötoiminta 

 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 27.3.2019 ja syyskokous 
14.12.2019. Yhdistyksen hallitus kokoontui lisäksi vuoden aikana kuusi kertaa varsinaisiin 
kokouksiin, hoitaen hallituksen keskinäistä viestintää pitkälti sähköisesti. 
 
Vuonna 2019 puheenjohtajana toimi Satu Sihvonen, varapuheenjohtajana ja miesten joukkueen 
toiminnasta vastaavana toimi Aki Ropo, naisten joukkueen toiminnasta 
vastasi Ulla Kiili, rahastonhoitajana toimi Hanna Juhola, sihteerinä Milja Kivinen, 
tapahtumavastaavina Matilda Leppänen ja Nyyti Saarimäki, juniorivastaavina Satu Sihvonen ja 
Milja Kivinen. 
 
Syyskokouksessa kutsuttiin seuran kunniajäsenten joukkoon Tiina ja Tommi Rättö.  
 
 

UFO ry:n järjestämät urheilutapahtumat 

 
31.3.2019 Tampereen Talviturnaus 
Hervannan vapaa-aikakeskuksella järjestettyyn harrastajatason turnaukseen osallistui 12 
joukkuetta. 
 
7.-8.9.2019 SM-Tour 3 
Kesäkauden SM-sarjan 3. osaturnaus pelattiin Pirkkahallin nurmilla. Toimitsijavuorot jaettiin 
seuran pelaajien kesken, lisäksi järjestettiin kahvio turnauksen ohessa. Turnaukseen osallistui 8 
joukkuetta avoimessa ja 6 joukkuetta naisten sarjassa. 
 
5.-6.10.2019 Mixed-SM 
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Kesäkauden suomenmestaruudet mixed-sarjassa ratkottiin Tampereen Pirkkahallilla. 
Toimitsijavuorot jaettiin seuran pelaajien kesken, lisäksi järjestettiin kahvio turnauksen ohessa. 
Turnaukseen osallistui 6 joukkuetta mukaan lukien Viron maajoukkue. 
 
 
23.11.2019 Tampereen Syysturnaus 
Vuoreksen koululla järjestettyyn harrastajatason turnaukseen osallistui 12 joukkuetta. 
 
 

UFO ry:n järjestämät ultimate-esittelyt ja kurssit 

 
Varsinaisia alkeiskursseja ei aiempien pienten ilmoittautumismäärien ja vetäjän sekä tilan 
puutteen vuoksi pidetty. Sen sijaan sekä kesän että talven vuoroille oli uusilla vapaa pääsy 
muutaman ilmaisen kokeilukerran periaatteella.  
 
Vuoden alkuun suunniteltiin ohjattu alkeiskurssi, mutta kurssille ei tullut tarpeeksi 
ilmoittautumisia eikä sitä tänä vuonna pystytty järjestämään. 
 
Seura on saanut kyselyitä ala-asteikäisille suunnatuista treenivuoroista. Yksittäisistä 
kiinnostuneista ei ole saatu tarpeeksi innokkaita kunnon vuoron aikaansaamiseksi, mutta kyselijät 
on lisätty juniorien sähköpostilistalle ja ohjattu ensihätään kokeilemaan lähikuntien 
juniorijoukkueiden (LeKi ja T.U.F.F.) treenejä.  
 
UFO järjesti syyslukukaudella 2019 ultimaten iltapäiväkerhoa Kaukajärven koulun 3.-6. -
luokkalaisille. Muutama innostunut oppilas kävi vuoroilla syksyn ajan, osa osallistui myös 
Tampereen Syysturnaukseen UFOn joukkueen mukana. Lopulta todettiin, ettei kerhoa pidetä 
keväällä, koska osallistujamäärä on niin vähäinen. Ensi lukuvuodelle koitetaan saada 
Kaukajärvellä kerho ensisijaisesti yläkouluikäisille.  
 
 

UFO ry:n harjoitusvuorot 

 
Kevätkaudella (tammi-huhtikuu) miesten ja naisten edustusjoukkueet harjoittelivat 
kukin keskimäärin kaksi kertaa viikossa Ruotulan tenniskeskuksessa (yksityinen halli), 
Vuoreksen koulun salissa ja Tampereen Messukeskuksen D-hallissa. 
 
Kesäkaudella harjoitukset päästiin pitämään Koivistonkylän uudella, pienlajeille tarkoitetulla 
tekonurmella. Harjoituksia pidettiin kahdesti viikossa miesten ja naisten joukkueissa. 
 
PirU -projektiin valituilla pelaajilla oli mahdollisuus osallistua LeKi:n Sääksjärven 
tekonurmivuoroille läpi kesän. Kesä-syyskuussa miesten ja naisten joukkueet harjoittelivat myös 
yhdestä kahteen kertaa viikossa Pirkkahallin nurmilla. 
 
Kesä-heinäkuu järjestettin kerran viikossa Viinikan nurmikentällä juniorivuoro. Heinäkuussa 
kävijämäärä romahti, mutta kesäkuussa nähtiin vuorolla muutama vakikävijä. 
 
Syyskaudella (loka-joulukuu) miesten edustusjoukkue harjoitteli Ruotulan 



Unlimited Frisbee Organization ry Toimintakertomus 2019 25.05.2020 

tenniskeskuksella sekä Vuoreksen koululla, naiset Vuoreksen koululla ja Sammon lukiolla. 
Tampereen Messukeskuksen D-hallissa pidettiin kerran viikossa mixed-vuoro. 
 
 
 

Menestys SM-sarjoissa ja kansainvälisissä turnauksissa 

 
Kevät 2019 
 
Keväällä 2019 jatkuivat joulukuussa 2018 alkaneet avoimen ja naisten SM- sekä divisioonasarjat. 
Sekä avoimen SM-sarjassa että naisten A-sarjassa UFOn joukkueet toivat seuralle pronssia.  
 
Divarissa naisten UFO Nääsin kausi sujui mallikkaasti uudempien pelaajien kehittyessä. Nääs 
päätti kauden divarin kahdeksasta joukkueesta toisena.  
 
Avoimen UFO Akatemia päätti kautensa 3.divisioonan kärjessä. UFOn pelaajia nähtiin talvella 
alasarjoissa myös TT-Lätyn ja The Freezebeeriencen riveissä. 
 
Keväällä järjestettiin Jyväskylässä myös hallikauden mixed-SM -turnaus. UFO osallistui 
turnaukseen kahdella tasaväkisellä joukkueella, jotka sijoittuivatkin peräkkäin viidenneksi ja 
kuudenneksi. 
 
Kesä 2019 
 
Kesäkauteen valmistautuminen alkoi huhti-toukokuussa ulkoharjoituksilla. Avoimessa 
UFO muodosti 2 joukkuetta yhteistyössä LeKin kanssa, PirU ja UFO. 
 
Naisten joukkueessa oli nähtävissä sukupolvenvaihdosta, jonka johdosta joukkueesta puuttui 
kokeneita rakentajapelaajia. Joukkue oli kuitenkin täynnä jo muutaman vuoden pelanneita, joille 
tilaisuus vastuunottoon toi mahdollisuuden kehittyä. 
 
SM-tourit ja sijoitukset: 
 
8.-9.6.2019 Siltamäki, Helsinki 
Avoin: PirU 1. (1. tourpisteet) ja UFO 8. (7.) 
Naiset: UFO 4. (4.) 
 
10.-11.8.2019 Huhtasuon liikuntapuisto, Jyväskylä 
Avoin: PirU 3. (3.) ja UFO 7. (7.). 
Naiset: UFO 3. (3.) 
 
7.-8.9.2019 Pirkkahallin nurmikentät, Tampere 
Avoin: PirU 2. (2.), UFO 8. (8.) 
Naiset: UFO 4. (4.) 
 
Yhteenlasketuilla tourpisteillä UFOnaiset pääsivät pronssipeliin ja 
avoimen joukkue PirU finaaliin. Finaalitapahtuma järjestettiin Hippoksen nurmikentällä 
Jyväskylässä 21.9. Naisissa UFO voitti Sleepwalkersin 11-8. Avoimessa PirU uusi edellisen 



Unlimited Frisbee Organization ry Toimintakertomus 2019 25.05.2020 

vuoden ensimmäisen SM-kultansa ja vei suomenmestaruuden Helsingin Teamia vastaan lukemin 
15-12. 
 
Kesällä pelattiin myös mixed-SM turnaukset sekä rantaultimatessa että perinteisessä 
nurmiultimatessa. Rantaultimaten SM pelattiin heinäkuun alussa osana SM-viikkoa. Turnauksen 
finaali lähetettiin suorana TV2:lta ja Yle Areenasta. UFOa edustava ÄssäMix pääsi siis 
pelaamaan maan seuratuimpaan ultimatepeliin raivattuaan tiensä finaaliin, ja lopulta voitti 
jännittävässä ottelussa SM-kultaa pisteen erolla Espoo Ultimate Clubiin. 
 
Nurmella pelattu Mixed-SM saatiin mahtumaan kisakalenteriin vasta lokakuun alussa. Turnaus 
järjestettiin Tampereella, joten UFO sai helposti joukkueen kasaan, tosin koostuen seuran 
uudemmista pelaajista. UFO jäi turnauksessa viimeiseksi, mutta sai hyvää harjoitusta Suomen 
parhaita sekä turnaukseen myöskin osallistunutta Viron maajoukkuetta vastaan. 
 
Talvi 2019 
 
Talven 2019–2020 avoimen SM-sarja pelattiin tour-muodossa. UFOlla oli 2 avoimen joukkuetta 
ja seura oli edustettuna joka sarjatasolla. Naisten SM-sarja jatkui toista vuotta suljetussa 
sarjamuodossa. SM-sarjaan tuli kuusi joukkuetta, ja UFO sai mukaan peräti kaksi joukkuetta. 
UFO Y koostui konkaritason pelaajista, jotka eivät välttämättä käy yhtä ahkerasti treeneissä vaan 
panostavat turnauksuun. UFO Z oli täynnä seuran tulevaisuuden toivoja. 
Ensimmäinen tour pelattiin joulukuun 2019 alussa ja seuraavat tourit vuoden 2020 puolella. 
 
Valmentajat 
 
Avoin joukkue: 
• Kesäkausi: Juho Lehtimäki 
• Talvikaudet: Juho Lehtimäki, Aki Ropo 
 
Naisten joukkue: 
• Kesäkausi: Hanna Juhola, Ulla Kiili 
• Talvikaudet: Hanna Juhola 
 

UFO ry:n jakamat kunnianosoitukset 

 
UFOn pikkujouluissa on perinteisesti jaettu edeltävän kesäkauden ja talvikauden pohjalta erilaisia 
palkintoja ja diplomeita seuran ansioituneille jäsenille. Vuoden 2019 pikkujoulutapahtumassa 
jaettiin seuraavat palkinnot: 
 

 Vuoden tulokas miehet: Ville Werner 
 Vuoden tulokas naiset: Saara Torppa 
 Janne Kuusinen-Trophy: Ossi Perä 
 Aki Pirttijärvi-Trophy: Juho Lehtimäki 
 Tiina Rättö -Trophy: Satu Sihvonen 
 Klenkka: Veera Ropo 

Most Valuable Player -palkintojen jakamista jatkettiin. Tällä kertaa seuran jäsenet saivat äänestää 
arvokkaimmaksi pelaajaksi edellisellä kesä- ja talvikaudella pelanneita seuran jäseniä, ja äänestys 
toteutettiin netissä.  
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 MVP miehet: Veli-Matti Salo 
 MVP naiset: Satu Sihvonen 


