

Hyvät pétanquen ystävät
Urheilussa on monia eri ulottuvuuksia. Se voi olla
paremmuuden ratkomista fyysisin suorituksin tai
taitavuuden mittausta taktiseen osaamiseen painottaen.
Yhtälailla kilpailussa voidaan mitata yksilön kuin myös
joukkueiden paremmuutta.
Urheilu on kulttuurin muoto, joka pitää sisällään
uskomattoman laajan lajikirjon. Pétanque on yksi
urheilun jaloista lajeista. Menestymistä lajissa ei niinkään
mitata fyysisin mittarein, vaan paremmuus ratkotaan
taktisen osaamisen, pelinlukutaidon tai tiimityön avulla.
Pétanque on kestävyyslaji, jossa liikunnalle ominaiset
fyysiset kuntotekijät ovat myös tärkeitä.

Toivotan teille kaikille osallistujille haastavaa ja
nautinnollista kisaviikkoa ja menestystä itse peleissä.
Uskon, että Pétanque Sport Club Järvenpään
aktiivit
ovat
järjestäneet
loistavat
olosuhteet
Rantapuiston Sirkusaukiolla ja että Keski-Uudenmaan
kulttuurimaisemat auttavat teitä keskittymään itse
suoritukseen.
Henna Virkkunen
Opetusministeri
Kisojen virallinen suojelija

Järvenpään kaupunki tervehtii petankisteja
Järvenpää tunnetaan kaupunkina, jossa osataan
pelata petankkia. On näin ollen hienoa, että Petanquen
Suomen Mestaruuskisat järjestetään Järvenpäässä.
Kilpailupaikka, Rantapuiston sirkuskenttä, on varmasti
yksi parhaita areenoita järjestää petankki-kisat.
Itse olen tutustunut petankkiin keski-uusimaalaisten
kuntien ottaessa mittaa petankki-taidoissaan. Nämä
kuntien väliset kilpailut ovat poikkeuksetta hyvin
jännittäviä ja kiertopalkintopokaali hyvin tavoiteltu asia.
Kunnat ovat vuosien mittaan melko tasaisesti saaneet
pokaalin vietäväksi kotikuntansa vitriiniin.
Nämä kuntakisat ovat minulle osoittaneet, että
samassa joukkueessa voi pelata niin mestari kuin
noviisikin. Petankki ei ole välineurheilua eikä kynnystä
pelin pelaamiseen ainakaan aiheudu kustannuksista.

Järvenpäässä järjestettävät Suomen Mestaruuskisat
juhlistavat hyvin myös Petanque Sport Club Järvenpää
ry:n juhlavuotta, täyttäähän seura tänä vuonna 20 vuotta.
Järvenpäässä järjestettävät mestaruuskisat tulevat
lisäämään lajin tunnettuutta entisestään. Toivottavasti
petankin piiriin löytyy Järvenpäästä uusia harrastajia,
tarjoaahan Rantapuisto erinomaiset kesäiset puitteet
jännittäville otteluille. Petankki on samalla myös
rentoa yhdessäoloa ja viihtymistä rantamaisemassa,
kulttuurimaaperällä.
Toivotan
kilpailijat
lämpimästi
tervetulleeksi
Järvenpäähän ja toivon että kisoista muodostuu
ikimuistettava ja jännittävä tapahtuma Tuusulanjärven
rannalla.

Erkki Kukkonen
Järvenpään kaupunginjohtaja

Kannen kuvan ottanut ja muokannut Jari Minerva: kuvassa Laura Kyllönen tarkkailee, kun joukkuetoveri Mari Lohman
mittailee. Historiikin ovat koonneet Mauri Moisio, Veli-Matti Myllymäki ja Pertti Tamm. Taitto: Auli Hackman.
Julkaisija: PSC Järvenpää ry. Painopaikka: Järvenpään Kirje- & Lomakepaino, 2010.



Hyvä PSC Järvenpää!
Olen aina, hieman kateellisenakin, seurannut kuinka
PSC Järvenpää on saanut aktivoitua jäsenensä talkootöihin. Olen ollut monissa kilpailuissa Järvenpäässä
pelaajana, tuomarina tai muuten vain katselijana ja
aina ovat järjestelyt toimineet hyvin. Uskon, että tänäkin
vuonna Järvenpää järjestää hienot ja urheilulliset SMkilpailut.
Toinen asia, joka PSC:ssä on hoidettu hyvin, on
junioritoiminta. Niiden 18 vuoden aikana, kun olen ollut
mukana petanquetouhuissa, on Järvenpäästä jatkuvasti
tullut edustustason junioreita - varmasti tänäkin vuonna.
Miesten ja naisten tasolla seurasta on jatkuvasti löytynyt
myös edustustason pelaajia.

Liiton toiminnassa ovat järvenpääläiset olleet myös
aktiivisesti mukana sekä hallitustyöskentelyssä että
valmennustoiminnassa. Liittokokouksiin PSC on
osallistunut ahkerasti ja täten ollut vaikuttamassa liiton
toimintaan.
Haluan näin onnitella 20-vuotiasta aktiivista seuraa
ja toivottaa onnea ja menestystä myös tuleville
vuosikymmenille! Samalla toivotan kaikille petankisteille
menestyksekästä SM-viikkoa!
Jari Nieminen
Puheenjohtaja
Suomen Pétanque-Liitto r.y.

Hyvä suomalainen petankkiväki!
Pétanque Sport Club Järvenpää täyttää tänä vuonna
20 vuotta. Seuran historian tärkeimmät vaiheet on
kuvattu tästä lehdestä löytyvästä historiikista. Itselleni
tuon historiikin lukeminen tuo valtavan määrän muistoja
kuluneen 20 vuoden ajalta. Kun pohdimme viime
vuonna seuran johdossa tulevaa juhlavuotta ja yritimme
keksiä sopivaa tapaa juhlistaa sitä, yksi asia nousi ylitse
muiden. Vuodesta 1997 lähtien on koko viikon kestävänä
järjestetty petankin SM-kisatapahtuma ollut alusta
alkaen koko petankkivuoden kohokohta. Siitä syystä SMkisatapahtuma oli luonnollinen valinta myös seuramme,
PSC Järvenpään, juhlavuoden tapahtumaksi.
PSC Järvenpää on järjestänyt vuosien varrella
monenlaisia kisatapahtumia mutta tämänvuotisen SMkisaviikon järjestäminen on merkittävin ja laajuudessaan
suurin tapahtuma seuran historiassa. Sellaisena se on
myös erittäin suuri haaste seuran talkooväelle. Olemme
ylpeitä siitä, että Suomen Pétanque-Liitto on osoittanut
luottamusta seuraamme kohtaan myöntämällä kisat
järjestettäväksemme. Olemmekin ottaneet tämän
haasteen vastaan luottavaisena siitä, että aktiivinen
talkooryhmä ja koko seuran jäsenistö kykenee selviytymään tästä ponnistuksesta.



Talkooväen ohella erityisesti Järvenpään kaupungilta
ja paikallisilta yrityksiltä saamamme tuki on ollut
ensiarvoisen tärkeää taaten kisatapahtuman järjestelyjen
onnistumisen. Kiitos siitä heille! Näin olemme onnistuneet
luomaan seuran tulevaisuuden kannaltakin tärkeitä
yhteistyösuhteita ja tuomaan petankkia esille näkyvänä
osana järvenpääläistä urheilu- ja liikuntatoimintaa.
Kuusipäiväinen kisaviikko tarjoaa varmasti osallistujille monenlaisia elämyksiä, onnistumisen tunteita
ja voitonriemua, mutta myös epäonnistumisen
aiheuttamaa turhautumista ja pettymyksiä tappioiden
muodossa. Myös sää saattaa tuoda oman yllätyksellisen
elementtinsä kisaviikon kulkuun, mutta kaikista eteen
tulevista yllätyksistä huolimatta uskon ja toivon,
että kisavieraamme viettävät miellyttävän viikon
Järvenpäässä PSC Järvenpään kisavieraana.

TERVETULOA JÄRVENPÄÄHÄN!
Veli-Matti Myllymäki
Puheenjohtaja
PSC Järvenpää r.y.

Petanque Sport Club Järvenpää ry
SM-kisojen aikataulu

Lyhenne

Selitys

VS

Veteraanien (+55v.) singeli

ES

Veteraanien (+65v.) singeli

JS

Junioreiden (-18v.) singeli

LS

Nuorempien junioreiden (-15v.) singeli

VD

Veteraanien (+55v.) duppeli

JD

Junioreiden (-18v.) duppeli

LD

Nuorempien junioreiden (-15v.) dubbeli

VT

Veteraanien (+55v.) trippeli

JT

Junioreiden (-18v.) trippeli

LT

Nuorempien junioreiden (-15v.) trippeli

YS

Yleinen singeli

NT

Naisten trippeli

YD

Yleinen duppeli

NS

Naisten singeli

YT

Yleinen trippeli

ND

Naisten duppeli

J/LA

Junioreiden / nuorempien junioreiden ammunta

VA

Veteraanien ammunta

NA

Naisten ammunta

YA

Yleinen ammunta

Jpää D

Avoin Järvenpää-dubbeli

Petanque Sport Club Järvenpää ry:n 20-vuotisGAALA
lauantaina 17.7.2010 klo 19 - 22 Ravintola Huilissa.
Illalliskortteja voi lunastaa kisatoimiston myynnistä hintaan á 25 euroa.
Gaalan ruokalista: Kuohuviini, Vihersalaatti, Chilimarinoitu kanasalaatti,
Grillattua porsaanfilettä, Kermassa haudutetut valkosipuliperunat,
Yrttikasviksia. Ruokajuomana lasillinen valko- tai punaviiniä tai olut. Jälkiruokana kahvi.
Erikoisruokavaliot (laktoositon- kasvis jne) tilattava erikseen keittiöstä.



Isännillä takanaan
loistava menneisyys
Hallitoiminta
PSC:n ensimmäinen petankkihalli saneerattiin
vanhaan betonivalimoon Järvenpään Vanhan
valtatien varrelle.
Marraskuussa 1990 korjattiin rikkoutuneita
betoniseiniä muuraamalla, ajettiin Lohja Oy:
n lahjoituksina saamat sorat kenttäpohjiksi
sekä rakenneltiin buffettikoppia ja kenttien
reunasuojauksia. Kaikki tehtiin talkootyönä
parinkymmenen ihmisen innostuksella.

Perustajajäsen Simo Kaura paikkailee muurarikaverin
kanssa ensimmäisen hallin rikottua seinää.

Apulaiskaupunginjohtaja
Markku
Utin
vihittyä hallin käyttöön vuoden 1991 alussa
alkoi säännöllinen seuran kilpailutoiminta,
mikä myöhemmin tihentyi keskiviikko- ja
sunnuntaipeleiksi arvotuin joukkuein.
Lisäksi pyörivät kevät- ja syksy- rankingkisat,
joista kolme parasta sai kauden päätteeksi
harjoitusstipendejä.
Hallin kansalliset kilpailut aloitettiin JÄPEtrippelillä tammikuussa -91. Tätä perinnettä
jatkettiin vielä 2000-luvulla Hyvinkään hallilla,
kun kolmen hallin menettämisen jälkeen PSC
ryhtyi yhteistyöhön hyvinkääläisten petankistien
kanssa neljäksi talvikaudeksi.
Hallin lämmittäminen kaasulämmittimellä
tuli kalliiksi. Talouden vankkana pilarina
toimi kuitenkin vuonna 1993 PSC:n ja


lentopalloilijoiden yhdessä perustaman TUKI
ry:n bingohallin tuotto-osa kuukausittain.
Lennätinpylväiden
päälle
rakennettiin
toimistohuone hallin toiseen päätyyn. Sen
alapuolelle laajeni samalla buffetin myyntitilat.
Hallia vuokrattiin myös yhteisöjen ja
yritysten käyttöön. Puulaakisarjoissa pelasi
toistakymmentä joukkuetta alkuvuosina. Hotelli
Rivoli osti asiakkailleen illanviettovuoroja.
Petankkihalli oli 90-luvun alkuvuosina ainoa
lämmin sisätila Järvenpään pohjoisalueella
koululaisille ja nuorille talvi-iltoina. PSC:n
jäseniksi liittyi noina vuosina 35 –45 junioria.
Heille oli tarjolla hallitiloissa petanquen lisäksi
mm. pöytätennis- ja tikanheittomahdollisuus.
Suomen Petanque-Liitto järjesti kansallisia
nuorisovalmennusleirejä Järvenpään hallilla.
Avoimien ovien -päivinä hallitoimintaan
tutustumassa kävi kymmeniä petankista
kiinnostuneita.
Hallin pihalle rakennettiin jälleen lahjoituksen
turvin kesäpeleihin neljä mainiota kenttää. Niillä
kentillä pantiin alulle Keski-Uudenmaan kuntien
johtohenkilöiden petankin Kuntakilpailu vuonna
-96, mikä perinne jatkuu edelleen edellisen
vuoden voittajakunnan järjestelyvastuulla
yhdessä PSC:n kanssa.
Omistajavaihdos hallin osalta päätti PSC:n
vuokralaisuuden vuonna 1998 .
Toinen halli
Valtatien
varrelta
muutama
kortteli
eteenpäin löytyi uuden hallin tilat entisestä
Lastubetonitehtaan ja myöhemmin mm.
autokorjaamon
sekä
ympäristötoimiston
tyhjenneistä konttoritiloista kuusikenttäisenä
heittopaikkana, tosin osin hyvin matalana
tilana. Seuran ”omat” kirvesmiehet pystyttivät
toimivan buffettitilan halliin.
Kilpailu- ja seuratoimintaa pikkujouluineen ja
valmennusryhmineen jatkettiin ensimmäisen
hallin tapaan, esim. koululaisryhmiä opastettiin
petankin pariin. Kolmen talven pelaamisen
jälkeen
vuokraus
päättyi
kiinteistön
omistajavaihdokseen.

Kolmas halli
Uusi halli löytyi seuraavalle talvikaudelle
läheltä kaupungin keskustaa Urheilukadun
varrelta huomattavasti kalliimmalla vuokralla.
Tilan pienuus (2-3 kenttää) antoi kyllä
heittojen harjoittelumahdollisuuden, mutta
kilpailutoiminta latistui oleellisesti. Halli ei ollut
muutoinkaan enää seuratoiminnan keskus.
Bingohallin toiminnan lopettamisen myötä
kalliin hallivuokran maksaminen olisi käynyt
mahdottomaksi – onneksi vuokraajakin
oli valmis purkamaan sopimuksen ilman
karenssiaikaa, koska tarvitsi itse tonttimaata
asuntorakentamiseen.
Hyvinkään halliaika
Syksyllä 1993 saatiin Martin Petanquen kanssa
aikaan yhteistyösopimus Villatehtaan hallin
käyttömahdollisuuksista PSC:n jäsenille.
Yhdessä
hyvinkääläisten
petankistien
kanssa jatkui runsaslukuisesti keskiviikkoja sunnuntaisarjat neljän talvikauden ajan.
Yhdessä järjestettiin jopa kansallisia kilpailuja
ja ystävyyskamppailuja.

Valitettavasti halliin kohdistui jatkuvaa
ilkivaltaa ja polttoyrityksiä; kahden talven käytön
jälkeen uusi omistaja sulki turvallisuussyistä
koko rakennuksen.

Tulokaskisoilla lisättiin jäsenkuntaa. Leevi ja Leena
Myllymäki
ovat
tulleet
aloittamaan
voitokkaasti
peliharrastustaan poikansa Veli-Matin houkuttelemana.

Neljäs halli
Järvenpään Nuorisotoimen hallussa ollutta
tilaa PSC vuokrasi kaupungilta Myllyn
siilojen vierestä 2007. Jälleen saatiin seuralle
oma mukava halli neljine kenttineen, tosin
korkeutta olisi saanut olla metrin verran lisää.
Jannen Kilkkauksen palkintokolmikko Simo, Rainet ja Kai
Kukkonen.

Liikuntatoimen johtaja Hannele Portman leikkaa neljännen
hallin avajaisissa juhlanauhan. Puheenjohtaja Veli-Matti
Myllymäki avustaa.

Oma viikottainen kilpailutoiminta toi PSC:
lle jälleen uusia jäseniä. Päästiin pelaamaan
ystävyysseurakilpailuja vuorollaan omassa
hallissa.

Petankki sopii
jopa
kolmen polven yhteisharrastukseksi: ”kolmen hallin sisustaja”
isoisä
Matti
Siro
vertailee
poikansa
Pekan ja pojanpoika
Juha-Pekan
kanssa
kuulien
etäisyyttää
snadista ensimmäisen
hallin ulkokentällä.



Järvenpään tehtaanmyymälä
Postikatu 10, Järvenpää
puh. (09) 2910 288

Järvenpään linja-autoasema

Järvenpään
kaupungin
matkailuneuvonta,
Asemaaukio

Järnefeltinkatu 1

•

Sibeliuksenkatu 19

Järvenpään rau

•

•

•

•

•
•

SM

Rantakatu 1

•

© Järvenpään kaupunki

HotWok
Pikaravintola
Sibeliuksenkatu 27

Kasinokuja 2

•

•

Korjaamo-Kivistö Tmi
Autojen korjausta ja huoltoa
Puhelin: 0401925751

utatieasema

•

•

Sibeliuksenkatu 6

Olut- ja whiskyravintola

•
Mannilantie 37 B 04400 Järvenpää 09 271 0069

•

•

Vanha Yhdystie 2
04430 JÄRVENPÄÄ
Puhelin
(09) 292 3526

Järvenpää, Asema-aukio

•
Sibeliuksenkatu 18-22, 2. krs.

Vanha Yhdystie 18 B

Pasilan hallin käyttö
Talvikaudelle 2009-2010 PSC teki sopimuksen Helsingin Petanquehalli- yhteisön
kanssa
järvenpääläisseuran
jäsenten
pelaamisjärjestelyistä Pasilan hallilla PSC:
n korvatessa osan kenttäkustannuksista.
Puolentusinaa pelaajaa on matkustanut
melko säännönmukaisesti viikottain Pasilaan
harjoittelemaan ja kilpailemaan.

Ystävyysseuratoiminta
Ensimmäisen
ystävyysseurasuhteen
PSC loi ”tuttavankauppaa” vuonna 1991
tukholmalaisen SBK-seuran kanssa. Prinssi
Bertil oli seuran jäsen ja hänen lahjaksi
saamassaan petanquehallissa järvenpääläiset
kokivat ensimmäisen ystävyysottelun.

Kamppailut jatkuivat vuorovuosin Suomessa
ja Ruotsissa, milloin ulko-, milloin hallipeleinä;
ensimmäinen PSC:n voitto tuli omassa
hallissa kolmen tappiovuoden jälkeen täpärästi
loppusingelin ratkaistessa tuloksen. 2000luvulla toiminta hiipui molempien seurojen
hallivaihtumisten myötä.
Kentaur
Tallinnalainen Kentaur-petankkiseura innostui
ystävyysseurojen kolmiottelusta ; PSC, SBK ja
KENTAUR pelasivat turnauksen Järvenpään
hallilla.
Tawastia-klub
PSC:n ylivoima parina vuonna heitetyissä
kamppailuissa latisti helsinkiläisten peli-intoa
ja toiminta hyytyi.
Linnan Petanquistit
PSC:n ja LP:n ystävyysseuratoiminta syntyi
1990-luvun puolivälissä. PSC koki karvaan
tappion Hämeenlinnan hallissa vuonna 1995.
Seuraavana vuonna seurat tukivat voimakkaasti Porissa naisten MM-klipailujen
järjestelyjä. Nyt edelleen on käyty vuorovuosin
kilpailuvierailuilla uusilla joukkueiden kokoonpanojärjestelyillä.

Ystävyysseuramatka Tukholmaan. Mukana Olli Sinnemaa.
Malla Railo, Mika Keitel, Teemu Tamm, Sirpa Moisio, Esa
Kouvonen, Pertti Tamm, Veli-Matti Myllymäki, J-P Siro,
Miikka Kouvonen ja Mauri Moisio.

Järvenpään PSC:n perustajajäsen
ja ensimmäinen puheenjohtaja
Markku Kukkohovi.

Prinssi Bertil kisailee kotihallissaan PSC:n Antti Riihikannon, Ville
Piipposen ja Kai Kukkosen kanssa.
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Hallinto
Seuran
perustamisasiakirjan
allekirjoittivat
1.8.1990
Markku
Kukkohovi,
Simo
Kaura,
Kai
Kukkonen ja Mustafa Douam.
He päättivät lähettää Suomen
Petanque-Liittoon Petanque Sport
Club Järvenpää -nimisen seuran
jäseneksiliittymisenanomuksen.
Petanque Sport Club Järvenpää ry
rekisteröitiin vuonna 1993 .
PSC:n
puheenjohtajina
ovat
toimineet Markku Kukkohovi ( 2
vuotta), Pertti Tamm (4 vuotta), Leevi
Myllymäki (3 vuotta), Riitta PeksievSelenius (2 vuotta), Erkki Hätönen
(2 vuotta) ja Veli-Matti Myllymäki
vuodesta 2005 lähtien.

SM-kisavuoden hallitus: (eturivi vasemmalta) Anni
Sihvonen, Pia Anttonen, Ninna Hätönen, puheenjohtaja
Veli-Matti Myllymäki, (takarivi vasemmalta) Leevi
Myllymäki, Pertti Tamm, Jari Eronen, Esa Kouvonen ja
Mauri Moisio.

Seuran sihteereinä ovat olleet Mauri Moisio
(15 vuotta), Mira Kyllönen (2 vuotta) ja Ninna
Hätönen vuodesta 2007 lähtien.
Kuusi-kahdeksanjäseninen
hallitus
on
nimennyt taloudenhoitajan joko keskuudestaan
tai ulkopuolisen. Taloudenhoitajina ovat
toimineet Mauri Moisio, Veijo Jääskeläinen ja
Mira Kyllönen.
Seuran vuosikokous pidetään maaliskuussa.
Liiton hallituksessa ovat järvenpääläisistä
toimineet Mauri Moisio (vpj), Miikka Kouvonen,
Veli-Matti Myllymäki, Erkki Hätönen, Ari Luoma
ja Jari Eronen.
PSC:n vuosikokous on nimennyt kunniapuheenjohtajaksi Pertti Tammin (1999) ja
kunniajäseneksi Mauri Moision (2007 ).

Kilpailutoiminta
Hallikilpailuna heitettiin perinteisesti kansallista
JÄPE-trippeliä joka vuosi tammikuussa, vain
4-5 vuonna hallitilojen ahtaus tai puute estivät
järjestelyt.
HOTELLI
RIVOLIN
aulassa
komeili
vuosikymmenen
verran
pokaali,
jonka
jalustaan moni huippupelaaja halusi nimensä
kaiverrettavaksi. Se onnistui voittamalla
loppusyksystä Järvenpään hallissa heitetyn
Rivoli-trippelin.
Naisia haluttiin aktivoida kilpailemaan
järjestämällä ketvättalvisin sekatrilleri SETRI,
jonka perinnettä onnistuttiin jatkamaan

toistakymmentä vuotta aina Hyvinkään
hallikaudelle saakka.
Ulkokausien kilpailuista on perinteikkäin
JÄRVENPÄÄ-duppeli,
joka
nytkin
juhlakilpailuna
heitetään
SM-kisaviikolla
17.7.2010
kahdettakymmenettä
kertaa.
Ensimmäisessä kisassa vuonna 1991 oli jo
mukana 54 joukkuetta, mikä on tähäastinen
PSC:n kilpailujen suurin osanottajamäärä. Sitä
ei ylittänyt edes seuran 10-vuotisjuhlakilpailun
joukkuerunsaus (48), vaikka palkintona
voittajalle oli 10.000 markan kulustipendi.
JANNEN KILKKAUS -trippelin
osanottajamäärät hiipuivat 2000-luvun lähestyessä ja
kisa jäi vähitellen muun kesien kilpailutarjonnan
varjoon ja sen järjestäminen lopetettiin.
Petanquen PM-kisat
vuonna 1995 Järvenpäässä

Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen avaa
PM-kisat kilpailutoimiston terassilla ”adjutantteinaan”
päätuomari Amiot ja Liiton silloinen puheenjohtaja
Lintulaakso.

Suomen Petanque-Liitto ry myönsi Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen järjestelyvastuun
viisivuotiaalle seuralle, PSC:lle, mikä osoitti
luottamusta järvenpääläisten talkoohenkiselle
organisaatiokyvylle.
Tätä oli kyllä testattu jo vuonna 1993, kun
Rantapuistossa saatiin pitää duppelin ja
singelin SM-kisat yleisessä ja juniorisarjassa.
PM-kilpailuja
valmisteltiin
eri
työryhmissä kuukausien ajan. Järjestelyt onnistuivat mainiosti ja saivat kiitosta osallistujamaiden
delegaatioilta.
Turnee
päättyi
seuran
5-vuotisjuhlagaalaan
palkitsemisseremonioineen.
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Järjestelyvastuita
Naisten MM-kilpailuissa Porissa vuonna 1996
PSC:llä oli merkittävä panos järjestelyvastuissa
yhdessä porilaisten ja hämeenlinnalaisten
kanssa. Kenttävastuu ja taloudellinen tuki
olivat osaltaan järvenpääläisten harteilla.
Seuraavan vuoden ensimmäiselle SM-viikolle
Helsingin Rautatientorille pyydettiin PSC:ltä
myös kentänhoito-osuutta.

PSC:n lisenssillä pelaavat kilpailijat juhlistivat
menestyksellään seuran kymmenvuotistaivalta
eri arvokilpailuissa.

SM-TRIPPELIKISAT vuonna 1996
Järvenpään Rantapuistossa kilpailtiin yleisen
trippelin Suomen edustuspaikasta Essenin
MM-kilpailuihin. Voitollaan PSC:n joukkue
Juha-Pekka Siro, Petri Turkkila ja Arto Stenberg
lunastivat paikan.
MUUT MM-EDUSTUKSET 1990-luvulla:
• NAISTEN MM vuonna 1998 TUKHOLMA
PSC:n naiset Mira Kyllönen ja Pirkko Autio
nimettiin Suomen MM- joukkueeseen yhdessä
Päivi Palmqvistin ja Mirva Näsilän kanssa.
• JUNIORIT
Seuran junioreista Liitto on valinnut MMedustajiksi Veli-Matti
Myllymäen (1993),
Juha-Pekka Siron (1996), Salim Fadillioglun
(2007) ja Laura Kyllösen (2009).
JUHLAVUOSI 2000
PSC:n kunniaksi Liitto myönsi seuralle kahdet
arvokilpailut; sekaduppelin SM-kisat sekä SMsarjan loppuottelut, jotka heitettiin ”Järvenpään
petankkikeskuksessa”
Rantakahvila
Terninan pihakentillä, jossa finaalit heitettiin.
Telttabuffettikatoksessa tapahtuivat samalla
juhlamuodollisuudet.

Mestariheittäjä Samuli Kankkusen tyylinäyte.
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Eki-sedän hoivissa Sirpa ja Mauri Moisio, Erkki Hätönen
(pj) sekä Laura ja Mira Kyllönen.

SM-sarjan
16
joukkueesta
PSC:llä
oli hallussaan kolme paikkaa, mikä toi
loppukilpailussa myös kulta-, hopea- sekä
pronssimitalin. Voittajajoukkueen Liitto lähetti
Suomen edustajaksi Portugalin MM- kisoihin;
Iivo Paaso, Arttu Poikolainen, Tuukka Ylönen
ja Markus Lähdesniemi
Lahden SM-kisaviikolla 2000 saavutettiin
mm. yleisen duppelin kolmoisvoitto, yleisen
singelin kulta, ja naisten singelin kulta.
Kymmenennen
Järvenpää-duppelin
juhlakilpailun kaksoisvoitto jäi PSC:n pelaajille;
Miikka Kouvonen ja Kimmo Rantanen
kuittasivat pääpalkintostipendin.
Syksyllä 2000 seurojen SM-kilpailussa
Myllykoskella PSC saavutti pistemäärän 3,mikä
tarkoitti, että seura voitti silloin kaikki pelimuodot;
singelin, duppelin ja trippelin
– vaikka
PSC:n “kärkijoukkue” olikin samaan aikaan
Portugalin MM-kisoissa.
Seura-SM-voittoja on PSC:n nimissä vuosilta
1996, 1997, 1999, 2000, 2001 ja 2009.

PSC:n 200. jäsen Juho Komppa saa liittymislahjan
puheenjohtaja Riitta Peksiev-Seleniukselta.

Kilpailutoiminta 2000-luvulla
Alkuvuosien menestysjuhlat
2000-luvun alkaessa PSC:n kilpailutoiminta oli
voimissaan, mistä esimerkkinä toimivat edellisen
juhlavuoden 2000 kilpailusaavutukset kahden
singelimestaruuden sekä yleisen duppelin ja
SM-sarjan kolmoisvoittojen muodossa päättyen
Myllykosken jalkapallohallissa saavutettuun
Seura-SM-voittoon historiallisella kolmen
lajivoiton tuloksella. Myös kansainvälisellä
rintamalla PSC:n pelaajat niittivät menestystä
Tuukka Ylösen, Iivo Paason ja Arttu Poikolaisen
voittaessa
Pohjoismaiden
mestaruuden
yleisessä sarjassa ja Kimmo Rantasen
tehdessä saman juniorisarjassa.

Samuli Kankkusen kanssa. Kauden kruunasi
jälleen Myllykoskella saavutettu Seura-SMmestaruus trippelimestareiden sekä Miikka
Kouvosen, Juha-Pekka Siron ja Jari Häkkisen
voimin. Vuonna 2002 Kuopion SM-kilpailuissa
mestaruudet jäivät PSC:ltä saavuttamatta
mutta Hämeenlinnan SM-sekaduppelissa
voiton veivät PSC:n Satu ja Antti Lehtonen.
Seura-SM:ssä Järvenpään joukkue jäi
niukkaakin niukemmin kakkoseksi tasapisteillä
Linnan Petanquistien taakse.
Kilpailutoiminnan kuihtuminen
Seuran
pääasiallisen
tulonlähteen
bingotoiminnan ajauduttua ongelmiin ja
lopulta toiminnan lopettamiseen myöskin
kilpailutoiminnassa
jouduttiin
kipeiden
päätösten eteen. Kaudelle 2003 lähdettäessa
PSC joutui taloudellisista syistä luopumaan
kaikista kolmesta paikastaan yleisessä
mestaruussarjassa. Tämän seurauksena PSC:
n kilpapelaajat olivat pakotettuja hakeutumaan
toisiin seuroihin, mikä aiheutti sen, että
vuosina 2003-04 PSC ei esiintynyt tuloslistojen
kärjessä.

Palkintopallilla pelkkiä PSC:n pelaajia SM-duppelin
jälkeen. Vasemmalta Kimmo Rantanen, Miikka Kouvonen,
Samuli Kankkunen, Arttu Poikolainen, Juha-Pekka Siro
ja Jari Häkkinen.

Menestys jatkui seuraavinakin vuosina 200102 siitä huolimatta, että osa seuran menestyksen
takuumiehistä
siirtyi
helsinkiläisseuroihin
Helsinki Bouleen, Suomen Lisenssipelaajiin
SLP:hen sekä vasta toimintansa aloittaneeseen
uuteen helsinkiläisseuraan Helsingin Petanque
Klubiin. 2001 Lahden SM-kisaviikolla yleisen
sarjan trippelimestaruuden veivät PSC:n
Marko Jakonen, Tatu Kuusisto sekä Seppo
Lindman ja sekaduppelin mestaruuden
Mira Kyllönen yhdessä HeBoon siirtyneen

Korkeimmalla pallilla PSC:n juniorit Kenshi Kobe, Laura
Kyllönen ja Joel Anttonen.

Juniorit ja uusi nousu
Kilpailutoiminnan ollessa pienellä tauolla
harrastustoiminta
Järvenpäässä
jatkui
vahvana ja uuden nousun siemenet löytyivät
viikkopelien kautta seuran toimintaan tulleista
junioreista. Kouvolan SM-kisoihin 2005 heistä
oli jo kasvanut voittoon kykeneviä pelaajia ja
niinpä Laura Kyllönen, Kenshi Kobe ja Joel
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Anttonen juhlivat kisoissa muun menestyksen
ohella
junioreiden
trippelimestaruutta.
Juniorisarjan rinnalla käyttöön otettu uusi
nuorempien junioreiden sarja osoittautui PSC:
lle menestyksekkääksi Laura Kyllösen ja Joel
Anttosen kerätessä mitaleja tässäkin sarjassa.
Myös PSC:n naispelaajat palasivat muutaman
vuoden tauon jälkeen huipulle Mira Kyllösen ja
seuraan palanneen Mirva Näsilän voimin.
Vuosina 2006-08 PSC:n juniorit ja naiset
jatkoivat vahvaa esiinmarssiaan napaten
useita mestaruuksia sekä kasapäin muita
mitaleita Helsingin Herttoniemessä 2006,
Mikkelissä 2007 ja Helsingin Kaisaniemessä
2008 järjestetyissä SM-kisoissa. Mm. Laura
Kyllönen, Salim Fadillioglu ja Mirva Näsilä
palkittiin kilpailujen parhaan pelaajan tittelillä
omissa sarjoissaan. Myös satunnaista
menestystä yleisen sarjan puolella alettiin
saamaan erityisesti seuran oman kasvatin
Marko Jakosen palattua PSC:n riveihin. Uusi
aluevaltaus PSC:n menestystarinassa tehtiin
2007 Hämeenlinnassa seuran pitkän linjan
pelimiesten Simo Kukkosen ja Esa Kouvosen
voittaessa veteraanien SM-duppelin. Voitto sai
jatkoa myös 2008 Kaisaniemessä mestaruuden
uusimisella ja näin PSC oli lopulta noussut
huipulle myös veteraanipetankissa.

menestystä sarjatoiminnan puolella PSC:n
kivutessa yleisessä sarjassa II-divisioonatasolta
mestaruussarjatasolle kahdessa vuodessa
2006-07. Uutta nousua rakentamassa olivat
junioreiden Joel Anttosen, Kenshi Koben
ja Salim Fadillioglun lisäksi kokeneemmat
Marko Jakonen, Antti Riihikanto sekä Henry
Myyryläinen. Vastaavasti Joel ja Salim nostivat
Ari Luoman ja Mikael Paakkasen avustamana
toisenkin PSC:n joukkueen mestaruussarjaan
2007-08. Myös naisten mestaruussarjassa
menestys oli huikeaa PSC:n tyttöjen Mira ja
Laura Kyllösen, Ninna Hätösen, Mirva Näsilän
voittaessa sarjamestaruuden sekä 2006 että
2008 Pia Anttosen vahvistamana.

PSC:n 2000-luvun menestyksen arkkitehti Marko
Jakonen (keskellä) suunnittelee heittoaan rinnallaan
joukkuekaverit Juha-Pekka Siro (vas.) ja Mikael
Paakkanen.

Veteraanijyrät Simo Kukkonen ja Esa Kouvonen
Kaisaniemen SM-kisoissa.

Systemaattinen kilpailutoimintaan panostaminen toi mukanaan myös kovasti tavoiteltua
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Viime vuosi ja paluu huipulle
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen
kääntyessä lopuilleen PSC vakiinnutti jälleen
paikkansa
valtakunnan
ykkösseurana
järvenpääläisten Samuli Kankkusen ja JuhaPekka Siron tehdessä paluun PSC:n riveihin
yhdessä helsinkiläisten Arttu Poikolaisen
ja Iivo Paason kanssa. Tuloksena oli heti
2009 Suomen Cupin voitto ja edustuspaikka
kansainvälisessä Eurooppa Cupissa, johon
em. nelikon lisäksi osallistuivat Marko
Jakonen, Mari Lohman, Ninna Hätönen ja Jussi
Lehti. Nizzassa pelatussa karsintalohkossa
kohdattiin paikallinen maailmanmestareilla

varustettu DUC de Nice sekä Pro Petanque
Wien. Vain lohkovoittajan jatkaessa eteenpäin
PSC:n tie tyssäsi 0-4 tappioon DUC:stä,
vaikka wieniläisjoukkue voitettiinkin 4-0. Sama
edustuskuusikko nappasi myös yleisen sarjan
mestaruuden PSC:lle yhdeksän vuoden tauon
jälkeen ja Järvenpäässä järjestetyissä SeuraSM-kotikisoissa Antti Riihikannolla vahvistettu
joukkue valloitti seuramestaruuden PSC:lle
kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Myös PSC:n
ikämiehet jatkoivat vahvoja otteitaan valloittaen
veteraanien
mestaruussarjan ykköstilan
joukkueella Esa Kouvonen, Simo Kukkonen,
Ari Luoma ja Leevi Myllymäki.
Lähdettäessä kohti juhlavuoden 2010
koti-SM-kisoja PSC on vahvassa iskussa
valloitettuaan talvella Suomen Cupin ja
Eurooppa Cupin edustus odottaa jälleen heinäelokuun vaihteessa Tanskan Hvidovressa
järjestettävässä karsintalohkossa. Nähtäväksi
jää, millaisen jatkon PSC:n kisamenestykseen
kotikisat juhlavuonna 2010 tuovat tullessaan.

Kolme
singelin
Suomen
mestaria
samasta perheestä; Mira Kyllönen naisten
sarjassa, Laura nuorempien junioreiden
sarjassa ja Samuli Kankkunen yleisessä
sarjassa Mikkelin SM-kisoissa.

tta ä!
o
u
yli 60 v ääss
Jo
enp
v
r
Jä

www.puutavaraliiketvainio.fi

• sahattua, höylättyä ja
painekyllästettyä puutavaraa
• rakennuslevyt, rakennusmuovit ja
eristeet ym
• levyjen sahauspalvelu
• kuljetuspalvelu
• peräkärry käyttöön veloituksetta

Palvelemme ma-pe 8- 17, la 9-13 (heinäkuussa la suljettu)
Aavasaksantie 5, 04410 Järvenpää, p. 09 2797 340
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Viljo – Eläinlääkäreiden
Praktiikka- ja Kirjanpito
-ohjelmisto

Viljo Praktiikka- ja Kirjanpito -ohjelmisto sopii yksittäisen eläinlääkärin praktiikan hoitamiseen.
Viljoon kirjaat sekä lemmikkieläinten että tuotantoeläinten hoito- ja laskutustiedot helposti.
Lisätietoja löydät osoitteesta www.viljo.net.

VILJO Praktiikkaohjelmisto

Urheilutie 6, PL 25, 01301 VANTAA, puh. 020 747 2300, www.mloy.fi

Viljo Praktiikka- ja Kirjanpito-ohjelmisto
Internet: www.viljo.net
Sähköposti: asiakaspalvelu@viljo.net

