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Pääkirjoitus

Hallitus 2000

Tiedettä peliin

Pertti Taipale, puheenjohtaja
Ilomäentie 7 A 11, 00840 Hki,
pk 09-6212123, pt 09-7744480,
050-3374778, fax 09-77444848

Urheilu teknistyy, niin myös petanque.
Matti Törrönen on paneutunut heittosuoritukseen tietokoneavusteisesti
matematiikan ja fysiikan lähtökohdista. Pentiumit ja taulukkolaskentaohjelmat murskaavat lukuja käsitellen
käden heiluriliikkeitä, kuulan lähtökulmia, lentoratoja, nopeuksia, jouleja,
grammoja ja senttejä.
Kehitteillä on myös elektroninen kuula. Se on oikean kuulan kokoinen ja
painoinen ihmekapistus varustettuna
antureilla, mikroprosessorilla, näytöllä
ja paristolla. Kuula heitetään esimerkiksi muutaman metrin päässä olevalle patjalle ja heiton jälkeen se kertoo mm. kierteiden kokonaismäärän
ja niiden huippuarvon per sekunti jne.
Sitten näemme ihan oikeasti, kenellä sitä jengaa on ja kenellä ei.

Uusia lehden tekijöitä
Uutta päätoimittajaa ja taittajaa on
haettu pitkin talvea. Allekirjoittanut on
joutunut/päässyt sensorttiseen päivätyöhön, että tämä toinen sivu-urakka alkaa käydä turhan rasittavaksi.
Yölliset näpyttelyhetket ja inspiraation hakemiset käyvät muutenkin jo vähän liikaa niinsanotusti keuhkojen ja
maksan päälle... Pari innokasta avustavaa toimittajaa on onneksi ilmoittautunut, eli Jyrki ja Miikka. He harjoittelevat hommaa nyt ensin parin numeron ajan ja ottanevat tulevaisuudessa enemmänkin vastuuta. Myös Soikkelin Mikon voi jo laskea kuuluvaksi
toimituskuntaan valokuvaajan ominaisuudessa.
Tässä numerossa on
paljon luettavaa ja tietoa siitä, miten tulla lajin taitajaksi. Käyttäkää
hyväksenne.

Kannen kuvat Helsinki - Tukholma
-kaupunkiottelusta - Mikko Soikkeli

Anja Parviainen, varapj.
Lehtikummuntie 32 A, 01690 Vantaa, pk 09-8782073, 0400-286141
Pentti Kuvaja, sihteeri
Karakalliontie 5 H 91, 02620 Espoo,
pk 09-598880, pt 09-82824040
Päivi Kaunisto, PR-toiminta / länsi
Nokkalantie 10 A 4, 32210 Loimaa
kk, 040-5120874, pt 02-76057231
Harri Koivunen, valmennustoim.
Lauttakylänkatu 27, 32700 Huittinen, 040-7135166
Miikka Kouvonen, nuorisotoiminta
Porthaninkatu 13 A 7, 00530 Hki,
pk 09-2910414, 050-5646750
Kimmo Ollikainen, valm.toim.
Kalkkihiekantie 1 D 50, 00980 Hki,
pk 09-315437, pt 09-1552073,
050-3654073

Julkaisija:

Suomen PétanqueLiitto SP-L r.y.
PL 196, 00251 HELSINKI
Puh. 050-3374778
http://home.icon.fi/petanque/
MERITA Kaivopuisto HKI
101630-77002
Päätoimittaja, taitto:
Jukka Pöyry, Lettokatu 4,
15340 Lahti, pk 03-7563323,
pt 050-5963855, fax 0331392072,
e-mail: jpoyry@sci.fi
Painopaikka:

Jukka Pöyry, tiedotus, SM
Lettokatu 4, 15340 Lahti,
pk 03-7563323, 050-5963855

Lahden Kirjapaino ja Sanomalehti
Oy, Haapalankatu 3, 15240 Lahti,
Puh. 03-7834000

Ismo Ristolainen, taloustoiminta
Norbergintie 4 as 5, 15550 Nastola,
pk 03-7624702, pt 0105337430,
040-5070394

Painosmäärä: 2000 kpl
Ilmoitushinnat:

Jukka Salminen, kilpailutoiminta
Mäystinkuja 7, 50160 Mikkeli,
pk 015-211884, 050-3453362

Takasivu
Kokosivu
1/2 sivua
1/4 sivua
1/8 sivua

Veikko Staven, PR-toiminta / itä
Okatie 7, 46900 Anjalankoski,
pk 05-3673644, 0400-700994

Alennukset jäsenseuroille:

Liiton toimisto:
Hannu Laukkanen, Lastenkodinkatu 2 H 10, 00180 Helsinki, 092413447, laukkha@hotmail.com
(laskutus, maksuliikenne, kirjanpito,
jäsentiedotteet, osoiterekisterit, lisenssien jakelu, liiton matkat ym)

Kilpailukutsut
Muut ilmoitukset

1800 mk
1500 mk
800 mk
600 mk
400 mk

-40 %
-20 %

Seuraavat numerot:
Nro 2/2000: noin 8.6.2000
Nro 3/2000: noin 3.8.2000
Nro 4/2000: noin 26.10.2000
Aineistot 3 viikkoa aikaisemmin
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PJ:n palsta
Missä on maan toimivin
petankkipuisto ?
Kevät kuorii puistokäytäviä esiin ja viidakkorumpu kertoo väliaikatietoja siitä, missäpäin kaupunkia aurinko on sulattanut esiin
sopivan kulman potkupallokenttää kevään
avauspelejä varten. Kesän harjoitteluaikatauluja aletaan suunnitella ja kaikille sopivia peliaikoja lyödään lukkoon. Mistä löytyy
se puisto, johon kuka tahansa voi kerran
viikossa suunnistaa omat kiiltävät kuulat
kassissa ja päästä mukaan peliin, sekä
saada jopa jonkinlaista perusohjausta taktisiin ratkaisuihin? Paikka missä säännöllisesti joka viikko tapahtuu. Uuden pelurin
kynnys on korkea. Firmaliigat ovat kovassa suosiossa varmaan juuri siksi, että ne
tarjoavat muutaman kuukauden aikana
kerran viikossa sen varman ja tutun paikan, jonne voi tulla ja pääsee varmasti pelaamaan ja tasokkaampiakin pelejä seuraamalla saa sitä taktistakin näkemystä. Mutta mitä kun nämä kerrat eivät riitä ja herkkua halutaan lisää? Mistä puistosta löytyy
se jalostamo, joka hioo innokkaasta aloittelijasta uuden kilpapelurin? Näitä tarvitaan
ja heistä petankkipyramidimme saa aina
tarpeellista materiaalia leveään kivijalkaansa.

Pertsa (oikealla) toimi myös kevätliittokokouksen puheenjohtajana,
kun hommaan lupautunut(?) naisväki nukkui pommiin.
Vasemmalla liiton toimistoa hoitava Hannu Hana Laukkanen.

Lehden uudet avustavat toimittajat:

Kaikista harrastajista ei tarvitse tulla kilpapelaajia ja vähintäänkin yhtä tärkeää olisi
löytää se paikka, jossa uudet yrittäjät voisivat ryhtyä harrastamaan petankkia ihan
vaan virkistysmielessä ja kevyenä kuntoilu- ja seurustelumuotona. Petankki kuntoilumuotona on alue, jolla on paljon tehtävää.
Heittäisin nyt takatalven viimeisillä lumilla
haasteen kaikille jäsenseuroillemme. Mikä
seura pystyy marraskuun liittokokoukseen
mennessä perustellusti osoittamaan, että
se pyörittää maan toimivinta petankkipuistoa? Jonkinlainen papukaijamerkki on varmasti paikallaan seuralle, joka tällä alueelta saa näyttöä aikaiseksi. Uuden vuosituhannen käynnistyttyä vanhat saavutukset
on tässä kisassa unohdettu. Niistä kiitetään
ja niitä muistetaan lämmöllä, mutta uudet
2000-luvun näytöt ratkaisevat ja erityisesti
nuorista saa lisäbonusta.

Jyrki on vielä melko tuore naama petankkipiireissä. Hän on
aloittanut lajin harrastuksen
vasta pari vuotta sitten. Hän
työskentelee freelance-toimittajana ja on harrastemielessä
tehnyt jo muunmuassa oman
seuransa espoolaisen PEESIn
seuratiedotteita.

Miikka lienee kaikille tuttu
kentiltä jo vuosien takaa. Hän
on toista vuotta mukana liittohallituksessa ja vetää sen
nuorisotoimintaa. Hän on
opiskellut viestintää ja kirjoitellut mm. kasvattiseuransa
PSC Järvenpään tapahtumista paikallislehtiin.

Jyrki Matikainen
Tiistilänkuja 1 B 1
02230 Espoo
050-5838185

Miikka Kouvonen
Porthaninkatu 13 A 7
00530 Helsinki
050-5646750,
mkouvonen@iobox.fi

4

1  2000

Petanquen imago?

... ja muuta pohdintaa

Kaikilla lajimme edes jotenkin tuntevilla - jotka eivät välttämättä
ole sitä edes ikinä itse kokeilleet - on jonkinlainen käsitys sen
syvimmästä olemuksesta. Monet tiettävästi pitävät sitä vain vanhojen ukkojen puuhasteluna muun kosteamman viihdykkeen
ohessa. Jotkut väittävät sen olevan myös huippu-urheilua.
Tikanheitto, biljardi, keilailu jne. Siinä muutamia muita lajeja, jotka jakavat kanssamme saman imago-ongelman enemmän tai vähemmän. Ja
kuinka ollakaan, kaikki sattuvat olemaan juuri sellaisia lajeja, joita voi
harrastaa muki toisessa kädessä.
Petanquen imagoa on Suomessa
luotu noin parikymmentä vuotta, näkyvimmin maamme tuhansilla terasseilla ja kesämökeillä, ikävä kyllä se
muki kädessä. Sinne ei lajiliiton ja
seurojen vaikutusvalta juurikaan ulotu, vaikka kuinka niin haluaisimme.

Saako pelatessa ryypätä?
Petanquen kansainväliset pelisäännöt sen paremmin kuin Suomen Petanque-Liiton omatkaan kilpailusäännöt eivät suoranaisesti kiellä kilpailemista päihtyneenä. Tilanne on sama
useimmissa muissakin lajeissa, vain
moottoriurheilun, ammunnan ja nykyaikaisen 5-ottelun säännöissä asia on
selkeästi määritelty. Meillä esimerkiksi vain alkoholin nauttiminen kilpailualueella on kiellettyä, mutta parin tuopin tyhjentämistä viereisellä terassilla pelien välissä ei ole juurikaan kontrolloitu.
Tilannehan on kuitenkin se, että kansainvälinen lajiliittomme FIPJP pyrkii
mukaan Olympialiikkeeseen ja on
siksi sitoutunut sen tiukkoihin sääntöihin asiassa. Myös oma liittomme
on sitoutunut mm. SLU-jäsenyytensä kautta yleisiin urheilun etiikkaa
sääteleviin määräyksiin. Lisäksi kaikissa urheilulajeissa, myös petanquessa, epäurheilijamainen käytös
on rangaistavaa ja päihtyneenä pelaaminen on kiellettyä ilman muuta
jo pelkästään tämän pykälän kautta,
ainakin virallisissa kilpailuissa.

Saako ryypätessä pelata?
Hyvä on, kilpailuissa siis kilpaillaan
eikä läträtä viinan kanssa. Mutta lajin
orjia kun monet olemme, niin useinhan vapaa-aikana käy niin, varsinkin
kauniina kesäiltoina, että haetaan
kassillinen kaupasta ja parkkeerataan se sopivan hiekkakentän reunalle. Tai vaihtoehtoisesti haetaan tuopit tiskiltä - ja kaivetaan kuulat esiin.
Lajimme imagon kannalta se ei välttämättä siis ole hyvä asia. Mutta kivaahan se on. Ainakin silloin tällöin,
vai mitä? Ja mahdotonta kieltää.

Urheilua vai ei?
Pelaajien jakamista huippuihin ja harrastajiin on peräänkuulutettu silloin
tällöin. Yleensä hyvinkin eri tasoilla
olevat joutuvat pelaamaan keskenään samalta viivalta aloittaen. Monenko muun lajin SM-kilpailuissa voivat alkukierroksilla olla vastakkain
hallitsevat mestarit ja kuukausi sitten
lajin aloittaneet?
Petanquen SM-kisoissa ei yleisömäärillä juurikaan juhlita. Ei ole kymmentätuhatta fania eteläkatsomossa luomassa suuren urheilujuhlan tuntua.
Jossain muussa pienessä lajissa voi
olla 20 kilpailijaa ja 200-päinen yleisö. Mutta meillä taitaa olla juuri päin-

Urheilun ja alkoholin suhde ei ole uusi
ilmiö. Jo aikanaan Lauri "Tahko" Pihkalalta kysyttiin nuorten urheilijoiden
alkoholinkäytöstä. Pihkalalla oli tähänkin vastaus: "Parempihan se on,
että urheilevat ja ryyppäävät kuin, että
vain ryyppäisivät."
SLU:n Verkkolehti http://www.slu.fi/

vastoin ja SM-kisojen tunnelma synnytetään pelkästään 200 pelaajan
voimin. Siksi nykyinen systeemimme
- kaikki yhdessä - lienee kuitenkin
hyvä ainakin SM-kisojen osalta.
Mutta muissa pikkukisoissa tasoerot
ja 4-6 joukkueen tuntikausia kestävät alkulohkot ovat hyvin turhauttavia
taitaville pelaajille. He ovat tulleet hakemaan vain voittoa ja arvostaisivat
pelitapana paljon enemmän suoraa
cuppia. Toiset taas tulevat kisoihin
pelkästään harrastemielessä ja siksi, että saisivat pelata paljon pelejä.
Menneenä talvena eräänlaista jaottelua on jo kokeiltu menestyksellä
joissakin hallikisoissa. Pääkilpailu alkaa aamulla suorana cuppina ja harrastelijatkin ovat tietysti tervetulleita
siihen, jos haluavat mitata kuntoaan
huippuja vastaan. Palkintoina ei ole
mitään turhaa krääsää, vaan pelkästään palkkionmetsästäjien arvostamia stipendejä. Toinen kilpailu alkaa sitten pari-kolme tuntia myöhemmin. Sen pelimuotona on perinteinen
alkulohkosysteemi ja siihen voivat
osallistua ykköskilpailusta pudonneet
ja muut pelkkää peli-iloa hakevat harrastajat. Palkinnot eivät ole niin tärkeitä, mutta tietenkin mitalit, pokaalit
ja kunniakirjat kelpaavat.

Jakautuminen?
Lajimme on siis varsin kaksijakoinen,
sekä kovaa kilpaurheilua että rentoa
harrastelua. Pitäisikö nämä todella jakaa kahdeksi erilliseksi lajiksi? Jopa
kahdeksi erinimiseksi lajiksi? Nimethän meillä olisi jo oikeastaan valmiinakin: Petanque ja Petankki! Kilpailuissa kävijöitä kutsuttaisiin vastaavasti
petanquisteiksi ja muki kädessä heitteleviä petankisteiksi. Eikös tämä
käytäntö selkiyttäisi tilannetta ainakin
hieman?
- Moi, tuletko huomenna meidän
olutseuran petankkikisoihin?
- Sori, en mä pääse, kun mä lähden
Loimaalle petanquekisoihin.
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Kaksi kulkijaa
Yleisölaji?

Ohikulkijoita petanquetapahtumissa
on usein runsaastikin, mutta onko laji
heidän silmissään mielenkiintoista
seurattavaa vaiko vain asiaan vihkiytyneen sisäpiirin salamyhkäistä ja käsittämätöntä puuhastelua?
Keskitalvella tuli katseltua Eurosportilta curlingin MM-finaalit. Vaikka laji
olikin minulle outo, oli sitä silti ihan
mielenkiintoista seurata. Pelin idea
selvisi hyvin äkkiä. Joukkueiden pelivälineet eli kivet erottuivat selkeästi
eri värisinä. Maalialue oli piirretty jäähän sisäkkäisinä ympyröinä. Mittanauhaa ei tarvittu kertaakaan ja kotikatsomostakin näki selvästi, kenen
kivi milloinkin oli ykkösenä.
Toisin on petanquessa. Snadi ei tahdo TV-kuvassa erottua, ei ainakaan
kauempaa kuvatuissa yleisnäkymissä. Pelitilanteen hahmottaminen on
usein vaikeaa katsomossa. Sivusta
tarkasteltaessa kuulien sijaintia snadiin nähden on monesti mahdoton arvioida. Eikä joukkueiden kuulia edes
erota toisistaan, meneväthän ne
usein sekaisin pelaajilta itseltäänkin.
Muutenhan petanque ja curling ovat
hyvin samantapaisia pelejä, mutta
edellä mainittujen seikkojen takia esimerkiksi Eurosportin ohjelmapäälliköllä ei liene suurtakaan vaikeutta valita, kumman lajin seuraavista MMkisoista televisiointisopimus tehdään.
Aikanaan eräs englantilainen TV-sarja kertoi elämästä Provencessa. Yhdessä jaksossa pelattiin petankkia ja
kuvausta varten oli hankittu kuusi tosi
kiiltävää ja kuusi aivan mustaa kuulaa. Mutta kaikkihan me tiedämme,
että totuus on tasaisen harmaa. Ehkä
joku kuulamaahantuoja voisi kertoa,
olisiko eriväristen - ja värinsä pitävien - kuulien tekeminen edes teknisesti mahdollista? Voisiko pelaajia/joukkueita vaatia hankkimaan kahdet eriväriset kuulat ja käyttämään arvottua
vaihtoehtoa kaikissa kilpailuissa?
JP

- Päivää.
- Ikävää tämä kättely.
- Sanoo voittamaton kuuluisuus.
- Pelikavereiden vika.
- Kiva etukuula?
- Homma hanskassa.
- Oot juonu.
- Omaan kierteen jota kuppikuntani arvostaa.
- Ei oo nurkkakuntaisuutta.
Liitto sano.
- Kuka tässä kännissä on?
- Mitä sitä selvänä, päissäänkin
pärjää.
- Väittävät ettei oo selvien kiva
katella humalaisia.
- Urheilun pidä hauskaa ollakaan.
- Kippis.
- Päivää.
- Sinulla on tekniikkavirheitä.
- Mitä sinä siitä tiiät?
- Minä olen heitonsekottaja.
- Jaa, valmentajako?
- Eiku heitonsekottaja.
- Vai niin, ammu.
- No kai nyt tekniikkavirheellä.
- Mitäpä heitonsekottaja tekee?
- Kattoo ettei kukaan opi.
- Aina joku saattaa.
- Mainetta meille.
- Sitten riittää kusetettavia?
- Et sie tekniikkavirheinen tyhmä ole.
- Miten se siihen liittyisi?
- Tekniikkavirheiset tahtovat olla.
- Päivää.
- Huono kenttä.
- Oli meijän teikki.
- Huono kenttä siitä nähen.
- Helppo tulla.
- No kai nyt vierittämällä.
- Tämä mitään keihäänheittoa ole.
- Ranskassa on.
- Mitä se tähän?
- Arvostavat enemmän.
- Mutta menee minne sattuu.
- Ei kuulu tähän.
- Päivää.
- Päivää, pitäs rinkiin päästä.
- Mitä siellä?
- Sitä kautta Eurooppaan juomaan.
- Eivät huoli maalaisia.
Salakaro

Rakennetaan
petankkistadion!
Johonkin pyydettiin lyhyttä petankkikentän rakennusohjetta. Sellainen
tehtiin ja laitetaan se nyt tähänkin:
Petankkia voi pelata melkein millä
tahansa hiekkapohjaisella alueella,
pihalla, parkkipaikalla, puistokäytävällä, jalkapallokentällä jne. Sitä varten on myös helppo rakentaa aivan
oman pelipaikkansa:
Pieni kenttä voi olla kooltaan esimerkiksi 10 x 15 m. Siinä sopii pelaamaan
yhtä peliä oikein ruhtinaallisesti, kahta kerrallaan ihan hyvin ja kolmeakin
tarvittaessa. Kentän ulkoreunat voi
tehdä esimerkiksi painekyllästetystä
4x4 tuuman lankusta tai vanhoista
sähkötolpista tai ratapölkyistä, vaikka kaksi päällekkäin. Ulkoreuna estää kuulien karkaamisen pois pelialueelta. Hiekka voi olla esimerkiksi hyvin tiivistyvää 0-8 mm mursketta tai
kivituhkaa. Tulostauluna toimii hyvin
peltilevy, johon on piirretty asteikko 013 ja kaksi magneettia, joita siirretään
levyllä tilanteen mukaan. Vielä muutama penkki kentän reunalle ja viihtyisä petankkistadion on valmis.
JP

Runontapainen
Oi, jos mä takaisin saisin sen
ajan, kun petankki mulle oli tuntematon. Ne kuulat, joita puistoissa viskeli toiset, ne käsissä turmion tuottava on.
Ennen minä lauloin kuin lintunen
pieni, joka pesästään maailmalle
lentänyt on. En tiennyt minä silloin, että petankki milloin se minutkin pauloihinsa ottava on.
Onneni tähdet ne taivaalla sammui, kun petankin tielle mä joutunut oon. Sinä tyttöni kallis, mulle
anteeksi anna, vaikka petankisti
olen minä auttamaton.
Onneton kuulanviskoja
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Nuorisoasiaa
Viime syksynä Suomen juniorit
saavuttivat Thaimaan Phuketissa
MM-pronssia kuten suurin osa petankisteista varmaan tietääkin, toinen juttu taas on se tajuammeko
kuinka loistava saavutus se oikeastaan olikaan.
Kisat voittaneessa Ranskassa on 46
631 juniorilisenssin omaavaa pelaajaa, kaksien edellisten kisojen mestarimaassa ja kisoissa Suomelle pudonneessa Espanjassa vastaava
luku on 3 160. Meillä juniorilisenssejä on 63! Pohjoismaistakin ainoastaan Norjassa on vähemmän juniorilisenssejä, 28, kuitenkin juniorimme
ovat perinteisesti Ruotsin kanssa hallinneet Pohjoismaiden mestaruuskisoja.
Luvut kertovat karua kieltään siitä että
junioreita on maassamme huolestuttavan vähän, mutta kuten tuloksetkin

osoittavat niin taidoiltaan suomalaisten juniorihuippujen ei tarvitse nöyristellä ketään. Pelkällä onnella ei samalla joukkueella oteta MM-mitalia ja
voiteta Pohjoismaiden suurinta avointa turnausta yleisessä sarjassa. Eniten huolestuttaakin tulevaisuus, osa
junnuhuipuistamme on jo tänä vuonna yli-ikäisiä juniorisarjaan, osa on
lähivuosina samassa tilanteessa. Kun
on huomattu että Suomestakin lahjakkuuksia löytyy sekä tätä nykyä jo
myös hyvää valmennustietouttakin,
niin tulevaisuus olisi turvattava seurojen ja liiton nuorisovaliokunnan yhteistyöllä.
Allekirjoittanut kyseisen valiokunnan
puheenjohtajana on useaan otteeseen lähestynyt seuroja seurapostin
yhteydessä ja yrittänyt saada vireille
yhteistyötä toistaiseksi siinä onnistumatta. Yhteistyöstä kiinnostuneita
seuroja on osoittautunut olevan vali-

tettavan vähän valtakunnallisen nuorisotoiminnan kohentamiseksi.
Nuorisovaliokunnan tavoitteena on
luoda valtakunnallinen lista niistä
paikkakunnista ja seuroista joista
koulut ja muut nuorisoyhteisöt voisivat halutessaan saada lajiopastusta.
Nuorisovaliokunta on valmis tarjoamaan kaikille mukaan ilmoittautuville
seuroille ja henkilöille täyden tukensa budjettinsa puitteissa sekä materiaali- että välinepuolella. Toisena
vaihtoehtona on se että jatkamme
kaikki omilla tahoillamme kuten ennenkin toivoen parasta. Itse jaksan
kuitenkin vielä uskoa että seuroissamme on aktiivisia ihmisiä ja toivon
että onnistun tavoittamaan teidät,
hyvät seura-aktiivit, näin lehden välityksellä.
Miikka Kouvonen
Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja

Kokouskuulumisia ja muita päivityksiä
Syysliittokokous
pidettiin sunnuntaina 21.11.1999 Järvenpäässä. Edustettuina oli 26 seuraa, joilla oli yhteensä 80 ääntä. Kokous kesti 6 tuntia 45 minuuttia. Pertti
Taipale valittiin taas yksimielisesti
puheenjohtajaksi jo neljännelle kaudelleen. Hallituksen muu kokoonpano ja työnjako löytyvät sivulta kaksi.
Varajäseniksi valittiin Jari Nieminen
ja Henrik Gripenberg. Tilintarkastajiksi valittiin uudestaan HTM Veikko
Pollari ja Hannu Laukkanen.

Kevätliittokokous
pidettiin sunnuntaina 26.3.2000 Helsingin hallilla. Edustettuina oli 15 seuraa, joilla oli yhteensä 52 ääntä. Kokous kesti hieman reilut kaksi tuntia.
Hyväksyttiin edellisvuoden toimintakertomus ja tilit ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Liiton toimistoa hoitaa Toiminimi
Maisteri Laukkanen (yhteystiedot s.
2). Tämän vuoksi syksyllä liiton tilintarkastajaksi valitun Hannu Laukkasen tilalle uudeksi tilintarkastajaksi
valittiin Astra Herrala.

Muita tekijöitä:
Valmennustoiminta
- miehet; Jari Nieminen
- naiset; Kimmo Ollikainen
- juniorit; Mika Sallinen, Arto Stenberg
- projekti 2001 (teinit); Matti Törrönen,
Anja Parviainen, Seppo Roponen ja
Tuukka Ylönen.
Kilpailuvaliokuntaa vetää Veli-Matti
Myllymäki, jäseninä ovat Jukka Salminen ja Ilkka Kankare.
Kurinpitovaliokunnassa ovat pelaajajäseninä Jari Häkkinen ja Päivi Kaunisto sekä tuomarijäseninä Juha
Komsi ja Hannu Laukkanen.

Kaikki liikkeelle!
Sponsorihankintaa ja mainosmyyntiä
tekevät kaikki kynnelle kykenevät
omilla tahoillaan. Tärkeimpinä kohteina ovat liiton kilpailumatkojen ja peliasujen rahoitus sekä SM 2000 Lahdessa. Kaikilta lajin harrastajilta toivotaan aktiivisuutta asiassa ja muistutetaan mahdollisuudesta 30 prosentin provisioon.

SM-tapahtuma Lahdessa
Kisojen vieminen pois pääkaupunkiseudulta ei suinkaan vähennä tapahtuman arvoa. Myös Lahdessa näkyvyys on erittäin hyvä ja odotukset tapahtuman suhteen ovat muutenkin
korkealla. Myymätöntä mainostilaa
kenttien reunoilla ja käsiohjelmassa
on vielä runsaasti! Lisätietoja allekirjoittaneelta.
Jukka Pöyry
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Aliarvostetut asettajat
Joukkuepeleissä juhlituimpia sankareita ovat yleensä maalintekijät. Tasaisesti puurtavat oman tonttinsa luotettavasti
hoitavat puolustajat jäävät vähemmälle huomiolle. Petanquen näyttävin heittosuoritus useimpien mielestä on iskuheitto eli ammunta. Ampujia voisikin luonnehtia lajimme
hyökkääjiksi ja asettajia puolustajiksi.
Pyysin muutamia suomalaisia pelaajia ja valmentajaguru Matti Törröstä
kertomaan mitä vaaditaan hyvältä
asettajalta ja mitä tuohon aliarvostettuun ryhmään pääsemiseen vaaditaan.
Pelaajien mielestä asettajalta vaaditaan rauhallista luonnetta ja ajattelukykyä, jonkun mielestä tulinen luonnekin voi olla mutta järkeä pitää silti
osata käyttää. Joidenkin mielestä
asettajan tulisi myös johtaa peliä.
Asettajaksi tullaan pelaajien mukaan
kovalla harjoittelulla.
Valmentaja Törrösen mukaan asettaja on joukkueen "aivot" joka luo
ensimmäisellä kuulallaan suunnan
koko kierrokselle. Tämän jälkeen
asettaja voi keskittyä enemmän pelin johtamiseen. Tosin asettaja voi joutua usein pelaamaan sen ratkaisevan
kuulan joka voi kääntää koko pelin
(esim. viimeinen ammunta tai "klossi"), Törrönen jatkaa. Täten Törrönen
luonnehtii asettajan joukkueen puurtajaksi joka pyrkii pitämään pelin
koossa ja tarvittaessa myös kykenee
ratkaisemaan otteluita. Rauhallisuus
ja tasaisuus ovat Törrösen mielestä
asettajalle hyviä ominaisuuksia, jotka usein karttuvat vasta kokemuksen
myötä.
Mitä muuta asettajalta vaaditaan jo
esille tulleiden asioiden lisäksi? Tottakai hyvää tekniikkaa ja kykyä erilaisiin heittosuorituksiin. Lisäksi hyvä
asettaja myös osaa neuvoa pelikavereitaan asioista joita tulisi huomioida
kentästä jolla pelataan, esim. missä
on hyviä alastulopaikkoja ja missä
taas ei missään tapauksessa kannata kuulaansa pudottaa jne.

Erilaisia asetustapoja ovat vieritys,
puolikorkea ja korkea asetusheitto.
Ne voidaan kaikki suorittaa joko kyykkyasennosta tai pystystä (tosin vieritystä käytetään harvoin pystystä).
Nämä kaikki heitot hyvän asettajan
olisi syytä hallita jotta pystyy pelaamaan hyvin kentällä kuin kentällä.
Jokaisessa asetusheitossa korostuu
yksi asia, alastulopaikan valinta eli
toisin sanoen sen paikan valinta jossa kuula koskettaa maata ensimmäisen kerran. Alastulopaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon kuulan lähtönopeus, lentorata sekä maaperän
luonne. Lisäksi sen tulee olla sellainen että vältetään kuulan suistuminen sivuun, osuminen kiveen, karkaaminen tai paikoilleen juuttuminen.
Kuulan kulkema matka alastulopaikasta määräytyy heiton korkeudella,
mitä korkeammalle heität, sitä vähemmän kuula vierii.
Korkea asetusheitto on vaikein kaikista, koska se vaatii tarkkaa etäisyy-

den arviointia ja hyvää kuulakontrollia sekä tekniikkaa, mutta samalla sillä voidaan pitkällä juoksulla taata paras suhde millä prosentilla kuulia pelataan tietylle säteelle etenkin vaikeammilla lentillä.
Vieritys taas on kaikista tarkin heitto,
jonka onnistumiseen toisaalta pienikin este voi aiheuttaa ratkaisevan vaikutuksen. Tämä heitto on erityisesti
osattava erittäin kovilla ja kaltevilla
kentillä.
Puolikorkea taas on tavallisin tapa
asettaa koska se on helpoin. On vaikeampaa arvioida kuulan vierimistä
vieritysheitolla ja vielä huomattavasti
vaikeampaa korkealla heitolla pudottaa kuula haluamaansa paikkaan
sekä vieläpä kontrolloida sen käyttäytymistä.
Kuten kaikesta ilmenee, asettajalta
vaaditaan useita eri asioita ja itse
asetusheitto on loppujen lopuksi äärettömän monen eri tekijän summa.
Itse asiassa asetusheitto onkin, hyvä
sellainen, paljon vaikeampi ja vaativampi suoritus kuin hyvä ja näyttävä
iskuheitto jota lähemmin tarkastellaan
seuraavassa numerossa.
Miikka Kouvonen

Ilmassa kuula kulkee suoraan, maassa useinkaan ei. Kuva kertoo sen, miksi korkea asetus on usein matalaa tarkempi, varsinkin epätasaisella / kivisellä / pehmeällä alustalla pelattaessa.
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Valmennusasiaa
Valmentajakoulutustilaisuus Toulousessa 2.-5.3.
Ranskan petanqueliitto (FFPJP) ja
kansainvälinen petanqueliitto (FIPJP)
järjestivät Ranskassa kansainvälisen valmentajakoulutustilaisuuden,
johon myös SP-L sai kutsun. Suomen
ja Ranskan lisäksi tilaisuuteen osallistuivat mm. Belgia, Luxemburg,
Sveitsi, Italia, San Marino, Tsekki, Israel, Tunisia ja Japani. Samaan aikaan järjestettiin myös tuomarikoulutustilaisuus, jossa olivat mukana edellisten lisäksi Ruotsi ja Espanja. Suomi ei osallistunut tähän tilaisuuteen.

Ohjelma
Tilaisuuden teemana oli valmennustilaisuuden järjestäminen. Kahden
ensimmäisen päivän aikana osallistujat suorittivat erilaisia heittoharjoitteita ja taktiikkaharjoituksia. Näissä
harjoituksissa pyrkimyksenä oli luoda pelinomaisia tilanteita, joita osallistujat joutuivat ratkaisemaan. Nämä
osiot olivat täysin vastaavia kuin mitä
Michel Aubert on käyttänyt kahdella
vierailullaan Suomessa.
Harjoitusten ohessa videoitiin heittäjien suorituksia. Harjoitusten jälkeen
nämä videoidut suoritukset katsottiin,
mutta niiden analyysi jäi varsin vähäiseksi. Harjoitteiden lisäksi osallistujille esiteltiin leikkimielinen kilpailu,
jonka avulla harjoittelua voidaan keventää.
Kolmantena päivänä ranskalaiset
esittelivät pelinseuranta ja analyysimenetelmänsä. Tämä järjestelmä on
perusteiltaan suomalaisille tuttu jo
Aubertin käynneiltä. Vuoden kuluessa ranskalaiset olivat kuitenkin tarkentaneet analyysimenetelmää ja
esittelivät myös sen tuloksen analysointia taulukkolaskentaohjelmalla.
Kolmantena päivänä ryhmällä oli
myös mahdollisuus päästä työskentelemään lyhyen harjoituksen ajan
paikallisten junioreiden kanssa.
Viimeisenä päivänä ohjelmassa oli
Challenges des As-nimisen kilpailun

seuraaminen. Tähän kilpailuun osallistuivat Ranskan 32 parasta yleisen
sarjan trippelijoukkuetta, 8 parasta
naisten duppeliparia ja 8 parasta Provencal-joukkuetta. Kilpailun voitti
joukkue Farre, Foyot ja "Passo", mikä
kuvaa Ranskan "kypsää" lajikulttuuria. Muita osallistujia olivat Voisin,
Choupay, Sushaud, Quintas, Fazzino, Loy, Hureau, Hureau jne.

Ranskalainen valmennusjärjestelmä
Tämänkertainen vierailu yhdessä
Aubertin käyntien kanssa on antanut
yhdenlaisen kuvan ranskaisesta järjestelmästä. Heillä toiminnan painopisteenä tuntuvat olevan erilaiset pelinomaiset harjoitteet, joiden kautta
opetetaan pelaajat pelaamaan erilaisia pelitilanteita. Tästä huolimatta
harjoitteiden varsinainen funktio ranskalaisessa liittotason valmennusjärjestelmässä tuntuu olevan pelaajien
valinta maajoukkueisiin. Pelaajat joutuvat ratkaisemaan ennakkoon määritellyt tilanteet annetuin menetelmin,
minkä jälkeen suoritus arvioidaan
annettujen ohjeiden mukaisesti. Näin
pyritään testaamaan myös henkisiä
valmiuksia suoriutua vaikeista/paineenalaisista tilanteista.
Heittotekniikkaa koskeva valmennus
tuntuu olevan melko vähäistä. Tämä
lienee ainakin osaksi vielä perua vanhasta järjestelmästä, jonka mukaan
tulos ratkaisee, ei se miten heittää.
Tämän ansiosta heittäjien suorituksia ei perinteisesti ole Ranskassa
korjattu. Valtavasta massasta saadaan myös tällä tavalla hyviä yksilöitä. On kuitenkin vaikea uskoa, että
tämä on järjestelmänä tehokkain tapa
toimia.
Jos verrataan suomalaista valmennusajattelua ranskalaiseen, on nähtävissä selkeä ero lähestymistavassa. Ranskalaiset lähtevät liikkeelle
pelitilanteista ja niiden onnistuneesta ratkaisemisesta. Suomessa lähde-

tään sen sijaan yleisesti heittäjän fyysisestä suorituksesta, jonka kautta
heitto ja heittotekniikka rakentuvat.
Tämän jälkeen perussuoritusta varioimalla voidaan tehdä erilaisia heittoja ja näiden "työkalujen" avulla pystytään ratkaisemaan pelitilanteita.

"Huhuja"
Virallisen ohjelman lomassa vaihdettiin ajatuksia myös "epävirallisesti".
Tuleviin Portugalissa pelattaviin yleisen sarjan MM-kilpailuihin liittyen tuli
tieto, jonka mukaan alkupoulet tullaan
mitä ilmeisimmin pelaamaan ulkona.
Syynä tähän on hallin pienuus. Mikäli sade sotkee tilaisuutta tullee se tarkoittamaan aikataulun venymistä, sillä tässä tapauksessa pelit joudutaan
kaikesta huolimatta pelaamaan alusta alkaen sisätiloissa.
Viime vuoden PM-kilpailuissa oli puhetta Islannin tulemisesta mukaan
kisoihin. Tämä hanke on kuitenkin
vielä vahvasti jäissä. Kansainvälisesti
seuraavat uudet maat tulevat todennäköisesti olemaan Puola ja Slovenia. PM-kilpailujen pelijärjestelmän
muuttamisesta on myös ollut puhetta. Uudessa kuviossa kunkin maan
molemmat joukkueet kussakin sarjassa kohtaisivat kaikki ulkomaiset
joukkueet. Tähän asti joukkueet on
jaettu kahteen lohkoon.
Kokonaisuudessaan matka oli melko
onnistunut yhdestä ylimääräisestä
pakkolaskusta huolimatta. Tilaisuuden anti olisi tosin voinut olla suurempikin. Päällimmäiseksi mieleen tuli
ajatus, että kyseessä on todella amatööriurheilu. Usko suomalaisten kykyihin ja mahdollisuuksiin kasvoi
matkalla entisestään. Jos kymmeniä
vuosia lajin parissa vaikuttaneet maat
ovat omine valmennusjärjestelmineen todella siinä pisteeessä missä
ulkopuolisen silmään näyttävät olevan, ei meillä ole pienintäkään syytä
huoleen. Pari uutta innokasta valmentajaa tosin saattaisi tehdä hyvää Suomen petankille.
Matti Törrönen
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Turistimatkalle
MM-kisoihin!

Mikä on SM-sarjajoukkueiden
kilpailukyky MM-kilpailuissa?
Pari vuotta takaperin kansainvälisen
liiton piirissä tehtiin päätös, jonka
mukaan MM-kilpailuissa jokaista
maata edustaa vain yksi joukkue. Aikaisemmin kullakin maalla oli kaksi
paikkaa. Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat edelleen järjestäjämaa sekä hallitseva mestarijoukkue.
Joukkueella, kansainvälisten sääntöjen mukaan, tarkoitetaan neljän nimetyn pelaajan ryhmää, jolla on mahdollisesti myös huoltaja/valmentaja. Tätä
mallia noudatetaan useimmissa
maissa. "Suomen malli" on kuitenkin
tästä säännöstä poikkeava. Meillä
perinteisesti joukkueeseen kuuluu
kolme pelaajaa, MM-kisoihin mukaan
laitetaan yksi varapelaaja ja liiton puolesta mukaan tulee "coach". Tämä
järjestelmä näkyy jo SM-sarjassa,
jonka kautta MM-joukkue valikoituu.
SM- sarjassa Suomen parhaat pelaajat ripottelevat lähes säännön mukaisesti itsensä eri joukkueisiin. Tottahan on, etteivät hyvät pelaajat välttämättä saa aikaan hyvää joukkuetta,
mutta katsotaan välillä kolikon toinenkin puoli. Hyvää joukkuetta ei saa
syntymään ilman hyviä pelaajia. Kaveripiiri ja huippujoukkue eivät ole
synonyymeja.

SM-sarjan karsinta
pelataan Mikkelissä Rantakylän
koulun kentällä alkaen klo 10.00.
Ilmoittautumiset kilpailuvaliokunnalle seuroille postitetun
ohjeen mukaan 30.4. mennessä.
Lisätietoja:
Jukka Salminen 050-3453362

Pétanquen 36. Maailmanmestaruuskisat Portugalin Algarvessa São Brás
de Alportelissa 4.-8.10.2000.

Jos joissain tapauksissa kolme pelaajaa on ajautunut vuodeksi vahingossa yhteen, on romahdus edessä
viimeistään neljännen pelaajan kohdalla. Ja jos "varapelaaja" sattuukin
kyvyiltään olemaan pelimies ei hänelle löydy paikkaa joukkueen "varsinaisten pelaajien" halutessa edustaa
maataan - suorituksista riippumatta.
"Varapelaajan" lisäksi perinteisesti
joukkueen huoltaja/valmentaja on pidetty kilpailu- ja pelitilanteen ulkopuolella.
Joukkue, joka kykenee päivän kunnon mukaan valitsemaan neljästä
pelaajasta parhaan kolmen hengen
kombinaation, on varmasti vahvoilla.
Jos joukkueen suhde huoltajaan/valmentajaan on vielä kunnossa ja luottamusta on molemmin puolin, ollaan
jo lähellä historiallista tilannetta. Kysymys kuuluu: "Kuinka paljon suomalaisilla joukkueilla on varaa antaa tasoitusta muiden maiden joukkueille?"
Valmennus- ja kilpailuvaliokunnan lisäksi ainakin SM-sarjaan lähtevien
joukkueiden lienee aika miettiä tätä
kysymystä.
Matti Törrönen

Suomen Pétanque-Liitto järjestää kisoihin pelaajien ja kannattajien matkan yhteistyössä Tjäreborgin kanssa.
Matkalle lähdetään tiistai-iltana 3.10.
ja paluu on keskiviikkona 11.10. tai
kahden viikon matkalaisilla 18.10.
varhain aamulla. Algarvessa asutaan
Albufeirassa huoneistohotelli Olianassa. Matkaa sieltä kisapaikalle on
n. 40 km.
1 viikon matkan hinta on 2.690 mk.
2 viikon matkan hinta on 3.090 mk.
Hintoihin sisältyvät edestakaiset lennot Faroon Finnairin tilauslennolla,
lentokenttäkuljetukset ja oppaan palvelut kohteessa, majoitus kuten yllä,
peruutusturvamaksut ja lentokenttäverot sekä arvonlisävero. Hintoihin ei
sisälly aterioita, kuljetuksia kisapaikalle eikä kisalippuja. Lipun hinta
koko kisojen ajaksi on 5.000 esc.
Tavastian perinteinen Andaluciaopen singeli pelataan maanantaina
9.10. Albufeirassa.
Matkalle mahtuu mukaan 24 seuraavaksi minulle ilmoittautuvaa.
Terveisin

Naisten SM-sarja ja
I-divisioona
Ilmoittautumiset kilpailuvaliokunnalle seuroille postitetun
ohjeen mukaan 30.4. mennessä.
SP-L ry / Kilpailuvaliokunta
Veli-Matti Myllymäki
Apilakuja 31, 04400 Järvenpää
puh. 09-2918920,
veli-matti.myllymaki@kolumbus.fi

Hannu Laukkanen
kotipuhelin 09-2413447
laukkha@hotmail.com
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Mestareitten liiga
Perinteinen Suomen Lisenssipelaajien Mestareitten liiga
järjestettiin tänäkin talvena.
Mukaan oli tarkoitus ottaa 8
joukkuetta, mutta halukkaita
oli enemmänkin ja lopulta
päädyttiin 10 joukkueeseen.
Alkusarjassa kaikki pelasivat kaikkia
vastaan kaksinkertaisena sarjana
kahtena eri päivänä. Se tiesi yhdeksän peliä kerrallaan. Rankka homma,
mutta saipahan kerrankin pelata tarpeekseen. Turhia odottelutaukoja ei
juurikaan ollut ja sama 10-12 tuntia
kuluu usein tavallisessa kyläkisassakin 4-7 pelin kanssa tuhratessa.
Mitään ihmeempiä yllätyksiä ei tapahtunut. Viiden kärkijoukkueen ryhmän
alkusarjan jälkeen olisi ehkä voinut
arvata etukäteenkin. Seuraavat neljä joukkuetta olivat enemmän tai vähemmän tasaväkisiä omassa ryhmässään. Kuudenneksi eli jatkoon
niistä selvisi Kallion Kirkkaan Toni,
Mikko ja Pauli toisen pelipäivän nousunsa ansiosta. Kaukana ei ollut jatkopaikka myöskään hyvinkääläisillä
ja naisjoukkueella. Sarjan hännille jätetyssä joukkueessa oli pari melkoisen aloittelevaa harrastelijaa ja heille kisa toimi hyvänä harjoituksena ja
opin saamisena Suomen huipuilta.
Oppia tarttui muihinkin, muunmuassa ainakin se, että 12-5 johdossa ei
kannata antaa vastustajalle ensin
kuuden pisteen pakettia ja vielä seuraavalla kierroksella kahta lisää. Sekin tuli todistettua, että vain parin tunnin unet aamuyöllä televisioidun formulakisan ja reissuunlähdön välillä ei
välttämättä ole paras tapa valmistautua rankkaan kilpailuun.
Mestareitten liigan finaalit pelataan
Helsingin hallilla 8.4. Suoraan välieriin
pääsevät alkusarjan kaksi parasta ja
kahdesta muusta paikasta taistelevat
sijoille 3.-6. päässeet.
JP

Mestareita
Hämeenlinnassa
Kuvat JP ja
Mikko Soikkeli

Suomen Lisenssipelaajat Helsinki
Mestareitten liiga, 13.2.2000 Järvenpää / 11.3.2000 Hämeenlinna
Tilanne 2. pelipäivän jälkeen: (voitot / 9+9 peliä)
1. Jari Häkkinen, Samuli Kankkunen, Juha-Pekka Siro, Marko
Jakonen 7+7=14
2. Harri Lehtinen, Ilkka Railio, Arto Stenberg 8+6=14
3. Miikka Kouvonen, Miska Nieminen, Kimmo Rantanen 7+6=13
4. Jarmo Heinonen, Henri Palmqvist, Olli Sinnemaa, Sami Lukka, Arttu
Poikolainen 7+6=13
5. Ilkka Kankare, Marko Aalto, Hannu Muuri, Jarmo Pitkäkangas 5+6=11
6. Toni Ikonen, Mikko Lehto, Pauli Piiparinen 2+5=7
7. Marko Ahola, Marko Kuukasjärvi, Tuomas Leskinen 4+3=7
8. Päivi Kaunisto, Kati Nieminen, Outi Raitasuo 2+4=6
9. Harri Koivunen, Jukka Pöyry, Janne Rissanen, Mikko Soikkeli 2+2=4
10. Risto Poutiainen, Jyri Suksi, Anu Sutinen 1+0=1
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Palataanpa vielä hetkeksi viimesyksyisten
Thaimaan MM-juniorikisojen tunnelmiin.
Suomelle / Aleksille, Kimmolle, Terolle,
Tuomakselle ja Matille MM-pronssia!

Kuvat Thaimaan Petanqueliitto, Jorma Kujanpää ja JP
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Oppia

etsimässä
Pitkän etsinnän jälkeen kaksi nimeä
nousi ylitse muiden, Suomen Petanque-Liiton valmentaja Matti Törrönen
ja yksityistä Suomen Petanquekoulua pyörittävä Henri Palmqvist.
Matti Törrönen toteaakin että Suomessa suurimmalla osalla jopa vuosikausia Petanqueta harrastastaneista ei ole riittävästi tietämystä lajin perustekniikasta. - Sääliksi käy niitä ihmisiä, jotka säntillisesti harjoittelevat
väärin vuodesta toiseen.
Yhtä ja ainoaa aukotonta totuutta ei
ole, jokainen heittää tyylillään. Mutta
teknisesti puhtaista suorituksista löytyvät aina tietyt yhteneväisyydet. Ne
ovat kuulan saattaminen, kunnollinen
kaarre ja kierre. Jos joku osa-alue ei
heitossasi toteudu, tervemenoa petanquen perustekniikkakursseille.
Kuten missä tahansa urheilulajissa,
jokainen valmentaja opettaa noviisia
heittämään hieman eri tavoin. Mikä
tyyleistä sitten on paras, on mahdotonta sanoa. Ranskassakin, jossa
vahvan lajikulttuurin mukanaan tuomaa tietämystä on eniten, sikäläinen
eliitti pelaa petanqueta eri tyylein.
Joka tapauksessa tietoa ja taitoa löytyy Suomestakin taatusti riittävästi,
jonka pohjalta innokas harrastaja
pääsee jyvälle mistä koko lajissa oikeastaan on kysymys.
Matti Törrönen pitää kaiken perustana hyvää tasapainoa, jonka jälkeen
tehdään mahdollisimman suoraviivai-

 tervemenoa
petanquen
perustekniikkakursseille 
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Sunnuntaiheittäjä saa turpaansa Suomen eliitiltä mennen tullen.
Näiden teloitusryhmien toiminnassa on eräs yhteinen piirre,
hyvä tekniikka. Valitettavasti valmennustoiminta suomessa
on ottamassa nimenomaan vasta-alkajien osalta ensiaskeliaan,
joten aloittelijalta vaaditaan melkoista salapoliisintyötä löytää
pätevä valmentaja.
nen, kaikesta ylimääräisestä karsittu
suoritus. Peruslähtökohtana on Mr.
Murhpyn lakeja noudatteleva ajatus
että mitä enemmän koneessa on liikkuvia osia, sitä useammasta kohdasta se voi hajota. Törrösen näkemyksen mukaan yksinkertainen heitto on
helpompi pitää kasassa paineen alla
ja pitkänä pelipäivänä aina välillä hajoava tekniikka on helposti korjattavissa kuosiinsa. - Keep it simple and
stupid.
Niinikään pääkaupunkiseudulla vaikuttava Henri Palmqvist on valmentanut petanqueta useita vuosia. Monet hyvät pelaajat ovat jossakin vaiheessa imeneet häneltä vaikutteita.
Tällä hetkellä Palmqvistin kuukauden
mittainen peruskurssi maksaa 250
markkaa. Niitä järjestetään kun riittävästi halukkaita on saatu kasaan.
Siellä opetetaan kaikki petanquen
perusteet. Sopivien kuulien valinta,
perusasennot niin ampumiseen kuin
asettamiseen, eri kierteet etc... Infoa
tulee niin paljon että muistiinpanovälineet on syytä ottaa mukaan.
Palmqvist ei pyri korjaamaan vanhoja virheitä vaan hän opettaa kokonaan uuden tavan pelata petanqueta. Vanhasta, virheellisestä tyylistä on
turha lähteä rakentamaan yhtään
mitään, on helpompaa opetella uusi.
Hänen oppinsa korostaa suorituksen
fyysisyyttä. Heitto on ikäänkuin kokonaisvaltainen tapahtuma, jonka aikana koko kroppa elää suorituksen
mukana painopisteiden vaihteluineen, aina jaloista läpi lantion päättyen erityiseen hartialinjan kiertoliikkeeseen.
Täysin oikein suoritettuna se on erittäin tehokas. Ammuttaessa miltei jokainen osuma on joko jättö tai karo.
Mutta se on myös vaikea ja vaatii
paljon harjoittelua. Monen tunnin treenauksessa se kysyy kohtuullista li-

haskuntoa ja jatkuvaa oman kehon
seurantaa pysyäkseen teknisesti kasassa. Palmqvist kertoikin videoivansa tekniikkaansa parin kolmen kuukauden välein karsiakseen mahdolliset virheet.
Toki kurssit ja valmennustietouden
ammentaminen lajin osaajilta luovat
vain hedelmällisen pohjan, jonka jälkeen kaikki on työstä kiinni. Ajan saatossa jokaiselle hioutuu oma, persoonallinen tyylinsä.
Miska Nieminen, yksi Suomen lahjakkaimmista pelaajista, kiittelee jälkikäteen Henri Palmqvistin kursseja. Hän
suosittelee niitä varauksetta jokaiselle
aloittelevalle tai opinhaluiselle pelaajalle. - Vaikka tyylini on nykyisin erilainen, Palmqvistin kurssien kautta aikanaan opin ymmärtämään miten petanqueta pelataan.
Kurssien vahvuus on nimenomaan
siinä että harrastaja kykenee tajuamaan oman heittonsa puutteet ja antamaan eväät sen korjaamiseen. Heittäessäni väärin tiedän välittömästi mikä meni pieleen, Nieminen jatkaa.
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Mikään ei mene mitenkään
- koulutuksen jälkeen olet huono pelaaja
Uuden tyylin omaksuminen vie aikansa. Jokainen minkä tahansa koulutusmankelin läpikäynyt tulee olemaan pidemmän aikaa sekaisin kuin
punatulkku. Vanhojen tottumuksien
ja uuden, sulamattoman tiedon, yhteentörmäystä ei voi välttää.
Marko Aalto, vuosia palkintopalleilta
tuttu nimi, kehottaakin rohkeasti
kääntymään kokeneiden pelaajien
puoleen. - Väkinäinen junnaaminen
ei johda mihinkään. Kukaan ei opi
tätä lajia yksin.
Miltei kaikilla pelureilla on silmää
nähdä aloittelevan kaverin heiton
puutteet mutta oma-aloitteisesti he
eivät tule niistä huomauttamaan. Monet eivät neuvojamme halua, Aalto jatkaa.
Kuitenkin aloittelijan kannattaa pitää
mielessään että useimmiten eri heittotyylien sotkeminen keskenään johtaa katastrofiin. Jo yksistään ruumiinrakenne aiheuttaa rajoituksia monille. Luontaisesti jäykän kaverin on turha väkisin taivuttaa kättänsä taaksepäin. - Ole hyvä ja rakenna tekniikkasi sen mukaan mikä tuntuu hyvältä, Törrönen toteaa.
Oikopolkua hyväksi pelaajaksi ei ole
olemassakaan. Moni on käynyt jonkin kurssin vain palatakseen vanhaan tuttuun ja turvalliseen tapaansa. Lahjakkuuden ohella pelkkä raaka työnteko erottaa hyvän ja melko
hyvän pelaajan toisistaan.
Lukuisista vastoinkäymisistään huolimatta kirjoittaja haluaa rohkaista
kaikkia aloittelevia pelaajia hankkimaan oppia niin paljon kuin mahdollista. Hetkittäin, ohikiitävän tuokion,
olen kyennyt ymmärtämään mitä
tämä laji parhaimmillaan on. Minun
totuuteni piileskelee hioutumattomana siellä jossakin. Palataan asiaan
kun olen sen pysyvästi vanginnut.
Jyrki Matikainen

IX AY-turnaus 11.3. Myllykoski
Monista yhteensattumista huolimatta yli puolitoistasataa kilpailijaa, eli 52
joukkuetta oli hallissa mukana. Jo sellaisenaan se oli yksi talvikauden suurimmista petankkitapahtumista Suomessa. TUL:n AY-liikunnan järjestämänä ja PSC Anjalankosken toimeenpanemana kisa onnistui hyvin
ja oli varsin värikäs ja mielenkiintoinen tapahtuma.

laajia, joten joka kolmas osallistuja
pääsi palkinnoista osalliseksi.

Tällä kertaa mukana oli runsaasti
myös uusia lajiin mukaan tulleita, koska huippupelaajista useita oli toisissa tapahtumissa.

A-SARJA
1. Mikkelin MLK
2. Kipinä I Hki
3. Kotkan APJ I
4. TEHY
B-SARJA
1. Patria-Vammas II
2. Sepät Pori
3. Sähköl. os. 30 Anjalankoski
C-SARJA
1. Kouvolan Sosiaalitoimi
D-SARJA
1. FSL (OAJ) Vasa

Ottelut aloitettiin cirkel-poulella, josta
sijoitusottelujen kautta selvittiin A, B,
C ja D-finaaleihin. Osanottajat olivat
pelitapaan ja järjestelyihin tyytyväisiä
ja eri tavoin palkituiksi pyrittiin saamaan mahdollisimman moni. Kymmenen joukkuetta palkittiin sekä lisäksi eri tavoin useita yksittäisiä pe-

Petankki osoitti sopivansa hyvin jopa
pientenkin työpaikkojen ja ammattiosastojen kunto- ja kilpaurheilulajiksi, varsinkin kesällä, jolloin sitä voi
harrastaa lähes missä tahansa.
Veikko Stavén

Nettiin petankistien vessan seinälle
ilmestyi Aprillipäivänä tällainen viesti:
Päiväys: 1.4.2000 0:28
Nimi: Jukka Pöyry (jpoyry@sci.fi)
Viesti: Ranskasta tuli liitolle uuden kuulatehtaan esitteet. Tämä 'Boule
Avril' -niminen firma järjestää heti alkuunsa näkyvän markkinointitempauksen ja jakaa 10 kpl MM-kisamatkoja ja uusia kuuliaan. Kahden viikon Portugalin MM-matkat täydellä ylöspidolla on arvottu seuraaville
kuulien rekisterinumeroille:
A14, K95, P39, R12, X47, W55, 285, 411, 680, 837
Kilpailussa ovat mukana kaikki vanhatkin kuulat, Obutit, JB:t jne. Tarkistappa siis omasi ja jos niiden rekisterinumero on jokin noista, niin onnittelut!
Lisäksi kaikki, joiden vanhojen kuulien rekisterinumero päättyy numeroon neljä (4) saavat ilmaiseksi upouudet lähes tuhannen markan arvoiset 'Premier Avril' -kuulat.
Jos sinua sattui lykästämään, niin ota yhteyttä vaikka minuun ja välitän
yhteystietosi eteenpäin firmalle.
Kuulemma moni petankisti tutki omat kuulansa hyvin tarkkaan ja
muutama onnellinen voittaja jopa otti yhteyttä viestin lähettäjään,
huomaamatta sen päiväystä... ;)
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Helsingin talvi
Helsinki Pétanquen halliremontti valmistui kutakuinkin ensimmäisiin kisoihin eli pikkujoulukisoihin mennessä.
Hallin innokkaimmat jäsenet kävivät
kyllä pelailemassa jo nostureiden ja
maalipurkkien väleissäkin. Halliremontti toi halliin lisää tilaa ja valoisuutta sekä tarkoituksenmukaiset sosiaalitilat. Kenttiä on 13-15, korkeutta 6-8
metriä ja neliöitä 680.
Halliremontti oli osasyynä myös hallivuokran nousuun, mikä on vaikuttanut jäsenmäärän pienenemiseen.
Hämmästyttävää on kuinka monet
ns. huiputkin pitivät hinnankorotusta
niin korkeana, että luopuivat hallijäsenyydestä ja sen seurauksena on
myös heidän harjoittelunsa selvästi
vähentynyt.
Kilpailuihin on kuitenkin vielä riittänyt
kohtuullisesti väkeä. Hallilla on talven
aikana kilpailukalenteriin merkattuihin
kisoihin osallistunut 533 pelaajaa ja
kerran viikossa pelattuihin arvottuihin
duppeleihin yhteensä n. 300 pelaajaa.
Vuodenvaihdetta juhlistettiin illalliskortein, musiikkiesiintymisin ja tietenkin pelamalla vuosituhannesta toiseen. Illalliskortilla sai nauttia salaattia, sisäfilepihviä, valkosipuli- ja/tai
kermaperunoita ja myöhemmin grillattua makkaraa. Kutsuttuna esiintyjänä oli jumalan ruoska Sepe Rehumäki ja Matti Törrönenkin (!) antoi
näytteen kitaransoitosta ja laulutaidostaan. Aamutunneille kestäneeseen kilpailuun osallistui 12 arvottua
joukkuetta ja haastematseja pelattiin
koko yö. Ja puolenyön aikaan ammuttiin tietysti raketteja.
Loistava tilaisuus paljon pelejä haluavalle olisi ollut 24- tunnin turnaus 8.9.1. Osallistumismaksulla (50,-/hlö)
sai pelata 21 peliä, eli 2 mk 38 p/peli.
Valitettavasti joukkueita oli vain kahdeksan. Jollei joukossa olisi ollut ruotsalaista Djurgårdenin joukkuetta olisi kilpailu luultavasti peruttu tai ainakin muutettu lyhyemmäksi.

Eurooppa-Cupin Suomen karsinnassa 15.1. riitti jännittämistä viimeiseen
peliin asti, jossa Mikkelin Droppi 1
joutui taipumaan SLP:n joukkueelle.
Perinteinen Suomi-Viro -hallimaaottelu pelattiin 27.2. Suomen joukkueet
valittiin tällä kertaa viimesyksyisen
seurojen välisen SM-kilpailun perusteella. Viro lyötiin jälleen kerran ylivoimaisesti 20-5.
Helsingin Firmaliigan suosittu sarja
on pelattu pienempimuotoisena Helsingin hallissa. Mukana oli 16 joukkuetta.
Lukuisat pääkaupunkiseudun yritykset ovat varanneet henkilöstölleen
vakiovuoroja arki-iltoina.
Tietotekniikka-alan yritysten porukoiden mestaruuskisat ovat jo perinteenä Helsinki Pétanquen hallilla, samoin matkailu- ja liikennealan yritykset ovat olleet usein vieraanamme.
Huhtikuun 1. päivänä pelattiin kaupunkiottelu Tukholmaa (Djurgården)
vastaan. Kummaltakin oli mukana 6
sekatrippelijoukkuetta. Voiton ja kiertopalkinnon vei haltuunsa Suomi tuloksella 25-11.

Helsinki Petanque vs.
Djurgården IF Tukholma
Arpillipäivän viikonloppuna Helsinki
Petanque sai vieraakseen ruotsalaisen Djurgården IF:n. Seurojen välinen ystävyysottelu käytiin Pasilan
hallilla kunnon Suomi-Ruotsi maaotteluiden hengessä. Kilpailun tuomari
Jari Nieminen kehui pelejä hyvätasoisiksi. - Ruotsin naisampujat ovat erittäin taitavia, sikäläistä maajoukkuetasoa.
Etukäteen koviksi veikattuja svenssoneita vietiin alkupeleissä kotikenttäedun turvin kuin litran mittaa. Naapuritkin pääsivät päivän edetessä paremmin peliin mukaan mutta loppukiri ei auttanut. Suomi piti kiertopalkinnon hallussaan voitoin 25-11. Puolustamme voittoamme ensi vuonna Ruotsissa, tästä tulee traditio.
Sunnuntaina järjestettiin avoin duppeli. Finaalissa Suomen parivaljakko
kaatui ruotsalaisen naisampujan kahteen näyttävään karoon. - Kierteellä
kaarteella rautaan, minkäs teki.
Jyrki Matikainen

Kati & Jallu Nieminen

Suomi vastaan Ruotsi
duppelin finaalissa. Kuva Mikko Soikkeli.
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...
20.11.1999 Pikkujoulukisat, 21 j.
1. SLP / Henri Palmqvist, Jarmo Heinonen, Olli Sinnemaa
2. Tavastia / Pertti Taipale, Mika Sallinen, Rauno Kallio/Jaakko Vuori
3. PSC-Ajoissa / Miikka Kouvonen,
Kimmo Rantanen, Miska Nieminen /
EKK / Erkki Rantanen, Kari Randell,
Kati Nieminen
28.11.1999 Naisten trippeli, 6 j.
1. Riviera / Outi Raitasuo, Helena
Kankaanpää, Kati Nieminen
2. Piparit / Sari Kerha, Ritva Pousi,
Anu Sutinen
3. Miranol Team / Sirpa Kiviruusu,
Riitta Kangas, Tuula Ahonen
4.12.1999 Yli 50-v. duppeli, 12 j.
1. Matti Marjanen, Kari Ahonen
2. Tuula Ahola, Toivo Ahola
3. Aimo Leinilä, Tauno Lyytikäinen
4. Onni Huttunen, Seppo Kaukiainen
18.12.1999 6 päivää Jouluun, 26 j.
1. Arttu Poikolainen, Jukka Virtanen
(Hki/Lahti)
2. Jukka Holopainen, Mika Sallinen
(Lahti)
3. Veiko Proos, Andrus Treiman (Viro)
/ Harri Lehtinen, Ilkka Railio (Hlinna/
Hki)

15.1.2000 Eurooppa-Cup Suomen
karsinta, 5 seuraa
1. Suomen Lisenssipelaajat / Teija
Muuri, Sami Lukka, Jarmo Heinonen,
Olli Sinnemaa, Antti Lehtonen, Jukka Virtanen
2. Droppi Petanque 1 / Jaana Tyyskä, Harri Tyyskä, Ari Jokinen, Hannu
Kaatranen, Kimmo Kellman, Pasi
Matilainen
3. Droppi Petanque 2 / Droppi Petanque 3
5. Bitankki
30.1.2000 Hpet-trippeli, 18 j.
1. Marko Jakonen, Juha-Pekka Siro,
Samuli Kankkunen
2. Markus Lähdesniemi, Veli-Matti
Myllymäki, Tuukka Ylönen
3. Jarmo Heinonen, Olli Sinnemaa,
Henri Palmqvist / Toni Ikonen, Mika
Sallinen, Pauli Piiparinen

26.2.2000 Duppeli, 21 j.
1. Erkki Rantanen, Kari Randell
2. Ville Järvi, Outi Raitasuo
3. Joachim Eriksson, Sebastian Mantel (Ruotsi) / Katrin Nael, Allan Remmelkoor (Viro)
19.3.2000 Yli 50-v. duppeli, 12 j.
1. Tuula Ahola, Topi Ahola
2. Pekka Koivunen, Raimo Vakkari
3. Kari Ahonen, Matti Marjanen
4. Eero Äijänaho, Matti Vesterinen
25.3.2000 Duppeli, 21 j.

1. Tuomo Lehtinen, Ville Stenberg
2. Eero Äikäs, Jaakko Vuori
3. Pentti Simola, Risto Pihlainen
4. Pekka Jokinen, Christer Nyman

1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro
2. Erkki Rantanen, Kimmo Rantanen
3. Päivi Kaunisto, Harri Koivunen /
Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg

13.2.2000 Naisten duppeli, 7 j.

31.12.1999-1.1.2000 Millenniumduppeli, 12 arvottua joukkuetta
1. Seppo Rehumäki, Mika Sallinen
2. Jarmo Piiroinen, Tapani Neiramo
3. Väinö Rautamäki, Anu Sutinen
4. Jaana Virtanen, Jukka Virtanen

27.2.2000 Suomi-Viro -hallimaaottelu

1. Robin Johansson, Robin Öhman,
Lennart Wahlberg (Djurgården IF
Ruotsi) 17 voittoa
2. Kimmo Rantanen, Tuomas Leskinen, Miikka Kouvonen 15 voittoa
3. Daniel Duhamel, Jukka Tikkanen
15 voittoa

1. Veiko Proos, Indrek Reiter, Andrus
Treiman (Viro)
2. Miikka Kouvonen, Kimmo Rantanen, Jallu Nieminen
3. Aimo Leinilä, Harri Leinilä, Mehmet
Güzel / Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen, Raimo Vesterlund

6.2.2000 Yli 50-v. duppeli, 14 j.

1. Sirkka Tikkanen, Raija Pasanen
2. Teija Tuukkanen-Muuri, Päivi Lehtonen-Palmqvist
3. Stiina Kamppuri, Sari Kerha
4. Salla Kalliosalo, Tuula Ahola

8.-9.1.2000 24 h turnaus, 8 j.

26.2.2000 Helmitrippeli, 20 j.

25.3.2000 Duppeli, 12 j.
1. Pertti Taipale, Jukka Virtanen
2. Marko Jakonen, Miikka Kouvonen
3. Kalle Järvi, Jyrki Matikainen / Sami
Lukka, Miska Nieminen

Suomi 1. J-P Siro, Samuli Kankkunen, Miikka Kouvonen (PSC)
Suomi 2. Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen, Raimo Vesterlund (PCP)
Suomi 3. Jukka Holopainen, Sami Lukka, Jukka Virtanen (SLP)
Suomi 4. Jukka Tikkanen, Esa Tuominen, Tatu Kuusisto (TUR)
Suomi 5. Hannu Kaatranen, Pasi Matilainen, Kimmo Kellman (DRO)

5-0
3-2
2-3
5-0
5-0

Viro 1. Sander Tiks, Allan Remmelkoor, Jaanus Otsman
Viro 2. Veiko Proos, Indrek Reiter, Andrus Treiman
Viro 3. Toomas Proos, Suido Suursalu, Margo Peebu
Viro 4. Heikki Põhi, Priit Pajusaar, Ivi Kimber
Viro 5. Are Saarne, Katrin Nael, Mati Timmusk

0-5
1-4
1-4
2-3
1-4
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Koski-Kuula Kuusankoski

Luciatåget

Pariskunta Lappalainen
avioparikisan ykkönen

26.12.1999 PR-duppeli,
12 joukkuetta

Koski-Kuulan noin 70 jäsenen keskuudessa on useita avio-/avopareja.
Tästä saatiin idea järjestää seuran
sisäinen kisa juuri heille. Tämä ei siis
ollut mikä tahansa sekaduppeli, vaan
nimenomaan avioparikilpailu. Kymmenen pariskuntaa lähti tavoittelemaan enemmän tai vähemmän tosissaan hienoa lautaskiertopalkintoa.
Nuo kymmenen paria arvottiin kolmeen lohkoon, eli muodostettiin yksi
neljän ja kaksi kolmen lohkoa. Kaksi
parasta lohkovoittajaa selviytyivät
suoraan välieriin.

1. Jukka Holopainen, Jarkko Kallio
2. Jukka Pöyry, Mikko Soikkeli
3. Esa Saastamoinen, Petri Lohman
4. Jouko Raschka, Veli-Matti Verho

Suuri joukko suomalaisia lähti taas
joulukuun alkupuolella Tukholmaan
Lucianpäivän pelireissulle. Loimaalta oli mukana lähes kaikki kynnelle
kykenevät pelimiehet ja heidän laivamatkansa alkoi Turusta. Muu Suomi
astui laivaan Helsingistä, paitsi Häkkisten perhe, joka myöhästyi liikennesuman takia. Turun laiva lähti kuitenkin kolmisen tuntia myöhemmin ja
siihen he sitten ehtivät pitkän ylimääräisen automatkan jälkeen.

Päivästä tuli pitkä. Kisa alkoi kello 11,
ja viimeinen kuula heitettiin vasta siinä seitsemän aikaan illalla. Alkulohkojen perusteella kolme huonekuntaa
oli ylitse muiden. Katri Ripatti - Ari
Piira pelasi neljän lohkossa voittaen
kaikki kolme vastustajaansa ja niin
Sinikka & Osmo Lappalainen kuin
Eira & Martti Menna ottivat lohkossaan ykköspaikan. Parhaiden pluspisteidensä ansiosta välieriin etenivät
Sinikka ja Osmo sekä Eira ja Martti.
Lappalaiset saivat vastaansa Arja &
Lasse Ahlrothin. Peli päättyi 13-9.
Mennat kohtasivat Katrin ja Arin. Loppulukemat olivat 13-5. Finaalissa Sinikka ja Osmo olivat 13-3 -numeroin
parempia, ja näin he saivat tuon tenniskisoista tutuksi tulleen suuren lautasen. Eiralle ja Martille siis kakkossija ja kolmospalkinto meni Ahlrothin
talouteen 13-9 -voitolla Ripatti - Piirasta.
Tämän kilpailun pääasia ei kuitenkaan ole jatkossakaan voittaminen.
Hienoa, että petankki sosiaalisuutensa vuoksi on mitä mainioin perhepeli. Toivotaan vaan, että nämä nyt mukana olleet parit saapuvat kisailemaan myös vuoden päästä, ja että
mukaan tulisi vielä uusiakin yrittäjiä.
Tuskin tämän lajin takia avioerot lisääntyvät.

16.1.2000 Kymi-Voikkaa Tour,
16 joukkuetta
1. Osmo Lappalainen, Petri Lohman
2. Jukka Holopainen, Henri Palmqvist
3. Jarkko Kallio, Seppo Koistiola
4. Jukka Pöyry, Mikko Soikkeli
B-SARJA
1. Veikko Lavonen, Esko Saarela

Uutta hupia
Viime vuonna kehiteltiin uutta ammunta-/asetusjuoksua ja loppukesällä hommaa kokeiltiin ainakin Kymenlaakson suunnalla UPM-Kymmenen
Lappalan leirirannalla:
Viestissä oli mukana Anjalankosken,
Naisten, Koski-Kuulan lisenssipelaajien sekä Koski-Kuulan ei-lisenssipelaajien joukkueet. Sekä ammuntaettä asetusmatkana oli 8 metriä. Viestistä muotoutui kiihkeä ja mielenkiintoinen. Lopulta PSC Anjalankoski otti
ylivoimaisen voiton. Joukkueessa kisasivat Eila ja Veikko Stavén, Marko
Nygrén sekä Simo Linteri. -Tämä oli
mahtava homma, kertoi Koski-Kuulan lisenssipelaajien porukassa heittänyt Esko Saarela. -Tällaisiin kesätapahtumiin viesti sopii mainiosti. Tuo
juoksumatka voisi olla vaan vähän
lyhyempi (nyt noin 50m). Eihän tällainen vanha jaksa toistasataa metriä
kelata, naurahti Esko. Myös anjalankoskelainen Marko Nygrén oli viestin
antiin tyytyväinen. -Mukavaa oli. Meillä oli hyvä yhteishenki joukkueessa.
Vaikea sanoa, tulisiko tästä ihan
omaa lajiaan, Marko arveli.

http://personal.inet.fi/urheilu/koskikuula/

Tukholma on kohtuullisen suuri kaupunki, sen huomasi aina taksia maksaessaan. Uusi halli sijaitsee jossain
sivukaupungin teollisuusalueella ja on
tarkoitukseensa ihan sopiva, mutta ei
kuitenkaan pärjää viihtyvyydessä
Suomen pääkaupungin vastaavalle
lajin pyhätölle.
Paikallisissa joukkueissa oli kaikentasoisia heittäjiä, aivan kuten meidän
omissakin kisoissamme. Suomalaiset saivat paljon hyviä voittoja ja suoralla cup-systeemillä pelatussa kisassa välieriin asti pääsi kolme pelaajaamme. Ilkka Kankare pelasi paikallisen, La Mayonnaise -kisan järjestelyistä tutun Harko Verhagenin kanssa päätyen lopulta sijalle 4. Juuso Siro
ja Jallu Häkkinen pelasivat itsensä
tasaisen varmasti aina finaaliin saakka, mutta siinä vastustajille sattui varmaankin elämänsä peli ja suomalaiset jätettiin tällä kertaa hopealle.
Yöllä pelattiin korttia ja seuraavana
päivänä ammuttiin, mutta niistä lisää
joku toinen kerta...
JP
11.12.1999 Luciatåget duppeli
Tukholma, 54 joukkuetta
1. Robert Beijmo, Dennis Landegren
(BSJ)
2. Juha-Pekka Siro, Jari Häkkinen
(SUOMI)
3. Alexander Björkroth, Joakim Hydén (DIF)
4. Harko Verhagen, Ilkka Kankare
(GRÖ/SUOMI)
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Kisamatkalla Saksassa

Viikonloppuna 17-19.3. minulla oli ilo vierailla Jeverin kaupungissa pohjois-Saksassa 96:n joukkueen duppelikisassa, jonne
oli saapunut parhaimmisto Saksasta, Hollannista, Tanskasta, sekä
kolmen hengen seurue lajin emämaasta Ranskasta, kirkkaimpina tähtinään moninkertainen maailmanmestari Philippe Quintais
sekä vuoden 1997 Marseillen voittaja Jean-Luc Robert. Oma pelikaverini Harko Verhagen kuuluu tällä hetkellä läntisen naapurimme ehdottomaan eliittiin.
Perjantaina oli lento Hampuriin, jossa auto odotti pohjolan poikia, ja siitä
matka jatkui parisataa kilometriä kohti
Jeverin kaupunkia. Ruuhkaisilla
moottoriteillä ajo sujui suht´ nopeasti
ja olimme kisakaupungissa klo 22
paikallista aikaa. Matkalaukut hotelliin ja kisaorganisaattorin kanssa katsastamaan pelipaikkaa. Se oli iso
halli, jossa oli edellisenä päivänä ollut jonkun sortin hevoskisat, paikka
tuoksui hivenen sille itselleen. Mutta
kaikkeen tottuu, alusta oli savinen ja
kallistuksia vähän sinne sun tänne,
aika erilainen kuin meidän omat kisakenttämme. Paiskottiin
pari heittoa ja sitten unihiekkaa silmiin.
Aamulla leijaili vähän perhosia vatsassa. Pelihalliin
saavuttiin hyvissä ajoin ja
kaikki oli hoidettu meille valmiiksi aamupalaa myöten.
Pelisysteemi oli minulle jotain uutta, sekoitus sarjaa
sekä poulea. Neljä ottelua
alkuun, joissa voittajat arvottiin pelaamaan voittajia
vastaan jne. Kolmella voitolla pääsi A-sarjaan 30
joukkuetta, B-sarjaan seuraavat 36 joukkuetta, ja Csarjaan loput 30 joukkuetta. Eipä muuta kun kuulat
lentämään.
Ensimmäinen peli, ja alku aina hankalaa. Vastassa oli saksalainen joukkue, kolme kierrosta ja tilanne 0-7.
Sitten pieni palaveri Harkon kanssa,
ja loppupeli sujui hienosti , voitto tuli
numeroin 11-7 (alkupelit pelattiin yhteentoista pisteeseen).

Toinen peli ja vastaan tuli Saksan
maajoukkuepelaajia, mutta kuinka
ollakaan, kolme kierrosta ja 11-0 meille, nyt tuntui hyvältä ! Kolmanteenkin
otteluun arpa toi vastustajaksi Saksan maajoukkuerinkiin kuuluvia pelimanneja. Loistava alku - kaksi kierrosta ja 7-0 meille. Sitten kolme huonoa kierrosta ja peli oli saksalaisille
10-7. Tiukennettiin otetta ja voitto
meille 11-10.
A-sarjan cup alkoi ja vastaan tuli parikymppiset Tanskan pojat. Tanskalaiset voittivat arvonnan ja snadi 7

toomme 13-9, oltiin siis ainakin kahdeksansia.
Seuraava arvonta toi sitten sitä mitä
uumoiltiin, vastaan tuli Philippe Quintais ja hänen saksalainen asettajansa Gert Essler. Nyt todella riitti yleisöä, ja kamerat räpsyivät.
Ensimmäinen kierros, Quintais laittoi
snadin kuuteen metriin. Asetimme
yhden kuulan ja lopuilla ammuimme,
yksi piste meille. Seuraavat kierrokset olivatkin aika menoa, peli oli kuuden kierroksen jälkeen 1-10. Tämän
jälkeen kaksi hyvää kierrosta meiltä
ja peli 6-10, seuraava toi sitten mukanaan hivenen huonoa tuuria. Quintais asetti viimeisen kuulansa ykköseksi, meillä yksi kuula kädessä ja
neljä seuraavaa kuulaa. Harko ampui ,mutta kuula ei kuollut ja lähti valumaan takaisin ja kuinka ollakaan tuli
ykköseksi, peli oli 6-11. Seuraavat
kolme kierrosta Gert Essler asetti luokattomasti, ja meillä oli kuulia neljästä viiteen kädessä.
Kolme kertaa Quintais ampui snadin 9,5:stä pihalle.
Viimeinen kierros oli meiltä
sitten luokatonta peliä, ja
ottelu 6-13 oli kättelyä vaille. Näin saavutuksemme jäi
sijoille 5-8. Tyytyväisyys oli
kuitenkin peliemme saldo.
Loppuottelussa kohtasivat
Jean Pierre Lelons & JeanLuc Robert vastaan Philippe Quintais & Gert Essler.
Voiton otti Lelons ja Robert,
jotka jyräsivät finaalin tasaisuudellaan.

metriin. Viisi kierrosta ja peli oli 0-7,
sitten piste meille ja snadi 10 metriin.
Loput pisteet meille ja voitto 13-7. Nyt
oltiin 16:n joukossa.
Toisella cup-kierroksella saimme jälleen pelata saksalaisia vastaan. Yleisöä alkoi kertyä pelikentän viereen ja
meteli yltyi. Tasainen vääntö ,joka lopulta päättyi riemukkaaseen voit-

Kokonaisuutena matka oli
antoisa pelitapahtuma. Merkille pantavaa oli, että suuri osa joukkueista
oli lyönyt lukkoon jo ennen vuoden
vaihdetta seuraavan vuoden kisaohjelman. Mitä tämä meille kertookaan?

Kuvassa Gert Essler, jutun kirjoittaja
Ilkka Kankare, Harko Verhagen ja
Philippe Quintais
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Talven tulospörssi
PSC Järvenpää
Järvenpään petanquehallilla on talvella kilpailtu perinteikkäät Rivoli- ja
JÄPE-trippelit, muutamia ystävyysotteluita, Hyvinkää-Järvenpää-sarjaa.
Arvotuin parein pelattava kaikille
avoin keskiviikkosarja on myös kerännyt pelaajia runsain mitoin pääkaupunkiseudulta ja Lahdesta asti.
Rivoli-trippeliin osallistui 9 joukkuetta ja voiton korjasivat SLP:n Antti Lehtonen, Sami Lukka ja Jukka Virtanen,
15 joukkueen JÄPE-trippelin voiton
taasen korjasivat isäntäseura Petanque Sport Club Järvenpään (PSC)
Samuli Kankkunen ja Juha-Pekka
Siro yhdessä Suomen Lisenssipelaajien (SLP) Henri Palmqvist kanssa.
Ystävyysotteluita PSC on Järvenpäässä pelannut helsinkiläistä Itäkeskuksen Petanque Clubia (IPC), Helsingin lääninvankilan (HLV) vanginvartijoita sekä ruotsalaista SBK-seuraa vastaan. IPC ja HLV saivat molemmat lähteä kotimatkalle 2-5 tappion kärsineenä, SBK:n PSC voitti 104. PSC:n voittoisissa seurajoukkueissa pelasivat Marko Jakonen, Veijo
Jääskeläinen, Esa ja Miikka Kouvonen, Simo Kukkonen, Mauri ja Sirpa
Moisio, Leevi ja Veli-Matti Myllymäki,
Juha-Pekka ja Matti Siro sekä Erkki
Sivula.
Talven uutuutena järjestettiin yhdessä hyvinkääläisen Martin Petanquen
kanssa Hyvinkää-Järvenpää-sarja.
Sarja pelattiin duppelina siten että
ensin Hyvinkään hallilla ensimmäinen
ja pari viikkoa myöhemmin Järvenpäässä toinen osakilpailu. Ideana oli
se että molempien osakilpailujen kolme parasta palkitaan mitalein ja koko
sarjan pisteitten kolme parasta jakavat pääpalkinnot. Pisteitä sai siten
että alkulohkoon jatkosta pääsystä
yhden ja jokaisesta cup-kierroksen
voitosta kaksi pistettä.
Molemmissa osakilpailuissa oli mukana 8 joukkuetta, Hyvinkäällä 4 ja
Järvenpäässä 5 paikallista joukkuet-

ta. Itse pelit sujuivat siten että PSC:n
parit olivat tylyjä eivätkä päästäneet
hyvinkääläisiä 4 parhaan joukkoon
kummassakaan kilpailussa. Ensimmäisen osakisan voittaneet Miikka
Kouvonen ja Kimmo Rantanen joutuivat tyytymään Järvenpäässä kakkossijaan ja koko sarjan voitto ratkesi vasta uusintaottelussa kun Hyvinkäällä kakkosiksi sijoittuneet Marko
Jakonen ja Juha-Pekka Siro voittivat
Järvenpäässä.
Uusintaottelun Kouvonen ja Rantanen voittivat 13-8 ja täten koko sarjan. Kolmansia sarjassa olivat Tuomas Autio ja Esa Kouvonen ja neljänsiä Samuli Kankkunen ja Veli-Matti
Myllymäki.
Miikka Kouvonen
6.11.1999 Rivoli-trippeli,
9 joukkuetta
1. Antti Lehtonen, Sami Lukka, Jukka Virtanen
2. Marko Jakonen, Ari-Pekka Mäkelä, Juha-Pekka Siro
3. Mauri Moisio, Esa Kouvonen, Marko Pengermaa

Martin Petanque Hyvinkää
13.11.1999 Firmaliigojen
mestaruus, 8 joukkuetta
Samulin joukkue aloitti päivän 0-13
tappiolla, mikä hiljensi mukana olleet
kannustusjoukot hetkeksi. Mutta joka
alussa hosuu se lopussa väsyy - ja
päinvastoin, tuumivat Kipinän pojat illansuussa kultamitalit kaulassaan.
Kaksi samannimistä miestä palkintosijoilla ei ole painovirhe. Eivätkä he
tiettävästi ole edes sukua keskenään.
JP
1. Kipinä, Helsinki / Timo Kankaanpää, Marko Ahola, Samuli Kankkunen, Paavo Alanko
2. Opiskelijat, Hyvinkää / Marko Ahola, Aleksi Leskinen, Tuomas Leskinen
3. Nava-La, Järvenpää / Kai Kukkonen, Simo Kukkonen, Marko Jakonen
4. Toplite, Lahti
5. Varkaus
6. TPO yj, Tampere
7. Mäenpääntie 1, Kuusankoski
8. PKAMK, Joensuu

22.1.2000 Jäpe-trippeli,
15 joukkuetta

27.11.1999 Hyvinduppeli,
16 joukkuetta

1. Samuli Kankkunen, Henri Palmqvist, Juha-Pekka Siro
2. Jukka Holopainen, Miikka Kouvonen, Antti Lehtonen
3. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg,
Reijo Taka-Eilola
4. Jani Maaskola, Seppo Kaukiainen,
Teemu Saari

1. Juha-Pekka Siro, Jukka Holopainen
2. Harri Lehtinen, Ilkka Railio
3. Kari Vartiainen, Matti Törrönen
4. Jukka Virtanen, Henri Palmqvist

1.4.2000 Setri-sekatrippeli,
11 joukkuetta

1. Jaana & pojat / Jaana Alkila, Allan
Degerstedt, Armas Hursti
2. HEBO / Harri Lehtinen, Ilkka Railio, Arto Stenberg
3. PSC-Eski / Tuomas Autio, Veijo
Jääskeläinen, Esa Kouvonen
4. Trio Erectus / Asko Alkila, Aleksi
Leskinen, Petri Meripaasi

1. Mira Kyllönen, Samuli Kankkunen,
Juha-Pekka Siro (PSC)
2. Jaana Alkila, Tuomas Leskinen,
Petri Meripaasi (MAP)
3. Helinä Grön, Mikko Jaanu, Simo
Linteri (KOK)
4. Tuulikki Kouvonen, Jukka Holopainen, Marko Jakonen (PSC)

19.2.2000 Hankitrippeli,
7 joukkuetta

1  2000
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Loimaan Petanque

PSC Anjalankoski

Boulistit Oulu

24.10.1998 Loka-heitot,
15 joukkuetta

18.12.1999 Jouluinen Kinkkukisa

Santa Claus '99

Singeli, 9 pelaajaa
1. Hannu Niemeläinen (Lahti)
2. Leena Hakanen (Lahti)
3. Osmo Joensuu (Anjalankoski)
4. Osmo Jalkanen (Anjalankoski)

4.12.1999 Trippeli
1. KV (Tampere) / Arto Stenberg, Kari
Pyykkö, Reijo Taka-Eilola
2. Olli (Boulistit) / Lauri Lantto, VeliPekka Tolonen, Olli Rinne
3. SSS (Oravainen) / Stig Svens,
Daniel Svens, Kenneth Semskar
4. Pietarsaaren Pommi (Oravainen)
/ 3 x Pelletier

1. Team-Thaimaa / Tero Haapanen,
Tuomas Leskinen, Kimmo Rantanen
2. Rehelliset / Bachir Benhammoud,
Pirjo Kivinen, Seija Uusitalo
3. Huru-ukot+ / Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg, Eero Ravantti
B-SARJA
1. MÅS / Jari Marttinen, Pekka Åhman, Jari Santaluoto
2. Utupetankki / Pekka Urponen, Jari
Salminen, Pekka Simula
3. Lo-Sa-Team / Heikki Haapanen,
Erkki Rantanen, Kari Randel

Duppeli, 21 joukkuetta
1. Jarkko Kallio, Seppo Koistiola (Lahti)
2. Jari Lukkarila, Esa Saastamoinen
(Joensuu)
3. Mikko Soikkeli, Jukka Pöyry (Espoo/Lahti)
4. Jukka Ojonen, Veli-Matti Verho
(Kuusankoski)

27.11.1999 Marras-trippeli,
13 joukkuetta

Myllykosken syystalvensarja,
58 kilpailijaa

1. Touhot / Seppo Lindman, Tuomas
Kettunen, Henry Nero (Loimaa)
2. ISPOPY / Markku Nieminen, Tero
Haapanen, Heikki Haapanen (Loimaa)
3. EEK / Elvi Aaltonen, Kimmo Rantanen, Erkki Rantanen (Loimaa/Salo)

1. Petri Lohman
2. Jarkko Kallio
3. Seppo Koistiola
4. Simo Linteri
5. Sulo Niiranen

5.12.1999 Duppeli
1. Arto Stenberg, Reijo Taka-Eilola
(Tampere)
2. Olli Rinne, Otto Rinne (Boulistit)
3. Daniel Svens, Karl-Erik Romar
(Oravainen)
4. Eero Määttä, Veli-Matti Laakso
(Boulistit)

Turun Petanque-Seura
5.2.2000 Torttutrippeli,
12 joukkuetta

B-SARJA
1. VIA-KARA / Antti Jutila, Jyri Sihvo,
Risto Vartiamäki (Tampere)

1. Heikki Haapanen, Harri Koivunen,
Markku Nieminen (Loimaa)
2. Youssef Guezri, Jukka Tikkanen,
Pekka Åhman (Turku)
3. Seppo Lindman, Tuomas Kettunen, Tero Haapanen (Loimaa)
4. Päivi Kaunisto, Tatu Kuusisto, Esa
Tuominen / Hannele Siitonen (Turku/
Loimaa)

1.4.2000 Singeli 4 kuulalla,
24 pelaajaa
1.Harri Koivunen / Loimaa
2.Seppo Lindman / Loimaa
3.Heikki Haapanen / Loimaa

4.3.2000 Atraintrippeli,
10 joukkuetta
Anjalankosken
Kinkkusingelin
sankarit Osmo,
Hanski ja Leena

Loimaan poikia
ja vähän
muitakin
Tukholman
reissulla

1. Tatu Kuusisto, Tuomas Kettunen,
Seppo Lindman (Turku/Loimaa)
2. Daniel Duhamel, Jukka Tikkanen,
Youssef Guezri (Tampere/Turku)
3. Jari Santaluoto, Seija Hukkanen,
Pekka Aalto (Turku)
4. Marja-Liisa Suhonen, Teuvo Kyllönen, Unto Peri (Turku)
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SM-kisat Lahdessa 4.-9.7.2000
PETANQUE SM Lahden Matkustajasatamassa
Paikka on tuttu monille petankisteille jo loppukesältä 1999, kun samalla alueella pelattiin Sinfonia Petanque / yli 50-vuotiaiden SMduppeli. Silloin käytössämme oli vain hyvin pieni osa satamasta ja
hieman kaukana sen keskusalueesta. Sataman täytti silloin pääasiassa Sinfonia Regatta ja sen lukuisat ravintolateltat, myyntikojut ja
muut tapahtumat.
Ensi kesänä meille on varattu koko satama viikon ajaksi! Finaalikenttä katsomoineen ja muutama muu pääkenttä sijoitetaan aivan
Kahvila Karirannan viihtyisän terassin eteen. Ihan vieressä on toinenkin kahvila, laivaravintola terasseineen ja tapahtumatori. Muita
kenttiä tehdään rantaa pitkin niin paljon, kuin sopii.
Pelialusta on erinomainen! Pääkentät ovat MM-tasoa; kovan alustan päällä sepelikerros. Muut kentät ovat lähes samanlaisia; kova
alusta niissäkin, mutta sepeliä hieman vähemmän. Siis hyvin erilaiset - ja paremmat - kuin kolmena edellisenä vuonna Helsingin Rautatientorilla.
Heinäkuun alussa hyvällä ilmalla liikkuu alueella runsaasti ihmisiä
jokaisena päivänä. Tapahtumatori terasseineen ja kahviloineen vetää tuhansia ihmisiä Vesijärven rantaan nauttimaan kauniista kesäpäivistä ja upeista auringonlaskuista. Satamaa kutsutaankin "lahtelaisten yhteiseksi olohuoneeksi".
Lahti on sijainniltaan keskeinen ja kaupunkiin on helppo tulla melkein mistä suunnasta tahansa. Ilmainen pysäköintialue on noin sadan metrin päässä pääkentistä ja sinne sopii runsaasti autoja. Lähimmät hotellit ovat reilun kilometrin päässä keskustassa. Mukkulan leirintäalue on parin kilometrin päässä.
Uusi uljas konsertti- ja kongressikeskus Sibeliustalo avattiin maaliskuun alussa parinsadan metrin päässä pelipaikastamme. Sibeliustalo ja Petanque SM yhdessä ovat varmaankin kaupungin ja lähialueen huomattavimmat nähtävyydet tulevana kesänä!

AIKATAULU

Alkaa

Finaali

Sekaduppeli

Ti 11.00

Ke 14.00

Yleinen singeli
Yleinen duppeli
Yleinen Trippeli

Ke 16.00
To 16.30
La 10.00

To 15.00
Pe 21.00
Su 18.00

Alex Park Hotel, Aleksanterinkatu 6,
15110 Lahti, puh. 03-52511. Sijainti keskustassa linjaautoaseman ja kauppatorin välissä, noin 1 km pelipaikalta.
Hinnat / henkilö / vrk (varauskoodi "Petanque SM"):

Naisten singeli
Naisten duppeli
Naisten trippeli

To 10.00
Pe 10.00
La 10.00

To 20.30
Pe 20.00
Su 14.00

- 2hh 190,- / 1hh 350,- (majoituksen kesto 1-2 vrk)
- 2hh 170,- / 1hh 330,- (majoituksen kesto 3-6 vrk)

Juniorisingeli
Junioriduppeli
Junioritrippeli

Ke 10.00
To 10.00
Pe 10.00

Ke 15.00
To 16.00
Pe 16.00

PR-duppeli

Su 10.00

Su 17.30

TERVETULOA LAHTEEN!

MAJOITUS:

Siivous ja lakanoiden vaihto kerran viikossa, pyyheliinat kahdesti. Majoituksen hintaan sisältyy aamusauna ja -uinti sekä
buffetaamiainen. Hotellivieraille on myös vapaa sisäänpääsy
elävän musiikin tanssiravintolaan ja Velvet Club yökerhoon.

Myös oheiskilpailuja, näytösotteluja ym
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OSALLISTUMISOIKEUS:
SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki Suomen Petanque-Liitto ry:n kilpailulisenssin omaavat henkilöt. Juniorisarjaan voivat osallistua vuonna
1983 tai myöhemmin syntyneet. (PRja oheiskilpailuihin voi osallistua kuka
tahansa ilman lisenssiäkin.)

OSANOTTOMAKSUT:
Yleisessä ja naisten sarjassa 80 mk
/ pelaaja / kilpailu. Juniorisarjassa 50
mk / pelaaja / kilpailu. (PR-duppeli 50
mk / pelaaja, Eväspussi-cupit 10 mk
/ pelaaja.)

ILMOITTAUTUMINEN:
Oman seuran kautta 20.6.2000 mennessä. Ilmoittautumislomakkeet ja ohjeet toimitetaan liiton jäsenseuroille kesäkuun alkupuolella. (Oheiskilpailuihin paikan päällä.)
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NUORTEN ALLE
20-v. AVOIMET
PETANKKIKILPAILUT

BALTIQUE
DUPPELI

17.6.2000 klo 10.00 Tammelan
koulun pihalla Tampereella

Helatorstaina 1.6.2000 klo 10
Sepänkadun kenttä Helsinki

Pelimuoto duppeli/PR

PR-duppeli, yleinen ja
yhteinen sarja kaikille

Perinteinen

Ilmoittautuminen 10.6.
mennessä osoitteella:
Riikonen
Sääksmäentie 11 C 21
37600 Valkeakoski
Osanottomaksu mk 40,-/pari
tulee suorittaa Luopioisten
SP tili 451076-20020479
Osanoton varmistus paikan
päällä klo 9.15-9.45
Tiedustelut puh. 03-5841929

Alkulohkot ja cup
Osallistumismaksu
100 mk/ joukkue
Palkintoina pokaalit, mitalit,
tavaraa ja lahjakortteja
Lisätiedot: Maaret Komsi,
puh 09-629796, 050-5419151
Tervetuloa! Boule Baltique

ARVONNAT:

Hartwall

SM-työryhmä arpoo kaikki alkupoulet Juhannuksen tietämissä. Arvontojen tulokset nähtävissä liiton Internet-sivuilla pian sen jälkeen.

PELIMANNIDUPPELI

PALKINNOT:
Suomenmestaruusmitalit, kiertopalkinnot, muistolahjat ja ennenkaikkea
Tittelit. (PR-duppelissa tavarapalkintoja ja/tai stipendejä vähintään 60%
osallistumismaksuista. Eväspussikisoissa eväspusseja.)

Avoin PR-kilpailu la 17.6.2000 klo 10
Mikkelin mlk:n Rantakylän hiekkakentällä.
Palkinnot:

I 2 x 2000,- matkalahjakortit
II-IV tavarapalkinnot / stipendit

Osallistuminen:

Osallistumismaksu 150,-/joukkue.
Ilmoittautuminen 15.6. mennessä:
050-5905561 / Tero Mäkelä,
varmistus kentällä ennen klo 9.30.

KISAPAIDAT:
Seurat voivat tilata hienoja kisapaitoja pelaajilleen ilmoittautumislomakkeen yhteydessä ennakkoon. Paitoja on myynnissä myös paikan päällä
rajoitetusti.

LISÄTIETOJA:
Kilpailupäällikkö Jukka Pöyry
(yhteystiedot s. 2).

Kanttiini, olutteltta, oheiskilpailuja.
Tervetuloa! Droppi Petanque & Pelimanni Pub
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Kilpailukalenteri kesä 2000
PVM

KILPAILU / MUOTO

JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA

===============================================================================
La 6.5.
Yl. SM-sarjan ylim. karsinta (L/T)
Droppi Petanque Mikkeli, Jukka Salminen 050-3453362
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 13.5. Yl. SM-sarja / I-div. länsi+itä (L/T)
Linnan Petanquistit Hlinna, Eila Kankare 050-3662272
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 20.5. Naisten SM-sarja (L/T)
PEESI Espoo, Jari Nieminen 0400-419371
PEESI-trippeli (PR/T)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 21.5. Jannen Kilkkaus (PR/T)
PSC Järvenpää, Miikka Kouvonen 050-5646750
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe 26.5.- La Mayonnaise (L/T)
Grönbrallan Tukholma
Su 28.5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 27.5. Turku Open (PR/T)
Turun Petanque-Seura, Jari Santaluoto 0400-546558
===============================================================================
To 1.6.
Helatorstai-duppeli (PR/D)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To 1.6.
Baltique-duppeli (PR/D)
Boule Baltique Helsinki, Juha Komsi 09-629796
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 3.6.
G.Petterssonin muistoturnaus (PR/S)
IPC Helsinki, Seppo Kaukiainen 09-3415268
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 4.6.
Yl. SM-sarja / I-div. länsi (L/T)
Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
Loimaa Open (PR/D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 10.6. Yl. SM-sarja / I-div. itä (L/T)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 11.6. Kymi-Voikkaa Tour (L/T + PR/D)
Koski-Kuula Kuusankoski, Lasse Ahlroth 040-7480391
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.6. Naisten SM-sarja (L/T)
Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.6. Pelimanni-duppeli (PR/D)
Droppi Petanque Mikkeli, Jukka Salminen 050-3453362
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.6. Nuorten alle 20-v. kesäkisat (PR/D)
Koski Petankki Tampere, Kauko Riikonen 03-5841929
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 18.6. Nassu Duppeli (PR/D)
Nassu Lahti, Ismo Ristolainen 040-5070394
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 18.6. Puistokisa (PR/D)
Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To 22.6. Juhannuskisat (PR/D)
Linnan Petanquistit Hlinna, Eila Kankare 050-3662272
===============================================================================
La 1.7.- Juniorien EM-kilpailut (L/T)
Liege Belgia
Su 2.7.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ti 4.7.SM-kilpailut
Suomen Petanque-Liitto Lahti,
Su 9.7.
- Sekajoukkueet (L/D)
Jukka Pöyry 050-5963855
- Yleinen (L/S + L/D + L/T)
- Naiset (L/S + L/D + L/T)
- Juniorit (L/S + L/D + L/T)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 15.7. Naisten SM-sarjan finaalit (L/T)
Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
Hirviheitot (PR/D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 22.7.- Yl. SM-sarjan finaalit ja karsinta (L/T) PSC Järvenpää, Miikka Kouvonen 050-5646750
Su 23.7.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 29.7. Meripäiväturnaus (PR/D + PR/T)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 29.7. Mikkeli-trippeli (PR/T)
Droppi Petanque Mikkeli, Jukka Salminen 050-3453362
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 29.7. Pitsiturnaus (PR/D)
UTU-Petankki Rauma, Jussi Salminen 050-3242180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 30.7. IPC-turnaus (PR/T)
IPC Helsinki, Seppo Kaukiainen 09-3415268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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===============================================================================
La 5.8.- PM-kilpailut (L/T)
Kööpenhamina Tanska
Su 6.8.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 5.8.
TUL:n mestaruuskilpailut
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
- Naisten duppeli (PR/D)
- Miesten trippeli (PR/T)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 6.8.
Waltikka-turnaus (PR/T)
Koski Pet. Valkeakoski, Kauko Riikonen 03-5841929
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 12.8. Suomi-Viro -maaottelu (L/T)
SLP Helsinki, Henri Palmqvist 0400-967467
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siikaranta-turnaus (PR/T)
Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
La 12.8. - Trippeli (PR/T)
Su 13.8. - Singeli (PR/S)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oulunpäiväturnaus (PR/T)
Boulistit Oulu, Harri Lindroos 0400-917798
La 12.8. - Trippeli (PR/T)
Su 13.8. - Duppeli (PR/D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 13.8. Sinfonia Petanque
Lahti Boule, Jukka Pöyry 050-5963855
- Lahti Boule Duppeli (PR/D)
- Toplite Duppeli (PR/D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 19.8. Yli 50-v. SM-duppeli (L/D)
PSC Järvenpää, Miikka Kouvonen 050-5646750
Su 20.8. Järvenpää-49 (PR/D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 26.8. Patonkipetankki (PR/T)
KOO-VEE Tampere, Lauri Kolehmainen 050-3039407
Su 27.8. KOO-VEE Duppeli (L/D + PR/D)
===============================================================================
La 2.9.
Uotila-päivät -turnaus (PR/T)
UTU-Petankki Rauma, Jussi Salminen 050-3242180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 2.9.
Yli 60-v. duppeli (PR/D)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 3.9.
Pallo Hukassa (L/T)
Turun Petanque-Seura, Jari Santaluoto 0400-546558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma 4.9.- Naisten MM-kilpailut (L/T)
Hyeres les Palmiers Ranska
Su 10.9.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 9.9.
Pori Open (PR/D)
Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 16.9. Ruska-duppeli (PR/D)
Karhu-Petankki Kotka, Timo Toikka 0400-755519
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 17.9. Ammunnan SM-kilpailut (L/S)
Suomen Petanque-Liitto Helsinki
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 23.9. Hyvinkää Grand Prix (PR/T)
Martin Petanque Hyvinkää, Petri Meripaasi 019-419443
===============================================================================
Ti 3.10.- Yleiset MM-kilpailut (L/T)
Sao Bras de Alportel, Algarve, Portugali
Su 8.10.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 14.10. Seura-SM (L/S+D+T)
PSC Anjalankoski, Veikko Staven 0400-700994
===============================================================================

Edustusjoukkueiden valinta:
SM-sarjaan otetaan siellä jo olevien 16 joukkueen lisäksi 4 muuta avoimesta karsinnasta. Yleisen sarjan MM-joukkue
on SM-sarjan voittaja. PM-kisojen joukkueet ovat SM-sarjan voittaja ja SM-trippelin voittaja (jos molemmat voittaa
sama joukkue, otetaan toiseksi SM-sarjan kakkonen). Maaottelujoukkueet valitaan SM-trippelin perusteella.
Naisten MM- ja PM-joukkueet valitaan uuden naisten SM-sarjan perusteella, jossa trippelijoukkueiden pelaajilla ei
tarvitse olla lisenssi samasta seurasta.
Juniorien edustusjoukkueet PM-kisoihin ja EM-kisoihin valitsee valmennusvaliokunta / liittohallitus.

SP-L ry
PL 196
00251 HKI

PR-MITTUMAARIDUPPELI

Hämeenlinnassa vanhan linnan puistossa torstaina 22.6.2000 klo 19
Kilpailumuoto: duppeli, suora cup, putoajille uudet cupit
Erikoismääräys: Vuoden 1999
rankinglistan 30 parasta hyvittävät
pisteetöntä aloituksessa seuraavasti:

- joukkueessa 2 rankinglistapelaajaa = 3 pistettä
- joukkueessa 1 rankinglistapelaaja = 2 pistettä
- molemmissa joukkueissa rankinglistapelaajia = 0 pistettä

Osanottomaksu 50 mk/pelaaja varmistuksen yhteydessä klo 18.30 mennessä, jatkocupit 20mk/pelaaja
Palkinnot: Jokaisessa cupissa palkitaan kolme parasta matka- tai tavarapalkinnoin. Palkintojen arvo ylittää
reilusti kymppitonnin. Pääpalkinto on kahden hengen matka Portugaliin yl. MM-kisojen aikaan 3-10.10.
Matkaan sisältyvät lennot Helsinki-Faro-Helsinki ja majoitus Vilamourassa hot. Terracon do Marissa,
josta matkaa kisapaikalle Sao Bras de Alporteen n. 50 km.
Muuta mainittavaa: Osallistujat ja katsojat, jotka saapuvat klo 18.30 mennessä, saavat Hämeenlinnan
Kaupunkijuhannuksen yleislipun. Lippu on voimassa 3 päivää. Myöhemmin tulevat joutuvat maksamaan
sisäänpääsyn 50 mk. Peli-iltana on ohjelmassa mm. Ritva Oksasen konsertti klo 22 ja Mikko Alatalon
vetämä yhteislaulu. Kisapaikalla on ruokailu- ja kahviteltat.

Aloitetaan juhannuksen vietto yhdessä yöttömänä yönä!
Sydämellisesti tervetuloa! Linnan Petanquistit ry
Tiedustelut ja ennakkoilm: Eila ja Seppo Kankare 03-6381933 tai 0505-3662272 tai sähköposti Kankare@mail.htk.fi
Majoitusvaraukset: Aulanko 03-658801, Cumulus 03-64881, Vaakuna 03-65831, Aulangon retkeilyalue 03-6532430

Kesän 2000 kilpailutapahtumat Loimaalla
Hirvihovin Petanque-areena:

Loimaan kaupungin keskuspuisto:

4.6.

Loimaa Open PR-duppeli

18.6.

15.7.

Hirviheitot PR-duppeli

Uutuutena pelataan puistokisa Loimaan kaupungin
kauniissa keskuspuistossa. Ilmoittautuminen klo
9-9.30. Pelit alkavat klo 10.00. Osanottomaksu
50,-/henkilö maksetaan ilmoittautuessa.
Palkinnot 60% osanottomaksuista.

Kilpailut alkavat ilmoittautumisella klo 9-9.30
ja pelit klo 10.00. Osanottomaksu 50,-/henkilö
maksetaan ilmoittautuessa.
Palkinnot 60% osanottomaksuista.
Puffetti ja muut oheispalvelut Hirvihovissa.

Puistokisa PR-duppeli

Ruoka- ja juomahuolto / WC-palvelut puiston
laidassa paikkakunnan parhaassa Pihviravintolassa
Ankkuripaikassa.

Lisätietoja tapahtumista: Ossian Lindman, puh. 02-7622969 / 0500-720404
Kaikki petankkikärpäsen puremat tervetuloa Loimaalle!

