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Hallitus 2000 Julkaisija:

Palstamillejä

Valtakunnallisissa tiedotusvälineissä
uutiskynnys on melko korkealla ja
petankki ei monen muun pienen lajin
tavoin usein ylitä sitä. Hesari sentään
taisi julkaista SM-kisojen tuloksia.
Monet paikallislehdet sen sijaan no-
teerasivat Lahden kisat hyvin, aina-
kin menestyneiden kotiseuduilla. Ki-
sakaupungin ykköslehti ja paikallis-
radiot huomioivat tapahtuman jopa
oikein kiitettävästi. Etelä-Suomen Sa-
nomat käytti palstatilaa yhteensä pe-
räti noin 0,35 neliömetriä. Vertailun
vuoksi vastaava lukema tässä omas-
sa lehdessämme on karvan verran
pienempi.

Ammuntaa

Ampuminen on nyt ihan uusi viralli-
nen petanquen alalaji. Mutta joku
muu nimi pitäisi asialle keksiä. Lajia
tuntemattomille tahtoo nykyinen he-
rättää aivan vääränlaisia mielikuvia,
joko kesäisistä hetkistä maaseudul-
la tai öisistä hetkistä slummikortteleis-
sa. Näytin lehden kannen vedosta
vaimolle ja hän totesi: - �Ampujan
mielentila ja psyyke�? Tuotahan voisi
luulla joksikin Rikosraportti -lehdek-
si, jos ei paremmin tietäisi...

Nuoriso hommiin

Lehdessä oli vielä muutama tyhjä
paikka viime hetkillä ennen sen pai-
noon menoa. Ei muuta kuin omat lap-
set töihin ja niinpä saamme ihailla hei-
dän piirtäjänlahjojaan (?) parin sivun
täytteenä.

Pannaanpas nyt oikein piirustuskilpai-
lu käyntiin: Lähetelkääpäs kaikki ju-
niori-ikäiset petankkiaiheisia piirus-
tuksia tai sarjakuvia toimitukseen 5.
lokakuuta mennessä. Ainakin paras
julkaistaan vuoden vii-
meisessä numerossa
ja päätoimittajasetä lä-
hettää voittajalle vaik-
kapa laatikollisen kark-
kia palkinnoksi!
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Puheenjohtajan palsta
Mestaruudet on jaettu ja kaikki edus-
tuspelaajat huoltajineen nimetty. Hyvä
näin. Onnittelut kaikille menestyneil-
le ja valituille. Toivottavasti puristus-
ta riittää loppuun asti ja Thaimaassa
avattu mitaliputki saa jatkoa MM-ta-
solla.

Hallituksen ajankäytössä mitattuna
vuosi on lähellä loppuaan. Valitetta-
van suuri osa ajastamme kuluu parin
yllämainitun asian ympärillä olevien
päätösten tekoon. Karsintatavat, kil-
pailusäännöt ja henkilövalinnat tun-
tuvat tällä mittarilla arvostellen olevan
liittomme ylivoimaisesti tärkeimpiä
kysymyksiä. Matkailu herättää suuria
tunteita.

Mitä on tarjolla edustusturnausten
ulkopuolelle jääville ja lajia lähinnä
kuntoilumielessä harrastaville pelaa-
jille ja seuroille? Koulutusta, ohjaus-
ta, valistusta ja tapahtumia. Välitilin-
päätös osoittaa näillä sektoreilla saa-
vutetun merkittäviä säästöjä, eli vali-
tettavasti mitään ei ole tapahtunut.
Onko tämä itsekritiikki aiheellista?
Pitäisikö liiton aktiivisesti järjestää
kursseja seuroille? Kaivataanko tie-

toa kilpailujen järjestämisestä, seura-
valmennuksesta tai yhdistysten toi-
minnasta yleensä? Tuntevatko seu-
rat kunnallisen avustustoiminnan pe-
riaatteet, osataanko kotikunnilta ha-
kea tukea pelipaikkojen, harjoitus- tai
kilpailukulujen kustantamiseen? Ei
näitä ainakaan ole laajemmin kyselty
eikä liitolta ole ohjeita kaivattu. Jos
ongelmia ei ole tai jos niihin kaikkiin
on löytynyt ratkaisu, ei asialle ilmei-
sesti mitään tarvitse tehdä ja hiljais-
elo voi jatkua, mutta nyt kun valinnat
on tehty voisi olla vaikka aikaa muu-
hunkin. Soitelkaa jos tällaiselle toimin-
nalle on tarvetta. Ja hyvää loppuke-
sää, sateet ovat toivottavasti nyt jo
takana.

Ensi vuoden SM-kisalogosta on nyt
päätetty jättää salamat kuulan ympä-
riltä pois yllyttämästä Ukko Ylijuma-
laa, joten kuivat SM-kisat ovat tiedos-
sa jossain päin maata vuonna 2001.
Tästäkin paikasta kuulisin mielelläni
ehdotuksia ennen syksyä.

Pertsa yllätti ja tiputti Tuulan
yleisen SM-singelin alkukierroksilla.
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Sekalaisia kuulumisia

Junnut järjestyksessä

Juniorien EM-kisat pidettiin Bel-
giassa heinäkuun alussa ja 4 pa-
rasta olivat: 1. Belgia (Fabrice
Uytterhoeven, Yannick Collaioc-
co, Jeremy Pardoen ja Julien
Goblet), 2. Italia, 3. Ranska ja 4.
Tanska. Mukana oli 15 joukkuet-
ta 14 eri maasta.

Suomi ei osallistunut kilpailuun,
koska matkoja varten ei ollut bud-
jetoitu määrärahoja ja liiton talous
on muutenkin erittäin tiukalla.

Huippuseuroja

Tämän vuoden Eurooppa-Cupin
loppuotteluissa neljän parhaan
joukossa on Suomi ja Suomen Li-
senssipelaajat! SLP päihitti tans-
kalaisen Nykopingin lukemin 5-2
joukkueella Teija Tuukkanen-
Muuri, Henri Palmqvist, Antti Leh-
tonen, Jukka Virtanen, Tuomas
Leskinen ja Sami Lukka. Loppu-
ottelut pelataan Sveitsissä syksyl-
lä.

Tulevia kisoja

Kansainvälinen liitto on päättänyt
tulevien arvokilpailujen paikoista
seuraavasti: Yleinen MM 2001
Monaco ja 2002 ehkä Marokko.
Naisten MM 2002 Kanada. World
Games 2001 Akita Japani.

Kuninkaiden pelikenttä?

Pieni mielenkiintoinen havainto
Ruotsin lomareissulta:

Tukholmassa kuninkaanlinnan
edustalla, siinä leveän ylämäkika-
dun keskellä ison obeliskin juurel-
la, on sellainen noin 10x20 metri-
nen korokelaatikko, joka on täy-
tetty hyvännäköisellä hiekalla. Ja
lähempää tarkastettuna pintaan
oli piirretty useita 35-50 senttisiä
ympyröitä! ;)

Eli aika hienolle paikalle ovat siellä
saaneet kentän aikaiseksi. Reu-
nuksineen ja kaikkineen koroke-
laatikko ei voi olla tehty mitään
muuta varten kuin nimenomaan
"boulen" pelaamiseen, jolla nimel-
lä ruotsalaiset ystävämme lajiam-
me kutsuvat. Ehkä tietyllä tavalla
yksi maailman "arvokkaimmista"
mahdollisista pelipaikoista, jota
kannattaa käydä kokeilemassa
sille suunnalle sattuessa.

(...jos vain kehtaatte, sillä luulta-
vasti hetken pelailun jälkeen kent-
tää piirittää ainakin pari bussilas-
tillista japanilaisia turisteja kame-
roineen.)

JP

Päällekkäisyyksiä

Perinteinen Baltic Cup pelattiin
tällä kertaa Ruotsissa ja harmit-
tavasti aivan samanaikaisesti
omien SM-trippeliemme kanssa,
joten kisaan ei nyt osallistunut yh-
tään suomalaisjoukkuetta.

Reppu tallessa

Edellisessä lehdessä kerrottiin,
että Mikko �Sutta� Soikkelin rep-
pu lähti Sepän puistosta rosvojen
matkaan Baltique Duppelin yhte-
ydessä. Näin ei kuitenkaan on-
neksi ollut tapahtunut, vaan se
löytyi Turun suunnasta, jonne se
oli puhtaan vahingon vuoksi jou-
tunut. Sikäläinen petankkiseurue
keräsi kiireellä tavaransa autoon
ja siinä sivussa samassa kasas-
sa olleen ylimääräisenkin repun.
Kotona autoa purettaessa asia
kuitenkin paljastui ja reppu palau-
tettiin onnelliselle omistajalleen.

�Petankista kaksi kol-
masosaa on zägää. Lop-
pu kolmannes on huonoa
zägää.�

Seppo �Iso Jallu� Jalonen

Säännöt käyttöön

Järvenpään SM-finaalia seurates-
samme harrastimme katsomossa su-
rullista seurapeliä. Peli oli vanha tut-
tu, jossa etsitään viittä virhettä. Täs-
sä pelissä löytyi virheitä tosin paljon
enemmän. Pelin ideana oli löytää
sääntöjen tai kilpailusääntöjen vastai-
sia suorituksia loppuottelussa. Peliä
seurasi myös kaksikin tuomaria, jot-
ka ilmeisesti olivat näkemäänsä tyy-
tyväisiä. En itse kuulu niihin, jotka
haluavat kirjaimellisesti, orjallisesti
saatikka pelisuoritusta häiritsevästi
puuttua näihin, enkä odota tuoma-
reidenkaan pelin aikana niihin sot-
keentuvan, mutta pelien välissä nämä
monet virheet ja puutteet olisi var-
maan voinut käydä läpi pelaajien
kanssa ja kitkeä pois seuraavasta
pelistä. Uskon tuomareidenkin nämä
havainneen ja katson tuomareiden
olevan paikalla sitä varten. Muille
näihin asioihin puuttuminen ei mieles-
täni kuulu. Sateinen SM-viikko piti si-
sällään myös aivan samoja ongelmia,
joten finaalituomarit eivät suinkaan
ole ainoita, joita kritiikkini koskettaa,
vaan samaan pataan kuuluvat lähes
kaikki viirupaidat. Selitykseksi sään-
törikkeille ei mielestäni kelpaa se, että
Känäkin tekee niin. Uusia ja entistä-
kin täydellisempiä kilpailusääntöjä
suunnittelevan toimikunnan jäsenenä
tuntisin itseni paremmin motivoitu-
neeksi tässä tehtävässämme, jos
säännöille löydettäisiin taas jonkinlai-
nen arvo.

Pertti Taipale
nöyrä lisenssipelaaja

Lukijan
sana
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Hallitusherrojen metkuja

Tuomintaa

Liiton taloudenhoitajana alkuvuonna
1999 toiminut henkilö on myöntänyt
syyllistyneensä kavallukseen ja hänet
on tuomittu siitä Hämeenlinnan kärä-
jäoikeudessa 60 päiväsakkoon ja
maksamaan liitolle kavalletut 8000
mk korkoineen.

Liittohallitus kokoontui keskiviik-
kona 7.6. Lahdessa ja tässä mai-
nittavimpia kuulumisia ja päätök-
siä:

Todettiin liiton talouden olevan taas
hieman tiukalla. Pääasiassa ulko-
maisten kisamatkojen takia, joihin
kuluu paljon rahaa; Junnujen EM Bel-
giassa, PM Tanskassa, naisten MM
Ranskassa ja yleinen MM Portuga-
lissa.

Liittokokous päätti aikanaan, että ju-
niorien EM-kisaan osallistutaan vain,
jos taloustilanne sen sallii. Niinpä
matka jäi tekemättä. Omalla kustan-
nuksella kisoihin matkustamaan ha-
lukkaita peräänkuulutettiin, mutta sel-
laisiakaan ei ilmaantunut.

Muiden kisamatkojen kuluista yrite-
tään leikata mahdollisimman paljon.
Pelaajamäärin ei puututtu, mutta päi-
värahat otettiin pois. Koska liitto kus-
tantaa kaikki matkat, majoitukset ja
ruokailut, ei päivärahan maksaminen
ole siksi mitenkään perusteltua, eikä
edes verottajan ohjeiden mukaista.
Ruokailuissakin pyritään säästä-
mään, eli "pippuripihviä ja vuosiker-
taviiniä" ei enää liiton matkoilla nauti-
ta, vaan pysytään pizza+kokis -linjal-
la...

Peliasuja ei ole ainakaan toistaiseksi
saatu sponsorivaroin hankittua, eikä
budjetissakaan ole niille määrärahaa.
Siksi PM- ja MM-joukkueita edellyte-
tään itse hankkimaan yhtenäiset pe-
liasut. Sellaisethan pitää kaikilla SM-

kisoissa ja SM-sarjassa pelaavilla
joukkueilla olla jo muutenkin, niihin
vain lisäksi Suomen lippu. (Tämä voi
itse asiassa olla hyväkin juttu pelaa-
jien kannalta, sillä edustusjoukkue-
emme voivat siis esiintyä kansainvä-
lisissä kisoissa omien sponsoreiden-
sa mainosasuissa tms.)

Taloustilannetta auttaisi alkuunsa
esimerkiksi 100,000 markan sponso-
rirahat jostakin, mutta sellaisten saa-
minen ei ole niin helppoa...

Erilaisia liikuntamessuja, -tapahtumia
yms on jatkuvasti eri puolilla Suomea.
Liittohallituksen resurssit eivät millään
riitä kaikkiin osallistumiseen, aina-
kaan pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
la. Siksi paikallisia seuroja kannus-
tetaan niiden hoitamiseen; liitto voi
anomuksesta osallistua kuluihin.

Liittohallitus kokoontui seuraavan
kerran sunnuntaina 23.7. Järven-
päässä ja vahvisti maailmalle lähe-
tettäviä edustusjoukkueitamme
seuraavasti:

Yleinen MM Portugali: Iivo Paaso,
Arttu Poikolainen, Tuukka Ylönen,
Markus Lähdesniemi, Jari Nieminen
(huoltaja), Pertti Taipale (johtaja).

Naisten MM Ranska: Helena Kan-
kaanpää, Kati Nieminen, Outi Raita-
suo, Päivi Kaunisto, Matti Törrönen
(valmentaja, matkustaa omalla kus-
tannuksella), Kimmo Ollikainen (joh-
taja).

Oikaisu

Edellisen lehden takakannessa ol-
leessa PSC Järvenpään kilpailukut-
sussa oli pieni painovirhe. Yli 50-vuo-
tiaiden SM-duppelin osallistumismak-
su on 160 markkaa joukkueelta eikä
suinkaan 240! Ilmoittautuminen 4.8.
mennessä ja kilpailu on Järvenpään
Rantapuistossa 19.8.

PM Tanska: Tatu Kuusisto, Seppo
Lindman, Esa Tuominen, Iivo Paaso,
Arttu Poikolainen, Tuukka Ylönen,
Helena Kankaanpää, Kati Nieminen,
Outi Raitasuo, Tuula Ahola, Salla Kal-
liosalo, Stiina Kamppuri, Ville Järvi,
Aleksi Leskinen, Kimmo Rantanen,
Kalle Järvi, Jussi Lehti, Mikko Lehti,
Mika Sallinen (huoltaja), Pertti Taipa-
le (johtaja).

PM-kisoihin Tanskaan ei mennäkään
alkuperäisen suunnitelman mukaan
juna-laiva-yhdistelmällä, vaan lentä-
en. Viking Linen kanssa tehtyyn bar-
ter-sopimukseen kuuluvia matkoja
pyritään käyttämään muihin tarkoituk-
siin ja myymään seuroille sekä pelaa-
jille. Tiedustelut liiton toimistosta Han-
nu Laukkaselta (yhteystiedot s. 2).

SM-kisoissa oli muutamia poisjään-
tejä. Hallitus päätti, että jos poisjään-
ti on aiheutunut hyvin perustellusta
syystä, voi osallistumismaksun palau-
tusta anoa kirjallisesti puheenjohta-
jalta. Liitteeksi mahdolliset lääkärin-
todistukset yms.

Ensi vuoden SM-kisojen pelipaikka ja
järjestäjä ovat haussa. Liittohallitus
kokoontuu seuraavan kerran
1.9.2000 ja perusteltuja ehdotuksia
toivotaan hyvissä ajoin sitä ennen.
Asia olisi hyvä saada päätettyä jo ky-
seisessä kokouksessa, jotta valmis-
telut saataisiin kerrankin ajoissa
käyntiin. Liittokokous tietenkin vahvis-
taa päätöksen lopullisesti vasta mar-
raskuussa.

JP

Matkailemaan

Liiton järjestämät turistimatkat Portu-
galin MM-kisoihin ja Tanskan PM-ki-
soihin ovat menneet hyvin kaupaksi.
Kaikki varatut matkat on jo myyty,
mutta lisäpaikkoja MM-kisoihin on
ehkä mahdollista vielä saada, tiedus-
telut liiton toimistosta Hannu Laukka-
selta (yhteystiedot s. 2).
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Valheesta voimaa ja
Mr. Murphy sikseen

Suomessa pelitilanteissa ammutaan
aivan liian vähän, totesi kerran Rans-
kan liiton päävalmentaja. Osaltaan
siihen vaikuttanee sekä taktisen tie-
don että pelitaitojen puute, asettamis-
ta suosivat pelikentät ja kenties suo-
malainen, epäonnistumisia kaihtava
ominaisluonteemme.

Viime numerossa oli juttu mitä am-
muntaheitolta oikeastaan vaaditaan.
Tällä kertaa yritämme porautua am-
pujan sielunelämään. Juttu on tehty
hyviltä kyselemällä, muita tarkkaile-
malla ja erinäisiä valmentajia kuun-
telemalla.

Ensiksi lähetimme sähköpostia Suo-
men huippuampujille ja utelimme nii-
tä ominaisuuksista, joita hyvältä am-
pujalta vaaditaan. Vivahde-eroista
huolimatta tietty yhteneväinen linja oli
selkeästi havaittavissa. Vastauksien
perusteella menestyvä ampuja on
hallitun tekniikan ohella luonteeltaan
rohkean itsevarma, taistelutahtoinen
ja hyvä keskittymään.

Hyvän ja huonon ampujan välinen ero
on pieni. Senpä vuoksi ampuja ei saa
pelätä epäonnistumisia. Reiät kuulu-
vat osumien ja karojen lailla peliin.

- On merkityksetöntä olitpa sitten ai-
emmin osunut tai et. Jokainen tilan-
ne on uusi.

Koska epäonnistuminen näkyy ken-
tällä välittömästi, itsetietoisuus ja so-
kea usko omiin kykyihinsä on hyväs-
tä. Kyvyistään epävarma ampuja on
tuomittu epäonnistumaan. Siinäpä
usein näkyy huippujoukkueiden ero
tavallisiin harrastajiin. Ammunta ei ole
välttämätön paha vaan rutiinisuoritus.
Eräs Suomen tulivoimaisimpia jouk-
kueita kiteytti noudattamansa taktii-
kan järkeenkäyvästi.

- Ammunta on yksinkertaista ja teho-
kasta. Jokainen osuma poistaa vas-
tustajalta mahdollisen pisteen ja mi-

nimoi tuurin. Karot sekä jätöt ovat
bonusta. Asettaminen sitävastoin on
monimutkaista pudotuspaikkojensa
kanssa. Mitä vaikeampi kenttä on
asettaa, sitä enemmän me ammum-
me. Osuttuamme vaikkapa kolmes-
ti, vastustajalla on mahdollisuus saa-
da täydellisellä pelillä vain kolme pis-
tettä. Se ei merkitse mitään.

Ampuja, tuo herkkä
tunneihminen?

Kun ampuja pelaa hyvin, hän hyvin
usein on saanut siitä tarvitsemastaan,
oikeasta fiiliksestä, kaikkivoipaisuu-
den tunteesta kiinni. Koska ampujat
tavallaan pelaavat tunteella, he toivo-
vatkin rauhallisen, kokeneen asetta-
jan johtavan peliä. Eräs kanuuna to-
tesikin, ettei hän halua seurata tippaa-
kaan koko pelitilannetta. Pelinjohtaja
kutsukoon hänet kehiin osoittaak-
seen poistettavan kuulan.

- Ampujan on haluttava ampua. Niin
kauan kaikki on hyvin, Matti Törrönen,
Suomen naisten edustusjoukkueen
valmentaja summasi.

Kokeneilla yhteen hitsautuneilla jouk-
kueilla on samanlainen käsitys nou-
datettavasta taktiikasta. Varsin usein
aloittelijat tai harrastelijat keräävät
ihan liikaa ylimääräisiä paineita am-
pujan niskaan.

Pelikavereiden kohdistama pakko
laskee sekä onnistumisen mahdolli-
suuksia ja persoonasta riippuen kiin-
nostustakin.

Allekirjoittanut pelasi erään kerran
ampujana kympin peleissä arvotus-
sa joukkueessa. Jostakin syystä hu-
pipeli muuttui veriseksi keskinkertai-
suuksien yhteenotoksi. Joukkuekave-
rini mäkätys muutti pelin merkityksel-
tään itselleni kuitenkin yhdentekeväk-
si. Tunne oli sama kuin joskus aikoi-
naan koulussa minkä lie opettajan
naputtaessa tekemättömistä läksyis-
täni.

- Sen täytistäkö minun hutini tai ka-
roni tuolle kuuluvat? Pitäisi huolta
omista asioistaan.

Vaikka jälkeenpäin pystynkin purka-
maan tapahtuman eikä sen humoris-
tisetkaan piirteet lipuneet ohitseni,
ennemmin hirtän itseni kuin pelaan
sen kaverin kanssa enää ikinä.

Ampujan mielentila ja psyyke
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...

Haukkukaa kaverinne
jälkipeleissä

Harvapa meistä on nähnyt hyvän ja
kokeneen joukkueen tuhlaavan aikaa
epäonnistuneiden suorituksien arvi-
ointiin pelin tiimellyksessä. Jälkipelit
on luotu sitä varten. Eräs hauskim-
pia jälkipelejä suoritettiin Joensuus-
sa, Susirajan Petanquen treeneissä.
Aiemmin tänä keväänä he olivat koh-
danneet mestaruussarjassa Hä-
meenlinnassa Kallion Kirkkaan jen-
gin, jossa ampujana pelasi Pauli Pii-
parinen. Piiparisen heitto ei välttämät-
tä ole oppikirjojen mukainen mutta
ajoittain sangen tehokas. Voittihan
sama porukka SM-pronssiakin.

"No me kateltiin, että mikähän kaveri
tuokin on ja ajateltiin voittomme ole-
van pelaamista vaille valmis. Eipähän
vain ollutkaan, se jumalauta ampui
kaikki pois."

- Tavallaan kaverit olivat latautuneet
ja asennoituneet koko matsiin perus-
teiltaan väärin. Pitäkäämme pelitilan-
teessa huoli omista tekemisistämme.
Vastustajamme pitää kyllä huolta
omistaan, Miikka Kouvonen, monin-
kertainen Suomen mestari, kommen-
toi.

Ottaessani asian myöhemmin pu-
heeksi, Piiparinen totesi joukkuees-
saan kiteytyneen sen, mistä petan-
quessa pelin tasosta ja panoksista
riippumatta on parhaimmillan kysy-
mys.

- Oli hyvä ja rento meininki.

Jyrki Matikainen

Painekattilassa pelaaja
punnitaan

Tiukassa tilanteessa jotkut osuvat
toiset eivät. Hyvin harvat pystyvät
puristamaan itsestään huippusuori-
tuksen ahdistuneena ja epävarmana.
Paineiden kasvaessa urheilijat psyyk-
kaavat itseään mitä erilaisimmin kei-
noin. Useimmathan onnistuvat par-
haiten rauhallisen seesteisenä. Jot-
kut vetäytyvät jupisemaan omia, roh-
kaisevia mantrojaan karkottaakseen
epävarmuuden peikon. Toiset valeh-
televat itselleen, ettei tämä ole kuin
peliä ja elämä muka jatkuisi huomen-
nakin. Kolmas pyrkii rentoon suorituk-
seen naureskelemalla koko pelitilan-
teelle. Kuka mitenkin mutta aina jo-
tenkin.

Japanilainen huippuluokan jousiam-
pujavalmentaja kerran vastasi kysyt-
täessä mikä on hänen menestyksen-
sä salaisuus:

- Minä opetan urheilijoille sisäisen ää-
nen.

Ideana on, että paineenalainen, yli-
kierroksilla käyvä urheilija rauhoittaa
itseään positiivisilla, rauhallisin ää-
nenpainoin lausutuilla sanoilla: Minä
osaan, pystyn ja kykenen, minä nau-
tin.

Hän korostaa, että olisi suositeltavaa
urheilulajista riippumatta jokaisen
pelaajan kehittää oma, toimiva aja-
tusmallinsa. Henkisiä ominaisuuksia
voi ja pitäisikin kehittää, on järjetöntä
hakata päätänsä seinään kymmenen
vuotta ja muka saada kokemuksia
häviöiden kautta. Kirjastoissa on vil-
jalti tietoa tarkkuuslajien valmennuk-
sen henkisestä puolesta.

Hulluus on uudistuva
luonnonvara

Kokeneet pelimiehet tietävät ikivan-
han viisauden todeksi: Jos joku ha-
luaa ehdottomasti tehdä jotain, hänel-
lä on hyvä mahdollisuus onnistua sii-
nä.

- Ainakin minun ampujani muuttuu
kentällä pieneksi lapselliseksi pojak-
si, jonka pidän taktiikasta loitolla. Toi-
saalta hän saa silloin tällöin loistavia
oivalluksia, jolloin hän muuttuu ainut-
kertaiseksi taitelijaksi, eräs ruotsalai-
nen huippuasettaja totesi taannoin.

Kuten tuli ilmi, usein ammunta vaatii
onnistuakseen tiettyä itsetietoisuuden
sävyttämää agressiivisuutta. Juuri
siksi ulkopuolisen silmin ampujat
saattavat vaikuttaa kilpailun tiimellyk-
sessä sangen inhottavilta tyypeiltä.
Haetun agressiivisuuden ideana on
päästä epäonnistumisen pelosta,
tuosta riesasta, joka vaivaa jokaista
urheilijaa.

- Sytyttyäni ja tuntiessani oloni oikein
itsevarmaksi, halveksin vastustajan
pallukoita. Minä oikein toivon, että
niitä tulee siihen kuulieni teuraiksi,
Tunisian maajoukkuemies avautui.

Aina peli kuitenkaan ei suju. Silloin
kokemattomampi ja epävarma ampu-
ja menee rinkiin, pistää silmät kiinni,
heittää matalalla kaarella kierteettö-
män pallon kaksi metriä eteen ja toi-
voo osuvansa. Pelimiehet keskittyvät
hyvään heittoon ja tekevät suorituk-
sen. Ja osuvat tai eivät.

- Heiton muuttaminen ja edes sen
miettiminen kesken pelin on tie tap-
pioon. Jos tulee niin epävarma olo,
kannattaa hetkeksi vaihtaa ampujaa,
Törrönen jatkaa.

�Toiset valehtelevat itselleen, ettei
tämä ole kuin peliä ja elämä

muka jatkuisi huomennakin.�
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Muutamia huomioita

Arttu Poikolainen sai viimeinkin sin-
gelin SM-kultaa neljän hopean jäl-
keen. Helpolla se ei kuitenkaan tul-
lut, sillä matkalla oli useita tiukkoja
paikkoja. Ensimmäisellä cup-kierrok-
sella Loimaan Seppo Lindman johti
peliä koko ajan reilusti, mutta Arttu
venyi lopulta niukkaan voittoon. Toi-
nen kiikun-kaakun -paikka oli seuraa-
valla cup-kierroksella Hämeenlinnan
Jani Saarista vastaan, pelin ratkettua
12-12 -tilanteesta Janin ammuttua vii-
meisellä kuulalla �vain sentin yli�.
Kaikkiaan mestaruuteen vaadittiin
yhdeksän pelivoittoa.

Yleistä duppelia pelattiin peräti kolme-
na päivänä, sillä sateen aiheuttami-
en viivytysten sekä yhteensä 5 tuntia
kestäneiden välierien ja finaalin vuok-
si Artun toinen kulta Samulin avusta-
mana varmistui vasta yhden aikaan
lauantai-aamuyöllä. Samalla tehtiin
historiaa yhden seuran, PSC Järven-
pään, pystyessä ensimmäistä kertaa
SM-tasolla ottamaan kolmoisvoiton.

Uusia kultamitalisteja kaikkien aiko-
jen SM-tilastoihin saatiin ainakin se-
kaduppelissa, naisten duppelissa ja
yleisessä trippelissä. Uutta mestari-
ainesta löytyy nyt erittäin vahvasti
Turun ja Loimaan suunnilta.

Lahden SM-kisat osoittivat epäi-
lijöille ainakin sen, että tapahtu-
ma pystytään vetämään hyvin
myös pääkaupunkiseudun ulko-
puolella. Osallistujamäärät olivat
kokonaisuudessaan noin 95%
edellisvuoden Helsingin ennätyk-
sistä ja joissakin lajeissa mentiin
jopa niistä ylikin.

Säät olivat mielenkiintoiset, mut-
ta toisaalta lyhyt kunnon kuuro on
kuitenkin pienempi paha, kuin
esimerkiksi koko päivän kestävä
jatkuva sade. Sellaista keliä oli-
kin tarjolla kautta maan seuraa-
valla viikolla.

Tapahtuman kaksi tärkeintä tavoi-
tetta ovat näkyvyyden saaminen
lajille ja myös liiton kassan kar-
tuttaminen edes hieman. Näissä
molemmissa onnistuttiin ihan kii-
tettävästi.

Palkintoina ei jaettu isoja stipen-
dejä, mutta silti osanottajia oli pal-
jon enemmän, kuin missään
�kymppitonneja� tarjoavassa kil-
pailussa. Suomenmestaruuksia
ja yhteistä suurtapahtumaa siis il-
miselvästi arvostetaan suuria se-
teleitä enemmän. Ja kyllähän mi-
talistien seurat ja kotikunnat sekä
muutkin tahot palkitsevat omiaan
jäljestä päin, toivottavasti.

Suurkiitokset kaikille mukana ol-
leille!

JP

Yleisen SM-singelin finaali.

Suuri urheilujuhla
Junioripuolella silmiinpistävää oli se,
että lähes puolet osanottajista oli kär-
köläläisen Riemukaaren pelaajia ja
seuran hyvä työ näkyi myös erinomai-
sena menestyksenä.

Kisakaupungin omien pelaajien me-
nestys oli melko vaatimatonta. Satu
ja Antti ainoina nousivat palkintopal-
lin matalimmalle askelmalle, Antti to-
sin jopa kahdesti, mutta helsinkiläis-
seuraa edustaen. Muutama muu pää-
si parhaimmillaan sijoille 5-8. Koti-
kenttäetua ei juurikaan ollut, sillä lah-
telaispetankistit eivät montaakaan
kertaa käyneet pelailemassa sata-
massa ennen kisoja. Viimeisen päi-
vän PR-duppelissa lahtelaiset saivat
onneksi hieman lohdutusta kaksois-
voiton muodossa.

Vedonlyöntiä

Ainakin netissä käytiin kovaa speku-
lointia Veikkauksen voittajavedon
kohteena olleen yleisen SM-singelin
ympärillä. Rahojaan sijoittaneet kan-
san syvät rivit tiesivät kuitenkin lop-
putuloksen eikä mitään yllätyksiä sat-
tunut. Voittajaksi nousseen Artun ker-
roin oli pienin, eli 5,70. Kakkossijalla
oli Muu Voittaja kertoimella 6,69 ja
kolmantena toinen finalisti Hate Leh-
tinen kertoimella 8,07. Kokonaisvaih-
to oli hieman paria edellisvuotta suu-
rempi, eli 11360 mk.

JP
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Pelimiehen kokemuksia
Tämän vuotiselle SM-kisaviikolle läh-
tiessäni tunnelma oli koholla aina sii-
hen asti torstaita, että pääsin kotoani
Kalliosta Lahden moottoritielle asti.
Silloin alkoi yksi pahimmista koskaan
näkemistäni ukkosilmoista, salamat
välkkyivät, vettä tuli kaatamalla (tuu-
len ansiosta lähes vaakatasossa) niin
paljon taivaalta, että osa autoilijoista
pysähtyi tien varteen, emmekä me
urheat matkaa jatkaneetkaan uskal-
taneet ajaa viittäkymppiä lujempaa.
Lahden lähestyessä sää kuitenkin
onneksi parani ja paikalle ehdin juuri
sopivasti näkemään yleisen sarjan
SM-singelin loppuottelun ratkaisuhet-
ket.

Duppelia lähdin pelaamaan voitto
mielessä, niin kuin varmaan myös
noin 100 muuta joukkuetta. Sää jat-
koi �suosimistaan� ja jo kesken en-
simmäisen pelin taivaalta tuli jälleen
vettä, eikä ihan vähää tullutkaan.
Pelejä päästiin onneksi melko pian
jatkamaan, mutta omasta ensimmäi-
sestä SM-kisapäivästäni tuli hieman
torso, kun toinen poule päätettiinkin
jättää pelaamatta, kaksi peliä ja päi-
vä oli siinä. Perjantaina saimmekin
sitten Kimmon kanssa pelata ja huh-
kia ihan tarpeeksi, 6 peliä ja 15 tun-
tia. Tulokseen eli niukkaan 13-10 fi-

naalitappioon ja SM-hopeaan olin
kuitenkin suhteellisen tyytyväinen,
etenkin aamun vaikeuksien jälkeen.
Finaalin loputtua joskus hieman yh-
den jälkeen lauantain puolella oli
mukava päästä nukkumaan.

Trippelistä ei hirveästi ole kerrottavaa,
kuin se että tunne oli aamulla vähän
kymmenen jälkeen �mukava�, kun
selvisi että aamun ensimmäinen peli
täytyy pelata neljällä kuulalla. Toinen
pelikavereistani nimittäin luuli pelien
alkavan myöhemmin, kuin ne alkoi-
vatkaan. Sen jälkeen oli aika vaikea
koota itseään ja pelit loppuivatkin ly-
hyeen. Sen jälkeen ehdin osallistua
Boccia-näytöspeliin, joka oli mielen-
kiintoinen kokemus, ja ammuntaki-
saan sekä nauttimaan kisailmapiiris-
tä.

Yleisesti ottaen Lahden SM-kisat oli-
vat mielestäni erittäin onnistunut ta-
pahtuma, säälle tietenkään järjestä-
jät eivät voi mitään. Kentät olivat ai-
van erinomaiset verrattuna esim.
1999 Rautatientorin beach volley -
kenttiin, sekä paikka ja maisemat
upeat. En pistäisi hanttiin, vaikka ta-
paisimme kaikki taas ensi vuonna
Lahdessa.

Miikka Kouvonen

Onko täällä käynnissä EM-uinnit vai SM-petankit?

Sadetakki ja shortsit, niillä pärjäsi
hyvin. Kosteaa, mutta silti lämmintä.

Jallu työnsä ääressä.

Kisojen avaajat Maija-Liisa Lindqvist
ja Jari Koskinen, molemmat mm. val-
tion liikuntaneuvoston varapuheen-
johtajia, osallistuivat myös sekadup-
peliin. Kisapoika Ari-Pekan (keskel-
lä) hyvistä neuvoista huolimatta hom-
ma oli valmis kahden pelin jälkeen.
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Pääsääntöisesti Lahden SM-kisoja
kehuttiin. Osallistujat ylistivät kenttiä,
järjestelyitä, paikkaa, tunnelmaa etc..
Soraääniäkin kantautui toki korviini.
Keräsin kattavan sarjan erityyppisis-
tä valituksista, joihin etsin vastauksia
niin järjestäjiltä, pelaajilta kuin liiton
edustajilta.

Lahdessa sataa kello 15.45. Vettä
tulee paljon eikä pelejä keskeytetä
tarpeeksi ajoissa. Miten voidaan olet-
taa petanqueta pelattavan liejussa?

- Emme olettaneetkaan. Suljimme
huonokuntoiset, vesisateen pilaamat
kentät ja ohjasimme kilpailijat muille
alustoille.

Miksi alun perin sovittu järjestelmä
kaksinkertainen cirkel-poule muutet-
tiin jo ensimmäisen kierroksen jäl-
keen cupiksi? Nyt mestarijoukkue-eh-
dokkaat karsivat toisiaan jo alkukier-
roksilla. Ja paljon pelejä ja kokemusta
hakevien harrastajienkin pelit jäävät
vähiin.

- Vesisade sotki aikatauluja siinä
määrin, että olisi ollut kohtuutonta pi-
dentää jo muutenkin myöhäksi veny-
neitä kilpailuita. Esimerkiksi yleisen
sarjan duppelin finaali pääsi alka-
maan vasta yhdentoista aikaan illalla
ja päättyi yli yhden yöllä. Missä tahan-
sa pelimuodossa mestarisuosikit

kohtaavat toisiaan ennemmin tai
myöhemmin.

Rankka ja tiivis kisaviikko on pakko
radikaaleinkin keinoin pitää kasassa.
Jos aikataulut jostakin syystä mättä-
vät, on selvä, että järjestäjät puuttu-
vat asiaan pelisysteemiä muuttamal-
la.

Ihmettelenpä mitä järkeä on järjestää
kisat niin että sinne eksyvät muutkin
kuin harrastajat. Kukaan ei pysty kes-
kittymään vain peliin. Peli on tarpeeksi
rankkaa muutenkin ilman että pitää
vahtia pelikassia kentän laidalla.

- Toimistossa oli mahdollisuus säilyt-
tää kaikkia tavaroita, joten kenenkään
ei tarvinnut vahtia mitään. Valtaosa
on sitä mieltä, että pelejä seuraavat
ohikulkijat ovat kilpailuiden suola.
Julkisuutta lajimme tarvitsee, koulu-
jen takapihat on jo nähty.

Miss Petanque -kilpailu on mautto-
muudessaan yliveto. Se on niin toteu-
tukseltaan ja perusidealtaan samaa
luokkaa kuin Nykypostilehden Miss
Isoäiti -kilpailu. Muka hauskaa-muka
me -hengen luomista luottaen siihen,
että petankistit ovat järjestään idioot-
teja.

(Tähän toimittaja ei kyennyt löytä-
mään ainuttakaan kunnon selitystä.)

Pientä kritiikkiä

Vasemmalla junioriduppelin mitalistit.
Palkinnot jakoi telkkarin visailuohjel-
mista tuttu Reijo Salminen. Kuvassa
myös tuomari Juha Komsi.

Oikealla naisten duppelin mitalistit.

Lahden matkustajasatama on
varmuuden vuoksi varattu jo ensi
vuodeksikin, ajalle 2.-8.7.2001.
(Varauksen voi perua vielä syk-
syllä, jos joku muu paikka vali-
taan.)
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Neljännen Miss Petanque -tittelin
nappasi hämeenlinnalainen pian 13
vuotta täyttävä Jaana Mäkynen yh-
deksällä äänellä. Ääniä annettiin yh-
teensä 60 kpl, joista yksi hylättiin,
koska siinä luki vain �Ahonen�. Epä-
selväksi jäi, tarkoitettiinko siinä Tuu-
laa, Karia vai Mikaa. Raati kylläkin
arvaili, että viimeksimainittua.

Yleisen trippelin välierät vetivät kivasti
yleisöä pääkentän viereisellekin aree-
nalle.

Yleisen trippelin mitalistit. Ilmeistä
näkee, että kulta ja pronssi voitetaan,
mutta hopea hävitään.

Karaoke, tuo suomalaisen ravintola-
kulttuurin satiainen pitäisi kieltää lail-
la. Yleisen sarjan duppelin tunnelma
oli pilaantua jonkun raiskatessa Jui-
cen ikivihreitä. Sitä paitsi teltan bas-
sotoisto aiheutti ihmisille tinnitystä.

- Kansallistaiteilijamme pahoinpitelyl-
lä ei ollut mitään tekemistä Suomen
Petanque-Liiton kanssa.

Eipä pelikenttien vieressä toimivan
kahvilan omistajakaan ollut ajan ta-
salla. Pykäköintitilojen puutteessa,
ihmiset luonnollisesti jättivät autojaan
mihin pystyivät ja tuo kahvilanpitäjä
vasikoi liikenteenvalvojille. Miksi jär-
jestäjät eivät olleet sopineet selkeästi
Lahden kaupungin ja kahvilan kans-
sa asianmukaisista järjestelyistä?

- Lahti ei ole Helsingin keskusta. Jo-
kaisen pitäisi löytää autolleen josta-
kin parkkipaikka ilman liitonkin apua.

Eväspussikilpailuiden ainoa tarkoitus
on tahkota liitolle rahaa. Miksei muka
olisi voitu järjestää päivittäin joku kun-
non duppeli. Minä en ainakaan halua
pelata kenen aloittelijan kanssa hy-
vänsä.

- Eväspussikilpailuiden ohessa järjes-
timme petanquen SM-kisat. Siellä jo-
kaisella oli mahdollisuus pelata kaik-
kia pelimuotoja haluamillaan joukku-
eilla.

On väärin, että ennakkosuosikit oh-
jattiin finaalikentille. Näin jo ennes-
täänkin vahvojen pelaajien tietä tasoi-
tettiin kohti suomenmestaruutta. Art-
tu Poikolaisen singelin voitto oli sel-
keästi haettu juttu.

- Katsojien kannalta pyrimme etukä-
teen järjestämään finaalikentille mah-
dollisimman kovatasoisia otteluita.
Mr. Poikolainen sattui arvonnoissa
saamaan kovia nimiä vastaansa, jo-
ten oli luonnollista, että hän kävi niitä
kamppailuita ns. yleisökentällä.

Miksi kentät olivat kauttaaltaan erilai-
sia? Kyllähän kentät saavat vaikeita
olla mutta pitäisi niiden olla tyypiltään
samanlaisia. Meiltäkin pelit kaatuivat
siihen ettei voinut tietää ampuako vai
asettaako.

- Eikä pidä. Opetelkaa pelaamaan.

Jyrki Matikainen
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SEKADUPPELI 5.7.2000
64 joukkuetta

1. Sirkka Tikkanen, Jukka Tikkanen
(Turun Petanque-seura)
2. Hannele Siitonen, Seppo Lindman
(Turun Petanque-seura/Loimaan Pe-
tanque)
3. Satu Lahtimo, Antti Lehtonen (Lahti
Boule/Suomen Lisenssipelaajat)
4. Laura Kero, Osmo Lappalainen
(Koski-Kuula)
5. Mirva Näsilä, Harri Näsilä (PSC
Järvenpää/Suomen Lisenssipelaajat)
6. Tarja Roslöf, Eero Ravantti (Petan-
que Club de Pori)
7. Terttu Talosela, Seppo Jalonen
(Peesi/Boule Baltique)
8. Eila Kankare, Jukka Voivala (Lin-
nan Petanquistit)

YLEINEN SINGELI 6.7.2000
166 pelaajaa

1. Arttu Poikolainen (PSC Järvenpää)
2. Harri Lehtinen (Helsingin Boule-yh-
distys)
3. Antti Lehtonen (Suomen Lisenssi-
pelaajat)
4. Marko Jakonen (PSC Järvenpää)
5. Jari Häkkinen (PSC Järvenpää)
6. Veli-Matti Verho (Koski-Kuula)
7. Tuomas Leskinen (Suomen Li-
senssipelaajat)
8. Jukka Holopainen (Lahti Boule)

NAISTEN SINGELI 6.7.2000
48 pelaajaa

1. Mirva Näsilä (PSC Järvenpää)
2. Anja Parviainen (Kallion Kirkas)
3. Salla Kalliosalo (Munkan Petank-
ki)
4. Pirjo Kivinen (Loimaan Petanque)
5. Hannele Siitonen (Turun Petanque-
seura)
6. Irja Kettunen (Koski-Petankki)
7. Seija Mäkynen (Linnan Petanquis-
tit)
8. Maaret Komsi (Boule Baltique)

YLEINEN DUPPELI 7.7.2000
102 joukkuetta

1. Arttu Poikolainen, Samuli Kankku-
nen (PSC Järvenpää)
2. Miikka Kouvonen, Kimmo Ranta-
nen (PSC Järvenpää)
3. Juha-Pekka Siro, Jari Häkkinen
(PSC Järvenpää)
4. Jani Hatanpää, Janne Mansikka-
mäki (Vaasa Petanque)
5. Antti Kortela, Otto Rinne (Boulistit)
6. Jukka Salminen, Markku Pellikai-
nen (Droppi Petanque/Varkauden
Tarmo)
7. Päivi Lehtonen-Palmqvist, Henri
Palmqvist (Suomen Lisenssipelaajat)
8. Ilkka Kankare, Marko Aalto (Lin-
nan Petanquistit)

NAISTEN DUPPELI 7.7.2000
29 joukkuetta

1. Seija Uusitalo, Pirjo Kivinen (Loi-
maan Petanque)
2. Tarja Roslöf, Helena Kankaanpää
(Petanque Club de Pori)
3. Tuula Ahola, Salla Kalliosalo (Mun-
kan Petankki)
4. Stiina Kamppuri, Anja Parviainen
(Munkan Petankki/Kallion Kirkas)
5. Tarja Hämäläinen, Hanna Aalto
(Suomen Lisenssipelaajat/Linnan
Petanquistit)
6. Maija Avaro, Raija Pasanen (Souk-
ka Petanque)
7. Seija Hukkanen, Hannele Siitonen
(Turun Petanque-seura)
8. Ritva Pousi, Leena Valpio (Kuulan-
kierittäjät)

NAISTEN TRIPPELI 9.7.2000
14 joukkuetta

1. Outi Raitasuo, Kati Nieminen, He-
lena Kankaanpää (Tavastia Pallo/
Peesi/Petanque Club de Pori)
2. Mira Kyllönen, Mirva Näsilä, Päivi
Lehtonen-Palmqvist (PSC Järven-
pää/PSC Järvenpää/Suomen Lisens-
sipelaajat)
3. Seija Uusitalo, Pirjo Kivinen, An-
nikki Saarinen (Loimaan Petanque)
4. Tuula Ahola, Salla Kalliosalo, Stii-
na Kamppuri (Munkan Petankki)
5. Erri Javola, Päivi Kuvaja, Reetta
Koponen (Peesi)
6. Eila Nummila, Elvi Aaltonen, Seija
Hukkanen (Loimaan Petanque/Loi-
maan Petanque/Turun Petanque-
seura)
7. Anu Sutinen, Anu Uusio, Marja
Mattila (Suomen Lisenssipelaajat/Bi-
tankki/Penninki)
8. Eila Sistonen, Riitta Nurminen, Sir-
pa Pantsar (KOO-VEE)

YLEINEN TRIPPELI 9.7.2000
62 joukkuetta

1. Tatu Kuusisto, Esa Tuominen, Sep-
po Lindman (Turun Petanque-seura/
Turun Petanque-seura/Loimaan Pe-
tanque)
2. Juha-Pekka Siro, Jari Häkkinen,
Samuli Kankkunen (PSC Järvenpää)
3. Kari Ahonen, Mikko Lehto, Pauli
Piiparinen (Kallion Kirkas)
4. Olli Sinnemaa, Jarmo Heinonen,
Henri Palmqvist (Suomen Lisenssi-
pelaajat)
5. Jani Saarinen, Simo Olkinuora,
Jarmo Pitkäkangas (Linnan Petan-
quistit)
6. Youssef Guezri, Timo Puska, Juk-
ka Tikkanen (Turun Petanque-seura)
7. Marko Jakonen, Ari-Pekka Mäke-
lä, Jukka Holopainen (PSC Järven-
pää/Lahti Boule/Lahti Boule)
7. Ilkka Kankare, Hannu Muuri, Mar-
ko Aalto (Linnan Petanquistit)

Tulokset
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...
JUNIORISINGELI 5.7.2000
16 pelaajaa

1. Mikko Lehti (Riemukaari)
2. Juho Heikkinen (Merihaan Urheili-
jat)
3. Roope Kortela (Boulistit)
4. Ville Järvi (Peesi)
5. Markus Aaltonen (Riemukaari)
6. Kalle Järvi (Peesi)
7. Aleksi Leskinen (Martin Petanque)
8. Pontus Vainionpää (Riemukaari)

JUNIORIDUPPELI 6.7.2000
7 joukkuetta

1. Kalle Järvi, Aleksi Leskinen (Pee-
si/Martin Petanque)
2. Jussi Lehti, Mikko Lehti (Riemu-
kaari)
3. Roope Kortela, Olli Rinne (Boulis-
tit)
4. Jani Ruuskanen, Henri Lukka (Lin-
nan Petanquistit)

JUNIORITRIPPELI 7.7.2000
4 joukkuetta

1. Jussi Lehti, Mikko Lehti, Pontus
Vainionpää (Riemukaari)
2. Kalle Järvi, Ville Järvi, Aleksi Les-
kinen (Peesi/Peesi/Martin Petanque)
3. Roope Kortela, Olli Rinne, Jani
Ruuskanen (Boulistit/Boulistit/Linnan
Petanquistit)
4. Markus Aaltonen, Olli-Pekka Aal-
tonen, Markus Sohlman (Riemukaa-
ri)

OHEISKILPAILUT

Avoin PR-duppeli 9.7.2000
29 joukkuetta

1. Tero Nikki, Timo Hiltunen (Lahti)
2. Ville Sappinen, Tapio Sappinen
(Lahti)
3. Aleksi Leskinen, Ville Järvi (Hyvin-
kää/Espoo)
4. Yannick Pelletier, Kenneth Sems-
kar (Oravainen)

Eväspussi-cupit 4.-9.7.2000

16 pelaajan oheiskilpailuja pelattiin
peräti 24 kpl. Niistä jaettiin myös pis-
teitä ja koko viikon mestari oli ahke-
rana pelaajana tunnettu hyvinkääläi-
nen Tuomas Leskinen (Suomen Li-
senssipelaajat).

Miss Petanque 9.7.2000

Miss Petanque valittiin jo neljännen
kerran. Lisenssipelaajat saivat kisa-
viikon aikana äänestää mielestään
ihaninta kisoissa mukana ollutta nais-
ta. Eniten ääniä sai hämeenlinnalai-
nen pian 13 vuotta täyttävä Jaana
Mäkynen. Hän ei itse osallistunut SM-
kisoihin, mutta oli kannustamassa
äitiään Seijaa.

Sataman Ihanin: Jaana Mäkynen 12
v. (Linnan Petanquistit), 9 ääntä
1. perintöprinsessa: Seija Tikka (Bou-
listit), 7 ääntä
2. perintöprinsessa: Eija Hurri (Hullu
Hirvi), 6 ääntä
Ääniä annettiin yhteensä 60 kpl.

Ammuntakilpailu 8.7.2000
16 kilpailijaa

1. Olli Sinnemaa (Suomen Lisenssi-
pelaajat) 40 pistettä
2. Arttu Poikolainen (PSC Järvenpää)
30 pistettä

Henri Palmqvist (Suomen Lisenssi-
pelaajat) teki puolivälierässä
ensimmäisen virallisen suomenennä-
tyksen 41 pistettä.

NÄYTÖSOTTELUITA

Lahti - Hollola 7.7.2000

Perjantai-iltana pelattiin leikkimielinen
näytösottelu, jonka voiton vei Hollo-
lan kunnanvaltuuston joukkue luke-
min 13-8. Joukkueessa pelasivat
kansanedustajat Juha Rehula ja Timo
Seppälä sekä kunnanhallituksen vpj.
Esko Lehtonen. Lahden kaupungin-
valtuuston urheilukerhon joukkuees-
sa pelasivat Jarmo Ropponen, Reijo
Salminen ja Matti Kauppila.

Boccia 8.7.2000

Lauantaina pelattiin Boccia-näytösot-
telu. Voitosta kamppailivat lajia esit-
telemään tulleet Lahden Seudun In-
validit ry:n urheilutoimikunnan Kari
Hyvärinen, Pekka Norola ja Reijo Ket-
tunen vastassaan petankistit Sami
Lukka, Miikka Kouvonen ja Simo Ol-
kinuora.

Boccia on perusidealtaan hyvin pal-
jon petankin tapainen peli. Punaiset
ja keltaiset pallot ovat hieman kuulia
suuremmat ja muovisina reilusti ke-
vyemmät. Maalipallo on valkoinen ja
muiden pallojen kanssa saman ko-
koinen.  Sisätiloissa lajia harrastetaan
hiekkatäytteisillä nahkapalloilla. Pe-
laajat seisovat omilla paikoillaan ken-
tän päädyssä ja heittomatka voi olla
mitä tahansa 1,5 ja 15 metrin välillä.

Laji on hyvin suosittu Lahden lisäksi
mm. Pohjanmaalla. Bocciassa järjes-
tetään myös SM-kilpailuja ja henkilö-
kohtaisia mestaruuksia ratkottiin juuri
meidän kisojemme kanssa samanai-
kaisesti Karstulassa, mukana eri sar-
joissa kuulemma toista sataa pelaa-
jaa.

Näytösottelussa varsinaisten kuuden
pelikierroksen jälkeen tilanne oli ta-
san 4-4 ja peliä jouduttiin jatkamaan
kahdella lisäkierroksella. Petankistit
ryöstivät ensimmäisellä kolme pistet-
tä, mutta isännät ottivat omansa seu-
raavalla, neljä pistettä ja voitto 8-7.Lahden ja Hollolan kunnallispoliitikko-

ja. Kuva Christer Nyman.
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Yleinen SM-sarja ja divarit
SM-sarjan finaalit ja divarin nousukar-
sinnat pelattiin perinteiseen tapaan
Järvenpään Rantapuiston kentällä
22.-23.7. Tämän vuoden aiempien
SM-sarjakierrosten tapaan kenttä oli
loistavassa kunnossa, mikä antaisi
ymmärtää suomalaisen petankin
menneen ainakin yhdellä osa-alueella
eteenpäin. Joukkueita lauantaiaamu-
na oli mukana kuusi, joista vain kak-
si parasta jatkoivat sunnuntain finaa-
liin.

Runkosarjan voittajajoukkue (Paaso,
Poikolainen, Ylönen) sai vastaan puo-
livälieristä jatkoon menneen joukku-
een Kouvonen, 2 x Rantanen ja vuo-
den ehkä positiivisin yllättäjäjoukkue
Droppi (Kaatranen, Kellman, Matilai-
nen) pääsi taistelemaan finaalipai-
kasta kolmannen Järvenpään jouk-
kueen (Häkkinen, Kankkunen, Siro)
kanssa. Kahden välieräpelin jälkeen
jäljellä olivat enää runkosarjan ykkö-
nen ja nelonen eli Artun ja Samulin
joukkueet.

Finaalin ratkaisuun vaaditaan kolme
voittoa, mikä viime vuonna tarkoitti
pelien venymistä viiteen otteluun ja
myöhään yöhön. Tälläkin kertaa alku
vaikutti tasaiselta, sillä kahden pela-
tun  ottelun jälkeen voitot olivat tasan
1-1. Kolmannessa pelissä "marginaa-
lit" olivat  suuret ja molemmilla jouk-
kueilla oli useita paikkoja ratkaista

ottelu edukseen. Voiton puristivat lo-
pulta Ylönen, Poikolainen ja Paaso.
Neljännen pelin alku oli tasoltaan ai-
van jotain muuta kuin mitä edellinen
peli oli ollut. Tuukka, Arttu ja Iivo jat-
koivat onnistuneiden suoritusten vil-
jelyä loppuun asti ja ottivat voiton it-
selleen. Näin tänä vuonna Portugalin
MM-kisoissa joukkueemme on Tuuk-
ka Ylönen, Arttu Poikolainen ja Iivo
Paaso.

Sarjamuotoinen pelaaminen on osoit-
tanut sopivan hyvin myös petankkiin.
Mukana olevien seurojen ja joukku-
eiden määrä on hyvä ja innostusta
tuntuu riittävän. Seuraava kehitysvai-
he lieneekin yhden sarjaportaan lisää-
minen, mikä vaikuttaa perustellulta
ratkaisulta. Nykyisen SM-sarjan jouk-
kuemäärä (20 joukkuetta) on turhan
suuri. Myöskään MM-valinnan ja SM-
sarjan välistä yhteyttä on vaikea pi-
tää perusteltuna. Sarjojen pelikierros-
ten järjestämistä olisi niin ikään syy-
tä miettiä. Kesän tärkeimpien pelien
pelaaminen kylmällä ja sateisella il-
malla on turhauttavaa ja verottaa sa-
malla osan kilpailumuodon arvostuk-
sesta. Sarjojen rajatun joukkuemää-
rän ansiosta kyseisten kilpailukierros-
ten pelaaminen sisähalleissa saattaisi
olla oikea ratkaisu. Yhden hallin vuok-
raaminen kesällä ei taloudellisesti-
kaan aseta suuria esteitä.

Järjestelmän lisäksi korjattavaa on
myös muualla. Kauniit kehykset eivät
auta, kun itse kuva ei miellytä. Pienet
asiat, jotka pelaajista voivat vaikuttaa
merkityksettömiltä, ovat usein juuri
niitä asioita, joiden perusteella lajit
jaotellaan urheiluksi tai joksikin muuk-
si.  Joukkueiden yhtenäiset peliasut,
tupakointi pelien aikana ja "urheilijoi-
den" kielenkäyttö ovat niitä harvoja
asioita, jotka ulkopuolisetkin katsojat
ymmärtävät. Kaikki nämä em. asiat
olisivat vaatineet korjausta SM-sar-
jan finaaleissa.Yhtenäinen peliasu,
tupakointikielto ja epäurheilijamainen
käyttäytyminen löytyvät säännöistäm-
me jo nyt, mutta niiden noudattami-
seen tulee kiinnittää myös huomiota.

Edellisen kuulan alastulopaikan ta-
soittaminen on osa oikeaa suoritus-
ta, ja ymmärrän hyvin, että tietyissä
tilanteissa sääntöjä venytetään. Ny-
kyisin pelikentällä vallalla oleva käy-
täntö on kuitenkin jo niin selkeää ken-
tän muokkaamista, ettei se enää to-
teuta edes sääntöjen henkeä kirjai-
mesta puhumattakaan. Räikein esi-
merkki oli toisessa puolivälierässä
tapahtunut tilanne, jossa joukkueen
kaksi jäsentä tasoittivat peräkkäin lä-
hes metrin matkalta n. 30 cm leveän
uran. Aliarvostetuillekin asettajille on
selvennettävä, että tämä ei kuulu
enää pelin henkeen.

Niin tai näin, mutta yksi asia on var-
maa - Tuukka, Arttu ja Iivo lähtevät
MM-kisoihin SM-sarjan perusteella
täysin oikeutetusti, paras voitti ja on-
nea heille. Kevään ensimmäisessä
Petanquelehdessä esitin kuitenkin
kysymyksen SM-sarjajoukkueiden
kilpailukyvystä MM-kisoissa. Yksi
huolen aiheista oli neljännen pelaa-
jan asema joukkueessa. Huhut ovat
asettaneet tähän tehtävään henkilöä,
jolta emme ole saaneet mitään näyt-
töjä pelikentiltä. Toivottavasti totuus
on tarinoita ihmeellisempi, sillä turis-
tejahan on liittomme täynnä.

Matti Törrönen

Kommentti netissä

Nimi: Viikonlopun penkkiurheilija      Päiväys 24.7.2000 8:24

Viesti: Viikonloppuna oli sitten kaksi merkittävää urheilutapahtumaa, jot-
ka molemmat menivät ennakkokaavailujen mukaisesti. Suurempi yllät-
täjä oli Tiger Woods, joka nappasi British Openin voiton St Andrewsissa.
Odotetumpaa sitten oli, että Arttu joukkueineen kuittasi SM-sarjan voiton
rantakentällä. Vaikkei sitä ehkä heti tule ajatelleeksi, näillä nuorilla urhei-
lutähdillä on paljon muutakin yhteistä. Molemmat ovat omassa lajissaan
tällä hetkellä ylivoimaisia johtuen poikkeuksellisista lahjoista, täydellisestä
tekniikasta ja vahvasta henkisestä niskalenkistä kilpailijoihinsa. Lisäksi
myös Tiikerille maistuu paremmin keitetyt kukkakaalit ja kivennäisvesi
kaljan ja hampurilaisten sijaan. Molemmille voi myös ennustaa pitkää ja
ruusuista uraa omassa lajissaan (ei toistensa, sori vaan Arttu :)). Toki-
han Tiikerillä vielä on pitkä matka Artun saavutuksiin, mutta täytyy sanoa
että oikealla tiellä poika kyllä on...
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... Kolmoisvoitto Järvenpäähän!
I-divisioona länsilohko

1. Helsinki Boule II / Jani Maaskola,
Teemu Saari, Seppo Kaukiainen,
Henrik Gripenberg

2. Martin Petanque I Hyvinkää / Kale
Leskinen, Asko Alkila, Petri Meripaasi

3. PEESI Espoo / Jaakko Talosela,
Päivi Kuvaja, Pentti Kuvaja, Kati Nie-
minen

4. Kallion Kirkas II Hki
5. JB-Team Hki
6. Tavastia I Hki
7. KOO-VEE Tampere
8. PEESI-69 Espoo
9. EPA A Espoo
10. Tavastia II Hki
11. EPA B Espoo
12. Larun Petankki Hki
13. Martin Petanque II
14. Obelix Turku
15. Kallion Kirkas I Hki
Luov. Les Bombardiers Hlinna

I-divisioona itälohko

1. Varkaus / Samuli Ilmonen, Tero
Rasimäki, Markku Pellikainen, Jouni
Ylelä

2. Karhu-Petankki B Kotka / Timo
Toikka, Pekka Koivunen, Raimo Vak-
kari, Petri Seppä

3. Riemukaari II Järvelä / Ari Koske-
la, Alpo Turkulainen, Pentti Vainion-
pää, Pontus Vainionpää

4. Riemukaari I Järvelä
5. PSC Järvenpää IV
6. Karhu-Petankki C Kotka
7. Petanque Kouvola
8. Nassu II Nastola
9. MEHU Hki
10. Koski-Kuula I Kuusankoski
11. PSC Anjalankoski II
12. PSC Anjalankoski I
13. Nassu I Nastola
14. Riemukaari III Järvelä
Luov. Koski-Kuula III Kuusankoski

Mestaruus-runkosarja

1. PSC Järvenpää II / Tuukka Ylönen,
Iivo Paaso, Arttu Poikolainen

2. Droppi Mikkeli / Hannu Kaatranen,
Kimmo Kellman, Pasi Matilainen

3. SLP/VMS Hki / Henri Palmqvist,
Olli Sinnemaa, Jarmo Heinonen

4. PSC Järvenpää I
5. Munkka Team
6. PSC Järvenpää III
7. LP Hämeenlinna
8. Helsinki Boule
9. Boulistit Oulu
10. Turun Petanque-Seura
11. Kallion Kirkas Hki
12. PC de Pori
13. SLP/Ricard Hki
14. Loimaan Petanque
15. Karhu-Petankki A Kotka
16. LP JJT Hämeenlinna
17. OFA-Team Loimaa
18. PC de Strömfors
Luov. Martin Petanque Hyvinkää
Luov. Susiraja Joensuu

Finaalit ja nousukarsinta

1. SM-kultaa PSC Järvenpää II /
Tuukka Ylönen, Iivo Paaso, Arttu
Poikolainen

2. SM-hopeaa PSC Järvenpää I / Jari
Häkkinen, Marko Jakonen, Samuli
Kankkunen, Juha-Pekka Siro

3. SM-pronssia PSC Järvenpää III /
Miikka Kouvonen, Miska Nieminen,
Kimmo Rantanen, Erkki Rantanen,
Veli-Matti Myllymäki

4. Droppi Mikkeli / Hannu Kaatranen,
Kimmo Kellman, Pasi Matilainen

Mestaruus-runkosarjan 12 parasta
jatkaa sarjassa myös ensi vuonna.
Sijat 13.-16. ja molempien divarien 6
parasta pelasivat nousukarsinnassa.
Sarjapaikkansa säilyttivät Loimaan
Petanque ja SLP/Ricard Hki, uusina
sarjaan nousivat Tavastia I Hki ja
Karhu-Petankki B. Tarkemmat tulokset liiton Internet-sivuilla: http://www.petanque.fi/

Pelaajien ilmeistä
voi taas päätellä
mestarit ja kakkoset.
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Suomen Petanque-Liitto on saanut
Telehallintokeskukselta usean kuu-
kauden nimioikeudellisen käsittelyn
jälkeen oman Internet-tunnuksen eli
"domain-nimen" petanque.fi. Veppisi-
vut löytyvät tästä lähtien osoitteesta
http://www.petanque.fi/.

Liiton sähköpostiosoite on alkuunsa
petanque@petanque.fi. Muita tar-
kemmin kohdennettuja osoitteita lii-
ton eri toimihenkilöille ja tehtäväni-
mikkeille avataan lähiaikoina.

Suurin hyöty uudistuksesta ensial-
kuun on tähän asti kortilla olleen le-
vytilan reilu lisääntyminen. Vanhassa
palvelimessa oli 10 megatavun rajoi-
tus. Uudessa on käytettävissä al-
kuunsa 50 megatavua ja sivujen ti-
lantarve on tällä hetkellä noin 27 me-
gatavua. Eniten tilaa vievät sähköi-
sessä muodossa olevat Petanque-
lehdet, jotka ovat taas saatavana uu-
silta sivuilta vuoden 1997 numerois-
ta alkaen.

Ensimmäinen uusi palvelu on Petan-
kistien Allakka. Siihen voidaan lisäil-
lä kaikenlaisia lajiin liittyviä tapahtu-
mia ja asioita joustavammin, kuin lii-
ton viralliseen kilpailukalenteriin. Mui-
ta uusia juttuja tehdään sitä mukaa,
kun keksitään ja keritään.

Liiton jäsenseurat saavat halutessaan
omat kohtuukokoiset sivunsa ilmai-
seksi palvelimeen. Osoitteeksi tulee
http://www.petanque.fi/seurat/seu-
rannimi/. Ennestään mukana ovat
Bitankki, Epa, Oravais ja Peesi. Li-
sätietoja allekirjoittaneelta.

Koko homman sponsoroi ystävälli-
sesti Saunalahti.

http://www.petanque.fi/

Statistiikkaa

Vanhoilla sivuilla oli kävijämäärälas-
kuri alkaen 12.7.1997 ja se kirjasi
käyntejä sivujen sulkemiseen
23.7.2000 asti (vähän reilun kolmen
vuoden aikana) noin 75000 kpl.

Vieraskirja eli �Petankistien Vessan-
seinä� avattiin 3.9.1998 ja tähän men-
nessä (vajaan kahden vuoden aika-
na) siihen on jätetty lähes 5000 vies-
tiä ja lukukertoja on kertynyt noin
85000.

JP

Uusilla sivuilla laskuri raksutti jo vii-
den ensimmäisen päivän aikana lu-
kemaksi yli 1000.

Todelliset kävijämäärät ovat vähän
suurempiakin, sillä laskurit eivät kir-
jaa aivan kaikkia käyntejä.
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Tarmon Petanque Varkaus
Tarmossa 10 vuotta vireää
petanque-toimintaa

Tarmon Petanque järjesti ensimmäi-
sen Taipale-petankin Varkaudessa 1.
heinäkuuta Kanavan Varrella -tapah-
tuman yhteydessä Taipaleen kanava-
alueella. Kanavan Varrella -tapahtu-
ma, johon osallistui useita tuhansia
ihmisiä, järjestettiin sen vuoksi, että
Taipaleen vanhan kanavan rakenta-
misesta tulee tänä vuonna kuluneeksi
160 vuotta ja Taipaleen alueella si-
jaitsevan kanavamuseon avaamises-
ta 10 vuotta. Aluetta aiotaan ryhtyä
määrätietoisesti kehittämään mm.
EU-tuen turvin.

Tarmon Petanque aikoo järjestää
Taipale-petankkitapahtuman joka
vuosi. Se järjestettiin kanavamuseo-
rakennuksen luona sijaitsevalla hiek-
kakentällä. Duppelikilpailun voitti jo-
ensuulaisen Susirajan Petanquen
joukkue Timo Hyttinen ja Jarkko Im-
monen. Toiseksi sijoittuivat Antti Ko-
ponen ja Ari Ahokas sekä kolman-
neksi Matti Hoffren ja Erkki Hyttinen.
Ohessa järjestettiin myös asetuskil-
pailu, jonka voitti Senja Lappalainen.

Ensimmäisen Taipale-petankin voittajat joensuulaisen Susirajan
Petanquen Timo Hyttinen ja Jarkko Immonen. Palkintoja jakamassa
Tarmon Petanquen vetäjä Irja Hämäläinen. Kuvat Matti Mäkelä.

Viime vuonna Tarmon Petanque oli
seurajoukkueiden SM-kilpailussa
seitsemäs, mikä on seuran historian
toistaiseksi paras saavutus. Viime
vuonna Tarmon Petanque voitti mm.
TUL:n liittojuhlien petanque-turnauk-
sen trippelisarjan ja Savo Cupin.

Varkauden petanqueharrastajien olo-
suhteita on huomattavasti parantanut
se, että käyttöön saatiin talviharjoit-
telupaikka, joka sijaitsee Keskusur-
heilukentän huoltorakennuksen tilois-
sa.

Puulaaki tekee lajia
tunnetuksi

Tarmon Petanque järjestää tänä ke-
sänä aikaisempien vuosien tapaan
Varkaudessa myös petankkipuulaa-
kin. Sen avulla on pyritty tekemään
lajia tunnetuksi ja sen ansiosta mu-
kaan on saatu myös uusia harrasta-
jia.

Taipale-petankin lisäksi Tarmon Pe-
tanque järjestää myös tänä kesänä
kaikille kiinnostuneille avoimet Varka-
uden mestaruuskilpailut.

Tarmon Petanquen harrastajien ve-
täjänä toimii Irja Hämäläinen. Hän
edustaa petanquen harrastajia myös
Varkauden Tarmon johtokunnassa.
Varkauden Tarmo, joka on perustet-
tu vuonna 1912, on suurehko yleis-
seura. Lajivalikoimaan sisältyvät täl-
lä hetkellä petanquen lisäksi paini,
pöytätennis, taitoluistelu, shakki, sa-
libandy ja lentopallo.

Matti Mäkelä

Määrätietoinen työ tuottaa
tulosta

Varkauden Tarmossa (TUL) petan-
queta on harrastettu aktiivisesti kym-
menen vuotta. Tarmon Petanquen
harrastajat toimivat seuran itsenäise-
nä lajijaostona. He järjestävät kilpai-
luja ja osallistuvat kilpailuihin nimellä
Tarmon Petanque Varkaus. Tarmon
Petanque on myös Suomen Petan-
que-Liiton jäsen. Jaoston monivuoti-
nen työ petanque-toiminnan kehittä-
miseksi ja lajin tunnetuksi tekemisek-
si on viime vuosina tuottanut tulosta
myös kilpailumenestyksen muodos-
sa.

Tarmon Petanque pelasi tällä kaudel-
la I-divisioonassa. Nousu SM-sarjaan
oli varsin lähellä toukokuussa Mikke-
lissä järjestetyssä karsintaturnauk-
sessa, missä Tarmon Petanque hä-
visi Susirajan Petanquelle ratkaise-
vassa ottelussa 13-12. Seura voitti
divisioonan itälohkon ja pääsi tavoit-
telemaan SM-sarjapaikkaa uudelleen
Järvenpäässä 22. heinäkuuta järjes-
tetyssä karsintaturnauksessa, mutta
ei vieläkään ihan onnistunut.
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Naisten
SM-sarja
Säätiedotukset olivat lupailleet Loi-
maallekin lauantaiksi hellelukemia,
mutta aamu urkeni synkänharmaana.
Finaalien ensimmäiset pelit saatiin
kuitenkin pelata hyväkuntoisilla ja
sopivan vaikeilla, kivikkoisilla kentil-
lä. Lämmittelyssä nähtiin hyviä rau-
taiskuja ja korkeita asetuskaaria,
mutta pelien alkaessa näkyi kaikissa
pelaajissa pientä hermostuneisuutta.
Kaaret mataloituivat kauttaaltaan noin
metrillä ja iskut jäivät lyhyiksi. Pelit
ratkesivat siihen, kumpi joukkueista
teki vähemmän virheitä.

Katin, Outin ja Helenan V-Twin City
oli kaiken aikaa hieman vakuuttavam-
pi kuin Tuulan, Anjan ja Riitan Miran-
ol Team. Riitalla oli vaikeuksia am-
munnassa, mutta Anja ja Tuula paik-
kasivat kohtuullisesti. Vaikka Outikin
ampui välillä reikiä, tuli sentään osu-
miakin. Kati ja Helena pelasivat nor-
maalilla hyvällä tasollaan. Peli V-Twi-
nille 13-8. Toisessa pelissä Mira, Mir-
va ja Päivi olivat koko ajan Amica-tyt-
töjä eli Tuulaa, Sallaa ja Stiinaa jäl-
jessä. Peli eteni tilanteeseen 11-0
munkkalaisille, jolloin hieman am-
munnoissaan haparoinut Tuula vaih-
toi asettajaksi. Salla ei ampunut sen
paremmin, ja kun Mirvalle ja Päiville
alkoi tulla osumiakin, kertyi pisteitä-
kin. Loppupelin aikana alkanut sade
ei ehtinyt sotkea peliä. Amica ryhdis-
täytyi uudestaan ja vei pelin nume-
roin 13-5.

Pelitauolla sade yltyi välillä kovaksi-
kin, mutta lakkasi sentään. Toiset pelit
aloitettiin suunnilleen aikataulussa.
Ensimmäisiä snadeja pelattaessa
sade alkoi uudestaan, ja kun se pian
yltyi taas rankkasateeksi, teki jury
pelaajien suostumuksella päätöksen
siirtää pelit Loimaan halliin. Tässä
vaiheessa V-Twin oli kalliolaisille tap-
piolla 2-5 ja Amica johti Miraa, Mir-
vaa ja Päiviä 4-0.

Hallilla kentät olivat tietysti aivan toi-
senlaiset kuin Hirvihovissa. Kuhmui-
semmalla kentällä V-Twin City pääsi

nopeammin sinuiksi pinnan kanssa,
tasoitti pelin melko nopeasti ja meni
ohikin. Toinen voitto kalliolaisista lu-
kemin 13-7. Toisessa pelissä Mira,
Mirva ja Päivi saivat heittonsa järjes-
tykseen, mutta munkkalaisetkaan ei-
vät antaneet periksi. Tasatahtia men-
tiin tilanteeseen 10-10, jolloin Amica
pääsi rokottamaan toisten virheistä
korjaten voiton 13-10. Näin kumpikin
välierä ratkesi suoraan kahdessa
pelissä.

Pronssiottelussa peli oli ajoittain to-
della korkeatasoista kummankin
joukkueen saadessa 5-6 onnistumis-
ta kierrosta kohti. Loppua kohti Mira-
nolin pelin taso säilyi Miran, Mirvan
ja Päivin hieman hiipuessa. Pronssit
Kallioon lukemin 13-6.

Ensimmäisessä finaalipelissä Amica-
tytöt eivät oikein päässeet peliin mu-
kaan missään vaiheessa. V-Twin voit-
ti alle tunnissa 13-4. Toiseen peliin
Amica keskittyi kunnolla ja palasi tau-
olta kentälle itseensä luottaen. Kun
samalla Helenan ja Katin asetuspeli
hieman takkuili, voitti Amica selkeästi
13-4. Outi joutui ammunnan lisäksi
paikkaamaan myös asetusta ja on-
nistuikin hyvin ylläpitäen joukkuees-
sa uskoa parempaan.

Viimeisen pelin teikkauksen voitti
Amica ja valitsi tietenkin kahdesta
kentästä saman kuin edellisessä pe-
lissä. Tällä kertaa kentän muhkurat

ja pari pehmeää paikkaa koitui munk-
kalaisten kohtaloksi. Ehkäpä keskit-
tyminenkin oli tauolla laskenut, sillä
heitoissa näkyi pieni kiire. Alastulot
eivät osuneet kohdalleen ja useita
kuulia hukattiin metrin vajaiksi tai
taakse. Muutamat lähelle saadut kuu-
lat Outi ampui vakuuttavasti pois jät-
täen ampumakuulia myös pisteiksi.
Snadeittain peli eteni nopeasti: 4-0,
8-0, snadi ulos, 10-0 ja 13-0. Outin
hyvän pelin myötä myös Helena ja
Kati paransivat otettaan viimeisessä
pelissä. Helenan asetus kulki loista-
vasti ja Kati pelasi välissä hyvin sekä
asettajana että ampujana. Koko kol-
mikon otteissa näkyi tahto ottaa voit-
to.

Päivän kaikki pelit huomioon ottaen
MM-edustus meni oikealle joukkueel-
le. Onnistumisprosentti toisen finaa-
lipelin notkahdusta unohtamatta oli
noin 60%, muilla joukkueilla selvästi
alhaisempi. Kaikilla joukkueilla oli
hyvä pelikuri ja suuria taktisia virhei-
tä ei tehty. Naisten osaaminen sekä
heittotaidoissa että pelitaktiikassa on
parin viime vuoden aikana selvästi
noussut. Tämä näkyi jo Lahden SM-
kisoissa. Voisi veikata, että lähivuo-
sina edustuspaikoista käydään entis-
tä tiukempia ja korkeatasoisempia
kamppailuja, ja vähitellen alkaa olla
lupa odottaa myös naispelaajiltamme
menestystä arvokisoissa.

Kimmo Ollikainen

Kati, Outi, Päivi ja Helena
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Runkosarjan lopputilanne:

1. V-Twin City
2. Amica-tytöt
3. Mira, Mirva, Päivi, Satu
4. Miranol Team
5. Turku/Loimaa
6. Koski-Kuula
7. Linnan Petanquistit
8. SLP/Dubonnet
9. Matamit
10. Murut
Luov. Varkauden Tarmo

Välierät

V-Twin City - Miranol Team
13-8, 13-7

Amica-tytöt - Mira, Mirva, Päivi, Satu
13-5, 13-10

Loppuottelut

V-Twin City - Amica-tytöt
13-4, 4-13, 13-0

Pronssiottelu

Miranol Team - Mira, Mirva, Päivi,
Satu 13-6

Lopputulokset:

1. SM-kultaa V-Twin City / Helena
Kankaanpää (Petanque Club de
Pori), Päivi Kaunisto (Loimaan Pe-
tanque), Kati Nieminen (Peesi Es-
poo), Outi Raitasuo (Tavastia Pal-
lo)

2. SM-hopeaa Amica-tytöt / Tuula
Ahola, Salla Kalliosalo, Stiina Kamp-
puri (Munkan Petankki), Raija Pasa-
nen (Soukka Petanque)

3. SM-pronssia Miranol Team / Tuula
Ahonen, Anja Parviainen, Riitta Kan-
gas (Kallion Kirkas)

4. Mira, Mirva, Päivi, Satu / Mira Kyl-
lönen, Mirva Näsilä (PSC Järvenpää),
Päivi Lehtonen-Palmqvist (Suomen
Lisenssipelaajat), Satu Lahtimo (Lahti
Boule)

Missä pelataan?
Tähän listaan on kerätty tietoa kesä-
ajan pelipaikoista. Ne on hyvä tietää,
jos satut matkailemaan vieraalla paik-
kakunnalla tai jos olet vasta aloittele-
massa lajia. Mene rohkeasti mukaan!

Lähes kaikkiin listan pelipaikkoihin on
kuka tahansa erittäin tervetullut. Aloit-
telijoille annetaan varmasti mielellään
opastusta ja lainataan tarvittaessa
pelivälineetkin. Useimmiten pelaillaan
ihan muuten vaan tai järjestetään pie-
ni kisa arvotuin joukkuein. Kisoissa
saattaa olla pieni osallistumismaksu,
ehkä noin 10 mk, mutta sitten on
yleensä jotain palkintojakin. Sääva-
raus, huonolla ilmalla pelaajia tuskin
löytyy. Jos yhteyshenkilö on mainittu,
kannattaa ainakin kauempaa pelipai-
kalle lähtemistä suunnittelevan var-
mistaa häneltä päivän tilanne.

Pääkaupunkiseutu: Hki Hesperian
puiston kenttä / Vantaa Tiedekeskus
Heurekan kenttä / Espoo Matinkylän
kenttä, tiistai-iltaisin Firmaliiga, Kim-
mo Ollikainen 050-3654073.

Helsinki: Kaisaniemen puisto / suih-
kulähde maanantai-iltaisin ja keski-
viikkoisin klo 18.

Helsinki: Kaivopuisto / shakkikulma-
us keskiviikkoisin klo 18.

Vantaa: Rajatorpan petanquekenttä,
Lastutien ja Rajatorpantien risteys,
HPY:n karttasivu 30. Tiistaisin klo 18,
torstaisin klo 18 ja sunnuntaisin klo
15.

Hyvinkää: Aseman koulun piha tors-
taisin klo 18 ja sunnuntaisin klo 16.

Järvenpää: Rantapuisto keskiviikkoi-
sin klo 18. Moisio 040-7402161.

Lahti: Kisapuisto / Tennishallin edes-
sä tiistaisin klo 18, Kortteliliiga 03-
7343777.

Lahti: Kivimaan kenttä melkein joka
ilta, Jake Kallio 050-5674693.

Kuusankoski: Lukion kenttä tiistai-
sin klo 18, Lasse Ahlroth 040-
7480391.

Inkeroinen: Jäähallin kenttä keski-
viikkoisin klo 18, Veikko Staven 0400-
700994.

Kouvola: Vaakunan kenttä torstaisin
klo 18.

Hämeenlinna: Soraharjunkadun
kenttä melkein joka ilta.

Tampere: Kuntokeskus Kävyn pe-
tankkikentät, Käpytie 8. Ma-to klo 18
Käpyliiga, Lauri Kolehmainen 050-
3039407.

Pori: Kirjurinluodon kenttä tiistaisin
klo 18, torstaisin klo 18 ja sunnuntai-
sin klo 14.30.

Joensuu: Linnunlahti / Palloilukei-
taan takakenttä tiistaisin klo 17.30,
torstaisin klo 17.30 ja viikonloppuisin
klo 14, Jarkko Immonen 050-
5604173.

Oulu: Nuottasaaren koulun piha kes-
kiviikkoisin klo 18, Antti Kortela 040-
7624465.

Nelli 5 v kannustamassa
isiä petankkikilpailussa.
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Kesän tulospörssi
Linnan Petanquistit
Hämeenlinna

22.-23.6.2000 Mittumaariduppeli,
49 joukkuetta

Lajimme on hyvin paljon säiden ar-
moilla. Kun sataa ja on kylmä, niin ei
se niin kauhean kivaa ole. Mutta on-
neksi joskus sattuu niitä hyviäkin il-
moja, niinkuin Hämeenlinnassa Ju-
hannuksen aaton aattona.

Linnan Petanquistit järjesti perintei-
sen Vapputrippelinsä kymmenenä
vuonna, mutta niistä suunnilleen kah-
deksalla kerralla oli turhan viileää ja
ainakin viime vuonna satoi jopa vä-
hän luntakin. Parina kesänä järjeste-
tyssä Aulangon kisassa sen sijaan oli
hyvät kelit, joten linnalaiset päättivät
tänä vuonna kokeilla jotain ihan uut-
ta ja petankkiväkeä houkuteltiin Van-
ajaveden toiselle puolelle Hämeen
vanhan linnan puistokäytäville. Rie-
mastuttavan moni ottikin kutsun vas-
taan ja keskikesän yöttömästä yöstä
ja miljoonista hyttysistä nauttimaan
saapui noin 100 petankistia.

Hämeenlinnan kaupungin siinä sivus-
sa järjestämä Juhannusjuhla toi peli-
en lomaan kaupanpäällisiksi musiikil-
lista ohjelmaa ja hyvät oheispalvelut.

Itse peleissä ainoa pieni yllätys oli se,
kun Jallu ja Kati Nieminen lähettivät
neljännesvälierissä Artun ja Tuukan
laulukuoroon. Pojat aloittivat pelin hie-

Koski-Kuula Kuusankoski

11.6.2000 Kymi Voikkaa Tour li-
senssitrippeli, 4 joukkuetta

1. Arto Savolainen, Heikki Kananen,
Kari Huttunen (Kuopio)
2. Ari Jokinen, Antti Tuukkanen, Har-
ri Tyyskä (Mikkeli)
3. Helinä Grön, Mikko Jaanu, Simo
Linteri (Kuusankoski)
4. Osmo Lappalainen, Laura Kero,
Petri Lohman (Kuusankoski)

11.6.2000 Kuusankoski Open PR-
duppeli, 9 joukkuetta

1. Kalle Järvi, Jari Nieminen (Espoo)
2. Ari Piira, Timo Piira (Kuusankoski)
3. Jyri Suksi, Mikko Soikkeli (Helsin-
ki)
4. Sulo Niiranen, Arto Rantakaulio
(Anjalankoski)

Karhu-Petankki Kotka

1.6.2000 Helatorstai-duppeli
20 joukkuetta

1. Petri Lohman, Veli-Matti Verho
(Koski-Kuula)
2. Timo-Pekka Eväkoski, Juha Kan-
sonen (Karhu-Petankki)
3. Markku Rinne, Matti Villanen (Kar-
hu-Petankki)
4. Erkki Koponen, Usko Koponen
(PSC Anjalankoski)

Turun Petanque-Seura

27.5.2000 Turku Open trippeli
14 joukkuetta

1. Tatu Kuusisto, Esa Tuominen, Sep-
po Lindman (Turku/Loimaa)
2. Pirjo Kivinen, Markku Nieminen,
Seija Hukkanen (Loimaa/Turku)
3. Reijo Taka-Eilola, Pertti Helin, Ari
Reijonen (KOO-VEE)
4. Pekka Parviainen, Ari Kivimäki,
Hannu Miettinen (Turku)

B-sarja
1. Marja-Liisa Suhonen, Björn Lodd-
by, Timo Puska (Turku)

man liian �takki auki�, vaikka nuttuja
ei leudossa illassa tarvittukaan. Ta-
tun ja Sepon finaalivoitto sen sijaan
ei ollut mikään yllätys, niin tarkkaa pe-
liä heiltä molemmilta on viime aikoi-
na totuttu näkemään. Pääpalkinnok-
si he pokkasivat lomamatkat Portu-
galiin MM-kisojen aikaan.

Kilpailun jälkeen järjestelyistä vastan-
nut Kankareen Eila mietti: �Kannat-
taisko tästä kisasta tehdä uusi 10-
vuotisperinne? Lumisateen vaara on
ainakin pienempi kuin Vappuna.�

JP
Tulokset:

1. Tatu ja Seppo / Tatu Kuusisto, Sep-
po Lindman (Turku/Loimaa)
2. Haudanryöstäjät / Marko Aalto, Ilk-
ka Kankare (Hki/Hlinna)
3. Reze / Daniel Duhamel, Jukka Tik-
kanen (Turku)
4. PSC Siro, Kankkunen / Juha-Pek-
ka Siro, Samuli Kankkunen (Jpää)

Oheis-cuppien voittajia
B1. Jussi ja Lasse / Juhani Rantanen,
Lasse Heine
C1. Lehtiset / Harri Lehtinen, Marko
Lehtinen
D1. UTU-Petankki / Pekka Urponen,
Vesa Tuominen
E1. Teeäntee / Terttu Talosela, Jaak-
ko Talosela
F1. Stamp / Sami Lukka, Kimmo
Rantanen

Kuvat Mikko Soikkeli.
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Loimaan Petanque

18.6.2000 Puistokisa
20 joukkuetta

1. Kimmo Rantanen, Erkki Rantanen
(Salo)
2. Tuomas Kettunen, Seppo Lindman
(Loimaa)
3. Eila Nummila, Elvi Aaltonen (Loi-
maa)
4. Esa Ylivarvi, Jukka Ruuskanen
(Hämeenlinna)

B-sarja
1. Pirjo Kivinen, Seija Uusitalo (Loi-
maa)
2. Jari Santaluoto, Kari Lehtonen
(Turku)

Nassu Nastola

18.6.2000 Nassu Duppeli
14 joukkuetta

1. Mikko Soikkeli, Jukka Holopainen
2. Jani Maaskola, Markku Uusi-Piu-
hari
3. Mikko Jaanu, Simo Linteri

Droppi Petanque Mikkeli

17.6.2000 Pelimanni-duppeli
23 joukkuetta

1. Hannu Kaatranen, Pasi Matilainen
(Mikkeli)
2. Arttu Poikolainen, Tuukka Ylönen
(Helsinki)
3. Ari-Pekka Mäkelä, Jukka Holopai-
nen (Lahti)
4. Marko Jakonen, Tuomas Leskinen
(Vääksy/Hyvinkää)

29.7.2000 Mikkeli-trippeli
12 joukkuetta

1. Antti Veijonen, Keijo Nykänen, Juk-
ka Salminen (Droppi)
2. Seppo Korhonen, Henry Myyryläi-
nen, Mauno Lind (Droppi)
3. Marko Jakonen, Ari-Pekka Mäke-
lä, Jukka Pöyry (Lahti)
4. Eija Hurri, Jaakko Kimari, Pekka
Puntanen (Hullu Hirvi)

Mikkelissä järjestettiin Hullu Hirvi
Duppeli 1.7. Siinä oli ihan kivasti jouk-
kueita, eli 22.

1. Henry Myyryläinen, Jukka Salmi-
nen, DRO
2. Kimmo Kellman, Seppo Korhonen,
DRO
3. Ismo Lidner, Mauno Lind, DRO
4. Ari Jokinen, Harri Tyyskä, DRO

Hämeenlinnan petankkimestaruudet
ratkottiin 1.7 singelissä ja 2.7 duppe-
lissa. Pelit käytiin vaihtelevassa sääs-
sä. Sunnuntaina oli auringonpaistet-
ta ja hetkessä raekuuro. Järjestelyis-
tä vastasi Les Bombardiers.

Singeli
1. Sami Lukka
2. Ilkka Kankare
3. Juhani Rantanen
4. Jukka Voivala

Duppeli
1. Ilkka Kankare, Marko Aalto
2. Harry Uschanov, Aki Roine
3. Esa Ylivarvi, Ari Lahdenperä
4. Satu Leivonsalo, Kirsi Tikka

Kallion Kirkkaan Kinapori-duppeli
pelattiin 1.7. Helsingissä. Mukana oli
peräti 39 jokkuetta.

1. Tuomas Leskinen, Ville Järvi
2. Kati Nieminen, Matti Törrönen
3. Toni Ikonen, Kari Ahonen
4. Ilkka Railio, Pauli Piiparinen

B-sarja
1. Anu Sutinen, Jouni Hokkinen
2. Outi Raitasuo, Mika Sallinen
3. Tauno Sevon, Toivo Rokkanen

Kuusankoskella pelattiin Dragon
Cup duppelikisa lauantaina 22.7. Mu-
kana oli 17 joukkuetta.

1. Osmo Lappalainen, Petri Lohman
2. Mikko Soikkeli, Kimmo Mark
3. Timo Wiik, Ismo Simola
4. Veikko Söderström, Timo Söder-
ström

Lahden Kortteliliigan singeliturna-
uksessa 10.6. Kisapuistossa oli 12
pelaajaa. Finaaliin pääsi kaksi todel-
lista yllätysnimeä, joista A-P otti upe-
an kotkapatsaan vuodeksi haltuunsa.

1. Ari-Pekka, 2. Ippo, 3. Rane, 4. Tero
B-sarja: 1. Jaksu, 2. Puksu

Helsingin Firmaliigan kevätkausi
saatiin päätökseen tiistaina 13.6. Kol-
me kärkijoukkuetta oli tasavoitoissa,
mutta Rautakirjan The Joukkue oli
voittanut kaksi muuta keskinäisissä
peleissä, joista Kipinä 2:n vain niu-
kasti 13-12.

Mestaruussarja, 14 joukkuetta
1. The Joukkue
2. Kipinä 2
3. Jats

1-divisioona, 14 joukkuetta
1. Stope
2. Karhukopla

2-divisioona Helsinki I, 14 joukk.
1. Finnair III

2-divisioona Helsinki II, 16 joukk.
1. KinaporinKirkas

2-divisioona Helsinki III, 14 joukk.
1. Tjä-tjä-tjää

2-divisioona Vantaa, 10 joukk.
1. Kavika Bulls

Paikallispörssi

Kuvassa Rautakirjan The Joukkue /
Seppo Kerha, Sari Kerha ja Anu Su-
tinen. Kuva Christer Nyman.
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Kilpailukalenteri loppukesä 2000
PVM KILPAILU / MUOTO JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA

===============================================================================
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 16.9. Pori Open (L/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

===============================================================================

(L=Lisenssikilpailu, PR=Kaikille avoin PR-kilpailu, S=Singeli, D=Duppeli, T=Trippeli)

Suomi - Viro -maaottelussa 12.8. Suomea
edustavat SM-trippelin parhaat joukkueet,
yleisessä sarjassa viisi sekä naisissa ja ju-
nioreissa molemmissa yksi. Kilpailun jär-
jestää Suomen Lisenssipelaajat Helsingin
Kaivopuistossa.

Huhut tietävät kertoa, että tapahtuman ohessa pelataan
paljon muitakin kilpailuja, joita ei ole merkitty kilpailuka-
lenteriin, mm. Ricard Trophy trippeli, Naisten Dubonnet
Cup, Ensikertalaisten Finnair Cup, Tallink Cup duppeli,
Kaivohuone Cup trippeli, VMS Open singeli, OBUT Open
duppeli, Ammuntakilpailu jne...
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Ammuntakilpailun sääntölyhennelmä

1. Kuulan ampuminen

- Poisto 3 pistettä
- Jättö 5 pistettä

Ammuntakilpailussa on viisi eri tehtävää, joihin
jokaiseen ammutaan neljältä eri matkalta. Heit-
toja tulee yhteensä 20 kpl ja jokaisesta voi saa-
da 0, 3 tai 5 pistettä. Maksimi-yhteispistemäärä
on siis 100.

Heittosuunta kuvissa on alhaalta ylöspäin.

Maaliympyrän halkaisija on 1 m. Heittoympyröi-
den halkaisija on 48-50 cm.

Heittomatkat ovat 6, 7, 8 ja 9 m. Tämä on maa-
liympyrän ja heittoympyrän reunojen välinen etäi-
syys.

Kohdekuula tai kohdesnadi sijaitsee maaliympy-
rän keskipisteessä, merkitty kuvissa valkoisella.
Estekuula tai estesnadi on merkitty kuvissa mus-
talla.

Poisto = Kohdekuula tai kohdesnadi menee ulos
ringistä.

Jättö = Kohdekuula menee ulos ringistä ja oma
kuula jää ringin sisään.

Heittokuulan pitää koskettaa maata ensimmäi-
sen kerran vasta maaliympyrän sisäpuolella.

Heittäjällä on 30 sekuntia aikaa käytettävänään
jokaista kuulaa kohden.

(* Tähdellä merkityt kohdat ovat vielä hieman
epäselviä ja tulkinnanvaraisia kansainvälisissä
säännöissä. Tässä on oman kilpailuvaliokuntam-
me tulkinnat.)

--------------------------------------

Voimassa oleva Suomenennätys on 41 pistettä.
Sen teki Henri Palmqvist (SLP) Lahden SM-ta-
pahtuman yhteydessä 8.7.2000.

Suomenennätykseksi voidaan hyväksyä tulos,
joka on tehty valvotuissa olosuhteissa kilpailu-
kalenteriin merkityssä virallisessa kilpailussa tai
sellaisen oheiskilpailussa, jossa on paikalla lii-
ton hyväksymä tuomari ja/tai liiton kilpailuvalio-
kunnan edustaja.

2. Snadin takana olevan kuulan
ampuminen

- Poisto 3 pistettä
- Jättö 5 pistettä

(* Estesnadi ei saa poistua ringistä.)

3. Keskimmäisen kuulan
ampuminen

- Poisto 3 pistettä
- Jättö 5 pistettä

Estekuulat eivät saa liikkua.

4. Takakuulan ampuminen

- Poisto 3 pistettä
- Jättö 5 pistettä

(* Estekuula ei saa poistua ringistä.)

5. Snadin ampuminen

- Osuma 3 pistettä
- Poisto 5 pistettä

10 cm

3 cm 3

10 cm

Lisätietoja:
Kilpailuvaliokunta / Veli-Matti Myllymäki,
Apilakuja 31, 04400 Järvenpää,
puh. 09-2918920,
veli-matti.myllymaki@kolumbus.fi.



SP-L ry
PL 196
00251 HKI

Klo 11 LAHTI BOULE DUPPELI

Ilmoittautuminen klo 10.45 mennessä.
Osallistumismaksu 100 mk / joukkue.

Pelitapana poule + cup.
Parhaille mitalit ja stipendit

(100% osallistumismaksuista!).

Klo 13 TOPLITE DUPPELI

Osallistumismaksu 40 mk / joukkue.
Pelitapana lohko + cup.

Parhaille mitalit ja tavarapalkintoja.

OHEISKILPAILUJA

Lisätietoja: Jukka Pöyry, 050-5963855

www.toplite.fi

SUNNUNTAINA 13.8.2000
PIKKU-VESIJÄRVEN PUISTO LAHTI

TERVETULOA!

AMMUNNAN SM

17.9.2000 alkaen klo 10.00
Helsinki Petanquen hallilla Pasilassa

Yksilökilpailu
(sääntölyhennelmä edellisellä sivulla)

Ilmoittautuminen 3.9.2000 mennessä:
SP-L ry / Kilpailuvaliokunta,

Veli-Matti Myllymäki, 09-2918920,
Apilakuja 31, 04400 Järvenpää,

veli-matti.myllymaki@kolumbus.fi.

Osanottomaksu 80 mk / pelaaja
Suomen Petanque-Liiton tilille:

MERITA 101630-77002.

Palkintoina Suomenmestaruusmitalit.

SEURA-SM

14.10.2000 alkaen klo 9.00
Myllykosken jalkapallohallissa

6 pelaajaa / seura
(singeli, duppeli ja trippeli)

Ilmoittautuminen 2.10.2000 mennessä:
PSC Anjalankoski,

Veikko Stavén, 0400-700994.

Osanottomaksu 480 mk / seura
PSC Anjalankosken tilille:
LEONIA 800026-12774926.

Palkintoina Suomenmestaruusmitalit
+ pokaalit eri pelimuotojen parhaille.

Oheiskilpailuja + buffetti.


