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

Jotenkin tuntuu siltä, että vuosituhat
vaihtui edellisen kerran ikäänkuin
show-mielessä ja vasta nyt ihan oikeasti. Kuten asian laita joidenkin
mielestä virallisesti onkin.
Pari-kolme vuotta sitten heitin ajatuksen sellaisesta tavoitteesta, että
vuonna 2001 meillä olisi 2001 lisenssipelaajaa. Kasvun sijasta olemme
sen jälkeen olleet pikemminkin hienoisessa laskussa. Siis vain lisenssien määrällä mitattuna, muutenhan
lajimme kyllä voi hyvin noin niinkuin
harrastelijatasolla.
Myytyjen lisenssien määrän pienoinen väheneminen ja yleinen kustannusten nousu on aiheuttanut pakollista pohdintaa mm. tämän lehden tulevaisuuden osalta. Liekö yksi syy vähenemiseen ollut jopa siinäkin, että
lehden on viime vuosina saanut kuka
tahansa Internetin kautta ilman lisenssiäkin. Siksi lehden ja lisenssin
välistä suhdetta kannattaisi pohtia nyt
enemmänkin ja liittohallitus on tehnyt
syysliittokokoukselle yhden aloitteen
myös tähän liittyen.
Muita aloitteita ovat SM-kisojen uusinta Lahdessa, pienet muutokset
sarjapelaamisessa jne. Pyydelkääpäs aktiivipelaajat aloitteita nähtäväksi seurojenne johtohenkilöiltä ja evästäkää heitä osallistumaan syysliittokokoukseen Kuusankoskella 26.11.
sekä tekemään siellä hyviä päätöksiä ja valitsemaan uusia hyviä tekijöitä liittohallitukseen.
Uusia mahdollisesti uudenlaisen lehden tekijöitäkin kaivataan taas, joten
ottakaapa kaikki asiasta kiinnostuneet jälleen kerran yhteyttä vaikkapa
liiton puheenjohtajaan. Omasta puolestani kiitän siitä, että olen saanut olla
tekemässä tätä monta
vuotta, se on ollut hyvin antoisaa ja opettavaista sekä enimmäkseen ihan kivaakin...

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,
050-5646750
Kimmo Ollikainen, valm.toim.
Kalkkihiekantie 1 D 50, 00980 Hki,
pk 09-3215437, pt 09-1552073,
050-3654073
Jukka Pöyry, tiedotus, SM
Lettokatu 4, 15340 Lahti,
pk 03-7563323, 050-5963855
Ismo Ristolainen, taloustoiminta
Norbergintie 4 as 5, 15550 Nastola,
pk 03-7624702, pt 0105337430,
040-5070394
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Lahden Kirjapaino ja Sanomalehti
Oy, Haapalankatu 3, 15240 Lahti,
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Painosmäärä: 2000 kpl
Suomen Petanquelehti
palaa asiaan taas joskus
ensi keväänä...

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

Tämän numeron valokuvat:

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

- Kannen iso kuva ja muut
Tanskan PM-kuvat:
Stiina Kamppuri & apurit

Liiton toimisto:
Hannu Laukkanen, Runeberginkatu
27 A 17, 00100 Hki, 09-2413447,
laukkha@hotmail.com
(laskutus, maksuliikenne, kirjanpito,
jäsentiedotteet, osoiterekisterit, lisenssien jakelu, liiton matkat ym)

- Kannen pienet Portugalin
MM-kuvat ja Suomi-Viro:
Mikko Sutta Soikkeli
- Naisten MM-kuvat:
Kimmo Ollikainen & apurit
- Muut: Jukka Pöyry
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Puheenjohtajan palsta
Mielikuvitusta ja vaihtelua
Kulunut kausi on taas osoittanut, että
normaalit kisat vetävät huonosti pelaajia mukaan. Parhaat osanottajamäärät on saatu jollain lailla normaalista kaavasta poikkeaviin kisoihin ja
erilaisiin kutsukilpailuihin. Miksi näin?
Kutsukilpailuille on olennaista, että
järjestäjä kutsuu paikalle samantyyppisiä/tasoisia ryhmiä, joille tarjotaan
paljon pelejä. Toinen merkittävä alue,
missä osanottajia riittää on sarjatoiminta ja firmaliigat. Kaikille näille on
tyypillistä osanottajien jako etukäteen
tasonsa mukaisiin ryhmiin. Ainoa
suosittu kaikille avoin ja ennalta "sijoittamaton" suosittu kisa on SM-kisa,
jolla kuitenkin on muiden kisojen joukossa poikkeava asema.
Myös seura-SM on saavuttanut huomattavan suosion poikkeuksellisen
pelitapansa ansiosta. Tätä taustaa
vasten hämmästyttää, ettei Eurooppa-Cup kuitenkaan ole saanut sille
kuuluvaa mielenkiintoa, vaikka se
pelimuodoltaan muistuttaa hieman
seura-SM -kisaa ja poikkeaa ns. perinteisestä kaavasta. Ei kai ongelma
voi olla sen pakollisen naisen puutteessa? Seuroille tämä kilpailu tarjoaisi vielä loistavan kanavan markkinoida lajia sponsoreille. EurooppaCup on Euroopassa tulevaisuuden
kisa, jonka kuvioihin olisi tärkeätä

päästä heti alusta mukaan. Ranskan
edustaja tunsi Euroopan liiton kokouksessa selvää mielenkiintoa sitä
kohtaan ja kun Ranska saadaan
mukaan, tulevat kaikki muutkin vielä
empivät mukaan ja sen jälkeen kisa
onkin jo MM kisoja laadukkaampi turnaus. Myös seurojen tulisi panostaa
siihen nykyistä enemmän, eikä aina
lähteä siitä, että ulkomaisten edustuskisojen kustannukset hoitaa liitto. Liitto voi olla osittaisena apuna nyt alussa, mutta loppujen lopuksi Euro-Cup
on kuitenkin seurojen välinen kisa.
Kansainvälisissä ympyröissä uusien
pelimuotojen hakeminen on myös
havaittavissa. Tämä on tullut ilmi Euroopan liiton etsiessä järjestäjää vuodelle 2001 ajatelluille naisten EM-kisoille. Normaali trippelikisa ei kiinnosta järjestäjiä, mutta yleensä joka asiassa lopulta järjestelyapua tarjoava
Ranskan liitto on ilmoittanut olevansa käytettävissä, jos normaalin trippelikisan sijasta pelataan muutakin
kuin trippeliä alusta loppuun, eli vähän seura-SM:n ja Euro-Cupin malliin.
Toivottavasti seurat suunnitellessaan
vuoden 2001 kisoja huomioivat nämä
maailmanlaajuiset tuulet ja käyttävät
hieman entistä enemmän mielikuvi-

Edellisessä lehdessä julistettiin piirustuskilpailu junioreille. Töitä ei tullut montaa, mutta niistä löytyi parempi eli tämä Sarlotta Kalliosalon teos.
Palkinnoksi luvattu karkkipaketti on
jo matkalla.
On syksy, kylmä, tuulinen päivä. Sallalla
on pitkähihainen pusero ja entinen tukka. Yleisö on takana. Sarlotta ja Max
katsovat kun äiti pelaa. Salla ja Stiina
heittävät yhtä pitkälle. Salla saa pronssia, Tuula kultaa ja Stiina hopeaa.
Salla sanoo: Katso, minä sain pronssia!
Sarlotta: Olipas hieno reissu!

Pertsa Tanskassa
tusta kisoja suunnitellessaan. Vanhan
perinteisen kaavan mukainen kisa,
jossa voittajille ladotaan stipendit taskuun ja alussa pudonneille perinteinen rupusarja lohdutukseksi kahden
hävityn pelin jälkeen ei enää riitä pelaajien houkuttimeksi, varsinkin kun
palkittavat ja lohdutetut ovat liian
usein samoja. Vaihtelulla saataisiin
osanottajamäärät nousuun ja kisoihin väkeä vanhan hyvän ajan malliin.
Tosiasiahan kuitenkin on se, että mielenkiintoiset kilpailut ne tässä lajissa
meitä pelaajia eniten kiinnostavat.

4

4  2000

Petanque on ihmisten välinen suhde
Kilpailuja kiertäessäni en ole voinut välttyä kuulemasta suunsoittoa. Eräät letkautuksista, kommenteista ja jälkipeleistä ovat hauskoja. Eritoten sivusta seurattuina.
Kaveri asettaa kurjasti, kuula menee
ties minne. Pelikaveri ärähtää.
- Helvettiäkö sinä sen sinne laitoit?
Epäonnistunut katsahtaa joukkuetoveriinsa vihaisena. Kiristyneiden suupielien vastaus:
- Laitoin mihin laitoin.
Tarina kertoo huipputason trippelijoukkueesta, jonka eräs jäsen oli auttamattomasti kahvilla. Hän aloitti
ampujana, lähin reikä oli kolmessakymmenessä sentissä. Hänet pudotettiin väliin ja sitten ykkösasettajan
paikalta takaisin ampujaksi. Poloisen
ammuttua jälleen tuplat, hänen joukkuekaverinsa parahtaa:
- Mitä ihmettä me tehdään, sillä sinä
et voi pelata.
Duppelikisassa vastustajajoukkueeni asettaja aloitti säännönmukaisesti
metrin-parin pitkällä. Positiivinen kaveri tokaisi joka kerta iloisesti takavarmistuksen olevan kunnossa. Ampujan pinna katkesi noin kahdeksannen takavarmistuksen jälkeen:
- Varmistelu siellä ja toinen täällä.
Mistä vi**sta sinä olet nuo varmistelut oikein oppinut ? Yritä nyt hyvä mies
olla varmistelematta ennen kuin minä
sanon.

Erään pitkän linjan pelurin motto on
se, että hänen duppelijoukkueessaan
asettajalla on vain yksi tehtävä: Eteen
ja linjalle, hän hoitaa loput. Pelikaveri
selkeästä komennosta huolimatta
asetteli noin parinkymmenen sentin
takakuulia. Neljännellä kierroksella
pelikaverin kolme asetusta olivat siellä viidentoista - kahdenkymmenen
sentin päässä snadin takana.
Pitkän linjan peluri hermostui, meni
ja potki joukkueensa takakuulat kuolleiksi:
- On se perkeleellistä ettei minua uskota. Eteen ja linjalle minä sanoin!
Mikä ihme siinä on niin vaikeaa? Minä
haluan eteen ja linjalle. Eteen ja linjalle!
Asettaja hämillisesti hymyillen:
- Niitä kuulia olisi vielä tarvittu, noin
taktisessa mielessä.
Pitkän linjan peluri:
- Minä en ole tyhmempien kuulista
taktisesti ennenkään piitannut.

Asiat sujuvat mennäkseen pieleen
Tilanne oli 12-11. Ampujalla oli yksi
kuula jäljellä, vastustajan kuulat kentällä ja heillä hyvä ykkönen. Niinpä
kävi, että hän tunaroi osuman omaan
kuulaansa ja peli oli menetetty. Asettaja hymähtää:

- Ei sun pitänyt sitä ampua.
- Sinä et täällä määrää, senkin apina.

Hyvää tuuria on vain
jos se ilmiönä on sinua
vastaan
On olemassa joukko pelaajia, jotka
eivät siedä tuuria, varsinkaan jos onnetar hymyilee vastustajajoukkueen
kurjille heitoille. Minulla oli ilo pelata
viime SM-kisoissa juuri semmoisen
kaverin kanssa. Minä asetin hyvän
ykkösen, vastustaja asettaa metrin
pitkän, snadi mukaan. Ampujani suorittaa poiston, vastustaja asettaa
metrin pitkän, snadi mukaan...
Kun ne pelkillä onnenkantamoisillaan
olivat karanneet 6-0 johtoon, pelikaverillani naksahti.
- Laittakaa nyt jumalauta se hillopurkin kansi kiinni ja pelatkaa ihan oikeasti. Noin. Ei. Saa. Pelata!
SM-kisoista ja pitkistä ja tuurista tuli
mieleen toinenkin tarina. Pelimuoto
trippeli. Jonkin nimettömän jengin ykkönen asetti neljästi pitkän ja otti snadin mukaan joka jumalan kerta. Viidennellä kerralla sama juttu, jonka
jälkeen nainen iloitsi joukkueelleen:
- Nyt tämä minun asetus alkaa pikku
hiljaa löytymään.
Huipputason joukkue on edelleen
katkera.

Muut lehdet:

Naisten MM-kisojen aikaan Ranskassa paikallinen lehti kertoi ammattilaisesta, eli nuoresta suomalaisesta valmentajasta, joka pelien
aikana kirjasi joukkueensa heitot kannettavaan
tietokoneeseen ja analysoi niitä jälkeenpäin
tarkkaan pelaajien kanssa. Super pro.

4  2000

5

- se siinä onkin niin surullista
Tilanne 10-9. Ampuja tulitti 40 cm sivukuulaa. Snadin lähettyvillä lepäili
riittäväsi omia, voiton avaimet olivat
käsissä. Hieman eteen pudonnut voimakas laaka otti vauhtia kivestä. Kolme omaa kontrautui laittomiksi ja snadi pomppasi taakse vastustajan lyhyiden asetusten sekaan. Se siitä, peli
ohi.
- Älä tee enää tuota.
- En ainakaan tässä pelissä.
- Enää ikinä.
- En minä tahallani.
- ENÄÄ IKINÄ.
Pelasinpa erästä tavanomaista duppelijoukkuetta vastaan. Toinen niistä
osasi ampua ja toinen osasi asettaa.
Ampuja tosin poisti kolmannen tai neljännen kerran oman tiehensä juuri
kierroksien kriittisillä hetkillä.
Asettaja:
- Minä en osaa ampua etkä sinä asettaa. Mitä me oikein tehdään?
- Tällä hetkellä minä en osaa ampua
enkä asettaa.
- Joten minä ryhdyn ampumaan. Se
on ainakin turvallista.
Tilanne oli joukkueeni hyväksi 11-10.
Kuulamme olivat kentällä, vastustajallamme ykkönen ja heidän ampujallaan kuula jäljellä. Se meni pitkäksi
ottaen snadin matkaan ja siirsi sen
asetuksiemme sekaan. Kotimatka oli
valmis. Tunarin pelikaverit kääntyivät
yksissä tuumin sättimään häntä.
- Kuinka sinä voit tehdä tollai?

- Silkka vahinko.
- Ei paljon lohduta.
- Tämä nyt oli tämmöinen peli.
- Senkin surkea tunari.
- Älkää enää haukkuko, sillä auto on
minun.

Soitellen sotaan
singeli 0-13
- Se oli niin huono, ettei sitä voi voittaa.

"Aseta ensin ja koita
sitten yhdellä"
Omakohtainen kokemus arvottujen
pelien huonoista puolista. Jos kurjasti
käy, saat pelikaveriksesi tyypin, joka
on sitä mieltä ettei viimeisellä kuulalla ammuta, eikä takakuulaa ikinä.
...Ja ensin asetetaan ja sitten koitetaan yhdellä. Minä en olisi minä, ellei
arvonta olisi kironnut minua kahdella.
Meillä oli pisteiden paikka. Minä pelasin ampujana, yksi kuula ylhäällä ja
se oli minun. Kieltämättä vaikea ammunta mutta jätöllä kuusi. Juuri kun
pyssyni oli vireessä, joukkueeni alkaa
kiljumaan ettei meidän tule ampua
koska vikalla ei ikinä ammuta ja jos
ammutaan siitä pitää käydä perinpohjainen ja pitkällinen keskustelu kaikkien yhdessä. Ja että minä olen itsekäs ja ajattelematon kun minä en ota

huomioon heidän mielipiteitään. Minun pitäisi tulla takaisin, jotta me voisimme yhdessä pohtia ja pyöritellä
mielessämme vaihtoehtoisia ratkaisumalleja & tilannesuunnitelmia.
Edelleen yli vuoden vanhaa tapausta
muistellessani, arvoisat lukijat, jouduin poistumaan tupakalle. Asuinkumppanini kysyy mistä minä nyt
suutuin.
Lopuksi klassisten selityksien oktetti, joita ilman yksikään petanquekisa
ei jää paitsi.
- Oltais me muuten saatettu voittaa,
mutta ne ampuivat niin pirun hyvin.
- Oltais me muuten saatettu voittaa,
mutta ne asettivat niin pirun hyvin.
- Oltais me muuten saatettu voittaa,
jos me olisimme ampuneet paremmin.
- Oltais me muuten saatettu voittaa
jos me olisimme asettaneet paremmin.
- Oltais me muuten saatettu voittaa
jos ne eivät olisi ampuneet pelkkää
karoa.
- Oltais me muuten saatettu voittaa
jos ne eivät olisi ampuneet ja asettaneet niin hyvin.
- Oltais me muuten saatettu voittaa
jos me oltais pelattu hieman paremmin.
- Oltais me muuten saatettu voittaa
jos ne eivät olisi pelanneet niin hyvin.
Jyrki Matikainen

Kuula turvaksi

Kuolema elokuvassa

Lisää raatoja

Ei tarvihe pelätä, että kukaan raiskaa tai muuten
henkilökohtaista hygieniä
häirihtee kun on eres yksi
kuula mukana iltakävelyillä metsäpoluilla tai muissa riennoissa. Ei muuta
kuin porttee tai suora takakierre ja henki pois Heti!

Brittiläisessä hirtehiskomediassa Lomareissu (Deadly
Summer, 1997) kaksi perhettä viettää lomaansa Ranskassa, mutta ei mitenkään auvoisissa merkeissä.

Tapahtui Helsingin
Alppilassa männä
viikolla:

Jossain vaiheessa tapahtuu kuolemantuottamus, joka
on myös tarinan käännekohta, kliimaksi: Pariskunta on
menossa petankkikilpailuun miehen tätä vaatiessa. Vaimo ryhtyy mököttämään ja viskaa suutuspäissään yhden kuulan olkansa yli. Kuula osuu aviomieheen, joka
tipahtaa saman tien sillalta jokeen...

Tolppaheitto hipaisi puun lehvästöjä,
alas tuli kuula ja
talitintti, molemmat
kuoli.
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MM 2000 Portugal
Pelipaikka
Kisat oli viety ihmeen pieneen peräkylään vajaa 20 km Farosta sisämaahan. Sao Bras de Alportelissa ei ollut
varmaan yhtään hotellia eikä paljon
mitään muutakaan. Puolet kapeista
kaduista oli remontissa ja muutenkin
koko kylä vaikutti aivan keskentekoiselta. Tosin itse pelipaikka oli kyllä
hieno. Juuri valmistuneen näköinen
monitoimihallin, koulun ja urheilupuiston yhdistelmä on varmaankin paikkakunnan arvokkain julkinen rakennelma.
Halliin ei kuitenkaan sopinut kuin 8
kenttää ja MM-kisojen yleisestä käytännöstä poiketen kaksi ensimmäistä päivää pelattiin ulkona hallin viereen rakennetulla kentällä. Mikäpäs
siinä, sillä säiden puolesta ainoa pieni ongelma oli vain turhankin kuumana porottanut aurinko. Mutta loppujen lopuksi ulkokentän katsomossa
oli sittenkin paljon kivempi viettää päivää ja ottaa erittäin valoisia kuvia.
Asfaltin päälle oli ajettu pari
senttiä hienon sepelin ja kivituhkan sekoitusta. Ajatus oli
sinänsä hyvä, mutta sepeli oli
liian hienoa ja kivituhkaa liikaa. Kentät olivat melkeinpä
naurettavan helpot. Ammunnat osuivat lähes aina ja jättöjäkin tuli usein, kunhan vain
heitti tarkalleen kohti ja 10
senttiä tai metrin eteen. Ase-

tuksiakaan haittaamassa ei ollut lainkaan monttuja, epätasaisuuksia eikä
kiviä. Helppo pelialusta tasoitti turhan
paljon pelejä. Tästä kärsivät varsinkin ranskalaiset, jotka hävisivät useita otteluita joukkueille, jotka vaikeammalla alustalla tuskin olisivat juurikaan hyppineet silmille.
Sisällä hallissa pelialusta olikin sitten
aivan erilainen. Eteen ei voinut yleensä ampua ja korkea asetus oli tehokkain.

Suomen pelit
Hassu sattuma oli se, että osuimme
molempien isäntäjoukkueiden kanssa samoihin lohkoihin ja pelasimme
niitä vastaan kahdesti. Ensimmäinen
kohtaaminen heidän kakkosjoukkueensa kanssa oli meille voitollinen,
mutta seuraava peli Marokkoa vastaan ja sen seurauksena uusinta Portugalia vastaan olivat tappiollisia.
Seuraava poule oli siis keräilysellainen ja se hoitui kohtuullisen helposti

selvillä voitoilla Andorrasta ja Tanskasta. Oltiin 32:n joukossa.
Seuraavassa poulessa olisi taas kerran ollut mahdollisuus tehdä suomalaista petanquehistoriaa ja mennä
16:n joukkoon. Ensin kuitenkin hävisimme isäntämaan ykkösjoukkueelle peräti fannylla, eli 0-13. Eivät pojat
huonosti pelanneet, mutta jostain
syystä pisteet vain menivät koko ajan
vastustajalle. Sitten pieksimme jo toisen pohjoismaalaisen vastustajamme, eli Norjan selkeästi. Ja taas kerran vastassa Portugal. Voittaja menisi jatkoon ja hävinnyt kakkoskilpailuun eli Kansojen Cupiin.
Nyt pelissä oli aivan eri meininki kuin
edellisessä kohtaamisessa. Ilta hämärtyi ja muut pelit sivuilla
loppuivat yksi kerrallaan. Jossain vaiheessa meidän pelimme oli lähes ainoa käynnissä ollut ja monisatapäinen
yleisö seurasi sitä odotellessaan Ranskan ja Portugalin
kakkosjoukkueen ratkaisevan kohtaamisen alkamista.
Noin tusinasta suomalaisesta kannustajasta lähti ääntä
suurinpiirtein yhtä paljon, kuin
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Sao Bras de Alportel 4.-8.10.2000
muutamasta sadasta portugalilaisesta, ja pelin jälkeen pojat kertoivat sen
siivittäneen heidän peliään ihmeellisesti.
Se vaan ei sittenkään auttanut. Suomi johti loppuvaiheessa peliä usean
kierroksen ajan 12-11, mutta vastustajalla kävi pari kertaa suoranainen
tuuri tiukassa paikassa snadiin osumisten muodossa. Viimeisellä kierroksella sitten meiltä kolme reikää,
joille osa portugalilaiskatsojista erittäin epäkohteliaasti hurrasi ja taputti.
Kehtasivat jopa huutaa omia kannustusjoukkojamme apinoiden Suomi
Suomi!. Pääkilpailumme päättyi siis
niukkaan tappioon 12-13. Harmitti
isolla V:llä.

Kansojen Cup
Kakkoskilpailussa kohtasimme ensin
taas vaihteeksi Andorran. Varapelaajamme Markus pääsi kentälle ainoan kerran ja voittohan siitä irtosi. Seuraavaksi tappio cupin lopulta voittaneelle Mauritiukselle ja kolmas taisto
Andorraa vastaan päättyi tällä
kertaa pikkuvaltion voittoon.
Suomen kisat olivat ohi. Menestys ei taaskaan ollut mikään kovin mainittava, mutta
niin harmittavan lähellä oltiin.
Ensi vuonna tarvitsemme vain
hieman enemmän tuuria ja reilusti suuremmat kannustusjoukot, niin kyllä se siitä.

Ammunta
Arttu edusti Suomea kautta aikojen
ensimmäisessä MM-ammuntakilpailussa ja aloittikin sen upeasti. Hän oli
tuloksellaan 30 pistettä jaetulla neljännellä sijalla ensimmäisen kierroksen jälkeen ja jatkossa 16:n joukossa. Toisen kierroksen ammuntaansa
Arttu joutui hieman huonolla hetkellä, heti erään hävityn pelin jälkeen.
Kyseisestä pelistä jäänyt vit^H^H^H
harmitus ja kiire sotkivat keskittymisen, tulos tällä kertaa vain 17 ja ulos
tästäkin kisasta. Samaisella 30 pisteellä olisi päässyt nyt jo kahdeksan
joukkoon.
Välierät olivat kahden valkoisen ja
kahden tumman miehen vääntöä.
Madagaskarin ja Mauritiuksen edustajat joutuivat tyytymään pronssiotteluun Belgian Weibelin tehtyä ilmeisesti maailmanennätyksen 53 ja Ranskan Philippe Känä Quintaisin ammuttua muuten vaan hyvin.

Finaalissa Weibel menetti ehkä muutamia pisteitä jopa tuomarin tulkintojen takia, mutta hävisi silti Känälle selkeästi lukemin 31-46.
Vaikka Känä on nyt virallisesti maailman paras ampuja, niin hänen pelejään jonkin verran seuranneena voisin väittää hänen olevan lisäksi myös
yksi maailman parhaista asettajista.

Pronssiottelu
Ranskan tähtijoukkue hävisi kisoissa peräti neljä peliä, mutta selvisi silti
edes pronssiotteluun Italiaa vastaan.
Pelin alku oli tyypillistä kahden turhautuneen joukkueen väkinäistä roiskimista. Mutta jossain vaiheessa molemmat päättivät sittenkin ottaa sen
himmeimmän mitalin ja kova taistelu
alkoi. Toiseksi viimeisellä kierroksella nähtiin huikea tilanne, kun Italialla
oli kymmenen pistettä taululla ja hyvien iskujen jälkeen kolme sisällä
sekä yksi kuula jäljellä. Ranskalaisilla oli myös yksi kuula Känän kädessä. Mitä tehdä? Asettamalla
häviö tulisi melko varmasti,
sillä asetuksen saaminen
snadiin tai kuulaan kiinni on
aina vähän tuurissaan. Ampumalla pitäisi saada kaksi
kuulaa pois. Joukkue päätti,
että ammutaan snadia, vaikka riskinä olikin se, että reiällä peli olisi heti poikki. Mutta juuri näissä tilanteissa
Känä osoittaa aina varmuu-
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... MM 2000 Portugal
tensa. Hän meni rinkiin ja ampui kylmän rauhallisesti snadin ulos, vain
yksi piste Italialle ja tilanne 11-11.
Seuraavalla kierroksella pizzamaan
pojat pelasivat huonosti ampuen reikiä ensin kuulaan ja sitten snadiin, ja
se oli siinä, pronssi Ranskalle. Pelin
jälkeen Robert yritti ottaa yleisön ja
sai palkkioksi kovat buuaukset ja vihellykset. Se ei miestä lannistanut,
vaan hän siitä innostuneena keskusteli käsillään entistä innostuneempana tuhatpäisen yleisön kanssa, josta
irtosi aina vain kovempi buuausten,
vihellysten ja taputusten sekamelska.
Ja showmies Robertilla oli hauskaa...

Finaali
Loppuottelussa oli vastakkain kaksi
hyvää joukkuetta. Molemmilla lienee
ollut sen verran paljon kokemusta
suuren yleisön edessä pelaamisesta, että niin sanottu pään kestävyys
ei muodostunut ongelmaksi.
Belgia vei Maailmanmestaruuden pistein 15-11 pääasiassa kahden loistavan asettajan avulla. Van Campenhout ja Lozano nostelivat kuulaa kunnolla, kun Tunisian Tarek yritti pyristellä vastaan puolikorkeilla asetuksilla. Ammunnassakin Belgia oli sen
verran vahvempi, että Weibelin ja Lozanon kaksi karoa olivat pelin ainoat.
Tunisian paras pelaaja oli ehkä noin
kuusikymppinen Mohamed, lähes ilmetty Anthony Quinnin esittämä Zorbas. Hän pelasi välissä ja hallitsi

myös korkeat asetukset ja rautaiskutkin erinomaisesti, vaikka hänen heittotyylinsä ei ehkä niin oppikirjojen mukainen olekaan.

Kisojen upein heitto
Kiinnitin erikoisesti huomiota yhteen
Philippe Känä Quintaisin heittoon alkupeleissä Espanjaa vastaan, ja kun
myöhemmin luin Internetistä myös
erään englantilaisen toimittajan nimenneen sen kisojen upeimmaksi,
niin olkoon sitten niin:
Ranskalaiset olivat taas kerran joutuneet siihen tilanteeseen, että snadi
pitäisi ampua. Känällä oli kaksi kuulaa ja jollain muulla kolmas. Hän osui
snadiin ensimmäisellään sen verran,
että se siirtyi etuoikealle ainakin 15
metrin päähän, mutta ei kuollut. Espanjalla oli edelleen ykkönen ja kädet täynnä kuulia, joten Känä päätti
ampua snadia pitkästä matkasta huolimatta vielä toisenkin kerran. Heitto
lähti, kuula kurvasi laajassa kaaressa kauas - ja laskeutui täsmälleen
snadin päälle, niin että se lähti kuin
nappi housuista tai se kuuluisa
Nato-ohjus, lentäen yleisön sekaan.
Kansa palkitsi heiton hurjilla suosionosoituksilla ja joku onnellinen pisti pelivälineen taskuunsa matkamuistoksi. Känä ei usein tuulettele, mutta nyt
sekin nähtiin ja omien joukkuekavereiden lisäksi myös vastustajat kävivät vilpittömästi onnittelemassa häntä upeasta heitosta.
JP

Suomen joukkue ja pelit:
Iivo Paaso, Arttu Poikolainen,
Tuukka Ylönen ja Markus Lähdesniemi. Koutsina Jari Jallu
Nieminen ja joukkueenjohtajana
Pertti Taipale.
1. Poule
Suomi - Portugali B
Suomi - Marokko
Suomi - Portugali B

13 - 3
9 - 13
2 - 13

2. Keräilypoule
Suomi - Andorra
Suomi - Tanska

13 - 4
13 - 5

3. Poule
Suomi - Portugali A
Suomi - Norja
Suomi - Portugali A

0 - 13
13 - 5
12 - 13

Sijoitus 17.-24. / 40
Kansojen Cup:
1. Poule
Suomi - Andorra
Suomi - Mauritius
Suomi - Andorra

13 - 10
5 - 13
4 - 13

Sijoitus 17.-24. / 24

Tulokset:
1. Belgia / Michel Van Campenhout,
Andre Lozano, Claudy Weibel, Jean
François Hemon
2. Tunisia / Lakili Tarek, Lakhal Khaled, Ferjani Mohamed, May Lassaad
3. Ranska / Philippe Suchaud, Philippe Quintais, Jean Marc Foyot, Jean
Luc Robert
Ammunta:
1. Ranska (Philippe Quintais)
2. Belgia (Claudy Weibel)
3. Mauritius (Naden Murthen)
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Kisaturismia
Suomalaisia petankkituristeja oli Portugalissa vajaa parikymmentä. Joukkueemme sekä palkinto-/häämatkalla olleet Tatu ja Hannele asuivat Farossa, me muut turistirysä Albufeirassa, josta oli vuokra-autoilla matkaa
pelipaikalle ensimmäisinä päivinä reilusti yli 60 km ja myöhemmin reitin
tultua tutuksi noin 40 km.
Eräänä iltana kisoista palaillessamme pysähtyi liikenne moottoritiellä
täysin ja vajaan tunnin odottelun jälkeen näimme syyn: Keskellä tietä oli
nurinpäin aivan ruttuinen ja mustalle
karrelle palanut autonromu, ja viranomaiset siivoilivat tietä pitkältä matkalta sitä ennen. Joku paikallinen
kaahari oli ilmeisesti tehnyt viimeisen
matkansa.
Lähiöbaaristamme Panaceesta loppui meidän ansiostamme petankistien taikajuoma useana iltana, kuten
kävi myös noin kolmen lähikaupan

Onnea Tatulle
ja Hannelelle
yhteisellä tiellä!

kohdalla. Baarimikkojamme hämmästytti suuresti myös
se, kun tilasimme
olutta valkosipulilla.
Mistä lie muuten suomalaiset saaneet
maailmalla maineen hiljaisina ja ujoina, ainakaan meihin ei moinen kuvaus sopinut lainkaan.
Jarmo Puuro Piirainen piipahti yhtenä päivänä Lissabonissa katsomassa Portugalin ja Irlannin välistä
jalkapallo-ottelua. Televisio-ohjaajaa
huvitti yksi irlantilaiskatsomossa heilunut Suomen lippu niin paljon, että
eräs baarimikoistamme kertoi nähneensä Puuron televisiossa aivan lähikuvassa. Myös
oma MM-joukkueemme esiintyi paikallisessa Urheiluruudussa useampaankin kertaan, koska
pelasimme neljästi
isäntämaan joukkueita vastaan.
Ossi, Stiina,
Sirpa, Mauri,
Harri, Mikko,
Päivi, Jukka,
Seppo, Tuomo,
Hilkka ja Sepi

IK
NK A!
A
T
PE EOIT
VID

ILMOITUS

Pelasimme MM-kisojen jälkeen oman
kisaturistien singeliturnauksemme.
Alkujaan sen piti olla jatkoa perinteiselle Andalucia Open -sarjalle, mutta siitä tehtiinkin WC Open ja se on
tarkoitus pelata jatkossakin aina MMkisojen yhteydessä suomalaisten
kannustusjoukkojen kesken. Kirjaimet W ja C tulevat tietenkin englannin kielen ilmaisusta World Championships, joka tarkoittaa suomeksi
Maailmanmestaruuskisoja. Kiertopalkinnoksi hankittiin helposti reissussa
mukana kulkeva teräksinen taskumatti, jonka kylkeen kaiverretaan
kunkin vuoden mestarin nimi. Ensi
vuonna sitä voi tavoitella Monacossa, johon meitä lähtee toivottavasti
yhtä iloinen ja entistäkin runsaslukuisempi joukkio.
JP
9.10.2000 WC Open singeli
Albufeira, 12 pelaajaa
1. Jukka Pöyry, Lahti
2. Harri Koivunen, Huittinen
3. Tuomo Lehtinen, Ulvila
4. Seppo Kaukiainen, Helsinki

1) Petanque Portugal 2000

3 tuntia Portugalin MM-kisojen tähtihetkiä

2) Petanque Suomessa 2000

3 tuntia otoksia Lahden SM-kisoista ja muista
vuoden 2000 kotimaisista kilpailuista

Lisääkin tulossa...

Tiedustelut:
Jukka Pöyry
Lettokatu 4
15340 Lahti
Puh. 050-5963855
Fax 0331392072
jpoyry@sci.fi
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Naisten MM 7.-10.9.2000 Hyeres les Palmiers Ranska
Tyttömme eivät kuulemma jostain
syystä pystyneet lähellekään normaalitasoaan, häviöitä tuli selkeästi huonommillekin joukkueille. Hermostuneisuutta, väsymystä, pikku flunssaa,
lämpötila 30 asteen paikkeilla jne.
Joukkueemmehan saapui kilpailupaikalle raskaan matkan jälkeen vain
vajaa vuorokausi ennen ensimmäisiä
pelejä ja onhan se ilman muuta liian
lyhyt aika olosuhteisiin sopeutumiseen. Lisäksi joukkueen sisällä oli
kuulemma pientä hajanaisuuttakin ja
tytöt tiesivät pelaavansa ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa yhdessä.
Joka ei tietenkään ole lainkaan hyvä
lähtöasetelma tärkeään kilpailuun.
Kentät eivät olleet oikein sellaiset,
mitä MM-kisoissa voisi odottaa: Ne
olivat melko tasaiset, kivettömät ja
"pomppuisat". Kahdeksan joukkoon
pääsi useampiakin "vierittelytyylillä"
asettaneita ja "maata pitkin" ampuneita joukkueita, yksi jopa neljän joukkoon.

Hallitseva mestari Espanja 2 joutui
nöyrtymään puolivälierissä Espanja
1:lle, joka puolestaan hävisi välierissä kisojen yllättäjälle Tanskalle.
Tanskan isot tytöt jäivät PM-kisoissa
kuukautta aikaisemmin kahdelle viimeiselle sijalle, mutta nyt he pelasivat MM-kisojen finaalissa! Siinä he
hävisivät kuitenkin Belgialle selkeästi numeroin 15-1.
Tulokset:

JP

1. Belgia / Fabienne Berdoyes, Nancy Barzin, Linda Goblet, Henriette
Odena
2. Tanska / Sonja Paulsen, Susanne
Kramer, Lene Kaaberbel, Tina Hansen
3. Espanja 1 / Marisa Ruiz, Maria
José Diaz, Yolanda Mattaranz, Maria
José Perez
Mukana 34 joukkuetta 32 maasta.

Suomen joukkue ja pelit:
Helena Kankaanpää, Kati Nieminen, Outi Raitasuo ja Päivi
Kaunisto. Koutsina Matti Törrönen ja joukkueenjohtajana Kimmo Ollikainen.
1. Poule
Suomi - Tsekki
Suomi - Algeria
Suomi - Tsekki

13 - 7
3 - 13
9 - 13

2. Keräilypoule
Suomi - Ranska 1
Suomi - Israel

6 - 13
7 - 13

Sijoitus 29.-34. / 34
Kansojen Cup:
Suomi - Sveitsi

7 - 13
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PM-kisat
5.8.2000 Tanska

Suomi on Pohjoismaiden paras !!!
JUNIORIT

Pelipaikka Köpiksen lähistöllä

1. FIN 1 / Ville Järvi, Aleksi Leskinen, Kimmo Rantanen
2. SWE 1 / Jimmy van Houten, Erik Jansson, Patrik Stenman
3. DEN 1 / Alexander Vogensen, Jan Kristensen, Launy Larsen
4. FIN 2 / Kalle Järvi, Jussi Lehti, Mikko Lehti
5. DEN 2 / Paw Bentsen, Daniel Bentsen, Johnni Cortsen
6. SWE 2 / Dennis Svensson, Henri von Eggers Patron, Alexander Björkroth
7. NOR 2 / Siri Andersen, Steinar Naess, Thomas Bjørnerud
8. NOR 1 / Andreas G Carlsen, Madeleine Breiby, Camilla Hovind
NAISET
1. SWE 1 / Sara Lindelöf, Lotta Larsson, Linda Silfverberg
2. FIN 1 / Helena Kankaanpää, Kati Nieminen, Outi Raitasuo
3. FIN 2 / Tuula Ahola, Salla Kalliosalo, Stiina Kamppuri
4. NOR 1 / Signe Hovind, Maija Juva, Ingri Hauger
5. SWE 2 / Ulla Henning, Marina Edman, Tove Naess
6. NOR 2 / Hanne Arnesen, Elin Rue, Ellen Johansen
7. DEN 1 / Lene Kaaberbøl, Susanne Kramer, Sonja Paulsen
8. DEN 2 / Linda Christensen, Tina Hansen, Linda Larsen

Tiukkaa vääntöä

YLEINEN
1. FIN 1 / Iivo Paaso, Arttu Poikolainen, Tuukka Ylönen
2. SWE 1 / Jimmy Lagerkvist, Rickard Nilsson, Kristian Lilja
3. SWE 2 / Niklas Marklund, Morgan Karlström, Kenneth Köhalmi
4. DEN 2 / Lars Rasmussen, John Bredal Jensen, Vang Hansen
5. FIN 2 / Tatu Kuusisto, Seppo Lindman, Esa Tuominen
6. DEN 1 / Claus Bentzen, Søren Bentzen, Kasper Miller
7. NOR 1 / Germund Røren, Krister Jansson, Bjørn Lyster
8. NOR 2 / Erik Johansen, Steiner Andersen, Trond Rekdahl

Naisille hopeaa ja pronssia
Miehille ja junnuille kultaa
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Seura-SM

- PSC Järvenpään huikeaa ylivoimaa!

14.10.2000 PSC Anjalankoski
Sijoituspisteet:

S

D

T

Yht

1. PSC Järvenpää I
1
1
1
3
Marko Jakonen, Jari Häkkinen, Samuli Kankkunen,
Miikka Kouvonen, Kimmo Rantanen, Juha-Pekka Siro
2. Droppi Petanque
3
2
4
9
Mikko Neuvonen, Kimmo Kellman, Seppo Korhonen,
Hannu Kaatranen, Harri Tyyskä, Pasi Matilainen
3. Suomen Lisenssipelaajat
5
3
9 17
Antti Lehtonen, Henri Palmqvist, Sami Lukka, Tuomas
Leskinen, Jukka Virtanen, Teija Tuukkanen-Muuri
4. Loimaan Petanque
5. Petosen Nallet
6. Susirajan Petanque
7. Oravainen
8. Varkauden Tarmo
9. PC de Strömfors
10. Lahti Boule
11. Nassu
12. KOO-VEE
13. Karhu-Petankki
14. Koski-Kuula
15. PSC Anjalankoski
16. PSC Järvenpää II
17. Boulistit
18. Martin Petanque
19. Bitankki
20. PC de Pori
21. Kallion Kirkas
22. Petanque Kouvola
23. Munkan Petankki
24. Tavastia Pallo
25. Hullu Hirvi
26. Linnan Petanquistit
27. Femma
28. Koski-Petankki
29. Riemukaari
30. Espoon Patonki
31. Turun Petanque-Seura
32. PEESI

Singeli:
1. Marko Jakonen (PSC)
2. Yannick Pelletier (ORA)
3. Mikko Neuvonen (DRO)

10
11
14
2
7
6
8
21
25
19
17
26
15
27
4
9
20
23
30
12
22
32
24
13
16
18
28
29
31

5
11
10
18
9
30
7
8
15
6
4
17
22
21
19
14
28
16
12
29
13
23
20
32
27
24
25
26
31

3
10
12
16
21
2
24
11
5
20
28
7
14
6
31
32
8
17
15
18
25
13
26
27
29
30
22
23
19

18
32
36
36
37
38
39
40
45
45
49
50
51
54
54
55
56
56
57
59
60
68
70
72
72
72
75
78
81

Duppeli:
1. Jari Häkkinen, Samuli Kankkunen (PSC)
2. Kimmo Kellman, Seppo Korhonen (DRO)
3. Henri Palmqvist, Sami Lukka (SLP)

Trippeli:
1. Miikka Kouvonen, Kimmo Rantanen, Juha-Pekka Siro (PSC)
2. Kari Harsia, Pasi Hämäläinen, Tommi Kiviranta (PCS)
3. Harri Koivunen, Tuomas Kettunen, Tero Haapanen (LOI)
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Ammunnan SM 17.9.2000
Mukana Helsingin Pasilan hallilla
oli 28 kilpailijaa, vaikka enempääkin olisi ehkä odottanut.
Alkusarjasta jatkoon pääsy oli monilla tosi pienestä kiinni, lopulta siihen
riitti vain 12 pistettä. Jatko käytiin cupmuotoisena mies-miestä vastaan ja
se aiheutti kieltämättä hassuja tilanteita, kun jollain pistemäärällä putosi, samalla kun toisesta parista pääsi
jatkoon paljon pienemmällä.
Finaaliin tiensä selvittivät Pauli Pave
Piiparinen ja Arttu Poikolainen. Pojat
olivat aikaisemmin paukutelleet yli
kolmeakymmentä, mutta pää taisi
tehdä tepposet molemmille, sillä finaalissa pisteet olivat vain 16-14.
Pronssimitali Mikulle pistein 30-19.
Tulokset:
1. Pauli Piiparinen (KAL)
2. Arttu Poikolainen (PSC)
3. Mikael Gripenberg (HBY)
4. Kalle Järvi (PSI)
5. Miikka Kouvonen (PSC)
6. Mikko Soikkeli (LBO)
7. Viljo Stenberg (PCP)
8. Jari Hakuli (TAV)

Pena 77

Muuttuvat säännöt
Ammunta on lajina aivan uusi ja säännöt elävät vielä alussa tiuhaan tahtiin. Kesällä Lahden esikisassa Henri Palmqvist ampui tuloksen 41 ja nyt
Pauli Piiparinen välierässä 40. Niitä
ei kuitenkaan voi verrata toisiinsa eikä
nimetä Suomenennätyksiksi, koska
sääntötulkinnat muuttuivat välillä ja
sittemmin ennen MM-ammuntaa tuli
kokonaan uusi sääntöversio, joka
taas muutti asioita huomattavasti.
Mainittavimmat muutokset edellisessä lehdessä julkaistuihin sääntöihin
ovat ne, että nyt tehtävissä 1-4 saa
"hipsusta" yhden pisteen ja tehtävässä 5 snadi ei ole maaliringin keskellä
vaan 20 cm etureunasta.
Maailmalla on jo kauan ollut toisenkinlainen versio ammuntakisasta.
Tunnissa on yritetty ehtiä ampumaan
1000 kertaa ja laskettu osumat. Maailmanennätys on tiettävästi ranskalaisella Christian Fazzinolla, 992 osumaa. Lajissa kuulemma kisailtiin Hollannissa äskettäin ja uusi sikäläinen
ennätys on 893 osumaa. Mielenkiintoista on se, että sen heittänyt Fernando Valletta on 63-vuotias.
JP

Pentti Simola
Pena on useimmille tuttu pelimies ja
kova ampuja. Käsi heiluu aikansa ja
sitten kuula lähtee, ja yleensä osuu.
Pena täytti äskettäin 77 ja on ammatiltaan sähköasentaja evp. Petankkia
hän on harrastanut noin kymmenen
vuotta törmättyään lajiin Mensan jäsenyytensä kautta. 90-luvun alussa
petankki oli kyseisen yhdistyksen sivuharrastuksista ykkönen. Silloin joskus liiton jäsenseuranakin oli Mensa
Petanque ry, mutta se lakkautettiin aikanaan laajemman innostuksen hieman hiivuttua. Viime vuodet Pena on
pelannut Bitankin lisenssillä.
Parhaaksi saavutuksekseen toistaiseksi Pena mainitsee SM-duppelin
kahdeksannen sijan vuodelta -98.
Mukana oli silloin 100 joukkuetta ja
Risto Pihlaisen kanssa he pudottelivat lukuisia tunnettuja pelimiehiä ennen puolivälieriä. Riston kanssa he
ovat kolunneet monet muutkin duppeliturnaukset mm. joukkuenimeä
Hillaviini käyttäen.

Vellulla ja muillakin järjestäjillä riitti
tekemistä kohteiden asettelussa
Suomen paras ampuja Pave

Noista pienemmistä kisoista on irronnut voittojakin. Mutta kaikkein parhaat
saavutukset Penalla ovat vielä toistaiseksi edessä päin, sillä pitkäaikaistavoitteenaan hän on vakaasti päättänyt voittaa Suomenmestaruuden
viimeistään 85-vuotiaana.
JP
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Kenttäkiusaamisen analyysi
Kaikissa urheilulajeissa on viime
kädessä kysymys neljästä seikasta. Rohkeudesta, keskittymiskyvystä, asennoitumisesta ja joukkuehengestä. Nimenomaan näihin
osatekijöihin psyykkauksella yritetään vaikuttaa.
- Optimaalisinta on, jos vastapuoli
ei edes huomaa, että heidät vaivihkaa on ajettu tasapainostaan.
Petanque on pelaajatyypeiltään Suomessa kolmijakoinen. Yksinkertaistettuna tätä peliä pelaavat mökkiviskelijät, suuri keskiluokka ja veriset
kilpaurheilijat, tuo kapea eliittipoppoo.
- Ja ne kaikki joskus ovat voittaneet
ja hävinneet psyykkauksen vuoksi.
Koko sekalainen seurakunta kohtaa
toisensa samoissa kilpailuissa mutta
kuitenkin asennoitumisen perusta on
erilainen. Joillekin peli on ystävyyttä
ja ajanvietettä, toisille kehys voittaa.
Keinoja kaihtamatta.
Siitä että kuuluuko psyykkaaminen
petanqueen vai ei, lienee keskusteltu tasan niin kauan kun tätä lajia on
pelattu. Väitettiinpä petanquen sitten
olevan herrasmiesten ystävyyspeliä
tai ei, se on myöskin tapa ottaa miehestä mittaa.
Juttu on tehty omien kokemuksien,
näkemyksien sekä yksityisien keskusteluiden pohjalta. Lisäksi olen tutustunut eri urheilulajien valmennuskirjoihin ja soveltanut joukkuelajien
yleisiä lainalaisuuksia, sikäli kuin olen
niiden katsonut petanqueen sopivan.
- Lajinahan petanque on henkiseen
sodankäyntiin turvautuvalle ihanteellinen. Herkkä tarkkuuspeli, joka vaatii tuntikausien tiukkaa keskittymistä.
Jääkiekossa tai jalkapallossa ärsyttävät sikailijat voidaan tarvittaessa
teloa ensiapuklinikalle. Petanquessa
ei ole mitään konkreettisia keinoja
suojautua psyykkaukselta, sitä on
vain opittava sietämään. Se lieneekin syy, miksi psyykkareita halveksitaan.
- He riistävät peli-ilon.

Pelikentän ulkopuolella

Ikivanhat temput

- Se sanoi että sinä oli väittänyt...

Ilmiselvät häirintätapaukset kuten
pälättäminen, snadin takana liikehdintä, silmiin tuijottelu kaverin keskittyessä ringissä ovat säännöissäkin kiellettyjä. Silti niitä näkee kilpailuissa
kuin kilpailuissa. Lajimme sisäistäneet pitävät keinoja tietysti alkeellisina. Niillä pystytään vaikuttamaan vain
ja ainoastaan tietämättömimpiin.

Kategoria sinänsä on kähminnät realististen mestarikandidaattien kesken.
Sopivaan aikaan liikkeelle lasketut
huhupuheet, juorut, ja puolitotuudet
seuraavan kauden joukkuekoostumuksista tai ylipäänsä mistä vain,
pyrkivät horjuttamaan vastustajan
yhtenäisyyttä.
- Jääkiekossa seuraavan kauden
pelaajasiirtoja julkistettiin juuri playoffien kynnyksellä.
- Jos vastustaja inhoaa sinua, hän
helposti pelaa alle tasonsa, sikäli huhupuheiden levittämisestä kiinni jääminen ei haittaa.

...Vartti ennen mittelöä
Näinpä kahden kuuluisan psyykkarin
ottavan mittaa toisistaan Pasilan hallilla pidetyissä ammunnan SM-kisoissa. Toinen kaveri oli hieman hermostunut kun taas toisen fiilis oli reteän
itsevarma.
Niinpä itsevarma kyttäsi sopivaa tilaisuutta lämmittää jo ennestäänkin tulisilla hiilillä halstaroituvaa vastustajaansa.
- Äkkäsin sen lätkivän harjoitussalissa kuuliaan raivoisasti. Menin paikalle kun heittoni toimi, paiskasin muutaman karon ja ammuin pari snadia
niin, että se varmasti näki.
Hermostunut poistui paikalta hävitäkseen myöhemmin.
- Hähä, hyvin toimi.

- Eipä juuri kukaan käytä noita ns.
tunnustettuihin pelimiehiin. Siitä tulisi niin paljon sanomista. Mutta jostain syystä varsinkin naisten SM-sarjassa ringissä olevan häiritseminen
on lisääntynyt.
- Jos joukkuettasi vastaan hyökätään,
ota luulot pois ja palauta vastustajasi
ruotuun.
Kaikkien tuntemat, yksinkertaiset
huudahdukset, kuten "älä ammu
omaa, ei yli", pyrkivät vaikuttamaan
alitajuntaan tai synnyttämään onnistumisen pakon. Jotkut epävarmuuttaan ampuvat reippaita sivureikiä vain
varmistaakseen, ettei psyykkari pääse jälkeenpäin kiusaamaan.
Yhtä kaikki, tuon simppelin lauseen
ansiosta on Suomen maassa monta
reikää ammuttu.
- Keino on alkeellinen ja sen tehokkuutta osittain liioiteltu. Voi kaveri
muutenkin heitossaan epäonnistua.
Ja jos joku on niin hermona, että tuollainen johonkin puree, ei se tule myöhemminkään hyvin pelaamaan.
- Tosin jos keskittyminen ei ole täysin
kohdallaan, alitajunta vie aina voiton.
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- Rumat, likaiset ja ilkeät
Tämä on meidän peli
Tarina nyrkkeilyn maailmasta, pohjoismaiden mestaruuskisoista. Takavuosien moninkertaisen arvokisamitalistin, Hannu "moukari" Vuorisen
vastustajaksi asettui tekninen ruotsalainen, joka oli taitavampi. Niinpä Vuorisen valmentaja hakkasi ennen ottelua ruotsalaisen pukuhuoneen ovea
ja hoki hänen nimeään. Täydet viisitoista minuuttia.
- Voisin kuvitella lampaan teurastamisen olevan samanlaista, Vuorinen
totesi.
Ottelu alkaa lämmittelyheitoista.
Joukkueet saattavat testata vastustajaansa yrittämällä reteällä kyynärpäätaktiikalla raivata tilaa harjoitteluun ja ajaa toiset jonnekin kentän
reunamille. Jos temppu onnistuu,
vastustaja ei pääse tutustumaan itse
kenttään niin hyvin ja mikä tärkeintä,
saavutetaan henkinen yliote.
- Sivusta katsellen on huvittavan näköistä, kun kuusi Tapani Kansaa ilmestyy yhtä aikaa estradille.
Petanqueotteluhan on tavallaan myös
teatteriesitys. Tarina kertoo MM-ottelusta Espanjan ja Ranskan välillä tuhatpäisen yleisön edessä. Ranska
voitti teikkauksen, joten he veivät
matsin katvealueelle Espanjan kotiyleisön silmistä. Temperamenttisten,
esiintymishaluisten Espanjalaisten
veri kuohahti pahan kerran ja heidän
pelinsä oli menetetty.
- Show-man kaipaa huomiota syttyäkseen. Jos voit valita kentän, katso
ottelulle syrjäinen paikka. Jos vastustajasi tukena on suuri kannatusjouk-

ko, yritä välttää heidän pääsynsä peliä seuraamaan. Vaikkapa valmiiksi
määriteltyjen ratojen keskivaiheilla.
Jos sinulla on kavereita, pyydä heitä
haukkumaan ja julmasti nauramaan
vastustajallesi. Seurojen SM-kisoissa eräs singelisti oli pahasti tappiolla. Niinpä otteluiden lomassa pelaajan seurakaverit ryhmittyivät kannustamaan jäpikästä. Katsojien herjat ja
laskelmoidut naurunremakat käänsivät pelin kulun.
- Sillä ei pää pitänyt.

Portee vs. mamaroller
- Kyllä minäkin osaan
Ovela ja paljon käytetty temppu on
näytellä teknisesti ylivertaisen taitavaa ja pelata näyttäviä tolppia helppoihin, pehmeisiin paikkoihin. Olen
useammin kuin kerran huomannut
sen kentällä toimivan. Teknisesti taitamattomampi kaveri on mennyt mukaan vastustajan peliin ja hävinnyt
tavallaan turhamaisuuttaan ja näytönhaluaan.
- Tempun teho perustuu kahteen seikkaan. Ensinnäkin jokainen urheilija
haluaa pelitaidoilleen tunnustusta. Ja
toisekseen näytöksellä pyritään vähättelemään vastustajan taitoja ja
osoittamaan mitä petanque oikeastaan onkaan. Niinpä peli-ilo ja suoritukset sen myötä helposti laskevat.
- Pelaa rohkeasti miten osaat, on täysin sama miten kuula snadin viereen
asettuu. Jokainen osaa mutta harvat
uskaltavat.

Selektiivinen sokeus
Joukkueesi heittovuorolla vastustajalla ei ole kentällä mitään tekemistä.
Hyvin usein monet tulevat, erien lopun kuittaustilanteissa, kuulien sekaan pyörimään ja utsimaan monenko etu sinulla sattuu olemaankaan.
Silloin hyvä temppu on ihan pokkana
ilmoittaa vaikkapa neljän näkyvän
vaikka kolme kuulaa on vielä heittämättä.
- Vekkuli vitsi lämmittää jo ennestäänkin ylikierroksilla rullaavaa vastustajaa. Sitten ne hyvällä tuurilla jäävät
siihen pyörimään ja mittailemaan ja
toitottamaan vastalauseitaan. Vetäydy kauemmaksi ja nauti tilanteesta.
Mikä oiva, huumorinsävytteinen metodi. Se nostattaa joukkueesi fiilistä
ja saattaa vastustajan naurunalaiseksi. Jos onnistut, muistat sen ikäsi.

Taktiikan harkittu vuodattaminen
Vastustajasi pähkäilee asettaa vaiko
ampua. Heidän tulisi ehdottomasti
ampua, osumalla olisitte lirissä. Avaa
muina miehinä joukkueesi kanssa
keskustelu reiästä ja mitä te tulisitte
sitten tekemään. Jos ne sivukorvallaan kuuntelevat teitä, on aina mahdollista, että niiden päätös kallistuu
asettamiseen ja te pääsette pälkähästä. Tai ainakin saatte kasattua
ampujalle paineita.
- Jos saatte vastustajan perustamaan
taktiikkansa riskien minimoimiseen,
ne häviävät. Pelkurit häviävät aina.
Esimerkiksi tämän kauden MM-joukkueen jäsenet ovat useissa eri yhteyksissä todenneet, että suurin osa
vastustajista luovuttaa pelin ennen
kuin se on ehtinyt edes alkaa.

(Kuvat ovat vain täytteenä,
eikä niissä esiintyvillä henkilöillä
ole välttämättä mitään tekemistä
tämän jutun aiheen kanssa.)
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Serenadi kenttäpoliiseille

Muotokuva häiriköstä

- soi laulu katupoikien

- ellet miljoonaa pysty sä kavaltamaan...

Arveluttavia tapoja on pelisääntöjen
tietoinen rikkominen, kuten ringin sivureunasta varastaminen tai alastulopaikan laakaus. Sillä ei välttämättä
haeta vain helpotusta itse peliin. Ideana on pakottaa vastustaja vahtimaan silmä tarkkana ja parhaimmassa tapauksessa hermostumaan. Monet haluavat vain keskittyä omiin tekemisiinsä ja olla välittämättä vastustajan touhuista. Pakota heidät kyttäämään.
- Sentyyppisiin kavereihin jippo tehoaa hyvin. Temppu kieltämättä vaatii
tiettyä röyhkeyttä.
Yksi kiero vippaskonsti, jota voidaan
käyttää, on hävityn erän lopussa kuulia kerättäessä. Pyöri ympäriinsä
muka kuulia etsimässä, kun vastustajan hätäinen asettaja on jo ringissä. Tilanne saadaan entistäkin rauhattomammaksi ja asettajan epäonnistumisen mahdollisuus kasvaa.
- Jokaisen erän jälkeen, niin voitetun
kuin hävitynkin, peli tulisi rauhoittaa.
Hätäily on tie tappioon.
- Jiposta on vaikea jäädä kiinni. Tunnetut pelimiehet pitävät teitä turisteina ja saattavat ärsyyntyä. Monet tuskin edes tajuavat, että heitä jekutetaan. Olen saattanut tietooni, että
temppu toimisi hyvin junioreihin.

Eräpäivä viikon päästä
Monien mielestä inhottavinta on omien kuulien loputtua arvailla kuinka
monta lisäpistettä vastustaja mahtaakaan saada. Niinpä jeppuilijat pelaavat kuulansa helppoonkin kohtaan
erittäin, erittäin hitaasti.
- Nouse ringistä useaan kertaan, tutki, pohdi ja keskustele. Juttele mukavia pelikavereillesi ja pohdi lisää.
- Juuri käydyissä Seurojen SM-kisoissa erään jengin ampuja osui tempun
jälkeen tasan kerran.

Filosofiselta kannalta ajateltuna vastustajan latistamista yrittävän psyykkarin tulisi olla pelitaitojen lisäksi karismaattinen, älykäs, itsevarma ja
uskottava. Hänellä tulisi olla hyvä tunneäly, paineensietokyky ja tilannetaju. Osittain ristiriitaisetkin vaatimukset asettavatkin kovia vaatimuksia
ihmispoloiselle.
- Psyykkari ottaa tietoisen riskin henkisen sodankäynnin aloittaessaan.
Ensinnäkin hän on loppujen lopuksi
moraalisesta näkökulmasta tarkasteltuna altavastaajana. Hän altistaa itsensä ja oman joukkueensa ärsytyksestä sisuuntuneen vastustajan perusteltujen hyökkäyksien kohteeksi.
- Siksi toisekseen psyykkarin tulisi
aistia omankin joukkueen kestokyky.
Monet vain saattavat oman joukkueensa pihalle ja sitten ne hermostuvat niille kun peli ei kulje ja pahimmassa tapauksessa vielä itsekin heittävät huonosti.
Hauska versio psyykkarista on hymyilevä tappaja. Hän kenties hakeutuu
puheisiin vastapuolen kanssa, vähättelee pelin merkitystä ja koittaa antaa totaalisen järjettömiä neuvoja
näiden päänmenoksi. Hymyilevä tappaja johdattelee vastapuolen pelaajien huomion harakoille ja korjaa helpon voiton kotiin. Kaikessa ystävyydessä.
- Äärimmäisen tärkeä ottelu myydään
yhdentekevänä hupipelinä.

Tervetuloa empatiailtaan
- minä ymmärrän
Hymyilevän tappajan velipoika lienee
senor Empatia. Senor Empatia keskittyy heikentämään ns. seli-seli pelaajien suorituksia. Selittäjäthän vetoavat vastustajan tunteisiin sydäntäsärkevillä tarinoillaan. Senhetkiset

surkeat peliesitykset johtuvat kipeästä kädestä, pahaksi äityneestä reumatismista tai tunti sitten junan alle
liiskautuneesta anopista.
Senor empatia ymmärtää, kuuntelee
ja tukee vastustajan huonoja suorituksia myötätuntoisilla repliikeillään.
Hän antaa henkisesti epätasapainossa olevalle vastustajalle ikään kuin
luvan luovuttaa ja pelata alle tasonsa.
- Kaikista kivointa on, kun hävinnyt
kättelyn jälkeen ylistää minua herrasmieheksi.

Infoja ilkimyksille
Yritä tarkkailla vastustajiasi. Mistä ne
nauttivat, miten he haluavat pelata ja
millä rytmillä. Yritä riistää heiltä peliilo ja huumori.
- Suurin osa pelaa petanqueta koska
se on hauskaa. Hauskuuden ja kivan
olon tunteen kautta pelin rakentaminen on haavoittuvaista, sillä Ilonpilaaminen on helppoa.
Joku on aina taitavampi. On hullunkurista, että hyvin usein olen nähnyt
juuri parempien joukkueiden psyykkaavan heikompiaan. Esimerkiksi juniorit syyllistyvät kokemattomuuttaan
virheeseen jos he haastavat henkiseen sodankäyntiin vuosikymmeniä
kisoja kiertäneitä kehäkettuja. Ns.
vanhat parrat, vuosien saatossa, ovat
todennäköisesti rakentaneet keinonsa painetilanteiden käsittelyä varten.
- Paremman joukkueen ei ikinä pidä
mennä psyykkaamaan heikompaansa. Parempien kannattaisi ehdottomasti keskittyä omaan peliinsä ja
antaa silkan taitotason ratkaista voitto kotiin.
Monet aloittavat brassailun kun peli
sujuu ja joukkue on reilussa johdossa. Se on varomatonta, vastustaja
saattaa herätä unestaan taistelemaan.
- Nukkuvaa karhua ei sinun pidä mennä herättämän.
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Valkosipulia noitia vastaan
Kun peli näyttää menevän pieleen, se
tulisi jäädyttää. Ensinnäkin vastustajan hetkellinen rohkeuden tunne saattaa hiipua ja oma järkkynyt itseluottamus saadaan palautettua.
- Se on taktiikkaa, josta tässä lajissa
on kysymys.
Aivan samalla tavalla peli pitäisi katkaista jos joukkueesi on joutunut
psyykkauksen kohteeksi ja hyökkäys on tuntunut tehonneen. Joukkueiden tulisi etukäteen sopia, mitä tehdä jos vastustaja psyykkaa.
- Kavereiden pitää sellaisessa tilanteessa puolustaa päättäväisesti jäsentään.
Useimmiten psyykkari ei ole valinnut
rooliaan etukäteen, hän on pikemminkin ajautunut siihen tiukan pelitilanteen aiheuttamien tunnekuohujen
saattelemana. Mikäli tunnet olosi it-

sevarmaksi, hienovarainen suunsoitto saattaa aiheuttaa psyykkarin menemisen totaalisesti kahville.
- Itse pelitilanteesta tulee takuulla ikävä, mutta jos voitto on sen arvoinen,
kannattaa koittaa.
- Parasta on, jos voitte olla välittämättä.
- Ilkikurinen huumori tehoaa aina. Lyö
homma leikiksi ja irvaile psyykkarin
kustannuksella.
Eräs pelinjohtaja nostattaa joukkuehenkeä haukkumalla psyykkareita
jäsentensä kesken.
- Olemus, ulkonäkö, vaatteet, puhetyyli. Ihmisestä löytyy aina jotakin haukuttavaa. Niiltä pitää viedä uskottavuus. Kun niitä ei pidä minään, on
helpompi keskittyä pelaamiseen.
Psyykkaritkin useimmiten tiedostavat
askeleensa sääntöjen ja sopivuuden
tuolla puolen. Käytä sitä hyväksesi.
Vetoa sääntöihin ja petanquen kult-

tuuriin. Se riittää tukkimaan useimpien suut ja saa heidät käyttäytymään
asianmukaisesti.
- SM-kisoissa eväspussipsyykkari
tukki suunsa ja pyyteli vuolain sanoin
anteeksi, kun ilmoitin hänen antavan
typerän ja huonon kuvan itsestään.

Että sellaista
Petanque on jännää mutta niin ovat
jänniä sitä harrastavatkin. Miltei jokainen on järjestään tuominnut psyykkaajat ärsyttävinä häirikköinä ja huonoina ihmisinä, jotka eivät ymmärrä
lajimme kulttuuria.
Samaan hengenvetoon ne tarinoivat
kahvittaneensa joitakuita ja olevansa
siitä iloisia.
Jyrki Matikainen

10. Valtakunnallinen AY-Petankkiturnaus
10.2. 2001 klo 9 Hämeenlinnan jalkapallohallissa
ammattiliittojen, -osastojen tai työpaikkojen trippelijoukkueille.

Pelitapa: alkulohkot+jatkosarjat. Osanoton varmistus kisapaikalla 7.30-8.30.
Ilmoittautuminen: 15.1. 2001 mennessä os. Linnan Petanquistit Korsutie 24
13500 Hämeenlinna tai sähköpostilla Kankare@mail.htk.fi.
Ilmoituksessa mainittava yhteisö, joukkueen nimi ja pelaajat sekä yhteystiedot.
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 120 joukkuetta.
Tiedustelut: 03-6381933 / Eila tai Seppo Kankare.
Osanottomaksu: 240 mk/ joukkue 15.1. mennessä Linnan Petanquistien tilille 568013-415886.
Palkinnot: A-sarjassa voittajille kiertopalkinto ja kaikissa sarjoissa mitalit + reilut tavarapalkinnot.
Muuta: Hallin lämpötila on n. + 10 astetta, siellä on käytettävissä pukuhuone- ja suihkutilat.
Kilpailupaikalle on viitoitus moottoritien liittymistä ja etukäteen lähetettävässä käsiohjelmassa on kartta.
Runsas kanttiini toimii!!

Sydämellisesti tervetuloa!

Linnan Petanquistit ry

TUL/Ay-liikunta
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Suomi-Viro
Maaottelun järjesti Suomen Lisenssipelaajat ry Helsingin Kaivopuistossa 12.8.2000. Ohessa pelattiin myös
Ricard Trophy useine kilpailuineen.
Maaottelussa Suomi voitti kaikki sarjat, junioreissa ja naisissa 2-0 sekä
yleisessä tällä kertaa harvinaisen niukasti 14-11.
Joukkue

Pelaajat

Voitot-häviöt

Suomi J
Suomi N
Suomi Y1
Suomi Y2
Suomi Y3
Suomi Y4
Suomi Y5

Mikko Lehti, Jussi Lehti, Pontus Vainionpää
Kati Nieminen, Helena Kankaanpää, Päivi Kaunisto
Juha-Pekka Siro, Samuli Kankkunen, Veli-Matti Myllymäki
Kari Ahonen, Pauli Piiparinen, Toni Ikonen
Jani Saarinen, Simo Olkinuora, Jarmo Pitkäkangas
Youssef Guezri, Timo Puska, Jukka Tikkanen
Marko Aalto, Ilkka Kankare, Hannu Muuri

2-0
2-0
4-1
2-3
3-2
2-3
3-2

Viro J
Viro N
Viro Y1
Viro Y2
Viro Y3
Viro Y4
Viro Y5

Kreet Saarma, Allar Elerand, Frants Kuhlberg
Angelika Tauk, Kaja Pebre, Helen Lööndre
Veiko Proos, Andrus Treiman, Indrek Osila
Andres Pebre, Toomas Tauk, Ivo Lillepea / Kaspar Sukk
Are Saarne, Peep Puiestik / Ivo Lillepea, Indrek Eglit
Ian Schimanski, Reigo Luurmees, Aivar Paul
Kersti Saarma, Külli Kariste, Erko Tamuri

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

Samaan aikaan toisaalla eli
Pärnussa pelattiin Kalev-turnausta (trippeli), johon otti
osaa 32 joukkuetta, niistä iso
osa Suomesta ja varsinkin
Kymenlaakson suunnalta.
Kisan voitto tulikin Kymenlaaksoon, kun PSC Anjalankosken kolmikko Kalevi Sinivaara, Jenny Nyberg ja Ole
Nyberg ottivat kultaa.
Koski-Kuulan trio Matti Koste, Arja Ahlroth ja Tapio Ahlroth oli neljäs.

Viimeinen Ricard Trohy?
Tapaukseksi muodostunut Ricard
Trophy pelattiin elokuun alussa Helsingin Kaivopuistossa. Tapahtuman
yhteydessä käytiin Suomi-Viro maaottelu, joka hoidettiin niukasti kotiin.
Ricard Trophyn puitteet olivat jälleen
huippuluokkaa, viimeisen päälle hoidettuja.
- Saisivat monet tulla oppimaan, kuinka kilpailut oikein järjestetään.
Ilmojen herra oli suosiollinen. Aurinko porotti pilvettömältä taivaalta, joten ravintola Kaivohuoneen terassi
olikin suosittu.
Varsinainen pääkilpailu kärsi pelaajien puutteesta. Osaltaan siihen lienee
vaikuttanut maaottelu ja runsas määrä muita kilpailuja kautta maan samana viikonloppuna.

- Sääli, että kauden eräs ehdottomista
huipputapahtumista ei kerää riittävästi jengiä, totesi Suomen maajoukkuevalmentaja Jari Nieminen.
Kaivarin puistokäytävät olivat alustoina mielenkiintoisia. Kallistuksia ja
mäkiä riitti joka suuntaan, joten asettajilta vaadittiinkin paljon.
- Olen yrittänyt luoda Suomeen etelä-eurooppalaista pelikulttuuria pellon
reunojen ja jalkapallokenttien tilalle,
kilpailun järjestäjä Henri Palmqvist
tokaisi.
Pelimuotona käytetty suora cup aiheutti rumien Ricard Trophy -logolla varustettujen lakkien ilmaantumista yhä
useampien petankistien päähän, joita osallistuneille jaettiin lohdutuspalkintona.

- Ai, tekin putositte.
Henri Pamqvist harkitsee kilpailun
lopettamista, mikä olisi Suomen petanquekulttuurille kiistaton menetys.
- Ei ole osallistujia eikä oikein järjestäjiäkään.
Ricard Trophyn voittajatrio ei tarjonnut yllätyksiä. Maajoukkueemme
Tuukka Ylönen, Arttu Poikolainen ja
Iivo Paaso voitti finaalissa trion Jari
Nieminen, Jyrki Matikainen ja Kalle
Järvi niukasti, ankaran taistelun jälkeen 13-1.
Kolmannen sijan lunastivat Ilkka Railio, Arto Stenberg ja Mikael Gripenberg.
Jyrki Matikainen
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Yli 50-v. SM-duppeli / Järvenpää -49
Suomen tämän hetken menestyksekkäin petanqueseura PSC Järvenpää vietti kymmenvuotisjuhliaan letkeässä tunnelmassa kotikaupunkinsa Rantapuistossa 19.
elokuuta. Samalla pelattiin yli viiskymppisten SM-duppeli.
Aikamiesten ja -naisten SM-duppelin suosio on ollut jatkuvassa kasvussa. Edellisvuoden osallistujaennätys
lyötiin taas parilla joukkueella, joita oli
nyt mukana 52. Oikeastaan kilpailu
pitäisi järjestää jo kaksipäiväisenä,
vaikka eipä ketään semifinalisteista
näyttänyt kuitenkaan häiritsevän viimeisten pelien pelaaminen iltamyöhällä keinovalossa.
Edellisvuoden hopeamitalisteille kävi
vähän köpelösti, kun arpa vei heidät
silloisia kultamitalisteja vastaan nyt jo
puolivälierässä. Pelin lopputuloskin
noudatteli edellisvuoden linjaa joten
Kari ja Jomppa jäivät tällä kertaa mitalipelien ulkopuolelle. Kyllähän he
varmasti olisivat mitalin ottaneet erilaisella arpatuurilla, mutta tällaista se
cup-muotoinen pelaaminen on.

Seuraavana päivänä Rantapuistoon
kokoontui taas huomattava määrä
joukkueita tavoittelemaan pääpalkintona ollutta kymppitonnia. Mukana oli
jopa ulkomaan tähtiä, kun Amal Moufid, nykyään Ruotsissa majaileva marokkolainen Maailmanmestari vuosimallia -90 ja kaverinsa olivat tulleet
hakemaan helppoa rahaa. He tosin
eivät päässeet edes 16 parhaan joukkoon, kun jo ensimmäisellä cup-kierroksella eteen nousi seinä nimeltään
Arttu ja Samuli.
Isoimmat stipendit pokkasivat lopulta taas yömyöhällä Miikka ja Kimmo.
Myös muut palkintosijat menivät järjestävän seuran omille joukkueille
PSC:n ottaessa taas kerran kolmoisvoiton!
JP

Finaalissa kohtasivat hallitsevat mestarit Tuomo ja Viljo sekä Komsien
pariskunta Maaret ja Juha. Ensinmainitut uusivat mestaruutensa, vaikka
kertoivatkin sen tällä kertaa olleen kovemman työn takana.

PSC Järvenpää
19.8.2000 Yli 50-vuotiaiden SM-duppeli, 52 joukk.
1. SM-kultaa Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen (PCP)
2. SM-hopeaa Maaret Komsi, Juha Komsi (BAL)
3. SM-pronssia Timo Aalto, Jussi Salminen (UTU)
4. Harry Vierumäki, Kari Lehtonen (TUR)
5. Seppo Kaukiainen, Rauno Kallio (HBY/TAV)
6. Matti Halonen, Tom Lindberg (TUR)
7. Veijo Jääskeläinen, Esa Kouvonen (PSC)
8. Kari Ahonen, Jorma Lahtinen (KAL)
20.8.2000 Järvenpää -49 / PSC 10 v. duppeli, 48 j.
1. Miikka Kouvonen, Kimmo Rantanen (PSC)
2. Marko Jakonen, Juha-Pekka Siro (PSC)
3. Arttu Poikolainen, Samuli Kankkunen (PSC)
4. Harri Lehtinen, Arto Stenberg (HBY)
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Kesän tulospörssi
Karhu-Petankki Kotka

UTU-Petankki Rauma

29.7.2000 Meripäiväturnaus

29.7.2000 Pitsiturnaus, 26 joukkuetta

DUPPELI, 8 joukkuetta
1. Marko Ahola, Tuomas Leskinen (MAP/SLP)
2. Mikko Jaanu, Simo Linteri (KOK)
3. Juha Kansonen, Veli-Matti Sillanpää (KAR)
4. Katri Ripatti, Veli-Matti Verho (KOK)

1. Eero Ravantti, Seppo Lindman (PCP/LOI)
2. Tuomas Kettunen, Markku Nieminen (LOI)
3. Elvi Aaltonen, Ossian Lindman (LOI)

TRIPPELI, 6 joukkuetta
1. Antero Lehti, Mikko Lehti, Jussi Lehti (RIE)
2. Pekka Koivunen, Timo Toikka, Raimo Vakkari (KAR)
3. Markku Rinne, Petri Seppä, Matti Villanen (KAR)
4. Jorma Havia, Markku Piuhari, Tommi Kiviranta (PCS)
5.8.2000 TUL:n mestaruuskilpailut
NAISTEN DUPPELI, 4 joukkuetta
1. Pirkko Anttonen, Irja Hämäläinen (VAR)
2. Tuula Jyrälä, Aija Sundell (KAR)
3. Irma Kaipiainen, Irmeli Miikkulainen (KAR)
4. Helvi Joukahainen, Marjatta Leinonen (KAR)
MIESTEN TRIPPELI, 10 joukkuetta
1. Timo-Pekka Eväkoski, Juha Kansonen, Veli-Matti Sillanpää (KAR)
2. Esko Joukainen, Nestori Miikkulainen, Matti Villanen
(KAR)
3. Toni Ikonen, Esko Jämbäck, Mika Nyström (MEH)
4. Juhani Nieminen, Reijo Mielikäinen, Mikael Sedercranz (MEH)
2.9.2000 Yli 60-v. duppeli, 21 joukkuetta

B-sarja
1. Jukka Lunden, Teuvo Myllymäki (UTU)
2. Raimo Rantanen, Pertti Nieminen (UTU)
2.9.2000 Uotila-päivät -turnaus, 9 joukkuetta
1. Tarja Roslöf, Eero Ravantti, Tuomo Lehtinen (Pori)
2. Jorma Mäkitalo, Rami Nieminen, Rauno Nieminen
(UTU)
3. Sirkka Tikkanen, Jukka Tikkanen, Sami Vidqvist (Turku)
B-sarja
1. Raimo Rantanen, Pertti Nieminen, Jukka Lunden (UTU)
2. Jussi Salminen, Eero Vaahtera, Seppo Myllylä (UTU)

Itäkeskuksen Petanque Club Hki
30.7.2000 IPC-turnaus trippeli, 19 joukkuetta
1. Harri Lehtinen, Mikael Gripenberg, Arto Stenberg
2. Arttu Poikolainen, Tuukka Ylönen, Iivo Paaso / Jari Nieminen
3. Ville Järvi, Tuomas Leskinen, Tuukka Hursti
4. Marko Jakonen, Jukka Virtanen, Juha-Pekka Siro

1. Usko Koponen, Tauno Mänttäri (ANJ)
2. Osmo Joensuu, Sulo Niiranen (ANJ)
3. Seppo Hirvonen, Martti Hokkanen (EPA)
4. Jenny Nyberg, Markku Paronen (ANJ/PCS)

B-sarja
1. Väinö Rautamäki, Mehmet Güzel, Selhattin Güzel
2. Aimo Leinilä, Harri Leinilä, Ilkka Railio

16.9.2000 Ruska-duppeli, 16 joukkuetta

Lahti Boule

1. Markus Barck, Juha Kansonen (KAR)
2. Jyrki Matikainen, Jukka Tikkanen (PSI/TUR)
3. Timo-Pekka Eväkoski, Veli-Matti Sillanpää (KAR)
4. Markku Rinne, Matti Villanen (KAR)

13.8.2000 Sinfonia Petanque

Turun Petanque-Seura
3.9.2000 Pallo Hukassa trippeli, 15 joukkuetta
1. Kimmo Rantanen, Miikka Kouvonen, Juha-Pekka Siro
2. Tatu Kuusisto, Seppo Lindman, Esa Tuominen
3. Seija Hukkanen, Kari Lehtonen, Hannu Miettinen
4. Erkki Rantanen, Kari Randell, Keijo Jäntti

LAHTI BOULE DUPPELI, 16 joukkuetta
1. LBO / Jukka Holopainen, Jukka Pöyry
2. Ale Habi / Tuomas Leskinen, Ville Järvi
3. Heiton Sekoittajat / Mika Sallinen, Arto Stenberg
4. MAP / Aleksi Leskinen, Juha Ryytiäinen
TOPLITE DUPPELI, 9 joukkuetta
1. Mika Ahonen, Rauno Kallio (Lahti)
2. Jussi Lehti, Mikko Lehti (Kärkölä)
3. Mika Lönnqvist, Markku Uusi-Piuhari (Lahti)
4. Urpo Vinnari, Mika Vinnari (Hämeenlinna)
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...
Petanque Club de Pori
Siikarantaturnaus
12.8.2000 TRIPPELI, 11 joukkuetta
1.TVV / Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg, Vesa Korpunen
(PCP/HAR)
2.MTK / Tero Haapanen, Miikka Kouvonen, Kimmo Rantanen (LOI/PSC)
3.Legendat / Kimmo Rosnell, Pasi Lahti, Patrick SimonBellamy (PCP)
4.Team Ahmi / Joni Soini, Maarit Flink-Soini, Maija Törnqvist (PCP)
13.8.2000 SINGELI, 18 pelaajaa
1. Kimmo Rantanen (PSC)
2. Raimo Vesterlund (PCP)
3. Kari Randell (LOI)
4. Viljo Stenberg (PCP)
16.9.2000 Pori Open lisenssiduppeli, 15 joukkuetta
1. Tatu Kuusisto, Seppo Lindman (TUR/LOI)
2. Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen (PCP)
3. Helena Kankaanpää Harri Kankaanpää (PCP)
4. Tarja Roslöf, Eero Ravantti (PCP)

KOO-VEE Tampere
26.8.2000 Patonkipetankki PR-trippeli, 11 joukkuetta
1. Loimaa / Tuomas Kettunen, Markku Nieminen, Seppo
Lindman
2. JB-Team / Hannu Muuri, Arto Stenberg, Ilkka Railio
3. Viljon poppoo / Reijo Taka-Eilola, Viljo Stenberg, Ari
Reijonen
4. Samurai / Jani Maaskola, Teemu Saari, Seppo Kaukiainen
27.8.2000 KOO-VEE lisenssiduppeli, 20 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Ilkka Kankare (LOI/LIN)
2. Sami Lukka, Henri Lukka (SLP/LIN)
3. Vesa Tuominen, Keijo Kupiainen (UTU)
4. Reijo Taka-Eilola, Ari Reijonen (KOO-VEE)

Eurooppa Cup 2000
Mukana oli alkujaan seitsemän maata. Välierät ja
finaali pelataan Sveitsissä 11.-12. marraskuuta. Vastakkain ovat Ruotsi - Sveitsi sekä Belgia - Suomi ja
Suomen Lisenssipelaat. Pidetään peukkuja!

Valkeakosken Waltikka-turnauksen
mitalistit. (Kuva Kaija Nylund)

Koski-Petankki Valkeakoski
6.8.2000 Waltikka-turnaus trippeli, 17 joukkuetta
1. Jari Hirvonen, Jari Haapanen, Pertti Rinkkala (Tampere)
2. Lasse Heine, Juhani Rantanen, Esa Yli-Varvi (Hämeenlinna)
3. Bachir Benhammoud, Markku Nieminen, Tuomas Kettunen (Loimaa)
4. Seppo Kankare, Mika Nikkilä, Janne Burman (Hämeenlinna)

Lisenssipelaajien määrä eri maissa:
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Lappalaiset Etelä-Ranskassa
Lomailimme syyskuun alkupuolella
Ranskan eteläosassa kolmessa eri
paikassa. Kävimme seuraamassa
naisten MM-kilpailuja, joka oli ihan
miellyttävä kokemus, vaikka järjestelyt hieman ontuivatkin aikataulujen ym
suhteen. Hallissa toiminut itsepalvelubaari sen sijaan oli hinnoiltaan halpa ja palvelu pelasi nopeasti.
Kisojen jälkeen matkustimme junalla Avignoniin, jossa tuttavamme olivat vastassa. Junat ovat nopeita ja
miellyttävä tapa matkustaa, kunhan
on tarkkana junien vaihtojen kanssa
eri asemilla.
Meidät vietiin toiseen rantapaikkaan
nimeltä La Grande Motte. Tämä on
ranskalaisten, mutta myös muunmaalaisten suosima lomapaikka hienoine purjevenesatamineen ja uimarantoineen. Ystävämme omistavat
siellä kaksion, jossa asuimme neljä
päivää. He itse käyvät siellä lomilla
ja viikonloppuina. Jo tulomatkalla
huomasimme, että läheisessä puistossa pelattiin petanqueta. Paikalla oli
runsaasti väkeä. Menimme illalla katsomaan pelejä kuulat mukana. Olimme ostaneet molemmille uudet kuulat jo edellisellä viikolla. No, pelit olivat loppuneet siltä päivältä. Pelasimme kuitenkin yhden pelin paikallisia
vastaan, sillä he pyysivät meitä pelaamaan. Hävisimme niukasti 12-13.
Seuraavana päivänä menimme paikalle aikaisemmin ja kyselimme, millä systeemillä pelataan. Toimisto sijaitsi eräänlaisessa kioskissa, jossa
toisella puolella oli virvokemyynti, kaljasta pastikseen, kaikkea oli saatavana halvalla. Vanhahko herrasmies
esitteli meille kilpailukaaviota ja pyysi meitä mukaan. Hetken kyseltyämme selvisi, että pelimaksu on 20 frangia ja - yllätys, yllätys - peliparit arvotaan. No, tämä systeemihän on hyvinkin kotoisen tuntuista jo Veikon
viikkokilpailuista. Aina kun saatiin 16
pelaajaa kasaan alkoi uusi kilpailu.
Pelit pelattiin cup-systeemillä ja pudonneet maksoivat yleensä heti itsen-

sä seuraavaan kilpailuun. Ilmeisesti
pelejä pyöritti jonkinlainen petanqueklubi. Voittajapari sai 200 frangia ja
vielä neljäskin jotain hiluja tai kaljan
kioskista, joten ei siinä paljoa järjestäjälle jäänyt.
Aidatut kentät olivat melko kovat ja
vaikeat asettaa, joten iskupeli oli suosiossa. Papat olivat kovia ampumaan
ja aina rautaan. Pelaajien ikä vaihteli
noin 20-70 vuoden välillä ja olihan
siellä jokunen naispelaajakin Sinikan
lisäksi. Yleensä meihin muukalaisiin
suhtauduttiin ystävällisesti ja jo seuraavana päivänä nimet pantiin heti listaan, kun ilmestyimme paikalle.
Ranskan kielinen kuulutus luetteli
pelipareja aina ennen pelien alkua,
tosin siitä ei juurikaan mitään ymmärtänyt, paitsi kun madame Sinikkaa
kyseltiin. Koko ajan oli loistavat pelisäät ja kävimme pelaamassa monena iltana. Siellä siis pelataan joka
päivä, kun meillä on vain viikkokilpailut.
Paikalle riitti aina paljon innokkaita
pelin ystäviä, ja päivässä ehdittiin
pelata 6-7 cup-kilpailua. Mekin saimme vähän palkintorahoja takaisin ja
paljon kokemusta, ja aika kului tosi
mukavasti. Pelien jälkeen oli mentävä maistelemaan paikallisia herkkuja.
Vielä mainitsen sääntöjen noudattamisesta, niistä ei juuri välitetty. Rinki
piirrettiin snadin heiton jälkeen sopivaan paikkaan ja varastaa sai ainakin puoli metriä. Mittoja ei juuri kentillä näkynyt, mitattiin kengällä ym tavoilla. Pääasia näytti olevan se, että
pelit pyörivät sujuvasti koko ajan.
Tämä La Grande Motto sijaitsee noin
30 km päässä Montpellierin lentokentästä, joten Suomestakin sinne pääsee mukavasti, jos haluaa viettää
kunnon petanqueloman siellä päin.
Kaunis paikka ja hotellitarjontaakin on
runsaasti.
Sinikka ja Osmo Lappalainen

Osmo ja Sinikka
kotoisemmissa maisemissa

Belgia !?!
Kymmenen miljoonan asukkaan pieni Belgia on nyt hallitseva Maailmanmestari yleisessä ja naisten sarjassa
sekä Euroopanmestari juniorisarjassa!
Edellisellä sivulla olevasta taulukosta voi huomata, että Belgia on maiden välisessä vertailussa lisenssipelaajien määrässä kuitenkin vasta viidennellä sijalla. Sen edellä ovat järjestyksessä Ranska, Espanja, Algeria ja Hollanti.
Suomeen verrattuna Belgiassa on lisenssipelaajia noin 15-kertainen
määrä, mutta silti ranskaan verrattuna vain 1/40-osa. Siellähän pitäisi oikein käydä vakoilemassa, että mihin
heidän menestyksensä perustuu.
Tuskin syynä on yksistään se, että
Philippe Känä Quintaisilla on nykyään belgialainen tyttöystävä ja hän
ehkä siksi viihtyy siellä ja treenaa samalla paikallisten kanssa.
JP
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Petankkiristikko

Laatinut Esko Riste

Vaakasuoraan:
1. Sateinen kisapaikka. Onko
myös vuonna 2001?
5. Vuoden 2000 paras?
10. Voi taitojaan aina 11. Junnujen MM-mitali -teko
monikossa (nurinpäin voi
saada äkäiseltä pelikaverilta).
13. Naisten tupla SM-mitalisti
2000.
15. Pelaajilla yleensä jalassa.
17. Kunnon heitossa välttämätön liikkuva ruumiinosa.
18. Naisten SM-mitalisti 2000
ja kaima.
19. Naisten SM-mitalisti 2000.
20. Komento ennen ammuntaa, ei juuri kuitenkaan ennen
petankin ammuntaa.
22. Janota eli - mitaleja.
25. Ei rähjäävä pelikaveri.
28. Nieminen ja miestenlehti
ilman alkukirjaimia.
29. Voivat häiritä pelikentällä.
33. Hänelläkin voi olla petankin kilpailulisenssi.
36. Riittää pelikentäksi, mutta
ei kuitenkaan oikein neliömuotoisena.
37. Voi petankkikisa joskus
olla.
38. 50 joissain kisoissa.
40. Ampuja vastustajan kuulaa
ennen heittoa.
42. Hyödyllinen ainakin alkuun
lajissa kuin lajissa.
43. Tämä pressa ei tainnut petankkia pelata.
44. Arttu monelle.
45. Ampujan minimitavoite.
46. Arvokisoissa tulisi joukkueella
olla yhtenäiset.
47. Naisten tupla SM-mitalisti 2000.
48. Kallion SM 2000 pronssimies
nurinpäin.
49. "Tulos oli seitsemän voittoa ja
kaksi tappiota."

Ristikon oikea ratkaisu
seuraavassa lehdessä

Pystysuoraan:
1. -eräksi kutsutaan Fannya joskus.
2. Miesten SM-mitalisti 2000.
3. Miss petanqueko?
4. Hänkin voi pelata petankkia.
6. Ei halua palkkionmetsästäjä olla
heti palkintojen jaon jälkeen.
7. Tämä verbi haittaa yleensä
vähemmän kuin sade.
8. Tähti- vaan ei petankkitähtiseura
monikossa.
9. Raportoi aniharvoin petankkista.
12. Raitasuosta tuli metsä vokaalia
vaihtamalla.
14. Tulee hyvän heittäjän olla
heitoissaan.
16. Mahtaneeko oikein sopia
petankin arvokisoihin?
19. Näitä on Artulla, Markolla ja
Samulilla lukuisia.
21. Muuan petankin isoista hallitusherroista.
22. Ikävä pelikaveri voi joskus
ynistä eli -

23. Tästä puusta ei kai snadeja
koskaan tehdä.
24. Huono heitto.
26. Silläkin mittaillaan joskus.
27. Firmaliigojen peliajankohta.
30. Paras ammunta.
31. Sitäkin heitellään jopa kilpailumielessä.
32. Naisten SM-mitalisti 2000 ilman
teetä.
34. Näitä jos on paljon kentällä (tai
kuulassa) niin ei ole ihan mukavaa.
35. "Suomi voitti vuonna 2000
seitsemän maailmanmestaruutta
petankissa" uutisena.
39. Se siis sallitaan kuitenkin
petankkin heittäjille!?!
41. SM-pronssimies ja kaima.
45. Ammunta menee liian usein.
46. Sillä ei mitata mitään kuuliin
liittyvää, mutta jotain se kertoo
kuulan kuvia otettaessa.

SP-L ry
PL 196
00251 HKI

Kilpailukalenteri talvi 2000-2001
PVM .......... KILPAILU / MUOTO .............................. JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 7.10. ... Hallikauden avauskisa S/D .................. PSC Anjalankoski Myllykoski, Veikko Staven 0400-700994
La 21.10. ... Hallin avajaiskilpailu D (24h) ............... Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
La 28.10. ... Loka-heitot T ........................................ Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 4.11. ... Linnaduppeli D ..................................... Turun Petanque-Seura, Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 4.11. ... Rivoli-trippeli T ..................................... PSC Järvenpää, Mauri Moisio 09-288337
La 11.11. ... Firmaliigojen Mestaruusfinaali T ........ Martin Petanque Hyvinkää, Petri Meripaasi 050-5492374
La 11.11. ... Marras-duppeli D ................................. Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
La 18.11. ... Sekaduppeli D ...................................... Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
La 18.11. ... Kouvolan Matkatoimiston Turnaus D . Koski-Kuula Kuusankoski, Lasse Ahlroth 040-7480391
La 25.11. ... Trippeli T ............................................... Linnan Petanquistit Hämeenlinna, Eila Kankare 050-3662272
Su 26.11. ... Marras-heitot T ..................................... Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 2.12. ... Santa Claus trippeli T .......................... Boulistit Oulu, Kimmo Melamies 050-5281613
Su 3.12. .. Santa Claus duppeli D ......................... Boulistit Oulu, Kimmo Melamies 050-5281613
La 9.12. ... Yli 50-v. duppeli D ................................ Helsinki Petanque, Jallu Nieminen 0400-419371
La 9.12. ... Luciatåget D ......................................... DIF Tukholma, R Hydén Ruotsi 08-7753032
Su 10.12. .. Adventtitrippeli T ................................. Turun Petanque-Seura, Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 16.12. ... Jouluinen Kinkkukisa S/D ................... PSC Anjalankoski Myllykoski, Veikko Staven 0400-700994
La 16.12. ... Joulu-heitot D ....................................... Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
Ti 26.12. ... Kinkunsulatusduppeli D ...................... Koski-Kuula Kuusankoski, Lasse Ahlroth 040-7480391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 6.1. ..... Tammi-duppeli D .................................. Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
La 13.1. ..... Nuuttisingeli S ...................................... Turun Petanque-Seura, Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 13.1. ..... Kymi-Voikkaa -Tour D .......................... Koski-Kuula Kuusankoski, Lasse Ahlroth 040-7480391
La 20.1. ..... Ulvilatrippeli T ...................................... Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
Su 21.1. .... Jäpe-trippeli T ...................................... PSC Järvenpää, Mauri Moisio 09-288337
La 27.1. ..... Tammi-heitot T ..................................... Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
La 27.1. ..... 24h D+varapel. alk. klo 12 ................... Helsinki Petanque, Jallu Nieminen 0400-419371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 3.2. ..... Mestareitten liiga T .............................. Suomen Lisenssipelaajat, Henri Palmqvist 0400-967467
La 3.2. ..... Torttutrippeli T ...................................... Turun Petanque-Seura, Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 10.2. ..... AY-turnaus T ......................................... Linnan Petanquistit Hämeenlinna, Eila Kankare 050-3662272
La 10.2. ..... Pakkaskilpailu D .................................. Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
La 17.2. ..... Hankitrippeli T ...................................... Martin Petanque Hyvinkää, Petri Meripaasi 050-5492374
La 17.2. ..... Ystävä-kisa T (väh. 1 nainen) .............. Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
La 24.2. ..... Suomi-Viro hallimaaottelu (?) ............. SP-L / Helsinki Petanque (?)
Su 25.2. .... Trippeli T ............................................... Helsinki Petanque, Jallu Nieminen 0400-419371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 3.3. ..... Maalis-heitot D (arv.) ............................ Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
La 3.3. ..... Merita Turnaus D .................................. Koski-Kuula Kuusankoski, Lasse Ahlroth 040-7480391
La 10.3. ..... Mestareitten liiga T .............................. Suomen Lisenssipelaajat, Henri Palmqvist 0400-967467
Su 11.3. ..... Atraintrippeli T ..................................... Turun Petanque-Seura, Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 17.3. ..... Kevätduppeli D ..................................... Petanque Club de Pori, Eero Ravantti 040-5582022
La 24.3. ..... Sommelo Open D ................................. Koski-Kuula Kuusankoski, Lasse Ahlroth 040-7480391
Su 25.3. .... Maalis-singeli S (4 kuulalla) ................ Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
La 31.3. ..... Trippeli T ............................................... Helsinki Petanque, Jallu Nieminen 0400-419371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 7.4. ..... Mestareitten liiga T .............................. Suomen Lisenssipelaajat, Henri Palmqvist 0400-967467
La 7.4. ..... Trulliduppeli D ...................................... Turun Petanque-Seura, Juhani Sucksdorff 02-2485519
Su 8.4. .... Setri-sekatrippeli T .............................. PSC Järvenpää, Mauri Moisio 09-288337
Pe 13.4. ..... Tipukisat T ............................................ Femma Helsinki, Kaitsu Boström 09-3214403
Su 15.4. .... Seka-kisa D (m+n) ................................ Loimaan Petanque, Ossian Lindman 0500-720404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaikissa hallikilpailuissa rajoitettu osallistujamäärä. Muutokset mahdollisia. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön!

