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Valmennustoiminta,
Coaching
Mr Henri Palmqvist
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henri.palmqvist@nic.fi
gsm 0400-967467
fax 09-7774764

Julkaisija:

Suomen petanqueliitto SP-L r.y.
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Takasivu 1800 mk
Kokosivu 1500 mk
1/2 sivua 800 mk
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Kilpailukutsut
–40 %
Muut ilmoitukset –20 %
Seuraavat numerot:

gsm 040-7479674

Nro 2/ 2001 10.6
Nro 3/ 2001 1. 9
Nro 4/ 2001 Marraskuussa
Aineistot 3 viikkoa aiemmin
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PÄÄTOIMITTAJALTA
Niin se vaihtui syyskäräjillä liiton puheenjohtaja.
Ex.liiderimme aikoo kuulemma vastedes keskittyä
pelisuorituksiinsa. Ankara ympärivuotinen harjoittelu
ja tuhannet toistot tulevat kuulemma vapisuttamaan
monia.

Päätoimittajanne Matikainen

Kiitos ja onnea Taipaleelle ja tervetuloa Nuutilalle.
Tenttaan uutta kuningastamme toisaalla.
Ansiokkaasti Petanquelehteä pyörittänyt Jukka
Pöyry on vetäytynyt Internetmaailmaansa, Kaliffina
Kaliffin paikalla seison minä, Jyrki Petteri Matikainen.
Mitä isot edellä sitä pienet perässä. Mekin olemme pikkuhiljaa valumassa kohti pelaajavaaleja.
Eliittiheittäjät eivät kuulemma viihdy samoissa
joukkueissa. Niinpä liitossa ollaan sitä mieltä, että siihen tulee puuttua.
Jaa,a oikeudenmukaisen ja toimivan systeemin
luominen tulee aiheuttamaan paljon työtä. Ja satasen
varmaa on se, että rannalle jääneiden jälkipyykki
kasvaa.
Mutta niitä hyviä on vähän ja tavallisia paljon.
Käytännössähän tällä hetkellä tuo suuri massa
rahoittaa MM-edustajien matkat. Jos massalta
viedään täydellisen päivän unelma, liiton tulisi keksiä
heitä varten jotakin muuta tilalle. Hyvin moni,
väitetään mitä väitetään, kuuluu liittoon nimenomaan
ylläpitääkseen unelmaansa.

Lehden alkukäynnistäminen on muuten ollut
yllättävän hankalaa. Työkalut, systeemit, petanquemaailmaan tutustuminen ja liiton toimintaan uppoutuminen on vienyt aikansa. Ehkä tulen kirjoittamaan
vaivoistani kirjan.
Kiitoksia osoittamastanne pitkämielisyydestä, tulen tarvitsemaan sitä jatkossakin. Mutta teen kaikkeni, ettei kärsivällisyytenne tarvitse jatkossa venyä
kuitenkaan kohtuttomasti. Pitäydyin edeltäjästäni
poiketen, kuten näette, lehdemme värityksessä mannermaisessa tyylisuunnassa. Niinpä pystyn tarjoamaan teille paksumman lehden.
Olen yrittänyt lyödä vetoa milloinka petankisti
kärähtää dopingista. Väitän, että viimeistään ensi
vuonna. Kukaan ei ole vetooni suostunut. Ongelmahan on petanquessa aikamoinen. Kaikki lisenssipelaajat tuskin kokevat olevansa dopingsäännösten
alaisia urheilijoita. Sattuneesta syystä tällä hetkellä
valtionvavustukset lyötäneen ärhäkästi poikki, mikäli
tulemme juoneeksi liian monta kuppia kahvia pelipäivän aikana.
Seuroille tiedoksi, että vastaanotan kilpailumainoksia, kuten ennenkin, samoilla hinnoilla kuten
edeltäjänikin. Yhteystietoni löytyvät niin viereiseltä
palstalta kuin liiton kotisivuilta.
Lähettäkää juttuja kuten ennenkin. Minä olen
idearikas ja aikaansaapa päätoimittaja mutta sisäinen
monologini kävisi pidemmän päälle puuduttavaksi.
Jos kynä on keskellä kämmentä, nykyäiskää
hihastani ja kertokaa mitä te oikein odotatte.

Oli miten, oli antoisaa alkavaa kautta kaikille.
Näytetään niille.
- JM
Petanque
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Rankingpisteet 2000
Onnea yleisen sarjan
voittajalle Seppo
Lindmanille, naisten
parhaalle Mirva Näsilälle ja
junioreiden Mikko Lehdelle.
1. Seppo Lindman 30
2. Ar
ttu P
olainen 30
Arttu
Poik
oikolainen
oik
3. Jari Häkkinen
28
4.
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15.
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17.
19.
19.
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24.
24.
24.
24.
28.
28.
28.
28.
28.
33.
33.
33.
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ekka Siro
uha-Pekka
Samuli Kankkunen
Antti Lehtonen
Kimmo Rantanen
onen
Miikka K
ouv
Kouv
ouvonen
JJukka
ukka Tikkanen
Tatu K
uusisto
Kuusisto
Harri Lehtinen
Marko Jakonen
Esa Tuominen
Sir
kka Tikkanen
Sirkka
Hannele Siitonen
Henr
almqvist
Henrii P
Palmqvist
Jani Hatanpää
Janne Mansikkamäki
Ilkka Kankare
Kari Ahonen
Mikko Lehto
P
auli Piipar
inen
Pauli
Piiparinen
Satu Lahtimo
Antti K
or
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ero
Laura
Kero
Osmo Lappalainen
Otto Rinne
Harri Näsilä
Jarmo Heinonen
Mirva Näsilä
Olli Sinnemaa
Veli-Matti Verho
Eero Ravantti
Jani Saarinen
Jarmo Pitkäkangas
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9
9
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7
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7
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33.
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33.
41.
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Jukka Holopainen
Jukka Salminen
Mar
kku P
ellikainen
Markku
Pellikainen
Tarja Roslöf
Henri Lukka
Päivi LehtonenP
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Palmqvist
Sami Lukka
Timo Puska
Tuomas Leskinen
Youssef Guezr
Guezrii
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eijo K
upiainen
Keijo
Kupiainen
47. Marko Aalto
47. Seppo Jalonen
47. Ter ttu Talosela
47. Vesa Tuominen
53. Ari Reijonen
53. Reijo Taka-Eilola
53. Tuomo Lehtinen
53. Viljo Stenberg
57. Eila Kankare
57. Hannu Miettinen
57-Hannu Muuri
57. Harri Kankaanpää
57. Helena Kankaanpää
57J
ukka Voiv
ala
57Jukka
oivala
57. Kari Lehtonen
57.Seija Hukkanen
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- Suomen petanqueliitto
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Juniorit
1. Mikko Lehti

Naiset
1.
2.
3.

Mir
va Näsilä
Mirv
Hannele Siitonen
Pirjo Kivinen

4.

18
16
14

2. Henri Lukka
3. Juho Heikkinen
4. Roope K
or tela
Kor

Anja P
ar
viainen12
Par
arviainen12

4. Salla Kalliosalo
6. Sir
kka Tikkanen
Sirkka
6. Tarja Roslöf
8. Helena Kankaanpää
9. Satu Lahtimo
9. Seija Uusitalo
11. Laur
a K
ero
Laura
Kero
12. Päivi Lehtonen-P
almqvist
Lehtonen-Palmqvist
13. Tuula Ahola
14. Irja K
ettunen
Kettunen
14. Stiina Kamppuri
16. Hanna Aalto
16. Kati Nieminen

12
11
11
10
8
8
7
6
5
4
4
3
3

5. Ville Jär
vi
Järvi

16.
16.
16.
21.
21.
21.
21.
21.
26.
26.
26.

Outi Raitasuo
Tarja Hõmõlõinen
Ter ttu Talosela
Maija A
varo
Av
Mir
a K
yllönen
Mira
Kyllönen
Raija P
asanen
Pasanen
Seija Hukkanen
Seija Mõkynen
Annikki Saarinen
Eila Kankare
Maaret K
omsi
Komsi

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

- Suomen petanqueliitto
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UUTISIA, JUORUJA & SEKALAISIA JA SANOTTUJA
Firmaliiga osaksi
Hpetin toimintaa

MM-mestarit
Mayonneseen

Jo pitkään vireillä ollut yhdistymisprosessi on saatu päätökseen.
Yhdistymisen myötä firmaliigan pelaajille tarjoutuu mahdollisuus saada Firmaliiga osaksi
asianmukaista valmennusta. Näin
pyritään myös innokkaimpia harrastajia koulimaan lisenssipelaajiksi.
- Merkittävää sikäli, että raha

Belgian kultamitalijoukkue
osallistuu Ruotsin Mayonnesse
turnaukseen. Myös Philippe
Quintais,edellisen vuoden
kaikkien osakilpailuiden voittaja
on ilmoittanut osallistumisestaan.
Turnausmatkojen myynti on
Suomessa jo alkanut. Matkoja voi
tiedustella Henrik Gripenbergiltä

ja taito ovat löytäneet toisensa.

Bouledromi Kaivopuistoon?
Pasilan hallin, Helsinki
petanquen, puheenjohtaja Matti
Törrönen tapasi Helsingin
liikuntaviraston johtajan Anssi
Rauramon. Törrönen selvensi,
että pääkaupunkiseudulta puuttuu asianmukainen kesäharjoittelupaikka ja näyteikkuna
uusien harrastajien houkuttamiseksi.
Rauramo suhtautui alustavissa
neuvotteluissa myötämielisesti
Törrösen esitykseen. Päätöksiä
odotettaneen tammi-helmikuun
aikana.
Pääkaupunkiseudun petankistien kesäharjoittelu on pitkään
ollut seuratoiminnan varassa.
Bouledromin tarkoituksena on
kerätä seuraväristä riippumatta
pelaajia yhteen paikkaan, järjestää maanantaisarjoja, seurojen
välisiä turnauksia ja sunnuntain
rahapelejä.
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Ranskalainen treeni:
Netistä löytyi leike, jossa ranskalaiset kouluttivat pelaajiaan
komentamalla heitä asetttamman
mahdollisimman lähelle seinää.
Ilmeisesti pitkäksi pelannut kaveri
joutui maksamaan erheestään.

Bouledromi Käpylään?
Vahvistamattomien tietojen mukaan Helsingin käpylään on nousemassa bouledromi. Avajaisia
suunnitellaan jo täksi kesäksi.
Hankkeen takana on liiton valmiusvaliokunnan johtaja Henri
Palmqvist.
Petanque on elämäntapa ja
se vaikuttaa kaikilla olemisen alueilla. Miska Niemininen kosi
nuorikkoaan petanquekentällä
pelien jälkeen. Kesähäät tullaan
viettämään, yllätys yllätys, Pasilan
petanquehallissa.

Uusi petanqueseura
Helsinkiin
- Joachim Erikson puheenjohtajaksi.
Katutarinoiden mukaan pääkaupunkiseudulle perustetaan
uusi seura, Helsingfors Petanque
clubb. Pohjalla lienee jonkinasteinen tyytymättömyys nykyisiin
seuroihin ja niiden tarjoamiin
toimintaedellytyksiin.
- Suomessa ei ole ainuttakaan
hyvin hoidettua seuraa, yksi Clubin puuhamiehiehistä, Matti
Törrönen, lataa.
Alkuvaiheessa on tarkoitus
kasata puolensataa petankistia,
määrä, joka mahdollistaa Helsingin
kaupungin
toimintamäärärahan myöntämisen.
Pelaajavärväys on jo käynnistynyt. Headhunterina toimiva
Matti Törrönen on haalinut
vanhoja 80-luvun staroja laariin
ilmeisen onnistuneesti. Ainakin
sen ajan kiintotähdet, Buixin veljekset, liputtavat uuden seuran
puolesta.
Mahdollinen kauden MMjoukkuekin on kasassa. Olli
Sinnemaa- Iivo Paaso- Eriksson
-Eriksson tulevat hakemaan
mestaruussarjapaikkaa kevään
karsintojen kautta.
Seuran nimi joudutaan tosin
vaihtamaan. Helsingin viskaalien mukaan se on liian lähellä
Helsinki-Petanqueta.

1 /4 2001

UUTISIA, JUORUJA & SEKALAISIA JA SANOTTUJA
Seuranvaihtoruletti
käynnistynyt
Arttu Poikolainen ja Samuli
Kankkunen ostettiin Psc-Järvenpäästä Helsinki Bouleen.
Summa pyörinee 7000 markan
kieppeillä, tulevan kauden menestyksestä riippumatta. Herrojen aikaisemmassa seurassa,
Psc-järvenpäässä, pelaajabonusten kuittaaminen oli sidottu
kauden menestykseen.

Uudella vessanseinällä
vähemmän kävijöitä.
Anonyymien viestien sensurointi on johtanut sivujemme siistiytymiseen mutta viestien määrä
on vähentynyt. Tosin hiljentyvä
talvikausi vähentää toimintaa
muutenkin.
- Linja tullee pitämään, asiattomuuksia voi vastedeskin kirjoittaa vain omalla nimellään.
Uudistaminen johtuu osin liiton pyrkimyksiin kiillottaa julkisuuskuvaansa. Epäilijät ovat tosin arvelleet nimipakon johtavan
vessanseinän kuihtumiseen. “ Vapaa, luova keskustelu kuolee
sensuurin kourissa.”

Ismo Ristolainen eronnut
hallituksesta
Ristolainen irtisanoutui työkiireisiin vedoten. Ensimmäisenä
varajasenenä Päätoimittaja Matikainen nousee hänen tilalleeen.

Suomi-viro peruuntui

HAUSKA AMMUNTAPELI

Maaottelu peruuntui eteläisen
naapurimme toimesta viime hetkellä.
Ilmeisesti joukkueiden muodotus ei onnistunut.
Alunperin Seura SM-kisojen
viisi parasta seuraa oli tarkoitettu
lähettää Eestiä pieksemään. Verilöyly jäi siten toteutumatta.

Henri Palmqvist on keksinyt
mukavan tavan kiväärin kunnostamiseen. Säännöt ovat
yksinkertaiset.
Ensiksi muodostetaan pari
trippelijengiä, jokaisella pelaajalla on kaksi kuulaa.

Ricard TTrophy
rophy lopetettu
SLP- Seuran kilpailu on peruttu
viime kauden vähäisen osanottajamäärän takia. Hankkeen taustalla ollu t sponoori on vetäytynyt
kilpailusta mutta neuvottelut uudesta vieläkin isommasta kilpailusta on käynnissä. Projekti toteutettaneen vasta parin vuoden
kuluessa.
Matti Törrönen ihmettelee
vessanseinällä liiton valmennusvaliokunnnan puheenjohtajan Henri Palmqvistin ja yhden jäsenen Mikka Kouvosen kaksoisrooleja pelaavissa joukkueissa ja valmennuksesta ja valinnoista vastaavissa organisaatioissa.
Järjestemän uskottavuuden
kannalta kukaan ei voi valita niin
itseään kuin joukkuetovereitaan
minnekään. Pelaajen tulisi pelata
ja herrojen johtaa.
Niinpä. Mutta pienessä talkoovoimin pyörivässä liitossamme ei voida välttyä päällekkäisyyksiltä.
- Päätoimittaja

Kummallekin jengille asetetetaan kuusi maalikuulaa, kolme
eteen ja kolme taakse. Sitten mitataaan kaksi matkaa, joita halutaan harjoitella. Vaikkapa kuusi
ja kahdeksan metriä.
Teikkauksen voittanut aloittaa
ampumalla takakuulia. Jengi saa
ampua niin kauan kuin osutaan,
reiästä vuoro siirtyy vastustajalle.
Kun lyhyemmästä matkasta
on poistettu kaikki kuusi kuulaa,
pakka rakennetaan uudelleen ja
ammutaan toinen satsi pidemmältä matkalta. Jälleen takakuulista aloittaen.
Variointimahdollisuuksia löytyy. Voidaan sopia, että vastustajat saavat kiusata ampujaa, jolloin jokainen voi kehittää keskittymiskykyään.
Palmqvist tokaisi ilkikurisesti,
että turhaan hän tämänkin treenin
on keksinyt.
- Tulisikohan väittää, että harjoittelumuoto on lähtöisin Marokon pohjoisosista ja niin edelleen... Takuulla menisi paljon paremmin Suomessakin läpi.

Petanque
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LIIDERI TENTISSÄ
”Ken on tuo
mies ja minne
menee hän?”
Seppo Nuuttila on
ammattivalmentaja
ja pitkäaikainen
urheiluvaikuttaja.
Monelle ”Nitin”
suostuminen uudeksi
puheenjohtajaksemme
on ollut pienoinen
yllätys, sillä vientiä
olisi riittänyt takuulla
muuallekin.

Kuinka tulit suostuneeksi toimeen?
Uudet haasteet kiinnostavat
ja tasaisin väliajoin. Rutiinit
kyllästyttävät minua, joten kanoottiliiton jälkeen uusi seikkailu on paikallaan.
Olit saanut joululahjaksi
kolme kiloa papereita petanqueliiton toiminnasta.
Samankaltaiselta kuin monissa muissakin urheiluliitoissa
tässä maassa. Vanhan kaavan
mukaan. Urheilutoiminnan perusyksikköjä ovat seurat. Kun
niiden toiminta on jo melkoisen
pitkälle vietyä, seurojen yhteisten asioiden hoitoa varten
perustetaan liitto ja sinne liittoon valitaan seuroista hallitus.
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Mutta seuraihmisillä menevät seurojen edut ristiin. Liittohan ei ole ilmansuunnan tai
jonkin tietyn seuran edunvalvontafoorumi.
Hallituksen jäsenen tulee
käsittää, että hän on siellä vain
ja ainoastaan liiton asioita hoitamassa. Seurauskollisuus ja
omat nurkkakuntaiset pyrkimykset tulee unohtaa.
Ja siksi toisekseen. Vapaaehtoisuuden ja talkootyön
käsite on liittomme hallituksen
jäsenelle yksioikoinen. Jos hän
vaaleissa asettuu ehdolle ja hänet mihin tahansa järjestöön
valitaan, on ymmärrettävä, että
hän vastuuasemassaan on velvollinen tekemään töitä liittomme hyväksi. Jos hän ei näitä
töitä tee ja niihin panosta, on
hänen parempi pysytellä silkkana harrastajana.

ja pätemisen tarvetta. Itsenäinen siinä mielessä, että hän on
valmis aina kulkemaan omia
polkujaan ympäristön ja muiden ihmisten asettamista paineista välittämättä.
... Ja tarvetta näyttää itselleen
ja muille kuinka hyvä hän
oikeastaan
onkaan.
Semmoinen, jota alvariinsa
tarvitsee potkia eteenpäin, ei
koskaan jalostu huippuurheilijaksi.

Hyvin harjoitellut ihminen,
joka on tehnyt kaikkensa
pärjätäkseen ja antautunut
koko sielullaan kilpailuun on
hävínnyt kunniakkaasti ja voi
pitää päänsä pystyssä. Joku
Samppa
Lajunen
on
saavuttanut korkeimman tason.
Hän ei tarvitse ympärilleen kuin
teknistä henkilökuntaa ja
kunnon suksivoiteet.

Odotuksia?
Haluan tuoda ammattimaista know howta petanquen valmennustoimintaan, jota minulle
on urani aikana kertynyt. Ammattivalmennus on oleellinen
tekijä, jota uupumaan jäänyt
kansainvälinen menestys ja lajin tekeminen tunnetuksi edellyttää.
Sinä olet ansioitunut lajivalmentaja. Jatka lausetta:
Menestyvältä urheilijalta
vaaditaan ennenkaikkea...
... Päämäärätietoisuutta, itsenäisyyttä, pitkäjänteisyyttä

Valmentajat ovat hänen
kohdallaan tehneet itsensä
tarpeettomiksi. Junioreita ja
aloittelijoita sitävastoin tulee
innostaa, opastaa ja ohjastaa
hellävaraisesti.
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Mm Helsingin Sanomat kertoi artikkelissaan sinun haluavan parantaa lajimme julkisuuskuvaa.

Kilpailukutsu

Se, mitä urheilu vaatii, on yleisöpalvelua. Esimerkiksi tärkeissä kisoissa tulemme vastedes edellyttämään joukkueiden asianmukaista vaatetusta,
jotta lajiamme seuraavat ohikulkijat pääsisivät paremmin selville petanquen hienoukissta. Jotakin
kuulillekin olisi tehtävä. Eipä tilanteista ota pirukaan
selvää, kun kaikki ovat tasaisen harmaita. Eritoten
television suurta yleisöä varten kuulat tulisi värittää
jotenkin.

BAL
TIQUE
BALTIQUE
TIQUE-DUPPELI

Liittomme resurssit ovat rajalliset. Tulisiko
liiton keskittyä huippujen jalostamiseen, kehittyvien pelaajien auttamiseeen, suuren keskikastin viihdyttämiseen?
Liittomme tehtävä on palvella noita kaikkia. Tosin suomen petanque kaipaa huippuja. Suuri yleisö
samaistuu ja innostuu vain ja ainoastaan voittajista.
Aloittelijat tarvitsevat esimerkkejä ja idoleita.

Ilmeisesti sinun myötävaikutuksesta taannoisissa kinkkukisoissa oli dopingryhmä testaamassa.
Nykyään liittoa rankaistaan valtionapuja leikkaamalla, mikäli se ei järjestä riittävästi testejä. Tulee
halvemmaksi hoitaa asia kuntoon kuin maksaa joutavanpäiväisiä sakkoja. Hyvin todenäköisesti esimerkiksi SM-kisojen finalistit tullaan testaamaan...
Olet jo jonkin verran kiertänyt kisoja. Ensivaikutelmasi?
En vielä tiedä lajin vaatimasta tekniikasta riittävästi, joten palataanpa asiaan myöhemmin.
Sinulla on kovan jätkän maine.
(Naurua) Jotkut urheilijat tarvitsevat hieman tönimistä saadakseen jotain aikaan.

Järjestäjä: Boule Baltique
Yleinen ja yhteinen sarja
kaikille, kuuden alkulohkot.
Kaikki jatkoon
Osallistumismaksu
100 mk /joukkue.
Palkinnot:
Pokaalit, mitalit, tavaraa ja
lahjakortteja.
Paikka:
Helsinki, Sepänpuiston
kenttä.
Helatorstaina 24.5 2001
Pelit alkavat klo 10.00.
Ilmoittautuminen klo 9.30
mennessä.
Lisätiedot:
Maaret Komsi,
puh 09-629 796/
050-541 19 51

Tervetuloa!

Petanque
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KISAREPORTAASEJA
Jäpe-trippeli
Jäpetrippeli käytiin
Järvenpään hallissa 21.1.
Voittajajengi oli
kiistaton yllätys. NikkiLinteri-Kallio tipautteli
tunnettuja joukkueita
matkalla
finaaliin. Mm. Marko
Aallon poppoo sai
kahdesti tunnustaa
numeroin
8 ja 3 hävinneensä
paremmalleen.
Ehkäpä tunnelmaltaan tiukin
ottelu käytiin akselilla Miikka
Kouvonen- Marko Jakonenvs. Aalto – A.P Mäkelä – Holopainen. Marko Aallon loistopeli
välimiehenä piti Kouvosen porukan aseettomana ja lopputuloksen selvänä. Aalto ampui kolme
kertaa mm. snadin pihalle.
Kouvosen jengin peli ei oikein
kulkenut, tulivoimaa olisi muutamassa paikassa kaivattu hivenen
lisää ja heidän ykkösasettajallensa päivä ei ollut paras mahdollinen. 13-4.
– Ei kertaakaan osuttu samalla kierroksella, totesi Jakonen
jälkeenpäin.
Hauska älämölöpeli ja tasoltaan kiistattomasti paras, käytiin
toisessa lohkossa akselilla Poikolainen – Arto Stenberg – Harri
Lehtinen VS. Olli Sinnemaa –
Iivo Paaso - Markus Lähdesniemi. Karot ja useat hienot asetukset seurasivat toisiaan.
Vaikka kentät olisivat tarjonneet herrroille erinomaisen mah10
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dollisuuden vierittämiseen, maajoukkuetason pelaajien ylpeys ei
ilmeisesti antanut sille myötä. Järvenpään hallissa asetuksia nosteltiin sen verran kuin katot antavat myöten.
Sinnemaa väitti tuurilla olevan osuutta petanquessa. Muuten olisivat kuulemma piesseet
Poikolaisen mennen tullen ja samalla hän ilmaisi olevansa pettynyt, ettei heillä 7–13 tappion
myötä ole mahdollisuuksia minkäänlaisiin palkintorahoihin.
Sen jälkeen hän kuunteli mielenkiinnolla tarinaa erään firman
puulaaki-petanque-poppoon
arvokkaista palkinnoista ja mietti
keinoa päästä niihin käsiksi.
– Se olisi hyvä työpaikka.
Päivän onnistujista mainittakoon juniorijoukkueen Ville
Järven ja Tuukka Hurstin
ampuja Tuomas ”Lobo” Leskinen. Hän ampui tiukassa tilanteessa juuri Team Poikolaista
vastaan kolmesti snadin ulos.
Juniorijoukkueen peli oli
muutenkin tyylikästä. Alkupeleissä he pystyivät nousemaan 11-4 tappiotilanteesta
voittoon ja passittamaan
Team Kalle Järvi – Miska
Nieminen – Jarmo Heinonen
kotimatkalle.
– Loppupelissä emme tehneet
ainuttakaan virhettä, Tuomas
Leskinen kommentoi.
Poikolaisen jengiäkin juniorit
pystyivät kiusaamaan sinnikkäästi, muutama tärkeä osuma lisää ja peli olisi ollut junioreiden.
Finaali oli kenties hauskin mitä
minä olen ikinä ehtinyt nähdä.
Finaalissa tiensä selvitti
tripletti Tero Nikki – Simo

Linteri – Jarkko Kallio. Lähes
virheettömällä pelillään he pieksivät dream team Poikolainen –
Stenberg – Lehtinen 13 - 1.
Erityisesti Nikin ammunta oli
hauskaa katsottavaa, finaalissa
tuli vain yksi reikä, muuten hän
niittasi pelkkää jättöä vastustajan
kiusaksi.
Asettaja Kallio osoitti vanhan
fraasin siitä, että asettajalta muka
vaadittaisiin maltillista harkintakykyä, turhanpäiväiseksi. Hän
vain käveli rinkiin, vilkaisi snadia
ja vieritti kunnolla edes kyykistymättä aina lähelle.
... Kolmikon teknisin pelaaja,
Simo Linteri, pitäytyi petanquen
perusteeseissä ja ilmeisesti miettikin jotain ennen kuin heitti. Välipelaajaksi 50 prosentin osumisprosenttikin on hyvä. Ja sitäpaitsi aina osumisen tuloksena oli jättö.
Poikolaisen jengi ei herennyt
missään vaiheessa taistelemaan
tosissaan, peli oli jotenkin monotonisen hengetöntä.
Muutaman kerran he yrittivät
kiroilla ja saada fiilistä aikaan
mutta kun ei niin ei. Kotimatkalla
Poikolainen tunnustikin, ettei jälkeenpäin edes harmittanut.
-No, kun pelattiin päin helvettiä niin voittakoon vastustaja sitten. Se ampuja oli hyvä.
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...KISAREPORTAASEJA...
AY - petankki
Satoja pelaajia kisaamassa
talvikauden isoimmassa turnauksessa
Voitto Nokian joukkueelle
Arto Stenberg, Lauri Kolehmainen & Jukka Ruuskanen.
Kentät suosivat asettamista.
Ampumisen oli suotavaa osua
rautaan, vähänkin eteen tullut
pomppasi helposti yli.

Valaistus oli hallikisojen tapaan omintakeinen. Hieman hämärä, kelmeä valo toi etäisyyden
arviointiin uutta haastetta. Eräs
ampuja totesikin:
– Ammun lyhyelle lyhyemmin
kuin tavallisesti ja pidemmälle
annan mennä reippaasti. Ja joka
laukausta ennen mittaan matkan.
Samuli Kankkunen saikin
havaita huomion todeksi pelatessaan joukkueensa kanssa team
Matti Törrönen – Outi Raitasuo
– Pertti Taipale vastaan.
– Hyvin pelattiin ja miehen
vastus annettiin. Pari kuulaa sinne
ja kolmas tänne niin se olisi ollut

meidän peli. Semmosta tää on,
Kankkunen totesi.
– Sujuipa hyvin. Olin jo yhden
aiemmankin pelin ampunut niin
ettei tullut ainuttakaan reikää,
Raitasuo iloitsi.
Jälkimmäiset välieriin 13-8.
Lakimiehille tulikin sitten noutaja
juuri Nokian joukkuetta vastaan.

Raskas välierä oli ilmeisesti väsyttänyt pykälöitsijöitä siinä määrin, ettei heillä ollut jakoakaan.Ei oltu koko päivänä syöty ja oltiin kaikki ihan kahvilla, Raitasuo
tunnusti. Ilmeisesti vastustajakin pelasi hyvin kun 1–13 saatiin
selkään.
Muillakin peli sujui. Ex. maajoukkuekoutsi Jari “Jallu Nieminen” pelasi Kuvajan pariskunnan kanssa Tietoenatorin tiimissä. Päivi Kuvaja kehuikin Niemisen suorastaan elättänään heitä
loitoasetuksillaan pitkin päivää.

Seinä nousi vastaan pääsystä neljän joukkoon. Nieminen analysoi
pelejä jälkeenpäin:
– Taktisesti ei tehty ainuttakaan virhettä.
– Pelasimme taitojemme mukaan. Olen pelannut nimenomaan
Pentti Kuvanjan kanssa niin paljon, että me tiedetään mitä me
osataan ja mitä ei.

Nieminen kehui AY- tapahtumaa vuolaasti.
– Kiva nähdä vanhoja 80-luvun ja 90 luvun alun pelureita,
jotka eivät juuri muualla käy kuin
täällä ja tipukisoissa.
Enemmän kisa olikin markkinahenkinen tapahtuma kuin kilpaurheilun näyttämö.
Monet pudonneet tosin kaipasivat lisäpelejä
-Näinkin isossa tapahtumassa
voisi kaiketi järjestää jonkinlaisia
kympin rahapelejä. Duppelia sun
muuta
-JM
Petanque
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Tarinoita kentän laidalta
Sattuuhan Sitä
”Vain sinä teet
häviöstäsi
tyylikkään”
Kysymyshän ei ole petanquesta, kysymys on ihmisistä. Ja ihmiset ovat hauskoja.
Olipa kerran keskitason Pertti-pelaaja, joka hupipelissä voitti
parempansa. Hombre keskinkasti oli voitosta otettu ja kiusasi
huippupelaajaa matsin jälkeen.
Huippupelaaja kohautteli olkiaan:
– Ei väliä, että sinä voitit. Kukaan ei kumminkaan usko sitä.
10–13, 3–13, 0–13
“Minä olen niin hyvä, että minulla on varaa tähän!”
Kaksi kaverusta pelasi cupkierrosta. Toinen onnistui kuin
unelma ja toinen ei yhtään missään. Ampujana mainettakin niittänyt vesseli oli jo aikaa sitten
pudotettu asettajaksi.
Siinäkin mielessä joukkue oli
haavoittuvainen, sillä epäonnistuva veijarimme on ampuja. Ja vieläpä semmoinen tyypillinen ampuja, joka todellakaan ei osaa
asettaa. Surutta veikkonen ripotteli kuuliaan ties minne.
Kansallisen tason huippuasettaja oli kuitenkin ampujan paikal-
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la onnistunut ja toistuvien karojensa ansiosta hilannut pelin
kasi-kasiin.
Koko pelin tunaroineella oli
jäljellä kaksi kuulaa ja kolmen
pisteen paikka. Ensimmäisellä
hän ampui oman takakuulansa
takalautaan ja toisella hän vipsautti suurin piirtein snadin ja ringin puoliväliin.
Vastustaja lähti viimeisellä ampumaan kaveruksien kuulaa ,kuti
singahti puoli metriä sivusta ohi
mutta otti snadin sopivasti mukaan. Honkkeli heitto toi kumminkin viisi pistettä ja peli oli sillä
selvä.
Me kaikki nauroimme.
Toilannut kuittasi häviönsä pelimiehen elkein.
– Asetukset tietysti menivät
mihin sattuivat mutta se oli hyvä,
että tuolla viimeisellä kierroksella
aloin pikkuhiljaa osumaan.
Huippuasettaja ei nauranut.
Tietty seuraylpeys ja kotipaikkarakkaus tietysti kuuluu joka
urheilulajiin. Ovatpa eräät rakentaneet nurkkapatriosmistaan jonkinlaisen uskontunnustuksen. Vai
mitä pidätte tästä;
”On selvää, että ne, jotka eivät
harjoittele meidän hallissa vaan
jossakin muualla, eivät pärjää
niille, jotka harjoittelevat meidän
hallissa eivätkä jossakin muualla.
Pelattiinpa sitten ihan missä tahansa.”
– Ethän sinä edes harjoittele.
– Minä hallini aistin.

Vaikea pelitilanne
Kaveri pyytää asettamaan todella inhottavaan paikkaan.
– Miten ?
– Ammu sitten.
– Mihin ?
– Mitäs me sitten tehdään..
– Emmehän me tee mitään.
Minä yritän tehdä.
– Hyvä on. Tee sitten sinä siinä mitä haluat.
– Juuri niin.

Ken kuvia kunnioittaa ...
Tosi tarina kahdesta junioristamme. Viime vuonna Ruotsin
Maoyonnese-turnauksessa näkivät Moniseur Quintasin ampuvan harjoituksissa pari reikää.
”Ängettiin sen oikealle ja vasemmalle puolelle ihan olkaan
kiinni. Frendi vetäs karon ja mä
ammuin kanssa. Sit me laitettiin
kuulat kassiin. Vedettiin röökiä
kentän laidalla ja ajateltiin, että
eipä toikaan kummonen ole. Se
vaan hymyili.”
By the way, eräs kaveri tokaisi tosissaan:” Eipä tuo Quintaskaan niin hyvä ole, se on vain niin
kovin varma.”
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...Tarinoita...
Tyhjä oli parempi

...Avautuminen

– Hävittiin, kahdeksan saatiin.
– Jaa, kenelle ?
–To nobody.
Joukkueet kohtasivat välicupissa uudelleen.
– Hävittiin. Kolme saatiin.
– Jaa, kenelle ?
– To nobody.

Minä asetin jumaisen kauniin
porteen kymmenen senttiä pienestä. Se tuli viiden sentin päähän. Minä ammuin nappikaron.
Se tuli uudelleen kolmen sentin
päähän, joten minä ammuin siihenkin nappikaron. Se äijä tuli
vielä siihenkin eikä minulla ollut
enää kuulia.
Koko peli jumalauta oli ihan
samanlaista ja niin minä päätin,
ettei minua enää huvita ja eikä
tässä muutenkaan ole mitään järkeä. Sitten minä hävisin.
Se vieritti aina lähelle. Aina.
Tunnen oloni surulliseksi. Jos minut ikinä arvotaan häntä vastaan,
minä menen pois.

Sattuuhan sitä
12–12. Vastustajallamme
kuula kädessä ja meillä ykkönen.
Asettaja pelasi kuulansa kuolleeksi vaikka tilaa todella oli läänitolkulla. Se siitä.
Kaveri tokaisi asettajalleen:
– Sattuuhan sitä jos on vaan
neljä metriä tilaa.
Empaattinen joukkueemme
tarjosi vastustajalle mahdollisuutta yrittää uudelleen. Ihan vaan
vaikka harjoituksen vuoksi.
– Enkä yritä. Minä pääsisin
tuohon silmät ummessa.
Kaksi kaverusta pelasi duppelia. Toinen ei onnistunut missään ja toinen pelasi älyttömän
hyvin. Sepä ei kuitenkaan riittänyt ja kisat loppuivat siihen. Onnistunut sätti kaveriaan:
– Kyllä minä ymmärrän, ettet
sinä ole niin hyvä kuin minä mutta
miksi sinä aina heitit kaikki kuulat
kuolleiksi?
– Halusin tietää, pystytkö kantamaan tiukoissa paikoissa vastuuta.
– Oletan, joukkuekaverinikin
tekevän edes jotain.
– Sinun tulisi luottaa itseesi
eikä nojautua muihin.

Kausi on aluillaan. Loppuun pari esimerkkiä loistavista onnistumista.

Olipa kerran
osuma
Näinpä tapahtui vuonna -96
Essenissä Suomen maajoukkueelle. Se pelasi hallitsevaa maailmanmestaria, Ranskaa, vastaan.
Heillä oli ykkönen inhottavasti
oman puolustuksemme takana.
Suomi oli todellakin pahassa lirissä, kuulia oli vain yksi jäljellä ja
ranskalaisilla neljä.
Niinpä Suomen joukkueen
pelinjohtaja tokaisi:
Miska Nieminen, sinulla on
elämäsi tilaisuus ampua tuonne
niiden takakuulaan karo.
Niin Miska Nieminen meni
ja ampui sinne täydellisen, aivan

puhtaan karon. Oma kuulamme
jäi tarinoiden mukaan suorastaan
pyörimään paikalleen.
Vastapuolikin osoitti suosiotaan hienolle suoritukselle.
Ranskalaiset eivät pystyneet ottamaan siltä kierrokselta kovan
työn jälkeen kuin yhden pisteen.
Nieminen jälkeenpäin on tokaissut, että se yksittäinen heitto
on jäänyt kaikkein parhaimmin
mieleen.
– Ja minä sentään olen pelannut tätä peliä iänkaiken.

Asetus
Suomen maajoukkue vuonna -95. Mika Sallinen pelasi
joukkueineen Monacoa vastaan. Hänen onnistuneeseen
ykkösasetukseen vastapuoli
oli ampunut pari reikää ja
puolustanut lopuilla. Suomikin oli ampunut reikiä, joten
mahdottoman tuntuiset asetukset olivat ainoa keino lisäpisteiden kalastukseen.
- Koko kentällä ei ollut kuin
yksi, noin kolmen sentin levyinen
alastulopaikka hieman sivussa ja
aivan snadin vieressä.
Niinpä Mika Sallinen nosti
korkean porteen pienellä sivujengalla ja osui tismalleen mihin
pitikin. Kuula jengansa ansiosta
vieri vastustajan puolustusta hipoen liimaksi. Kaksi pistettä.
– Se oli elämäni paras heitto.

-JM
Petanque
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KUKA MONACOON 2001?

Kausi alussa, jengit
kasassa ja joku
voittaa. Miikka
Kouvonen on tehnyt
analyysin
etukäteissuosikeista
ja Päätoimittaja on
kerännyt tietoa
Miikan jengistä.
Jumalansanaa teille,
olkaa hyvät!
Helsinki Boule:
Samuli Kankkunen,
Harri Lehtinen,
Arttu Poikolainen,
Arto Stenberg
Talven esityksillä noussut selkeäksi suosikiksi kesää ajatellen.
Vaikka suurin osa pahimmista
kilpakumppaneista on kisaillut
säästeliäästi, ovat herrat kuitenkin ajoittain pelanneet sen verran
hyvää peliä, että muilla tulee olemaan paljon tekemistä.
14
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Kesän koitokset ovat asia
erikseen. Kankkunen ja Poikolainen ovat aikaisemminkin jyränneet talvella kun ovat pelanneet yhdessä mutta ulkokaudella
on ollut hieman nihkeämpää.
Joko tällä kertaa?
Viime kausi Poikolaiselta lähes täydellinen. PM-kultaa,
Suomen mestaruuksia, MMedustus. Toinen vastaava kausi
varmasti vaikeampaa. Sivuhuomautuksena kerrottakoon, että
kukaan suomessa ei ole dominoinut kahta kautta putkeen, joten Poikolaisella on tilaisuus tehdä historiaa. Lehtisen ja Stenbergin viime kausi oli alavireinen
lukuunottamatta Lehtisen SMsingelihopeaa, SM-sarjassa ei
edes finaaleihin. Liekkö sillä vaikutusta?
Samuli Kankkunenkaan ei
varmasti kauteensa ollut täysin
tyytyväinen. Vaikka SM-trippelissä ja SM-sarjassa hopeaa ja
SM-duppelissa kultaa, edustuspaikat jäivät niukasti saavuttamatta.
Jengin vahvuutena nimen-

omaan se, että joukkueessa neljä tasaisen hyvää pelaajaa ja erilaisia vaihtoehtoja löytyy.
Periaatteessa kuka tahansa
voi pelata paikkaa kuin paikkaa.
Tosin viime aikojen perusteella
näyttäisi, että Kankkunen pelaisi
asettajana.
Muuten roolijaot olisivat hieman auki päivän kunnon mukaan.
Näyttäisi siltä että joukkue on
hitsautunut hyvin yhteen.
Joukkuehenkeä on varmasti
avittanut se, että Lehtinen ja
Stenberg ovat pysyneet pari viimeistä kautta yhdessä. Kankkunen & Poikolainenhan ovat aikaisemmin pelanneet useamman
vuoden samassa joukkueessa.
Yksi suurimpia ongelmiakesän
ratkaisupeleissä voikin olla, miten päättää ne kolme tuleen laitettavaa pelaajaa.
Ennakkosuosikin mantteli on
kaksiteräinen miekka. Se voi aiheuttaa ylimääräisiä paineita mutta toisaalta monia joukkueita
vastaan herrojen ei tarvitse muuta kuin kätellä.
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DROPPI:
Hannu Kaatranen,
Kimmo Kellman ja
Pasi Matilainen

Helsingfors
petanque Clubb
Joachim & Peter
Eriksson, Olli
Sinnemaa,
Iivo Paaso

Nelikkoa ei vielä yhdessä ole
nähty pelikentillä, joukkueesta
vain Paaso ja Sinnemaa ovat talven aikana kisoissa käyneet ja
hekin hyvin harvoin.
Erikssonin veljekset pelasivat
pitkästä aikaa yhdessä jo viime
vuonna, Peterin palattua Suomeen. Pitkälti vanhalla kokemuksella herrat selvittivät tiensä
SM-sarjan finaalipeleihin, jossa
pelit loppuivat kuitenkin lyhyeen.
Samoin kävi myös Sinnemaan
joukkueella.
Paaso pelasi SM-sarjan ja
Pohjoismaiden mestaruuden
voittaneessa joukkueessa, sekä
edusti Suomea MM-kisoissa viime kaudella. Niinpä hän voi ainoana olla edelliskauteensa tyytyväinen.

J. Eriksson, Paaso ja Sinnemaa ovat aikaisemminkin pelanneet yhdessä, joten yhteispeli
varmaankin toimii. Mutta kuitenkin suurimpia kysymysmerkkejä onkin pelikokoonpanot ja
roolitus. Asetus luonnistunee
vanhalta pohjalta mutta treenaamattomuus tulee näkymään nimenomaan tulivoimassa.
Nimittäin joukkueen asenne ja
harjoittelumotivaatio epäilyttää.
Periaatteesa taitoa ja kokemustahan löytyisi mutta pelkästään se
ei riitä.
Esimerkiksi Sinnemaalla valtavasti potentiaalia mutta viime
vuosina menestystä ei vain ole
tullut. Uuden seuran myötä quatretti hakee SM-paikkaa karsinnoista.

Mikkeliläisjoukkue, joka viime vuosina on näyttänyt kykynsä. Toissa vuonna trippelin SMpronssia, viime vuonna SM-sarjan nelosia. Runkosarjassa jopa
kakkosia.
Joukkueen suurimpia vahvuuksia nimenomaan joukkuepeli ja vankkumaton asenne.
Tekniikassa muita kärkijoukkueita perässä ja vaikeuksia vaikeammilla kentillä.
Kokemattomuus myös ongelma, viimeksi SM-sarjan finaaleissa vastaantulija, joukkue hävisi suoraan kaikki pelit.
Roolitus on selkeä. Kaatranen asettaa, Matilainen välissä
ja Kellman ampuu. Jos homma
toimii, ei hätää. Muuten joukkue
on pulassa, sillä vaihtomahdollisuudet ovat rajalliset. Todennäköisesti jengi nähdään lähellä
kärkeä tänäkin vuonna- mutta
eväät loppuvat auttamatta jossain vaiheessa.
Petanque
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Pcs-järvenpää II
Marko Jakonen, Tatu
Kuusisto
Seppo Lindman
&
A.P. Mäkelä
Viime vuoden SM-trippelin
mestarijoukkue. Tosin Esa Tuomisen tilalla pelaa tällä kaudella
Marko Jakonen. Jengi on kilpaillut uudella kokoonpanollaan
varsin säästeliäästi. Se on seikka,
joka herättää epäilyksiä kesää
ajatellen. Tosin Kuusiston ja
Lindmanin yhteispeli näytti toimivan viime kaudella hyvin, joten
masiina varmaankin lähtee käyntiin verraten helposti.
Jakosen viime kausi meni SM-

sarjan varapelaajana, sekä eri
kokoonpanoissa.
Jakoselta meriittejäkin löytyy.
Väläytyksiä taidoista mm. SMsingelin 4. sija sekä seura-SMsingelivoitto ja tärkeä rooli seuramestarijoukkueessa. Järvenpään Kymppitonnin duppelissa
hopeaa.
Koko joukkue on jo peruslähtökohdiltaan tänä vuonna
uudenlaisessa tilanteessa. Kuusisto ja Lindman pääsivät viime
vuonna osittain puun takaa yllättämään. Mutta tänä vuonna jo
ympäristö luo menestymispaineita. Miten joukkue osaa tilanteen
käsitellä ja vaikuttaako se pelisuorituksiin ?
.

Jakosella pelaa ensimmäistä
kertaa kokoonpanossa, jolla menestystä realisisesti voi tavoitella.
Joukkueen heikkouksia on
myös se, ettei oikeastaan kenelläkään ole juurikaan kokemusta
ratkaisupelien hermopaineista.
Nimenomaan ne tilanteet tulevat
ratkaisemaan kauden menestyk.sen
Potentiaalia kuitenkin löytyy.
Ja roolitus on lähtokohdiltaan
selkeä. Lindman ampuu.
Lindman on hallinnut Länsirannikolla pitkän aikaa suvereenisti.
Hän on eräs Suomen varmimpia
poistajia matkalta kuin matkalta.
Tosin jättöprosentti ei riitä vertailussa muita kärkipäänjoukkueita
vastaan.
Kuusisto/ Jakonen tulee ennakkokaavailuissa pelaamaan
välissä päivän kunnon mukaan.
Ainahan kaikki ei mene suunnitelmien ja lähtökohtien mukaan.
Jengin materiaali nimittäin ampumiseen on kapea. Jos Lindmanille sattuu huono päivä, kuka
nousee paikkaajaksi?
– Miikka Kouvonen

SEPPO
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PSC Järvenpää I:
Miikka Kouvonen,
Juuso Siro, Kimmo
Rantanen & Jari
Häkkinen
Alkavan kauden yksi mestarisuosikki. Olleet säännönmukaisesti talven pikkufinaaleissa tappelemassa Poikolainen & co:ta
vastaan ja ottaneet yhtä säännönmukaisesti selkäänsä. Talvella iskupeli ollut ruosteessa, vaikka herrat Rantanen ja Siro ovat
nimenomaan siitä kuuluja.
Salon suunnalla ei ole mahdollisuutta talviharjoitteluun, joten
joukkueen ampujan Kimmo
Rantasen lupailema ankara, monituntinen treeni onkin kevään
korvilla paikallaan.
Välipelaaja Siro on kuitenkin
erittäin taitava asettaja. Sirolla-

han muuten tunnetusti on yksi
Suomen parhaimpia jengoja.
Rantanenkin periaatteessa
osaisi asettaa mutta hän on siihen
vielä hieman malttamaton.
Tosin ampuja Rantasen itseluottamuksessa ei ainakaan ole
mitään vikaa, joskus sitä näyttää
olevan liiankin kanssa.
Usein jengi joutuu pelaamaan
vaikeita, pitkiä pelejä vain sen takia, että tiimin junioiri ei keskity
alkupeliin riittävästi. (Tuskinpa
motivaatio-ongelmat vaivaavat
SM-sarjan finaalipeleissä)
Kuitenkin Kouvosella on tekemistä pitää paletti kasassa.

Kouvonen- antanen akseli on tosin pelannut yhdessä pitkään ja
tullee jatkamaankin yhteistyötään.
Kokenut Kouvonen joukkueen johtajana tunnetaan kovasta
asenteesta ja hyvästä päästä,
mutta vuosikaudet MM-edustus, eri syistä, on lipunut sivu
suun. Tuleeko se ratkaisupeleissä, aivan joko- tai tilanteissa vaikuttamaan?
Tällä hetkellä jengi on alavireinen. Vaihtomahdollisuuksia ei
juurikaan ole nimenomaan ampumisen tökkiessä . Varsinaisnen ykköskanuuna on talviterässä, eikä välipelaaja Sirokaan osu
erityisen hyvin..
Mr. Siro on armeijan harmaissa, joten siinäkin mielessä iskun
korjaaminen luotettavaksi tulee
tuottamaan ylimääräistä päänvaivaa.
Kouvonenkin kykenisi pelaamaan haastavaa välipaikkaa
mutta tässä jengissä omimmillaan
hän olisi asettajana.
Mikäli ampujat kesällä pelaavat kuten osaavat, joukkue on
äärimmäisen vaarallinen. Tietysti
jengi tulee jo pelkällä rutiinilla
menemään pitkälle mutta finaaleja ajatellen tripletti on haavoittuvainen.
- JM
Petanque
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SLP:
Antti Lehtonen,
Tuomas Leskinen,
Henri Palmqvist ja
Jukka Virtanen
Tämä joukkue on yllätysmomentti.
Viime
vuonna
Lehtonen,Leskinen ja Virtanen
pelasivat SM-sarjaa Sami Lukan
kanssa ja säilyttivät paikkansa
vasta karsintojen kautta. Potentiaalia kolmikolla olisi kuitenkin
paljon parempaankin. Palmqvist
oli viime kaudella joukkueineen
SM-sarjan finaaleissa kuitenkin
pudoten heti ensimmäisellä kierroksella. SM-trippelissä Palmqvist oli neljäs, joten kausi ei häneltäkään ollut tulosten puolesta
erikoinen.
Suurimpia ongelmia näyttäisi
talven perusteella olevan roolijaossa sekä yhteispelissä. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että
ketkä pelaavat ja kuka asettaa?
Iskuvoimaa joukkueesta pitäisi
löytyä, mutta miten tosipelipeleissä? Ongelmana myös se, että
Lehtosella ja Virtasella ei kotipaikkakunnallaan ole talviharjoittelumahdollisuutta.
Kesää varten herrojen on
vaikeaa rakentaa hyvää pohjaa
ja hakea suoritusvarmuutta. Lisäksi Virtasella ongelmia kätensä
kanssa. Joukkue onkin tavallaan
eräänlainen kesän jokerikortti.
Yhdistelmä voi esim. SM-sarjassa olla joko finaaleissa tai karsinnoissa. Todennäköisesti kuitenkin jotain siltä väliltä.

Tyhmä
kysym
ys?
kysymys?
– Miksi parhaat

jengit löytyvät
useimmiten
pääkaupunkiseudulta?
1.
Pääkaupunkiseudun
kisoissa huiput kuitenkin joutuvat pelaamaan
toisiaan vastaan paljon.
Kok
em
usta kker
er
tyy
okem
emusta
ertyy
tyy..
2.
P
elaajamater
iaalin
Pelaajamater
elaajamateriaalin
kapeus. Pienissä pitäjäseuroissa hyvälle yksilölle ei välttämättä löydy arvoisiaan pelikavereita. – Eikä vastustajia.
3. Kaikkialla ei valitettavasti ole talviharjoittelupaikkaa.
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4. Hidas peli. -Useimmiten seurojen sisäisissä
kisoissa vain pelaillaan.
Isojen kisojen finaalipelit ovat temmoltaan
erilaisia, hitaita ja pelityyli on kko
ova. Vastustajia rikotaan.
5. P
arhaat siir
tyvät
Parhaat
siirtyvät
usein pelaamaan pääkaupungin
seuroihin.
(Esim. Kimmo Rantanen
Salon Vier
ikilkistä JärVierikilkistä
jenpäähän)
6. Menestys tuo menestystä.
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Uusia tuulia Suomen petanqueen. Koko systeemi pistetään sanalla sanoen uusiksi. Niinpä olen katsonut
aiheelliseksi julkaista koko valmennusvaliokunnan toimintasuunnitelman sellaisenaan, jotta te kaikki
pysyisitte kärryillä mistä näissä uusissa tuulissa oikein on kysymys. – Vaikka suunnitelma sinänsä on
lähetettykin snadipostissa seuroille.
- päätoimittaja

VALMENNUSTOIMINTA 2001
Suomen Pétanque-liiton valmennustoiminta tähtää valtakunnallisen pelaajien taso-kartoituksen kautta
liiton edustuspelaajaryhmien muodostamiseen ja liittokokouksen päätösten mukaisten joukkuevalintaesitysten tekemiseen.
Osana pelaajien taitotestaukseen perustuvaa tasokartoitusta luodaan parhaan pelaaja-aineksen löytämiseksi ja seuroihin suunnattavan valmennustiedon kanavoinnin lisäksi järjestelmä, jonka kautta
valmennuksellinen toiminta rakennetaan.
Kaikilla liiton jäsenseurojen lisenssipelaajilla on mahdollisuus päästä liiton maajoukkuevalmennuksen
piiriin tasokartoituksen kautta.
Valmentaja- ja lajiohjaajakoulutusta kehitetään ja toteutetaan seurojen tarpeet huomioiden osaksi
valmennusjärjestelmää.
Seurojen ja pelaajien aktiivisuus on edellytys toiminnan onnistumiselle.
VALMENNUS
Valmennuksella tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn suunnitelmallista parantamista käyttäen hyväksi
tietoon, kokemukseen ja tutkimukseen perustuvaa harjoitusta.
VALMENTAJA
Valmentaja vastaa pelaajan urheilusuorituksessa tarvitsemien fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien
ja taitojen kehittämisestä valmennuksen keinoin.

TOIMINTASUUNNITELMA
Pääperiaatteena on, mm. että:
a) annetaan kaikilla mahdollisuus yrittää
b) pyritään löytämään lajin aktiiviset ja tavoitteelliset harrastajat
c) luodaan järjestelmä joka kannustaa harjoittelemaan
d) tehdään järjestelmä jota voidaan jatkuvasti kehittää niin, että tuloksena on aina vain taitavampia
petanquisteja
e) luodaan järjestelmä, jolla valmennustietoutta levitetään maahamme
f) luodaan järjestelmä joka mahdollistaa lajitiedon ja -taidon eteenpäinviemisen valtakunnallisesti

Syysliittokokouksen päätöksiä:
Edustusjoukkueiden valintatapa:
1. YLEINEN SARJA
MM Monaco 26.9-30.9.2001
Yleisen SM sarjan voittaja = MM-kisaedustus
2. NAISET
PM Göteborg 4.-5.8.2001
SM-kisojen voittaja = PM kisaedustus
Naisten SM-sarjan voittaja = PM-kisaedustus

Viro-Suomi maaottelu kesällä 28.7.2001
SM kisojen perusteella = Viro-Suomi maaottelu (yleisessä 5 parasta joukkuetta, naisissa
ja junioreissa paras joukkue.

Edelleen syysliittokokouksen päätöksiä:
Kaikki muut valinnat valmistelee valmennusvaliokunta:
Ohessa lista valittavista joukkueista:
1) YLEINEN SARJA
PM Göteborg 4.-5.8.2001
yksi PM-joukkue
Baltic Cup?
Yksi joukkue
Ulkomainen kilpailu?
Yksi joukkue
Ulkomainen kilpailu?
Yksi joukkue

Petanque
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TASOKARTOITUS
2) NAISET
PM Göteborg 4.-5.8.2001
Yksi PM-joukkue
EM Strasbourg
6.-7.10.2001
Naisten EM-joukkue
Ulkomainen kilpailu
Yksi joukkue
3) NUORET
MM Lons le Saunier
2.-4.11.2001
- yksi joukkue
PM Göteborg 4.-5.8.2001
- kaksi PM joukkuetta
Ulkomainen kilpailu
Yksi joukkue
Ulkomainen kilpailu
Yksi joukkue

Maajoukkueiden
pelaajavalintakriteerit:
1. Testitulokset
2. Asenne lajiin ennen
kaikkea lajiin liittyvissä
tapahtumissa
Kun valmennustyötä
kehitetään tulee mukaan mm. :
a) tekniikka
b) paineensietokyky
c) fyysinen kestävyys

d) henkinen kestävyys

Suunnitelma
Kartoituksesta kiinnostuneiden seurojen ja seurojen maajoukkueesta kiinnostuneiden pelaajien
määrän selvittäminen.
Pelaajien testaamisen tarkoitus on löytää parhaat pelaajat liiton valmennuksen piiriin ja
edustustehtäviin. Testaustoiminta toimii myös
valtakunnallisena apuvälineenä kehittyville ja
tavoitteellisille pelaajille kaikilla tasoilla sekä
väylänä liiton valmennustoiminnan piiriin.
Kartoitus tehdään alueittain annettujen ohjeiden
mukaisesti. Testaustilaisuuksien lukumäärä riippuu kartoitukseen ilmoittautuneiden pelaajien
määrästä. Paikalla vähintään yksi valmennustyöryhmän valtuuttama jäsen. Hänen tehtävänään
on tarkistaa kenttä ja valvoa tapahtuma.
Saatujen tulosten sekä arviointien perusteella liitto valitsee ison joukon pelaajia. Näille pidetään
testaustilanteita joiden perusteella eri
maajoukkuetasoille eri ryhmissä valitaan pelaajat.
Kartoituksen perusteella perustetaan
ykkösmaajoukkuetaso ja kakkosmaajoukkuetaso, tarvittaessa myös kolmosmaajoukkuetaso.
Maajoukkueita (ainakin ykkös- ja kakkostasoa)
testataan kesän aikana n. kaksi kertaa kolmessa kuukaudessa ja tarkistetaan maajoukkueen
kokoonpanot ja tasot joille pelaaja kuuluu.
Kulloisenkin tilanteen mukaan ykköstasolta nimetään joukkueita ajankohtaisena olevaan
edustustehtävään valmennusvaliokunnan budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti.
Valtakunnallinen tasokartoitus toteutetaan jatkossa joka vuosi alkukeväästä, jolloin maajoukkueen eri tasojen ulkopuolella oleville annetaan
mahdollisuus nousta maajoukkueisiin.

Edellytykset:
Seura:
Jokainen seura joka esittää pelaajiaan tasokartukseen nimeää myös henkilön, joka on
seuran ohjausvastaava. Ohjausvastaavan on oltava käytettävissä liiton valmennuksen
ohjelmissa.
Pelaaja:
Urheilullinen asenne lajiin ja omaan harjoitteluun.
Vastattava itse pelillisestä valmentautumisestaan. Muun muassa pitämällä huolen
omasta harjoittelustaan sekä harjoittelumahdollisuuksistaan.
Kaikki pelaajat ovat automaattisesti antidoping työryhmän valvonnan alaisina ja antavat
kirjallisen selvityksen mm. harjoittelupaikoistaan.

Tulevaisuus:
Nyt esitetyllä valmennussuuntauksella liitto pyrkii siihen, että mahdollisesti jo vuonna
2002 kaikki edustustehtävät täytetään liiton valitsemalla parhaalla pelaajamateriaalilla.
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LUCIATAGET
– Suomelle kolmoisvoitto –
Perinteeksi muodostuneelle
Luciatågetpelimatkalle Tukholmaan lähti tällä kertaa 13 duppelijoukkuetta sekä pieni kannustusjoukko.
Kisa käytiin jo aiemmin tutussa ,Tukholman laitamilla sijaitsevassa petankkihallissa.
– Aika kälynen. Ei läheskään
yhtä hieno kun Suomen hallit.
Kisassa oli mukana yhteensä
51 joukkuetta. Pelimuoto oli
ruotsalaisten suosimaan tapaan
suora cup.
Niinpä pelisysteemin saattelemana muutama onnettaren suosikki pääsi suoraan toiselle kierrokselle.

Matkalla mm. Marokkolainen
ex-maailmanmestari Amal Moufid sai jälleen todeta suomalaiskaksikon paremmakseen.
– Viime kaudella nimenomaan
Moufid heitti juuri Poikolaista
vastaan näyttävimmän “luovarin”. Silloin he hävisivät Järvenpään kymppitonnin kisassa.
Samuli Kankkunen ja Harri
Lehtinen olivat tiukoilla lauantaina vain Marko Jakosta ja AriPekka Mäkelää vastaan.
Miikka Kouvonen ja Kimmo
Rantanen joutuivat tekemään
täyden työn lauantain kierroksilla
ruotsalaisjoukkueen nujertamiseksi ennen kuin välieräpaikka
selvisi.

Tällä kertaa, takavuosista poiketen, useampi kuin yksi joukkueemme, taisteli launataina tiensä sunnuntain välieriin.
Arttu Poikolainen ja Arto
Stenberg pelasi vakuuttavasti.

Sunnuntaiaamun välierissä
Kankkunen ja Lehtinen voittivat
selvästi Niklas Marklundin ja
Marcus Enbomin. Poikolainen &
Stenberg nuijivat Kouvosen &
Rantasen

“Olivat ne parempia. Se
vaan harmitti, että jouduttiin
kylmiltään niitä vastaan.”
Turkkilainen taksikuski nimittäin johdatteli Kouvosen &
Rantasen matkalla 17 km harhaan, kun he olivat matkalle pelipaikalle. Aikoipa suhari vielä
vaatia ylimääräisestä mutkasta
rahaakin. Sopan setvimiseen kuluikin sen verran, että kaksikko
ehti kentälle vasta viime tipassa.
– Naapurimaassamme kuka
tahansa saa ajaa taksia vaikka ei
edes tuntisi liikennemerkkejä.
Pronssiottelua ei pelattu.
Hyvätasoisen finaalin käänsivät edukseen Poikolainen ja
Stenberg

– Miikka Kouvonen

Hur spelar Sverige?
1. Ruotsalaiset keskimäärin ampuvat paremmin.

tempoisesta pelistä. Näin isku
pysyy rytmissään.

2. Sen myötä ruotsalaiset pelaavat
hyökkäävämpää ja ammuntavoittoisempaa peliä.

5. Ruotsalaiset pyrkivät ampumaan
aina rautaan tuloksenkin
kustannuksella.

3. Ruotsalaiset eivät keskimäärin
osaa asettaa.

6. Joku kiteteytti, että ne pyrkisivät
pelaamaan kuten ranskalaiset
mutta ne eivät ole tarpeeksi hyviä.

4. Ruotsaiset tykkäävät nopea-
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TALVIKAUDEN TULOSPÖRSSI
Petanque Club de Pori

Turun Petanque-Seura

21.10.2000 Hallin avajaiskilpailu, 7 joukkuetta
1. Helena Kankaanpää,
Tarja Roslöf (PCP)
2. Teuvo Myllymäki,
Vesa Tuominen (UTU)
3. Vesa Korpunen, Jouni
Väliviita (HAR)

4.11.2000 Linnaduppeli,
16 joukkuetta
1. Pirjo Kivinen, Markku
Nieminen (LOI)
2. Seija Hukkanen,
Virk Narinder (TUR)
3. Hannele Kuusisto, Tatu
Kuusisto (TUR)
4. Timo Aalto, Pekka Urponen
(UTU)

18.11.2000 Sekaduppeli, 11
joukkuetta
1. Hannele Kuusisto, Seppo
Lindman (Turku/Loimaa)
2. Pirjo Kivinen, Markku
Nieminen (Loimaa)
3. Tarja Roslöf, Eero Ravantti
(Pori)
4. Merja Pyykkö, Kari Pyykkö
(Nokia)
20.1.2001 Ulvilatrippeli, 12
joukkuettaSINGELI, 14
pelaajaa
1. Vesa Tuominen, Teuvo
Myllymäki, Keijo Kupiainen
(Rauma)
2. Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen, Eero Ravantti (Pori)
3. Seppo Lindman, Hannele
Kuusisto, Tatu Kuusisto
(Loimaa/Turku)
B-sarja
1. Seppo Havukainen,
Seppo Tuominen,
Harri Kankaanpää
10.2.2001 Pakkaskilpailu, 10
joukkuetta
1. Tuomo Lehtinen, Viljo
Stenberg (PC de Pori)
2. Seppo Tuominen, Jorma
Kontia (Harjunpään Tuisku /
PC de Pori)
3. Tarmo Taipale,
Jani Hatanpää (Vaasa)
4. Helena Kankaanpää, Tarja
Roslöf (PC de Pori)
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13.1.2001 Nuuttisingeli, 24
pelaajaa
1. Seppo Lindman (Loimaa)
2. Markku Nieminen (Loimaa)
3. Pekka Urponen (Rauma)
4. Juhani Sucksdorff (Turku)
Martin Petanque ry
Hyvinkää
11.11.2000 Firmaliigojen
Mestaruusfinaali,
6 joukkuetta
1. HLV/Kipinä Helsinki / Matti
Aaltonen, Pauli Alanko,
Pekka Eerola, Timo Kankaanpää, Samuli Kankkunen
2. NaVa ry Järvenpää / Marko
Jakonen, Kai Kukkonen,
Simo Kukkonen
3. Smöss MC II Hyvinkää /
Juha Hyytiäinen, Minna
Laine, Kari Mäkilä
4. Makeistukku Hämeenlinna /
Simo Olkinuora, Jarmo
Pitkäkangas, Jukka
Ruuskanen
18.11.2000 Hyvinduppeli, 15
joukkuetta
1. Arttu Poikolainen,
Harri Lehtinen
2. Juha Hyytiäinen, Heikki Velin
3. Marko Ahola, Tuukka Hursti
4. Jukka Holopainen,
Juha-Pekka Siro

Koski-Kuula
Kuusankoski
18.11.2000 Kouvolan Matkatoimiston duppeli,
11 joukkuetta
1. Veli-Matti Sillanpää, Juha
Kansonen (KAR)
2. Markku Rinne, Petri Seppä
(KAR)
3. Mikko Jaanu, Veli-Matti
Verho (KOK)
4. Hannu Kaatranen,
Ari Jokinen (DRO)
26.12.2000 Kinkunsulatusduppeli, 12 joukkuetta
1. Marko Jakonen, Jukka
Holopainen (PSC/LBO)
2. Helinä Grön, Mikko Soikkeli
(KOU/LBO)
3. Mikko Jaanu, Simo Linteri
(KOK)
4. Raili Ojonen, Jukka Ojonen
(KOK)
13.1.2001 Kymi-Voikkaa Tour duppeli, 15 joukkuetta
1. Osmo Lappalainen, Henri
Palmqvist (Kouvola/Hki)
2. Jarkko Kallio, Mikko Soikkeli (Lahti/Espoo)
3. Raimo Vakkari,
Pekka Koivunen (Kotka)
4. Veikko Stavén, Sulo Niiranen (Anjalankoski)
Linnan Petanquistit
Hämeenlinna
25.11.2000 Trippeli, 15
joukkuetta
1. Arttu Poikolainen, Harri
Lehtinen, Arto Stenberg
2. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto, Marko Jakonen
3. Anita Olkinuora, Simo
Olkinuora, Jukka Ruuskanen
4. Miikka Kouvonen, Kimmo
Rantanen, Juha-Pekka Siro
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TALVIKAUDEN TULOSPÖRSSI
10.2.2001 AY-turnaus,
82 joukkuetta
A-SARJA
1. Nokia / Arto Stenberg, Lauri
Kolehmainen, Jukka Ruuskanen
2. Sepät / Harri Näsilä, Matti
Viljanen, Matti Vihavainen
3. Laki ja Asetus / Outi Raitasuo, Pertti Taipale, Matti
Törrönen
4. Metalli 60 / Pentti Sutinen,
Matti Lapveteläinen, Harri
Ulvi
B-SARJA
1. Voikkaan Paperi / Veli-Matti
Verho, Jouko Raska, Mikko
Jaanu, Matti Koste
2. Mikkelin OAJ / Jari Alanen,
Antti Veijonen, Jukka
Salminen
3. SOON Tre / Risto Vartianmäki, Jukka Lehto, Pertti
Nurminen, Ari Reijonen
C-SARJA
1. Kotkan APJ / Timo Toikka,
Pekka Koivunen, Raimo
Vakkari
2. Sokos HML / Anita Olkinuora, Mirja Pursiainen,
Arja Viitanen
D-SARJA
1. Finnyards / Rauno Nieminen,
Jussi Salminen, Pekka
Urponen

Helsinki Petanque
9.12.2000 Yli 50-v.
duppeli, 11 joukkuetta
1. Martti Hokkanen, Seppo
Hirvonen (EPA)
2. Pekka Eerola, Kalle Vierula
(IPC)
3. Martti Hakonen, Tuukka
Syrjänen (EPA)
28.1.2001 24h-turnaus, 17
joukkuetta
1. Hannu Muuri, Tuomas Leskinen, Henri Palmqvist
20 voittoa (13-6, 8-12)
2. Daniel Gillian, Marcus Enbom, Kristian Eklund (Ruotsi)
20 voittoa (6-13, 12-8)
3. Sami Lukka, Jukka Virtanen,
Marko Jakonen
19 voittoa
4. Lennart Wahlberg, Robin
Öhman, Claes Wiberg
(Ruotsi) 15 voittoa
25.2.2001 Trippeli,
19 joukkuetta
1. Samuli Kankkunen, Arttu
Poikolainen, Arto Stenberg
2. Miikka Kouvonen, Kimmo
Rantanen, Juha-Pekka Siro
3. Iivo Paaso, Veiko Proos, Olli
Sinnemaa
4. Jarmo Heinonen, Markus
Lähdesniemi, Pauli Ukkometso (?)

PSC Anjalankoski
16.12 Jouluinen Kinkkukisa
DUPPELI, 30 joukkuetta
1. Sami Lukka, Henri Palmqvist
(Hlinna/Hki)
2. Reijo Hakanen, Rauno Kallio
(Lahti)
3. Ismo Ristolainen, Ville Sappinen (Lahti)
4. Mikko Jaanu, Jukka Ojonen
(Kuusankoski)

Sami Lukka ja Rauno Kallio
dopingtestissä!
1. Markku Uusi-Piuhari(Lahti)
2. Hannu Niemeläinen (Lahti)
3. Mikko Soikkeli (Espoo)
4. Sami Kallio (Lahti)
B-SARJA / Petankkimylly, 20
pelaajaa
1. Sulo Niiranen
2. Seija Viertonen
3. Pertti Taipale

Loimaan Petanque
28.10.2000 Loka-heitot,
7 joukkuetta
1. Päivi Kaunisto, Tuomas
Kettunen, Harri Koivunen
(Loimaa)
2. Elvi Aaltonen, Ossian Lindman, Eila Nummila (Loimaa)
3. Timo Aalto, Vesa Tuominen,
Pekka Urponen (Rauma)
11.11.2000 Marras-duppeli,
14 joukkuetta
1. Tuomas Kettunen, Seppo
Lindman (Loimaa)
2. Arto Kranttila, Kimmo
Ollikainen (Helsinki)
3. Ossian Lindman, Erkki
Pohjanoksa (Loimaa)
B-sarja
1. Päivi Kaunisto, Harri Koivunen (Loimaa)
26.11.2000 Marras-heitot,
16 joukkuetta
1. Tuomas Kettunen, Seppo
Lindman (Loimaa)
2. Hannele Kuusisto,
Tatu Kuusisto (Turku)
3. Juhani Airaksinen, Tuukka
Airaksinen (Oulu)
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TALVIKAUDEN TULOSPÖRSSI
16.12.2000 Joulu-heitot,
16 joukkuetta
1. Bachir Benhammoud,
Markku Nieminen (Loimaa)
2. Tuomas Kettunen,
Seppo Lindman (Loimaa)
3. Elvi Aaltonen, Jari Santaluoto
(Loimaa/Turku)
6.1.2001 Tammi-duppeli,
21 joukkuetta
1. Bachir Benhammoud,
Tuomas Kettunen (Loimaa)
2. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto (Loimaa/Turku)
3. Päivi Kaunisto, Harri Koivunen (Loimaa)
27.1.2001 Tammi-heitot,
10 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Bachir
Benhammoud (Loimaa)
2. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg (Pori)
3. Tarja Roslöf, Eero Ravantti
(Pori)
17.2.2001 Ystävä-kisa trippeli, 13 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Bachir
Benhammoud, Seija Uusitalo
(Loimaa)
2. Elvi Aaltonen, Eila Nummila,
Pertti Helin (Loimaa/
Tampere)
3. Seppo Saarinen, Juhani
Hirvonen, Riitta Heino
(Mynämäki)

Suomen Lisenssipelaajat Hki
Mestareitten Liiga,
10 joukkuetta
Tilanne 1. pelipäivän jälkeen:
1. Arto Stenberg, Arttu Poikolainen, Samuli Kankkunen, Harri
Lehtinen 8 v
2. Jukka Virtanen, Tuomas
Leskinen, Antti Lehtonen,
Henri Palmqvist 8 v
3. Miikka Kouvonen, Kimmo
Rantanen, Juuso Siro 7 v
4. Mikko Soikkeli, Jarkko Kallio,
Simo Linteri, Marko Jakonen
6v
5. Janne Rissanen, Reijo TakaEilola, Ari Reijonen, Kari
Pyykkö 5 v
6. Kari Ahonen, Pauli Piiparinen,
Mikko Lehto, Toni Ikonen 4 v
7. Harri Koivunen, Jukka Pöyry,
Teemu Saari 3 v
8. Jukka Lehto, Matti Hiekkamäki, Pertti Rinkkala 2 v
9. Kati Nieminen, Anu Uusio,
Päivi Kaunisto 1 v
10.Veli-Matti Verho, Ari Piira,
Mikko Jaanu, Seppo Koistiola
1v

Ulkomaat
11-12.11.2000 Eurooppa Cup
välierät/finaali Sveitsi
1. PC Elite (Belgia)
2. La Petanque Genevoise
(Sveitsi)
3. BK Rövarekulan (Ruotsi)
4. Suomen Lisenssipelaajat
(Suomi) / Teija Muuri, Henri
Palmqvist, Sami Lukka,
Antti Lehtonen, Jukka Virtanen, Tuomas Leskinen
9.12.2000 Luciatåget duppeli
Tukholma, 51 joukkuetta
1. Arttu Poikolainen, Arto
Stenberg (Suomi)
2. Harri Lehtinen, Samuli
Kankkunen (Suomi)
3. Miikka Kouvonen, Kimmo
Rantanen (Suomi)
4. Niklas Marklund, Marcus
Enbom (Ruotsi)
Suomen Petanque-Liitto ry

Kaksi on tällä hetkellä ylitse muiden. Seppo Lindman hallitsee
Turun seutuja. Arttu Poikolainen
niittää mitaleja jos vaikka missä.
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24 – tunnin päiväkirja
Päätoimittaja osallistui
elämänsä ensimmäiseen 24tunnin kisaan ja kirjasi ylös
tuntemuksiaan.

11. Nälkä ja väsytää.
12. Nälkä ja väsyttää ja
ottaa aiv
oon.
aivoon.
13. Mieliala-ailahtelu
napsahti toiseen
suuntaan. Nyt on
taas hauskaa.
14. Sääli, että
asettajaa tympii.
Miten se n
yt väsyy
nyt
ku meillä menee
yvin?
ihan h
hyvin?
15. Tässä ei ole mitään
järkeä. Ei niin mitään
Pitäs heittää kuulat
mereen.

1. Hauska lähteä. K
etä meillä on
Ketä
vastassa? Onpas paljon ihmisiä.
2. Minä haluaisin jatkaa pelaamista.
Ei kai me vielä vvaihdeta
aihdeta ?
3. Oho, tuli eka tappio. Ei oikein
kulk
en
ut. Mihinköhän se katosi ?
kulken
enut.
4. Alkaa pikkuhiljaa tulemaan nälkä.
Minä vvoisin
oisin huilata seur
aa
van
seuraa
aav
matsin.
5. Seur
aa
va ottelu on pakk
o vvoittaa
oittaa
Seuraa
aav
pakko
niin p
ysytään kahinoissa
pysytään
mukana.
6. Mistähän täältä saisi vissyvettä?

16. Huikaise
va
Huikaisev
v oitontunne
oitontunne..
Kummasti sitä
jaksaa jos viitsii.
17. K
eskittyminen on
Keskittyminen
vaar
allista
aarallista
tämmösessä pelissä.
Se syö energiaa.
18. Nyt ei kannata
muuta kuin pelata.
Pelaa vvaan,
aan, osuu tai
ei.
19. Miten ihmeessä tuo
vastustaja jaksaa
vääntää vvaikka
aikka ne ei
edes vvoi
oi vvoittaa
oittaa
rahaa ?

7. Ei jaksa keskittyä
8 . Ei enää osu. Var
apelaaja kkehiin
ehiin
arapelaaja
jos se vvaikka
aikka osuisi.
9. Minä haluan kahvia paljon ja
mustana.
10. Noi rruotsalaiset
uotsalaiset on kko
ovia.

20. Luovutetaanko ?
Miksi ei luovuteta ?
Ei voida saada
rahaa. No sitähän
minäkin.
... ja ensi vuonna uudelleen
Petanque
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Petankkir istikko

Viime ristikon ratkaisu

Vaakasuor aan :
1. Jo tällä pistesaldolla välttää F
ann
yn.
annyn.
Fann
4. Näinkin snadia kutsutaan.
9. Tähän -k
erhoon vvoi
oi päätyä jos nauttii
-kerhoon
liikaa
ja liian usein ranskalaista petankkijuomaa.
10. Joskus kuulista muodostuu miltei tällainen.
12. Sellaisen voi kohdata aamulla liian
monen petankkijuoman jälkeen ->
otetaan etunimi ja tuplana, hänellä on aika
liuta SM-mitaleja.
14. On petankissa aina mukana.
He
v oseltakin löytyy
Hev
löytyy..
15. Siellä eivät muinaiset roomalaiset vielä
petankkia pelanneet.
Nyt ehkä jo joku pelaakin.
16. Naisten tupla SM-mitalisti 2000.
17. Sinne voi tehdä mieli rankan ja pitkän
kisan jälkeen.
18. On fakta: kooltaan 800 gramman ja 80
millin kuulat o
vat n
ur
inpäin.
ov
nur
urinpäin.
19. Sillä pääsee ani har
voin näk
emään edes
harv
näkemään
pientõ pätkää petankkia.
23. Tätä kkok
ok
oa ei käytetä petankissa, m
utta
okoa
mutta
kylläkin petankistien
asuissa.
24. Herr
an vuonna Railio - m
uodostaa
Herran
muodostaa
vierasperäisen naisen nimen.
25. Ei haittaa vaikka usko omiin kykyihin
pelissä olisi -.
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28. Hyvõt ammunnat?
30. On joukkueella yleensä yllä. Oli sitten
yhtenevät tai ei.
33. Hän oli Suomen hallitsija silloin kuin
petankki keksittiin.
35. Siinä komiteassa ei pahemmin petankkia
käsitellä.
36. Sitä rakennetaan joskus snadin eteen.
Löytyy myös pelaajina.
39. Olisikohan olutta parempi kisajuoma?
41. Hän heittelee huomattavasti
petankkikuulaa isompaa kuulaa.
42. Heitin miten heitin. Ei kannata 43. Heitetty kuula yleensä.
45. Vesikasvi. K
onsonanttia vvaihtamalla
aihtamalla
Konsonanttia
äkäinen pelaaja voi
kutsua pelitovereitaan.
47. Sillä väylällä ei varmaan petankkia
pelata.
49. Halvoilla harjoituskuulilla pelaavako?
51. Olisikohan 24 tunnin kisan petankin
sellainen.
53. On joskus pisteiden tekeminen yhtä 54. Voisik
ohan sillä pesuaineella putsata
oisikohan
kuuliaan?
55. Mittanauhasta on yleensä iso 56. Missään petankkipelissä ei ole tätä
kuulamäärää.
57. Elukka sekä paikka mistä ei varmaankaan kuulistaan rahaa saa.
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Laatinut : Esko Riste

Pystysuoraan:
2. Pitää sisärataa välillä.
3. Suomen armeijan Stenbergistä syntyy
motitus.
4. Taidemaalar
an yhtä
aidemaalarii Matissen ehkä ei aiv
aivan
maailmankuulu petankkistikaima.
5. P
etankkia vvoi
oi pelata sekä - että lapsi.
Petankkia
6. Tällaista yleisöä ei petankkikisoissa juur
juurii
riitä tungokseen asti.
7. Siellä ei kai petankkia pelata. Nurinpäin
sen sijaan löytyy oma seurakin.
8. Osa petankkipeliäkin.
10. Joskus voi joutua senkin valossa pelaamaan.
11. Tätä petankissa mittaillaan ihan rriittämiin.
iittämiin.
13. P
etankin hallitusherr
a lyhennettynä tai
Petankin
hallitusherra
F1-kuski pidennettynä.
14. Onkohan tämä naispuolinen SM 2000
mitalisti edes totta ?
Los Angelesin kanssa käytetään ainakin
aivan muussa lajissa.
15. Sillä voi saada halvemman kisamatkaan.
20. Itävallassa varmaan on tämän nimisiä
pelaajia. Oli ainakin
kauan kauan sitten muuan euroviisuvoittaja.
Ei kuitenkaan ihan lentävä lautanen.
21. Tämä vvaikuttaa
aikuttaa yleensä aiv
an olennaisesaivan
ti peliin.
22. Taitojaan kkehittävä.
ehittävä.
25. Voi heitto joskus vvaikuttaa
aikuttaa ole
van jok
o
olev
joko
hyvssä tai pahassa.

26. Huono kehotus pelaajalle ainakin jos ei
ole vedestä tai limsasta kyse.
28. Kisojen normaali alkuajankohta.
31. Täytyy petankkitaidotkin.
32. Ammuntakisa MM-kisoissa pelimuotona.
34. Siellä Päätalolle tutulla seudulla ei taideta petankkia paljon pelata.
37. Löytyy usein kuulasta ja kuula voi sellaisen tehdä.
38. Näitä voi saada äkõiseltä pelikaverilta.
40. Voisi kõyttää kysyttäessä pelitilannetta.
Ristikoissa käytetään
aivan eri lajin yhteydessä ja eri merkityksessä.
42. On joko näin monta pelaajaa joukkueessa tai näin monta kuulaa
pelaajalla, mutta ei normaalisti molempia.
44. Näistä loppujen lopuksi sekä kuulat että
pelaajat on tehty
tehty..
46. Ilman näiden liikettä ei voi pelata.
48. Cygnaeus sekä F
ann
yn estõvä pistetulos
Fann
annyn
espanjaksi.
50. Tämä ankka ei kai petankkia pelaa.
Muuan kaima pelasi ainakin ennen.
51. Sinne kuulat heiton lopuksi yleensä
päätyvät.
52. Tämän kkoulun
oulun amm
unta ei vvar
ar
masti liity
ammunta
armasti
petankkiin.

Petanque
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KILPAILUKALENTERI KESÄ 2001
La 28.4.
La 12.5.Su 13.5.
La 12.5.
La 19.5.
Su 20.5.
To 24.5.
To 24.5.
La 26.5.
La 26.5.
Su 27.5.
Su 27.5.
La 2.6.
Su 3.6.
Su 3.6.
La 9.6.
La 9.6.
Su 10.6.
Pe 15.6.Su 17.6.
La 16.6.
To 21.6.
La 30.6.
Su 1.7.
Su 1.7.

Ti 3.7.Su 8.7

La 14.7.
La 14.7.
La 21.7.
La 21.7.
Su 22.7.
La 28.7.
La 28.7.
La 28.7.

La 28.7.
La 28.7.
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Halmeheitot (PR/T)

Loimaan Petanque, Ossian Lindman

Eurooppa Cup -karsinta (L/5M+1N)
Tampere-trippeli (L/T)
PEESI-trippeli (PR/T) PEESI Espoo
Yleisen SM-sarjan ylim. karsinta (L/T)
Baltique-duppeli (PR/D)
Helatorstai-duppeli (PR/D)
Yli 50-v. duppeli (PR/D)
Turku Open (PR/T)
Puistokisa (PR/D)
Jannen Kilkkaus (PR/T)
IPC-turnaus singeli (PR/S)
IPC-turnaus trippeli (PR/T)
Kymi-Voikkaa Tour (PR/D)
Yleisen SM-sarjan 1. osakilpailu (L/T)
Ykkösdivisioonan 1. osakilpailu (L/T)
Naisten SM-sarjan 1. osakilpailu (L/T)

Tampere Petanque TPQ ry
Tampere Petanque TPQ ry
Jallu Nieminen
PEESI Espoo
Boule Baltique Hki
Karhu-Petankki Kotka
UTU-Petankki Rauma
Turun Petanque-Seura, Juhani Sucksdorff
Loimaan Petanque, Ossian Lindman
PSC Järvenpää, Mauri Moisio
Itäkeskuksen PC Hki
Itäkeskuksen PC Hki
Koski-Kuula Kuusankoski, Lasse Ahlroth
Linnan Petanquistit Hlinna
Linnan Petanquistit Hlinna
Linnan Petanquistit Hlinna

La Mayonnaise (PR/S+D+T)
Neljän kuulan singeli (PR/S)
Mittumaari-duppeli (PR/D)
Yleisen SM-sarjan 2. osakilpailu (L/T)
Naisten SM-sarjan 2. osakilpailu (L/T)
10-v. Juhladuppeli (PR/D)

Tukholma Ruotsi
Turun Petanque-Seura, Sucksdorff
Linnan Petanquistit Hlinna
Loimaan Petanque, Lindman
Loimaan Petanque, Lindman
Riemukaari Järvelä

SM-KISAT, LAHTI
- Sekajoukkueet (L/D)
- Yleinen (L/S + L/D + L/T + L/A)
- Naiset (L/S + L/D + L/T)
- Juniorit (L/S + L/D + L/T)
Hullu Hirvi duppeli (PR/D)
Hirviheitot (PR/D)
Yleisen SM-sarjan 3. osakilpailu (L/T)
Ykkösdivisioonan 2. osakilpailu (L/T)
Naisten SM-sarjan finaalit (L/T)
Viro-Suomi -maaottelu (L/T)
Vammala Open (PR/D)
Meripäiväturnaus
- Naisten duppeli (PR/D)
- Miesten duppeli (PR/D)
Pitsiturnaus (PR/D)
Mikkeli-trippeli (PR/T)

Petanque

SP-L Lahti, Jukka Pöyry
Hullu Hirvi Mikkeli
Loimaan Petanque, Ossian Lindman
Susirajan Petanque Joensuu
Susirajan Petanque Joensuu
Susirajan Petanque Joensuu
Viro
Tyrvään Petanque

Karhu-Petankki Kotka
UTU-Petankki Rauma
Droppi Petanque Mikkeli

0500-720404

0400-419371
0400-419371

02-2485519
0500-720404
040-7402161

040-7480391

02-2485519
0500-720404
0500-720404

050-5963855
0500-720404
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...KILPAILUKALENTERI KESÄ 2001
La 4.8.Su 5.8.
La 4.8.

La 11.8.
La 11.8.
Su 12.8.
La 18.8.Su 19.8.
La 18.8.
La 25.8.Su 26.8.
La 25.8.
La 25.8.
Su 26.8.
La 1.9.
La 1.9.
La 1.9.
La 8.9.
La 8.9.
La 15.9.
Ke 26.9.Su 30.9.
La 6.10.Su 7.10.
La 13.10.
Pe 2.11Su 4.11.

PM-kilpailut (L/T)
TUL:n Mestaruuskisat
- Naisten duppeli (PR/D)
- Miesten trippeli (PR/T) Varkauden Tarmo
Duppeli (PR/D)
Waltikka-turnaus / KOP 10 v. (PR/T)
Sinfonia Petanque / LB duppeli (PR/D)

Göteborg Ruotsi

PSC Järvenpää, Mauri Moisio
Koski-Petankki Valkeakoski
Lahti Boule, Jukka Pöyry

040-7402161

Yli 50-v. SM-duppeli (L/D)
Pelimanni-duppeli (PR/D)

Petanque Club de Pori, Eero Ravantti
Droppi Petanque Mikkeli

040-5582022

Yleisen SM-sarjan finaalit (L/T)
Ykkösdivisioonan finaalit (L/T)
Patonkipetankki (PR/T)
KOO-VEE -duppeli (PR/D)
EPA-trippeli (PR/T)
Yli 60-v. duppeli (PR/D)
Pallo Hukassa (L/T)
15. Pori Open (L/D)
Sommelo Open (PR/D)
Ruska-duppeli (PR/D)

KOO-VEE Tampere 050-3039407
KOO-VEE Kolehmainen
KOO-VEE Lauri Kolehmainen
KOO-VEE Tampere
Espoon Patonki, Jallu Nieminen
Karhu-Petankki Kotka
Turun Petanque-Seura, Juhani Sucksdorff
Petanque Club de Pori
Koski-Kuula Kuusankoski,Ahlroth
Karhu-Petankki Kotka

Yleiset MM-kilpailut (L/T)

Monaco

Naisten EM-kilpailut (L/?)
Seura-SM (L/SDT)

Strasbourg Ranska

Juniorien MM-kilpailut (L/T)

Lons le Saurnier Ranska

050-5963855

050-3039407
050-3039407
050-3039407
0400-419371
02-2485519
040-5582022
040-7480391

Edustusjoukkueiden valinta:
Yleisen sarjan MM-kilpailussa Suomea edustaa yleisen SM-sarjan voittanut joukkue (4 pelaajaa).
Suomen edustaja ammunnan MM-kilpailussa on joku joukkueen pelaajista.
Juniorien MM-kilpailussa Suomea edustaa valittu joukkue (*).
Naisten EM-kilpailussa Suomea edustaa valittu joukkue (*).
PM-kisojen yleisessä sarjassa Suomea edustaa yleisen SM-trippelin voittaja + valittu joukkue (*).
PM-kisojen naisten sarjassa Suomea edustaa naisten SM-sarjan voittaja + valittu joukkue (*).
PM-kisojen juniorisarjassa Suomea edustaa kaksi valittua joukkuetta (*).
Viro-maaottelussa Suomea edustaa yleisen SM-trippelin 5 parasta sekä naisten ja juniorien SMtrippelien voittajat.
(*) = Valitut joukkueet tarkoittavat sitä, että liittohallitus nimeää joukkueet valmennusorganisaation
ehdotusten perusteella.
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Petanque ulkopuolisen silmin?

24 tunnin
videokuvaus

Djurgårdenin pelaaja pohtii

Jyri Hytönen kuvaa ja
ohjaa
ammatikseen
jääkiekkoa ja jalkapalloa. Hankin hänet
kuvaamaan Yleisradion urheilutuotantoa
varten 24- tunnin petanqueturnausta. Hytönen ei tiennyt lajistamme mitään.
Pyysin häntä kirjoittamaan ulkopuolisen
arvion miltä petanque
ja tapahtuma, kuvaajan silmin vaikutti.
- Päätoimittaja

Kuvasin Helsinki Petanquen 24 tunnin turnauksen 27. – 28. 1.2001. Tarkoitus oli tehdä
tapahtumasta noin 15 minuuttinen juttu televisioon. Nyt urakka on valmis. Tuotoksen
nimi on 24 tuntia.
Idea tapahtuman kuvaamisesta tuli Jyrki Matikaiselta. Hän oli myös ohjelman toimittaja ja
tuottaja. Hänen mukanaan kävin tutustumassa Pasilan halliin ja aloimme suunnitella ohjelmaa.
Petankki ei ole lajina niitä tv –ystävällisimpiä. Suoritus, heitto, toistuu melko samanlaisena.
Katsojalle täytyy pystyä näyttämään sekä heittäjä että kuulat. Päätin, että käytän kahta kameraa. Kuvaisimme alun ja lopun kriittiset hetket kahden miehen kuvausryhmällä, muuten vuorottelisimme toisen kuvaajan kanssa. Ohjelmamme tarinan saisimme keskittymällä osallistujiin ihmisinä ja ajan kulumisen vaikutukseen heissä, ei niinkään suorituksiin.
30

Petanque

1 /4 2001

Teimme Matikaisen kanssa
karkean rungon siitä, mitä missäkin vaiheessa kuvattaisiin. Alussa
esiteltäisiin laji ja tapahtuma. Pitemmät haastattelut yleisistä aiheista sijoittuisivat tähän alkupuoleen. Aamuyöstä kuvattaisiin
ihmisten väsymystä ja kyseltäisiin
fiiliksiä pikahaastatteluilla. Sunnuntaipäivällä keskityttäisiin pelin
jännitykseen ratkaisupelien kautta.
Kävi ilmi, etten saisikaan
käyttööni toista kameraa. Koko
heittosuoritus piti saada näkymään yhdessä kuvassa. Päätin
kuvata koko jutun itse. Lähestymistapamme helpotti asiaa jonkin
verran. Tärkeintä oli kuvata heittäjiä, kuulat saivat jäädä omaan
arvoonsa. Olimme tekemässä 15
–minuuttista ohjelmaa, joten uskoin onnistuvani edes joskus
seuraamaan kuulan lentoa kame-

ralla. Olihan sentään 24 tuntia aikaa yrittää. 15 minuutin ohjelmaa
varten kuvataan normaalisti noin
tunnin verran materiaalia. Itse arvelin selviäväni kahdella tunnilla.
Varmuuden vuoksi ostin kuvauskasetteja yhteensä 3 tuntia. Niistä jäi käyttämättä ehkä 2 minuuttia.
Itse kuvaus oli sitä, mitä osattiin odottaakin: pitkä ja raskas.
Nukahdin kahdesti akkulaturin
äärellä, sillä aikaa Matikainen kai
pelasi omia pelejään ja suunnitteli
muita haastatteluja Tarkoituksemme oli kuvata ja ehkä haastatellakin myös kesken luovuttavia
joukkueita. Nämä onnistuivat
kuitenkin häipymään niin vähin
äänin, että aamulla vain huomasimme porukan pienentyneen.
Muut pelaajat jaksoivat käsittämättömän hyvin. Kuvittelisin, että
varsinkin ampuminen olisi pi-

demmän päälle jopa tuskallisempaa kuin kuvauskaluston raahaaminen. Siitä on sentään edes yritetty tehdä ergonomista.
Tuotos leikattiin öisin Espoon
videopajalla. Tähän päädyttiin
kustannussyistä – sitä paitsi vuorokausirytmihän meiltä oli jo vääristynyt. Editointi vei äänitöineen
viikon, mikä on ihan tyypillinen
aika.
Miltä petankki sitten näyttää
televisiossa? Ainakin tämän kokemuksen perusteella sanoisin,
että melko karulta. Pasilan hallin
valkoiset seinät ja ylhäältä tuleva
valo saavat ihon näyttämään kalpealta. Silmien ympärillä näkyy
jyrkät varjot.
Tähän ohjelmaan olosuhteet
olivat tietysti mitä mainioimmat.
Väsymys korostui kun sävyt katosivat pelaajien kasvoilta päivänvalon vähetessä. Tavalliseen
urheiluohjelmaan suosittelisin
joukkueille yhtenäisiä asuja, jotka pidetään aina päällä. Valot
voisi suunnata tarkemmin vain
kentille ja jättää ympäristö hämäräksi. Kenttien ympärille tarvitaan tilaa kameroille. Lisäksi kuvaan pitäisi saada väriä, esimerkiksi taustoihin tai peliasuihin.
Ehkä petankkia vielä esitetään
suorana uusilla, digitaalisilla urheilukanavilla. Tarvitaan vain
suomalainen menestyjä, niin kansa innostuu taas uudesta, tuoreesta lajista. Silloin on syytä olla
valmiina, yhteistyössä televisioyhtiöiden kanssa, esittämään lajin
parhaat puolet. Kannattaa myös
pohtia jo etukäteen, kuinka paljon media saa petankin suhteen
valtaa – ja mistä kaikesta silloin
joudutaan luopumaan.

- jYRI hYTÖNEN
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KILP
AILUKUTSU
KILPAILUKUTSU
MITTUMAARI 21.6 KLO 19.00
– KAIKILLE A
VOIN PR-KISA HÄMEENLINNASSA –
AV
P aikka:
Hämeenlinnan vanhanlinnan puisto
Pelim
uoto: Duppeli
elimuoto:
suor
a cup
suora
cup,, putoajille omat cuppinsa
Erikoismääräys: Vuoden 2000 rankingin yleisen ja naisten sarjan 15 parasta
hyvittävät pisteetöntä vastustajaa seuraavasti: Joukkueessa 2 = 3 p. 1 = 2 p.
Jos toisessa joukkueessa on 1 ja toisessa 2, hyvitetään 1 pisteellä.
A ja B cupissa sääntö on voimassa puolivälieriin asti.
Muissa cupeissa sääntöä noudetetaan loppuun asti.
– Harrastajillakin on siis mahdollisuus mukaviin palkintoihin.

YLI KYMMPIT
ONNIN P
ALKINNO
T
KYMMPITONNIN
PALKINNO
ALKINNOT
Jokaisessa cupissa palkitaan 3 parasta joko matka tavarapalkinnoin.
Mm: Hotellimajoitus SM-kisojen aikaan Lahdessa, kotimaan viikon loma, Kultakeskuksen
timanttisurmuksia...
Peli-iltana paikalla runsaasti ohjelmaa. Mamban konsertti klo 22.00
Kisapaikalla on ruokailu & kahviteltta.
Osallistumismaksu 50/ pelaaja, muihin cuppeihin 20,- Maksut peritään varmistuksen
yhtydessä klo 18.30 mennessä.
Ps. Kilpailijat, jotka saapuvat klo 18.30 mennessä, saavat alueelle ilmaiseksi
kaupunkijuhannusrannekkeen. Myöhemmin saapuvat joutuvat ostamaan sen hintaan 50 mk.
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AVAT KAIKKI TERVETULLEEKSI!
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Petanque

