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opahan tuli nettipalstoillemmekin eloa. Eikä
tarvittu kuin yksi kartoitussysteemi. Olen osittain
huvittuneena seurannut muutosvastarintaa systeemiä
vastaan. Asiallisimmat vastaväitteet sivulla 5.
- Vaikkei siinä ole mitään
huvittavaa, että ihmiset nousevat takajaloilleen.
Suunnitelma on visio ja
järjestelmä, jonka tarkoitus on
kasvattaa parempia pelaajia ja
tuottaa valmentajia. Taatusti
systeemi on vielä raakile ja
siinä on parantamisen varaa.
Perusajatus on kuitenkin
mielestäni hyvä ja toivon, että
se saataisiin toimimaan. Mutta
se vaatii liiton ihmisiltä paljon
työtä, toivottavasti työläiset
eivät lopu kesken.
Turhaan te muuten pelkäätte, että divari ja SM-sarjat
romutettaisiin. Jossain muodossa ne ilman muuta säilytetään, pääpalkinnot vain tulevat
muuttumaan.
Kaipati SM-sarjan
voittajat lähtevät vastedes
Ranskaan kokemusta hankkimaan ja divaripoppoot lautalla taalainmaalle. Sarjoistahan
on muodostunut pysyviä
kulttuurimme ikoneita eikä
kukaan niitä tule
kuvainraastamaan.

-JM

HALLITUS 2001
Pääsihteeri:
office@petanque.fi
Hannu Laukkanen
Runeberginkatu 27 A 17 00100 Helsinki
laukkha@hotmail.com
k 09-2413447
Puheenjohtaja:
Seppo Nuuttila
Teräpolku 2
04600 Mäntsälä
ca.nuuttila@pp.inet.fi
pk/fax 019-6871088
gsm 041-4457273
Varapuheenjohtaja:
president@petanque.fi
Pertti Taipale
Ilomäentie 7 A 11
00840 Helsinki
pk 09-6212123, pt 09-7744480
gsm 050-3374778, fax 09-77444848
Tuomaritoiminta, koulutus:
SM 2001
Harri Koivunen
Lauttakylänkatu 27
32700 Huittinen
gsm 040-7135166
Harraste- ja seuratoiminta:
Kimmo Ollikainen
Kalkkihiekantie 1 D 50
00980 Helsinki
kimmo. ollikainen@eterra.fi
pk 09-3215437,pt 09-1552073
gsm 050-3654073, fax 09-1552078
Nuorisotoiminta:
Päivi Kaunisto
Nokkalantie 10 A 4 32210 Loimaa kk
paivi.kaunisto@om.fi
gsm 040-5120874, pt 02-76057231
Tiedotus:
Miikka Kouvonen
Porthaninkatu 13 A 7 00530 Helsinki
mkouvonen@iobox.fi
gsm 050-5646750
Valmennustoiminta:
Henri.Palmqvist
Askolantie 17 B 00600 Helsinki
henri.palmqvist@nic.fi
gsm 0400-967467
fax 09-7774764

Päätoimittaja, taitto
Jyrki Matikainen
Kuvat J. Matikainen,
M. Soikkeli
Tiistilänkuja 1 B 15 02230
Espoo
gsm 050 5686 799
Painopaikka:
Art-Print Oy, Kokkola
Painosmäärä 2000 kpl

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

1800 mk
1500 mk
800 mk
600 mk
400 mk

Alennukset jäsenseuroille:
Kilpailukutsut –40 %
Muut ilmoitukset –20 %

Jukka Salminen

Seuraavat numerot:

Jyrki Matikainen
Tiistilänkuja 1 B 15 00230 Espoo
gsm-050-56 86 799
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MERITA 101630-77002

Esa Saastamoinen
Mariankatu 4 B 44
15110 Lahti
esa.saastamoinen@rautewood.com
gsm 040-7479674

Mika Ahonen
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Aineistot 3 viikkoa aiemmin

1. SM-SARJA KIERROS, YLEINEN

KATSOMOA SUSIRAJAN
PÉTANQUESTA

Suuria eroja ei päässyt syntymään
- Sade ja kylmyys söivät ampujien sihdin
Hämeenlinnassa 9.6 I SM-sarja kierros
oli tasainen. Varsinaisia pisteautomaatteja
ei ollut kuin muutama, eikä yksikään kärkipäänkään joukkueista selvittänyt ensimmäistä kuutta peliä puhtaasti.

SM- SARJA 2001,
Hämeenlinnan osakilpailu
Kentän laidalt
yviä
laidalta
bongattuja
hyviä
a bong
attuja h
am
pujia
ase
tt
a jia
ampujia
&
asett
tta

Lauantai-aamuna todettiin, ettei tuomari ole
1. Juuso Siro
1. TTuomas
uomas Kettunen
saapunut paikalle. Onneksi paikalle saapunut
2. Ilkka Kankare
2. Reijo TTaka-Eilola
aka-Eilola
entinen kilpailuvaliokunnan jäsen Veli-Matti
3. Jari Lukkarila
3. Harri TTyyskä
yyskä
Myllymäki pisti pelit käyntiin ja päivä saatiin
4. Arttu Poikolainen 4. Harri Koivunen
hoidettua kunniallisesti.
5. Pauli Piiparinen
5. Mika Metsä-Eerola
SM-sarjassa pelattiin kuusi peliä ja divarissa
vain viisi. Yksi kierros päätettiin siirtää juuri
inhottavan sään vuoksi.
Alku oli kaikilta jengeiltä tahkeaa. Vesisade
ruostutti ampujien saranat pahasti tolaltaan,
Tosi tarina
joten joukkueet joutuivat muokkaamaan taktiikkahdesta
kansa asetusvoittoiseksi.
tyypistä.
- Näillä kentillä on pakko ampua perille eikä se
Toinen heitteli
kuulansa mihin
tässä ilmassa ole suinkaan helppoa.
sattui.
Periaatteessa alusta, kuten Hämeenlinnassa on
Mitä
sinä teet?
tapana, oli mielenkiintoinen ja vaikea. Valitetta- Piti haistella
vasti tappava vesisade sotki kentät mutaliejuksi,
tilannetta.
ne olivat lätäköitä pullollaan.
Toinen surulli- Eipähän tuo pikkuinen ihan kellu. Siinä ja siinä, nen tositarina:
joku sateesta myrtynyt marmatti.
- Heitä pidemIllan mittaan vesisade rauhoittui ja parissa
mälle. Se on
viimeisessä pelissä ampujatkin ryhtyivät osuvajaa.
maan. Viimeiset koitokset saatiin päättymään
- Vähän
kahdeksan maissa illalla. Parhaimmille tuli viisi
niinkuin
Tuomas Kettunen,
minäkin.
voittoa kuudesta, muutamat joutuivat tyytymään
Loimaa
yhteen.

Pétanque
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KILPAILUKALENTERI KESÄ2001
LOKA-MARRAS
La
Pe
Su
La
Su

13.10.
2.114.11.
6.10.7.10.

Naisten EM-kilpailut (L/?)
Strasbourg Ranska
Seura-SM (L/SDT)
Juniorien MM-kilpailut (L/T) Lons le
Saurnier
Ranska

Edustusjoukkueiden valinta:
Yleisen sarjan MM-kilpailussa Suomea edustaa yleisen SM-sarjan
voittanut joukkue (4 pelaajaa). Suomen edustaja ammunnan MMkilpailussa 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 SM-trippelien voittajat.
(*) = Valitut joukkueet tarkoittavat sitä, että liittohallitus nimeää
joukkueet valmennusorganisaation ehdotusten perusteella
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Jos tasokartoitus ei ole vastaus, mitä sitten
kyseenalaistetaan ?
Keskustelu
tasokartoituksesta on
tukkinut internetin
keskustelupalstan.
Muutosvastarinta käy kuumana.
Tässä tärkeimmät väitteet. Olen
kerännyt kritiikkiin
puolustuspuheita niin
hallitusherroilta kuin itse
systeemin kannattajiltakin.
Kolikoissa on kaksi puolta.

1. Itse systeemi ei ole valmis.
- Eipä niin olekaan. Mutta
jostain on alettava.
2. Se sotkee sponsorihankinnan. Sponsorirahathan ovat
joukkue- eikä henkilökohtaisia.
- Aktuaalinen sponsoriraha,
jota petankissa liikkuu, on niin
pientä, ettei kaikkia kehittymään pyrkiviä voida uhrata
muutaman joukkueen vuoksi.
3. Testeissä tehdyillä suorituksilla ei voida mitata mitään. Peli on peliä ja treeniheitot ovat treeniheittoja.
- Se kertoo suunnan kunkin
tekniikasta ja antaa pelaajille
tietoa niistä osa-alueista, joita
olisi syytä kehittää. Ja onpahan vain näkynyt, että jo
Kuusankoskella oli monilla
hermoissaan hallitsemista.
Testithän ovat vain yksi osa
kokonaisuutta. Myöhemmässä vaiheessa tulemme peluuttamaan ihmisiä keskenään ja
luomaan aitoja kilpailutilanteita ja tilastoimaan suoritukset.

4. Mestaruussarjaa ei saa
romuttaa.
- Ei sitä mihinkään olla romuttamassakaan. Ehkä pääpalkinto
tulee muuttumaan mutta tuota
suomalaisen pétanquekulttuurin
kiistatonta ikonia ei kukaan
halua ottaa pois.
5. Suomalaiset osaavat
vierittää, sen tietää testaamattaakin.

- Niinpä. Mutta hallituksen
vaihdos, petanquelehden
päätoimittajan vaihdos lehden
painopaikan vaihtaminen ja
koko merkittävän ja raskaankin tasokartoitussysteemin
sisäänajaminen ja alkukäynnistäminen vie aikansa. Ja kaikella
on ollut kiire. Pelaajamateriaali
tulee vielä testata, peluuttaa ja
valita, joten aika keväällä on
ollut kortilla.
9. Testit ovat liian helppoja.

- Hallittu vieritysheitto on varmasti eräs vaikeimpia suorituksia. Menkääpä katsomaan
Ranskaan sikäläisten mestareiden vierityksiä niin voimme
todeta, että meillä saattaisi olla
opittavaakin.
6. Ensimmäisen vaiheen
seuratesti on turha. Pitäisi
hypätä suoraan liiton suorittamiin, virallisiin testeihin.
- Ensinnäkin jo velvoite järjestää
ohjattuja testejä antaa kuvan
seuroille miten kehittää pelaajien
ominaisuuksia. Se on myöskin
viesti, että seurat ovat vastuussa
pelaajiensa valmentamisesta. Ja
toisekseen, jos mentäisiin
suoraan liiton testeihin, pelaajia
tulisi liikaa. Resurssit eivät
riittäisi.
7. Testit pitäisi ajoittaa kilpailukalenteriin, ettei kisojen
muutenkin vähäinen osanottajamäärä hupenisi entisestään.
- Se on totta. Ensi vuonna
olemme viisaampia.

Ovathan ne helppoja. Naisten
keskimääräinen onnistumisprosentti pyöri 30 prosentin kieppeillä ja miehillä 50 prosentin.
10. Ne vievät pelaajilta liikaa
aikaa.
- Tavoitteellinen kilpaurheilu vie
aikaa. Onhan niitä firmaliigoja.
11. Liitolla ei ole oikeutta
sotkeutua joukkuevalintoihin.
- Liiton keskeisimpiä tehtäviä
on pyrkiä lähettämään paras
mahdollinen joukkue maailmalle
edustamaan Suomea arvokilpailuihin. Liittohan sen matkan
maksaa, joten kyllä sillä jotain
sanomista pelaajavalintoihin on.
12. Testit ovat päällekkäin
kisojen kanssa. Kisoissahan
sitä kokemusta saa.
- Niiden pelaajien, jotka
lähetetään edustustehtäviin,
tulee olla kyllin rutinoituneita
ilman muutaman pikkukisan
lisäkokemustakin.

8. Niistä olisi pitänyt tiedottaa
aiemmin, jotta seurat olisivat
osanneet välttää päällekkäisyyksiä kisoja anoessaan.

Pétanque
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FANNY FINAALISSA ?
“Voitto, peli vai nöyryyttäminen”

Päätoimittaja onnistui kaivamaan Henri Palmqvistin SLP:n seuralehdesssä
julkaiseman ohjeiston vastustajan perinpohjaiseen löylyttämiseen. Doktriinit
ovat edelleenkin ajankohtaisua vaikka mietelmät ovat kirjoitettu jo vuonna –94.
– Mihinkäpähän ihmisen psyyke muutamassa vuodessa muuttuisi.

10 KÄSKYÄ
On monta asiaa, jotka on muistettava kun haluaa vastustajasta Fannyn, 13-0 voiton. Mitä
pidemmälle peli on edennyt, sitä nautinnollisempaa nollapeli on. Mutta finaalifanny onkin sitten
jotain. Kolmannen finaalifannyn saavuttaneena voin kertoa teille Fanny-voittamisen 10 tärkeintä
nyrkkisääntöä.
1. Pidä huoli siitä, että saat varmasti asettamaasi snadin paikkaan taktisesti tärkeän kuulan.
Älä siis heitä olettamaasi vastustajan kannalta vaikeaan paikkaan vaan mielummin itsellesi
helppoon varmaan asetuspaikkaan.
2. Mikäli vastustaja epäonnistuu jossain paikassa, pyri käyttämään sitä uudestaan. Näin syöt
vastustajaaa.
3. Tarkkaile vastustajan epäonnistumisia ja käytä tätä tietoa hyväksi pelitilanteita luodessa.
4. Pyri luomaan tilanteita, joissa vstustaja epäonnistuu.
5. Älä tasoita vastustajan onnistuneen heiton alastulopaikkaa.
6. Pidä huoli, että joka kierroksella saat pisteen. Älä ahnehdi useita, jos riskinä on oman
pisteen menettäminen.
7. 8-0 tilanteessa syntyy johtavalle joukkueelle ylimielinen ote. Välty siltä. Anna mielummin
vastustajan yrittää liikaa ja nauti puolestasi siitä. 11-0 tilanteessa on oltava hyvin tarkka.
8. Muista, että ”fannyn pelko” on sen saavuttamisen tärkein tekijä.
9. Tilanteessa, jossa olet saamassa pisteitä ja vastustaja on heittänyt kuulansa, hidasta peliä.
Tee tilanteesta vastustajalle henkisesti mahdollisimman raskas. Nauti jokaisesta kuulasta.
10. Älä sääli vastustajaa.
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MEST
AREIDEN LIIGA
MESTAREIDEN
Kolmas peli ratkesi alkukierroksilla.
PSC karkasi pahaan johtoon, jota hyvin
tsempannut SLP ei pystynyt kuromaan
umpeen hienosta noususta huolimatta.
Niinpä koko talven ahkerasti treenannut
ja kisaillut Soikkelin poppoo eteni finaalipeleihin.
Toisen välieräparin paremmuuden
selvittäminen kesti pitkään ja hartaasti.
Molemmat joukkueet pelaavat
kiireettömän hitaasti, joten joka heittoa
mietittiin pitkään. Ja kun joukkueet ovat
tasaisia, ratkaisu venyikin kolmanteen ja
ratkaisevaan otteluun.

Ar
to Stenberg Helsinki Boulesta
Arto
Neljä jengiä selvitti tiensä finaalipeleihin.
Finaaleihin tar
vittiin kaksi vvoittoa.
oittoa. Team A.
tarvittiin
Poik
olainen- H. Lehtinen-S
oikolainenLehtinen-S.. Kankkunen-A.
Stenberg sai välierissä vastaansa
ouv
onen – JJ.. Siro – K.
joukkueen M. K
ouvonen
Kouv
Rantanen.
Toinen välieräpar
almqvistin
välieräparii oli H. P
Palmqvistin
luotsaama Antti Lehtonen – Jukka
Vir
tanen VS
o Soikk
ko
Virtanen
VS.. Team Mikk
Mikko
Soikkeli
Mark
eli – Mar
Jak
onen – Simo Linter
ar
kk
o Kallio
akonen
Linterii – JJar
arkk
kko
Kallio..
Ensimmäisessä pelissä Palmqvistin porukka sai
selvästi turpiinsa. Vaikka Soikkelia tuurannut Marko
Jakonen on tunnettu nimenomaan erinomaisena
asettajana, on hän hyvänä päivänä tehokas ampuja.
SLP:n Antti Lehtosen otteissa näkyi hienoinen
pelaamattomuus. Pelisuoritukset itsessään olivat
suhteellisen hyviä mutta tekniikka oli viime kesään
verrattuna jäykkää niin asetuksessa kuin
ammunnoissakin. Tosin tarinat kertovat hänen
aikeistaan hankkiutua kevään mittaan kisakuntoon,
taitoahan kaverilla on yllin kyllin.
Toinen peli mentiin selkeästi SLP:n tahdissa.
Asettajana pelannut Jukka Virtanen leveilikin asioiden
sujuvan suunnitelmien mukaan.

Mutta mutta...Ihmettyttää kuinka
näinkin kokeneiden pelureiden pelin
hajoamiseen tarvittiin yksi heitto. pistetilanne Helsinki Boulelle 6-4 ja
Suorittajana asettaja A. Stenberg.
PSC- Järvenpään Kouvonen oli
asettanut mainion etukuulan, johon
vastustajan S. Kankkunen oli ampunut
reiän. A. Stenbergin ensimmäinen asetus
oli mennyt puolisen metriä pitkäksi mutta
toinen asetus otti snadia hieman mukaan.
Epäoikeudenmukainen ”hillotus”
kuumensi siihen asti hyvin pelanneen
Kouvosen jengin. Kouvosen
lämpeäminen ja äänekäs protestointi
pelitilanteesta hajotti pakan täysin.
Kierroksen loppu oli surkuhupaisaa
katseltavaa. Ensiksi Kouvonen pelasi
vajaan metrin eteen, ihan alkuperäisen
ykkösasetuksen viereen. Nyt heillä oli
kaksi kuulaa, joita olisi hyvä tuuppia
sisään.
Välipelaaja Rantasen piti alunperin
ajaa etukuulia sisään mutta jostakin
syystä hän jätti ensimmäisen kuulansa
puolitoistametriä lyhyeksi ja toisesta tuli
hansikas.
Ampuja Siro pelasi korkealla porteella
oman kuulansa Rantasen hansikkaaseen.
Vasta Siron viimeinen kuula onnistuttiin
pelaamaan suunnitelmien mukaan mutta
se oli jo myöhäistä.... jatkuu sivulla 11.

Pétanque
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MAAJOUKKUERINKI VALITTU

Kimmo Ollikainen ohjeistaa testatta
via
testattavia

Mm Hannu Muuri, Jukka
Virtanen, viime vuoden sekaduppelin suomenmestari Jukka
Tikkanen, asettajana kunnostatutunut Sami Lukka osallistuivat
kukin testeihin.
- Ampuminen sujui hyvin,
asetuksia tuli tössittyä liiankin
kanssa, Hannu Muuri kertoili.
Ensimmäisen vaiheen pisteet
päälle seitsemänkymmentä ja
jatkoon.
SPL:n Jukka Virtanen jätti
vieritykset sikseen ja päätti keskittyä olennaiseen:
- Tästä kun ei tule, takaan ja
alleviivaan, yhtään mitään.
Kontrolloidut suoritukset testin
muissa osioissa lihottivat pistesaalista yli seitsemänkymmenen
pisteen verran ja jatkopaikka oli
selvä.
Sami Lukka oli alavireinen
mutta 60 pisteen rajapyykki
oikeutti jatkokarsintoihin. Ilmeisesti ammunnassa oli jonkin verran
vaikeuksia eikä testin ensimmäinen
ja kiistatta hankalin osio eli vieritys
sujunut parhaalla mahdollisella
tavalla. Mutta kompuroiden
jatkoon.

Tasokar
toitustestit
asokartoitustestit
käyntiin
Osanottajista puuttui vanhoja totuttuja kärkipelaajia.
Mm. IIvo Paaso, Arttu Poikolainen ja Harri Lehtinen
loistivat poissaolollaaan. Emsimmäisen vaiheen läpäisi
helposti. Dropin ja Oulun pelaajat vetivät hurjat pistemäärät. Testien edetessä monet eri syistä jättivät leikin
sikseen. Päätoimittaja seurasi Pasilan hallin seuratestejä.
Ensimmäisen vaiheen testit on seuroissa käyty läpi. Päätoimittaja oli seuraamassa Pasilan hallissa maajoukkueeseen
halajavien edesottamuksia. Vaikka pääkaupunkiseudun tähtiä
olikin jättäytynyt järjestelmän ulkopuolelle, oli paikalla tunnustettuja pelimiehiä.
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Jukka Tikkanen

...UUSIA NIMIÄ KEHIIN
Naisten monivuotinen huippunimi Salla Kalliosalo kehui
testejä järkeviksi.Hän oli positiivisesti yllättynyt niiden tasosta.” Minä kuvittelin etukäteen, että tämä olisi joku temppurata, jossa teetettäisiin kaikenlaista älytöntä. Nämähän vaikuttavat ihan pelinomaisilta tilanteilta, joissa yritetään katsastaa
mitä osataan ja mitä ei.
Informaatiokatkos seuran sisäisessä tiedotuksessa oli jättää
ilmoitttautumisen liian myöhään mutta liitto jousti sen verran,
että Kalliosalo mahdutettiin mukaan.
- Toivoisin pääseväni naisten EM-kisoihin. Tie sinne on
pitkä mutta ne olisivat varmasti mahtavat kisat.
Testien jälkeen olikin pettymyksen ääni kellossa.
Oma vikahan se oli mutta tunnen, että pelkästään
testeihin on pirun paljon hankalampaa syttyä ja
asennoitua peleihin verrattuna. Huonosti meni, toivotaan
parasta ja pelätään pahinta mitä jatkon kannalta tulee.
Espoon Peesin Pentti Kuvaja veti Pasilan hallin pohjat,
tulos 84.
- Minä käytin hyväkseni sääntöjä. Viivallahan sai liikkua
sivuttaisuunnassa. Jos eka heitto meni pieleen, etsin paremman paikan. Älyn käyttöhän on sallittua. Ja muutenkin oli
hyvä päivä.
Naisista Suomen moninkertainen arvokisaedustaja Kati
Nieminen suoritti todella kovan tuloksen, 75. Pistemäärällä
olisi päässyt kevyesti miestenkin esikarsinnoista läpi.
Joensuun Susirajan Petanquen ja Mikkelin kahden seuran,
Dropin ja Hullu Hirven tulokset olivat hurjia. Tilastot kertovat
yli sadankin pisteen suorituksista. Tosin työkiireisiin vedoten
monet niin Helsingin kuin maaseudunkin pistelingoista joutuivat jättäytymään II vaiheen testistä ja siten myös maajoukkueringin toiminnasta.

KARTOITUS NO.2
Toisen vaiheen, liiton suorittamat testit, pidettiin Kuusankosken hallissa.
Itse testejä vaikeutettiin hieman. Testattavien tuli mm.
ampua takakuulia ja nostella hieman. Asetuksilta vaadittiin
hieman enemmän tarkkuutta, kohderingin kokoa pienennettiin metristä puoleen metriin. Ammunnassa ei karsittu kuin
pahimmat lakaisut, etupatteri oli asennettu metriin. Testien
kovimmat pisteet veti Susirajan Petanquen Jari Lukkarila,
hyvänä kakkosena tuli Juuso Siro.
Kolmas oli ampujana tunnettu SLP:n Jukka Tikkanen.
Vanha maajoukkueratsu Marko Aalto onnistui myös erinomaisesti. Mies Kouvolasta, nykyisin PSC Järvenpään
pelaaja Mikko “Sutta” Soikkeli onnistui hyvin.

Kolmas ja ratkaiseva testi
varsinaista maajoukkuerinkiä
valittaessa koostui niin testeistä kuin
haastateluista, jotka suorittivat
Tuukka Ylönen ja Henri Palmqvist.
Haastatteluissa pyrittiin selvittelemään pelaajien luonnetta, peliprofiilin ominaisuuksia ja lajin tavoitteita.
Vuoden 2001 lopullisen maajoukkueringin runko ratkaistiin sekä
kokonaistestitulosten, että haastatteluiden perusteella. Tästä joukosta
tullaan valitsemaan Suomen edustajat niin Viro - Suomi maaotteluun
kuin toinen PM-edustajamme
Ruotsin Göteborgiin.

Yleinen sarja
Jari Lukkarila
Juha-Pekka Siro
Marko Aalto
Hannu Muuri
Mikko Soikkeli
Jukka Tikkanen
Anssi Viinikainen
Marko Jakonen
Harri Näsilä
Jukka Pöyry
Mirva Näsilä
Antti Kortela
Harri Tyyskä
Miikka Kouvonen
Simo Olkinuora

Naiset
Mirva Näsilä
Outi Raitasuo
Anja Parviainen
Jaana Alkila
Tuula Ahonen
Kati Nieminen
Anni Wasenius
Stiina Kamppuri
Irma Europeaus
Tuula Ahola

Juniorit
Henry Myyryläinen
Henri Lukka
Jussi Lehti
Veli-Pekka Tolonen
Jussi Savolainen
Pontus Vainionpää
Markus Sohlman
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...KILPAILUKALENTERI KESÄ 2001
HEINÄKUU
Ti 3.7.Su 8.7

SM-KISAT, LAHTI
- Sekajoukkueet (L/D)
- Yleinen (L/S + L/D + L/T + L/A)
- Naiset (L/S + L/D + L/T)

JÄRJESTÄJÄ/PAIKKA

- Juniorit (L/S + L/D + L/T)

SP-L Lahti
Jukka Pöyry

La 14.7.
La 14.7.

Hullu Hirvi duppeli (PR/D)
Hirviheitot (PR/D)

Hullu Hirvi Mikkeli
Loimaan Petanque/Lindman

La 21.7.
La 21.7.
Su 22.7.

Yleisen SM-sarjan 3. osakilpailu (L/T)
Ykkösdivisioonan 2. osakilpailu (L/T)

Susirajan Petanque Joensuu
Susirajan Petanque Joensuu
Susirajan Petanque Joensuu
Viro
Tyrvään Petanque

La 28.7.

Naisten SM-sarjan finaalit (L/T)
VIRO-SUOMI -MAAOTTELU (L/T)

La 28.7.
La 28.7.

Vammala Open (PR/D)
Meripäiväturnaus
- Naisten duppeli (PR/D)
- Miesten duppeli (PR/D)

La 28.7.
La 28.7.

Pitsiturnaus (PR/D)
Mikkeli-trippeli (PR/T)

PUHELIN

050-5963855
0500-720404

Karhu-Petankki Kotka
UTU-Petankki Rauma
Droppi Petanque Mikkeli

ELOKUU
La 4.8.Su 5.8.
La 4.8.

La 11.8.

PM-kilpailut (L/T)
TUL:n Mestaruuskisat
- Naisten duppeli (PR/D)
- Miesten trippeli (PR/T)
Duppeli (PR/D)

La 11.8.
Su 12.8.
La 18.8.Su 19.8.

Waltikka-turnaus / KOP 10 v. (PR/T)
Sinfonia Petanque / LB duppeli (PR/D)

La 18.8.
La 25.8.Su 26.8.
La 25.8.
La 25.8.
Su 26.8.

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

Göteborg Ruotsi

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

040-7402161
050-5963855
040-5582022

Pelimanni-duppeli (PR/D)

Petanque Club de Pori,
Eero Ravantti
Droppi Petanque Mikkeli

Yleisen SM-sarjan finaalit (L/T)
Ykkösdivisioonan finaalit (L/T)
Patonkipetankki (PR/T)
KOO-VEE -duppeli (PR/D)

KOO-VEE Tampere
KOO-VEE Tampere
KOO-VEE Tampere
KOO-VEE Tampere

050-3039407
050-3039407
050-3039407
050-3039407

La 1.9.

EPA-trippeli (PR/T)

La 1.9.
La 1.9.
La 8.9.
La 8.9.

Yli 60-v. duppeli (PR/D)
Pallo Hukassa (L/T)
15. Pori Open (L/D)
Sommelo Open (PR/D)

La 15.9.

Ruska-duppeli (PR/D)

Espoon Patonki,
Jallu Nieminen
Karhu-Petankki Kotka
Turun Petanque-Seura
Petanque Club de Pori
Koski-Kuula Kuusankoski,
Ahlroth
Karhu-Petankki Kotka

Ke 26.9.Su 30.9.

Yleiset MM-kilpailut (L/T)

Monaco

SYYSKUU
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0400-419371
02-2485519
040-5582022
040-748039

...Mestareiden liiga
Päänsä hillinnyt Helsinki Boule ratkaisi finaalipaikan itselleen. Sitäpaitsi Kouvosen aloittaman
sodan Boule hoiti taktisesti kypsästi. Kouvosen
suuttumiseen ja kommentointiin vastasi vain
vaihtopenkillä istunut Poikolainen. Muu jengi ei
puhunut mitään vaan häipyi kentän toiselle puolelle keskittymään omaan peliin. Ovela temppu
Helsinki Boulelta. PSC Järvenpään kilpailuvaliokunnan edustaja Veli-Matti Myllymäki kommentoi suojattiensa esitystä:
- Tähän on vaikea sanoa mitään.

TOINEN VÄLIERÄPARI
SLP VS. PSC III
Ensimmäisessä pelissä Palmqvistin porukka
sai selvästi turpiinsa. Vaikka Soikkelia tuurannut
Marko Jakonen on tunnettu nimenomaan erinomaisena asettajana, on hän hyvänä päivänä
tehokas ampuja. Jakosen tähtäin olikin ollut
kohdallaan pitkin päivää.
SLP:n Antti Lehtosen otteissa näkyi hienoinen
pelaamattomuus. Pelisuoritukset itsessään olivat
suhteellisen hyviä mutta tekniikka oli viime
kesään verrattuna jäykkää niin asetuksessa kuin
ammunnoissakin. Tosin tarinat kertovat hänen
aikeistaan hankkiutua kevään mittaan kisakuntoon, taitoahan kaverilla on yllin kyllin.

II ERÄ
Toinen peli mentiin selkeästi SLP:n tahdissa.
Asettajana pelannut Jukka Virtanen leveilikin
asioiden sujuvan suunnitelmien mukaan.
Kolmas peli ratkesi alkukierroksilla. PSC
karkasi pahaan johtoon, jota hyvin tsempannut
SLP ei pystynyt kuromaan umpeen hienosta
noususta huolimatta. Niinpä koko talven ahkerasti treenannut ja kisaillut Soikkelin poppoo
eteni finaalipeleihin.
FINAALITEURASTUS

Kentän laidalla tyyliteltiin sanonta, että
tulokasjoukkueellakin oli mahdollisuutensa mutta
vastapuolen tekninen, taktinen ja henkinen
tietämys, kokemus ja rutiini oli vielä aivan liian
kova pala purtavaksi.
PRONSSIOTTLU LÄISKITTIIN !
Pronssiottelun turhautunut Kouvosen jengi
hävisi puhtaasti Henri Palmqvistin SLP:lle. Tosin
varsinaiset Mestareiden liigan pelaajat Lehtonen
– Virtanen oli vaihtunut Palmqvistin viereltä
pelureihin Marko Aalto – Tuukka Ylönen.
- Virtanen ja Lehtonen eivät viitsineet odotella
montaa tuntia yhden pronsiipelin vuoksi. Otetaan
sitten muuta porukkaa tueksi.
SIRO IS BACK IN BUSINESS
Päivän varsinainen onnistuja oli kuitenkin
Juuso Siro. Kaikesta urheilusta tuttu ketsuppiilmiö purkautui ja Herra Siro pelasi ampujana
kuten takavuosina. Sirollahan on pitkään ollut
vaikeuksia ampumisen kanssa. Tekniikkavirheen
myötä karissut itseluottamus riesasi kaveria
koko viime kauden.
Koko päivän jatkunut tasaisen varma työskentely jäi sijoituksia ajatellen turhaksi mutta
nostatti varmasti itseluottamusta tulevia koitoksia
ajatellen.

Kallion Kirkkaan
asettaja Mikko Lehto
& ampuja Pauli
“Pave” Piiparinen

Varsinainen finaali olikin sitten teurastusta.
Boule ei antanut toiselle PSC:n jengille mahdollisuuksia vaikka ampuja Jakonen pelasikin erinomaisesti. Vuoden 2001 Mestareiden liigan
voitto Helsiki Boulelle.
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HALLITUKSEN KOKOUS 19.5
Pasilan hallissa pidettyyn kokoukseen
osallistui suurin osa hallituksen edustajista.
Hannu Laukkanen vastaa aiemmman
liittokokouksen päätöksen mukaisesti tästä
lähtien liiton virallisen puolen internet-sivujemme ylläpidosta, hallituksen virallisesta
tiedottamisesta ja itse sivujen ulkoasusta.
Äkämystynyt Jukka Pöyry vetäytyi liiton
toiminnasta. - Onneksi hän tuli myöhemmin
takaisin.
Päätoimittaja Jyrki Matikaisen jatko jäi auki.
Alunperin hänet valittiin tekemään ensimmäinen
lehti. Alustavat jatkoneuvottelut käytäneen 30.5
tiedotusvaliokunnan kokouksessa.
Lahti Boule haki liiton tukea pétanquen lajiesittelyyn. Lahti Boule aikoo olla mukana valtakunnallisten Lahtimessujen yhteydessä. Hallitus oli
myötämielinen aikeelle ja alustavasti myönsikin
3000 markkaa tukea. Tosin esitys tulee valmistella asianmukaisesti PR-valiokunnassa.
Vuoden 2001 Lahden SM-kisojen työvaliokunnan edustaja J. Pöyry informoi hallitusta
kisojen järjestelyiden etenemisestä.
Työt etenevät aikataulun mukaisesti. Tosin lisää
talkootyöläisiä kaivattaisiin kipeästi, joten hallitus
toivookin, että vapaaehtoiset ilmoittautuisivat
joko J.Pöyrylle tai SM-kisojen kilpailupäällikkö
Jari Niemiselle.
SPL on neuvotellut lahtelaisen hotelli Salpauksen kanssa sopimuksen petankistien majoittamisesta SM-kisaviikolla. Hotelli tarjoaa majoituksen hintaan 170 markkaa yö. Lisäbonuksena
kisojen järjestelyväki saa käyttöönsä hotellista
huoneen veloituksetta. Näin liittomme säästää
tuhansia markkoja. Tosin ilmaishuoneiden määrä
on sidottu petankisten määrään. Liittohan on
lupautunut majoittamaan mm. kisojen tuomarit.
Henri Palmqvist valittiin uudeksi jäseneksi
työvaliokuntaan. Perusteluna nimitykselle on, että
Palmqvistin johtaman valmennusvaliokunnan asiat
ovat läheisessä yhteydessä työvaliokunnan
kanssa. Joten asioiden joustavuuden kannalta
nimitys katsottiin tarpeelliseksi.
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Hallitus joutui viime tipassa muuttamaan
kilpailuvaliokunnan esitystä Espoon Peesin
järjestämien mestaruussarjan karsintojen kilpailumuodon osalta. Alkuperäinen kilpailuvaliokunnan
esitys todettiin liiton kilpailusääntöjen vastaiseksi.
Kulukorvaussäännöstöä ja käytäntöä ajanmukaistettiin ja epäselviä tapauksia tarkennettiin
verohallinnon ohjeiden mukaisiksi.

Tiedotusvaliokunnan
kokous 30.5
Kokouksessa käsiteltiin nettisivujen
kohtaloa ja niiden sisältöä. Lauhtunut Webbimestarimme J.Pöyry ja pääsihteeri Hannu
Laukkanen sovittelevat kiistojaan ensi
tilassa. J.Pöyry tulee näillä näkymin jatkamaan webbimestarina. Isompia remontteja
internet-sivustoihimme ei tulla lähiaikoina
tekemään.
Päätoimittaja Jyrki Matikaista tullaan esittämään seuraavassa hallituksen kokouksessa
jatkamaan toimessaan kuluvan vuoden loppuun.
Tullaan esittämään, että liitto ostaisi J. Pöyryltä
koulutuspaketin lehden päätoimittajalle Pagemaker-ympäristössä työskentelemisestä.
- Pyrkimys on nostaa lehtemme teknistä
laatua ja viime kädessä vähentää kustannuksia.
Lehden julkaisua päätettiin siirtää kahdella
viikolla. Näin lehteen pystytään sisällyttämään La
Mayonnaise-turnauksen reportaasi ja ensimmäinen SM-sarja-kierros. Lehti pyritään saamaan
pelaajien käsiin ennen Lahden SM-kisoja.
Erorumbauhkailu hallituksessa jatkuu. Kilpailuvaliokunnan pj. Esa Saastamoinen on 30.5
ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Eron taustalla
on sovittelemattomat näkemyserot taannoisen
SM-karsintojen kilpailumuodosta ja siitä miten
ne olisi pitänyt järjestää.
- Hallitushan muutti kilpailuvaliokunnan esitystä
kilpailumuodon osalta.

...JA MUITA KIEMUROITA
Hallituksen sisäistä tiedonkulkua niin eri
valiokuntien, pääsihteerin, webbimestarin kuin
päätoimittajan välillä selkeytettiin. Tästä lähtien
jokainen valiokunta on velvollinen toimittamaan
päätoimittajalle jokaiseen lehteen lyhyen yhteenvedon valiokunnan asioista. Päätöksellä pyritään helpottamaan päätoimittajan työsarkaa kun
hän yrittää metsästää milloin mitäkin infoa eri
valiokuntien vetäjiltä.
Väki on ollut käärmeissään, ettei internetsivuiltamme löydy hallituksen kuulumisia. Vastedes
J.Pöyry voi julkaista hallituksen päätökset
sivuillamme. Ne toimittaa hänelle Hannu Laukkanen. Mutta liittohallituksen virallisten päätöksien
pöytäkirjat tulee ensin tarkastaa. Käytännössä
kahden päivän varoajan jälkeen hallituksen
kokouksesta, Jukka Pöyry voi julkaista ne
hallituksen virallisina päätöksinä.
Pääsihteeri Hannu Laukkaselle päätettiin
perustaa lehteen oma palstansa. Siinä hän informoi omasta näkökulmastaan liittomme asioita.
Niinikään Henri Palmqvistin vetämän valmennusvaliokunnan kuulumisille varattiin palstansa.
Päätoimittaja tulee myös julkaisemaan tärkeimmät päätökset, kuulumiset ja kiemurat lehdessä.

.
Kilpailuvaliokunnassa joukkoero
Kilpailuvaliokunnan edustajat puheenjohtaja
Esa Saastamoinen, jäsen Jukka Salminen ja
asiantuntija Veli-Matti Myllymäki ovat jättäneet
kirjallisen eronpyynnön tehtävistään. Eron taustalla on em. hallituksen päätös, joka muutti
kilpailuvaliokunnan esitystä taannoisten mestaruussarjakarsintojen osalta. Eroaikeessa olevat
tuntevat saaneensa epäluottamuslauseen hallitukselta.
Tällä hetkellä kilpailuvaliokunnassa on jäljellä
aiemmin hallituksesta eronnut Ismo Ristolainen ja
ainoana hallituksen jäsenenä Harri Koivunen.
Hallitus tulee ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta kilpailuvaliokuntaan saadaan tuoretta
verta ja uusi vetäjä. Ainakin Jari “Jallu” Nieminen
ja Matti Törrönen ovat alustavasti ilmoittaneet
halukkuutensa tarttumaan ruoriin.

Muita tiedotuksia
Seija Tikka pyytää seuraihmisiä ja järjestövastaavia tuomaan esitteitä ja tiedotteita seuroista ja niiden toiminnasta Lahden SM-kisoihin.
Pyrkimyksenä on jakaa informaatiota niin ohikulkijoille kuin lajimme vaikuttajille
toiminnastamme.
Myös päätoimittaja tutustuisi mielellään
maaseutujen toimintaan. Tiedotusvaliokunnan
määrärahat ovat rajalliset, joten SM-kisaviikko
olisi kätevä ja edullinen keino suorittaa ns.
maaseuturetki.
Aikautaulullisista syistä niin puheenjohtajan,
pääsihteeri Hannu Laukkasen kuin valmennusvaliokunnan palsta jäivät tästä lehdestä pois.
Seuraavassa numerossa ne tulevat olemaan.
Valmennusvaliokunta
- Junioreiden Eurotapahtuma 2001
Maajoukkueringin seitsemästä juniorista kuusi
lähti Ranskaan Shedaniin maajoukkueleirille 2326.6 väliseksi ajaksi.
Siellä pidetään junioreiden kv. singeli ja
trippelikilpailu. Singeliin on ilmoittautunut 349
pelaajaa ja trippeliin kymmenen joukkuetta
ympäri maailmaa. Pelireissun vetäjänä ja Suomen joukkueenjohtajana toimii valmennusvaliokunnan jäsen Arto Savolainen.
Mukana on Suomen junioreiden virallinen
maajoukkuerinki.
I Jengi: Henri Myyryläinen yhdessä Jussi
Lehden ja Henri Lukan kanssa.
II Jengi: Pontus Vainionpää, Markus Sohlman,
Jussi Savolainen
Maajoukkuepelaajille
alkoholinköyttökielto
Suomen maajoukkuepelaajat eivät saa kilpailupäivän aikana nauttia alkoholia. Kielto on
voimassa tästä lähtien ja päätoimittajan vahvistamattomien tietojen mukaan määräyksestä on
informoitu edustuspelaajiamme.
Ensi vuonna rinki kenties laajenee.
- Joten sinne haluavien on hyvä tietää mitä
vastedes sallitaan ja mitä ei.
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KUULUMISIA PORISTA
Reportaasi Harri Kankaanpäältä

kuva:
-Harri
Kankaanpää

Ylempään loppusarjaan
pääsivät:
Viljo Stenberg, Eero Ravantti, Joni Soini, Tarja Roslöf,
Tuomo Lehtinen, Seppo Vihavainen, Harri Kankaanpää ja
Raimo Vesterlund. Kaikki paitsi
Kankaanpää ja Vesterlund olivat
jo runkosarjan 8 parhaan joukossa, joten arvotullakin systeemillä päästiin karsimaan runkosarjasta loppusarjapaikat kohASETUS BY
tuullisen oikeudenmukaisesti.
EERO RAVANTTI
Loppusarjassa taas pelattiin
sijoitukset suorana cuppina
ottaen huomioon runkosarjan
sijoitukset, eli 1 sijoitettu vas.
taan 8 jne. ja
Pétanque Club de Pori ry järjesti talvikautällä
systeemillä
mentiin
loputkin cup-kierrokset
della 15 kilpailun yleisen avoimen sarjan.
ilman arvontoja
Sarja pelattiin duppelina arvotuin parein.
Semifinaalissa olivat vastakkain Stenberg –
Eli kilpailuun ilmoittautuneet arvottiin
Kankaanpää
ja Lehtinen – Soini.
pelipareiksi joka kilpailun alla. Kilpailuista
Suuremmitta yllätyksittä finaaliin menivät Stensai pisteitä sijoituksen mukaan ja näin
berg
ja Lehtinen.
ratkaistiin runkosarjan paremmuusjärjestys.
Viljo Stenberg voitti 13-7 Tuomo Lehtisen .
Hopean ratkaisi Kankaanpää 13-9 Soinia vasLoppupisteistä karsittiin kolmen huonoimman
taan.
kilpailun pisteet, eli muutaman poissaolon vaikuKohtalaisen odotettu
tus pyrittiin eliminoimaan. Loppujen lopuksi tällä
ratkaisu kun otetaan
ei ollut vaikutusta kuin kahden peräkkäisen
huomioon se seikka että
pelaajan keskinäiseen järjestykseen .
Stenberg-Lehtinen
Myöskin peliparien arvonta toimi näin pitkäs- edustavat seuraa SMsä sarjassa kohtuullisen oikeudenmukaisesti
sarjassa ja Kankaanpää
runkosarjan loppupisteiden valossa.
– Soini divarissa.

Petankin
talvisarja
Ulvilan
hallissa

Kuusitoista parasta pääsi loppukilpailuun, joka
pelattiin 4-kuulan singelinä.
Neljällä kuulalla koska siinä tuli pelillisesti
parempia otteluita eivätkä pelit menneet pelkäksi
vierittämiseksi, kuten singelissä niin monesti käy.
A-lohkossa pelasivat runkosarjan 1, 8, 9 ja
16, B-lohkossa 2, 7, 10 ja 15, C-lohkossa 3, 6,
11 ja 14 sekä D-lohkossa 4, 5, 12 ja 13 sijoille
sijoittuneet.
Kustakin lohkosta pääsi 2 ylempään loppusarjaan ja 2 alempaan sarjaan 3 pelikierroksen
jälkeen.
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Talvisarjan
tulokset,
8 parasta:
1.Viljo Stenberg
2.Tuomo Lehtinen
3.Harri Kankaanpää
4.Joni Soini
5.Seppo Vihavainen
6.Raimo Vesterlund
7.Tarja Roslöf
8.Eero Ravantti

RITVA
PELTOMAA

Bouledromi avattu Käpylään
Pääkaupunkiseudulle on
saatu viihtyisyyden kriteerit
täyttävä pétanquepuisto
v apétanquepuisto.. A
Av
jaiset olivat yleisömenestys.
Hankk
een takana on SLP
Hankkeen
SLP..

Kaikki tilaisuudessa olleet ohikulkijoita
myöten kehuivat miljöötä erinomaiseksi.
Kentät ovat tyylikkäästi aidatut ja valaistut.
Ratoja ympäröivät pöydät ja tuolit, joista on
mukava asiantuntea lajiamme. Paikka
vihittiin käyttöön 6.6 klo 18.00
Paikka on tosin hieman syrjässä mutta toivotaan, että petankistitkin innostuisivat käyttämään
sitä edes joskus. Ainakin kisoja siellä olisi loistava
järjestää. Tavallaan parasta juhlassa oli se, että
suurin osa paikallaolijoista oli muita kuin aktiivisia
lajin harrastajia. Siemeniä on kylvetty. Myöhemmin nähdään miten on sadon laita.
Juhlapuheitaan pitivät ne, joiden niitä kuuluukin
pitää. Koskela-Seuran pj. Riitta Kämppi epäili
bouledromin ja eritoten sen valaistuksen lisäävän
alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä ja vähentävän
epätoivotun aineksen pesiytymistä tienoolle.
Seppo Nuuttila
kiinnitti puheessaan
aiheellisesti huomiota
lajimme vääristyneeseen ikäjakaumaan.
Nuoria on liian vähän.

- Toivottavasti tämäkin paikka ja tilaisuus
houkuttelisi junioreita lajiimme, Nuuttila toivoo.
Hankkeen ideana on tarjota lapsiperheille
miellyttävä paikka harrastaa yhdessä.
- Petankki tarjoaisi ihmiselle loistavan harrastuksen ja urheilumuodon aina kehdosta hautaan.
Puheenjohtajamme vihki radat käyttöön
perinteisin menetelmin, eli pirskottelemalla pastista pitkin tanteretta.
- Elämäni ensimmäinen kerta, hän päättää.
Loistavan sään siivittämänä ihmiset viihtyivät
paikalla iltamyöhään. Kutsuvieraana ollut näyttelijä Heikki Kinnunen jäi pelailemaan huvikseen
vielä pitkälle aamuyön tunteihin yhdessä tunnetun
veljeskansamme lajivaikuttaja Peter Kulmin
kanssa. Kulm ihastui paikkaan ja halaji Viroon
samanlaista.
- Vaikeaahan se on. Meillä Virossa on lisenssipelaajia vain noin sata.
Ratoja on kahdeksan. Ne ovat rajattuja
kunnollisin tukein. Myös SM-kisoista tutut
pistelaskurilappuset ovat vakiovarusteena. Itse
kentän ympäriltä löytyy puistokäytäviä, joilla
ainakin sivukierteillä saadaan mielenkiintoisia
lopputuloksia.
Pääkentät olivat vielä vaativaan kilpailukäyttöön sopimattomat mutta niitä tullaan jalostamaan
asianmukaisiksi.
- Sadetta ja käyttöä, jotta maapohja saadaan
kovaksi. Sitten siihen tökätään sepeliä. Jos
tuohon mössöön sitä nyt kylvettäisiin, se ei
kovettuisi siitä ikinä, hankkeen puuhamies ja
alulle panija Henri Palmqvist valotti.

Outi Raitasuon ensimmäiset fanit
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...Käpylän bouledromi
UNELMISTA TOTTA
PÉTANQUE TODELLAKIN
YHTEISKUNTAKELPOISTAA
Kentän liepeillä notkuvat paikalliset
“roistonalutkin” saatiin innostumaan lajista.
Puoli tusinaa viisitoistakesäisiä riiviöitä oli
asukkaiden mukaan vastuussa suurinpiirtein
kaikesta pahasta mitä Käpylän omakotitaloalueella on tapahtunutkaan. Ilmeisesti juuri
kyseinen bandiittilauma oli sotkenut kentäntyökaluvaraston graffitein, tai tarkkaan ottaen,
tagein
Aluksi jäpikkäät pelasivat omia pelejään
eivätkä kaivanneet ketään ympärilleen. Sivusta katsellen alun hapuilun jälkeen kaverit
näyttivät hyvinkin innostuneilta. Lopuksi
kinasteltiin ken joutuisi alentumaan lainakuulien palauttajaksi.Niinpä peluutimme heillä
viimeisen kierroksen, jonka häviäjä joutaisi
kuulapojuksi. Miehen ottein hävinnyt kaveri
kiikutti kuulat takaisin. Jengi lupasi pelata
vielä myöhemminkin. Siemen on kylvetty.
- JM

Satu Silv
o pieksi
Silvo
vastustajan
ykkösen
Kinn
usen
Kinnusen
mennen tullen.
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Näytösottelun pelasivat
Käpylän omat
miehet. Arttu
Poikolainen &
Heikki Kinnunen vs. Marko
Aalto & Satu
Silvo.

Jännä yhteensattuma. Oulusta Kimmo
Melamies lähetti briefin, jonka avulla bouledromi saataisiin aikaiseksi mihin vain. Se ei maksaisi seuralle muuta kuin hieman viitseliäisyyttä. Pääkohdat ranskalaisin viivoin.
- Katso osoitteesta http://www.ouka.fi/
lahidemokratia/asukasyhteisot.htm asuinseutusi
asukasyhteisö ja tee aloite. (Yhteystiedot näkyvät
samalla sivulla)
- Myy ajatus asukasyhteisölle ja mainosta
seuraasi. Lajiesittelyitä, peli-iltoja, ohjatttua
toimintaa jne..
- Liikuntalautakunnalla on valmiita tyyppipiirrustuksia kunnollisen maapohjakentän
rakentamiseen.
- Asukasyhteisöllä on henkilösuhteita niin
päättäjiin kuin kunnallispomoihin. Ja tietoja eri
rahoituskanavista. Asukasyhteisön toimihenkilöt
voivat auttaa seuraasi jos tarvittavat suhteet
puuttuvat.
- Asukasyhteisöjen aktiivit saattavat innostua yhteisistä talkoista.
- Liikuntatoimilta on mahdollista saada
rakennusavustusta.
- Puistotoimi kannattaa puhua mukaan.
- Mainosta joka instanssissa kuinka halvaksi kentän rakentaminen tuleekaan. Esimerkiksi VR:lta on mahdollista saada pilkkahintaan
vanhoja ratapölkkyjä tai kaupungilta lahosuojattuja sähköpylväitä kenttien reunoiksi jne...

3.7 - 8.7 SM-KISAT, LAHTI - INFOA

Kilpailulajit:
Sekaduppeli, singeli, duppeli ja kuninkuuslaji trippeli.
Uutena yksilölajina on mukana ammunta. Siinä on viisi eri tehtävää, joihin jokaiseen ammutaan neljältä eri
matkalta. Heittoja tulee siis kullekin kilpailijalle 20. Yhdestä heitosta saa pisteitä 0, 1, 3 tai 5. Maksimipistemäärä yhdestä suorituksesta on näin ollen 100. Epävirallinen Suomenennätys vuodelta 2000 on 41 pistettä.
Pelitavat:

Muuta:

Kussakin lajissa pelataan ensin yksi tai useampia cirkel-poulekierroksia. Jury päättää asiasta olosuhteiden mukaan. Jatkopelit cup-muotoisena. Juniorisarjassa saatetaan käyttää muitakin pelitapoja. Ammunnassa jokainen osallistuja tekee yhden suorituksen
ja parhaat pääsevät loppuotteluihin.

Kaikilla joukkueilla tulee olla yhtenäinen
peliasu. Tämä tarkoittaa vähintään samanlaista paitaa/takkia. Vain tuomarit voivat
antaa luvan poiketa säännöstä sääolosuhteiden mukaan.

Ravintolapalvelut:

Kilpailupäällikkö ti-pe:
Jallu Nieminen

Majoituspalvelut:

Kilpailupäällikkö la-su:
Harri Koivunen
Tuomarit:
Matti Huhtakangas
Juha Komsi
Hannu Laukkanen
Ole Nyberg
Jukka Salminen

Menuet Heinonen

TERVETULOA!

Lisätiedot:
Jukka Pöyry
050-5963855
jpoyry@sci.fi

Hotelli Salpaus Lahti,
puh. 03-3393911
Rautatieaseman vieressä, lähellä
keskustaa, noin 2 km pelipaikalta.
Hinnat varauskoodilla
"Petanque SM":
- Yhden hengen huone
(loppuunmyyty)
- Kahden hengen huone 340 mk / yö
- Kolmen hengen huone 440 mk / yö

Suomen Petanque-Liitto ry
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TIPUKISAT

I. Kankare ja päivän maestro
Antti Riihikanto finaalissa

M YLLYPURON TIPUKISAT KÄYTIIN LINNAN PETANQUISTIEN
EDUSTUSJOUKKUEEN TAHDEISSA !

UUDEN

Sama sävel kuten aina ennenkin. Kentät olivat helpot asettaa ja vaikeat ampua. Matala
asetus oli varmin, niinpä porteita ei juuri päässyt näkemään.Katsomossa heräsikin
nopeasti vilkas arvokeskustelu siitä, miten tätä peliä tulisi pelata. Periaatteessa ns.
oikeaoppiseen, rautaiskuun, ammuntasuoritukseen pyrkivä antoi mummunvierittäjälle
etumatkaa kohtuuttomasti. Kauniisti pelaavat putoilivatkin pois kuka ennemmin, kuka
myöhemmin.

Antti Riihikanto voittaa
meitä jälleen!
Päivän mies oli niin vastustajien kuin omien
joukkuetovereittensa mielestä come backiä
pelikentille tekevä Antti Riihikanto. Linnanpetankistien mestaruussarjajoukkueessa yhdessä
ampuja Ilkka Kankareen ja puhdasverisen
asettajan Jarmo Heiska Heinosen pelaavan
Riihikannon suoritukset olivat tasaisen varmoja.
Paikka paikoin jopa loistokkaita. Finaalipaikka ei
herennyt helpolla, takanapäin oli varsinainen
thrilleriottelu Mikkelin Droppiporukkaa vastaan,
joka käännettiin niukasti 13-12 Hämeenlinnaan.
Mikkeliä vastaan peli olisi voinut loppukuulissa
kääntyä kummalle hyvänsä mutta niin vain Hämeenlinnan miehet korjasivat voiton kotiin.
Pienestä kiinni.
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Myös PSC- Järvenpään Kouvonen - Siro Holopainen sai jo aiemmin tunnustaa Hämeenlinnan paremmakseen.
- Hyvin se Riihikanto pelasi. Olisimme kyllä
voittaneet jos oltaisiin parissa paikassa osuttukin
johonkin tai edes päästy lähelle, Kouvonen
tokaisi ilmeisen kiukkuisena.
Päätoimittaja kyseli Riihikannolta tuntemuksia
voitetun finaalin jälkeen.
- Kun olen ollut pois niin monta vuotta, ajattelin, että mitähän tästäkin seuraa kun yritän tulla
takaisin. Nuo kaikki Kouvoset ja Kankkuset ja
Paasot ovat tahkonneet ties miten kauan. Eipähän se ole muuttunut miksikään, samaa tahkoamista kuin aina ennenkin.
Ennen Riihikanto oli kuuluisa porteistaan, ne
ovat vuosien tauon takia vielä näkemättä. Myös
ammunta on selvästi ruosteessa kaverin tasoon
nähden, semmoista

...KAUDEN AVAUS SUORITETTU
jäykkää puurtamista. Mutta eiköpähän seikka
kesään mennessä vetristy.
Heinosen ja Kankareen vuolaaseen vuoropuheluun, omia onnistumisia ylikorostava
psyykkaustaktiikka toimi loppuun saakka.
Miska Nieminen kommentoi katsomosta.
“ Shown Idea on niskalenkittää vastustajasta henkinen yliote ja samalla lievittää
omaa jännitystä.”
Päätoimittajan silmin nähtynä Mikkelin
Droppi-jengin peli oli hyvinkin hermostunutta.
Toisaalta ottelu oli luonteeltaan pitkä, tasaväkinen jännitysnäytelmä.
Hämeenlinnan miehet kohtasivat finaalissa
PSC-Järvenpään Soikkeli - Linteri - Kallio.
Porukan otteet ovat pitkin alkavaa kautta
olleet hyviä. Mitalisijoituksia on tippunut niin
kisoista kuin kisoista, joten pikkuhiljaa muidenkin aivoon alkaa iskostua, että jälkiselitys
puuntakaa yllättämisestä ontuu.

Seniori Leinilä on edelleen vaarallinen.
Hitaan pelin mestari vieritti pronssia.
Nyr
asta-argumentti:
Nyrpeä
peä vvasta-argumentti:
“ Vai m
uka samaa
muka
oamista vuodesta
tahkoamista
tahk
toiseen... Odottak
oonpahan
Odottakoonpahan
vain kunhan jengi on
kesällä tikissä niin johan
nähdään kuka on kunnossa
yt
jättänyt
ja kuka on jättän
pelaamatta. Sitten
tarjoillaan kuumaa löylyä
suut ja silmät täyteen...”

Lehtinen & Stenberg tappiollisen pronssiottelun jälkeen

JJuor
uor
u:
uoru:
- Tipukisoissa joidenkin
pelaajien alk
alkoholinkäyttö
oholinkäyttö
on kuulemman m
ukaan
mukaan
aiheuttan
ut siinä määr
in
aiheuttanut
määrin
pahaa vver
er
ta, että kännissä
erta,
pelaamiseen tullaan
keksimään vvastalääkitys
astalääkitys
astalääkitys..
Ilmeisesti liiton virallisen
kilpailukalenterin alaiset
kisat tullaan alistamaan ns.
nollatoleranssiin.
- Saapa nähdä miten se on
mahdollista käytännössä
alv
oisi ja miten.
alvoisi
kuka sitä vvalv
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...TIPUKISAT
KUKA MITÄ
TIPUKISOISSA?
Päivän Tyylikkäimmän huonon
heiton suoritti PSC Marko Jakonen.
Hän päätti 12-12 tilanteessa ampua
mummunvierityksen. Kuti heitti noin
puolitoistametriä linjasta. Jakonen
repesikin nauruun:
- Hei näittekste? Se ei ollut siellä
päinkään !

Jar
kk
o Kallio
arkk
kko
Kallio,, asettaja
PSC:N JJ.Kallio
.Kallio

- Me häviämme jos sinä et osu.
- Mutta en minä osu ja te ette ole
osuneet ikinä.
- Ei se mitään. Kanttiinissa on vielä
jäljellä kahvia ja pullaa.

Pitkän päivän onnistunut iiltapuhde

Joukkueenjohtaja Soikkeli myönsi parhaimman iskukyvyn kadonneen finaalijännityksen
vuoksi.
- Finaalipelin alussa puristettiin kuulaa ja
sitten kun päästiin peliin mukaan, etumatka oli
liian pitkä.
Se on tietysti hyvä, että näitä finaalipaikkoja
kokemattomalle jengillemme kertyy. Saadaan
arvokasta kokemusta jatkoa ajatellen. Ensi
kaudesta tulee mielenkiintoinen, Soikkeli kertoili.
Finaalin viimeisellä kierroksella PSC:n välipelaaja Linteri suoritti aivan uskomattoman hienon
asetuksen. Jotenkin kuula jengansa ansiosta
puikahti kahden etukuulan läpi, kolmannen
kuulan taakse piiloon, ykkoseksi. Katsomosta
joku huudahtikin spontaanisti:
- Ei välttämättä vallan huono!
Täydellisyys ei kuitenkaan riittänyt. LP:n Antti
Riihikanto kuittasi tilanteen aivan yhtä älyttömän
hienolla iskulla ja sinetöi voiton Hämeenlinnaan.
- Hyvä Antti, kaksi pois ja jättö. Ei hullummin...

Eräs vastustajan taktiikkaan myrtynyt
kommentoi heidän haluaan toivetta
pelata pitkää.
- Niin niin ja just joo. Pelatkaa vain
pitkää. Ei tarvitse osua kun ei pääse
lähellekkään.
Tiukka tilanne ja ampujaa jännittää.
- Tuntuu vaikealta.
- Jos osut niin minä ostan jäätelön.
Kaveri ylittää itsensä ja kyselee
jäätelön perään.
- Joo, mä söin sen jo.

Par
in
arii reikää takana, joten välipelaaja Linter
Linterin
olisi
onnistutta
onnistuttavva. Hopeaa
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AVOIMET MESTARUUSSARJAN KARSINNAT / 20.5 / 2001
JÄRJESTI ESPOON PEESI RY.
EP
AN HOKKANEN & SAARI & HAK
ONEN
VS
EPAN
HAKONEN
VS.. “DON” GRIPENBERGIN HKI
BOULE 2

A

voimiin karsintoihin osallistui yhteen
sä 23 joukkuetta.
Vaikka järjestäjät olivat
mananneet ilmojen ruhtinaita
urheilutapahtuman tueksi olivat
jumalat jälleen meitä vastaan.
Jokavuotisen seurojenvaihtorumban seurauksena paikalla oli
tälläkin kertaa selkeitä ennkkosuosikkeja. Vahvimmat nousivatkin mestikseen.
Henri Palmqvist on vaihtanut
jengiä. Hän pelaa tänä vuonna
Marko Aallon ja Tuukka Ylösen
kanssa. Vaikka alkupouleissa
SLP kärsikin yhden peräti 13-0
tappion, tiimi varmisti ensimmäisenä nousunsa.
Uuden seuran Helsingfors
Petanque Klubin Sinnemaa Paaso - Joachim Erikssonin peli
kangerteli mutta taitotaso riitti
useiden tiukkojen vaiheiden
jälkeen jatkoon.Esimerkiksi
KOOVEE pieksi kamratenit
toisessa poulessa mennen tullen
13-2.

LP II:n Simo Olkinuora - Jani Saarinen - Mika Metsä-Eerola
nousi mestaruussarjaan. Hyytävän kylmästä ilmasta huolimatta
LP ampui rohkeasti ja hyvin.
KOOVEEN Reijo Taka-Eilola - pelasi vakuuttavaa peliä ja
nousi. Asettaja Taka-Eilola pisti snadin kymppiin ja pelasi aina
lähelle. Monet joukkueet olivatkin Eilolan asetusten kanssa
helteessä ja sitäpaitsi KOOVEEN ampuja oli tehokas poistaja.
- Se ampuu pitkälle hyvin, katsomosta kerrottiin.
Hurja kamppailu käytiin viimeisestä viidennestä paikasta.
Vastakkain Susirajan Petanquen Anssi Viinikainen - Jari Lukkarila. Peli päättyi vasta klo 23.30. Takana oli molemmilla joukkueilla hävitty cup-kierros ja asetus-ammuntakisa. Tiukassa finaalissa oli vahvoilla hyvillä asetuksilla. Säkkipimeässä osuminen oli
arpakauppaa. Hki Boule 3 oli jo 11-8 johdossa mutta Joensuun
miehet väänsivät viimeisen SM-sarjapaikan 13-11.

PAHA TILANNE

Pétanque 2 1

PEESI TRIPPELI

Susirajan
Petanquen Anssi
Viinikainen selvittämässä tietään
mestikseen.

Mites jäässä ?
1. Unohda
nostot. Porteet
syövät kylmienlihasten energiaa.
2. Muuta
taktiikka asetusvoittoiseksi
3. Pyri ratkaisemaan ottelu
heti alkuunsa,
jotta pääset
takaisin
lämmittelemään.
4. Ykkösasetuksen
merkitys kasvaa.
5. Jos olet
teknisesti “heikompi” mutta
joukkueesi on
varustettu
pilkkihaalareilla,
pelaa hidasta.
6. VVaro
aro
alkulämmittelyssä
nostamasta
hikeä pintaan.

2 2 Pétanque

Kankkunen

J. Heinonen

I. Kankare

PEESI TRIPPELI 19.5 2001
Vuosittainen Peesi-trippeli
järjestettiin Espoon
leppävaarassa. Kentät olivat
kerrankin urheilulajillemme
kohtuullisen mielenkiintoiset.
Jaaha. Ne samat, jotka aina voittavat, voittivat jälleen. Koko päivän
alivirittyneisyydestä kärsinyt Poikolainen - Stenberg - Lehtinen piestiin
finaalissa. Koulukiusaajina kunnostautuivat I. Kankare - S. Kankkunen Jarmo Heinonen, joten kilpailun voitto
Linnan Petanquisteille. Heinonen
valaisikin päätoimittajaa, että olipa
kyseessä mikä finaali hyvänsä, sinänsä
hyvin onnistunut yllätysjoukkue häviää
aina ennakkosuosikille.
Poikolainen: “Enpä tullut
tuotakaan ajatelleeksi. En ennen
finaalia enkä sen
jälkeen.”
Poikolaisella oli koko päivän ollut
haparointia ammunnan kanssa.

Niinpä jo alkulohkon häviö
Linnan Petanquisteille toistui.
Päätoimittajan varsinaisesta
jengistä puuttui ampuja Jukka
Tikkanen, joten Matikainen
nostettiin pitkästä aikaa pyssyttelemään.
Välipelaajani paikkaa tuurasi
ansiokkaasti Lahti Boulen Olli
Kaarela. Muutamista karoistani
huolimatta perustulivoiman puute
kostautui ja päätoimittajan jengi
jätettiin finaalipeissä neljänneksi.
Eipä tuo mikään yllätys ollut.
Leppävaaran yläaste ei ole allekirjoittaneelle ennenkään onnistumisen tunteita suonut. Vaikka yli
kymmenen vuotta onkin kulunut,
historia toisti jälleen itseään. Ei
pronssimatsistakaan mitään tullut.
Niinpä Hki Boulen Guzel- GuzelRautamäki korjasi ansaitusti
kolmossijan.
-JM

Huhuja & Juoruja & Sekalaisia
Marko Aalto-Henri Palmqvist Tuukka Ylönen & Markus
Lähdesniemi uusi SM-sarjajoukkue!
Alunperin Tuukka Ylösen piti pelata
vastikään perustetun Helsingfors Petanque Klubin nimissä mutta lippu vaihtuikin SLP:n väreihin. Taannoisista karsinnoista tripletti hommasi SM-sarjapaikan
itselleen. Ylönen oli tarkoitus pitää
piilossa. - Ja nostaa joukkioon Sinnemaa- Paaso- Eriksson-Eriksson SMsarjan finaaleissa kehiin viidentenä
pelaajana puun takaa, ovelana
yllätysmomenttina.No, näin ne kuviot
muuttuvat. Marko Aalto olikin jo
pidemmän aikaa ollut ilman vakituista
joukkuetta. Palmqvist kommentoi:

- Aina on väitetty ettei me, Marko
Aalto ja minä, muka voitaisi pelata
kimpassa. Joten niinpä me päätimme
näyttää kaikille.

Petanquemaailma on ties miten kauan hehkuttanut tai
ainakin muistanut mainita nimen Philippe Quintais. Joten
mitäpä hyviä perinteitä muuttamaankaan.
26.5 Ruotsin-Tv:stä sattui tulemaan ohjelma pétanquesta. Siinä La Mayonnaise-seuran mikä lie vetäjä tutustutti
juontajaa lajin saloihin. Stoorin yhteydessä haastateltiin
Quintaisia. Päätoimittaja keräsi herrasta faktat talteen:
1. Quintais aloitti petanquen 14-vuotiaana.
2. Hän harjoittelee joka päivä yhden tunnin ympäri
vuoden.
3. Harjoitellessaan hän suorittaa noin 80-100 heittoa
keskittyen.
4. Aloitteleville pelaajille hänellä ei ollut kuin kaksi
ohjetta: Harjoitelkaa harjoittelemasta päästyännekin.
Muistakaa kunnioittaa kaikkia vastustajianne ja yrittäkää
oppia.

KILP
AILUKUTSU
PA
Koski-Petankki ry:n
10-juhlavuoden

Kentän laidalla ounastellaan uuden,
kovaa peliä harjoittavan joukkuen
menevän vielä pitkälle. SM-sarjan
finaalipaikkaa pidetään varmana.
- Siinä on semmoinen psyykkiporukka, että ne tekevät mitä vain voittaakseen.
Naisten viime vuoden MMedustaja ampuja Outi Raitasuo
osallistuu myös yleiseen sarjaan.
- Haluan kehittyä petankistina eikä
pelkästään naisten kisat tarjoa minulle
uutta.
Ensi kaudella Raitasuo kilpailee
ilmeisesti Tavastia Pallon riveissä yhdessä ex. Lahti Boulen edustuspelaaja
Rauno Kallion kanssa. Kolmas pelaaja
olisi päätoimittajan saamien tietojen
mukaan Harri “rypsikynsi” Koivunen.
- Ensimmäinen SM-sarjakierros osoitti huhun
todeksi.

WALTIKKA - TURNAUS
Valkeakoskella Roukon hiekkakentällä
la 11.8 2001 alkaen klo 10.
Pelimuoto trippeli PR.
Ilmoittautuminen ennakkoon puh 035841929/ Riikonen
tai paikan päällä klo 9.00 - 9.30, jolloin myös
ennakkoilmoittautuneiden on varmistettava osanottonsa.
Osanottomaksu mk 150:- / joukkue maksetaan joko
Luopioisten Sp 451076-220479 tai paikan päällä.
Pääpalkintona kuuden hengen
viikonloppupaketti puolihoidolla
Rantahotelli Waltikassa. Lisäksi mitalit
ja tavarapalkintoja.
Kilpailupaikalla edullinen puffetti.
TERVETULOA !
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TAVASTIA ESPANJASSA

Suomen kausi alkaa pääsiäisenä Tipu-kisoilla Myllypuron hallissa. Siellä
kuulakansa kokoontuu ensi kerran yhteen päivittämään kevätkuntoa kuka
millaisenkin talviharjoittelur
een. Vaihtelua kaipaa
ville vvoin
oin
talviharjoittelurupeaman
jälkeen.
kaipaaville
upeaman jälk
vilpittömästi suositella kaikille kisamatkaa Pineda cup:iin. Se pelataan
Pineda de Mar nimisessä pikkukaupungissa n. 50 km. Barcelonasta
k oilliseen, Välimeren rrannalla
annalla
annalla.
HAUSKAA OLI VAIKKA HÄVITTIIN
Kisaa on pelattu kuutena pääsiäisenä. Kutsuja kisaan on tainnut tulla Suomeen 3-4 kertaa aiemminkin. Reissua on jo monta vuotta suunniteltu ja kerran sinne on liiton puolesta lähetetty naisten
sarjaan jopa joukkue. Tänä vuonna Tavastia sai väkensä liikekannalle. Emme kadu mitään, tulemme
tekemään kisamatkan toistekin. - Niin paljon jäi pelillisesti hampaan koloon.
Järjestäjä tarjoaa osanottajille edullisia majoituspaketteja. Ne sisältävät aamiaisen, lounaan,
päivällisen, iltajuhlan, osallistumismaksun ja muistolahjat. Myös tulkin palvelut on saatavissa. Tulkkia
emme muka tarvinneet, mutta jälkeenpäin on myönnettävä, ettei catalonian kieli taipunut riittävästi.
Tosin iltaseurustelu paikallisella petankkikerholla sen perusjäsenten kanssa sujui elekielellä kohtuullisesti.
PÄÄKISASSA MUKANA 64 JOUKKUETTA
Pääkilpailussa osallistumismaksu, joka siis sisältyi meillä jo matkapakettiin, oli 3000 pesetaa eli
noin satasen. Palkintoina oli jaossa n. 12000 mk. Pääkilpailun voitttaja sai noin 1350 mk, joten rahan
takia ei tätä kannata harrastaa.
Pääkisaa edelsi perjantaina vapaamuotoinen rankkauskisa, johon osallistui noin puolet pääkisaan
tulijoista. Siinä pelattiin 8 lohkoa, joiden kaksi parasta saivat seuraavan päivän arvonnassa jonkinlaisen rankkauksen, jonka perusteella meidät sijoitettiin eri lohkoihin.
Pääkilpailu pelattiin lauantaista sunnuntaihin siten, että sunnuntaille jäi A- ja B-kisan pelit semifinaaleista loppuun. Pääkisassa oli mukana 64 joukkuetta. Jengeistä valtaosa oli ranskalaisia, italialaisia,
saksalaisia, belgialaisia, sveitsiläisiä, itävaltalaisia, hollantilaisia ja katalonialaisia seurajoukkueita.
Pisimmältä saapunut ryhmä oli USA:sta. Koko pohjolaa edusti Tavastia yksin.
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... SIR TAIPALEEN PÄIVÄKIRJA
Kisassa oli myös erillinen naisten sarja. Kaikki
pääkisan joukkueet pääsivät myös jatkoon. 32 parasta
A-sarjaan ja loput 32 lohdutuskisaan. Pelimuotona
alkusarjat ja cup. Pelejä kertyi minimissään 7 kappaletta.
Pineda-cup oli pitkän hallikauden jälkeen ensimmäinen
ulkokisa ja tulos sen mukainen. Klubin Fannyä emme
onneksi joutuneet suutelemaan. Se olikin viikon suurin
saavutus. Paikka A-sarjan jatkopeleihin olisi ollut tarjolla,
sillä taso alkusarjoissa ei ollut ylivoimainen Joka kamppailuun sattui tällä kertaa vain se yksi turha kierros, jolloin
omat kuulat katosivat ties minne ja hannu hanhi rankaisi.
Järjestäjältä tilattua lopullista tulosluetteloa ole saatu
Suomeen pyynnöistämme huolimatta. Lopputuloksista
tiedämme, että aamiaistarjoilun naapuripöydän seura
Ranskasta voitti ja paikallinen katalonialainen ryhmä otti
hopeaa.

Mr. Piirainen asettaa, Ms.Raitasuo ottanut kentän haltuun.
Rankkauksen lisäksi 16 parasta palkittiin 48 lasillisella. Kahdeksalle parhaalle jaettiin tiukempaa kastiketta ja meille lohkokakkosille pelkkää viiniä.
Lämmitttelykisan peliarvonta nosti suomalaisen karvat pystyyn ja osoitti taas, että vaikka
Espanjassa ja Ranskassa osataan pelata, niin arpominen ja hallinointi sun muu kisaan liittyvä on
lapsipuolen asemassa. PR-kisan “arvontatapa” olisi meillä aiheuttanut kapinan omien besserwisseriemme keskuudessa. Järjestäjä istui pöydän ääressä lohkokaavio kädessään ja kirjasi ilmoittautuneet tulojärjestyksessä ja thats’s it.
Alkulohkon eka peli oli siten Tavastia I (Pipa, Pasi & Pertsa ) vastaan Tavastia II (Outi, Jone
&Puuro varapelaajana Pipsa) ja arvaahan sen kuinka siinä kävi. Outipa ei voittanut tällä kertaa
yhtään virallista kisapeliä. Niitähän taisi molemmille kertyä 7 kappaletta.
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...TAVASTIA ESPANJASSA

Palkintopöytä...
Tunnelma oli rento, tuomarikin taisi puuttua.
Katalonian aurinko lämmitti ja kesän ensimmäiset palovammat kirvelivät iholla. Tappioita
lievensi aito kulttuurin mukainen lohduke baarissa pelin jällkeen voittajan piikkiin.

Pääkisassa oli sääntönä, ettei
saman seuran joukkueita
sijoiteta samaan alkulohkoon, joten kyllä se petankkitietämyskin on vähitellen
leviämässä myös etelään.
Mutta vihje jatkoa ajatellen:
Älkää ilmoittautuko peräkkäin tähän kisaan, jos ette
halua ratkoa seuran sisäisiä
mestaruuksia etelässä.

Barcelonaan pääsee junalla puolessa tunnissa.
Kaulakorut kannattaa jättää hotelliin, sillä siellä
isokin viikinki voi päästä rahoistaan eroon. Vaatimattomalla asenteella nahka säilyy ehjänä kuten
Puuro pitkilläkin retkillään osoitti.

Reissun hinta on edullinen. Lentomatka ja
laajennettu järjestäjän hankkima majoituspaketti
maksoi n. 3000 mk viikko / henkilö. Pineda-cup on
puitteiltaan jokamiehen MM-matka, jossa ei
tarvitse katsella vaan pääsee itse myös kokeilemaan. Siellä saa rutkasti kansainvälistä pelikokemusta ja kontakteja. Uusia seurayhteyksiäkin oli
Pinedassa voi tehdä muutakin kuin pelata
petankkia. Kilpailuiden aikataulu on löysä, eikä syntymäisillään, mutta kielimuuri oli tällä kertaa vielä
menestyväkään joukkue joudu viettämään koko liian korkea.
VII Pineda-Cup järjestetään jälleen pääsiäisenä
aikaa kentän äärellä. Siesta katkaisee kisan
2002.
Tarkkailkaa postianne tai kyselkää minulta
muutamaksi tunniksi.
lisätietoja ensi keväänä.
Kuten kaikissa kunnon kisoissa, järjestettiin
Pinedassakin banketti. Se pidettin perjantaiiltana ennnen virallisia pelejä. Ohjelman flamenco-show oli mainio. Sen innoittamana omakin
jalka liikkui illalla reippaasti.

SIR TAIPALE JA KAVERI ESPANJASSA
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TULOSPÖRSSI 2001
Tamper
e P
etanque
ampere
Petanque
12.5.2001 Tamperetrippeli (L), 13
joukkuetta
1. Loimaa / Pirjo Kivinen,
Markku Nieminen, Tuomas
Kettunen (LOI)
2. Linnan Petanquistit / Mika
Metsä-Eerola, Simo Olkinuora,
Jarmo Pitkäkangas (LIN)
3. Lobotomy / Esa
Saastamoinen, Tuomas
Leskinen, Marko Jakonen (SUS/
SLP/PSC)
4. UTU Rauma / Pekka
Urponen, Keijo Kupiainen, Vesa
Tuominen (UTU)
PEESI Espoo
20.5.2001 PEESI-trippeli, 9
joukkuetta
1. Jarmo Heinonen, Samuli
Kankkunen, Ilkka Kankare
2. Harri Lehtinen, Arto
Stenberg, Arttu Poikolainen
3. Väinö Rautamäki, Mehmet
Güzel, Selhattin Güzel
Boule Baltique Helsinki
4.5.2001 Baltique-duppeli, 52
joukkuetta
1. Veiko / Ilkka Kankare, Veiko
Proos (LIN/Tapasalu PC)
2. Pravda / Joachim Eriksson,
Alexander Gullichsen (HPK)
3. Helppo Kuha / Olli Sinnemaa,
Arttu Poikolainen (HPK/HBY)
4. Paasot / Iivo Paaso, Markus
Lähdesniemi (HPK/SLP)
Pintamuta-cup
1. Apollo Oy / Marko Ahola,
Tuomas Leskinen (MAP/SLP)
2. Jukka ja Matti / Jukka Lehto,
Matti Hiekkamäki (KVP)
Pohjamuta-cup
1. Seija ja Pekka / Pekka
Parviainen, Seija Hukkanen
(TUR)
Karhu-Petankki Kotka
24.5.2001 Helatorstai-duppeli,
18 joukkuetta
1. Jari Häkkinen, Timo-Pekka
Eväkoski
2. Matti Villanen, Juha
Kansonen
3. Markku Rinne, Petri Seppä
4. Markku Paronen, Ole Nyberg

Tur
un P
etanque-Seur
a
urun
Petanque-Seur
etanque-Seura
26.5.2001 Turku Open, 13
joukkuetta
1. Tatu Kuusisto, Seppo Lindman,
Tuomas Kettunen (Turku/Loimaa)
2. Pekka Aalto, Matti Halonen, Seppo
Riikonen (Turku)
3. Arto Aalto, Kimmo Keränen, Lassi
Mäki (Turku)
4. Riitta Heino, Jukka Järvinen, Seppo
Saarinen (Mynämäki)
Loimaan Petanque
27.5.2001 Puistokisa, 19 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto
(Loimaa/Turku)
2. Pontus Vainionpää, Pentti Mäki
(Hämeenlinna/Loimaa)
3. Jukka Ruuskanen, Esa Ylivarvi
(Hämeenlinna)
4. Merja Pyykkö, Kari Pyykkö (Nokia)

3.6.2001 IPC-turnaus trippeli, 14
joukkuetta
1. Arttu Poikolainen, Samuli
Kankkunen, Juha Yrjänä
2. Jyrki Matikainen, Pauli Piiparinen,
Toni Ikonen
3. Matti Törrönen, Ossi Valpio,
Pekka Stark
4. Selhattin Güzel, Mehmet Güzel,
Väinö Rautamäki
Koski-Kuula Kuusankoski
3.6.2001 Kymi Voikkaa Tour, 8
joukkuetta
1. Simo Linteri, Seppo Koistiola
2. Jukka Holopainen, Ari-Pekka
Mäkelä
3. Markus Barck, Paavo Kinnunen
4. Sulo Niiranen, Arto Rantakaulio

La Mayonnaise, Tukholma
- Trippeli, yli 400 joukkuetta

PSC Järvenpää
27.5.2001 Jannen Kilkkaus, 10
joukkuetta

1. Miikka Kouvonen, Marko
Jakonen, Jukka Pöyry (PSC/
PSC/LBO)

2. Antti Riihikanto, Ilkka Kankare,
Jarmo Heinonen (LIN)
3. Mikko Lehti, Jussi Lehti, Antero
Lehti (RIE)
4. Esa Kouvonen, Veijo
Jääskeläinen, Tuomas Autio (PSC)
Itäkeskuksen Petanque Club Hki
2.6.2001 IPC-turnaus singeli, 25 pelaajaa
1. Arttu Poikolainen
2. Miska Nieminen
3. Juha-Pekka Siro
4. Selhattin Güzel

1. Michel Van Campenhout/André
Lozano/Cloudy Weibel - Belgien
2. Alex Cotteverte/Patrick
Cotteverte/Pier Hagberg - GRÖ/
GRÖ/GRÖ
3. Pablo Patron/Björn Ivarsson/
Kader Chamil - KOS/CDB/Maria
Björn Johansson/Johan Eisersjö/
Xavier Lioneton - RVK/LFL/GRÖ
5. Anders Larsson/Kristian Eklund/
Daniel Johansson - LFL/LFL/LFL
Leffe Bäckström/Kamel Bouro/
Marcus Enbom - MAR/MAR/DON
Håkan Berg/Freddy Tapper/
Mickael Trechera - LID/Kosta/Kosta
Joachim Eriksson/Olli Sinnemaa/
Iivo Paaso - Helsingfors Petanque
Singeli, 124 pelaajaa

1. Jonas Jacobsen - EBS
2. André Lozano - Beligien
3. Samuli Kankkunen - Finland
Kenneth Köhalmi - LBO
5. Kristian Lilja - NOB
Lennart Wahlberg - Dif
Xavier Lioneton - GRÖ
Maths Lind - Dif
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PETANKKIRISTIKKO

Vaakasuor
aan :
aakasuoraan
1. Sellaista voi rakentaa suojaksi kun vain
puolustaa.
5. Tätä palkkionmetsästäjä himoitsee
kisoissa.
10. Ei kovin hyvä ilmaus pelitoverille.
11. Tämä laitos ei petankisteille eläkettä
petankista maksa.
13. Palkkionmetsästäjä kenties ?
14. Tällaisiakin voi pelikentällä esiintyä.
15. Siihen liittoon ei petankistien
ammattiliittoa kuulu.
16. Joidenkin kuulien pitäisi kestää takuun
mukaan näin kauan ja pitempäänkin.
20. Kallion kirkkaan naispuolinen SMmitalisti.
21. Jos ei heittoaan videoi niin ehkä näillä
näkisi jotain.
22. On rätti ainakin märällä säällä.
24. Tehdä ranking-listaa.
25. Tämä - Kirby ei Desmondin kanssa
taida petankia pelata.
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26. Niitäkin saavat kuulaparat kaiken muun lisäksi
kokea.
29. Joskus voi snadista ja kuulista muodostua
tällainenkin.
30. Parempi antaa pelikaverilleen kuin risuja.
31. Voi sitä vielä 0-12 tappiostakin.
33. Tällainen snadi on yleensä kuollut.
34. Ei ole palkkionmetsästäjän tavoitetilana
kisojen lopuksi.
35. Tämä lehti ei petankia juuri koskaan
noteeraa eli vielä kilpailijaansakin vähemmän.
36. Nämä ajat kuuluvat lähinnä vain sisäpeleille.
38. Tämä lehti huomioi petankin aina joskus mm.
pienellä painetussa tekstissään.
40. Tämä USA:n kaupunki ei ole ainakaan
petankista kuuluisa.
41. Tässä ei petankisti Suomessa voi juuri tasoaan
ollenkaan korottaa
kehittyi miten paljon tahansa.
42. Hämeenlinnan AY-petankin järjestäjä ja
kaima. Löytyy myös eräästä kansainvälisen liiton
jäsenmaasta.

LAATINUT: ESKO RISTE
44. Sitä petankissakin on oleva.
46. Miehen nimi. Kahta konsonanttia
vaihtamalla käytetään
usein matkan mittaamiseen ringistä snadiin.
48. Pelimaneerini.
49. Pitäisi hyviä pelisuorituksia.
51. Tällaisia ovat petankkiseurat yleensä.
52. Tässä läänissä ei juuri petankia pelata,
eipä taida
olla ainuttakaan petankkiseuraakaan.
53. Mm. Kallion Kirkas ja Bitankki.

18. Liittomme puheenjohtaja.
19. Voisikohan älykkäimpiä tällaisia opettaa
petankkia pelaamaan ?
21. Tällaisia on Suomessa pystytetty joillekin
urheilijoille, mutta ei petankisteille.
23. Sillä pesukoneella ei varmaan voi kuulia
pestä.
24. Löytyy joistakin pistelaskureista.
26. Näitä kertyy jos kisoissa pärjää

Pystysuoraan :

1. Huono heitto tietenkin aina itsellä (muilla
taas toki taidon puutetta).
2. Sillä ammutaan, mutta ei petankkikuulia.

27. Petankki on välillä kuin noituutta.
Mitenhän nämä pärjäisivät pääsiäiskisoissa ?
28. Pitää joskus kuuliakin.
29. Siinä kuulia usein kannetaan.

3. On usein aika hyvä asetus.

31. Voisi olla hyvä pelikentän päällä huonolla
säällä.

4. Tämä ei petankiin kauheasti vaikuta toisin
kuin monessa muussa lajissa. Vaikka olisi aika
korkeakin.

32. Tällainen mielenilmaus yleisöltä ei
Suomessa ole normaalia petankkikisoissa,
mutta taitaapa olla maailmalla.

5. Siellä on petankkihalli (ja toinen eijulkinen).

34. Kisojen päättyessä on aika
kärkijoukkueita.

6. Tätä pitää kentille välillä tehdä.

37. - Carlos kuningas, jonka maassa pelataan
paljon petankia ja taitaapa löytyä jopa
ammattilaisiakin.

7. Tämän kansan asumasta maasta on Suomi
käynyt hakemassa ihka ainoan MM-mitalinsa.
8. Niitä länkkäreissä ammutaan, mutta ei
petankkikuulilla.
9. Maalla on kokoa ja asukkaita, mutta
lisenssejä omaavana petankkimaana on
Suomen luokkaa.
12. Yleensä on parempi asettaa tänne.
17. Sitä tulee pelin aikana kuuliin ja käsiin
väkisinkin.

39. Peli kai tapahtuu hieman useammin
snadiin nähden täällä kuin vastakohdassaan.
43. Sitä eivät petankistit käsiinsä laita.
Joissain muissa lajeissa voidaan laittaakin.
45. Aina on hyvä jos sitä saa lisää
petankissakin.
47. Siellä voi teettää myös petankkikuvia.
50. Tämä lehti noteeraa petankin edes joskus.
Eli selvästi kilpailijaansa paremmin.
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LA MAYONNAISE
- Suomi Ruotsin kaadossa

Joukko suomalaisjengejä otti osaa Skandinavian isoimpaan ja
parhaimpaan turnaukseen La Mayonnaiseen. Kuninkuuslaji trippelin
viime kausien hyvät sijoitukset jäivät tällä kertaa haaveeksi. Paras
suomalainen joukkue oli Helsingin Petanque Klubi. Joachim
Eriksson & Olli Sinnemaa & Iivo Paaso selvisivät kahdeksan
parhaan joukkoon eli jaetulle viidennelle tilalle. Trippelin voittivat
viime vuoden MM-mestarit Belgiasta, Weibel & Lozano &
Campenhout. Singelin vei Ruotsin Jonas Jacobsen.
Kaikkein suomalaisten petankistien tulisi
ehdottomasti osallistua kilpailuuun. Adjö
koulujen takapihat. Puistoja, sambaa,
ihmisiä ja aurinkoa. Singelissä kilpailijoita oli
yhteensä 124. Pelimuoto oli suora cup,
joten voittoon vaadittiin yhteensä seitsemän
peliä. Vuoden 2001 mestariksi nousi tällä
kertaa ruotsin oma poika ja ykkösmaajoukkuemies Jacobsen. Hän päihitti finaalissa turnauksen vetonaulan 12-13. Meteli oli
katsomossa mahtava. Suomalaiset epäilivät
Lozanon pään tehneen vintturan, joten
kovalla itsetunnolla pelannut Johansson
rankaisi ja jätti voiton Ruotsiin.
Maajoukkue-edustajamme Hannu
Muuri on pärjännyt aiemminkin hyvin La
Mayonnaisessa. Vuosi sitten hän sijoittui
vaimonsa Teijan kanssa sekaduppelissa
hopealle. Tällä kertaa hänellä oli kunnia
tiputtaa jatkosta Belgian MM-mestari
Claudy Weibel, niukkaakin niukemmin 1312. Muurilla oli kädessä kaksi kuulaa ja
Weibelilla ykkönen. Ensimmäinen Muurin
yritys oli hirvittävä, osuma johonkin ihme
etukuulaan.
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Mutta Muuri sai ratkaisevaan laakiin koottua
mielensä ja iski makoisan voiton plakkariinsa. Silmin
nähden onnesta soikeana olevaa Muuria kaikki
mukana olleet suomi-petankistit kävivätkin onnittelemassa ja toivottelemassa tsemppiä jatkokarkeloihin.
Kuitenkin Muurin tie päättyi heti seuraavalla kierroksella, ilmeisesti nollaus ei onnistunut.
Pääsystä neljän joukkoon Samuli Kankkunen
pelasi ns. elämänsä pelin. Jo aiemmin hän oli pudottanut joukkuekaverinsa Arttu Poikolaisen selkeästi.
Asetuksistaan tutuksi tullut Samuli ampui virheettömästi, jäi aina ja pelasi aina lähelle. Sillä pelillä mitä
Kankkunen esitti, olisi voittanut ihan kenet hyvänsä ja
missä tahansa. Hän yksinkertaisesti ei tehnyt virheitä.
- Vastustajan olisi ehdottomasti pitänyt hidastaa
peliään kun hän huomasi, että minulla on draivi päällä.
Hän ei tehnyt sitä, joten minä voitin, Kankkunen
kommentoi pelin jälkeen.
Monet suomalaiset vuosikaudet lajia seuranneena,
etteivät he ole ikinä kenenkään nähnyt pelaavan yhtä
hyvin kuin Samuli Kankkunen siinä pelissä. Kuvitelkaapa peli, jossa kumpikin osuu aina, jää aina ja
asettaa aina lähelle mutta silti toinen on tuomittu
häviämään 13-4.

...ja vähän Belgiankin
Loppuotteluun pääsystä
Kankkunen pelasi koko
turnauksen voittanuttta
Jacobsenia vastaan.
Alkupelissä hänellä oli
ratkaisun avaimet käsissään monta kertaa mutta
ilmeinen jännitys söi
Kankkusen parhaimman
ammuntavireen. Niinpä
Vastassa olivat huippuluokan ampuja vs. huippuluokan asettaja. Ampuja,
Johansson, voitti 13-10.
Vaikka Kankkunen
olikin alkupelin kahvilla,
täytyy ihailla sitä tapaa,
jolla hän pystyi kasaamaan itsensä ja taistelemaan pelin voitosta.
Lopussa iskutkin alkoivat kulkea kohtuullisesti
mutta tuon tasoista
kaveria vastaan annettu
etumatka oli liikaa.
Viimeisellä kierroksella,
tilanne 10- 13 Ruotsin
miehelle, pelin ratkaisu
ei enää ollut Kankkusesta kiinni. Johansson
ampui kolme osumaa, jäi kerran ja pudotti
Kankkusen jaetulle pronssille.
Trippelissä ei menestystä
Noin 20 suomalaisjoukkuetta tappeli trippelissä paikasta auringossa. Yhteensä kisaan osallistui järjestäjien mukaan yli neljäsataa joukkuetta.
Taso oli kovaa. Paikalla olivat niin Norjan kuin
Tanskankin MM-jengit. Kirkkaimpina tähtinä
paikalle oli tilattu Belgian MM-mestarit, jotka
yleisön ja TV-kameroiden edessä veivät finaalin
13-0.
Monet suomalaisista tiputtelivat toisiaan
jatkosta ja muut lähtivät laulukuoroon muuten
vain. Toiselle päivälle ja kuudentoista parhaan
joukkoon suomalaisista raivasi tiensä neljä
joukkuetta. Vain Joachim Eriksson, Olli Sinnemaa ja Iivo Paaso lutvivat kahdeksan parhaan
joukkoon. Mutta neljännesvälierän alun luvattoman huono peli vei nopeasti ruotsalaiset johtoon
peräti 10-0. - Tyypillistä

LOZANO AMPUMASSA
SINGELIN VÄLIERÄSSÄ. (reikä)
suomalaisille,
että ne ovat alut pihalla, Tuukka
.
Ylönen kommentoi. Taistelu alkoi mutta liian
myöhään. Joachim Erikssonin taktinen häirintä
osui tunnelmallisesti juuri oikeaan paikkaan ja
vastustaja saatiin ampumaan tuplareikä. Mutta
ruotsalaisilla kävi tuuri, heidän sinänsä epäonnistunut asetus liimautui snadiin eikä naapurimaamme välipelaajalla ollut vaikeuksia kuitata uutta
kierrosta. Peliä seuraamassa ollut päätoimittaja
oikein kuuli suomalaisten uskonkin oikein poksahtavan.
Loppu oli muodollisuus. Kummatkin asettivat
lähelle ja ampuivat hyvin ja tekivät onnistuneita
suorituksia, Ruotsi otti tarvittavat pari pistettä ja
meni jatkoon.
- Emme pelanneet alussa. Kunnon tekemisen
meininki puuttui ja niinpä vastustaja, jolle en
eläissäni ole hävinnyt, meni ja voitti, hyvin pettynyt IIvo Paaso huokaili.
Ensi numerossa asettaja Campenhoutin haastattelu !
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PÉTANQUE
PROUDLYY PRESENTS:
PÉT
ANQUE CLUB DE PORI PROUDL

Yli 50-v. SM-duppeli
18-19.08 L/D
Por
in Väinölän kkoulun
oulun kkentällä
entällä Out
ok
ummuntie 45
orin
Outok
okummuntie
Kumpanakin päivänä klo 10 alkaen.
Ilmoittautuminen maksamalla osallistumismaksu 160 mk/joukkue
4.8.2001 mennessä PC de Porin tilille Merita Pori 200518-19951, viesti :
50-v.SM
+ pelaajien nimet.
Tuomarina Jallu Nieminen.

15 v. Juhlakilpailu
TARJOUS:
PR/D
Pétanque kisojen ajaksi vuodelle 2001
edullista majoitusta
Sunn
untaina 19.08 kkello
ello 10 alkaen
Sunnuntaina
1-3 hh/vrk 395,50mk/pelaaja
Huonehinta sisältää majoituksen ja aamiaisen.
Tarjous
voimassa vuoden 2001 viikonloppuisin.
Hyvät palkinnot. Ja pelejä niin kauan
Huoneita rajoitettu määrä.
kuin pelihaluja riittää.
Huonehinta ei sisällä Scandic Club, K-plus- eikä
T
er
Ter
ervve tuloa !
Finnair plus piste-etua.
Lisätietoja Eero Ravantti p. 040 558 2022
Tiedustelut ja varaukset p. 02-529 300

J
ÄR
VENP
ÄÄ-50
JÄR
ÄRVENP
VENPÄÄ-50

Puff
etista
Puffetista
lämmintä
r uokaa!

AVOIN DUPPELI

Lauantaina 11.8 2001
klo 10.00

Järvenpään rantapuistossa
Rantakatu
(Hpy Westermarkinaukio)

1

Palkinno
alkinnott:
Pok
aalit & sstipendit
tipendit
okaalit
I 5000 mk
II 11000
000 mk
III 500 mk

Osallistumismaksu 50 / pelaaja
Maksetaan pelipaikalla klo 9.30
Lisäksi oheiskilpailuita pudonneille
yhteystiedot PSC/ Moisio 040-7402161

