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Pääkirjoitus

Liittohallitus 2002

Kesän
kuningas

Puheenjohtaja
Seppo Nuuttila
Teräpolku 2
04600 Mäntsälä
pk/fax 019-6871088
gsm 041-4457273
ca.nuuttila@pp.inet.fi

Talvilajien kuningas - jääkiekko - sai
taannoin uuden johtajan SM-liigalle.
Harkimo on ensitöikseen joutunut
toteamaan monen kotimaisen liigajoukkueen olevan taloudellisesti heikossa tilassa. Toinen hälyttävä seikka on suomalaisten pelaajien muuttovirta Ruotsiin.

Varapuheenjohtaja,
nuorisotoiminta
Pertti Taipale
Ilomäentie 7 A 11
00840 Helsinki
pk 09-6212123
pt 09-7744480
gsm 050-3374778
fax 09-77444848
isrtoy@saunalahti.fi

Kesälajien kuningas - petankki - on
jääkiekon SM-liigaan verrattuna ainakin näiltä osin hyvässä kunnossa. SMsarjajoukkueiden konkursseista ei ole
huhuttu, ja pelaajavirta on vahvasti
Suomeen päin. Viimeisin muuttaja on
monikertainen Viron mestari ja MMedustaja, Veiko Proos, joka on kantanut parin talven ajan myös Helsingin parhaan ampujan titteliä.
Kansainvälistymisen myötä on lajiimme tullut myös vaikutteita, joiden
toivoisi pysyvän poissa kotikentiltämme. Ruotsalaisten jääkiekkoon kehittämä, ja nykyisin venäläisten käyttämä, puolustuspeli on tulossa myös
petankkiin. Keskialueen sumputtaminen ja vastustajan virheiden kyttääminen ovat olleet kevään kilpailuissa
valitettavan yleinen näky.
Torpedo-pelin saapumista Suomen
hiekkakentille sen sijaan odotetaan
innolla. Tampere-turnauksen 11,5
tuntia kolmen asteen hyytävässä kesäsäässä antaa ajatukselle vauhtia. Onhan yhdessäolo toki tärkeä osa
petankkia, mutta olisi sitä mukava
ennättää vielä lauantai-iltana saunaankin. Ensimmäiset torpedot voisi
siis kohdistaa pahimpiin hidastelijoihin, minkä lisäksi päälle voisi lainata
jääkiekosta 60 minuutin peliajan.
Vertailua jääkiekon ja kuningas petankin välillä ei varmaan kannata jatkaa tämän pidemmälle. Siirrytään
katsomoista kentille ja nautitaan itse
pelaamisesta. SM-kilpailujen jälkeen
voimme taas keskittyä hetkeksi Kanadan MM-kilpailuun, josta "Artsin
enkelit" käyvät hakemassa "pojan"
kotiin!
MTT

Kansainvälinen toim.,
lisenssien jakelu,
osoiterekisterit
Henri Palmqvist
Askolantie 17 B
00600 Helsinki
gsm 0400-967467
fax 09-7774764
henri.palmqvist@nic.fi
Valmennustoiminta,
SM 2002
Arto Savolainen
Litmasenkaari 9 A 1
70820 Kuopio
pk 017-3632242
gsm 050-3215357
arto.savolainen
@pp.inet.fi
Kilpailutoiminta
Jari Nieminen
Matinraitti 7 D 42
02230 Espoo
gsm 0400-419371
jari.nieminen
@tietoenator.com
Kilpailutoiminta
Jukka Virtanen
Meritie 537
16540 Mertie
gsm 045-6735108
jukka.virtanen
@ppa.inet.fi

Liiton toimisto:
Hannu Laukkanen
Runeberginkatu 27 A 17
00100 Hki
pk 09-2413447
laukkha@hotmail.com

Koulutustoiminta,
Suomen Petanquelehti
Matti Törrönen
Sahatie 4 B 21
01650 Vantaa
gsm 050-5705222
matti.torronen
@pp.inet.fi
Koulutustoiminta
Esa Saastamoinen
Mariankatu 4 B 44
15110 Lahti
gsm 040-7479674
esa.saastamoinen
@rautewood.com
Tiedotustoiminta,
PM 2003
Liisa-Johanna
Pesonen
Runeberginkatu 27
A 12, 00100 Helsinki
pk 09-2413447
liisa-johanna.pesonen
@pp.inet.fi
Tiedotustoiminta
Miikka Kouvonen
Peltolantie 6 C 20
01300 Vantaa
gsm 050-5646750
miikkakouvonen
@hotmail.com
Veppimestari,
Suomen Petanquelehti
Jukka Pöyry
Lettokatu 4
15340 Lahti
gsm 050-5963855
fax 0331392072
jpoyry@sci.fi
Varajäsenet:
Tuomaritoiminta
Mika Ahonen Lahti
Kati Nieminen Espoo

Liiton sihteeri:
Seija Tikka
Toivonniementie 1 A 815
90500 Oulu
gsm 040-7204684
seija.tikka@sp-l.inet.fi
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Kilpailukeinoja etsimässä

Suomen Petanquelehti
Julkaisija:

Neljä P:tä on kuvannut perinteisesti
markkinoinnin kilpailukeinoja. Kotimaisessa kielenkäytössä pojat ovat
vuosikymmeniä puhuneet palloista ja
pulloista. 80-luvulla markkinoinnin
ammattilaiset innostuivat amerikkalaisesta tulkinnasta: "Product, price,
place and promotion", joka suomennettuna tarkoittaa tuotetta, hintaa,
jakelua ja viestintää. Näiden neljän
kilpailukeinon avulla voidaan miettiä
myös petankin markkinointia uusille
harrastajille.

Suomen PétanqueLiitto SP-L r.y.
PL 196, 00251 HELSINKI
Puh. 050-3374778
office@petanque.fi

Petankki sopii kaikille

http://www.petanque.fi/

Vastaava päätoimittaja:
Seppo Nuuttila
Päätoimittaja:
Matti Törrönen
Taitto, kuvat:
Jukka Pöyry
Painopaikka:
N-Paino Lahti
http://www.n-paino.fi/
Painosmäärä: 2500 kpl
Seuraavat numerot:
3/2002 elokuun puolivälissä
4/2002 marraskuussa
Aineistot 3 viikkoa
aikaisemmin
Ilmoitushinnat:
Takasivu 350 €
Koko sivu 300 €
1/2 sivua 170 €
1/4 sivua 120 €
1/8 sivua 80 €
Alennukset jäsenseuroille:
Kalenterikilpailujen kutsut -40%
Muut seurojen ilmoitukset -20%

Kannen ja keskiaukeaman
puistokuvat:
Harri Kokko, Kuopio

magazine@petanque.fi

NORDEA 101630-77002

Petankin vahvuuksia on sen soveltuminen lähes kaiken ikäisille ihmisille
sukupuoleen katsomatta. Tämä ominaisuus on tyypillinen piirre myös
muille tarkkuuslajeille kuten keilailulle
ja golfille. Pelin kulku on helppo
omaksua ja pelipaikkoja löytyy kaikkialta. Petankissa tapahtumien järjestäminen leppoisista illanvietoista aina
totisiin mestaruusjahteihin on helppoa. Uudelle harrastajalle liiton kilpailukalenterissa löytyy kymmeniä
pr-kisoja, joihin osallistuminen onnistuu ilman lisenssiäkin. Valinnan varaa lajistamme siis löytyy.

Hinta ei ole este, mutta
vastike on arvokas
Kuulat ovat ainut pakollinen varuste,
jonka tarvitsemme petankin harrastamisen aloittamiseksi. Alkuun päästyämme maksettaviksi tulevat tietysti
seuran jäsenmaksu ja lisenssi, sekä
muutaman vuosittaisen kilpailun osallistumismaksut ja matkakustannukset. Verrattaessa näitä muutamaa
kuluerää mihin tahansa muuhun harrastukseen voidaan todeta petankin
olevan varsin kohtuuhintainen vapaaajan viettotapa. Mikäli kiinnostusta
kulutukseen löytyy, on aina mahdol-

lista osallistua ulkomaisiin turnauksiin vaikkapa Singaporessa tai Japanissa. Petankin taloudellinen kustannusrasite on siten määrättävissä halutulle tasolle.
Rahan vastinparina mielletään nykyisin yhä useammin vapaa-aika. Työstä saatava palkka on korvaus menetetystä vapaa-ajasta. Tässä suhteessa petankki on vaativa harrastus.
Vähät kesäiset viikonloput kuluvat
monella aktiivipelaajalla kilpailuissa
ympäri Suomen. Tämä on yksi asia,
johon lajia kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota. Puoli päivää kestävien tapahtumien avulla olisi varmasti
saatavissa uusia osallistujia tapahtumiin.

Muutetaan tieto osaamiseksi
Kahdenkymmenen vuoden ajan on
petankki ollut osa järjestäytynyttä
suomalaista urheiluliikettä. Lukuisissa lehdissä sekä muissa tiedotusvälineissä laji on ollut säännöllisesti esillä. Voidaan sanoa, että tänä päivänä
jokainen suomalainen tuntee tai ainakin tietää mitä petankilla tai pétanquella tarkoitetaan. Lajin tunnettavuus on hyvä. Viimeinen kynnys
tulevan petankistin tiellä on toiminnan löytäminen. Eri lajien urheilukouluilla ja harrastusryhmillä kerätään
lajista kiinnostuneet ihmiset yhteen
kokeilemaan ja aloittamaan uusi harrastus. Viikottaiset ohjatut harjoitukset eri tasoryhmille ovat arkipäivää
lähes kaikissa lajeissa. Näin tarjotaan
ihmisille mahdollisuus osallistua toimintaan. Tätä mallia saattaisi olla
hyvä kokeilla myös petankissa. Vaikka vapaus oman tien kulkemiseen on
osa lajimme viehätystä, helpottaa
polun löytäminen aina matkaa petankin satumetsässä.
MTT

Uusia liiton jäsenseuroja
123 KAN

Savo-Karjalan Petanque-seura Kanuunat, Varkaus
Timo Hyttinen, Koulukatu 20 C 29, 80100 JOENSUU
040-7423600, 050-5604173, 013-2517922
timo.hyttinen@vyh.fi
http://www.cs.joensuu.fi/~jimmonen/kanuunat/

129 KIS

Kalvolan Voimistelu- ja Urheiluseura Isku ry, Kalvola
Lennart Pohjonen, Könsäntie 14, 14500 IITTALA
03-6757876, 0400-710737
http://www.kalvola.fi/KalvolanIsku.htm
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Kuinka yhdistyksessä toimitaan?
Hallituksen päätökset
tehtävä päätösvaltaisissa kokouksissa

Hallitusvastuusta irtoaminen  mahdollista
vai ei?

Hallituksen kokouksesta, jossa on
paikalla alle puolet jäsenistä, saadaan
päätösvaltainen kirjaamalla asiat
pöytäkirjaan, jonka kaikki allekirjoittavat, urheiluoikeuden professori
Heikki Halila sanoo. SLU:n taloushallintopäivillä puhunut urheiluoikeuden
professori Heikki Halila kertasi talousihmisille yhdistyksen toiminnan perusteita. "Hallituksen vaihtaminen
kesken toimikauden, päätöksentekoprosessi ja vastuukysymykset sekä
jäsenen erottaminen ovat jokaisen
yhdistyksen arkipäivää", Halila toteaa.

Myös hallituksesta eroaminen tai hallituksen jäsenen kollektiivivastuista
irtoaminen on mahdollista. Yleensä
yhdistyksen säännöissä määrätään,
miten eroavan hallituksen jäsenen
paikka täytetään kesken kautta.

Jäsenten kirjaaminen
ja erottaminen
Urheiluoikeuden professori on joutunut pohtimaan monia kiperiä kysymyksiä. Yksi on jäsenen erottamisen
perusteet. Hän muistuttaa, että jokainen jäsen on vapaaehtoisesti liittynyt yhdistyksen jäseneksi.
"Kun liittyy jäseneksi, hyväksyy
yleensä samalla myös yhdistyksen
jäsenistöä koskevan säännöstön. Jäsen tulee yhdistyksen jäseneksi sen
jälkeen, kun hänet on merkitty hallituksen pöytäkirjaan."
"Erottaminen tapahtuu myös hallituksen päätöksellä. Erottamiseen ei tarvita kyseisen henkilön lupaa. Hallitus
voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, aiheuttaa haittaa
yhdistykselle ja/tai laiminlyö yhdistyksen jäsenvelvoitteita. Jäsenyys
päättyy, kun päätös on kirjattu pöytäkirjaan ja tieto erottamisesta on
saatettu jäsenen tietoisuuteen."
Jäsenvelvoitteiden laiminlyönti on
yksi erottamisen syy. Milloin on korrektia erottaa jäsen maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi?
"Ensiksikin lähtökohtana on, että vuotuinen jäsenmaksu on vuosimaksu.
Eli sen saa maksaa milloin tahansa
kyseisen kalenterivuoden aikana. Jos
halutaan antaa jäsenmaksun maksamiselle määräaika tai takaraja, se on
tehtävä vuosikokouksen päätöksellä.
Se voidaan viedä myös yhdistyksen
sääntöihin, jolloin ei synny tulkintaa",
Halila toteaa.

"Joissakin tapauksissa joku hallituksen jäsen haluaa erota yhdistyksen
hallituksesta. Se tapahtuu kirjallisesti. Hallitusvastuu myös päätyy, kun
kirjallinen eropyyntö on saatettu hallituksen tietoon."
Halila mainitsee toisenkin tavan selvitä hallituksen vastuista. "Jos jokin
hallituksen päätös ei miellytä, on parasta merkkauttaa hallituksen pöytäkirjaan eriävä mielipide asiasta sekä
pidättäytyä päätöksen aiheuttamista toimenpanotoimista. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi jos hallitus
takaa yhdistyksen lainan. Vastuu ei
koske sitä hallituksen jäsentä, joka
ei nimeään takaajaksi kirjoita", toteaa Halila.

Voiko liittokokous
erottaa hallituksen?
"Periaate on, että yhdistyksen hallituksen tulee nauttia yleiskokouksen
luottamusta. Liittokokous voi päättää
kutsua koolle uuden kokouksen. Kokouskutsu on saatettava jäsenistön
tietoon säännösten mukaisessa järjestyksessä. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksen tarkoituksena on koko hallituksen tai sen yksittäisten jäsenen erottaminen. Jos kyse
on yhden hallituksen jäsenen vaihtamisesta, niin silloin on syytä kutsussa nimeltä mainita henkilö, joka aiotaan erottaa."
"Yleiskokouksen voi kutsua koolle
myös hallitus. Tällöin se voi mittauttaa oman kannatuksensa. Hallituksen
on myös kutsuttava koolle uusi yleiskokous jos sen jäsenistä säännöissä
määrätty vähemmistö sitä vaatii",
Halila kertoo.

Päätökset kokouksissa 
puhelinkokousmenettely
Yhdistysten toiminnassa ehkä eniten
erimielisyyksiä herättävä asia ovat
kokouskäytännöt. Miten kokous pitää
viedä läpi, että päätökset ovat tehty
oikein ja ne kestävät vaikka oikeussalissa? Halila toteaa, että tärkein ohjesääntö on tehdä päätökset kokouksessa ja kirjata ne pöytäkirjaan, jonka kaikki läsnäolijat allekirjoittavat.
"Puhelinkokoukset ovat puhuttaneet
paljon. Oikeaoppinen puhelinkokous
on sellainen, jossa jokainen voi osallistua halutessaan keskusteluun online-järjestelmässä. Eli tilataan puhelinneuvottelu, kysytään ketkä ovat
paikalla, käydään keskustelu, jossa
kaikilla on mahdollisuus puhua ja esittää mielipiteensä ja tehdään pöytäkirja, jonka kaikki allekirjoittavat. Se
on pätevä", Halila vakuuttaa.
"Sen sijaan sellainen puhelinkokous,
jossa yksi soittaa peräjälkeen kaikki
hallituksen jäsenet läpi, on vähintäänkin arveluttava toimintatapa. Se sisältää liikaa manipuloinnin mahdollisuutta ja päätöksen tekoon vaikuttaa paljon se, miten asia esitellään."
"Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
on paikalla. Mikäli kokous ei ole päätösvaltainen, siitä saadaan päätösvaltainen kirjaamalla asiat pöytäkirjaan,
jonka kaikki allekirjoittavat - myös
jäsen, joka ei ole ollut paikalla kokouksessa. Allekirjoituksella voi yhtyä
muiden tekemiin päätöksiin."
"Kun valitaan yhdistykselle toimihenkilöitä, valituksi tulee eniten ääniä
saanut henkilö. Henkilövaaleissa ratkaisee siis aina henkilön saama äänimäärä", Halila muistuttaa.
Lähde: Liikunnan ja
Urheilun Maailma 8/02
http://www.slu.fi/
Antero Kujala

Korjauksia edelliseen lehteen
Kuopion SM-kisalogon on suunnitellut taiteilija Heikki Laitinen ja
kannessa olleen puistopiirroksen on tehnyt taiteilija Ari Mäki.
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Potkua pastiksesta,
apua alkoholista?
Ajoittain väitellään alkoholin kieltämisestä petankkikilpailuissa.
Saako pastiksesta todellakin potkua peliin? Onko alkoholista
apua? Moni alkoholin ystävä lienee kokenut mielijuomaansa nautittuaan, että näin on. Mutta onko
todella niin?
Riittävällä annostuksella alkoholi antaa mielihyvän tunteen, jonka ansiosta huonokin peli tuntuu sujuvan
kuin unelma, vaikkei katsoja sitä huomaa. Pienempikin annos riittää hyvässä kaveriseurassa kirvoittamaan
hauskaa huulenheittoa, fiilis paranee
ja peli kulkee taas paremmin. Syynä
voi kuitenkin olla kaveriseuran hauskanpito eikä alkoholi.
Kokeellinen tutkimus kertoo, että pieni annos alkoholia ryhmässä nautittuna aiheuttaa mielihyvää, mutta
sama annos yksin juotuna joko ei
vaikuta mitenkään tai aiheuttaa ahdistusta ja hermostuneisuutta. Pienten alkoholiannosten ansioksi luetut
vaikutukset riippuvat yleensä muusta kuin alkoholista, esimerkiksi vuorokaudenajasta, aterioinnista, seurasta, tupakoinnista ja juomarin alkoholiin liittämistä odotuksista. Jos
odotukset ovat positiiviset, suotuisa
vaikutus voidaan saada aikaan juomalla vaikka keltaista jaffaa, kunhan
juomari luulee sen olevan terästettyä. Jotakin voidaan kuitenkin sanoa
pienten alkoholiannosten todellisista
vaikutuksista kokeellisten tutkimuksien perusteella.

Alkoholi heikentää suorituskykyä
Vanhastaan tiedetään, että alkoholi
heikentää lihasten ja hermojen yhteistoimintaa, tasapainoa ja suoritustarkkuutta. Ensimmäisen maailmansodan aikana vaikuttanut englantilainen amiraali Jellicoe pani aikanaan
toimeen pitkällisiä testejä, jotka
osoittivat, että yhden 7 cl:n rommiannoksen jälkeen ampujien osumatarkkuus heikkeni 30 %. Myös moderni tutkimus on havainnut heikkenemistä suorituskyvyssä hyvin pienilläkin pitoisuuksilla. Kun veren alkoholipitoisuus on 0,2 promillea, jotkin
auton ajossa tarvittavat toiminnot
sujuvat simulaattorissa huonommin
kuin raittiina, ja tasolla 0,4 promillea
kaikki toiminnot ovat heikentyneet.
Laboratorio-oloissa voidaan veren
alkoholipitoisuus pitää varsin tarkkaan vakiona. Normaalisti juomalla se
sen sijaan on vaikeaa. Alkoholin imeytymisnopeus suolistosta vereen vaihtelee ja riippuu niin monesta tekijästä että niitä on käytännössä mahdotonta hallita elävässä elämässä. Ylitai aliannostuksen vaara vaanii koko
ajan.

Kieltolaki voimaan?
Alkoholin kieltäminen dopingaineena
on perusteltua, jos se parantaa urheilusuoritusta. Suoritusta huonontavia aineita ja annostuksia ei ole tarvetta kieltää. On kyseenalaista onko
pienistäkään alkoholimääristä todellista hyötyä pelissä. Kieltämistä ei
mielestäni voi perustella sillä, että
alkoholi parantaa peliä. Kielto onkin

moraalipoliittinen ja raittiusideologinen kysymys.
Petankkiurheilijan on tärkeintä huolehtia siitä, ettei alkoholi heikennä
suoritusta. Jos juot, niin ajoita se niin,
että kaikki alkoholi ehtii palaa ennen
peliä. Nyrkkisäännön mukaan yksi
gramma alkoholia palaa yhdessä tunnissa jokaista kehon 10 kg kohti. Siis
70 kg painavalla pelaajalla palaa 7 g
tunnissa. Pullollinen olutta (33cl), lasillinen mietoa viiniä (12cl) tai ryyppy väkevää viinaa (4cl) sisältää noin
11-14 g alkoholia. Esimerkiksi jos 70
kg painava pelaaja juo 7 keskiolutta
eli 77 g alkoholia alkaen klo 7 illalla,
niin klo 7 aamulla promillet ovat olleet nollassa jo tunnin, koska palamiseen kuluu 11 tuntia. Näihin lukuihin perustuvilla laskelmilla päästään
yleensä turvalliselle nollatasolle riittävän ajoissa. Muista kuitenkin myös,
että krapulakin heikentää suoritusta.
Jos juot, juo hitaasti. Veren alkoholipitoisuuden laskennalliseksi arvioimiseksi voi käyttää myös internetissä
olevaa promillelaskuria http://
www.paihdelinkki.fi/. Tarkan tiedon
saa kuitenkin oikealla puhalluksen
vaativalla promillemittarilla, joita
mm. poliisit käyttävät.
Jos alkoholi kuitenkin halutaan kokonaan kieltää, on testauksessa otettava huomioon, että ihmisen suolistossa on yleensä bakteereita jotka
muuntavat sokeria alkoholiksi. Niinpä luonnostaan vereen joutuu pikkuriikkisiä määriä alkoholia. Niinpä on
joko kiellettävä nämä bakteeritkin tai
asetettava jokin promilleraja, joka ei
voi olla nolla.
Kari Poikolainen

Jutun kirjoittaja Kari Poikolainen on Alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtaja ja Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti. Hän on aiemmin toiminut mm. Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistojen viroissa, Suomen Akatemian vanhempana tutkijana, Kansanterveyslaitoksen erikoistutkijana ja ylilääkärinä sekä Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimuspäällikkönä. Tutkimustyön pääkohteita ovat
alkoholin ja huumeiden käytön syyt ja seuraukset.
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Vippi vinkit
"Hyvä saatto!", on toteamus, jonka heittäjä saattaa kuulla onnistuneen suorituksen jälkeen. Tätä käsitettä ei kuitenkaan
vielä löydy Nykysuomen sanakirjasta.
Seuraavassa muutaman pelaajan vastaus
kysymykseen: "Mitä tarkoitetaan saatolla ja miksi siitä puhutaan niin paljon?"
Saatto tarkoittaa käden liikettä alkaen siitä, kun käsi
ohittaa takaa tullessaan jalat. Kuula irtoaa kädestä sormien ja ranteen liikkeen avustamana ja käsi pysähtyy
luonnollisesti ilman voimakasta lihaksien avulla tehtävää
pysäytystä. Saatossa käytetään hyväksi heilurin liikeenergia.
Saattoa tarvitaan sekä asetus- että iskuheitossa, koska
se vaikuttaa eniten heiton suuntaan. Irrotuskohta on saaton tärkein hetki, koska siinä vaiheessa valitaan, millaisella kaarella kuula lähtee.

In sancta simplitas, Ei saattoa - Ei jättöä
Mä ainakin vastaisin kaikessa yksinkertaisuudessaan
näin: Saatolla tarkoitetaan heiton loppuvaihetta, jossa
ranne ojennetaan takaa eteen. Saaton tulisi olla suora eli
ranteen pitää liikkua käden kanssa suorassa linjassa.
Kaiken kaikkiaan oleellista on heiton lopussa käden suora liike heittosuuntaan ja ranteen suora liike.
Toinen hyvä kysymys on, että miten selität pelaajalle,
että heiton pitää lähteä ranteella alhaalta ylöspäin?
Yhteenvetona voitaneen todeta, että heitossa kuula irtoaa kädestä käsivarren heilahdettua reiden etupuolelle.
Saatolla tarkoitetaan käden liikeradan jatkamista irrotushetken jälkeen ja heittosuorituksen viemistä tällä tavalla
puhtaasti loppuun asti. Kuulan irrotushetkellä määräytyy heiton suunta ja kierre, joka muodostuu osaksi ranteen avulla. Käytännössä irrotushetken hahmottaminen
on vaikeaa sen lyhytkestoisuuden vuoksi. Niinpä saaton
avulla pystytään varmistamaan ratkaisevan irrotushetken onnistuminen ja toteamaan siinä mahdollisesti tapahtuvia virheitä. Saattoa vastaavia tapahtumia löytyy
myös muista lajeista kuten jääkiekosta, jalkapallosta ja
golfista.
Suomen Petanquelehti suosittelee asiasta kiinnostuneille
käyntiä ruotsalaisella Internet-sivustolla osoitteessa:
http://www.geocities.com/boulesidan/

Kuuden kohdan tarkastuslista
suoran takakierteen aikaansaamiseksi heittoon:
1) rannetta on koukistettu riittävästi (ranteen fleksio)
2) rannetta ei avata liian aikaisin
3) ranteen avaus on täydellinen eli kämmen osoittaa heiton perään (ranteen ekstensio)
4) sormien avaus on riittävä eli sormet osoittavat
kuulan perään
5) kämmen ja sormet eivät ole taittuneena sivulle
(ranteen abduktio/adduktio) ja

Sivuilla on selvitetty heittotekniikan perusteita eri osaalueilta. On kuitenkin syytä muistaa, että heittotapaan
ja tyyliin vaikuttavat useat yksilölliset tekijät.

6) suorassa heitossa; kämmen ei käänny pystyyn
(ranteen pronaatio/supinaatio), mikä vastaavasti sivukierteissä on nimenomaan tarkoituksena

Oman vastauksen tai kommentin esitettyyn kysymykseen
voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen:
magazine@petanque.fi

Lisäneuvoja ja tarkempia harjoitusohjeita kannattaa kysyä oman seuran ohjausvastaavalta!

MTT

http://www.petanque.fi/valmennus/?ohjausvastaavat
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SP-L:n ohjaajaja valmentajakoulutus
suuntautuu
kilpaurheiluun
Vuonna 1998 valmistui SLU:n Koulutuksen ja osaamisen kehitysohjelma
vuosille 1998-2002. Tämän ohjelman
tuloksena SLU:n jäsenjärjestöjen
koulutusohjelmille muodostettiin yhteinen toimintamalli. Mallissa toiminta
on jaettu kolmeen osa-alueeseen:
lasten ja nuorten liikuntaan, aikuisten kunto- ja terveysliikuntaan sekä
kilpa- ja huippu-urheiluun. Lajiliitot
vastaavat jokaisella osa-alueella koulutuksen kolmesta ensimmäisestä
tasosta. Neljäs ja viides taso ovat
puolestaan ammattitutkintoon tähtääviä koulutusohjelmia.
Suomen Pétanque-Liiton liittohallituksen linjapäätöksessä lähtökohtana oli
ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen
painopisteen asettaminen lohkolle,
joka sisältönsä puolesta tällä hetkellä lähimmin vastaa lajin ominaispiirteitä Suomessa. Vaikuttavia tekijöitä
olivat mm. toiminnan keskittyminen
kilpailutapahtumiin, lisenssipelaajien
ikäjakautuma ja liiton tekemät valmennuksen linjaukset. Näillä perusteilla hallitus päätyi aloittamaan koulutusjärjestelmän rakentamisen kilpaurheilun alalla.
Tasolla I (laajuus 50 tuntia) tavoitteena on, että ohjaaja hallitsee yksittäisen harjoituskokonaisuuden.
Tasolla II (laajuus 100 tuntia) valmentajan osaamisvaatimus laajentuu käsittämään yhden harjoitusvuoden toteutuksen. Tasolla III (laajuus 150
tuntia) valmentajalta edellytetään
valmennusprosessin kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä hallintaa sekä toimintaympäristön ja itsensä kehittämisen organisointikykyä. Esitetyt tuntimäärät tarkoittavat kontaktiopetukseen käytettyä aikaa.
Tavoitteena on, että SP-L:n koulutusjärjestelmä tason I osalta on valmis
syksyllä 2002. Tällöin valmistuu myös
ensimmäinen ryhmä uuden järjestelmän 1-tason lajiohjaajia.
Lisätietoa koulutusjärjestelmästä:
Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
2000-2003, Tutkintojen perusteet:
http://www.slu.fi/
osaamiskeskus.materiaali
MTT

Lajikoulutusta Pohjassa
Joukko petanquen lajiohjaajaksi halukkaita kokoontui Hangon suunnalla olevan Pohjan kunnan urheiluopisto Kisakeskukseen lajikoulutukseen
27.-28. huhtikuuta. Tilaisuuden vetäjinä toimivat liiton koulutustoiminnasta vastaava Matti Törrönen, liiton
päävalmentaja Arto Savolainen ja
huippupelaaja Arto Stenberg.
Ykköstason lajiohjaajan pätevyyteen
vaaditaan tietty määrä yleisiä teoriakursseja sekä lajiin liittyvää opiskelua. Jotkut olivat suorittaneet teoriakurssin jo aikaisemmin, muilla se on
vielä edessä. Mukana oli muutama
sellainenkin, jotka tulivat vain hakemaan oppia lajista ilman pyrkimystä
mihinkään titteleihin.
Kurssilla haettiin vastausta muun
muassa kysymykseen Mitä petankki on?. Kaikkihan me tiedämme, että
siihen voi vastata lyhyesti ja nopeas-

ti, tai käyttää ihmisiän asian pohtimiseen. Nyt kuitenkin haettiin jonkinlaista sopivaa kompromissia noiden
väliltä, jotain sellaista perustietämystä, joka lajia opastavilla ohjaajilla pitäisi olla. Muutamille kauan lajia harrastaneille ja pohtineille ei mitään
uutta ja ihmeellistä ollut tarjolla, jotkut muut vihreämmät sen sijaan saivat ehkä paljonkin hyvää tietoa.
Koulutusjärjestelmämme on vielä
melko alkuvaiheessa ja itse asiassa
yhtenä tarkoituksena olikin luoda yhdessä pohjaa lajianalyysille ja koota
aineistoa tulevia koulutuksia varten.
Vaikka viikonlopun kaksi pitkää päivää puhuttiin petankista, ei siihen
väliin jääneessä illanvietossakaan
juuri muita keskustelunaiheita ollut
eikä kaivattu.
JP

SM-kilpailuista tukea juniorityöhön
Liittohallitus on tammikuun kokouksessaan päättänyt, että Kuopion
SM-viikolle osallistuvien junioreiden seuroille tarjotaan kannustinpalkkio juniorisarjoihin osallistuvista pelaajista. Jokaisesta juniorisarjaan
osallistuvasta seuran juniorista per pelimuoto palautetaan seuralle
yhden yleisen sarjan osallistumismaksun suuruinen summa. Päätöksen tarkoituksena on tukea seurojen junioritoimintaa. Liitto on varautunut sataan junioriin. Mikäli ilmoittautumisten lukumäärä on suurempi, jaetaan summa osallistumisten suhteessa.
Nuorisovaliokunta
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Petankin tulevaisuudennäkymät ovat valoisat
Tänä vuonna suomalaisessa petankissa tapahtuu oikeita asioita,
ja sen toteamiseksi ei tarvitse olla
itämaan tietäjä.
Valmennustoiminta on merkittävimmässä osassa pelaajiemme tason
nostamisessa kohti kansainvälistä
kärkeä. Valmennusvaliokunta asetti
itselleen tämän vuoden tärkeimmäksi
tavoitteeksi pelaajien totuttamisen
säännölliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun, siis ottamaan oma lajinsa
oikeana urheiluna. Puolen vuoden
uurastuksen ja viiden yhteisen maajoukkueleirin sekä yhden tarkkailukilpailun jälkeen on valmennuksesta
vastaavan hyvä katsoa taakseen.
Kaikki maajoukkueryhmään kuuluvat
pelaajat ovat ottaneet harjoituspäiväkirjan käyttöön oman harjoittelunsa seurantaan. Syksyllä, uuden harjoituskauden alkaessa ja sitä suunnitellessa on pelaajien yhdessä valmentajan kanssa helppo tarkistaa
harjoitusmäärät ja harjoitusten sisältö. Maajoukkuepelaajat ovat tietoisia
kauden pääkilpailun ja erilaisten har-

joittelu- ja kilpailujaksojen merkityksestä ja sijoittumisesta kilpailu- ja
harjoituskalenteriin, joka ei noudata
kalenterivuoden rytmiä meidänkään
lajissamme. Lukuisten erilaisten testien kautta pelaajat ovat löytäneet ne
vahvuudet ja heikkoudet, jotka ovat
todellisia, ei kuviteltuja ja samalla
valmennusryhmissään tulleet tutuiksi toisten pelaajien kanssa. Monelle
maajoukkuepelaajalle tämä alkuvuosi
lienee ollut myös löytöretki siihen sisäiseen urheilijaan, jonka kehittämisestä valmennustoiminnassa on kysymys. Opettelu itsessään ei takaa
oppimista, ja vain opittua taitoa voidaan harjoittaa. Tämän asian kanssa
maajoukkuepelaajat työskentelevät
nyt toisiaan tukevien kilpailijoiden
kanssa. On vaikea keksiä parempaa
menetelmää. Tosiasiassa varsinainen
harjoittelu tapahtuu jokaisen pelaajan omatoimisena työskentelynä ja
leireillä on alkuvuoden aikana ensisijaisesti tarkasteltu harjoittelun tuloksia ja suuntaa. Jonain päivänä meidänkin lajimme parhaat saavat tuekseen riittävät resurssit omaavan val-

mennusjärjestelmän, jonka jälkeen
urheilijoille voidaan alkaa asettaa
myös tavoitteita kilpailumenestyksen
saamiseksi kansainvälisiltä kentiltä.
Pelaajien lisäksi on hyvä katsoa valmennustoimintaa myös valmennusta toteuttavan ryhmän osalta. Valmennusjärjestelmän kehittäminen ja
lajin tutkimustyö on tärkeää tavoiteltaessa lajin kansainvälistä kärkeä.
Valmennusvaliokunta on kehittänyt
testausmentelmiä, niin pelaajakohtaiseen tarkasteluun kuin joukkuepelaamiseen liittyen. Lähes kaikkien leirien yhteydessä on valmennusryhmä
kokoontunut keskustelemaan rakentavassa hengessä toiminnan, toimintatapojen ja menetelmien eteenpäinviemisestä. Samoin kuin pelaajia, on
myös valmennustoimintaa tarkasteltu. Lajimme tutkimustyön perustana
olevan lajianalyysin aikaansaamiseksi
on tehty työtä, jonka hedelmät hyödyttävät aikanaan koko petankistien
joukkoa, ei ainoastaan maajoukkueryhmään kuuluvia. Viiden asiaansa
sitoutuneen ihmisen valmennusryh-

JANNEN KILKKAUS
PR-trippeli su 9.6.02 klo 10
Palkinnot:
Stipendit 80% osallistumismaksuista

JÄRVENPÄÄ -51
Järvenpään
Rantapuiston
Sirkuskentällä
Rantakatu
(HPY 145 08/94)
Lisätietoja:
PSC / Moisio
040-7402161

PR-duppeli la 3.8.02 klo 10
Palkinnot:
I 1000 euroa
II 350 euroa
III 150 euroa
Ilmoittautuminen kilpailupaikalla klo 9.30 alkaen.
PSC:n hallitus
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Valintaryhmän ja maajoukkueen
valintatapa vuonna 2003
mä tekee työtä, jonka tähtäin on pelaajien vieminen eteenpäin myös tätä
toimintaa kehittämällä.
Valmennustoiminnan lisäksi lajissamme on nähtävissä edistystä myös
muilla toimintasektoreilla. Koulutustoiminta valmentajakoulutuksen osalta on aloitettu onnistuneesti, ja juuri
tätä kautta lajillemme avautuu voimakkaan kasvun ja kehityksen näkymät. Valmennus herättää suuria intohimoja kaikissa lajeissa, ja myös
petankissa on helppo löytää ne "todelliset osaajat" varsinaisen toiminnan ulkopuolelta. Tähän tautiin ei ole
lopullista parannuskeinoa, mutta ensihoitona juuri valmentajakoulutuksen kautta taataan oikeanlaisen tiedon kokoamisen mahdollisuus sen
saman tiedon viemiseksi eteenpäin
seurojen kautta pelaajille. Olemme
vasta koulutustoiminan alussa, mutta jo ensiaskeleet ovat tukevat ja vievät lajiamme eteenpäin. Tuomarikoulutus on osaltaan vahvassa myötätuulessa, eikä mene kauan, kun meillä
on riveissämme ihmisiä, jotka löytävät oman kutsumuksensa juuri tuomaritoiminnasta pelaamisen sijaan.
Tuomareilla on vähintäänkin samanlaisia haasteita kuin pelaajillakin, aina
kansainvälistä tuomaritoimintaa
myöten.
Kilpailutoiminta hakee edelleenkin
voimansa perinteisistä menetelmistä, mutta senkin osalta on jo nähtävissä halua vastata kentän kasvaviin
tarpeisiin. Lisenssikilpailujen arvostusta etsitään samanaikaisesti, kun
ranking-järjestelmään halutaan sisältöä, mikä enteilee muutoksia kansalliseen järjestelmään ja lajin levittämisen suuntaan. Liiton mestaruuskilpailujen antaminen seurojen järjestettäväksi on selkeä parannus, joka
tulee johtamaan SM-kilpailun arvostuksen ja sen kiinnostavuuden nousemiseen. Samalla lajimme tulee saamaan uudenlaisen merkityksen tiedotusvälineissä ja urheiluna urheilujen joukossa, joka osaltaan tuo lajimme piiriin uusia harrastajia ja pitkällä tähtäimellä katsottuna johtaa
tason nousuun kilpailun lisääntyessä.
Petankilla on hyvät mahdollisuudet
kehittyä koko suomen kattavaksi suureksi lajiksi.
Arto Savolainen
Valmennusvaliokunnan pj

Liittohallitus päätti kokouksessaan Pajulahden urheiluopistolla 11.5.2002
esittää seuraavassa liiton syyskokouksessa muutosta nykyiseen arvokilpailuedustajien valintajärjestelmään. Esityksen lähtökohtana on, että Suomen
edustusjoukkueet kaudella 2003 kootaan kaikkiin arvokilpailuihin maan parhaista pelaajista.
Valinta esitetään tehtäväksi nk. valintaryhmästä, jonka suorituksia ja edesottamuksia tarkkaillaan. Valintaryhmään voivat ilmoittautua kaikki lisenssipelaajat. Ilmoittautumalla pelaaja ilmaisee kiinnostuksensa ja halukkuutensa olla käytettävissä edustusjoukkueita rakennettaessa.
Valintaryhmään ilmoittautuneista pelaajista valitaan jokaisessa sarjassa (naiset, juniorit ja miehet) 12 hengen valmennusryhmä. Tämä ryhmä osallistuu
liiton valmennustoimintaan.
Arvokilpailuihin valituille maajoukkueille valmennusvaliokunta järjestää kilpailukohtaista maajoukkuevalmennusta. Seuraava teksti on tarkempi kuvaus esitetystä järjestelmästä. Muutokseen liittyen liittohallitus on valmistellut
myös uudistuksen SM-sarjatoiminnan osalta.

1. Ilmoittautuminen
Pelaaja ilmoittautuu valintaryhmään kirjallisesti valmennusvaliokunnalle SMkilpailujen 2002 ilmoittautumispäivämäärään mennessä.
Ryhmä = kaikki Suomen Pétanque-Liitto ry:n lisenssipelaajat.

2. Tarkkailukilpailut
Pelaajien taitotasoa ja kilpailemista tarkkaillaan valmennusorganisaation toimesta kahdessa eri kilpailussa;
- SM-kilpailut
- Kansallinen lisenssikilpailu, trippeli
Ryhmä = kaikki valintaryhmään ilmoittautuneet pelaajat.

3. Kilpailumenestys
Valintaryhmään ilmoittautuneiden pelaajien kansallinen ja kansainvälinen
kilpailumenestys ja osallistuminen niihin valintavuonna otetaan huomioon.
Ryhmä = kaikki valintaryhmään ilmoittautuneet pelaajat

4. Testi
Tarkkailukilpailujen ja kilpailumenestyksen perusteella valmennusorganisaation nimeämät pelaajat osallistuvat teknisen taitotason valvottuun testaukseen yhdessä nykyisen valmennusryhmän kanssa.
Ryhmä = 12 pelaajaa + nykyinen valmennusryhmä.

5. Valinta valmennusryhmään
Valmennusorganisaatio valitsee pelaajat valmennusryhmään valintaryhmästä pelaajien antamien näyttöjen perusteella. Valmennusryhmän pelaajat osallistuvat liiton järjestämään valmennukseen.
Ryhmä = 12 pelaajaa

6. Valinta maajoukkueeseen
Valmennusorganisaatio tekee esityksen maajoukkueista kaikkiin niihin kilpailuihin, joihin Suomen Pétanque-Liitto ry lähettää osallistujia. Liittohallitus
nimeää joukkueet. Maajoukkueeseen voidaan valita pelaajia valmennusryhmän ulkopuolelta, mutta ei valintaryhmän ulkopuolelta. Nimetyt pelaajat
osallistuvat kilpailukohtaiseen liiton järjestämään maajoukkuevalmennukseen.
Valmennusvaliokunta / liittohallitus
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Suomen Petanquelehti ilmestyi vuonna 1992 viisi kertaa vuodessa. Painosmäärä oli kaksinkertainen tämän
päivän lehteen verrattuna. Artikkelit
heijastelivat uskoa tulevaisuuteen
sekä halua kehittymiseen. Monet seurat olivat tällöin vastaperustettuja ja
toiminta oli vireää.

Petanque - ystävyyden peli
Pétanque on ystävällisyyttä! Näin otsikoitiin kymmenen vuotta sitten Suomen Petanquelehdessä silloisen liiton
puheenjohtajan Robert Simon-Bellamyn pääkirjoitus. "Meistä jokainen rakentaa tunnelmaa - se on itsestä kiinni", kirjoitti Roope. Vanhat tuttavat
ja uudet kasvot ilahduttivat tuolloin
puheenjohtajan lisäksi monia muita
harrastajia. "Kaikenlaatuinen vilppi ja
katkeruus olkoon kaukana meistä!",
toivottiin kirjoituksen lopussa ja allekirjoitusta siivitti riemukas "Vive la
Pétanque"-huudahdus.
Edellisessä toukokuun numerossa
vuonna 1992 lähikuvassa olivat salolaiset Kimmo ja Susanna Rantanen.
Silloin 9-vuotias Kimmo kertoi olevansa Salo HT:n rohkein ja pisin pelaaja. Petankissa huippusaavutuksena oli Someron ranking-singelissä
saadut kuusi pistettä Marko Aaltoa
vastaan sekä pari voittoa joistain aikuisista. Kymmenessä vuodessa tilanne on muuttunut - kuusi pistettä
singelissä Kimmoa vastaan on monelle hyvä saavutus.

Valmennus tuottaa tulosta
Maaliskuussa 1992 järjestettiin juniorileirit Oravaisissa ja Järvenpäässä.
Yhteensä 23 innokasta osallistujaa tutustuivat tällöin tekniikkaan, taktiikkaan ja sääntöihin hyvällä menestyksellä. Näin voi todeta kymmenen vuoden jälkeen, sillä mukana olivat tuol-

Suomen Petanquelehti
10 vuotta sitten
loin mm. Arttu Poikolainen, Mika Ahonen, Yannick Pelletier, Aku Haljoki
sekä "mielenkiintoiseksi ja hyvin taitavaksi vasta-alkajaksi" luonnehdittu Antti Riihikanto. Tätä nykyä silloisilla leiriläisillä on hallussaan jo muutamia kymmeniä SM-mitaleja ja valtava määrä kokemusta, joka toivottavasti auttaa uusia junioreitamme
kehittymään lajissa.

Tulevaisuuden haasteita ja
ohjeita pelaajille
Artikkelit herättävät monia muistoja.
Silloin liitohallitukseen kuuluneen
Tuomo Lintulaakson ajatukset koskivat niitä ongelmia, jotka ovat edelleen läsnä. Tuomo arvioi lajin ja liiton tulevaisuutta sekä kasvun tuomia
ongelmia. Kirjoituksessa pohdittiin
mm. piiriorganisaatioita, valmentajakoulusta, junioritoimintaa ja tuomarikysymystä.
Petankkituomareita oli keväällä -92
vain neljä. Tuomareista muistan itse
elävästi Robet Simon-Bellamyn hahmon, joka viiksineen ja piipuineen loi
kilpailuun kuin kilpailuun oman tunnelmansa. Roopen auktoriteetti ja
hänen nauttimansa kunnioitus pelaajien puolelta ovat tänäkin päivänä
vertaansa vailla. Pidetty, pelätty ja
vihattu on määritelmä tuomarista,
jolla on toiminnassaan linja. Tätä linjaa ja arvokkuutta hyvä tuomari tarvitsee.

kilpailujen aikaan pidetty kansainvälisen liiton vuosikokous. Pohjoismaista Suomi ja Ruotsi sattuivat asettamaan molemmat oman ehdokkaan
kv-liiton hallitukseen. Tapahtumasta
ei jäänyt traumoja liittojen välille ja
Ruotsin ehdokas Jean Amiot valittiin
myöhemmin kansainvälisen liiton
hallitukseen. Jorma Kujanpään silloinen viiltävä huomautus lajin kansainvälisten asioiden hoidosta on edelleen
ajankohtainen, "Samat vanhat parrat, jotka ovat käytännössä päättäneet asioista viimeiset 20 vuotta, alkavat olla kehityksen jarru."
Asialinjalla annettiin pelaajille neuvoja ravinnosta. Kilpailupäivinä tulee
välttää raskaita aterioita, kannattaa
syödä kuten ennenkin ja välttää hienouksia, kahvia tulee juoda korkeintaan 5 kuppia/vrk, kuumissa olosuhteissa on juotava runsaasti eikä yksipuolisia makeita välipaloja pidä
nauttia. Nautintoaineista todetaan
yksinkertaisesti niiden olevan kiellettyjä. Myös doping-aineet mainitaan
Markus Torkin kattavassa artikkelissa. Kirjoitus on monipuolisuudessaan
hyvä esitys petankista ja ravinnosta.
Seuraavissa kesän numeroissa pohditaan mm. palkintoja, sijoitetaan
vuoden -92 lisenssipelaajat kartalle,
tutkaillaan ex-pääministeri Kalevi
Sorsan heittotyyliä ja voitetaan PMkultaa, mutta nämä vasta kilpailukauden vähän edettyä...
MTT

Kansainvälisistä mittelöistä eniten
puhutti syksyllä 1991 Andorran MM-

WALTIKKA-TURNAUS
PR-trippeli Valkeakoskella Roukon
hiekkakentällä la 24.8.2002 klo 10:00
Ilmoittautuminen pelipaikalla klo 9:00 - 9:30
Osanottomaksu 30:- € / joukkue, maksetaan ilmoittautuessa
käteisellä, tai ennakkoon Luopioisten Sp tilille 451076-220479.
Palkintona mitalit ja runsaat tavarapalkinnot.

Lisätietoja puh. 040-7228133
Tarmo Sipilä

Kilpailupaikalla on edullinen puffetti.

TERVETULOA!
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skk.pdf

Tervetuloa Kuopioon
Petanquen suomenmestaruuskilpailut ovat Suomen Pétanque-liiton näyttävin vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna
ne saavat erityisen arvolatauksen liiton 20-vuotisen taipaleen juhlakilpailuna. Kuopion Väinölänniemellä järjestettävät kilpailut ovat ensimmäiset liiton jäsenseuran organisoimat viikon kestävät SM-kilpailut. Aikaisemmin kilpailujärjestelyistä on vastannut liitto. Kilpailujärjestäjänä toimiva Petanque Kuopio PetKu ry on vuonna 1989 perustettu petanquen erikoisseura. Nyt pidettävät kilpailut ovat ensimmäiset Itä-Suomen alueella, mikä osaltaan kertonee
lajin harrastuksen leviämisestä koko maahan.
Nykyisessä muodossaan, viikon mittaisena kilpailutapahtumana, on suomenmestaruuksia ratkottu kuusi kertaa aikaisemmin. Jälleen kerran iskeytyvät kuulat maahan lähes
neljänsadan pelaajan voimin. Viikon ajan jokainen pelaaja
saa kokea kilpailujännitystä, menestystä ja tappioita. Kisajärjestäjälle tuottaa erityistä mielihyvää saada maan parhaimmisto mittelemään taitojaan kuopiolaisen urheiluperinteen kauneimmalle näyttämölle, Väinölänniemelle. Kuten niin usein ennen, saavat Vänärin vanhat koivut ja lehmukset seurata kilpailijoiden mittelyä taidossa ja etevyydessä. Tällä kertaa lajina on ranskalainen kuulapeli, jonka
salat aukeavat varmasti myös katsojille, eikä siitä enää ole
pitkä matka kokeilemaan teräskuulan lumoa. Kilpailujärjestäjä toivottaa lämpimästi kaikki kilpailijat ja katsojat
tervetulleiksi viihtymään Väinölänniemelle.
Arto Savolainen
Kilpailujohtaja
Petanque Kuopio PetKu ry

http://www.petanque.fi/sm/2002/

SM-kilpailutietoutta
Opasteet kilpailupaikalle
Kilpailujärjestäjä toimittaa liiton www-sivuille kartan, johon on merkitty
ajoreitit autoilla tultaessa. Rautatieasema ja linja-autoasema näkyvät
kilpailupaikan kanssa samassa kartassa. Kartta toimitetaan SM-sivulle
ennen kilpailujen ilmoittautumispäivämäärää. Kaupungin keskustaan laitetaan ajo-opasteet kisaviikon ajaksi edellämainitun kartan reiteille.
Paikoitustilat
Kilpailijoiden paikoitustilat ovat niemen länsipuolella sijaitsevan kadun
varressa. Vaadittavan pysäköintitunnuksen saa kisatoimistosta kilpailulisenssiä näyttämällä. Pysäköinti on sallittu vain rannanpuoleisella reunalla.
Pelikentät
Kilpakentät ovat puistokäytävillä, jotka on käsitelty vastaamaan vaativammankin pelaajan toiveita. Numeroituja kenttiä on kilpailualueella
75 kappaletta. Kenttäkartta sijaitsee kisatoimiston läheisyydessä. Finaali- ja ammuntakilpailukentät sijaitsevat vanhan tenniskentän päällä.
Kisatoimisto, tulospalvelu ja Info
Kisa-alueen hermokeskuksena toimii kisatoimisto, josta löytyy kaikki
tarvittava tieto kilpailujen aikana. Vain pelin voittamiseen tarvittavat
ohjeet puuttuvat. Tulostiedot toimitetaan kisatoimiston ja ravintolan tulostauluille. Infopisteestä vierailijat saavat tarvitsemansa tiedot kilpailusta, petankista ja Kuopiosta sekä alueen palveluista.
Kilpailukanslia
Kilpailujen virallisessa kisahotellissa, Hotelli Scandicissa toimii kilpailukanslia. Scandicissa pidetään kilpailujen aikana myös Suomen Petanque-liiton seuratoimintaseminaari ja kilpailujärjestäjän toimesta vapaamuotoinen petankistien yhteistapaaminen torstaina 4.7 klo 21.00 alkaen.

Sarjat ja lajit
Yleinen-naiset-juniorit / singeli-duppeli-trippeli, lisäksi yleinen ammunta. Juniorisarjaan voivat osallistua vuonna
1985 ja myöhemmin syntyneet.
Ilmoittautuminen
Pelaajien/joukkueiden tulee ilmoittautua omille seuroilleen 18.6. mennessä. Jos joukkueessa on useamman eri
seuran pelaajia, valitsee joukkue itselleen kapteenin, joka hoitaa ilmoittautumisen omalle seuralleen.
Seurojen tulee lähettää ilmoittautumiset 20.6. mennessä Jukka Pöyrylle (yhteystiedot sivulla 2) ja osallistumismaksut samaan päivämäärään mennessä liiton tilille Nordea 10163077002. Seurat saavat tarkemmat ohjeet ja lomakkeet hyvissä ajoin ennen
määräaikaa.
Osallistumismaksut
Aikuisilta 15 euroa ja junioreilta 8 euroa / pelaaja / laji. Hallitseva mestarijoukkue ilmaiseksi, jos pelaajista vähintään 2/3 on samoja (eli duppelissa
molemmat ja trippelissä vähintään
kaksi).

Ravintolapalvelut kilpailupaikalla
Kilpailualueella sijaitsee 350 m2 ravintolateltta, jonka suojissa jokainen
voi nauttia laadukasta ruokaa keittiömestari Juha Halmisen taikomana.
Palvelu pelaa kaikkina kisapäivinä aamusta iltaan. Erikoisuutena Kuopion kisoihin on kehitetty ensimmäisenä maailmassa kuulamakkara, joka
muodostunee petankistien suursuosikiksi. Kisaravintolasta saa myös virvokkeita sekä kahvilatuotteita.
Petanque elokuvateatterissa
Kisaviikolla järjestetään elokuvateatteri Kuvakukossa juonnettu petanque-elokuvanäytös liiton weppimestari Jukka Pöyryn tuottamasta aineistosta.
Puku- ja wc-tilat
Kisa-alueella on pukutilat miehille ja naisille, sekä tarvikkeiden säilytys.
Majoitusjärjestelyt
Kilpailujärjestäjällä on sopimus majoitusten hoitamisesta Kisahotelli
Hotelli Scandicin ja Kuopion Matkailupalvelu Oy:n kanssa. Majoitusta
varatessa kannattaa mainita "petanque", minkä avulla käytettävissä ovat
kisajärjestäjälle varatut kiintiöt.
Oheiskilpailut
Kaikkina kilpailupäivinä järjestetään oheiskilpailu johon voi osallistua
myös ilman kilpailulisenssiä. Avauspäivänä tiistaina oheiskilpailu on sekaduppeli vapaasti muodostettavin joukkuein. Muina päivinä kilpailumuoto on duppeli vapaasti muodostettavin joukkuein.
Palkinnot
Suomenmestaruuskilpailun palkinnot ovat liiton käytännön mukaiset.
Tämän lisäksi kisajärjestäjä jakaa seuraavat palkinnot:
- Parhaan pelaajan palkinto kaikissa sarjoissa (Y/N/J) kilpailumenestyksen mukaan
- Parhaan seuran palkintona "Nitin Malja" kilpailumenestyksen ja osallistumisen mukaan
- "Nuori urheilija"-palkinto esimerkilliselle junioripelaajalle, jonka valinnan suorittaa kilpailujen tuomaristo
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Niin gimis on stadi, vai onko?
Etelä-Suomea ja erityisesti pääkaupunkiseutua pidetään petankin vahvana alueena maassamme. Liiton
59:stä jäsenseurasta 21 on rekisteröity Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Lisenssipelaajista alueella asuu
hieman alle puolet koko pelaajamäärästä eli noin 300 laji-intoilijaa. Harrastajamäärä seuroissa ja firmaliigoissa on kuitenkin monta kertaa
suurempi.
Koko harrastajamäärästä Etelä-Suomen osuus on luonnollisesti suuri.
Tilanne kuvastaa osaltaan nykyistä
väestön jakautumista maan eri osien välillä. Minkälaista toimintaa alueen seurat sitten järjestävät ja kuinka laji voi pääkaupunkiseudulla?

Puistopelit kiinnostavat
Puistopelejä Helsingissä, Espoossa ja
Vantaalla pelataan lähes kaikkialla.
Suurin osa tästä toiminnasta on seurojen virallisen toiminnan ulkopuolella
tapahtuvaa pelailua.
Aktiivisimmin mainostettuja pelipaikkoja ovat Espoon Matinkylä, Vantaan
Rajatorppa sekä Helsingissä Munkkiniemi, Käpylä ja Kallion Torkkelinmäki
sekä perinteikäs Kaivopuisto. Varmin
pelipaikka, jossa ei tarvitse heittää
yksin, on näistä ollut Torkkelinmäki.
Seurojen omissa peli-illoissa osallistujat ovat usein tuttua vakiokaartia.
Alueen huippupelaajat kokoontuvat

puolestaan usein yhteen yli seurarajojen saaden näin aikaan kovempia
harjoituspelejä.

Seurojen aktiivisuutta
kaivataan
Pääkaupunkiseudun seurat ovat pääsääntöisesti pieniä noin 20 jäsenen
yhdistyksiä. Toiminta on suunnattu
usein omalle jäsenkunnalle ja keskeisessä osassa ovat viikottaiset peli-illat ja vuosittaiset pikkujoulut.
Valmennusta ja ohjausta saa tällä
hetkellä vain parista helsinkiläisestä
ja espoolaisesta seurasta. Uusien
harrastajien ja jäsenten hankinta seuroihin on ollut viime vuosina vähäistä. Tämän vuoksi mm. uusien lisenssipelaajien määrä on pysynyt vähäisenä.
Seurat ovat usein kaveriporukoita,
joiden tarkoituksena on vain harrastaa lajia. Tämä näkyy esimerkiksi yli
miljoona asukasta käsittävän alueen
junioripelaajien lukumäärässä.

"Pahamaineinen" HPet
yhdistää
Pääkaupunkiseudulla merkittävässä
roolissa on Helsingin Pasilassa hallia
pitävä yhdistys Helsinki Pétanque ry.
Yhdistys ei ole liiton jäsenseura, mitä
pidetään sekä hyvänä että huonona
asiana.

HPetin kautta alueelle on pystytty
järjestämään hyvätasoinen sisähalli,
jonka merkitystä lajille on vaikea mitata. Tämän halliyhdistyksen jäseninä on pelaajia kaikista pääkaupunkiseudun seuroista.
Yhdessä pelaajat ovat onnistuneet
pyörittämään jo vuosien ajan hallia,
jonka vuotuiset käyttökustannukset
ovat yli 40,000 euroa. Yksittäiselle
seuralle urakka olisi ollut ylivoimainen.
Viimeisen vuoden aikana myös pääkaupunkiseudun firmaliiga on tullut
osaksi HPetin toimintaa. Firmaliigassa kevät- ja syyskierroksella on mukana noin 500 pelaajaa.

Uusia heittäjiä toivotaan
Pääkaupunkiseutu on alueena hyvä
petankin edistämiseksi. Suuri asukasmäärä ja lyhyet yhteydet luovat mahdollisuuksia lajin kehittymiselle. Nykyinen harrastajamäärä on lajien välisestä kovasta kilpailusta huolimatta melko alhainen. Seurojen aktiivinen toiminta uusien harrastajien
hankkimiseksi on ollut vähäistä. Uusien pelaajien mukaan saaminen onkin elinehto petankin menestymisen
takaamiseksi myös jatkossa pääkaupunkiseudulla. Elokuinen "Tuhat kuulaa" -tempaus tulee olemaan hyvä
hetki asian eteenpäin viemiseksi.
Luettelo ja yhteystiedot SP-L ry:n
jäsenseuroista:
http://www.petanque.fi/seurat/
Helsinki Pétanque ry:n kotisivut:
http://snadi.tky.hut.fi/hpet/
MTT

TUHAT KUULAA!
Tiistaina 20.8.2002 klo 20.00 on ilmassa tuhat kuulaa. SP-L järjestää osana 20-vuotisjuhlatapahtumia valtakunnallisen lajiesittelytempauksen. Seurat ympäri Suomea esittelevät samanaikaisesti omilla paikkakunnillaan lajia sekä liiton ja seurojen toimintaa. Nyt seurat etsimään paikkakunnallaan tapahtumalle näkyvää paikkaa ja suunnittelemaan illan ohjelmaa ja seuran tarjontaa lajista kiinnostuneille! Liitto toimittaa lajiesitteitä, lehtiä ja
muuta materiaalia käyttöönne ja pyrkii saamaan tapahtumalle
näkyvyyttä valtakunnallisissa tiedotusvälineissä.
Lisätietoja:
Seurapostissa lähiaikoina ja seuratapaamisessa SM-kisaviikolla.
Seija Tikka, 040-7204684, seija.tikka@sp-l.inet.fi

Oletko dopingurheilija?
Suomen Pétanque-Liitto on SLU:n jäsenjärjestönä sitoutunut antidopingtoimintaan. Kuopion SM-kilpailuissa tullaan suorittamaan dopingtestejä, jotka voivat kohdistua keneen tahansa
osallistujaan. Kiellettyjä aineita sisältävät laittomien dopingvalmisteiden
lisäksi mm. monet verenpaine-, astma- ja flunssalääkkeet. Mikäli joudut
käyttämään harjoitus- ja kilpailukauden aikana lääkkeitä, ota selvää onko
kyseessä kiellettyjä aineita sisältävä
valmiste. Vastuu on aina urheilijalla!
Lisätietoja saat ADT:n sivuilta:
http://liite.com/
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Missä pelataan?

Lainauksia

Tässä listassa on tietoa kesäajan pelipaikoista. Ne on hyvä tietää, jos
satut matkailemaan vieraalla paikkakunnalla tai jos olet vasta aloittelemassa lajia. Mene rohkeasti mukaan!

Karsintajärjestelmä aiheutti
ongelmia Ranskan
curlingliitossa

Lähes kaikkiin listan pelipaikkoihin on kuka tahansa erittäin tervetullut. Aloittelijoille annetaan varmasti mielellään opastusta ja lainataan tarvittaessa
pelivälineetkin. Useimmiten pelaillaan ihan muuten vaan tai järjestetään pieni kisa arvotuin joukkuein. Kisoissa saattaa olla pieni osallistumismaksu, ehkä
noin 2 €, mutta sitten on yleensä jotain palkintojakin. Säävaraus, huonolla
ilmalla pelaajia tuskin löytyy. Jos yhteyshenkilö on mainittu, kannattaa ainakin kauempaa pelipaikalle lähtemistä suunnittelevan varmistaa häneltä päivän tilanne.
Pääkaupunkiseutu, Hki Hesperian
puiston kenttä / Vantaa Tiedekeskus
Heurekan kenttä / (Espoo Matinkylän kenttä), tiistai-iltaisin, Firmaliiga,
Kimmo Ollikainen 040-5711175
Helsinki, Pasilan hallin parkkipaikka,
maanantaisin klo 18, Helsinki Petanque, Mikko Soikkeli 040- 5510197
Helsinki, Kaivopuisto / shakkikulmaus, keskiviikkoisin klo 18, Matti Törrönen 050- 5705222
Helsinki, Kallio, Pengerpuisto/Torkkelinmäki, melkein joka ilta, Toni Ikonen, 050-5303271
Helsinki, Boulodrome (Koskela),
torstaisin klo 18, Henri Palmqvist
0400-967880
Vantaa, Rajatorpan petanquekenttä,
Lastutien ja Rajatorpantien risteys,
HPY:n karttasivu 30, tiistaisin klo 18,
torstaisin klo 18 ja sunnuntaisin klo
15, Kuulankierittäjät / Anu Sutinen
Hyvinkää, Rautatiemuseon edusta,
torstaisin klo 18 ja sunnuntaisin klo
16, Tuukka Hursti
Järvenpää, Rantapuisto, keskiviikkoisin klo 18, Moisio 040-7402161
Ruotsinpyhtää, Ruukin Tallinmäki,
tiistaisin klo 18, Pasi Hämäläinen
0400-542385
Lahti, Kisapuisto / Tennishallin edessä, tiistaisin klo 18, Kortteliliiga 037343777
Lahti, Kivimaan kenttä, maanantaisin klo 17 (myös usein muulloin), Jaké
Kallio 050- 5674693
Lahti, Wood Pub / Metsäpellontien
kenttä, torstaisin klo 17.30, Mika
Lönnqvist 03- 7334755

Kuusankoski, Kymin Ammattioppilaitoksen parkkipaikka, maanantaisin
ja tiistaisin klo 18, Lasse Ahlroth 0407480391
Inkeroinen, Jäähallin kenttä, keskiviikkoisin klo 18, Veikko Staven 0400700994
Kouvola, Vaakunan kenttä, torstaisin klo 18, Jan-Erik Grön
Kotka, Ruonalan hallin kenttä / Helilän koulun kenttä, maanantaisin klo
18, Timo Toikka 0400- 755519
Hämeenlinna, Soraharjunkadun
kenttä, melkein joka ilta
Valkeakoski, Itsenäisyyden puisto,
maanantaisin klo 12 ja keskiviikkoisin klo 18, Tarmo Sipilä 040- 7228133
Valkeakoski, Sassin kenttä, lauantaisin klo 11, Ilpo Vuorinen 0407363573
Tampere, Kuntokeskus Kävyn petankkikentät, Käpytie 8, ma-to klo 18,
Käpyliiga, Lauri Kolehmainen 0503039407
Turku, Kupittaan petankkikenttä,
maanantai-iltaisin, keskiviikkoisin klo
17
Pori, Kirjurinluodon kenttä, tiistaisin
ja torstaisin klo 18, sunnuntaisin klo
14.30, Harri Kankaanpää 0405817891
Joensuu, Hasaniemi / Jokiasema,
tiistaisin ja torstaisin klo 17.30, viikonloppuisin klo 14, Pekka Kiiskinen
050- 3661687
Oulu, Linnansaaren rantapuisto, keskiviikkoisin klo 18, Kimmo Melamies
050-5281613

http://www.petanque.fi/pelataan.html

Ranskalaiset saivat Salt Lake Cityn
olympiaedustajan valinnasta aikaan
melkoisen farssin. Jo viime keväänä
Mercierin ja Dupont-Rocin joukkueiden piti kohdata toisensa olympiakarsinnassa. Dupont-Rocin joukkue kuitenkin kieltäytyi vedoten siihen, että
joukkueen pelaajan Jan Durozin isä
oli juuri kuollut ja hautajaiset olivat
samaan aikaan kuin olympiakarsinta. Mercierin joukkue nimettiin tällöin
olympiaedustajaksi. Marraskuussa
Ranskan curlingliitto määräsi karsintaottelun pelattavaksi uudelleen.
Mercier kieltäytyi ja ilmoitti, että hänen joukkueensa oli jo ansainnut
olympiaedustuksen. Erillinen urheilutuomioistuin määräsi kuitenkin ottelun pelattavaksi. Mercier ilmoitti, että
hän ei karsintaottelua pelaa ja vei
asian siviilioikeuteen. Hänen anomuksensa hylättiin, ja näin Dupont-Rocin
joukkue edusti Ranskaa olympialaisissa. Ranska ei tosin voittanut otteluakaan kisoissa.
Suomen Curlinglehti
numero 25-1/2002, s. 5

Puhtia peleihin:

Rättipetankki
Joukkueella on 13 vaatepartta yllään.
Kunkin pelatun snadin jälkeen joukkue vähentää hävityn pistemäärän
verran vetimiään. Hävinnyt joukkue
on se, joka ensimmäisenä on kelteisillään. Jos vastustajalla on tässä vaiheessa vielä kaikki kuteet niskassa,
joukkue häviää niinsanotusti "kolmetoista-muna".
Alkulohkoissa voidaan ajan säästämiseksi peli aloittaa esim. raappahoususillaan.
Järjestelmän etuna on että erillisiä
pistetauluja ei tarvita, vaan yleisö
pysyy selvillä pistetilanteesta pelkästään katsomalla joukkueita.
PEESIn nettisivut
http://www.petanque.fi/seurat/peesi/
Klossivahdin pakinoita
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Heiskalta

Pelimies pääkaupunkiseudulta kysyy: Mikä
olisi hyvä tapa kieltäytyä
kohteliaasti, kun kaiken
maailman surkimukset
pyytelevät pelikaveriksi?

"Välillä kulkee välillä ei"
Savosta kysyy: Miksi minulla ja useimmilla muillakin taso vaihtelee niin paljon eri päivinä ja varsinkin
eri kellonaikoina?

Heiska vastaa: Kerro,
että on työkiireitä ja jätä
kisat väliin. Tai jos kysyjä
on asettaja-tyyppiä, niin
sano, että etsit enemmän
ampujaa pelikaveriksi tai
päin vastoin. Jos pokkaa
löytyy, niin voihan sitä aina
hörähtää nauruun ja sanoa, että jos ei nyt kuitenkaan...

Heiska vastaa: Minulla
tuntuu olevan vähän sama
ongelma, ja enpä ole siihen
mitään selvää vastausta
keksinyt. Joskus se kuula
vain "istuu" käteen niin somasti ja välillä taas ei oikein tiedä, miten päin sitä
pitäisi heittää. Kannattaa
myös seurata, minkätyyppisten pelaajien kanssa pelaat parhaiten; onko ne
parhaita kavereitasi, tuntemattomia, itseäsi parempia
vai huonompia jne.

"Aloittelija" Kymenlaaksosta kysyy: Heiska, voiko hyväksi pelaajaksi tulla
pelkästään treenaamalla
viisi tuntia joka päivä vuoden-pari, vai
tarviiko siihen jotain muutakin?
Heiska vastaa: Treenaamisesta ei
juurikaan koskaan haittaa ole, sehän
on kaiken perusta. Hyvin tärkeää on,
että pääsee pelaamaan paljon harjoituspelejä itseään parempien pelaajien kanssa. Ajan myötä, kun on todistanut huippupelaajille kykynsä,
saattaa puhelin soida ja sieltä kuuluu: "Arttu täällä terve, mitäs oot tekemässä ens viikonloppuna..." Ja näin
tie tähtiin aukeaa, tai sitten ei...

"Luftfaffe" Hämeestä kysyy: Miten nousta farmista ykkösjoukkueeseen?
Heiska vastaa: Jos ykkösjoukkueessa pelaa Markoja, Arttuja tai Jockeja, niin tehtävä on kutakuinkin mahdoton, ja kannattaa ehkä harkita seuran vaihtoa. Muissa tapauksissa pitää päästä joukkueen managerin suosioon keinolla millä hyvänsä ja pitää
muistaa, että tuppisuuksi ei saa missään tapauksessa jäädä.

Marko Aalto kävi
viime vuonna hakemassa MTV3:n Greedtietovisailusta ison
läjän markkoja. Tänä
keväänä hän vieraili
Nelosella Haluamassa
Miljonääriksi ja sieltä
tuli saaliiksi iso läjä
euroja.

"Junnu" kysyy: Miten paljon olet
Heiska aikoinaan treenannut ja miten paljon treenaat nykyään?
Heiska vastaa: 90-luvun alkupuolella tuli treenattua yksikseen lähes
joka päivä ja sen lisäksi harjoituspelejä useita tunteja ihan päivittäin kavereiden kanssa. Nykyään en juurikaan käy yksin treenaamassa, tosin
olen vähän suunnitellut alkavani heitellä ainakin muutaman tunnin viikossa yksikseni. "Helsingin herrojen"
kanssa pelaillaan sitten kerran/kaksi
viikossa.
"Yks hemmo vaan" kysyy: Mitä
mieltä olet nykyisistä tuomareista/
tuomarilinjasta?
Heiska vastaa: Tuomareita tuntuu
olevan vähän laidasta laitaan, mutta
suurin osa on ihan ok. Tuomarilinja
on mielestäni aika retuperällä, tai sitä
ei oikeastaan edes ole. Joku tuomari
puuttuu ihan pikku rikkeisiin ja toinen ei huomauta edes isommistakaan
sääntörikkomuksista.
Jarmo Heiska Heinonen
Pohjoismaiden mestari 1998

Lähetä kysymyksesi
lehden toimitukseen!
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Kesän horoskooppi

Laatinut Madame Jayne P.

Oinas 21.3.-19.4.

Leijona 23.7.-22.8.

Jousimies 22.11.-21.12.

Tämä pelikautesi tulee olemaan karvan verran huonompi kuin edellinen,
mutta huomattavasti parempi kuin
seuraava. Onneksi säitä edes riittää.

Varo alkulohkojen peleissä oikealla
puolella olevia etukuulia, sillä muutama ratkaisevan tärkeä asetuksesi
tulee törmäämään niihin, etkä ehkä
pääse jatkoon.

Mitä lähempänä Venus on Pikku Karhua, sitä lähempänä asetuksesi ovat
snadia. Opettele kuitenkin vasen sivukierre, se saattaa auttaa pilvisinäkin öinä.

Neitsyt 23.8.-22.9.

Kauris 22.12.-19.1.

Jupiter-planeetta tulee mahtavalla
vetovoimallaan siirtämään yhtä kuulaasi sen ratkaisevan kymmenesosamillimetrin, joka jossain keskikesän
pelissä antaa sinulle jo kauan himoitsemasi päänahan.

Kesän päätavoitteesi tulee toteutumaan, kunhan vain asetat sen jollekin oikeasti realistiselle tasolle. Vältä
Kuopiossa asettamasta aivan snadin
vasempaan sivuun kiinni, se voi aiheuttaa pahan tilanteen.

Vaaka 23.9.-22.10.

Vesimies 20.1.-18.2.

Kun seuraavan kerran finaalissa punnitset vaihtoehtojen asettaminen ja
ampuminen välillä, valitse ihmeessä
ampuminen. Varsinkin jos musta kissa on kulkenut tikapuiden alta edellisenä perjantaina.

Vältä oman etukuulan työntämistä
viimeisellä heitolla tilanteessa 11-9
täydenkuun aikoihin, sillä se yrityksesi on tuhoon tuomittu. Snadi vain
tulee sinkoutumaan vastustajan neljän takakuulan keskelle.

Skorpioni 23.10.-21.11.

Kalat 19.2.-20.3.

Menestyksesi kesän kamppailuissa ei
tule olemaan kovin kehuttava heikohkojen joukkuekavereiden ja Pluton sijainnin takia. Opit kuitenkin muutamia uusia ja jatkoa ajatellen erittäin
hyödyllisiä taktisia kikkoja.

Olet omimmillasi vetisessä ympäristössä. Joten älä anna sateen haitata
pelejäsi vaan taistele tosissasi, niin
yrityksesi palkitaan viimeistään jossain alkusyksyisessä turnauksessa.

Härkä 20.4.-20.5.
Olet vaarassa joutua ylikuntoon juuri
ennen SM-kisoja. Tämän välttämiseksi sinun kannattaa pidättäytyä rahapeleistä ainakin uuden kuun aikoihin.

Kaksonen 21.5.-20.6.
Korkeat asetuksesi ovat olleet hieman
hukassa, mutta loppukesästä nekin
alkavat toimia, kunhan treenaat ahkerasti kivisillä ja hieman pehmeillä
alustoilla perjantaisin.

Rapu 21.6.-22.7.
Elämäsi tärkein karo tulee onnistumaan heinäkuussa, kun Mars on Neitsyen tähdistön vasemmalla puolella
koillisesta katsottuna.

Anu Sutisen (ihan oikea?) tatuointi
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Petanque Club de Pori

Koski-Kuula Kuusankoski

Helsinki Petanque

23.2.2002 5-kymppisten kisa
16 joukkuetta

3.3.2002 Sommelo Open
14 joukkuetta

24.2.2002 Avoin duppeli
14 joukkuetta

1. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
(Ulvila/Pori)
2. Seppo Kankare, Reijo Taka-Eilola
(Hlinna/Tampere)
3. Eero Pajala, Jussi Lindblom (Turku)
4. Olli Salonen, Rauni Kallio-Kujala
(Vaasa)

1.
2.
3.
4.

1. Olli Sinnemaa, Arttu Poikolainen
2. Arto Stenberg, Harri Lehtinen
3. Mikael Gripenberg, Tommi Ahonen
3. Jarmo Heinonen, Ilkka Kankare

Droppi / Hullu Hirvi
Mikkeli

9.3.2002 Helsinki-Tukholma
Helsinki 23
Tukholma 2

2.3.2002 Arpaduppeli
8 joukkuetta

2.3.2002 Ricard-trippeli
8 joukkuetta

23.3.2002 Avoin duppeli
13 joukkuetta

1. Ritva Peltomaa, Seppo Lindman
(Pori/Loimaa)
2. Tuomo Lehtinen, Erkki Pohjanoksa
(Ulvila/Loimaa)
3. Veikko Syvänen, Maarit Flink-Soini (Vammala/Pori)

1. Antti Tuukkanen, Pasi Matilainen,
Henry Myyryläinen (DRO)
2. Jaakko Kimari, Tom Noro, Ari Jokinen (HUL/HUL/DRO)
3. Jussi Savolainen, Markku Lidner,
Harri Tyyskä (PKP/DRO/DRO)
4. Raimo Vakkari, Nestori Miikkulainen, Timo Malin (KAR)

1.
2.
3.
3.
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16.3.2002 Kevätduppeli
17 joukkuetta

1. Erkki Rantanen, Kimmo Rantanen
2. Bachir Benhammoud, Seppo Lindman
3. Eero Ravantti, Tarja Roslöf
23.3.2002 Maalis-singeli
12 pelaajaa
1.
2.
3.
4.

Marko Jakonen, Jari Häkkinen
Katri Ripatti, Laura Kero
Juha Kansonen, Erkki Koponen
Mikko Jaanu, Veli-Matti Sillanpää

Seppo Lindman
Pekka Urponen
Harri Koivunen
Tuomas Kettunen

27.4.2002 Förskotti-Vappu
12 joukkuetta

1. Ritva Peltomaa, Pekka Vihtalahti
2. Eero Ravantti, Matti Viljanen
3. Kari Pyykkö, Reijo Taka-Eilola

6.4.2002 Lemminkäinen-duppeli
14 joukkuetta

1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro (HBY)
2. Ari Jokinen, Tom Noro (HUL)
3. Jaakko Kimari, Martti Korhonen
(HUL)
4. Jari Lukkarila, Anssi Viinikainen
(SUS)
B-sarja

1. Seppo Koistiola, Tero Nikki (KOU/
NAS)
2. Markku Pellikainen, Jukka Salminen (KAN/DRO)

Marko Aalto, Juha-Pekka Siro
Arttu Poikolainen, Olli Sinnemaa
Marko Jakonen, Miikka Kouvonen
Jyrki Matikainen, Jallu Nieminen

20.4.2002 Avoin trippeli
9 joukkuetta
1. Jari Häkkinen, Juha-Pekka Siro,
Marko Jakonen
2. Jarmo Heinonen, Markus Lähdesniemi, Sami Lukka
3. Arttu Poikolainen, Olli Sinnemaa,
Alexander Gullichsen
3. Pauli Piiparinen, Mikko Lehto, Jorma Lahtinen

Femma Helsinki

29.3.2002 Tipukisat
71 joukkuetta

1. Marko Jakonen, Seppo Lindman,
Juha-Pekka Siro
2. Simo Linteri, Mikko Soikkeli, Harri
Tyyskä
3. Sami Lukka, Henri Palmqvist, Kimmo Rantanen
4. Markus Lähdesniemi, Veiko Proos,
Tuukka Ylönen
B-sarja

Turun Petanque-Seura
10.3.2002 Atraintrippeli
16 joukkuetta
1. Riitta Heino, Juhani Hirvonen, Seppo Saarinen (Mynämäki)
2. Tatu Kuusisto, Juhani Sucksdorff,
Esa Tuominen (Turku)
3. Hannele Kuusisto, Mirja Laine, Riitta Vesamäki (Turku)
4. Pirjo Kivinen, Harri Koivunen,
Markku Nieminen (Loimaa)
B-sarja
1. Hemmo Järvinen, Jukka Järvinen,
Reijo Lamminpää (Mynämäki)

1. Jarmo Heinonen, Ilkka Kankare,
Iivo Paaso
2. Marko Aalto, Esa Saastamoinen,
Anssi Viinikainen
3. Kari Ahonen, Toni Ikonen, Mika
Nyström

Lähetä kalenterikilpailujen tulokset aina mahdollisimman pikaisesti Jukka Pöyrylle (yhteystiedot sivulla 2). Myös lyhyet selostukset kilpailujen tapahtumista, säästä, tunnelmista, yllätyksistä jne ovat aina tervetulleita.
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Boule Baltique Helsinki
9.5.2001 Baltique Duppeli
62 joukkuetta
1. Jarmo Heinonen, Iivo Paaso (LIN)
2. Arttu Poikolainen, Kari Poikolainen
(HPK/SLP)
3. Tuukka Hursti, Tuomas Leskinen
(MAP)
4. Heli Kinnunen, Jari Hakuli (SLP/
LBO)
B-sarja
1. Antti Kortela, Mika Sallinen (SLP)
2. Mikko Kamppuri, Tauno Sevon
(MUN/KUU)
3. Kari Koskinen, Jyri Suksi (KAL/SLP)
C-sarja
1. Salla Kalliosalo, Anja Parviainen
(MUN/HBY)

Kuvassa Baltique
Duppelin järjestäjiä

Karhu-Petankki Kotka

Tampere Petanque
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9.5.2002 Helatorstai-duppeli
26 joukkuetta

1. Timo-Pekka Eväkoski, Jari Häkkinen (KAR/PSC)
2. Pekka Barck, Harri Frost (KAR)
3. Juha Kansonen, Arttu Vantola
(KAR)
4. Katri Ripatti, Vuokko Majander
(ANJ/KOU)
B-sarja
1. Mikko Jaanu, Veli-Matti Sillanpää
(KOU)
2. Kai Aalto, Reijo Mikkola (KAR)
3. Ari Piira, Kalervo Savolainen (ANJ/
KAR)

Riemukaari Järvelä

11.5.2002 Riemukaari duppeli
9 joukkuetta
1.
2.
3.
4.

Itäkeskuksen Petanque
Club Helsinki

Marko Jakonen, Jukka Holopainen
Antero Lehti, Mikko Lehti
Jussi Lehti, Pontus Vainionpää
Ville Sappinen, Ismo Ristolainen

B-sarja
1. Mikko Lahti, Alpo Turkulainen

18.5.2002 IPC-singeli
19 pelaajaa
1.
2.
3.
4.

Harri Tyyskä (PSC)
Toni Ikonen (KAL)
Miikka Kouvonen (PSC)
Selhattin Güzel (IPC)

19.5.2002 IPC-trippeli
14 joukkuetta

18.5.2002 Tampere-trippeli
18 joukkuetta
1. Ilkka Kankare, Harri Lehtinen, Arto
Stenberg (LIN/HBY/HBY)
2. Kati Nieminen, Mirva Näsilä, Outi
Raitasuo (PSI/SLP/SLP)
3. Daniel Duhamel, Azis Laouni, Miska Nieminen (KVP/KVP/PSI)
4. Jari Lukkarila, Jukka Pöyry, Esa
Saastamoinen (SUS/LBO/SUS)

1. Jari Lukkarila, Esa Saastamoinen,
Anssi Viinikainen (SUS)
2. Jukka Holopainen, Miikka Kouvonen, Antti Lehtonen (PSC)
3. Marko Jakonen, Ari-Pekka Mäkelä,
Juha-Pekka Siro (PSC)
4. Salla Kalliosalo, Kati Nieminen, Anu
Uusio (MUN/PSI/MUN)

PSC Anjalankoski

19.5.2002 60 v. Petankkitreffit
14 joukkuetta

1. Tauno Mänttäri, Sulo Niiranen (ANJ)
2. Veikko Torikka, Yrjö Hartikainen
(Karkkila)
3. Tauno Sévon, Pekka Jokinen (KUU/
VUF)
4. Eva Piepponen, Esko Piepponen
(KOU)

EU-CUP

Tämän vuoden EurooppaCupin Suomen karsintaan
ilmoittautui vain yksi seura,
Linnan Petanquistit, joten karsintaa ei tarvinut edes järjestää. Hämeenlinnalaiset
matkaavat ensimmäisen
kierroksen otteluunsa
Saksaan.
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KILPAILUKALENTERI

2  2002
SP-L / Kilpailuvaliokunta, Jallu Nieminen 0400-419371

PVM
KLO
KILPAILU
MUOTO
JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA
YHTEYSHENKILÖ
=======================================================================================================================
La 1.6.
10.00
50-v. duppeli
PR/D
UTU-Petankki Rauma
Jussi Salminen 050-3242180
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 2.6.
10.00
Puistokisa
PR/D
Loimaan Petanque
Ossian Lindman 0500-720404
10.00
Kymi-Voikkaa Tour
PR/D
Koski-Kuula Kuusankoski
Lasse Ahlroth 040-7480391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 8.6.
10.00
SM-sarja/divari 1. krs
L/T
KOO-VEE Tampere
Lauri Kolehmainen 050-3039407
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 9.6.
10.00
Jannen Kilkkaus
PR/T
PSC Järvenpää
Mauri Moisio 040-7402161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe 14.6. - su 16.6.
La Mayonnaise
PR/L/SDT
Tukholma Ruotsi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 15.6.
10.00
Neljän kuulan singeli
PR/S
Turun Petanque-Seura
Juhani Sucksdorff 02-2485519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 16.6.
11.00
Kesätrippeli
PR/T
PSC Anjalankoski
Veikko Stavén 0400-700994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 29.6.
10.00
SM-sarja/divari 2. krs
L/T
PEESI Espoo
Jallu Nieminen 0400-419371
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 30.6.
10.00
PEESI-trippeli
PR/T
PEESI Espoo
Jallu Nieminen 0400-419371
=======================================================================================================================
Ti 2.7. - su 7.7.
SM-KILPAILUT
L/SDTA
PetKu / SP-L Kuopio
Arto Savolainen 050-3215357
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ke 10.7. - su 14.7.
Naisten MM-kisat
L/T
La Tuque Kanada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 13.7.
10.00
Hullu Hirvi Trippeli
PR/T
Hullu Hirvi Petanque Mikkeli
Jukka Särkkä 050-5228210
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 20.7.
10.00
SM-sarja/divari 3. krs
L/T
Loimaan Petanque
Ossian Lindman 0500-720404
10.00
Naisten SM-sarjan finaalit L/T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 21.7.
11.00
Heinäheitot
PR/D
PSC Anjalankoski
Veikko Stavén 0400-700994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 27.7.
10.00
III Pitsiturnaus
PR/D
UTU-Petankki Rauma
Jussi Salminen 050-3242180
10.00
Meripäivä-duppeli
PR/D
Karhu-Petankki Kotka
Timo Toikka 0400-755519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 28.7.
10.00
Hirviheitot
PR/D
Loimaan Petanque
Ossian Lindman 0500-720404
=======================================================================================================================
La 3.8. - su 4.8.
PM-kilpailut
L/T
Fredrikstad Norja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 3.8.
10.00
Tursunperän turnaus
PR/D
Mynämäen Petanque-seura
Tauno Komulainen 050-5893005
10.00
Järvenpää-51
PR/D
PSC Järvenpää
Mauri Moisio 040-7402161
11.00
Nauvo-duppeli
PR/D
Turun Petanque-Seura
Juhani Sucksdorff 02-2485519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 4.8.
10.00
Nauvo-singeli
PR/S
Turun Petanque-Seura
Juhani Sucksdorff 02-2485519
10.00
Sommelo Open
PR/D
Koski-Kuula Kuusankoski
Lasse Ahlroth 040-7480391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe 9.8.
11.00
50-v. SM-duppeli
L/D
Linnan Petanquistit Hlinna
Eila Kankare 03-6381933
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 10.8.
09.00
50-v. SM-duppeli
L/D
Linnan Petanquistit Hlinna
Eila Kankare 03-6381933
14.00
SM-sekaduppeli
L/D
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 11.8.
09.00
SM-sekaduppeli
L/D
Linnan Petanquistit Hlinna
Eila Kankare 03-6381933
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 17.8.
10.00
SM-sarjan finaalit
L/T
Lahti Boule
Jukka Pöyry 050-5963855
10.00
Nousukarsinnat
L/T
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 18.8.
10.00
SM-sarjan loppuottelu
L/T
Lahti Boule
Jukka Pöyry 050-5963855
10.00
LB 10-v. Juhladuppeli
PR/D
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 24.8.
10.00
Waltikka-turnaus
PR/T
Koski-Petankki Valkeakoski
Tarmo Sipilä 040-7228133
10.00
Loimaa Open
PR/D
Loimaan Petanque
Ossian Lindman 0500-710404
10.00
Siikarantaturnaus
PR/T
Petanque Club de Pori
Ville Stenberg 02-6461493
10.00
Mikkeli-trippeli
PR/T
Droppi Petanque Mikkeli
Jukka Salminen 041-4354456
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 25.8.
10.00
Siikarantaturnaus
PR/S
Petanque Club de Pori
Ville Stenberg 02-6461493
11.00
Elovalkeat
PR/D
PSC Anjalankoski
Veikko Stavén 0400-700994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 31.8.
10.00
Pallo Hukassa
L/D
Turun Petanque-Seura
Juhani Sucksdorff 02-2485519
10.00
Mestari-duppeli yli 60-v.
PR/D
Karhu-Petankki Kotka
Timo Toikka 0400-755519
10.00
Patonkipetankki
PR/T
KOO-VEE Tampere
Lauri Kolehmainen 050-3039407
=======================================================================================================================
Su 1.9.
10.00
KOO-VEE duppeli
PR/D
KOO-VEE Tampere
Lauri Kolehmainen 050-3039407
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 7.9.
10.00
Pelimanni Duppeli
PR/D
Hullu Hirvi Petanque Mikkeli
Jari Alanen 050-5123124
11.00
Oulunpäiväturnaus
PR/D
Boulistit Oulu
Kimmo Melamies 050-5281613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 8.9.
09.00
Oulunpäiväturnaus
PR/T
Boulistit Oulu
Kimmo Melamies 050-5281613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 14.9. - su 15.9.
Juniorien EM-kisat
L/SDT
La Louviere Belgia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 14.9.
10.00
Pori Open
L/D
Petanque Club de Pori
Ville Stenberg 02-6461493
10.00
Ruska-duppeli
PR/D
Karhu-Petankki Kotka
Timo Toikka 0400-755519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su 15.9.
11.00
Puisto-singeli
PR/S
PSC Anjalankoski
Veikko Stavén 0400-700994
=======================================================================================================================
Ke 2.10. - su 6.10.
Yleiset MM-kisat
L/T
Grenoble Ranska
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 12.10.
09.00
Seura-SM
L/SDT
Pohjois-Kymen seurayhtymä Veikko Stavén 0400-700994
=======================================================================================================================
(L=Lisenssikilpailu, PR=Kaikille avoin PR-kilpailu, S=Singeli, D=Duppeli, T=Trippeli, A=Ammunta)
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Liiton
uusien
jäsenseurojen nettisivuja

Muutokset edellisessä lehdessä
olleeseen kilpailukalenteriin:
- Hämeenlinnan SM-kisojen 9.-11.8.
aikatauluja tarkennettu
- Lisätty juniorien EM-kisat 14.-15.9.
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Pétanquen erikoismyymälä
- hyväksytyllä menetelmällä valmistetut kuulat
- tarvikkeet (asusteet, pelivälineet ja lahjat)
- lajiesittelyä asiakkaan toiveiden mukaan
- koulutusta ja valmennuskursseja

Avoinna mm. keskiviikkoisin klo 15-18. Avoinna myös viikonloppuisin
sekä sopimuksen mukaan. Soita ja sovi.
Oulunkyläntie 3, 00600 Helsinki, Suomi-Finlande
gsm +358 (0)400 967467, fax +358 (0)9 7774764
e-mail: info@snadi.com

Toimituksia koko Suomeen. Tarkista uusi lisenssipelaajien entistä edullisempi
kuulahinnastomme netistä tai tilaa se.

www.snadi.com

SP-L ry
PL 196
00251 HKI

SM-KILPAILUT
Hämeenlinnassa 9.-11.8.2002
Pe 9.8.
La 10.8.

klo 11.00
klo 09.00
n. klo 13.45

Yli 50-v. SM-duppeli
kilpailu jatkuu
palkintojenjako

La 10.8.
Su 11.8.

klo 14.00
klo 09.00

SM-sekaduppeli
kilpailu jatkuu

Pelitapa molemmissa cirkel-poule + cup
Ilmoittautumiset 26.7. mennessä: Jukka Pöyry, Lettokatu 4, 15340 Lahti, jpoyry@sci.fi, 050-5963855
Osanottomaksut: 30 euroa/joukkue Suomen Petanque-Liiton tilille Nordea 101630-77002
Ajo-ohje: Tykistömuseo sijaitsee Hämeen vanhan linnan ja Kaupunginpuiston välisellä alueella.
Linnalle on tiehallinnon viitoitus. Kisa-alueella on ruokailuteltta ja 2 kahvilaa.

MITTUMAARIDUPPELI
kaikille avoin pr-duppeli Hämeenlinnassa vanhan linnan puistossa torstaina 20.6. klo 19
Jälleen huippupalkinnot: A-cupin voittajalle ulkomainen kilpailumatka, palkintojen yhteisarvo
n. 2000 euroa!!!
Kilpailumuoto: duppeli, suora cup, putoajille uudet cupit
Erikoismääräys: vuoden 2001 rankinglistan yl. ja naisten sarjojen 15 parasta hyvittävät
pisteetöntä vastustajaa seuraavasti:
- joukkueessa 2 rankinglistapelaajaa = 3 pistettä
- joukkueessa 1 rankinglistapelaaja = 2 pistettä
- joukkueessa I 1 rankinglistapelaaja ja joukkueessa II 2 = I:lle 1 piste
Sääntö on voimassa A- ja B-cupissa neljännesvälieriin asti, eli 8:n joukkoon selvinneet aloittavat
pelin tilanteesta 0-0. Muissa cupeissa sääntö on voimassa loppuun asti, harrastajillakin on näin
mahdollisuus mukaviin palkintoihin.
Osanottomaksu 10 euroa/pelaaja klo 18.30 mennessä, jatkocupit 4 euroa/pelaaja
Kilpailijat, jotka saapuvat klo 18.30 mennessä, saavat alueen yleislipun. Myöhemmin saapuvat
joutuvat maksamaan lipusta 10 euroa. Peli-iltana ohjelmassa on mm Pentti Hietasen konsertti.
Kisapaikalla on ruokailu- ja kahviteltta.

Majoitusvaraukset: Aulanko 03-658801, Cumulus 03-64881, Vaakuna 03-65831

Sydämellisesti tervetuloa! Linnan Petanquistit ry
puh.03-6381933, sähköposti http://www.htk.fi/public/petanquistit/

