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Helteiden uuvuttamat ja PM-kullan
humalluttamat petankistit ovat viime
aikoina joutuneet sijoittajien uhreiksi. Pörssikurssien syöksyttyä pohjamutiin eri puolilla maailmaa ovat nykyisin enää petankistit varmoja kohteita. SM-kisoissa sarjasta toiseen sijoitellaan osallistujia eri lohkoihin.
Meno alkaa pikku hiljaa muistuttaa
tenniksen ATP-sarjaa, jossa turnausten palkintoarvot ovat kuitenkin vielä toistaiseksi hieman korkeammat.
Suomen Pétanque-Liiton ranking-järjestelmä listaa käytännössä vain SMkisojen menestyneimmät pelaajat ja
antaa näin saman tiedon, minkä jokainen lukutaitoinen henkilö pystyy
saamaan SM-kisojen tuloslistalta.
Tässä missikisojen luvatussa maassa, jossa pisteyttäminen on ajettu
kansaamme sisään, luulisi rankingjärjestelmän syntyvän helposti. Varsinkin kun tässäkään asiassa ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Valmiita malleja löytyy vaikka millä mitalla.

Lisää motivaatiota
jatkuvalla kilpailulla
Ranking- järjestelmät luovat hauskan
lisän lajin harrastajille ja sen seuraajille. Tämä näkyy esimerkiksi siinä
kuinka tarkkaan tiedotusvälineet ovat
uutisoineet Jarkko Niemisen historiallisesta noususta tenniksen ATP-listalla. Samaan tapaan golffarit leikkivät hc-luvuillaan. Kuinka suuresta huvista me petankistit näin jäämmekään paitsi, kun omaa järjestelmäämme ei voi verrata edes kennelliiton kirjanpitoon.
Motivaatiota pelaajille antaa tietysti
oman tason vertailu toisiin pelaajiin.
Siitähän lopulta kilpailussa on aina
kysymys. Suhteellisen paremmuuden
lisäksi myös absoluuttinen totuus
kiinnostaa. Kuka on paras? Olipa se
sitten kuka tahansa, on paras palkittava. Sekin kuuluu kilpailuun. Hyvän
järjestelmän kruunaakin palkinto,
jota kannattaa tavoitella. Vähäisimpänä osana ei tätä palkintoa ole kanssapelaajien kunnioitus, mutta sitäkään kunnioitusta ei tule ellei voittoa
pidetä sen vaatiman työn arvoisena.
Tämän yhtälön ratkaisseille vinkiksi
kerrottakoon, että liittokokous on
taas lähestymässä...
MTT
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henkisen asenteen, jotta pelaajaa
voitaisiin pitää 'herrasmiehenä'. Ensimmäinen sääntö on: Pelaa aina parasta pannen; ja toinen sääntö: Mies,
joka kopeilee voitollaan tai joka hävittyään valittelee huonoa 'tuuriaan'
tai lakkaa yrittämästä, kun on kaukana jäljessä, ei ole 'herrasmies'.
Sanotaanhan: peli on pelattava sen
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Alennukset jäsenseuroille:
Kalenterikilpailujen kutsut -40%
Muut seurojen ilmoitukset -20%

Kannessa joku petankisti ottaa
rennosti, mutta kuka hän on?

On myös ehdottomasti vältettävä hidastamasta peliä ehdoin tahdoin ilmaistakseen syviä ajatuksia tai muuten miettiäkseen tuskastuttavan kauan. Ainoa poikkeus tässä suhteessa
voi olla kroketin peluu (nykyisin myös
petankki), missä viivytteleminen voi
kuulua pelin taktiikkaan. Sellaista
taktiikkaa on kuitenkin harrastettava vain hyvin tutussa seurassa. Kaiken kärsimättömyyden osoittaminen
viheltelemällä, kävelemällä edestakaisin jne. on sopimatonta.
Minkäänlaiset tunteenpurkaukset eivät alussa viitatun 'fair play'- moraalin kannalta saa tulla kysymykseen.
Pelin aikana ei sovi kiivastua tai osoittaa mieltään, ei myöskään jälkeenpäin. On voitettava ja hävittävä yhtä
rauhallisesti. Jos seurueeseen kuuluu
sellaisia, jotka eivät pelaa, näiden ei
tule missään tapauksessa antaa neuvoja.
(Tuomi Elmgren-Heinonen, Käytöksen kultainen kirja, WSOY 1961 s.
427-429)

Pelaa ja anna muiden
pelata
Lainatun Käytöksen kultaisen kirjan
peli-iltoja koskevat ohjeet on kirjoitettu yli neljäkymmentä vuotta sitten, mutta hieman vanhahtavasta
asustaan huolimatta ne sisältävät
ajankohtaisen viestin. Käyttäytymisemme ja toimintamme pelikentillä
kohdistuu aina kanssapelaajiimme ja
muihin osallistujiin enemmän kuin itseemme.

Ajatuksia ja käyttäytymistä peilataan
yleensä omiin näkökohtiin nojautuen.
Esimerkkinä käy vaikkapa taktikointi
hidastamalla pelitempoa alkusarjan
otteluissa. Tämä pitkittää koko kilpailun kestoa, mutta yleensä joukkue,
joka joutuu toimimaan näin alkupeleissä, on vain harvoin enää paikalla
mitaleja jaettaessa. Pelaaja, joka valittaa vastustajan onnea viimeisen
kierroksen snadin siirrossa, on usein
itse epäonnistunut viidellä aikaisemmalla kierroksella omissa pistepaikoissa, ja näin tuhrinut omat mahdollisuutensa voittoon. Yhtä itsekkäästi ihmiset jättävät huomioimatta ympäröivät pelitapahtumat. Omaa
suoritusta valmistellaan piittaamatta
viereisellä kentällä heittoansa aloittavasta heittäjästä.

Lajin kehittyminen on
pelaajien vastuulla
Kilpailijoiden keskinäisten suhteiden
lisäksi toimintamme pelikentillä vaikuttaa myös muihin ihmisiin. Yksilöt,
jotka lähtevät tyydyttämään kilpailuviettiään petankkikisoihin, edustavat koko lajia suhteessa ympäristöön. Joukkueen epämääräinen pukeutuminen ei kerro vain yksilöllisyydestä, vaan yhteisön kulttuuritaustan
puuttumisesta. Samalla tavoin jokainen pelaaja yksilönä viestii lajin kulttuuria.
Lajin harrastajien toiveet ja vaatimukset paremmasta tulevaisuudesta on lähdettävä toteuttamaan pelaajista. Petankki lajina on hyvä, mutta
lajikulttuuri syntyy ja kehittyy harrastajien kautta. Taloudelliset resurssit,
harrastajamäärä ja lajin asema kehittyvät osana ympäröivää yhteiskuntaa. Halutessamme vahvemman aseman tässä toimintaympäristössä, on
meidän kyettävä toimimaan osana
sitä. Kunnioittamalla itseämme ja
kanssapelaajiamme saamme myös
muut kunnioittamaan lajiamme.
MTT
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Naisten MM

La Tugue Kanada 11.-14.7.2002

Bussin moottori hyrähtää käyntiin, sen ikkunoiden takana viileään aamuun
hiljalleen heräävä kylä. On tullut aika katsoa viimeisen kerran kisahallin
suuntaan. Mielen täyttää monenlaiset ajatukset, kilpailu, tulokset, ihmiset,
petanque. Mestaruuskilpailu on päättynyt ja edessä on paljon tekemätöntä
työtä. Edessä istuvan hollantilaisen käsissä olevan lehden sivuilla vilahtelee
valokuvia petankin pelaajista, huomenna jo varmaankin voitokkaista
espanjalaisista. Miten meillä suomalaisilla oikein menikään tällä kertaa.
Tämän vuoden merkittävin kansainvälinen kilpailu naisten sarjan osalta
pelattiin La Tuguen pikkukaupungissa Kanadassa, MM 2002. Jo viime
vuonna oli todettavissa meidän valmennuksessa olevien naistemme tähtäävän parhaan teränsä juuri sinne.
Valmennuksessa otettiin huomioon
kauden pääkilpailu ja siitä pyrittiin
rakentamaan kehityksen polkua kaikille naisten ryhmän pelaajille, olkoonkin, että maailmanmestaruudesta pääsi kilvoittelemaan vain neljä
pelaajaa.
Joukkueen rakentaminen ja rakentuminen, sen toiminta ja pelaaja osana
joukkuetta olivat teemoina useimmilla valmennusleireillä talven ja kevään
aikana. Pelaajan karaiseminen kohtaamaan, niin suuremmoinen suoritus kuin järkyttävä epäonnistuminenkin vain suorituksena, jonka jälkeen
seuraa uusi suoritus, olivat opettelun aiheina. Vastaan tulisi kovia ja
teknisesti taitavia joukkueita joihin
nähden meidän valttimme olisi kylmähermoisuus ja tasainen oman suoritustason saavuttaminen kilpailun
ratkaisevilla hetkillä ja niillä heitoilla
jotka osaamme.

Peli on raakaa heti
alkuhetkestä
Upeista olympiatyylin avajaisista intiaaneineen selvittyämme oli aika
nostaa arpa. Ja se olikin suosiollinen,
alkupouleen tulivat mukaan Israel,
Kanada 2 ja Saksa. Ensimmäisenä
meitä vastaan asettui Israel joka ei
viimevuotisten näyttöjensä puolesta
kuulunut aivan voittajasuosikkeihin.
Joukkuetta oli uudistettu yhdellä pelaajalla, joka pelasi tässä pelissä asettajana onnistumisprosentilla 48%.
Suomi aloitti hieman hätäisesti ja Israel otti 0-2 johdon, joka pian tasoitettiin ja näin edettiin tilanteeseen 55. Muutama hyvä kierros meille ja
heikko heille vei tilanteeseen 9-5 josta sitten annettiin viisi pistettä. 10-

10 sinniteltiin pari erää ja sitten omien heittojen vaihdosta suoraan kättelyyn tappiolla 10-13. Suomi ampui
pelissä Israelia enemmän ja oli parempi asetuspelissä. Israel kuitenkin
vei ne tärkeät pisteet kaksituntisessa pelissä.
Yleisön suosikki nro 2 eli Kanada 2,
tuli vastaamme seuraavaksi hävittyään ensimmäisensä Saksalle 9-13.
Tästä pelistä voi sanoa sen olleen
tasaisempi kuin loppunumerot antavat ymmärtää. Pelimme ei ollut huonoa, vaikka muutamissa tärkeissä
paikoissa tulikin epäonnistumisia jotka välttämällä tilanne olisi ollut meille valoisampi. Kanada ampui enemmän mutta me paremmin. Kanada vei
pisteet 6-13 ja selvisi jatkoon.

Todellista kisatunnelmaa
Pelaajat majoittuivat yhteishengen
mittareina toimineisiin matkailuautoihin, joista oli muodostettu kisakylä.
Sieltä oli kilpailupaikalle kymmenen
minuutin kävelymatka. Kisajärjestäjä pyrki parhaansa mukaan takaamaan kilpailijoiden viihtyvyyden kaikille kahdellekymmenellekuudelle
joukkueelle, siitä heille kiitoksemme.
Pitkäksi venyneen junamatkan päätös Montrealista La Tugueen oli kokemus jollaista monikaan ei odota
meidän pienen lajimme ympyröissä.
Harvemmin saa astua junasta kisapaikalle neljän tuhannen ihmisen hurratessa ja heiluttaessa pienoislippuja. Pieni iltakävely kaupungin keskustassa kertoi kilpailijoita odotetun hartaasti, sillä lähes kaikkien liikkeiden
näyteikkunat oli somistettu petankki-aiheilla ja tervetulotoivotuksilla.

Salla, Outi, Kati ja Mirva
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Naisten MM
Tässä vaiheessa ilo ei ollut aivan katossa, mutta ennenkuin lopullinen
murhe yllätti, selvisi meille toisen
mahdollisuuden olemassaolo, vielä oli
siis mahdollisuus vaikka mihin. On
ehkä hyvä huomata mm. Thaimaan
olleen samassa tilanteessa meidän
kanssamme tässä vaiheessa.
Toinen mahdollisuus toi ensimmäiseksi vastustajaksi Unkarin, jolla oli
selkeästi vasta-alkajan otteet, eikä
viisi eräisestä 13-0 pelistä ole juuri
kerrottavaa. Nämä pelit on jatkossakin voitettava ja unohdettava.
Vastustaja koveni seuraavassa pelissä, sillä vastaan asettui Ruotsi. Meillä oli heti alussa selkeästi liikaa puristusta ja vauhtia, tuloksena ruotsalaisten murska-aloitus kolmessa erässä tilanteeseen 0-10. Tytöt eivät lamaantuneet ja alkoivat kiriä annettua etumatkaa hienosti kiinni ottamalla neljä ja viisi pistettä ruotsalaisten pudottua siihen vanhaan "me voitamme-kuoppaan". Tilanteessa 1111 epäonnistuttiin asetuksissa ja
ruotsalaiset katselivat vierestä viimeisiä yrityksiämme korjaten voiton 1113. Suomi ampui enemmän mutta
Ruotsi asetti paremmin ja pelin parhaat onnistumisprosentit kirjasi itselleen Lotta Larsson 50%, Mirvan päästessä lähes samaan.
Ruotsi löi USA:n 13-5 ja niin olikin
sitten meidän vuoromme kohdata
nuo petankista innostuneet rouvat.
Myös tämä kuuluu niihin peleihin joista jättäisi mieluiten kertomatta, mutta kerrottakoon ettei pelin taso missään vaiheessa ollut kovin korkea
kummallakaan joukkueella. Tekninen
ja taktinen tasoero oli selkeä, mutta
kuten usein, niin tässäkin heikompi
sai kuin saikin hetkittäin hurmoksen
päälle keräten kymmenen pistettä.
Tärkeä voitto meille, sillä nyt oli mahdollisuus nousta jo kahdeksan parhaan joukkoon.
Hymyilevä Thaimaa asettui vastaamme ja vaikka joukkueemme oli hyvin
latautunut jouduimme heti puolustusasemaan. Neljä erää ja neljäkymmnetä pientä minuuttia kestäneestä
pelistä ei voi muuta sanoa, kuin että
joukkueiden taitotasossa ja onnistumisten määrässä tässä pelissä oli niin
suuri ero ettei muuta tulosta ollut
mahdollista saada. 0-13 ei meitä
mairittele vaikka otetaan huomioon
Thaimaan ampujan 75% suoritus, he
onnistuivat me emme, ja meidän pe-
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limme päättyivät heidän jatkaessa
finaaliin saakka.
Kilpailut olivat omien pelien osalta
ohitse ja joukkueen oli todettava jääneensä yhden pelin päähän asettamastaan tavoitteesta. Ei lohdutukseksi, vaan urheilun luonteesta muistuttaen on kerrottava myös Italian,
Ranskan, Sveitsin ja Englannin pudonneen jatkosta Suomen ja Belgialaisten maailmanmestareiden ohella.
Ruotsi sensijaan meni jatkoon voittamalla Madagaskarin.
Neljän parhaan joukkoon selvinneet
joukkueet hoitivat hommansa kohtalaisen selvin numeroin ja niinpä Ruotsikin sai Hollannilta ainoastaan kolme pistettä. Finaalipaikat tulivat
myös melko selvin numeroin Thaimaan voittaessa Marokon 13-7 ja
Espanjan voittaessa Hollannin 13-2.

Mitalit jaettiin parhaille
Pronssipeli Marokon ja Hollannin välillä ei noussut erityisen korkeatasoiseksi lähinnä pelitaktisista syistä johtuen, riskejä vältettiin puolin ja toisin. Marokko oli kuitenkin parempi
Hollannin kaaduttua ampujansa mukana, joka joutui käyttämään kaiken
tarmonsa pitääkseen oman välipelaajansa kasassa. Hollantilaisilla on vielä paljon tekemistä kilpaurheilun
ymmärtämisessä.
Loppuottelu Espanjan ja Thaimaan
välillä sai hetkittäin jännittäviäkin
piirteitä, eikä voittaja ollut oikeastaan
selvillä ennen viimeisen kuulan heittämistä. Pelin voi jakaa kolmeen
osaan alun ollessa molemmin puolin
asetusvoittoista ja varovaista. Ryöstöillä kuitenkin aloitettiin, ensin Thaimaa 3 ja sitten Espanja 4 pistettä.
Tilanne tasaantui pelin keskivaiheilla
ja Thaimaalla oli mahdollisuutensa,
mutta petankkijumalat olivat heitä
vastaan ja veivät heidän selkärankanaan toimineen ampujan "kahville"
pelin lopuksi. Espanjalle onni taas
hymyili. Heillä oli joukkueessaan kaksi ampujaa ja joukkue oli kokonaisuutena yhtenäinen ja tasavahva osaamiseltaan. Nämä seikat takasivat
pelin loppuosan ylivoiman Espanjalle
tuottaen mailmanmestaruuden juhlittavaksi.

Mestariampujat
Omana kilpailunaan ensimmäistä kertaa kilpailtu naisten ammuntakisa

MM-tasolla oli sekin komeaa katsottavaa. Meidän edustajamme Mirva
Näsilä ampui hienosti heti alkuerissä
ja pääsi kuin pääsikin toiselle kierrokselle tuloksellaan 15, parhaan alkuerissä ammutun tuloksen oltua
Madakaskarilaisen ampuma 40.
Neljä parasta pääsi suoraan jatkoon
ensimmäisestä alkuerästä ja toisen
alkuerän neljä parasta tekivät heille
seuraa. Tällä kierroksella Mirva ampui vieläkin paremmin, mutta karsiutui jatkosta tuloksella 25, kun viimeinen loppukilpailupaikka meni Ranskan Quennehenille tuloksella 28 parhaan tuloksen oltua Thaimaan ampujan 40. Mirvan ammunnat olivat niin
tasapainoisia ja teknisesti komeita,
että hyvin pienellä tarkennuksella olisi
syntynyt loistava tulos.
Neljännesvälierässä Ranskatar paukautti naisten maailmanennätyksen
48 ampumalla kaikki snadit ulos viivasuorasti ja jättäen samalla Madakaskarin ampujan tuloksella 34 ulos
jatkosta. Tuleva mestari Espanjasta
ampui tuloksen 29 ja selvisi jatkoon.
Välierässä Ruotsin Eva Carlsson ampui 25 ja tuleva mestari 22.
Loppuottelussa Espanjan ampuja oli
tasaisempi suorituksissaan ja kun Eva
hermoili, vei Yolanda Mattaranz voiton tuloksella 27-19. Hänestä tuli näin
kisojen kaksoismestari.

Naispelaajien taso on
noussut
Jos verrattaisiin Porin MM-kilpailuissa esiintyneitä naisjoukkueita näihin
joukkueisiin, niin uskallan sanoa, ettei yksikään Porissa esiintynyt joukkue olisi nyt mahtunut taidoiltaan
kahdeksan parhaan joukkoon poislukien silloiset maailmanmestarit. Taso
on noussut huikeasti ja lähes kaikista joukkueista löytyy teknistä osaamista vaikka mihin eikä taktinen puolikaan jää jälkeen. Taso on myös laajentunut ja mukana oli paljon kehityskykyisiä nuoria pelaajia.
Oman joukkueemme pelisuorituksia
pidän pääosin hyvinä, tulos kertoo
oikeudenmukaisesti sijaintimme petankkikartalla. Suomella on siis vielä
matkaa aivan terävimmälle huipulle,
mutta jos vauhti ja suunta pysyy samana ei ole syytä huoleen, on vain
tehtävä se työ menestyksen eteen.
Arto Savolainen

6

3  2002

Kommentti kentän reunalta
Edustusjoukkueiden
valinta
Viimeisten parin vuoden aikana ei ole
kovinkaan äänekkäästi keskusteltu
suomalaisen pétanquen edustusjoukkueiden valintaperusteista ja -tavasta. Asiasta on ehkä kuitenkin hyvä
keskustella kahdestakin syystä.
Suomalaiselle urheilijalle suurin kunnia ja palkinto tehdystä työstä on
päästä edustamaan maataan kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa.
Sama koskee myös suomalaisia pétanquen pelaajia.
Toinen syy on taloudellinen. Suomen
Pétanque-Liiton talouden suurin yksittäinen menoerä on osallistuminen
kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin.
Tuntuu vastuuttomalta, jos tämän
rahamäärän oikein ja oikeidenmukaisesta käyttämisestä ei liitossa ja liittokokouksessa avoimesti keskustella.
Aiempien liittokokousten tekemien
päätösten mukaisesti valinnoissa on
annettu liittohallitukselle vapaat kädet määritellä valintakriteerit ja tehdä valinnat parhaaksi katsomallaan
tavalla.

Valintakriteerit 2001
ja 2002
Kuinka liittohallitus on sitten toteuttanut edustuspelaajavalinnat liittokokoukselta saamillaan vapaiden käsien valtuuksillaan?
Kaikki liittohallituksen tekemät edustuspelaajavalinnat ovat olleet yksimielisiä ja ne ovat perustuneet liittohallituksen alaisen valmennusvaliokunnan tekemiin yksimielisiin ehdotuksiin, joka on yksimielisesti hyväksynyt valmennuspäällikön tekemät
esitykset.
Liittohallituksen kumileimaus esityksille annetaan säännönmukaisesti
mahdollisimman myöhään juuri kisojen alla niin, että muiden kuin ehdotettujen valitseminen ei enää käytännössä ole mahdollista. Tällä menettelyllä myös estetään valittujen edustusjoukkueiden tehokas, pitempikestoinen yhteisharjoittelu ja -kilpailu
joukkueina ennen kisoja.
Voidaan sanoa, että edustuspelaajavalinnoissa on siirrytty niin sanottuun

Ruotsin malliin, jossa yksi henkilö nimeää maajoukkueen omien arvioidensa ja mieltymystensä mukaisesti.
Edustuspelaajien valinnoissa lähtökohtana on ollut valinta ns maajoukkueen piiristä. Ainoastaan kerran valinta on tapahtunut sen ulkopuolelta,
kun Arttu Poikolaista ei tohdittu pudottaa MM-kisoista vuonna 2001.
Moneen kertaan on korostettu, ettei
urheilijan kilpailumenestys SM- kisoissa, SM-sarjassa tai missään
muussakaan kilpailussa ole edustuspelaajien valintaperuste.

Kilpailumenestyksen
mittaaminen
Eräs tapa arvioida pelaajien kykyjä
on seurata heidän menestymistään
Suomen mestaruuskilpailuissa ja SM
-sarjassa vuosina 2001 ja 2002. Toistuva mitalisijoille sijoittuminen viikon
mittaisessa SM-kisarääkissä ja viiden
turnauksen SM-sarjassa epäilemättä
kertoo osaamisesta, keskittymiskyvystä, kilpailukestävyydestä ja oikeasta asenteesta.
Ei liene väärin sanoa, että parhaat
urheilijat menestyvät SM-kisoissa ja
SM-sarjassa. Heillä on myös parhaat
mahdollisuudet saavuttaa liittokokouksien asettama kilpailullinen päätavoite - menestys kansainvälisissä
mestaruuskilpailuissa.
SM-kisoissa ja SM-sarjassa menestymistä voidaan mitata liittokokouksen hyväksymällä virallisen rankingpisteillä. Mittauksesta saadaan aika
mielenkiintoisia tuloksia, kun siihen
otetaan mukaan SM-kisoissa ja SMsarjassa vuosina 2001 ja 2002 mitalisijoille sijoittuneet urheilijat (kutsun
näitä SM-rankingpisteiksi).
Vuoden 2002 yleisen SM-sarja on tätä
kirjoitettaessa vielä kesken ja sen
vuoksi olen ottanut mukaan sen runkosarjan kolme parasta porukkaa.
Juniorien vertailu on jätetty laskelmasta pois heidän vähäisen lukumääränsä vuoksi.

Kuinka Ruotsin malli on
toiminut?
Vuonna 2001 valittiin muulla kuin kilpailumenestyksen perusteella edustusjoukkue naisten EM-kisoihin sekä

yleisen ja naisten sarjan joukkue PMkisoihin.
Naisten EM-kisoihin tulivat valituiksi
SM -rankingpisteiden perusteella laskettuna toiseksi paras, kaksi 13. - 18.
sijoittunutta sekä yksi pelaaja, joka
ei saanut yhtään mitalia vuonna
2001. Yhteensä SM-rankingpisteitä
saaneita naisia oli 19.
Yleiseen sarjaan PM-kisoihin valituiksi
tulivat 24. - 26. sijoittunut pelaaja ja
kaksi pelaajaa, jotka eivät saanut
yhtään SM-rankingpisteitä vuonna
2001. Naisten sarjassa valituiksi tulivat kolme naisten EM-kisaedustajaa.
Vuonna 2002 valittiin muulla kuin kilpailumenestyksen perusteella edustusjoukkue naisten MM-kisoihin sekä
yleisen ja naisten sarjan joukkue PMkisoihin.
Naisten MM-kisoihin tulivat valituiksi
SM-rankingpisteiden perusteella viidenneksi paras, kaksi 9. - 10. sijoittunutta sekä yksi 16. - 19. sijoittunut pelaaja. Yhtä lukuun ottamatta
(naisten toiseksi vuosina 2001 ja
2002 sijoittunut pelaaja) olivat samoja kuin naisten EM-kisoissa vuonna
2001. Yhteensä 21 naista sai SM-rankingpisteitä vuonna 2002.
Yleisessä sarjassa PM-kisoihin valituiksi tulivat 4. - 6. sijalle sekä kymmenennelle sijalle sijoittuneet sekä
pelaaja, jotka ei ollut saanut yhtään
mitalia vuonna 2002 - sama pelaaja,
joka valittiin myös vuonna 2001 joukkueeseen ilman SM-rankingpisteitä.

Johtopäätöksiä
Edellä olevan perusteella näyttäisi
siltä, että parhaita urheilijoita ei ole
aina lähetty kansainvälisiin edustustehtäviin vuosien 2001 ja 2002 aikana. Erityisesti tämä pitää paikkansa
niiden urheilijoiden valinnan osalta,
jotka liittohallitus on vahvistanut "vapaiden käsien" toimintatavan seurauksena. Näin liittokokouksien asettama kilpailullinen päätavoite - menestyä kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa ei ehkä ole saanut valinnoista tarpeeksi tukea.
PM-kisoihin sekä naisten EM- ja MMkisoihin on edustajiksi jäänyt valitsematta suuri osa niistä pelaajista, jotka ovat osoittaneet paremmuutensa
kilpailuissa Suomen mestaruuksista
ja SM-sarjoissa.
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Petanquelehti
nettiostoksilla
Alustavien tietojen mukaan liittohallitus tuo (taas) syksyn liittokokoukselle esityksen, jonka mukaisesti liittohallitus tekee kaikki edustuspelaajien valinnat "vapaiden käsien" toimintatavan mukaisesti ilman liittokokouksen määrittelemiä valintakriteerejä.
Tämän syksyinen liiton liittokokous on
tilaisuus, jossa linjapäätös vuoden
2003 edustuspelaajien valintaperusteista tehdään tai päätös siitä, että
linjapäätöstä ei tehdä ja sen tekeminen siirretään aiempaan tapaan liittohallitukselle.

Lopuksi
Asioiden personoiminen on nykyään
huomattavasti suositumpaa, helpompaa ja matalaotsaisempaa kuin rakentava, kriittinen ja monipuolinen
keskustelu.
Haluan korostaa voimallisesti sitä,
että kaikki vuosina 2001 ja 2002 valitut edustusurheilijat ovat edustaneet
Suomea kansainvälisissä kilpailuissa
esimerkillisesti ja heidän on syytä olla
ylpeitä suorituksistaan. Myös meidän
muiden pitää olla ylpeitä näistä urheilijoista ja antaa heille kaikki tukemme.
Samanaikaisesti on syytä katsoa itseämme peilistä - olemmeko tehneet
kaikkemme, jotta suomalaiset pétanque pelaajat menestyisivät vielä nykyistäkin paremmin kansainvälisissä
mestaruuskilpailuissa?
Kuula on nyt seuroilla - tavataan syysliittokokouksessa!
Hannu Laukkanen
Tavastia Pallo

Petanquelehden tutkiva reportteri
testasi taannoin yhden kansainvälisen kuulamyyjän palvelutason. Satunnaisesti valitulta yhdysvaltalaiselta välittäjältä Playaboulelta tilattiin
VMS 2110 kuulat. Tilaus tehtiin Internetin kautta välittäjän kotisivuilla
olevalla kaavakkeella.
Toimitusajaksi luvattiin Eurooppaan
4-7 päivää. Tilauksen lähettämisestä ennätti kulua kuitenkin kaksi viikkoa ennen kuin tilatut kuulat olivat
pelissä mukana. Miellyttävää oli sen
sijaan saada kuulat kotiovelle asti
toimitettuna. Kuulien mukana toimitettiin kaksi snadia, mitta ja kuulakassi. Tämä ylimääräinen paketti hyvitti toimituksen viivästymistä.
Mikä oli tilauksen hinta? Yhdysvaltalainen toimittaja käyttää tietysti hinnoittelussaan dollareita, jolloin kurssiriskin kantaa tilaaja. Tilaus on maksettava luottokortilla, joten veloitus
tapahtuu kuitenkin kohtuullisen pian.
Testitapauksessa tilauksen hinta rahteineen oli 144 USD eli myös n. 144
euroa. Dollarin heikon kurssin ansiosta hinta oli siis varsin kilpailukykyinen. Suomessa kyseisen kuulan hinta oli 140 euroa.
Tilausprosessi oli helppo, joskin vaati vähän englannin kielen taitoa. Toimitus oli suhteellisen nopea viivästymisestä huolimatta, ja ylimääräiset
tilpehöörit olivat mukava yllätys. Lopputuloksena todettakoon, että pelaajalle, joka tietää mitkä kuulat haluaa, ovat Internetin kuulamyyjät yksi
mahdollisuus.
MTT

Liiton tuomaritoiminta on
tehostumassa
Viimeisimmässä liittohallituksen kokouksessa Kuopiossa vahvistettiin
viisi uutta kansallista tuomaria. Nämä
uudet tuomarit osallistuivat toukokuussa Kuopion SM-tapahtumaa silmällä pitäen järjestettyyn koulutustilaisuuteen, jonka vetäjänä toimi
Juha Komsi. Tuomareiksi nimettiin
6.7.2002 alkaen Matti Huttunen ja
Arto Brand, sekä vuoden 2003 alusta lähtien Sami Korkalainen, Pekka
Pirskanen ja Reijo Pusa.
Panostus tuomaritoimintaan alkoi
keväällä hallituksen nimittäessä Mika
Ahosen asiasta vastaavaksi henkilöksi
koulutusvaliokuntaan. Tavoitteena on
ollut saada tälle tärkeälle toiminnolle
yksi johto, joka pystyy koordinoimaan
toimintaa ja pitämään huolen tuomaritoimintaan liittyvistä hallinnollista
asioista. Tuomaritapaamiset, kilpailujen jako tuomareiden kesken, tuomarivaatteet ja monet muut käytännön asiat ovat saaneet näin vastuullisen henkilön. Samalla petankkituomarit ovat voineet keskittyä omaan
tehtäväänsä. Tärkeä rooli tuomarivastaavalla on myös viestin viejänä
tuomareiden ja liittohallituksen välillä.
Keväiselle koulutustilaisuudelle on
luvassa jatkoa. Suunnitelmien mukaan syksyllä ollaan toteuttamassa
seuraavaa tuomarikoulutusviikonloppua. Alustavien tietojen mukaan koulutus tulee tapahtumaan Länsi-Suomessa, mutta osallistujia odotetaan
toki muualtakin. Kaksipäiväisen tilaisuuden ohjelmaan kuuluu mm. sääntöluentoja ja käytännön harjoituksia.
Tuomarilisenssiin vaadittava kirjallinen koe ja kenttäkoe suoritetaan tilaisuuden lopuksi.
Lisätietoja koulutuksesta lähetetään
seuroille, minkä lisäksi asiasta tiedotetaan liiton internet-sivuilla. Tarkempia tietoja aiheesta antaa Mika Ahonen, puh. 040-5477171 ja sähköposti: mika.ahonen@lpt.fi.
MTT
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Nuorisossako on tulevaisuus?
Kansainvälinen petanqueliitto on
ottanut nuorison kuluvan vuoden
erityiseksi kohteeksi. Lajin "pappaantuminen" ja juniorien jatkuva puute on kansainvälinen ongelma.

rumban, joka sisältää aamuharjoituksia syrjäisissä jäähalleissa ja "ammattimaista" treeniä monta kertaa viikossa. Sammutetut unelmat ja pettymykset jättävät jälkensä moniin nuoriin urheilijoihin.

Oma liittomme on vuosia toivonut lisää nuoria mukaan lajin pariin. Olennaisimpia tuloksia on syntynyt vain
oman lisääntymisen kautta. Valtaosa
nykyisistä junnuista on edelleen pelaajien jälkeläisiä. Näin on aina ollut,
mutta pitääkö niin olla myös tulevaisuudessa? Vanhemmat pelailevat lapsiensa kanssa, mutta kun seuran pitäisi järjestää nuorisotoimintaa myös
naapurin lapsille, tulee jostain syystä seinä vastaan.

Jääkiekossa ja jalkapallossa tarjotaan
runsasta palstatilaa lehdistössä sille
vantaalaiselle poikkeusryhmälle, joka
pitää periaatteenaan peluuttaa kaikkia joukkueen pelaajia tasapuolisesti, riippumatta siitä kuinka pelit päättyvät. Ja onhan sääntöjäkin jotenkin
muutettu sen rajoittamiseksi, että
joku muita nopeammin kehittynyt
junnu ei kiekkopelissä pääse dominoimaan koko ottelua olemalla koko
ajan kentällä. Tällainen tasoittelu on
kuitenkin käytössä vain pikku nappuloiden piirissä.

Suosikkilajien perintö
- pettymystä ja turhautumista
Miksi jalkapallo ja jääkiekko ovat niin
ylivoimaisia magneetteja koululaisten
keskuudessa? Lähes kaikkien lasten
pitää päästä pelaamaan potkupalloa
täysin siitä riippumatta, onko heillä
lajiin mitään edellytyksiä. Aloite lähtee usein vanhemmista, jotka haluavat kokeilla olisiko se oma poika parempi kuin mitä iskä on itse nuorena
ollut, ja aukeaisiko se liigan portti
seuraavalle polvelle. Katseltuani tässä Helsinki Cupin junnupelejä kotikulmillani jouduin taas valitettavasti törmäämään moneen tällaiseen kentän
laidalla hermoilevaa isään, joka yritti
kauko-ohjata kentällä päättömästi
temmeltävää lapsukaistaan oikeisiin
paikkoihin ja useimmiten huonoin
tuloksin. Mietiskelin tätä katsellessa,
että onko noilla kummallakaan nyt
edes kivaa, kun yritys vaikuttaa noin
väkinäiseltä ja samat virheet ja sama
valitus toistuu kerta kerran jälkeen
uudestaan. Taas se on paitsioissa,
eikä se vieläkään syötä!
Liikunnan ja urheilemisen kai kuitenkin pitäisi olla hauskaa. Juniorijalkapallo ja jääkiekko ei valitettavasti
nykyään aina sitä taida olla. Jo hyvin
varhaisessa vaiheessa alkaa määrätietoinen, kilpailukeskeinen ja tuloshakuinen tehokkuuden korostaminen,
jossa jyvät pyritään erottamaan akanoista. Tulevat liigapelurit seulotaan
massasta. Näistä "lupauksista" suurin osa jätetään aikanaan kuitenkin
kylmästi rannalle, kun paikka yläsarjoissa ei aukea. Nämä rannalle jäävät käyvät kuitenkin läpi sen saman

Esikuvien sijasta tarvitaan
esitaistelijoita
Eikö petankki pehmeiden arvojen
pelinä voisi tarjota näille perheille
hauskemmankin tavan harrastaa yhdessä? Petankki parhaimmillaan tarjoaa kaiken sen sosiaalisen yhdessäolon ja tyydytyksen kilpailuvietille
kuin nuo nykyiset juniorien suosikkilajitkin. Puhutaan, ettei petankissa
ole esikuvia, joihin nuoret voisivat
samaistua, ja siksi junnut eivät tule
mukaan. Tottakai Jari Kurri ja Sami
Hyypiä ovat lajiensa loistavia myyntimiehiä, mutta ei lajivalinta kuitenkaan ole pelkistä esikuvista tai niiden puutteesta kiinni.
Olennainen ongelma on meillä seurojen junioritoiminnan olemattomuus. Maassa on vain muutama seura, joka panostaa jossain määrin junnuihin. Esitellessämme taannoin
Sport Expossa lajia oli varsin noloa
vastailla nuorten pelipaikkoja ja seuroja koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei tule mieleen yhtään paikkaa, jonne juniorin
voisi ohjata pelaamaan säännöllisen
ohjauksen pariin. Sama ongelma koskee koko maata. Oma-aloitteisesti
tämä toiminta ei saa tuulta. Liitto on
vuosien mittaan yrittänyt jakaa stipendejä ja Kuopion SM-kisoissa
myönnettiin hyvitystä yleisen sarjan
maksuista junnupelaajien osallistumisen perusteella. Kumpikaan tarjous ei ole tullut liitolle kalliiksi. Porkkanoita olisi varmasti tarjolla sellaisille seuroille, jotka voisivat sitoutua
alueellaan vastuunalaisiksi junioriseu-

roiksi, joiden pariin junnut voisi hyvällä omallatunnolla ohjata.
Mitä tällaiselta "kummiseuralta" sitten odotettaisiin? Nykyisiin nuorison
suosikkilajeihin verrattuna odotukset
ovat minimaaliset. Tärkeintä olisi luoda kiinteä ja säännöllinen pelipaikka,
jonne nuoret voisivat viikoittain säännöllisesti kokoontua. Toiminnan tulisi mieluiten olla ympärivuotista, mutta myös pelkkä kesäkausikin olisi
hyvä alku. Pelipaikalta pitää löytyä
kuulia ja ohjausta. Nuorison houkuttelu pelipaikalle on sitten se suurin
ongelma. Kanavina voi käyttää paikallisia aluelehtiä, liikuntaviranomaisia ja kouluja. Liitto voi olla mukana
tukemassa tätä harrastajien kokoon
haalimista, mutta suurin vastuu on
kuitenkin paikallisilla jäsenseuroilla.
Pelipaikan osoittaminen ei yleensä
aiheuta kustannuksia, kuulien hankkiminen voi maksaa hieman, mutta
lainavehkeillä pääsee hyvin alkuun.
Vetäjältä odotetaan jonkinlaista nuorisotoiminnan kokemusta ja kykyä
tulla toimeen junnujen kanssa, mutta riman ei pitäisi olla liian korkealla.
Konsepti tuntuu näin teoriassa hirveän yksinkertaiselta, mutta jostain
syystä sitä ei koskaan ole saatu pyörimään.

Puuttuvan hengen
metsästystä
Onko ongelmana petankkiseurojen
pieni koko? Valtaosa liiton seuroista
on ainakin jäsenmaksuista päätellen
n. 20 hengen ryhmiä. Ryhmät koostuvat keskenään viihtyvistä aikuisista, joilla pääasiallisena tavoitteena on
keskinäinen hauskanpito, kilpaileminen ja viihtyminen. Henkilökohtaisesti tunnustan kuuluvani tähän ryhmään. Mutta missä ovat ne kaikissa
muissa urheilulajeissa esiintyvät tuhannet vapaaehtoiset, jotka ovat valmiita heräämään lauantai-aamuisin
kuskaamaan lapsiaan erinäisiin harjoituksiin tai järjestämään myyjäisiä
ja muita rahankeruuoperaatioita kisamatkojen järjestämiseksi tai pelivarusteiden hankkimiseksi pelkästä
järjestötoiminnan innosta? Miksi tällaisia ei löydy petankin parista?
Ainakin pääkaupunkiseudulla, jonka
olosuhteet parhaiten tunnen, tuo seurojen pieni koko ja aiemmin kuvaamani arvomaailma muodostavat sen
suurimman hidasteen. Valtaosalla
pienemmistä seuroista ei ole aikaa

3  2002

9

eikä halua haalia "vierasta" nuorisoa
mukaan toimintaan. Oma jälkikasvu
menee siinä mukana kun ei tarvitse
miettiä mitä sille lapselle tekisi sillä
aikaa kun itse pelaa. Laji kun on siitä
kiitollinen, että lapset voi tarpeen
vaatiessa ottaa mukaan treeneihin.
Missä muussa lajissa tämä on yhtä
luontevaa?
Tärkeintä olisi kuitenkin löytää se
epäitsekäs ja vilpittömästi junioritoiminnasta kiinnostunut henki. Kyllä
petankkijunnujen kanssa puuhailun
pitäisi olla vähintään yhtä kiinnostavaa kuin jäähalleissa koluaminen auringonnousun alla. Jostain tarvitsisi
löytyä se epäitsekkyys, jota junnutoiminta kaipaa. Tosin tiedossa on
sekin, että petankkia harrastavat perheet usein harrastavat myös näitä
muita lajeja ja polttavat itsensä näissä treeneissä loppuun. Pelkkä petankin nuorisotoimintaan keskittyvä voisi
valita suosikkilajeja miellyttävämmät
harjoitusajat ja -paikat. Tämä on selvä etu.
Jos tämä vuodatus tällä kertaa herättää joitakin seuroja aloittamaan
syksyllä nuorisoprojekteja, niin ottakaapa yhteyttä myös hallitukseen
päin niin voimme yrittää olla avuksi
hyvän asian kehittelyssä.
Pertti Taipale
Nuorisovaliokunta / SP-L

Vippi vinkit
Tasapainoinen asento on yksi ehdottomista vaatimuksista heiton onnistumiseksi. Tasapaino rakentuu jalkojen varaan, jotka kantavat ja rytmittävät heittäjän vartalon toimintaa.
Mikäli heiton aikana tai sen jälkeen
pelaaja joutuu ottamaan tukiaskeleen
tai muuten lähtee heiton perään, on
tämä merkki huonosta tasapainosta.

Jalkojen paikka on
ringissä
Jalkaterien asennon tulee olla sellainen, että jalat mahtuvat heittorinkiin.
Liian leveä asento pakottaa heittäjän
muuttamaan heittoaan vastustajan
piirtäessä pienen ringin. Toisaalta
taas liian kapea asento ei ole tasapainon kannalta ihanteellinen. Pääsääntönä pidetään usein, että heittävän käden puoleinen jalkaterä
osoittaa kuulan alastulopaikkaan.
Vartalon paino on hieman enemmän
heittävän käden puoleisella jalalla,
jolloin heitto lähtee ns. tuen päältä.
Monet pelaajat asettavat heittoasentoonsa mennessään tukijalkansa noin
puoli askeleen mittaa toisen jalan
etupuolelle.
Jalkojen avulla pelaaja pystyy rytmittämään heittoaan. Tämän vuoksi suorilta jaloilta ja jäykiltä polvilta tapahtuva heitto tuntuu usein väkinäiseltä. Voiman tuottaminen jalkojen avulla ponnistamalla sisältää riskin, koska tällöin voiman arviointi on vaikeaa. Normaalisti tarvittava voimataso
saadaan vaivatta aikaiseksi ilman
ponnistusta jaloilla.

Pää pystyssä - kuville
kumartamatta
Ylävartalon tasapaino on monelle pelaajalle vaikeasti hahmotettava asia.
Oman heiton videointi ja sen tutkiminen jälkikäteen ruudulta auttaa
kuitenkin myös tässä asiassa. Yleisimpiä perusvirheitä on ylävartalon
sivuttaistuen pettäminen aivan heiton loppuvaiheessa. Käytännössä
tämä näkyy heittäjän hartioiden heilahduksena sivulle, heittävän käden
puolelle, juuri ennen kuulan irrottamista.

Useissa ohjeissa neuvotaan aloittelijoita kumartumaan eteenpäin tasapainoisen heittoasennon löytämiseksi. Pieni ylävartalon kumartuminen
eteenpäin on kuitenkin luonnollinen
seuraus polvien joustosta tasapainoa
haettaessa. Ylävartalon liiallinen taittuminen eteenpäin itse asiassa rajaa
käden luonnollista liikerataa ylös, ja
tekee siten ammunnasta ja korkeista asetusheitoista vaikeita. Jos ylävartalo on puolestaan liian pystyssä
tulee heitosta helposti takapainoinen,
jolloin heiton suunta saattaa kärsiä.
Pään asento ja katseen käyttäminen
kertovat paljon heiton tasapainosta.
Katseen tulisi heiton ajan olla aina
alastulopaikassa. Mikäli "katse" heiluu tästä huolimatta, on heittäjän tasapaino muuttunut. Hyvässä heitossa heittäjän pää pysyy paikallaan.
Kun ylävartalo ei heilu sivuille, eikä
liiemmälti eteen ja taakse tai ylös ja
alas, pysyy myös pää paikallaan.

Vapaa käsi heittoon
mukaan
Tärkeässä asemassa tasapainon ja
heiton rytmittämisen kannalta on ns.
vapaa tai ei-heittävä käsi. Vapaalla
kädellä heittäjä pystyy tasapainottamaan asentoaan hyvin. Tämä edellyttää kuitenkin, että käsi on reilusti
vartalon sivulla. Monet harrastelijat
pitävät turhaan vapaan kätensä vartalossa kiinni tai jopa selän takana.
Jotkut käyttävät vapaata kättään
myös ylimääräisten kuulien kanniskeluun, mutta tämäkään ei ole välttämätöntä.
Tasapainoa (heittoasentoa, stanssia
jne) haettaessa ja sitä harjoiteltaessa ovat ammuntaharjoitteet hyviä.
Sillä juuri ammunnoissa heiton suunnan ja siten heittäjän tasapainon
merkitys on kaikki kaikessa. Progressiivinen eteneminen lyhyistä matkoista yhä pidempiin auttaa tekniikan
kehittämisessä.
Lisäneuvoja ja tarkempia harjoitusohjeita kannattaa kysyä oman seuran ohjausvastaavalta!

http://www.petanque.fi/valmennus/?ohjausvastaavat
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2.-7.7.2002
vittava määrä oikeita ihmisiä vastuunkantajiksi ja käytännön toteuttajaksi.

Liiton 20-vuotisjuhlakilpailu Kuopiossa
On asioita ja toistuvia tapahtumia,
joilla on oma muotonsa ja joihin ihminen tottuu, odottaen alitajuisesti
niiden olevan samanlaisia kerta toisensa jälkeen. Kuitenkin on, kuten
filosofi sanoo; kehitys kehittyy. Näin
on asianlaita myös petankkikilpailujen osalta. Suomen mestaruuksia on
ratkottu vuodesta toiseen jo kahdenkymmenen vuoden ajan, aina hiukan
kehittäen kilpailutapahtumaa.
Kun kuopiolainen liiton jäsenseura sai kunnian toimia
ensimmäisenä itsenäisenä
kilpailujärjestäjänä suomenmestaruuskisoissa,
otimme sen suurena haasteena ja mahdollisuutena
tuoda jotain uutta lajimme
kehittämiseen. Liiton piirissä käydyissä keskusteluissa
kisajärjestelyjen myöntämisestä yksittäiselle seuralle
tuli esiin aivan oikeutetusti
huoli resurssien riittävyydestä ja osaamisesta. Nämä
puheenvuorot voi jokainen
näkijä ja kokija unohtaa tällä kokemuksella, on aika
rohkaistua kaikkialla suomessa tarttumaan toimeen,
sillä toiminta on taikasana
tässäkin asiassa.

Puheenjohtaja Seppo Nuuttilan kaavailut ja visiot siitä, miltä kisojen pitäisi näyttää ja tuntua kuunneltiin
tarkoin, onhan Nuuttila nähnyt monenmoista kilpailua urheilu-uransa
aikana. Hanke ei ollut itsestäänselvyys meille kuopiolaisillekaan ennenkuin sitä käänneltiin ja tutkailtiin savolaiseen tapaan puolelta jos toiseltakin. Visiot luotiin ja niitä kehitettiin
kaiken aikaa matkan varrella. Vilpitön halu selviytyä tehtävästä johti
sitten toimintaan, jossa esteet olivat
vain hidasteita matkalla kohti päämäärää. Ripaus seikkailua kuuluu
aina toimintaan. PetKusta löytyi tar-

Kuopiossa nähtiin mahdollisuus lajin
tunnetuksi tekemiseen ja harrastajakunnan kasvattamiseen tuomalla
suuret kilpailut paikkakunnalle. Harvinaista herkkua näillä leveysasteilla. Kisa-alueen ilmeeseen haluttiin
paneutua sen toimivuutta unohtamatta, Väinölänniemi antoi loistavat
raamit tähän. Julkaisemalla petankkiliite yli viidenkymmenentuhannen
painoksena kaikkiin koteihin haluttiin
antaa petankin perustiedot asiasta
kiinnostuneille. Käsiohjelmakirjasen
tuottamisella ajateltiin olevan mahdollisuus antaa syvyyttä petankkikisaperinteelle myös tulevaisuudessa.
Uutta kulttuuripohjaa pyrittiin hakemaan myös ottamalla järjestämissopimuksen piiriin uudet palkinnot kilpailujen parhaille pelaajille ja parhaalle seuralle. Paljon oli matkaan lähtiessä ajatuksia ja tärkeimmät niistä
myös toteutuivat.
Ei yksin vaan yhdessä, niin seuran
sisällä, kuin yhteistyökumppaneiden
kanssa. Meillä kuopiolaisilla kisajärjestäjillä oli onni löytää hyvät yhteistyökumppanit kaupungistamme. Liiton toimivien henkilöiden antama tuki
oli myös merkittävä, ennen kilpailuja
ja myös kilpailujen aikana.
Haluan kiittää kaikkia niitä ihmisiä
jotka osallistuivat omalla tinkimättömällä panoksellaan Kuopion SM-kilpailujen toteuttamiseen. Kisajärjestäjä haluaa osoittaa kiitoksensa myös niille yrityksille
ja yhteisöille Kuopion kaupunki mukaanlukien, jotka
ennakkoluulottomasti antoivat tukensa lajimme
eteenpäinviemiseen.
Ei kilpailua ilman kilpailijoita. Todelliset kilpailuntekijät ansaitsevat kiitoksensa
siitä luottamuksesta ja niistä iloisista ilmeistä joita
Kuopion kisaviikolla nähtiin,
kiitos Teille.
Arto Savolainen
Kilpailujohtaja
Petanque Kuopio PetKu ry

Kuvassa talkooväkeä

3  2002

11

SM KUOPIO

2.-7.7.2002

Pelialusta

Säät

Pitkät pelit lyhyesti

Puistokäytäville tehdyt kentät olivat
erittäin haastavia. Ampuminen vaati
enimmäkseen kunnollisia rautaosumia, maata pitkin lakaisut ja pikku
hipsut eivät kerta kaikkiaan toimineet. Korkeiden asetusten taitajat
olivat vahvoilla varsinkin kosteilla
keleillä, mutta kuivuttuaan kentät
pitivät pilkkanaan maamme parhaitakin asettajia. Kallistuksia oli reilusti ja pinnassa olleet kivet tallautuivat
piiloon aiheuttaen runsaasti yllätyksiä. Mutta juuri sellainen alusta karsii varmimmin parhaat pelaajat palkintopallille. Tosin yleisön kannalta
pelit olivat usein melko surkeaa katseltavaa. Onnistumisprosentit olivat
kaikilla tietysti paljon pienempiä, kuin
jollain helpolla, tasaisella ja kivettömällä jalkapallokentällä.

Kisaviikolle sopi vähän kaikenlaista
mahdollista suomalaista kesäsäätä
kunnon helteestä hurjaan ukkosmyrskyyn. Myrsky iski perjantai-iltana alkaen ensin voimakkaalla tuulella, joka
puhalsi junnujen tukat putkelle trippelin palkintojenjaossa. Hetkeä myöhemmin alkoi myös rankka sade ja
salamointi. Yksi iso koivu jopa kaatui
pelialueella, mutta onneksi suurin osa
petankisteista oli jo poistunut paikalta, koska pelit oli keskeytetty siltä illalta. Myrsky sotki hieman yksipäiväiseksi tarkoitetun naisten trippelin aikataulua, joka siirrettiin jatkumaan
lauantaina ja viimeiset pelit venyivät
jopa sunnuntain puolelle.

Yleisessä singelissä vedonlyönnin
ennakkosuosikit pitivät, Artulle jo
kolmas peräkkäinen mestaruus. Duppelissa sen sijaan ei kahdeksan parhaan joukossa nähty montaakaan
edellisvuosien mitalistia, mestareiksi nousi silti tuttuja naamoja. Naisten lajeissa ei tapahtunut mitään kovin yllättävää, monista hyvistä naispelaajistamme oli Loimaan Pirjon
vuoro ottaa henkilökohtainen kultamitali.

Vitsi
Kuopion Hiippakunnan piispa
oli päiväkävelyllä Väinölänniemen puistossa.
Vähän matkan päästä kuului kovaa
kiroilua ja hän meni katsomaan, että
mitä siellä tapahtuu. No, joku porukka oli tietenkin pelailemassa petankkia puistokäytävällä. Yksi pelaajista,
Pertti nimeltään, heitti kuulan ja manasi heti perään: "Perrrrr#¤$@&kele
ohi meni!". Tämä toistui vähän väliä.
Piispa meni Pertin luo ja sanoi: "Älä
hyvä mies tuolla lailla manaa. Jumala saattaa rankaista vaikkapa lähettämällä salaman päähäsi."
Peli jatkui ja hetken päästä Pertti
heitti taas hutin ja manasi:
"Perrrrr#¤$@&kele ohi meni taas!".
Taivaalle ilmestyi pieni musta pilvi ja
salama välähti. Mutta se ei osunutkaan Perttiin vaan piispaan!
Taivaasta kuului mahtava ääni:
"Perrrrr#¤$@&kele ohi meni!"

Kömmähdys
Sattuipa yleisessä duppelissa: Eräs
joukkue teki jonkin ihmeellisen kolistelun, jonka seurauksena lähes
kaikki kuulat ja snadikin siirtyivät.
Heillä oli vielä yksi kuula heittämättä, vastustajalla ei yhtään. Joukkueella oli oikeasti jo neljä pistettä sisällä, mutta he erehtyivät luulemaan
kakkosena ollutta omaa kuulaansa
vastustajan kuulaksi. He ampuivat
sitä viimeisellään, olettaen saavansa
poistolla kolme tai jätöllä neljä pistettä. Ilman kömmähdystä he olisivat saaneet asettamalla jokseenkin
varmat viisi. No, he ampuivat reiän
ja pyysivät yhtä pistettä, johon hämmästyneet vastustajat tietenkin mielihyvin suostuivat...

Junnuissa yllätti oikeastaan vain vähäiset osanottajamäärät. Yli kaikkien nousi kuitenkin Munkan Petankin
11-vuotias hieman vaahtosammutinta isompi Mikko Kamppuri, joka otti
mitalin kaikissa junnulajeissa ja lisäksi kisojen parhaan juniorin ja lupaavimman nuoren pelaajan palkinnot.
Erittäin mieltä lämmittävää oli nähdä, kuinka Mikko todella arvosti joka
ikistä mitaliaan ja pokaaliaan. Kädet
kuulemma meinasivat väsyä hänen
kanniskellessaan suurta junnuduppelin kiertopalkintoa tuntitolkulla ympäri
pelialuetta...
Ammuntakilpailua varten oli rakennettu heittopaikat finaalikentille katsomon eteen. Suoritusalusta kesti
rasituksen melko hyvin, ja kahden
tuomarin tarkkaillessa jokaista suoritusta, olivat heittäjät vapaat keskittymään vain olennaiseen. Tästä huolimatta ennätykset jäivät rikkomatta. Mestaruuden kuittasi Mikael Gripenberg Helsingin Lauttasaaresta
kaataen finaalissa huippukauttaan
pelaavan Seppo Lindmanin. Hyvin
järjestettyjen kisojen ainut miinus on
annettava ammuntakilpailun tulospalvelusta. Lajia hyvin tuntevankin
katsojan oli mahdotonta seurata pistetilanteiden kehitystä ammuntakilpailussa. Hyvät tulostaulut tässä lajissa ovat jatkossa välttämättömät.
Kisojen kuninkuuslaji trippeli kruunasi
viikon uurastuksen. Suuria yllätyksiä
ei tässäkään pelimuodossa syntynyt.
Vuoden aikana vahvasti pelanneet
joukkueet menestyivät, ja voiton vei
Hämeenlinna, kuten niin monta kertaa aiemminkin tänä kesänä. Erityismaininnan ansaitsee kuitenkin hopealle sijoittuneen Helsinki Boulen asettajana pelannut Anja Parviainen, joka
miesten seurassa piti pintansa ohjaten joukkueen aina finaaliin asti.
JP & MTT
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2.-3.7.2002 Yleinen singeli, 145 pelaajaa

2.-3.7.2002 Naisten singeli, 52 pelaajaa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arttu Poikolainen (Helsingin Petanque Klubi)
Samuli Kankkunen (Helsingin Boule-yhdistys)
Tuukka Ylönen (Linnan Petanquistit Hlinna)
Marko Jakonen (PSC Järvenpää)
Aziz Laouni (KOO-VEE Tampere)
Juha-Pekka Siro (PSC Järvenpää)
Olli Sinnemaa (Helsingin Petanque Klubi)
Ilkka Kankare (Linnan Petanquistit Hlinna)

Pirjo Kivinen (Loimaan Petanque)
Kirsi Tikka (Les Bombardiers Hlinna)
Stiina Kamppuri (Munkan Petankki Hki)
Outi Raitasuo (Suomen Lisenssipelaajat Hki)
Laura Kero (PSC Anjalankoski)
Tarja Roslöf (Harjunpään Tuisku)
Helena Kankaanpää (PC de Pori)
Seija Uusitalo (Loimaan Petanque)

3.-6.7.2002 Yleinen ammunta, 49 pelaajaa

3.7.2002 Juniorisingeli, 11 pelaajaa

1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mikael Gripenberg (Helsingin Boule-yhdistys)
Seppo Lindman (PSC Järvenpää)
Pauli Piiparinen (Kallion Kirkas Hki)
Henry Myyryläinen (Droppi Petanque Mikkeli)
Anssi Viinikainen (Susirajan Petanque Joensuu)
Samuli Kankkunen (Helsingin Boule-yhdistys)
Jukka Holopainen (PSC Järvenpää)
Jyrki Matikainen (Suomen Lisenssipelaajat Hki)

4.-5.7.2002 Yleinen duppeli,
104 joukkuetta
1. Tuukka Ylönen, Olli Sinnemaa
(Linnan Petanquistit Hlinna / Helsingin Petanque Klubi)
2. Jari Häkkinen, Seppo Lindman
(PSC Järvenpää)
3. Hannu Muuri, Pasi Hämäläinen
(Helsingin Boule-yhdistys)
4. Juha-Pekka Siro, Marko Jakonen (PSC Järvenpää)
5. Pauli Piiparinen, Mikko Lehto
(Kallion Kirkas Hki)
6. Eero Määttä, Veli-Matti Laakso
(Boulistit Oulu)
7. Henry Myyryläinen, Antti Tuukkanen (Droppi Petanque Mikkeli)
8. Esa Saastamoinen, Jari Lukkarila (Susirajan Petanque Joensuu)

4.7.2002 Junioriduppeli,
4 joukkuetta
1. Mikko Kamppuri, Jukka-Pekka
Kimari (Munkan Petankki Hki /
Hullu Hirvi Mikkeli)
2. Jussi Lehti, Pontus Vainionpää
(Riemukaari Kärkölä / Martin Petanque Hyvinkää)
3. Mika Mononen, Tino Helmi (Petanque Kuopio Petku)
4. Markus Sohlman, Olli-Pekka
Aaltonen (Riemukaari Kärkölä)

Henry Myyryläinen (Droppi Petanque Mikkeli)
Mikko Kamppuri (Munkan Petankki Hki)
Mika Mononen (Petanque Kuopio Petku)
Tino Helmi (Petanque Kuopio Petku)
Pontus Vainionpää (Martin Petanque Hyvinkää)
Markus Sohlman (Riemukaari Kärkölä)
Olli-Pekka Aaltonen (Riemukaari Kärkölä)
Mikko Melamies (Boulistit Oulu)

6.-7.7.2002 Yleinen trippeli, 62 joukkuetta
1. Ilkka Kankare, Jarmo Heinonen, Iivo Paaso (Linnan Petanquistit Hlinna)
2. Anja Parviainen, Hannu Muuri, Mikael Gripenberg (Helsingin Bouleyhdistys)
3. Alexander Gullichsen, Arttu Poikolainen, Olli Sinnemaa (Helsingin Petanque Klubi)
4. Mikko Soikkeli, Simo Linteri, Harri Tyyskä (PSC Järvenpää)
5. Pentti Mehtonen, Pauli Mehtonen, Reijo Mehtonen (KOO-VEE Tampere)
6. Daniel Duhamel, Aziz Laouini, Miska Nieminen (KOO-VEE Tampere /
KOO-VEE Tampere / PEESI Espoo)
7. Gun Pelletier, Matti Välimaa, Gerard Pelletier (Oravaisten Petanque)
8. Tero Nikki, Jarkko Kallio, Jukka Holopainen (Nassu Nastola / Nassu
Nastola / PSC Järvenpää)

5.7.2002 Junioritrippeli, 4 joukkuetta
1. Pontus Vainionpää, Jussi Lehti, Markus Sohlman (Martin Petanque Hyvinkää / Riemukaari Kärkölä / Riemukaari Kärkölä)
2. Tino Helmi, Mika Mononen, Mikko Kamppuri (Petanque Kuopio Petku /
Petanque Kuopio Petku / Munkan Petankki Hki)
3. Henry Myyryläinen, Ville Järvi, Janne Martikainen (Droppi Petanque
Mikkeli / PEESI Espoo / Petanque Kuopio Petku)
4. Mikko Melamies, Olli-Pekka Aaltonen, Jukka-Pekka Kimari (Boulistit
Oulu / Riemukaari Kärkölä / Hullu Hirvi Mikkeli)

Kentillä kuultua
"Vastassa oli kovia ja kokeneita pelaajia, meidän joukkueessa vain
kovia kokeneita..."
"Posken kautta sisään, sanoi hammaslääkäri."
"Old boule players never die, they just lose their balls."
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3.-4.7.2002 Naisten duppeli, 27 joukkuetta

Oheiskilpailujen tuloksia:

1. Mirva Näsilä, Outi Raitasuo (Suomen Lisenssipelaajat Hki)
2. Anu Uusio, Kati Nieminen (PEESI Espoo)
3. Helena Kankaanpää, Tarja Roslöf (PC de Pori / Harjunpään Tuisku)
4. Eila Sistonen, Riitta Nurminen (KOO-VEE Tampere)
5. Vuokko Majander, Helinä Grön (Petanque Kouvola)
6. Pia Gripenberg, Katja Hilden (Helsingin Boule-yhdistys)
7. Pirjo Frangen, Seija Järvi (Munkan Petankki Hki)
8. Sari Laine, Pirjo Kuronen (Tavastia Pallo Hki)

2.7.2002 duppeli 32 joukkuetta
1. Matti Kaseva, Jussi Lehti KUU/RIE
2. A ja V Pasanen SOU
3. Eila Tiilikainen, Antero Lehti MAP/RIE
4. Jaakko Kimari, Jukka-Pekka Kimari HUL

5.-7.7.2002 Naisten trippeli, 17 joukkuetta

4.7.2002 duppeli 16 joukkuetta
1. Vesa Turunen, Jouni Väliviita PKP/HAR
2. Teuvo Pajuoja, Pekka Puntanen KIS/HUL
3. Heikki Kananen, Arto Kranttila PKP/BIT
3. Ritva Peltonen, Heikki Kokkonen

1. Tuula Ahola, Seija Järvi, Stiina Kamppuri (Munkan Petankki Hki)
2. Irmeli Määttä, Seija Tikka, Eija Hurri (Boulistit Oulu /
Boulistit Oulu / Hullu Hirvi Mikkeli)
3. Tarja Grönvall, Jaana Alkila, Heli Kinnunen (Helsingin Boule-yhdistys / Martin Petanque Hyvinkää / Suomen Lisenssipelaajat Hki)
4. Tuula Ahonen, Ritva Juurinen, Anja Parviainen (Kallion
Kirkas Hki / Kallion Kirkas Hki / Helsingin Boule-yhdistys)
5. Annikki Saarinen, Seija Uusitalo, Pirjo Kivinen (Loimaan
Petanque)
5. Elvi Aaltonen, Eila Nummila, Terttu Mäki (Loimaan Petanque)
5. Päivi Lehtonen, Mirva Näsilä, Outi Raitasuo (Suomen Lisenssipelaajat Hki)
5. Marja Mattila, Mirja Paatero, Leni Pakkala (Bitankki Hki)

3.7.2002 duppeli 31 joukkuetta
1. Mikko Lehto, Pauli Piiparinen KAL
2. Petri Lohman, Mikko Soikkeli ANJ/PSC
3. Harri Tyyskä, Simo Linteri PSC
4. Kimmo Keränen, Lassi Mäki TUR

4.7.2002 duppeli 32 joukkuetta
1. Petri Lohman, Lauri Kolehmainen ANJ/KVP
2. Katri Ripatti, Ari Piira ANJ
3. Kari Pyykkö, Reijo Taka-Eilola KVP
4. Ossi Kekkonen, Tapio Valariutta KOP
5.7.2002 duppeli 8 joukkuetta
1. Janne Rissanen, Ari Reijonen KVP
2. Tarmo Sipilä, Ilpo Vuorinen KOP
5.7.2002 duppeli 30 joukkuetta
1. Esa Tuominen, Tatu Kuusisto TUR
2. Seppo Saari, Miska Nieminen EPA/PSI
3. Anssi Viinikainen, Marko Aalto SUS
4. Gerard Pelletier, Antero Lehti ORA/RIE
6.7.2002 duppeli 16 joukkuetta
1. Mirva Näsilä, Harri Näsilä SLP
2. Heikki Parkkinen, Pertti Rinkkala KVP
3. Tarja Roslöf, Anita Olkinuora HAR/LIN
4. Paula Järvisalo, Seppo Järvisalo KOK
7.7.2002 duppeli 8 joukkuetta
1. Mauno Lind, Mikko Neuvonen DRO
2. Kenneth Semskar, Karl-Erik Romar ORA
3. Tarja Roslöf, Anita Olkinuora HAR/LIN
3. Ilkka Miettinen, Raimo Hiltunen PKP/NAL

Muita palkittuja:

Dopingtestit
Kisoissa tehtiin neljä dopingtestiä. Liitto oli tilannut niistä kaksi ja ADT kustantaa itse toiset kaksi.
Testeihin arvottiin pelaajat naisten ja yleisen sarjan duppelien finalisteista. Testatut: Mirva Näsilä
(SLP), Anu Uusio (PSI), Olli Sinnemaa (HPK) ja
Jari Häkkinen (PSC).

Paras junioripelaaja Mikko Kamppuri (Munkan Petankki Hki)
Paras naispelaaja Stiina Kamppuri (Munkan Petankki Hki)
Paras yleisen sarjan pelaaja Mikael Gripenberg (Helsingin
Boule-yhdistys)
Paras kaikkien sarjojen pelaaja Mikael Gripenberg (Helsingin Boule-yhdistys)
Paras seura ("Nitin Malja") Helsingin Boule-yhdistys
Lupaavin nuori pelaaja Mikko Kamppuri (Munkan Petankki
Hki)
Miss Petanque Anne Malinen (Petanque Kuopio Petku)
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Eurooppa-Cup
Mahdollisuuksien kisa
Tässä pienimuotoinen matkakertomus Linnan Petanquistien Eurooppacupin ensimmäisen kierroksen otteluista ja oleskelusta Saksan
Saarbryckenissä.
Kaikki alkoi hyvin suuren ihmetyksen
vallassa keväällä 2002. Olemmeko
todellakin ainut seura, joka osallistuu kotimaan karsintaan? No niinhän
siinä kävi ja pian Luxemburgista tuli
ilmoitus, että tiemme vie kohti Saksaa ja Saarbryckeniä 12.-14.7.2002.
Perjantaina kello 7.00 kokoonnuttiin
Helsinki-Vantaalle mukana iso kassillinen reipasta retkimieltä. Frankfurtin kentällä meitä odotti isäntämme
Werner Hoffe kera pikkubussin sekä
kuljettajan. Matkaa Frankfurtista
Saarbryckeniin oli 200 km eli parin
tunnin köröttely. Jo automatkalla kävi
selväksi, että majoittuisimme Saksan
olympiaurheilijoiden keskukseen.
Majoituspaikka oli todella hieno, ja
autojen parkkipaikat leveät. Tavarat
huoneisiin, ja kuskimme René otti
suunnaksi KSV-Gerswailerin petanqueklubin. Paikka oli mukavan näköinen. Oli kenttäalue, sekä oma klubirakennus, jossa oli tarjolla ruokaa
juomaa, sekä puheliasta ja iloista juttuseuraa. Pelialusta ei ollut kaikista
vaikein, mutta ei mikään helppokaan.
Perjantaina pelailtiin 30 asteen lämmössä iltakahdeksaan paikallisten

Ilkka
Kankare

kanssa, ja sitten oli aika lähteä tekemään sotasuunnitelmia seuraavan
päivän kisaa varten.
Pitkällisen pohdiskelun lopuksi päätimme pelata seuraavissa kokoonpanoissa: Tuukka Ylönen, Mika MetsäEerola ja Ilkka Kankare saisivat vastaansa saksalaisten urosjoukkueen,
ja Eila Kankare, Markus Lähdesniemi
sekä Jarmo Heinonen pelaisivat saksalaisten sekatrippelijoukkuetta vastaan. Duppelipareiksi muodostui Ylönen/Heinonen, Metsä-Eerola/Lähdesniemi sekä Kankare/Kankare. Ja viimeisiin sekatrippeli vs. trippeli -peleihin joukkueiksi muodostui Ylönen,
Heinonen ja I. Kankare sekä E. Kankare, Metsä-Eerola ja Lähdesniemi.
Tällä nipulla olisi tarkoitus niistää
isäntiämme.
Lauantaina ottelut alkoivat kahdelta,
joten aamu-unisetkin saivat köllötellä tarpeeksi. Kisapaikalle saavuimme
noin tuntia ennen pelien alkua ja yleisöä oli paikalla jo tuolloin toistasataa. Ensimmäisenä oli vastassa lehdistön tentti, sitä seurasivat avajaiset, joissa puhujia riitti Euroopan liiton puheenjohtajasta kaupunginjohtajaan. Lautasia vaihdettiin ja pelit
olivat valmiit alkamaan. Saksalaisten
ryhmässä oli kolme Ranskan passin
omistajaa, sekä yksi italialainen ja
pari paikkakuntalaista. Mielenkiintoista, sillä Suomessa olisivat jotkut ta-

hot "paskoneet housuunsa", jos meidän joukkueessamme olisi ollut yksi
virolainen pelaaja.
Ensimmäisissä trippeleissä kyyti oli
kylmää, sekatrippeli sai kuonoonsa 113 ja trippeli 4-13. Mutta periksi ei
annettaisi. Duppelit oli nyt hoidettava. Pelit olivat todella tiukkoja, parin
kierroksen jälkeen jokainen duppeliparimme johti pelejään selkeästi.
Mutta loppu oli hankalaa ja petanquejumalatkin pyllistivät meille ja tuloksena oli voitto sekaduppelissa, ja yleiset duppelit päättyivät kirveleviin 913 tappioihin, joten ennen viimeistä
kierrosta oli jo selvää että KSV-Gerswailer kohtaisi seuraavalla kierroksella tanskalaisen vastustajan. Viimeisissä trippeleissä yleinen voitti ja
sekatrippeli kärsi niukan tappion.
Häviö meille siis tuli lukemin 2-5.
Illanistujaiset olivat oikeinkin hauskat, nähtiin jopa yksi hieno tangoesitys, jossa vahva suomalainen tanssitti paikallisen neidon pyörryksiin.
Kolmen päivän ajan meitä pidettiin
kuin kuninkaita. Ruoka oli loistavaa,
ja sitä oli enemmän kuin riittävästi,
esim. sunnuntaina neljää erilaista
pihvintynkää lisukkein. Nimikirjoituksia jaeltiin ja paljon uusia ystäviä saatiin.
Jos mietitte kannattaako ensi vuonna osallistua karsintoihin, vastaus on
kyllä. Rahaa kannattaa alkaa keräämään jo nyt, sillä kustannukset nousevat aika korkeiksi. Jos pääsee pelaamaan kolme kierrosta, ovat kustannukset - tietysti matkojen pituudesta riippuen - noin 8500 euroa. Eipä
muuta kuin kerjuulle!

Liiton 58 jäsenseurasta 31:stä oli joku johtoportaan henkilö mukana Kuopion SM-kisojen avajaisissa
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La Mayonnaise - Tukholma 14.-16.6.2002
Pohjois-Euroopan suurimpaan
turnaukseen kerääntyi taas nelinumeroinen lukema petankisteja,
tällä kertaa Kungsträdgårdenin
puistoon aivan keskustaan.
Pelialusta oli erinomainen, enimmäkseen asfalttia ja kivilaattoja, joiden
päälle oli levitetty aivan ohut kerros
hiekkaa. Puiston keskiosassa ison
patsaan ympärillä on normaalisti vähän reilumminkin vaaleaa sepeliä,
josta liiat oli kaavittu pois. Finaalikenttä oli ehkä kaikkein helpoin, mutta sillä oli varmaan pyritty näyttäviin
peleihin suurimman yleisön edessä.
Pääkilpailussa trippelissä oli mukana
noin 320 joukkuetta, joista kymmenkunta Suomesta. Pisimmälle omistamme pääsivät Samuli Kankkunen,
Jarmo Heinonen ja Joachim Eriksson,
jotka hävisivät niukasti neljän joukkoon pääsystä pelattaessa. He johtivat viimeisen kierroksen alkaessa 119, mutta sen aikana läheisen Jakobin
kirkon kellot alkoivat lyödä pahaen-

teiseltä kuullostaen. Joukkueemme
jätti ruotsalaisille vastustajilleen kolme viimeistä kuulaa, eivätkä Peter
Bengtssonin rintakarvat paljoakaan
värähtäneet hänen ampuessaan kaksi
hienoa karoa. Ja heti viimeisen kuulan pysähdyttyä lakkasivat kellotkin
lyömästä.
Jo toisen kerran mukana olleet belgialaiset vuoden 2000 maailmanmestarit ottivat finaalissa omansa helposti. He putsasivat palkintopöydän
myös singelissä sekä mielenkiintoisen näköisessä pika-ammuntakilpailussa. Siinä kilpailijoilla oli kolme ja
puoli minuuttia aikaa 20 heiton suoritukseensa ja se oli yleisön kannalta
erittäin viihdyttävä laji.
Junioriduppelissa saatiin suomalaismenestystä Henry Myyryläisen ja Ville
Järven voiton sekä Pontus Vainionpään ja Jussi Lehden pronssin myötä. Poikien kaksoisvoiton esti vain se,
että he joutuivat vastakkain jo välierissä.
JP

Tuloksia:
Mayo Open (320 trippelijoukkuetta)
1. Claudy Weibel, Michel Van Campenhout, André Lozano, Belgia
2. Jonas Jacobsen, Kristian Lilja, Joachim Andersson, Ruotsi
3. Amal Moufid, Peter Bengtsson,
Jona Nääs, Ruotsi
3. Harko Verhagen, Pontus Thuresson, Ulf Wallman, Ruotsi
Mayo Singeli (128 pelaajaa)
1. Claudy Weibel, Belgia
2. André Lozano, Belgia
3. Jonas Jacobsen, Ruotsi
3. Michel Van Campenhout, Belgia
Mayo Juniorit
1. Henry Myyryläinen, Ville Järvi, Suomi
2. Erik Lööf, Leo Brodd, Ruotsi
3. Pontus Vainionpää, Jussi Lehti,
Suomi
Lisää tuloksia netissä:
http://www.mayo.se/
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La Marseillaise - Marseille 7.-11.7.2002
Oheinen teksti on käännös tai
mukaelma Times Onlinessa
6.7.2002 julkaistusta Adam
Sagen artikkelista. Artikkeli
kertoo vuosittain järjestettävästä maailman suurimmasta
petankkiturnauksesta Ranskan Marseillessa. Samalla kirjoitus on tarina yhteisöstä ja
kuvaus arvomaailmasta, joka
suomalaisesta yhteiskunnasta
katsottuna tuntuu joiltain osin
vieraalta. Tämä toinen maailma on kansainvälinen petankkiyhteisö.

Tuloksia:
Marco Foyot voitti kuudennen
Marseillaise-tittelinsä lyötyään
Napolitanon joukkueen välierässä 13-0 ja Fernandezin
joukkueen finaalissa myös 130.
Marco pelasi Dominique Usain
ja Pascal Milein kanssa, ja he
muodostavat ilmeisen loistavan
kokoonpanon.
Tänä vuonna turnaukseen osallistui lähes 11000 pelaajaa.
Voitto oli Marcolle loistava saavutus. Hänellä on nyt saman
verran La Marseillaisen mestaruuksia kuin Kokoyanilla, joka
on voittanut myös kuusi kertaa.
Vain yksi pelaaja on pystynyt
parempaan kautta aikojen, Pisapia voitti seitsemän kertaa
vuosien 1964 ja 1990 välillä.
Philippe Boets
Petanque America

http://www.marcofoyot-officiel.com/

"Muutoksen tuulet"
puhaltavat Välimerellä
Marseillen turnaus heinäkuun puolessa välissä oli valmis "kulttuurivallankumoukseen", kun tuhannet kilpailijat saapuivat ympäri maailmaa Ranskan suurimpaan petankkikilpailuun.
Osallistujia odotti sääntömuutos, jonka mukaan tupakointi ja alkoholin
nauttiminen pelien aikana oli kielletty.
Urheilujohtajat olivat asettaneet kiellot tarkoituksenaan häivyttää lajista
Suomessakin tunnetun "punaviinipetankin" maine. Järjestäjät, jotka ovat
tekemässä lähes satavuotiaasta ranskalaisesta ajanvietepelistä olympialajia, olivat asettaneet myös pukeutumissäännön. Tähän asti hiekkakentillä yleisenä näkynä olleet kuluneet
bermuda-shortsit ovat nyt pannassa.

Marseillaise on kansainjuhla
Yli 100.000 katsojaa ja 11.000 kilpailijaa yli 16 maasta osallistuu vuosittain tähän epäviralliseen maailmanmestaruusturnaukseen antaen
näin tukensa Ranskan Pétanque-Liiton pyrkimyksille saada petankki
olympialajiksi. Liiton mukaan suurimpana esteenä olympiatoiveille on lajin imago. Mielikuvissa petankisti
nähdään usein vanhana ukkona sätkä huulessa ja pastispullo vieressä.
Niinpä tänä vuonna tapahtuma käynnistyi muotinäytöksellä, jossa esiteltiin ranskalaisen vaatesuunnittelijan,
Jean-Charles de Castelbajacin luomia
petankkiasusteita. Suunnittelijan
avustaja, Gael Minine, selvitti tilaisuuden tarkoitusta: "Haluamme luoda
suositulle lajille tyylikkään ja modernin imagon."
Jean-Paul Delhoume, joka kuuluu turnauksen järjestäjiin, kertoo: "Järjestelyorganisaatio haluaa tehdä lajista
trendikkäämmän ja nuorekkaamman,
sekä samalla muuttaa ranskalaisten
käsitystä petankista. Tavoitteena on,
että petankki nähtäisiin paitsi mukavana ajanvietteenä niin myös vakavasti otettavana kilpaurheiluna." Aivan täyttä tukea tiukentunut käyttäyttämis- ja pukeutumissääntö ei
Jean-Paulilta kuitenkaan saa: "Kuinka meidän järjestäjien oletetaan valvovan, ettei kukaan kymmenestä tuhannesta pelaajasta tupakoi tai käytä shortseja? Se on mahdotonta.

Etenkin, kun suurin osa osallistujista
on karsiutunut ulos kilpailusta jo tunnin kuluttua tapahtumana alkamisesta." Järjestäjien mukaan uusia sääntöjä voidaan soveltaa vasta parin pelipäivän jälkeen, kun parhaat pelaajat ovat jäljellä. Finaalissa pelaajat
käyttävät Jean-Charles de Castelbajacin suunnittelemia vaatteita.

Tasa-arvo herättää
keskustelua
Toinen suuri mullistus maailman suurimmassa petankkiturnauksessa on
naisten sarja, johon osallistujia kerääntyi toista tuhatta. Muutoksen
syynä on naispelaajien valitus seksistisistä kommenteista ja loukkauksista, joita miesjoukkueet ovat heitelleet hävittyään naisille. Ghislaine
Ghanem sanoo: "Miehet eivät koskaan onnittele naisia. Kun he häviävät, on tulos aina miesten huonoutta. Miesjoukkueet eivät milloinkaan
voi myöntää naisten pelanneen hyvin. Miehet eivät ota meitä tosissaan
ja nälvivät sen vuoksi naispelaajien
suorituksia. Pelaaminen miehiä vastaan edellyttää kovaa luonnetta, minkä vuoksi monet naiset jättävät pelikentät väliin."
Ghislaine Ghanemin lausunto saa
vahvistuksen vuoden 2001 maailmanmestarin, Henri Lacroix'n kommentista: "Naisia vastaan on vaikea
pelata. Keskittyminen hajoaa ja sen
vuoksi saatamme hävitä. On hyvä,
että naisilla on oma sarja. Tällä tavalla voimme pelata omaa peliämme
miesten kesken."

Proletariaatin ajanvietteestä tehdään herrain kisailua
Marseillen turnaus sai alkunsa 41
vuotta sitten, kun pastiksestaan tunnettu Paul Ricard yhdessä kommunistisen sanomalehden La Marseillaisen
kanssa päätti järjestää petankkikilpailun. Suuri enemmistö kilpailijoista on ollut perinteisesti työväenluokkaan kuuluvia miehiä, joille petankki
yhdessä tupakan ja pastiksen kera on
ollut mukava harrastus. Nyt petankki on muuttumassa. La Marseillaiselehden toimittajan Michel Montanan
mukaan lajin profiilin nousun aika on
vihdoin koittanut. Hänen mukaansa
on mahdollista, että petankki mukana olympialaisissa vuonna 2012 tai
viimeistään 2016.
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Kamppailu
Grenoblesta
kiihtyy

SM-sarjan finaaliturnaus lähestyy ja mukana
kamppailussa MM-edustuksesta on enää kuusi
joukkuetta. Suomen Petanquelehti analysoi
joukkueiden vahvuudet ja heikkoudet sekä
asetelmat turnaukseen lähdettäessä.

Linnan Petanquistit

PSC Järvenpää III

Helsingin Petanque Klubi

Kokoonpano:
Peräti viiden pelaajan voimin runkosarjassa esiintynyt hämeenlinnalaisjoukkue on pelannut varsin tasaista
ja vahvaa peliä läpi kesän. Viimeisen
runkosarjakierroksen vahvojen esitysten perusteella näyttäisi kuitenkin
pelaavaksi kokoonpanoksi muodostuvan Jarmo Heinonen asettajana,
Tuukka Ylönen välipelaajana sekä Ilkka Kankare ampujana ja näinollen
vaihtopelaajina aloittaisivat SM-trippelin voitossa mukana ollut Iivo Paaso sekä Markus Lähdesniemi. Tarvittaessa alkukesän ailahtelevasti pelannutta Paasoa voidaan hyödyntää kaikilla pelipaikoilla.

Kokoonpano:
Runkosarjan kakkoset ovat pyörittäneet pelaavassa kokoonpanossa tasaisesti neljää miestä. Puhtaasti asettajan paikkaa on pelannut Jari Häkkinen ja samoin yhtä kiinteästi ampujana on esiintynyt Seppo Lindman.
Kulloisenkin pelaavan kokoonpanon
mukaan Marko Jakonen on ollut asettajana tai välipelaajana ja Juha-Pekka Siro samoin joko välipelaajana tai
ampujana. Finaaliturnauksen aloituskokoonpanoa voi siis vain arvailla eikä
se taida olla edes joukkueelle itselleen selvillä ennen turnauksen alkua.

Kokoonpano:
Ydin-Helsingin oma joukkue pelasi
alkukauden varsin kiinteästi samalla
kokoonpanolla Alexander Gullichsen
asettajana, Olli Sinnemaa välipelaajana ja Arttu Poikolainen ampujana.
Runkosarjan viimeisellä kierroksella
kokenut Joachim Eriksson otti kuitenkin paikan joukkueen asettajana ja
onkin mielenkiintoista nähdä kumpi
miehistä aloittaa Lahdessa finaaliturnauksen kokoonpanossa.

Vahvuudet:
Selkeänä vahvuutena on kahden loistavan asettajan, Heinosen ja Ylösen,
varaan rakennettu asetuspeli. Joukkueen sisällä roolit ovat suhteellisen
selvät, mutta kuitenkin tarvittaessa
sieltä löytyy riittävästi monipuolisuutta pelipaikkojen vaihtoihin. Kokeneista pelaajista koostuvan joukkueen
henkinen kantti ei varmasti tule pettämään ja runkosarjan voittajien yhteishenkikin on näyttänyt muotoutuneen varsin tiiviiksi.
Heikkoudet:
Ongelmaksi joukkueella saattaa muodostua tietynlainen pelin kaavamaisuus. Varovaisella taktiikalla pelaava
Linna voi jäädä aseettomaksi hyvin
hyökkäävää joukkuetta vastaan. Pieni
epävarmuutta aiheuttava tekijä on,
kuinka Ylösen iskupeli välipelaajan
paikalla pysyy kasassa koko viikonlopun. Tämän vuoksi Kankareen onnistuminen ampujan paikalla nousee
avainasemaan joukkueen menestymisessä.
Arvio:
Joukkue on selvästi mestariainesta ja
lähtee lopputurnaukseen voittajasuosikkina. Paikka suoraan välierissä helpottaa jonkin verran tuota tavoitetta. Kynnykseksi voi muodostua nimenomaan välierä, jos vastaan siellä tulee Helsinki Boule. Mielenkiintoista on myös nähdä, kuinka joukkueen
peli kestää tilanteessa, jossa MM-kisamatka on jo käden ulottuvilla.

Vahvuudet:
Joukkueesta löytyy suuri määrä sekä
teknistä osaamista että rutiinia. Neljän pelaajan kokoonpano sisältää
paljon mahdollisuuksia ja monista
vaihtoehdoista pitäisi aina löytyä jokin toimiva kombinaatio. Järvenpääläisjoukkueella on Suomen tasoon
nähden valtaisa iskupotentiaali, ja
mikäli Lindman löytää alkukesän vireensä, on joukkuetta vaikea pysäyttää. Hyvä menestys kesän muissa
turnauksissa antanee myös rutkasti
lisää itseluottamusta.
Heikkoudet:
Henkilökohtaisista menestyksistä
huolimatta joukkue on tietyllä tavalla kokematon mestaruussarjafinaalin
tyyppisiin vääntöihin. Jos peli-iloa ja
-rytmiä ei heti löydy, voi lopputulos
olla kaoottinen. Tiettyjä ongelmia
saattaa aiheutua myös kokoonpanovalinnoista ja selkeiden ratkaisujen
puuttumisesta sillä saralla. Taktisesti
joukkue ei myöskään aina pyri hyödyntämään omia vahvuuksiaan, vaan
sortuu usein liian puolustavaan peliin.
Arvio:
Järvenpääläiset haastavat muut joukkueet vahvasti mestaruustaistelussa.
Hyvän päivän sattuessa he voivat viedä voiton mennen tullen mutta vastaavasti meno saattaa tyssätä jo välierissä.

Vahvuudet:
Kaikki suomalaista petankkia tuntevat tietävät Arttu Poikolaisen taistelutahdon. Kolminkertainen singelimestari onkin omaa luokkaansa, kun
meno kovenee. Poikolaisen tähtiasemasta huolimatta helsinkiläisjoukkue
on hyvin yhteenhitsautunut ja kykenee ammentamaan lisävoimaa joukkuehengestä. Myös joukkueen sisällä roolit ovat hyvin selvillä.
Heikkoudet:
Suurimmat kysymysmerkit pyörivät
nimenomaan asetuspelin onnistumisen ympärillä ja tähän liittyen myös
kokoonpanovalinnat saattavat aiheuttaa ongelmia. Joukkueen tiukka
roolitus aiheuttaa sen, että vaihtomahdollisuuksia ei ehkä ole yhtä paljon kuin muilla kärkipään joukkueilla.
Arvio:
Klubi selvittänee kyllä tiensä jatkoon
ensimmäiseltä kierrokselta, mutta
välierissä saattaa olla jo vaikeampaa.
Hyvin onnistuessaan sunnuntain loppuottelu on joukkueen ulottuvilla,
mutta mestaruuteen lienee liiaksi
matkaa.

Veli-Matti
Myllymäki
Valmennusvaliokunta /
Yleisen sarjan
vastuuvalmentaja
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SLP I

Helsinki Boule I

Droppi Petanque

Kokoonpano:
Kolmimiehinen joukkue on kauden
mittaan kokeillut monenlaistakin pelijärjestystä mutta pääasiallisesti siten, että Sami Lukka on pelannut
asettajana tai välipelaajana ja Kimmo Rantanen välipelaajana tai ampujana. Henri Palmqvist on tilanteen
mukaan pelannut kaikilla pelipaikoilla.

Kokoonpano:
Runkosarjassa viidenneksi jäänyt
joukkue käytti hyväkseen neljää
miestä pyrkien löytämään kullekin
päivälle toimivimman kokoonpanon.
Antti Riihikanto pelasi selkeästi asettavassa roolissa ja Arto Stenberg,
Harri Lehtinen sekä Samuli Kankkunen täyttivät loput paikat tilanteen
mukaan. Finaaliturnaukseen lähdettäessä rooliaan etsiskellyt Lehtinen
aloittanee vaihdossa ja Kankkunen
ottaa ampujan paikan pelaavassa
kokoonpanossa.

Kokoonpano:
Kolmella miehellä pelannut mikkeliläisryhmä on edennyt läpi sarjan selkeällä pelijärjestelmällä, jossa Antti
Tuukkanen on asettanut ja nuori Henry Myyryläinen ampunut, sekä välipelaajana on toiminut Hannu Kaatranen. Näin varmaankin lähdetään
myös finaaliturnaukseen, mutta nähtäväksi jää, saapuuko myös Pasi Matilainen paikalle vahvistamaan joukkuetta.

Vahvuudet:
Helsinkiläisjoukkue osoitti jo runkosarjassa venymiskykynsä ja nousi
ensimmäisen kierroksen jälkeen reilusta takaa-ajoasemasta finaaliin
mukaan. Omien vahvuuksiensa mukaan pelaava joukkue pyrkii voittamaan pelit ilman ylimääräisiä hienouksia. Yllättäjän asema finaaliturnauksessa mahdollistaa paineettoman
pelin ilman pakkovoiton puristusta.
Heikkoudet:
Joukkueen tekninen taitotaso ei ole
aivan samaa luokkaa kärkijoukkueiden kanssa ja Lahden kovilla ja kivisillä kentillä saattaa joukkueen asetuspeli hieman kärsiä. Vaihtomiehen
puuttuminen kaventaa myös oleellisesti joukkueen reagointikykyä ongelmatilanteisiin.
Arvio:
Pääsy välieriin ja voitto Helsinki Boulesta ensimmäisellä kierroksella olisi
jo melkoinen yllätys. Rantasen tai
Palmqvistin löytäessä iskuvireen kaikki on toki mahdollista mutta loppuotteluun asti se tuskin kuitenkaan
kantaa.

Vahvuudet:
Taitoa ja monipuolisia pelaajia joukkueessa on muillekin jaettavaksi. Oikean pelirytmin löytyessä nämä pelaajat voivat esittää häikäisevää peliä. Kun tilanne puolestaan on tiukimmillaan, Stenbergin suoritusvarmuus
on joukkueelle selkeä voimavara.
Kokenut helsinkiläisryhmä tuskin sortuu paineidenkaan alla.
Heikkoudet:
HeBo on osoittanut pelirytmin hävitessä olevansa hieman altis romahduksille, kuten jo Loimaalla nähtiin
joukkueen syöksyessä runkosarjan
kärkipaikalta viidenneksi. Vastaavanlaiseen ei ole varaa enää finaaliturnauksessa. Nimenomaan iskupelissä
esitykset ovat ailahdelleet ja tähän
hyökkävästi pelaava joukkue saattaa
kaatua.
Arvio:
Selvittänee tiensä välieriin ja kamppailee vahvasti mestaruudesta kaiken
osuessa kohdalleen. Pitkä tie finaaliin saattaa kuitenkin jossain vaiheessa vaatia veronsa.

Naisten SM-sarja

Vahvuudet:
Huolellisesti pelaava ryhmä on osoittanut pystyvänsä kääntämään pelejä voitoiksi, kuten finaalipaikan varmistaminen viimeisen kierroksen pelissä osoitti. Selkeä roolitus ja tiivis
yhteishenki maustettuna ripauksella
nuoruuden intoa kuuluvat joukkueen
vahvuuksiin. Mikkeliläisjoukkueet
ovat aiempinakin vuosina osoittaneet
venymiskykyä juuri mestaruussarjassa.
Heikkoudet:
Heittotekniikassa joukkue joutuu Lahden haastavilla kentillä antamaan
jonkin verran tasoitusta vastustajilleen. Vastaavasti joukkueen kokoonpano ilman Matilaista saattaa olla liiaksi asetuspainotteinen, mikä vaikeuttanee pisteiden ottamista.
Arvio:
Välieriin pääsy vaatinee jo aika paljon venymistä kovassa seurassa.
Sunnuntaille pääsy edellyttäisi sekä
Klubin että Linnan kaatoa, mikä lienee liian suuri urakka.

1. pelipäivä 8.6.2002 Tampere
2. pelipäivä 29.6.2002 Espoo
Finaalit 20.7.2002 Loimaa

Lopputulokset:
1. Kaskas / Salla Kalliosalo, Anu Uusio, Kati Nieminen

2. Amica-Tytöt / Tuula Ahola, Seija Järvi, Stiina Kamppuri, Paula Nummelin
3. Bomlinhar / Anita Olkinuora, Kirsi Tikka, Tarja Roslöf
4. Hymykät / Katri Ripatti, Laura Kero, Helinä Grön, Vuokko Majander
5. PC de Pori / Ritva Peltomaa, Helena Kankaanpää, Maarit Flink-Soini
6. Tarja, Heli ja Jaana / Tarja Grönvall, Heli Kinnunen, Jaana Alkila
7. Loimaan Petanque / Pirjo Kivinen, Seija Uusitalo, Annikki Saarinen, Päivi Kaunisto
8. Bibendum / Pia Gripenberg, Kirsi Lampinen, Katri Hilden, Päivi Kuvaja
9. Tussilago Farfara / Tuula Ahonen, Riitta Kangas, Sirpa Kiviruusu
10. Turun Petanque-Seura / Hannele Kuusisto, Seija Hukkanen, Mirja Laine, Riitta Vesamäki
11. Koski-Kuula / Paula Järvisalo, Hilkka Kauppinen, Maj-Britt Malmberg, Raili Ojonen
12. KOO-VEE / Eila Sistonen, Riitta Nurminen, Sirpa Pantsar, Martta Poutiainen
Luov. Varkauden Tarmo / Pirkko Anttonen, Ellen Keituri, Irja Hämäläinen, Minna Argihander
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Petankkia Australiassa
Käydessäni kesä-heinäkuun vaihteessa Australiassa tutustuin samalla
myös heidän petankkikulttuuriinsa.
Australia on yksi 52 maasta, jotka
kuuluvat kansainväliseen liittoon.
Vuonna 2000 siellä oli 839 lisenssipelaajaa (kun Suomessa oli 708) ja
naapurissa Uudessa-Seelannissa 495.
Kansainväliseen liittoon Australia liittyi 1993, kun Suomi liittyi jo 1983.
Internetin tietojen mukaan seuroja
löytyy, mutta ei kovin montaa. Väkilukuun ja pinta-alaan nähden petankki on hyvin pieni laji. Lawn bowls kuulapeliä pelataan sen sijaan sitäkin
enemmän.
Yli neljän miljoonan asukkaan Sydneyn seudulta löytyy kaksi petankkiseuraa, joista toinen on 25-jäseninen
ja toimii esikaupunkialueella. Toisen
seuran jäsenet ovat pääsääntöisin
kotoisin Mauritiukselta. Liki neljän
miljoonan asukkaan Melbournesta
löytyi puolestaan kolme seuraa. Muilla
paikkakunnilla on yleensä korkeintaan yksi seura. Melbournessa, väkiluvultaan maan toiseksi suurimmassa kaupungissa, järjestyi Internetin
avulla tutustuminen yhden paikallisen seuran tiloihin ja toimintaan.
Melbourne Petanque Club toimii Middle Park Bowling Clubin tiloissa. Se
on Australian vanhimpia klubeja ja
perustettu 1982. Jäseniä on noin sata
ja ikähaarukka seitsemästä vuodesta seitsemäänkymmeneen. Siellä on
baarilla varustettu kerhotalo sekä
rajattu kenttä, jossa on useita rato-

Esko Riste

(Petankkireportterimme maailmalla : osa 2)

ja. Baarista janoisille löytyi juomaa,
jos sitä kaipasi. Radat olivat normaaleja hiekkakenttiä vastaavia ja kohtalaisen kovia.

sia. Jälleen nähtiin, että joskus onni
suosii myös viskojia - no voitto tuli
silti yhdellä pisteellä.
Kesäkuu on Australiassa talvikautta,
jolloin pelaaminen on vähäisempää.
Klubilla pelataan kerran viikossa rentoja perjantaipelejä. Suomalaisittain
Melbournen lämpötila oli kuitenkin
aivan riittävän lämmin. Kylmän aamun jälkeen päivälämpötila pyörii
+15 asteen kieppeillä tai hieman yli
jatkuen kohtalaisen lämpimänä myös
illalla.
Illan aikana paikan päällä kävi liki
parisenkymmentä pelaajaa. Porukka
oli miesvoittoista, mutta useampia
naispelaajiakin oli paikalla. Juniorit
vain puuttuivat. Taso oli ihan kohtuullinen. Jäsenkunta on kuulemma melkoisen kansainvälinen, eli eri puolilta
maailma tulleita. Useamman sukupolven Australialaisten keskuudesta ei
siis kovin paljoa petankin pelaajia löydy - pelannevat kai sitten lawn bowls
peliä...

Juhannusaattona tapahtuneella vierailulla aikaa kului paikan päällä nelisen tuntia, minkä aikana ennätin pelata neljä peliä duppeli- ja trippelijoukkueissa eri rooleissa vaihtelevin
joukkuein. Kolme peleistä meni sekaduppelijoukkueessa. Kuinka ollakaan kaikki pelit olivat voitokkaita.
Ainoastaan viimeinen peli kahta yliiloista kaljaveikkoa vastaan (eivät
seuran vakiojäseniä) tuotti vaikeuk-

Eli pelataan sitä sielläkin. Peruskommentteja olivat mm. "bad luck", "great shot", "well done" ja ihan henkilökohtaisen hymyilevän kommentin "go
back to Finland" sain muutaman hyvän heiton jälkeen vastustajalta
eräässä voittoisista peleistä. Kiitokset Melbourne Petanque Clubille mahdollisuudesta päästä pelaamaan petankkia Australiassa. Jos joku aikoo
Australiaan petankkituristina, niin ainakin Melbournessa pelejä järjestyy.

Mittumaariduppeli

Hämeenlinna 20.-21.6.2002
Jo perinteeksi muodostuneessa Linnan Petanquistien juhannusturnauksessa oli mukana noin 40 joukkuetta. Keskikesän juhlan kunniaksi järjestäjät olivat halunneet tehdä tapahtumasta vapaamuotoisen tilaisuuden,
minkä vuoksi kilpailu oli jätetty liiton
kalenterin ulkopuolelle. Petankkikisan
lisäksi alueella oli myös muita juhannusrientoja, joten tunnelma oli taattu aamuun asti.
Pelitapana oli suora cup, ja sen suhteen jäi kaipaamaan jonkinlaista
joukkueiden alkusijoittelua ja valmis-

ta kaaviota. Nyt monet hyvät joukkueet joutuivat karsimaan toisiaan jo
alkukierroksilla. Paras kuitenkin voitti
ja pääpalkintona olleet etelänmatkat
menivät järjestävän seuran omalle
joukkueelle.
Tulokset:
1.
2.
3.
4.

Ilkka Kankare, Jarmo Heinonen
Henry Myyryläinen, Harri Tyyskä
Olli Sinnemaa, Arttu Poikolainen
Hannu Muuri, Antti Tuukkanen
JP

Myös Nunna ja Munkki osallistuivat Mittumaariduppeliin
(Markus Lähdesniemi
ja Jani Laasonen)
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Petankkiristikko

Laatinut Esko Riste

Vaakasuoraan :
1. Sinne joutuvat tuhmat petankin pelaajat kuoleman jälkeen
4. Tästä ei ole mitään hyötyä pelissä, vaikka jotkut sitä joskus
harrastavatkin
10. SM 2002: menestynyt petankkiseura
11. Aika paljon snadia pienempi
14. Petankkiseura paikkakunnalta, jossa on pelattu petankkia todella kauan
15. SM 2002: Paras naispelaaja
+ paras juniori
18. "Aika hyvä heitto"
19. Kallion seura ei ole matta
vaan ...
21. Ei pahemmin haittaa pelikentällä
23. "On se vaan ..."
25. "Ei saa ampua", "Älä ammu"
28. Voittoko?
29. Puolella joukkueista muuttui
kukin SM-laji kolmen pelin jälkeen
täksi
31. Kai aika harvinainen vieras
petankkikentällä
33. SM 2002: Naisten duppelissa
menestynyt petankkiseura
34. Huono ilmaus joukkuetoverista
35. Ei voinut huijata naisia petankissa kun ei Suomessa vielä silloin pelattu - huijasi siis muutoin
37. Vokaalit ja nurinpäin erään pelin
palloalusta
38. Jos on enemmän kuulia kuin vastustajalla
39. Tätäkin ovat petankinpalaajat ainakin ulkopuolisen silmin
42. SM 2002: hopeamitalistin alku +
kultamitalistin loppu - ei ole totta ollenkaan

45. Voi esittää petankkiakin
46. Sitä saattaa tehdä vaatteilleen
sateisissa SM-kisoissa
47. Löytyi välillä petankkikentältä
Kuopiossakin
48. Tuomarin sana petankissakin?
49. Sitäkin saivat palkitut kokea Kuopiossa

Pystysuoraan :
Edellisen ristikon ratkaisu:
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1. Petankisteille sallittu juoma ja
on myös petankkiseura
2. Tämä tikka ei ole SM-mitalia
saanut toisin kuin muuan toinen
Tikka Kuopiossa
3. Kuula kiinni snadissa
5. Rakkauden jumala vaan eipä
taida petankkikuulia rakastaa
6. Tulisi muiden olla jonkun heittäessä
7. Eiköhän SM 2002 kisana ollut
aika ...
8. "Nyt ammut sen pois"
9. Aika moni junioripelaaja on jollekin toiselle petankistille...
12. SM 2002: kultaa
13. SM 2002: moninkertaisesti
palkittu mitalisti

16. "Lisää pisteitä, lisää pisteitä"
17. SM 2002: kultaa
18. Rajatun alueen ulkopuolelle mennyt kuula
20. Tätäkin verbiä voidaan tarvita
petankkikenttää rakennettaessa
22. Näitä ei juuri näe katsojilla petankkikatsomoissa
23. SM 2002 kisoissa oli aika paksu
ja monipuolinen
24. Voisi olla hyvä peleissä - näin ainakin 3 tunnin peleiltä vältyttäisiin.
26. Este vastustajalle
27. Ammuntako
29. Hyvä jos eivät ole liian pitkiä pelien väleissä
30. Näitä muokkailtiin Kuopiossa ennen kisoja
32. Eivät kovin harvinaisia peliaikoja
SM-kisoissakaan
36. Tehtiin puistokäytäville Kuopiossa
40. Hyvä heitto jos sen hallitsee
41. Voi kai yrittää petankissakin punoa vastustajan pään menoksi?
43. Sitäkö ei pelissä anneta?
44. Kentän ulkopuolelle menevä kuula
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Turun Petanque-Seura

UTU-Petankki Rauma

PSC Järvenpää

18.5.2002 Turku Open
16 joukkuetta

1.6.2002 Yli 50-v. duppeli
17 joukkuetta

9.6.2002 Jannen Kilkkaus
8 joukkuetta

1. Bachir Benhammoud, Tuomas Kettunen, Seppo Lindman
2. Kari Lehtonen, Erkki Rantanen,
Kimmo Rantanen
3. Merja Airaksinen, Juhani Airaksinen, Jussi Junttila
4. Hemmo Järvinen, Jukka Järvinen,
Reijo Lamminpää

1. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
(PCP)
2. Erkki Hiltunen, Juhani Hirvonen
(MYN)
3. Eero Ravantti, Matti Viljanen (HAR)
4. Veijo Savolainen, Keijo Kupiainen
(UTU)

1. Nils Gers, Juha-Pekka Siro, Mikko
Soikkeli
2. Marko Jakonen, Miikka Kouvonen,
Jukka Pöyry
3. Esa Kouvonen, Kai Kukkonen, Simo
Kukkonen
4. Mehmet Güzel, Selhattin Güzel,
Seppo Kaukiainen

B-sarja
1. Riitta Vesamäki, Teuvo Kyllönen,
Jari Marttinen
2. Christer Abrahamsson, Matti Halonen, Tom Lindberg

Seppo Lindman
Harri Tyyskä
Aziz Laouni
Kari Lehtonen

B-sarja
1. Kari Randell

3.8.2002 Järvenpää -51
25 joukkuetta
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15.6.2002 Neljän kuulan singeli
48 pelaajaa
1.
2.
3.
4.

B-sarja
1. Pertti Nieminen, Rauno Nieminen
(UTU)
2. Erkki Nieminen, Raimo Rantanen
(UTU)
3. Pekka Urponen, Jussi Salminen
(UTU)

PSC Anjalankoski

25.5.2002 SM-sarjan ylimääräinen karsinta
21 joukkuetta
SM-sarjaan nousseet

Loimaan Petanque
2.6.2002 Puistokisa
26 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto (Loimaa/Turku)
2. Markku Nieminen, Harri Koivunen
(Loimaa)
3. Heikki Haapanen, Tuomas Kettunen
(Loimaa)
4. Hannu Saari, Jouni Väliviita (Ulvila)
B-sarja
1. Seija Hukkanen, Mirja Laine (Turku)

- Petanque Kouvola 1 / Mikko Jaanu,
Seppo Koistiola, Veli-Matti Verho,
Veli-Matti Sillanpää
- Riemukaari / Antero Lehti, Mikko
Lehti, Jussi Lehti, Mikko Lahti
- PSC Anjalankoski 1 / Veikko Stavén, Ari Piira, Petri Lohman
- Karhu-Petankki C / Timo Toikka,
Pekka Koivunen, Raimo Vakkari

Koski-Kuula Kuusankoski

Espoon Patonki

4.8.2002 Sommelo Open
9 joukkuetta

26.5.2002 EPA-trippeli
19 joukkuetta
1. Tamglas / Daniel Duhamel, Azis
Laouni, Miska Nieminen
2. Jarmo Heinonen, Ilkka Kankare,
Iivo Paaso
3. Ville Järvi, Ari-Pekka Mäkelä, Pertti Taipale
4. Päivi Kuvaja, Outi Raitasuo, Pentti
Kuvaja
B-sarja
1. Ritva Juurinen, Kari Ahonen, Jorma Lahtinen
2. Seija Viertonen, Jari Hänninen,
Mikko Laine

2.6.2002 Kymi-Voikkaa Tour
15 joukkuetta
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Marko Jakonen, Miikka Kouvonen
Jukka Pöyry, Esa Saastamoinen
Mika Ahonen, Simo Linteri
Mikko Jaanu, Arto Stenberg

Marko Jakonen, Jukka Virtanen
Ari Piira, Katri Ripatti
Jyrki Matikainen, Arto Stenberg
Mika Ahonen, Mikko Jaanu

Jaksulla on jo
ainakin puolisen
tusinaa voittoa
putkeen
Kuusankosken
kisoista!

1.
2.
3.
4.

Olli Sinnemaa, Arto Stenberg
Kalle Järvi, Miska Nieminen
Marko Aalto, Tuukka Ylönen
Harri Lehtinen, Sami Lukka

B-sarja
1. Pirjo Frangen, Stiina Kamppuri
2. Toivo Ahola, Tuula Ahola

Hullu Hirvi Mikkeli
13.7.2002 Hullu Hirvi Trippeli
17 joukkuetta
1. Marko Jakonen, Seppo Lindman,
Juha-Pekka Siro (PSC)
2. Olli Sinnemaa, Arttu Poikolainen,
Samuli Kankkunen (HPK)
3. Hannu Kaatranen, Pasi Matilainen,
Henry Myyryläinen (DRO)
4. Simo Linteri, Harri Tyyskä, Mikko
Soikkeli (PSC)
(B-sarja) OPAtrippeli
1. Pekka Puntanen, Arvo Haikonen,
Heikki Pyrhönen (HUL)
2. Erkki Hyttinen, Samuli Ilvonen,
Markku Pellikainen (VAR)
3. Eija Hurri, Jukka-Pekka Kimari
(HUL), Seppo Kaukiainen (HBY)

Karhu-Petankki Kotka
27.7.2002 Meripäivä-duppeli
23 joukkuetta
1. Kari Vartiainen, Jouni Hokkinen
(HBY)
2. Pekka Koivunen, Timo Toikka (KAR)
3. Markku Rinne, Petri Seppä (PCS)
4. Paili Mehtonen, Reijo Mehtonen
(KOO-VEE)
B-sarja
1. Juha Kansonen, Veli-Matti Sillanpää (KAR/KOU)
2. Arja Ahlroth, Lasse Ahlroth (KOK)
3. Markus Barck, Reijo Sintero (KAR)
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Sitä sun tätä

3.-4.8.2002
Fredrikstad Norja

Suomi oli
paras maa!
YLEINEN
1. Suomi 2 / Samuli Kankkunen, Hannu Muuri, Anssi
Viinikainen
2. Tanska 1 / Emil Gary, Launy
Larsen, Calus Pedersen
3. Ruotsi 2 / Pontus Thuresson,
Harko Verhagen, Ulf Wallmann
4. Ruotsi 1
5. Tanska 2
6. Suomi 1 / Jarmo Heinonen, Ilkka Kankare, Iivo
Paaso
7. Norja 2
8. Norja 1

JUNIORIT
1. Suomi 1 / Ville Järvi, Jussi
Lehti, Henry Myyryläinen
2. Tanska 2 / Anders Bonde,
Jesper Dreyer, Michael Stengaard
3. Ruotsi 1 / Jimmy van Houten,
Tonny van Houten, Albin Plantin
4. Ruotsi 2
5. Tanska 1
6. Suomi 2 / Mikko Kamppuri, Henri Lukka, Pontus Vainionpää
7. Norja

NAISET
1. Ruotsi 2 / Lisa Alvén, AnnMarie Karlsson, Ingrid Wahlbin
2. Suomi 2 / Päivi LehtonenPalmqvist, Mirva Näsilä, Outi
Raitasuo
3. Ruotsi 1 / Linda Bengtsson,
Maria Bergström, Sara Lindelöf
4. Tanska 2
5. Suomi 1 / Salla Kalliosalo,
Kati Nieminen, Anu Uusio
6. Norja 1
7. Norja 2
8. Tanska 1

Uudet junioripelaajat
Kouvonen, Muuri ja Nieminen.
Suomen Petanquelehti onnittelee!

Mikkelin Hullu Hirvi Petanque
onnittelee aina niin aktiivista
sihteeriään Heikki Pyrhöstä,
joka täytti 40 vuotta 18.6.2002!

Hieman haastavampi pelikenttä
Isi, joko
aloitetaan?
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Kysy Heiskalta
Roomalainen salsa kysyy: Mitä Jarski tehdä, kun asetusheittoon tahtoo
tulla aina sivujenkula? Miten siitä pääsisi eroon? Kuka voitti 5 000 metrin
Suomen mestaruuden vuonna 1973?
Heiska vastaa: Yleisimmät syyt sivujenkulaan lienevät väärä heittoasento tai "epäpuhdas" päästö. Jos olet
oikeakätinen ja kuulasi kääntyy usein
vasemmalle niin kokeile pientä asennonmuutosta ja käännä jalkasi osoittamaan hieman snadista vasemmalle. Jos taas jengasi kääntää oikealle
niin käännä asentoasi hieman oikealle. Eiköhän se ollut Risto Ala-Korpi,
joka tuon juoksun voitti.
Käsikirurgi Tartosta kysyy: Miten
saan Ormiheitot kuriin?
Heiska vastaa: Ormiheittohan syntyy
mikäli ranteesi ja sormesi ovat jumissa esim. fyysisen suorituksen, sisäänkasvaneen kynnen tai tulehduksen
takia. Ormiheittoon ei oikein ole mitään lääkettä, jos Mr. Ormi saa sinut
valtaansa niin se on nägemist ja sinun pitää vain toivoa, että joukkuekaverisi pelaavat hyvin.
Pidänkö taukoa kysyy: Kädessäni
on paha tulehdus, voinko pärjätä?
Heiska vastaa: Jos kätesi ei ole kunnossa, ei sinun tule pelata. Harjoittelu ja pelaaminen keskenkuntoisena hidastaa toipumista ja pahimmassa tapauksessa koko urasi on ohi.
Hoida käsi kuntoon. Ormikäsiä Suomi on jo täynnä.
Rullija Pohjanmaalta kysyy: Heiska, miten heitetään oikeaoppinen
portee?
Heiska vastaa: Pitkä saatto, hyvä
päästö (ehkä jopa hieman sormijengaa), seisten heittäessä polvien jousto, kyykystä heittäessä voi hieman
nousta "kyykystä ylös". Tämän valtakunnan parhaat porteet heittävät
Samuli Kankkunen ja Tuukka Ylönen,
siis heitä tarkkailemaan!
Muistiinpanoja:

Jännittäjä kysyy: Harjoituspeleissä
onnistun usein hyvällä prosentilla,
mutta kilpailuissa tahti on toisenlaista. Kysymys taitaa olla kilpailujännityksestä. Miten voisin vähentää tai
kokonaan poistaa hermoilun? Onko
tähän olemassa ylipäätään mitään
lääkettä?
Heiska vastaa: Harjoituspeleissä lähes kaikki pelaajat pelaavat paremmin kuin kisoissa, koska kisapeleissä
pelitempo on huomattavasti hitaampaa kuin harjoituspeleissä. Jännitykselläkin on varmaan vaikutusta. Aika
harvassa ovat ne pelaajat, jotka pelaavat paremmin paineen alla. Voithan tietysti alkaa tiputtaa jotain rauhoittavia jos siltä tuntuu, mutta siinä
voipi käydä niin kuin kävi Myllylällä
ja muilla pojilla.
Tumppi Vantaalta kysyy: Petankkikisoissa "meno on kuin moskeijassa",
ja pelejä on tylsä seurata. Onko yleisön pienestä kannustamisesta mitään
haittaa vai onko se kiellettyä?
Heiska vastaa: Pieni mutta asiallinen
älämölö yleisöltä on erittäin suotavaa
ja sitä katsojien pitäisi ehdottomasti
harrastaa. Eiköhän kannustuksesta
ole useimmissa tapauksissa vain hyötyä.. Satunnainen ohikulkijakin saattaa pysähtyä peliä katsomaan, jos
kentällä ja katsomossa on hieman
eloa.
Anonyymi kysyy: Kumpi on parempi
petankisti, Marco Foyot vai Philippe
Quintais ja miksi? Miten luonnehtisit
heitä muuten pelaajina? Ketkä voisivat olla Suomen Marco ja Philippe?
Heiska vastaa: Eiköhän toi Känttee
ole kuitenkin paras pelaaja tässä
maailmassa. Se vaan osuu lähes aina
ja asetuksetkin ovat ihan järjestäen
lähellä. Känälle pitkä matkakaan ei
ole mikään ongelma, niinkuin se hieman on Marcolle. Englantia saisivat
vaan opetella puhumaan:). Suomen
Marco voisi olla tietysti A. Marko.
Käntteeksi en kyllä ketään nimeä.

Hiipuva tähti Tampereelta kysyy:
Heiska, olet usein menestynyt kansainvälisissä peleissä esim. viimeisessä Majoneesi-turnauksessa. Haluaisin
tietää, miten kasaan hyvän joukkueen seuraavaan kansainväliseen turnaukseen?
Heiska vastaa: Hoida itsellesi pelaajat, joiden kanssa viihdyt kentällä,
kentän laidalla ja jotka ovat tietysti
hyviä pelaajia. Ja muista, että vaikka ollaankin ulkomailla pelaamassa
niin ei tarvitse jännittää!
Keski-ikäinen kysyy: Miten ikä vaikuttaa petankissa pärjäämiseen?
Onko olemassa jokin ikäraja, jonka
ylittymisen jälkeen saa käytännössä
unohtaa haaveet yleisessä sarjassa
pärjäämisestä?
Heiska vastaa: En nyt mitään ikää
osaa sanoa, mutta eiköhän jossain
neljänkympin kohdilla alamäki jo ala.
Ei se alamäki kuitenkaan välttämättä mikään jyrkkä ole, jos olet fyysisesti hyvässä kunnossa.
Jarmo "Heiska" Heinonen
Trippelin Suomen mestari 2002

Lähetä kysymyksesi
lehden toimitukseen!
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SP-L / Kilpailuvaliokunta, Jallu Nieminen 0400-419371

KILPAILUKALENTERI

PVM
KLO
KILPAILU
MUOTO
JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA
YHTEYSHENKILÖ
=======================================================================================================================
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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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

Viisi vuotta kuulamaahantuontia. Syyskuun ajan erikoisetu varastosta
myytäviin kuuliin. Toimituksia koko Suomeen.

www.snadi.com

SP-L ry
PL 196
00251 HKI

LENTO
Lähtö tiistaina 1.10. Helsingistä. Paluu
maanantaina 7.10. Helsinkiin.
MAJOITUS
Tourin Hotel Grenoble on kävellen 20
min kilpailupaikalle tai ratikalla keskustaan ja siitä 5 min kävellen kisapaikalle.
Vaatimaton kahden tähden hotelli keskustassa vilkkaan kadun varrella. Huoneissa puhelin, tv, suihku/kylpy ja wc. Mannermainen aamiainen sisältyy hintaan.
Tourin Hotel Grenoble **
26 Avenue Alsace Lorraine
38000 Grenoble

Liiton matka

MM-kisoihin

Grenobleen
ti 1.10.-ma 7.10.
Matkaan kuuluu lennot HelsinkiLyon-Helsinki veroineen ja
yöpymiset Grenoblessa.

HINTA 680 euroa

Ennakkomaksu ja ilmoittautumisen
vahvistus 100 euroa pitää maksaa
liiton tilille 23.8.2002 mennessä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut
viimeistään 20.8.2002:
Henri Palmqvist, puh 0400-967467,
henri.palmqvist@snadi.com

Majoituksen ja lennot voi ostaa
myös erikseen.
Matkan hintaan saattaa tulla pieniä
muutoksia (ylös- tai alaspäin)
johtuen lento- ja turvallisuusverojen
vaihteluista. Hinta vahvistuu kun
lennot ostetaan matkatoimistolta.
Etsimme edullisimman vaihtoehdon.

JUNA LYON-GRENOBLE-LYON
Juna-aikataulut ovat vielä syksyn osalta
vailla vahvistusta eli sitoumuksetta seuraavat:
Juna maksaa matkatoimiston ilmoituksen
mukaan 15 euroa/suunta. Liput voi ostaa
ilman lisiä VR-matkapalvelusta.
KISALIPUT
Kisalippujen hinnat vaihtelevat varauksen ajankohdasta ja viikonpäivästä riippuen 6-24,50 euroa. Kaikkien päivien lippu riippuen varauksesta 59,50-52 euroa.
VARAUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN
Matkalle paikkoja rajoitetusti. Ennakkoon on varattu 16 paikkaa, joista osa jäljellä.
Jos kysyntää riittää ja halutaan olla paikan päällä yksi vuorokausi lisää tiistaihin 8.11. asti edellyttää se vähintään 10
hengen ryhmää. Hotellivuorokauden hinta tässä hotellissa on 80 euroa / huone.

Lahti Boulen 10-vuotisjuhlaviikonloppu
Lahden Matkustajasatamassa 17.-18.8.2002
La 17.8.
Klo 10 SM-sarjan puolivälierät ja välierät (SM-runkosarjan 6 parasta)
Klo 10 SM-sarjan nousukarsinta (SM-runkosarjan sijat 11.-16. ja ykkösdivisioonan sijat 1.-10., neljä parasta nousee ensi vuoden SM-sarjaan)
Klo 18 Lahti Boulen synttärijuhlat (jäsenille ja kutsuvieraille)

Su 18.8.
Klo 10 SM-sarjan finaalipelit (mestaruus ratkeaa kolmella voitolla,
voittaja edustaa Suomea Grenoblen MM-kisoissa)
Klo 10 Lahti Boulen 10-v. Juhladuppeli (Lahden avoin mestaruuskilpailu)
Ilmoittautuminen klo 9.45 mennessä. Osanottomaksu 20 e joukkueelta.
Palkintoina stipendit 60% osallistumismaksuista, mitalit ja kiertopalkinto.
Liiton maajoukkueleiri myös Lahdessa samana viikonloppuna!
Matkustajasataman kahvilat ja terassit palvelevat.
Majoitukset hotelli Alex Parkista, 1hh 60 e, 2hh 74 e, puh. 03-52511

TERVETULOA!

Lisätietoja:
Jukka Pöyry
050-5963855
jpoyry@sci.fi
http://www.sci.fi/~jpoyry/petanque/

