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Kadonneiden sielujen
metsästys

Rautaruukki, Ericsson, ABB, Martela...
Lista tänä vuonna henkilöstövähen-
nyksiä tehneistä firmoista on pitkä
kuin nälkävuosi. Myös Suomen Pétan-
que-Liitto on jälleen ollut ajan hen-
gessä mukana, tosin tällä kertaa vain
luottamushenkilöiden toimesta, mut-
ta kuitenkin. Vuoden aikana on liitto-
hallitus saanut vastaanottaa parikin
erokirjettä hallituksen jäseniltä en-
nakkosuunnitelmista poiketen. Näis-
tä valitettavin on ollut luonnollisesti
puheenjohtaja Seppo Nuuttilan ilmoi-
tus, jossa todetaan tapahtunut.

Aika ei riitä kaikkialle, ja petankin
asema kansakuntamme arvojärjes-
tyksessä ei vielä ole noussut työn,
ystävien sekä perheiden ohi - hyvä
niin. Kirjoittaessani keväällä petan-
kin vaativuudesta aikaa vievänä laji-
na en kuitenkaan ajatellut aivan tätä.
Jäsenyys liiton hallituksessa tai muu
luottamustoimi petankin parissa on
varmasti sovitettavissa meidän jokai-
sen aikatauluun. Kyse on siis jostain
muustakin.

Kahdeskymmenes toimintavuosi liit-
tomme historiassa on sisältänyt mo-
nia hienoja tapahtumia, jotka ovat
syksystä hautautuneet hallinnollisten
ongelmien alle. Matala ja kapea lii-
ton organisaatio on pyrkinyt asetta-
maan toiminnallisia tavoitteita ja to-
teuttamaan uusia ideoita, minkä seu-
rauksena juokseva hallinto on jäänyt
liian vähälle huomiolle. Hallituksen
toiminta yhdessä syysliittokokouk-
sessa muotoillun heppoisen toimin-
tasuunnitelman ja perusteiltaan va-
jaan budjetin kanssa ovat laukaisseet
tilanteen.

Jälleen ovat vaalit lähestymässä, ja
kuten edellä todettiin uusia luotta-
mushenkilöitä tarvitaan. Liittohalli-
tuksen suunnitelmien mukaan tämän
vuotista hallintojärjestelmää pyritään
uudistamaan, minkä kautta hallituk-
sen ja muiden toimielinten toiminnal-
le pyritään luomaan entistä parem-
mat edellytykset. Seurojen vastuulla
on kuitenkin hyvien ehdokkaiden
asettaminen tulevassa liittokokouk-
sessa. Pelaajiemme edesottamukset
kentillä ovat parempia kuin koskaan
aikaisemmin, ja he ansaitsevat toi-
mivan liiton. Tähän haasteeseen on
nyt seurojen aika vastata!

MTT

Syysliittokokous
ja samassa yhteydessä

liiton 20-vuotisjuhla
pidetään 30. marraskuuta
Hämeenlinnan Cumulus-

hotellissa. Tarkempi
kutsu seurapostissa.
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20 vuotta liittotoimintaa

m a g a z i n e @ p e t a n q u e . f i

Merkkivuotta juhlistetaan nykyteknii-
kan mukaisesti sähköisellä lehdellä.
Vanha paperipainos on historiaa ja
viimeisin nettitekniikka on saavutta-
nut liittomme. Tiedotus nopeutuu ja
paperisilppu vähenee, painatus- ja
postituskulut säästyvät muihin tarkoi-
tuksiin. Uusi tietoyhteiskunta tavoit-
taa kaikki lajimme harrastajat. Maa-
ilma kehittyy.

Onneksi tuo avaus ei kokonaan pidä
paikkaansa. Tämä lehti on jatkossa
tarkoitus toimittaa vanhaan malliin
kaikille lisenssipelaajille kuten on ta-
pahtunut jo lähes 20 vuotta. Tämä
vuoden 2002 malli monivärisine ku-
vineen on teknisesti varmaan sitä lii-
ton historian ehdotonta huipputasoa.
Sen verran se on vanhaa painosta
kalliimpi, että yhtenä monista arvioi-
tua suuremmista kuluista sekin on
omalta osaltaan ollut vaikuttamassa
siihen, että tämä juhlanumero ei enää
paperille päässyt.

Liiton pussissa on vaihteeksi tullut
pohja esiin arvioitua nopeammin,
vaikka sitä ei tammikuussa millään
olisi uskonut voivan tapahtua. Olem-
me ilmeisesti sortuneet jonkinlaiseen
europyöristykseen, eli syyllinen löy-
tyy Brysselistä. Liiton maksamat ku-
lukorvaukset ja päivärahat on pyö-
ristetty ylöspäin ja arvokisamatkojen
matkalippujen eurohinnat on muun-
neltu väärillä kertoimilla tutuiksi Suo-
men markoiksi. 20 vuoden aikuiseen
ikään päässyt liitto on elämäntavoil-
taan matkinut muiden aikuisten ta-
poja, vaikka opintotuki ei siihen ai-
hetta olisi antanutkaan.

Muuten kuluneet 20 vuotta antavat
mielestäni aihetta jonkinlaiseen yl-
peyteen. Kehitystä on tapahtunut ja

lajia on tehty tunnetuksi. Näkyvät
SM-tapahtumat ja aiemmin mainittu
laadukas nettinäkyvyys ovat pelkkää
plussaa lajille. Kilpailullisesti Suomi
on nykyään valmis järjestämään pau-
kun missä tahansa kansainvälisessä
arvokisassa, ja pohjoismaisia mesta-
ruuksia ropisee lähes säännöllisesti.
Lisenssipelaajien määrään suhteutet-
tuna kuulumme maailmalla siihen
ensimmäiseen tusinaan. Kilpailujär-
jestäjinä olemme olleet vielä hieman
ujoja mutta veikkaan, että Suomes-
sa nähdään taas viiden vuoden sisäl-
lä MM- tai EM-tason petankkikisat ja
veikkaan edelleen, että ne tullaan
hoitamaan hyvin.

Se alue, joka ei herätä ylpeyttä liit-
tyy tavallisen kansan peluuttamiseen
ja lajin kuntourheilullisen luonteen
oivaltaminen. Firmaliigoja pyörii ym-
päri maata ja puistoissa heitellään,
mutta lisenssipelaajien ja seurojen
jäsenmäärässä ei näy voimakasta
nostetta. Liiton toiminta painottuu
arvokisavalintoihin, sarjoihin ja edus-
tuspelaajien valmennukseen. Keskus-
telua kyllä käydään siitä, mikä liiton
rooli "puistopelaajien" harrastustoi-
minnassa on ja kuula pyrkii vierimään
seurojen suuntaan, mutta kun se ei
tunnu riittävän. Pienet resurssit tie-
tysti pakottavat tekemään valintoja,
mutta harrastajapohjassa on kuiten-
kin vielä äärettömän runsaasti leviä-
misen varaa ja uusia tulevia huippu-
ja saattaa löytyä yllättävistäkin pai-
koista.

Niin ja tietysti se nuoriso, mutta ai-
kaisintaan kaksikymppisenähän tuo
lisääntyminen muutenkin yleensä
vasta aloitetaan...

Pertti Taipale
varapuheenjohtaja

Tällaisia hauskoja kuulalaukkuja tekee Seppo Havukainen Porissa

!
SM 2003

LAHDESSA

PM 2003
TAMPEREELLA
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Salla, Outi, Kati ja Mirva

Nykytilanne

Nykyisen käytännön mukaan seurat
anovat tammikuun loppuun mennes-
sä järjestämiensä kilpailujen sijoitta-
mista liiton kilpailukalenteriin ja kil-
pailukalenteri muotoutuu sen mukai-
sesti arvokilpailujen määräämän run-
gon ympärille. Viime vuosina lisens-
sikilpailujen järjestämistä on anottu
yhä vähemmän, johtuen pääasiassa
siitä, että seuroille ei ole varsinaisesti
hyötyä lisenssikilpailun järjestämises-
tä, pikemminkin päinvastoin. Ran-
kingpistesysteemi on menettänyt
merkitystään tämän myötä, varsin-
kin kun pisteitä ei varsinaisesti käy-
tetä mihinkään.

Kilpailutoiminnan rakenteessa on näin
syntynyt vääristynyt tilanne, jossa
painopisteet on SM-kilpailuissa ja
sarjatoiminnassa sekä PR-kilpailutoi-
minnassa. Harrastajat eivät hanki li-
senssiä, koska sille on vähän tarvet-
ta. PR-kisojen alkuperäinen tarkoitus
on hämärtynyt ja aloittelijat kaikkoa-
vat kisoista ns. palkkionmetsästäji-
en vaikutuksesta. PR-kisoissa liiton
kilpailutoiminnan valvontamahdolli-
suudet ovat heikot ja liikutaan usein
harmaalla alueella.

Miksi lisenssikilpailuja pi-
täisi järjestää enemmän

Liiton johtaman kilpailutoiminnan tu-
lisi muodostaa selkeä ja johdonmu-
kainen kokonaisuus, jossa harrasta-
jat ja kilpaurheilijat etenisivät taito-
tasonsa mukaisesti ja eri tasoiset kil-
pailijat ohjautuisivat oikeisiin kilpai-
luihin. Nykytilanteessa pelaajien luon-
nollinen askellus edistymisessä on-
tuu. Lisenssikilpailuja pitäisi voida
käyttää taitotason mittarina nykyis-
tä paremmin.

PR-kilpailut olisi suotavaa palauttaa
niille kuuluvaan asemaan eli niiden
tulisi olla pääasiassa aloittelijoille ja
harrastajille suunnattuja, lajinlevitys-
tilaisuuksia. Niiden tulisi olla ensisi-

jaisesti seurojen paikallista toimintaa.
Koska PR-kilpailut ovat luonteeltaan
usein vapaamuotoisempia ja jopa
"kosteita", kannattaisi seurojen har-
kita ainakin joidenkin kisojen osalta
niiden jättämistä pois liiton kilpailu-
kalenterista.

PR-kilpailuissa olisi sallittava myös
tietyissä tilanteissa osallistumiskiel-
to lisenssipelaajille. Mikäli lisenssikil-
pailuja järjestetään riittävästi, ohjau-
tuvat lisenssipelaajat niihin ja kisoja
riittää ilman PR-kilpailujakin. Voisivat-
han lisenssikilpailutkin olla myös
sponsoroituja rahapalkintokisoja.

Mitä sitten olisi tehtävissä

Liitolla on toimintasääntöjensä puit-
teissa mahdollisuus ohjata kilpailutoi-
mintaa nykyistä tarkoituksenmukai-
sempaan ja järkevämpään suuntaan.

Sääntöjen mukaan "liitto johtaa ja
valvoo jäsentensä (=seurat) kilpailu-
toimintaa". Kilpailuvaliokunta ja hal-
litus voivat toimillaan ohjata kilpai-
lukalenterin muotoutumista niin, että
siinä toteutuu suunnitelmallisuus, aj-
oituksen tarkoituksenmukaisuus, alu-
eellinen tasapaino ja että se tukee
myös valmennustoimintaa.

Liiton toiminnan kehittymiselle ja la-
jinleviämiselle olisi edullista, jos uu-
sille harrastajille olisi esittää selkeä
malli kilpailutoiminnan rakenteesta.
Tätä kautta pelaajan on helpompi
mitata edistymistään ja asettaa ta-
voitteitaan pelaajana. Kilpailutoimin-
ta voidaan esittää esim. seuraavan-
laisena hierarkisena mallina, jota voi-
daan käyttää myös liiton toiminnan
suunnittelussa vaikkapa vastuualuei-
ta jaettaessa tai toimenpiteitä koh-
dennettaessa.

Lisenssikilpailudilemma
Lisenssikilpailujen osalta koettiin tällä kilpailu-
kaudella aallonpohja - SM-kilpailujen ja sarjatoi-
minnan lisäksi järjestettiin vain kolme lisenssi-
kilpailua. Lisenssikilpailujen tulisi kuitenkin olla
oleellinen osa liiton kilpailutoimintaa. Jotain olisi
tehtävä tilanteen parantamiseksi - siitä kaikki lie-
nevät samaa mieltä. Mutta mistä asia oikein kii-
kastaa ja mitä ehkä olisi tehtävissä?

Seija Tikka
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"Kilpaurheiluun kuuluu paljon suori-
tuspaineita, joten siellä myös ilme-
nee usein irrationaalisia ja vääristy-
neitä ajattelutapoja. Itseä vahingoit-
tavat, irrationaaliset uskomukset kui-
tenkin vaikuttavat kielteisesti urhei-
lusuorituksiin", sanoo psykologi, pro-
fessori Taru Lintunen Jyväskylän yli-
opiston liikuntakasvatuksen laitoksel-
ta.

Näin tapahtui myös Lintusen tutki-
muksessa. "Eräiden urheilijoiden oli
mahdotonta hyväksyä pieniäkään vir-
heitä ja ne johtivat harjoitusten ju-
miutumiseen tai suorituksen romah-
dukseen kilpailuissa." Lintunen ker-
toi Psykologia 2002 -kongressissa Jy-
väskylässä tutkimuksestaan, jossa
toteutettiin psyykkisen valmennuk-
sen ohjelma taitoluistelijoille,. Lintu-
nen tutki rationaalis-motiivisen tera-
pian (RET) käyttöä perfektionismin
käsittelyssä.

Perfektionismi tarkoittaa pyrkimystä
äärimmäisiin suorituksiin - tarkkuu-
teen, virheettömyyteen ja täydelli-
syyteen. Tutkimusten mukaan perfek-
tionismia on kahdenlaista. Korkeat
suorituskriteerit ja tarve järjestyk-
seen liittyvät adaptiiviseen, sopeutu-
vaan, perfektionismiin, kun taas so-
siaalisesti määräytynyt perfektionis-
mi ja neuroottinen perfektionismi
ovat yhteydessä patologiseen itsekri-
tiikkiin, ei-toimiviin ajatuksiin ja ne-
gatiivisiin tunteisiin suoritustilanteis-
sa.

"Minun on pakko onnistua"

Taru Lintusen tutkimuksessa taitoluis-
telijatytöillä useimmin esille tullut ir-
rationaalinen ajatus oli "Minun on
pakko onnistua tässä hypyssä". Tyt-
töjä rohkaistiin tutkimaan omia aja-
tuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymis-
tään. Pakottaville ajatuksille etsittiin
sallivampia vaihtoehtoja, esimerkik-
si "Haluan onnistua tässä hypyssä" ja
"Riittää kun teen parhaani".

Harjoituksissa valmentaja muistutti
luistelijoille toimivammista ajatuksis-
ta, jos hän huomasi irrationaalista
ajattelua tai jumiin jääviä suorituk-
sia. "Intervention tehokkuus riippuu
siitä tiedostaako urheilija tarpeen

muutokseen. Tässä tutkimuksessa
tämä ei ollut ongelma, ehkä siksi että
tytöillä oli positiivisia kokemuksia
psyykkisen valmennusohjelman ai-
emmista osista ja he olivat oppineet
hyödyllisiä taitoja", Lintunen toteaa.

"RET-työskentely ryhmässä ei ole
kovin yleistä urheilupsykologiassa.
Tämän tutkimuksen mukaan sillä on
sekä mahdollista että hyödyllistä kä-
sitellä huonosti toimivia ja vääristy-
neitä ajatuksia. Tällainen työskente-
ly säästää aikaa ja on muutenkin ta-
loudellisempaa kuin yksilötyöskente-
ly", Taru Lintunen kertoo. Tytöt täyt-
tivät lomakkeen, johon he kirjasivat
luisteluun liittyviä tilanteita ja ajatuk-
sia, joita halusivat käsitellä. Useam-
man luistelijan esittämiä ajatuksia
käsiteltiin ryhmässä siten, että vas-
taajien anonymiteetti säilyi. Kukin
luistelija keskusteli lisäksi kahden
kesken psykologin kanssa omista aja-
tuksistaan.

Psyykkisten ongelmien
käsittely leimaa

Urheilijat myös huomasivat, etteivät
he ole yksin ajatuksineen, vaan että
joukkuetovereilla oli samanlaisia aja-
tuksia ja ongelmia. Urheilijat kokivat
tämän huojentavana asiana. "Lisäksi
kun RET-ohjelma on luonteva osa
valmennusta kuten tässä tapaukses-
sa, ei työskentelyllä ole sellaista lei-
maavaa vaikutusta, mikä valitetta-
vasti vielä joskus liittyy psykologisiin
palveluihin ja psyykkisten ongelmien
käsittelyyn."

Taru Lintusen näkemyksen mukaan
urheilupsykologiset interventiot saat-
tavat näin toimia suvaitsevaisuutta li-
säävästi. Tutkittavaan ryhmään kuu-
lui kahdeksan 11-15-vuotiasta taito-
luistelijatyttöä sekä heidän valmen-
tajansa. Tutkija Taru Lintunen toimi
ryhmän psyykkisenä valmentajana
yhdessä kokeneen terapeutin kans-
sa, joka toimi työnohjaajana. Osal-
listuminen oli vapaaehtoista koko tut-
kimuksen ajan.

Lähde: SLU, Liikunnan ja
Urheilun Maailma 15/02

http://www.slu.fi/

Ranking-kilpailut

Lisenssikilpailuongelmassa päästäi-
siin jo pitkälti eteenpäin, mikäli löy-
tyisi ratkaisu kysymykseen, miten
rankingpistejärjestelmää tulisi kehit-
tää, jotta sitä voitaisiin käyttää pe-
laajien rankkaukseen.

Rankingsysteemiä uudistettaessa olisi
löydyttävä ratkaisu mm. seuraaviin
kysymyksiin: montako rankingkilpai-
lua / vuosi, onko pistesysteemi vuo-
sittainen vai jatkuva, mihin ranking-
pisteitä käytetään. Seuraavassa yksi
esitys vaihtoehdoksi pohdittavaksi:

- varsinaisia ranking-kisoja 4 / vuosi
+ SM-Y duppeli + SM-Y trippeli = 6
R-kisaa
- lisäksi muita lisenssikilpailuja noin
10 / vuosi (osa hallikilpailuja )
- puolet kilpailuista duppeleita, puo-
let trippeleitä
- kilpailuvaliokunta päättää R-kilpai-
lujen päivämäärät ja seurat voivat
anoa kisojen järjestelyjä, muut li-
senssikilpailut anomusten mukaan
alueellisesti ja ajallisesti tasaisesti
jakautuen
- R-kisat tarkkailukisoja
- ranking-pisteet: R-kilpailut 16, 12,
8, 6, 4, 4, 3, 3, 2 (9-16), 1 (17-32),
SM-kilpailuille oma kerroin, muut li-
senssikilpailut voittaja 2, (2-8) 1.
- ranking-pisteet voimassa vuoden
(12 kk), jatkuva rankingsysteemi
- ranking-listaa käytetään rankkauk-
seen kaikissa lisenssikilpailuissa
- kaikissa lisenssikilpailuissa liiton
tuomari
- lisenssikilpailujen yhteismarkkinoin-
ti

Summa summarum

Yhteenvetona sanottakoon, että liiton
kilpailutoiminta kaipaa johdonmukai-
sen kokonaisuuden kehittämistä, jos-
sa eri osat tukevat toisiaan. Liiton
tulisi ottaa sille kuuluva rooli kilpai-
lutoiminnan ohjaajana, johtajana ja
valvojana, ja käyttää sille siihen tar-
koitukseen luotuja välineitä kuten kil-
pailusäännöt ja tuomaritoiminta.
Seuratason huvitoiminnan tulisi aset-
tua oikeaan suhteeseen kansainvä-
listen ja kotimaisten arvokilpailujen
kanssa. Hyvin suunniteltuna ja orga-
nisoituna lisenssikilpailut sekä ran-
king-kilpailusysteemi ja -lista tuovat
mielenkiintoisen ja kannustavan lisän
kilpailutoimintaan aktiivipelaajille.

Psyykkisellä valmen-
nuksella apua urheilijan
perfektionismiin



4 � 20026

Maailmalla Suomi tunnetaan naisista ja lapsista
Kansainvälisen Pétanque-Liiton,
FIPJP:n toimintakertomus on vihdoin
valmistunut, ja vuoden 2001 tärkeim-
mät kansainväliset tapahtumat voi-
daan esitellä. Ranskan liiton puheen-
johtajan ja kv-liiton sihteerin Claude
Azeman kokoaman raportin mukaan
harrastajamäärät ovat monissa mais-
sa kasvaneet. Suurimpana petankki-
maana jatkaa Ranska ylhäisessä yk-
sinäisyydessään 423.234 lisenssipe-
laajalla, joista 43.802 on junioreita!
Koko kansainvälisen liiton 52 jäsen-
maan lisenssipelaajamäärästä, joka
on nykyisin noin 570.000 pelaajaa,
Ranskan osuus on siten noin kolme
neljännestä.

Petankin vahvin kasvumaa on Thai-
maa, jossa lisenssejä myytiin yhteen-
sä 8.254 kappaletta vuonna 2001.
Kasvua edelliseen vuoteen kertyi
1270 lisenssiä eli yli 18%. Euroop-
palaisista maista kasvua tapahtui
mm. Italiassa, Hollannissa ja Ruot-
sissa. Läntisessä naapurissamme li-
senssipelaajia oli vuonna 2001 jo
6.563 kappaletta. Mielenkiintoisinta
on kuitenkin huomata petankin vah-
va nousu Sloveniassa ja Bulgariassa.
Vuonna 1999 kansainväliseen liittoon
liittyneet maat ovat aloittaneet lajin
levityksen vauhdikkaasti. Bulgarias-
sa harrastajamäärä on kasvanut
vuonna 2000 rekisteröidystä 260 li-
senssipelaajasta 998 pelaajaan. Yh-
dessä vuodessa uusia harrastajia on
siis tullut toimintaan mukaan 738
kappaletta. Kun vielä todetaan, että
junioreiden osuus jugurttimaan pe-
laajista on lähes 60%, on tilaston
kummajainen esitelty.

Suomen käyrä on tasainen ja valitet-
tavan alhaalla. Vuonna -99 758 li-

senssiä, vuonna 2000 708 lisenssiä
ja vuonna 2001 727 lisenssiä. Tälle
vuodelle 2002 on oman liittomme li-
senssirekisterin mukaan myyty noin
700 lisenssiä, joten syytä ylpeilyyn
kansainvälisillä areenoilla ei ole. Suo-
mi mainitaan kansainvälisen liiton toi-
mintakertomuksessa kuitenkin kah-
desti. Naispelaajien suhteellinen
osuus, 30% kaikista lisensseistä, on
vertailussa hyvä. Lisäksi junioreiden
vuoden 2001 MM-kilpailuissa saavut-
tama Coupe des Nations voitto saa
osakseen ansaitun huomion.

Euroopan konfederaation hapuilevat
alkuaskeleet todetaan raportissa
notoorisesti. Alueellisista kilpailuista
mainitaan nimellä mm. Pohjanmeri-
turnaus, the Iberic-cup ja PM-kilpai-
lut! Seurajoukkueiden Eurooppa-cup
huomioidaan niinikään. Tämän lois-
tavan kilpailumuodon merkittävimpä-
nä esteenä olevat korkeat matkaku-
lut, ovat Azeman mukaan myös mui-
den kuin suomalaisten tiedossa.

Afrikkalaisten maiden saama arviointi
raportissa ei hivele korvia. Tasa-ar-
von toteutuminen tai sen lähes täy-
dellinen puuttuminen Välimeren ete-
läpuolella saa osakseen oikeutettua
kritiikkiä. Muuten raporttissa tode-
taan yksikantaan Afrikan Konfederaa-
tion toiminnasta: "...there is nothing
to be said, as nothing happened sin-
ce a year" - ei ole mitään sanotta-
vaa, kun mitään ei ole vuoteen ta-
pahtunut.

Aasiassa Thaimaan liiton vahva toi-
minta lajin edistämiseksi myös maan
rajojen ulkopuolella alkaa tuottaa tu-
losta. Aktiivisen kilpailutoiminnan li-
säksi myös uusia maita on piakkoin

odotettavissa mukaan kansainvälisille
areenoille. Ranskalaiset ovat lähettä-
mässä Kiinaan marraskuussa sekä
Boule Lyonnaise että petankkijoukku-
een esittelemään kuulaurheilua pai-
kallisille vaikuttajille.

Raportin loppuosa on omistettu poh-
dinnalle kuulaurheilun saattamiseksi
yhdeksi olympialajiksi. Euroopan ete-
läosissa  ja Etelä-Amerikassa suosi-
tut lyonnaise ja raffa ovat päättäneet
keskittyä ammuntakilpailuun, jota
ainakin lyonnaisen osalta on kehitet-
ty petankkiin verrattuna huomatta-
van paljon pidemmälle. Kansainväli-
nen Petanque-Liitto onkin valinnut
ohjelmakseen duppelin, jota pelattai-
siin kahdeksalla joukkueella sekä
miehissä että naisissa. Joukkuekiin-
tiöt on jaettu jo valmiiksi siten, että
Euroopalla olisi kaksi paikkaa ja muil-
la maanosilla sekä järjestävällä maal-
la yksi paikka. Nähtäväksi jää onko
edustusoikeuksien jako ollut ennen-
aikaista. Hanketta koordinoiva elin on
Kansainvälinen Kuulaurheiluliitto eli
viralliselta nimeltään Confederation
Mondiale Sport de Boule, C.M.S.B.

Viimeisimpänä viestinä Claude Aze-
ma muistuttaa meitä kaikkia siitä,
että vain me itse voimme viedä laji-
amme eteenpäin ja kehittää sitä.
Kansainvälinen liitto on mukana yh-
teistyössä, mutta vain rajallisin voi-
mavaroin. Jatkakaamme siis työtä
petankin kehittämiseksi, ja lisät-
käämme myös yhteistyötä niin koti-
maisissa kuin kansainvälisissä yhte-
yksissä. Tällä tavoin ensi vuonna
joukkomme on taas entistä suurem-
pi.

MTT

Lahti Boulen 10-v. Juhladuppeli
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Valmistautuminen
etukäteen

Liiton tilanteen vuoksi ei valmistavaa
leiriä EM-joukkueelle voitu pitää. Jat-
kossa sellaisia olisi hyvä järjestää
kaksikin kappaletta ennen kauden
suurinta kilpailua. Ensimmäisellä lei-
rillä voitaisiin käydä läpi valitun jouk-
kueen kanssa kaikki ne asiat, joita
vuosien varrella on opittu. Pelipaikat,
pelaajavaihdot ja mahdollisesti tie-
dossa olevaan pelialustaan valmistau-
tuminen olisi hyvä ottaa käsittelyyn
joukkueen kanssa. Toinen leiri olisi
hyvä pitää vaikka viikon kuluttua
edellisestä ja silloin keskityttäisiin pe-
liharjoitteluun kilpailuun valmistavas-
sa mielessä, sellaisia harjoitusvastus-
tajia vastaan, jotka tarjoavat jouk-
kueelle sopivan vastuksen paineen-
alaisen pelaamisen kokeilemiseen.
Valmentajan rooli joukkueen osana
vahvistuu näillä leireillä ja yhteiset
toimintatavat tulevat kaikille tutuik-
si.

Matka

Matkajärjestelyihin tulisi paneutua
erityisesti pelaajien kannalta. Nyt ei
lennetty suoralla lennolla ja muuta-
mille pelaajille kokonaismatka-aika
kotoa kilpailupaikalle oli kohtuutto-
man pitkä. Brysselissä meitä odotti
kyllä bussi, mutta me jouduimme
odottamaan myöhemmin saapuvia
espanjalaisia, sitten vielä ruuhka-aika
maantiellä venytti matkaan käytettyä
aikaa. Hotellilla sattui vielä sekaan-
nus paikallisten majoittajien toimes-
ta ja me jouduimme odottamaan huo-
neitamme, joihin sitten pääsimme
vasta puolenyön jälkeen. Majoitus oli
melko kaukana kisapaikalta ja vaik-
ka sieltä olikin autokuljetus mennen
tullen, se kuitenkin kulki tietyllä ai-
kataululla ja synnytti odotusaikoja.
Etu oli siis niillä, jotka tulivat läheltä
ja joilla oli oma auto käytettävissään.
Meidän pojat jaksoivat olla kärsiväl-
lisiä ja kestivät tuon tarpeettoman
paineen kuitenkin hyvin.

Kilpailut

Koska oletimme käytettä-
vän samaa pelisysteemiä
kuin naistenkin EM-kisois-
sa, sovimme lopulliset
joukkuejärjestelyt meno-
matkalla kisoihin. Kilpailu-
paikalla selvisi, että pela-
taankin normaalia trippeli-
kisaa ja joukkueen pelaa-
jat saivat itse ehdottaa pe-
laajat kuhunkin peliin.
Tämä järjestely toimi tällä
kertaa hyvin. Kisakentät
hallissa olivat sileät ja helpohkot suo-
sien vieritysheittäjiä. Parhailla jouk-
kueilla pelit sujuivat melkoisella ru-
tiinilla eikä virheitä juurikaan tehty.
Taktisesti ja teknisesti huippujoukku-
eet olivat ns. valmiita ja on helppo
arvata näiden pelaajien pelanneen jo
kauan.

Meidän pelimme sujuivat lopputulok-
sesta huolimatta hyvin. Onnistumis-
prosentteja katsottaessa voi havaita
niiden olevan aivan pelaajiemme suo-
ritustason huippua. Tappiot eivät siis
johtuneet meidän poikiemme epäon-
nistumisesta, vaan yksinkertaisesti
siitä, että toiset olivat parempia. En
halua mainita ketään pelaajaa muita
paremmaksi tai huonommaksi, sillä
tämä oli joukkue, joka teki parhaan-
sa. Taistelutahtoa pojilla oli ja kaikki
pelit pelattiin voittoa tavoitellen lop-
puun asti.

Ammuntakilpailu suoritettiin melko
myöhään ja meidän edustajamme
Henry, jonka pelaajat keskuudestaan
valitsivat, oli jo hiukan väsynyt suo-
ritusta tehdessään. Tämä ei ole tar-
koitettu puolustukseksi, sillä Henry
heitti melko hyvin, mutta hänen tyy-
listään johtuen osa heitoista jäi ly-
hyiksi eikä toivottua tulosta syntynyt.
Toisten joukkueiden pelien seuraami-
nen oli melko toivotonta, sillä varsi-
naisia taukoja ei ollut. Loppuottelus-
sa Italia oli aluksi niskan päällä, mutta
puolivälissä Belgia sai pelinsä kulke-
maan ja loppupelin karot toivat voi-
ton. Rutinoitua ja taitavaa peliä kum-
maltakin joukkueelta.

Mitä opittavaa

Kilpailut osoittivat, että harjoittelu
tulisi aloittaa mielellään jo kymmen-
vuotiaana ja sen tulisi olla järjestel-
mällistä. Välineet pelaajan fyysisen
kehittymisen mukaan, samoin pelat-
tavat matkat ikään sopivia. Harjoit-
telussa olisi kiinnitettävä huomio en-
sisijaisesti tekniikkaan. Fyysisiä omi-
naisuuksia, kuten liikkuvuus, notke-
us, ketteryys ja kestävyys tulisi har-
joittaa myös jonkun muun urheilula-
jin kautta, esim. jalkapallo tai voimis-
telu. Junioreille laadittavat pitkän täh-
täimensuunnitelmat tulisi laatia nou-
sujohteisiksi sisältäen tekniikkapai-
notteisuuden lisäksi myös ohjattua
peliharjoitusta.

Ulkomailla tapahtuvat tavoitteelliset
ja ohjatut peli- ja harjoitustilaisuu-
det antavat varmasti valmiuksia suo-
riutua tulevista edustustehtävistä
kansainvälisissä turnauksissa. Meidän
nykyisissä junioreissamme on aines-
ta, jota voidaan valmennuksessa ke-
hittää.

Ensikertaa mukana olleena valmen-
tajana opin henkilökohtaisesti paljon
asioita, joita ei voi muualla oppia. Toi-
vottavasti voin hyödyntää näitä tie-
toja suomalaisen petanquen ja pelaa-
jien hyväksi, etenkin tulevien junio-
reiden.

Pentti Vainionpää

Junioreiden EM-kilpailut
Ensinnäkin kiitokset pojille siitä, että käytös oli
hyvää ja yhteistyö sujui kitkattomasti. Kaikki
toteuttivat myös peleihin annettua ohjetta;
�Pelatkaa loppuun asti, älkää antako periksi�!

Tulokset sivulla 12
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Matka menestykseen
alkaa

Joukkue kokoontui Helsinki-Vantaan
lentoasemalla intoa puhkuen. Varsin-
kin eräiden junioreiden mahtava
energiamäärä loi koko ryhmään tun-
nelman, jolla varmasti mentäisiin vie-
lä pitkälle. Joukkueenjohtajana toimi
muutamien olympialaisten kokemuk-
sella liiton ex-puheenjohtaja Seppo
Nuuttila. Joukkueiden apuna valmen-
tajina matkaan osallistuivat Antero
Lehti (juniorit), Veli-Matti Myllymäki
(miehet) ja Arto Savolainen (naiset).
Oslon lentoasemalta kisapaikkakun-
nalle Fredrikstadiin oli matkaa mel-
koisesti, ja se taitettiin bussilla mat-
kan kestäessä lähes kaksi tuntia. Täs-
tä huolimatta tunnelma säilyi hyvä-
nä ja joukkueen mielialat olivat va-
loisat. Perillä majoittuminen sujui on-
gelmitta, ja tapahtui kentän läheisyy-
dessä sijainneessa hotellissa.

Sirkus ilman yleisöä

Kilpailun järjestelyt olivat laadullisesti
korkeintaan kotimaisen kyläkilpailun
tasoa. Kenttäkuulutus ja tulospalve-
lu olivat alimitoitetut, mutta hyvällä
tahdolla ja "sujuvalla norjalla" kaikki
tulivat kuitenkin tietoisiksi tilanteis-
taan. Ruokailu oli järjestetty kilpai-
lupaikalle ja se sujui mutkattomasti.
Katsojia ei oikeastaan ollut koko kil-
pailun aikana, vaikka paikan olisi ku-
vitellut olevan kaupunkilaisten suo-
siossa, sijaitsihan se aivan venesa-
taman läheisyydessä. Liekö norskeilla
ollut suksien voitelu talvea varten
kesken, vai oliko Keiko-valas vienyt
kaiken huomion tästä tapahtumasta?

Kenttien alusta oli tavanomainen jal-
kapalloon ja sirkuksenpitoon tarkoi-
tettu sorapintainen, sileä ja tasainen
hiekkakenttä. Joukkueiden pelijärjes-
tys toimi kuten edellisenä vuonna
Ruotsissa, ja heitti joukkueet aina
uudelle kentälle, vaikka kentissä ei
suuria eroja ollutkaan. Kenttien luon-
teesta johtuen vieritysheittojen ja
tavanomaisten puolikorkeiden käyt-
tö oli suosittua.

Suomen joukkueet
vahvoilla kaikissa
sarjoissa

Suomen joukkueiden heittosuorituk-
sia kirjattiin viimevuotiseen tapaan.
Havaittavissa ei ollut, että kukaan
pelaajista olisi häiriintynyt kirjaami-
sesta, jota suorittivat kaikkien sarjo-
jen valmentajat.

Yleisessä sarjassa pelisuoritus vastaa
kilpailun tulosta ja voi sanoa lähes
kaikkien pelaajien päässeen omalle
tasolleen. Joukkue - Muuri, Viinikai-
nen ja Kankkunen - toi Suomelle kul-
taa  hyvän turnauksen pelanneena ja
loppuottelun hurjat paineet kestänee-
nä. Toinen yleisen sarjan joukkueem-
me jäi mitalimahdollisuuksista muu-
tamalla täpärällä tappiolla.

Molemmilla naisjoukkueilla oli kova
voitontahto ja suoritukset olivat mal-
likkaita. Joukkue - Lehtonen-Palm-
qvist, Näsilä ja Raitasuo - pääsi lop-
puotteluun, jossa ruotsalaiset saivat
kuin saivatkin käännettyä pelin itsel-
leen voitoksi. Toinen joukkueemme
koki kirvelevän takaiskun pelattaes-
sa Tanskaa vastaan pääsystä neljän

parhaan joukkoon. Tämä peli kään-
tyi dramaattisten vaiheiden jälkeen
tappioksi, josta myös valmentaja
Savolainen saa kantaa oman vastuun-
sa joukkueen taktiikan tekijänä. Ko-
konaisuudessaan naisjoukkueemme
olivat huomattavasti pidemmällä ja
valmiimpia kuin vuotta aikaisemmin.

Molemmat juniorijoukkueet pelasivat
tasaisen turnauksen. Joukkueessa -
Kamppuri, Vainionpää ja Lukka - oli
nuoruuden intoa ja yritystä joka ei
aivan vielä riittänyt mitalipeleihin
saakka, mutta tästä on hyvä jatkaa
kilpailukokemuksen karttuessa. Kul-
taa voittanut joukkue, Myyryläinen,
Lehti ja Järvi, onnistui ottamaan sen,
jota jotkut jo uskalsivat odottaakin
poikien aikaisempien hyvien peliesi-
tysten jälkeen. Hieno suoritus nuo-
rilta pelaajilta.

Sankarien paluu
tapahtui vauhdilla

Kotimatkalle lähdettiin kiireen vilk-
kaa, sillä kisa-aikataulu oli kaikesta
lyhentelystä huolimatta venähtänyt.
Yleisen sarjan finaalia jäätiin pelaa-
maan, kun muun porukan oli jo juos-
tava linja-autolle. Palkintojenjako
Suomen junioreille ja naisille suori-
tettiin ilman sen kummempia sere-
monioita ja sitten menoksi. Pelipai-
kalle jääneet tulivat perässä taksilla
suoraan lentokentälle, mitalit kaulas-
saan. Loppumatkasta joukkueella oli-
kin iloista mieltä, vaikka turnausvä-
symys näkyi monien olemuksesta.
Helsingissä puheenjohtaja Nuuttila
piti lyhyen päätöspuheen ja kiitti
joukkuetta hienosta turnauksesta ja
hienoista saavutuksista.

Arto SavolainenTulokset edellisessä lehdessä

Elokuun alussa järjestettiin Pohjoismai-
den mestaruuskilpailut Norjassa. Kukin
maa lähettää kilpailuihin kaksi joukku-
etta kussakin sarjassa. Tänä vuonna
Suomea edustivat:

Yleisen sarjan Suomenmestarit Jarmo Heinonen,
Ilkka Kankare ja Iivo Paaso sekä maajoukkuetoi-
minnan piiristä valitut Anssi Viinikainen, Hannu
Muuri ja Samuli Kankkunen.

Naisten sarjassa mitalia hakivat SM-sarjan voit-
taneet Salla Kalliosalo, Anu Uusio ja Kati Niemi-
nen sekä valmennusvaliokunnan valitsema jouk-
kue Päivi Lehtonen-Palmqvist, Mirva Näsilä ja Outi
Raitasuo.

Junioreista mukana olivat triot Mikko Kamppuri,
Pontus Vainionpää ja Henri Lukka sekä Ville järvi,
Henry Myyryläinen ja Jussi Lehti.



Lokakuun toinen päivä kääntyivät
maailman kaikkien petankistien aja-
tukset viideksi päiväksi kohti Rans-
kaa, Alppien juureen. Suomesta pe-
tankkikauden huipentuman Grenob-
lessa saivat tänä vuonna kokea Lah-
dessa pelatun SM-sarjan finaalin voit-
taneet Joachim Eriksson, Alexander
Gullichsen, Arttu Poikolainen ja Olli
Sinnemaa. Vuoden 1968 talviolym-
pialaisiin rakennetun hallin areena oli
nyt päällystetty hiekalla, ja parem-
muudesta mitteli ennätykselliset 45
maata. Vertailun vuoksi todettakoon,
että kolmekymmentäneljä vuotta ai-
emmin olympialaisiin osallistui vain
37 kansakuntaa.

Tunnelma tiivistyy ja
onnistumisia etsitään

Norsunluurannikon hyvä pelivire jat-
kui kuitenkin myös Suomea vastaan.
Viisi kierrosta ja numerot 2-13 kir-
jattiin tulosliuskoille. Mielenkiintoise-
na yksityiskohtana tilastoista voitiin
todeta, että ensimmäisen kerran koko
kilpailun aikana vastustaja oli pelan-
nut hyökkäävämpää peliä kuin Suo-
men joukkue! Belgian kolmikko oli
ensimmäisen tappion jälkeen vaipu-
nut murheeseen, ja ruotsalaiset otti-
vat arvokkaan voiton vuoden 2000
maailmamestareista. Suomi-Ruotsi
maaottelu oli siis saamassa toisen
näytöksen.

Tosipelit alkavat

Samassa poulessa pääsystä kahdek-
san parhaan joukkoon Suomen kans-
sa pelasivat Ruotsi, Norsunluurannik-
ko ja Belgia. Tunnelmat arvontatulok-
sesta olivat odottavat, ja siihen asti-
set suoritukset antoivat perustellun
syyn toiveikkuudelle. Ensimmäisessä
pelissä Suomi kohtasi rakkaan Ruot-
sin. Tässä taistelussa Suomi oli nu-
meroin 13-7 parempi, ja tunnelma
nousi entisestään. Merkittävää oli
huomata suomalaisten selvästi pa-
rempi ammuntapeli. Suomalaisten
osuessa 13 kertaa kahdestakymme-
nestä ammunnasta, jäi ruotsalaisten
saldo viiteen osumaan kahdeksasta-
toista. Norsunluurannikko otti sa-
maan aikaan selvän voiton Belgias-
ta, ja niin ensimmäisen mahdollisuu-
den puolivälieräpaikkaan tarjosivat
Afrikan pojat.

Alkulohkoissa suuret
tasoerot

Suomen vastustajina ensimmäisissä
peleissä olivat Israel, Slovenia ja San
Marino. Ensimmäisen pelin pienen ta-
keltelun jälkeen joukkueemme sai
oman pelinsä rullaamaan, ja pystyi
voittamaan nämä ennakolta heikom-
mat joukkueet selvin numeroin. Kun
jatkolohkon toisessa pelissä Senega-
lia vastaan poikien esitykset pysyi-
vät samalla tasolla, oli paikka 16 par-
haan joukossa selvä. Palais des Sports de Grenoble



Yhteenveto

Suomen paikka lopputuloksissa löy-
tyy sijoilta 9-12. Tätä tulosta voidaan
pitää erittäin hyvänä. Tämähän oli
vasta toinen kerta, kun joukkueem-
me selviytyi 16 parhaan joukkoon.
Eurooppalaisista maista Suomi oli
neljänneksi paras yhdessä Hollannin
kanssa. Edellämme lopputuloksissa
olivat vain Ranska, Espanja ja Ruot-
si. Kun tähän lisätään Artun kaksi
hyvää suoritusta ammuntakilpailus-
sa (33 ja 34 pistettä), on joukkueen
suoritusta pidettävä tältä osin hyvä-
nä. Ammuntakilpailussa Arttu oli 14.,
mutta jälleen ruusunpunaisten lasi-
en läpi katsottuna, eurooppalaisista
Poikolaisen ampuma tulos oli kuuden-
neksi paras. Yleisen sarjan valmen-
tajan Veli-Matti Myllymäen antama
kommentti suorituksesta kuvaa hy-
vin tapahtumia: "Erityisen miellyttä-
vää oli huomata, että suomalaiset
pystyivät vihdoin siirtämään koti-
maan tasonsa kansainvälisille kentil-
le".

MTT

Ennen ratkaisevan pelin alkamista oli
mietittävä vielä joukkueemme ko-
koonpano. Ammuntaosaston puolel-
la muutoksiin ei ryhdyttäisi. Asetus-
pelissä sen sijaan oli ollut pientä ha-
puilua koko kilpailun ajan, ja nyt tar-
vittaisiin onnistumisia. Jocken kaksi
edellistä peliä eivät olleet sujuneet
mestaria tyydyttävällä tasolla, ja niin
joukkue päätyi vaihtoon. Hyvä yritys
joukkueen herättämiseksi ei onnistu-
nut. Surkean Norsunluurannikko pe-
lin jälkeen kisojen toiseksi huonoin
esitys kävi tällä kertaa kohtalokkaak-
si. Ruotsi nappasi paikan kahdeksan
joukossa tuloksella 11-13. Peli oli
selkeästi kaksiosainen. Neljän ensim-
mäisen kierroksen ajan Suomen jouk-
kue hallitsi peliä, ja johti jo 8-0. Tä-
män jälkeen peli kääntyi, ja ruotsa-
laiset voittivat Suomen pelin kaikilla
lohkoilla selkeästi.

Kisaturistien WC Open singelin
voitti Tuomo Lehtinen

Ole Nyberg järjesti synttäri-
juhlansa Grenoblessa

Tulokset seuraavalla sivulla ->

Tilastot Eriksson Poikolain Sinnemaa Gullichsen Joukkue

Ammunta + 0 28 61 0 89
Ammunta 0 2 20 63 0 85
Ammunta yht. 2 48 124 0 174
Amm. onnist.-% 0 % 58 % 49 % 51 %
Asetus + 46 62 10 30 148
Asetus 0 42 39 18 36 135
Asetus yht. 88 101 28 66 283
Asetus onnist.-% 52 % 61 % 36 % 45 % 52 %
Onnistumis-% 51 % 60 % 47 % 45 % 52 %

1. peli - Israel 64 % 41 % 46 % 50 %
2. peli - Slovenia 43 % 66 % 62 % 57 %
3. peli - Israel 70 % 67 % 50 % 62 %
4. peli - San Marino 67 % 36 % 50 % 51 %
5. peli - Senegal 65 % 57 % 56 % 59 %
6. peli - Ruotsi 35 % 59 % 61 % 52 %
7. peli - Norsunluur. 50 % 50 % 0 % 33 %
8. peli - Ruotsi 52 % 36 % 42 % 44 %

Gullichsen, Poikolainen, Eriksson ja Sinnemaa

Suomen joukkueen kulkupeli

Tilastot teki Veli-Matti Myllymäki
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2.-6.10.2002 Yleiset MM-
kilpailut Grenoble Ranska

TRIPPELI, 46 joukkuetta 45 maasta

1. Ranska / Henri Lacroix, Philippe
Quintais, Eric Sirot, Philippe Suchaud
2. Marokko / Alaoui, Elhachmi, Sats-
sy, Habchi
3. Thaimaa / Nilklum, Phusa-Ad,
Youngthitasutti, Meekpayub
4. Madagaskar
...
9.-12. Suomi / Joachim Eriksson, Ale-
xander Gullichsen, Arttu Poikolainen,
Olli Sinnemaa

CUP DE NATIONS, 30 joukkuetta

1. Italia
2. Luxemburg
3. Monaco
3. Comorit

AMMUNTA, 43 kilpailijaa

1. Ranska / Philippe Quintais (ME 62
pist. puolivälierissä)
2. Madagaskar / Randrianadrasana
3. Belgia / Claydy Weibel
3. Luxemburg / Vallese
...
14. Suomi / Arttu Poikolainen (33 ja
34 pistettä)

13.-14.9.2002 Junioreiden
EM-kilpailut Belgia

TRIPPELI, 19 joukkuetta 18 maasta

1. Belgia 2 / Patrick Van Meerbeek,
Brecht Claes, Jérémy Pardoen, Robin
Henderickx
2. Italia / Andrea Dalmasso, Daniele
Ghigliazza, Simon Salto, Silvio Squar-
ciafichi
3. Ranska / Farid Bekrar, Maison Durk,
Ludovic Castagne, Mathieu Charpen-
tier

CUP DE NATIONS, 11 joukkuetta

1. Ruotsi
2. Espanja
3. Hollanti
...
5.-8. Suomi / Ville Järvi, Jussi Lehti,
Henry Myyryläinen, Pontus Vainion-
pää

AMMUNTA, 18 kilpailijaa

1. Monaco / Benjamin Debos
2. Italia / Simon Salto (ME 41)
3. Saksa / Patrick Beton
3. Sveitsi / Jimmy Bondallaz
...
15.-17. Suomi / Henry Myyryläinen

Linnan Petanquistit Hämeenlinna

9.-10.8.2002 Yli 50-v. SM-duppeli, 51 joukkuetta

1. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg (Petanque Club de Pori)
2. Eila Kankare, Esko Korhonen (Linnan Petanquistit Hlinna)
3. Tapio Sappinen, Rauno Kallio (Nassu Nastola / Tavastia Pallo Hki)
4. Pertti Helin, Rauno Heinäkoski (KOO-VEE Tampere)
5. Tauno Lahdenperä, Seppo Tuominen (Harjunpään Tuisku)
6. Yngve Tallberg, Jukka Salonoja (Tyrvään Petanque)
7. Jukka Siivonen, Erkki Muinonen (Droppi Petanque Mikkeli)
8. Tuula Ahola, Toivo Ahola (Munkan Petankki Hki)

10.-11.8.2002 SM-sekaduppeli, 83 joukkuetta

1. Satu Lehtonen, Antti Lehtonen (PSC Järvenpää)
2. Seija Hukkanen, Kimmo Keränen (Turun Petanque-Seura)
3. Salla Kalliosalo, Miska Nieminen (Munkan Petankki Hki / PEESI Espoo)
4. Outi Raitasuo, Mikko Soikkeli (Suomen Lisenssipelaajat Hki / PSC
Järvenpää)
5. Pia Gripenberg, Mikael Gripenberg (Helsingin Boule-yhdistys)
6. Kati Nieminen, Marko Jakonen (PEESI Espoo / PSC Järvenpää)
7. Aila Tiilikka, Antero Lehti (Martin Petanque Hyvinkää / Riemukaari
Kärkölä)
8. Mira Kyllönen, Samuli Kankkunen (PSC Järvenpää / Helsingin Boule-
yhdistys)
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Lopputulokset:

  1. Kallion Kirkas / Kari Ahonen, Toni Ikonen, Pauli Piiparinen, Henri Koskinen
  2. Turun Petanque-Seura / Tatu Kuusisto, Jari Marttinen, Lassi Mäki, Juhani Sucksdorff, Esa Tuominen
  3. Kanuunat / Timo Hyttinen, Jarkko Immonen, Tero Rasimäki, Erkki Hyttinen, Markku Pellikainen
  4. Linnan Petanquistit
  5. Les Bombardiers
  6. Karhupetankki B
  7. Espoon Patonki
  8. Nassu
  9. Anjalankoski III
10. Varkauden Tarmo
11. Karhupetankki A
12. Martin Petanque
13. Tavastia III
14. Riemukaari II
15. Tavastia II
16. Anjalankoski II
17. Kouvola II
18. Koski-Kuula
Luov. Susirajan Petanque

Sijat 1.-10 nousukarsintaan.

Yleinen I-divisioona 1. pelipäivä 8.6.2002 Tampere
2. pelipäivä 29.6.2002 Espoo
3. pelipäivä 20.7.2002 Kotka

Runkosarjan lopputilanne

 1. Linnan Petanquistit / Iivo Paaso, Jarmo Heinonen, Ilkka Kankare, Tuukka Ylönen, Markus Lähdesniemi
 2. PSC Järvenpää III / Juha-Pekka Siro, Marko Jakonen, Jari Häkkinen, Seppo Lindman
 3. Helsingin Petanque Klubi / Joachim Eriksson, Alexander Gullichsen, Olli Sinnemaa, Arttu Poikolainen
 4. SLP I / Sami Lukka, Henri Palmqvist, Kimmo Rantanen, Henri Lukka
 5. Helsinki Boule I / Arto Stenberg, Harri Lehtinen, Samuli Kankkunen, Antti Riihikanto
 6. Droppi Petanque / Hannu Kaatranen, Pasi Matilainen, Henry Myyryläinen, Antti Tuukkanen
 7. PSC Järvenpää I
 8. Loimaan Petanque
 9. PSC Järvenpää II
10. PC de Pori
11. Susirajan Petanque
12. PC de Strömfors ENSTO
13. Riemukaari
14. Kouvola I
15. SLP HP
16. Karhupetankki C
17. SLP Dubonnet
18. Helsinki Boule II
19. KOO-VEE III
20. Anjalankoski I

Sijat 1.-2. välieriin ja 3.-6.
puolivälieriin. Sijat 1.-10.
säilyttävät sarjapaikkansa,
11.-16. karsintaan ja 17.-
20. putosivat suoraan.

Yleinen SM-sarja 1. pelipäivä 8.6.2002 Tampere
2. pelipäivä 29.6.2002 Espoo
3. pelipäivä 20.7.2002 Loimaa

Nousukarsinta
17.8.2002 Lahti

SM-sarjapaikkansa
säilyttivät:

- Susirajan Petanque
- PC de Strömfors ENSTO
- SLP HP

SM-sarjaan nousivat:

- Nassu

Loppuottelut
17.-18.8.2002 Lahti

1. Helsingin Petanque Klubi /
Joachim Eriksson, Alexander
Gullichsen, Olli Sinnemaa, Art-
tu Poikolainen
2. Helsinki Boule I / Arto Sten-
berg, Harri Lehtinen, Samuli
Kankkunen, Antti Riihikanto
3. Linnan Petanquistit / Iivo
Paaso, Jarmo Heinonen, Ilkka
Kankare, Tuukka Ylönen, Mar-
kus Lähdesniemi
3. PSC Järvenpää III / Juha-
Pekka Siro, Marko Jakonen, Jari
Häkkinen, Seppo Lindman
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Kesäkuussa pääsin toteuttamaan pit-
käaikaisen haaveeni tehdessäni per-
heeni kanssa työ- ja lomamatkan Ir-
lantiin, maan toiseksi suurimpaan
kaupunkiin Corkiin.

Ennen lähtöäni olin ottanut yhteyttä
Irlannin Petanque liiton presidenttiin
ja kysynyt paikallisen seuran yhteys-
henkilöä. Vastaus tuli ihailtavan no-
peasti ja seuraavaksi kirjoitin sähkö-
postia Jim Ryanille, Corkin petanque
seuran puheenjohtajalle.
Jim kertoi heidän pelailevan keskiviik-
koisin ja sunnuntaisin paikallisen golf
kentän takapihalla. Hän toivotteli
minut erittäin tervetulleeksi pelaile-
maan heidän kanssaan.

Paikanpäällä soitin vielä Jimille ja
koska Frankfieldin golfkenttä ei ollut
aivan keskustan tuntumassa, Jim
koukkasi majatalomme kautta. Esit-
telyn jälkeen Jim kertoi heidän seu-
rallaan olevan sinä päivänä erityinen
barbequepäivä, jota he viettävät 2
kertaa vuodessa. Irlantilaisesta ystä-
vällisyydestä johtuen lähdimmekin
hänen kutsunsa jälkeen koko perhe
grillaamaan ja pelaamaan.
Matkalla kentälle jouduimme käyttä-
mään kiertotietä kun yksi n. 3 kilo-
metriä pitkä katu oli suljettuna, po-
liisipartioiden seisoessa kadun päis-
sä. Jim kertoi kadulla pelattava Irlan-
nissa hyvin suosittua "Road Ball" ni-
mistä peliä, jossa 4 henkiset joukku-
eet yrittävät heittää rautakuulaa tien
päästä päähän mahdollisimman vä-
hällä heittomäärällä. Seuraava pelaa-
ja jatkaa siitä mihin edellisen heitto
jäi. Kuula saattaa mennä kadulla ole-
vien talojen pihamaalla, josta peli
jatkuu eteenpäin. Jim kertoi joukku-
eensa (ei petanque!) osallistuneen
kisaan ja heittäneen pari tuntia ai-
kaisemmin tuloksen 34. Parhaan tu-
los oli ollut 27.
Jim kertoi vielä matkalla seuranneen-
sa jossain ulkomaisessa kilpailussa

erään pelaajan harjoitteita, "karoo,
karoo, karoo, karoo". Seuraavana
päivänä hän oli seurannut saman pe-
laajan heittoja kilpailussa ja usean
reiän jälkeen huomannut että seläs-
sä luki Finland. En kysellyt tarkem-
min.

Pelipaikka oli loistava ja viihtyisä. 8
kovaa isoa kenttää, jotka olivat kah-
dessa ryhmässä. Näiden väliin jäi
muutaman metrin alue jossa oli kak-
si isoa maahan rakennettua grilliä.
Mitään kerhorakennusta tms. ei ol-
lut, mutta eipä ollut harrastajiakaan
paljon.
Saapuessamme paikalle pelit olivat jo
käynnissä, savu nousi grillistä ja vii-
nin maistiaiset olivat alkaneet. Pai-
kalla oli melkein koko paikallinen seu-
ra eli n. 20 pelaajaa. Naisia oli yllät-
tävän paljon, mikä varmaankin joh-
tui siitä, että harrastajista monet oli-
vat perheitä tai pareja. Pelaajia oli
monesta maasta. Mukana oli pelaa-
jia paikallisten lisäksi ainakin Englan-
nista, Ranskasta ja Venäjältä. Ihmi-
set olivat erittäin mukavia eikä en-
nalta kuulemani kehu irlantilaisten
vieraanvaraisuudesta ollut yhtään lii-
oiteltua petanquekentälläkään, päin-
vastoin.

Pelisysteemi oli suora cup, jossa
trippeli(4)joukkueita koottiin ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Jim laittoi
nimeni listaan ja koska saavuin hä-
nen kanssaan samaan aikaan sain
myös kunnian pelata hänen kans-
saan. Mukaan saimme asettajaksi
hauskan englantilaismiehen.
Ensimmäisen pelin alussa ammuin
pari omaa jolloin vastustajat karka-
sivat johtoon, mutta tämän jälkeen
pelini kulki niin hyvin kuin se vain
osaltani voi. Ensimmäisen pelin jäl-
keen tosin pidettiin 2 tunnin grillaus-
ja ruokailutauko. 2 voiton jälkeen
olimme jo välierässä ja vastaan tuli-

kin nelikko! Tämä tarkoitti sitä, että
vastustajilla oli 8 kuulaa, jolloin kap-
teenimme Jim päätti että minä ja hän
pelaamme 3 kuulalla ja asettajam-
me saa tyytyä kahteen, koska oli Ji-
min mielestä huonoin. 13-2 meille ja
olimme finaalissa ja saaneet lempi-
nimen "Nuke team". Tässä vaihees-
sa kuitenkin jouduin poistumaan pai-
kalta.

Pelien taso oli taktisesti ja teknisesti
aika heikkoa. Metrin etukuulia am-
muttiin aina, mutta 5cm takakuulaan
asetettiin. Karoksi laskettiin kaikki
mitkä jäivät metrin säteellä. Ampuja
saattoi sanoa rinkiin menneessä:
"ampuvansa yhdellä, vielä yhdellä,
vielä yhdellä, nyt asetetaan." Mutta
eipä olleet pelien tulokset tärkeim-
piä vaan ehdottomasti hauskanpito.
Todella hauskaa olikin. Pelikavereita
kannustettiin, myös vastustajia. Yksi
joukkue lauloi useamman kerran ko-
konaan Queenin kappaleen "We are
the champions" ja tietenkin silloin kun
vastustajia oli ringissä. Tuttuja kave-
reita kannustettiin välillä rankallakin
huumorilla. Heittipä kerran vastusta-
jan asettaja huonon asetuksen ja to-
kaisi "saako ottaa uusiksi?", Jim nos-
ti kuulan ja vei sen takaisin rinkiin
ilmekään värähtämättä ja sanoi "ole
hyvä".

Pelaajia Irlannissa on vähän ja myö-
hemmin sainkin sähköpostia Jimiltä,
jossa hän kertoi Irlannin trippelimes-
taruudesta tänä vuonna kamppailleen
13 joukkuetta! Pelaajien määrää var-
masti vaikuttaa myös se että helpoin
tapa hankkia kuulia on tilata ne erääs-
tä tavaratalosta Englannista. Kerto-
essani meillä olevan pelkästään Pe-
tanque välineisiin erikoistuneen kau-
pan Jim ei ollut uskoa korviaan. Jos
teette vastaavan matkan Irlantiin,
niin ottakaa yksi setti kuulia mukaan
tuliaiseksi. Suosittelen.

Kimmo KeränenPetankkia IrlannissaPetankkia Irlannissa
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Petankkiristikko Laatinut Esko Riste

Edellisen ristikon ratkaisu:

 M A N A L A   R A I V O I L U
 E   A   I   L   M   A   S   K
 H P K   I   A T O M I   O R A
 U   K A M P P U R I T       A
   K E H A I S U   K I R K A S
   U   N   R I K K A     U   I
 K O N E   J   K I E L L O T
 I L O   L O M A I L U   K Y Y
 S L P   E   A   K   K Ö K K Ö
 A U E R V A A R A   K   I I T
 E T U   O   T A R P O J A T
 S   S A T U   D I A   U   Y
 I     R   L I A T A   O K S A
 T U O M I O   T   L   N
 E     O   S     K U K I T U S

Vaakasuoraan:

1. MM-edustajamme
6. Voi napata snadin kentältä
11. MM-edustajamme kirjailijakaima
suuresta petankkimaasta
13. Eivät yleensä murru petankkia
pelatessa
14. "Me voitamme kaikki ylivoimai-
sesti", "Kukaan ei mahda minulle mi-
tään", "Olen paras"
17. Voi olla melkein millainen vaan
kisoissa
18. Monelle lapselle tämä pelaa pe-
tankkia
19. Tämä Suomen muinaisen hallit-
sijan puoliso ei kai ehtinyt koskaan
petankkia pelata
21. Ovelat petankinpelaajatkin?
22. MM-edustajamme ilman errää
muodostaa kartanon
23. Tämä monikossa ei kenelläkään
Suomessa pahemmin kartu petank-
kia palaamalla
24. Siellä oli jotkut isot kisat vuoden
2002 alkupuolella, ei kuitenkaan pe-
tankissa
25. Palloalusta sekin vaan ei petan-
kissa
27. Urheilun ry sekin
28. Voivat nekin kuulia raiskata
32. Voivat olla vähissä jos peli huo-
nosti menee
34. Yleinen suomalaisturistin käsitys
ranskalaisista petankin pelaajista:
vanha sellainen
35. - tää petankkikentillä on, vain
käskynä kohtalon???
36. Tämä näyttelijätär Gardner ei
petankkia kai pelannut
37. Tuttua pelikentillä Suomen sääs-
sä
38. Ei maastona sovi petankinpeluun
39. Kisa-alue yleensä ulkona
40. Karokin on vain yksi pieni sellai-
nen
41. Calvados ja Pastis ovat tunnetusti
petankkijuomia, nämä eivät niinkään
42. Väärä vastaus kysymykseen:
"Kuinka usein onnistut karossa?" jopa
Känältä
44. Aika harvinainen juniorien arvo-
kisapelaajana Suomessa
45. Pikku äännähdys
47. Aikoo ampua petankkikuulia
isommilla aseilla Irakia
48. Snadi kuulaan verrattuna
50. Pelaajarooli
51. Juhlalliset tapahtumat (kuten
petankkikisat?)
52. Tämä naapurimme nykyisen pe-
tankkimaan laulaja George ei kai pe-
tankkia pelannut
53. Mieli voi olla tällainen huonon
pelin jälkeen.

Pystysuoraan:

1. Aiheuttaa keskustelua ja kritiikkä-
kin joka vuosi MM-kisoja ennen
2. "Asetan ekalla kuulallani liiman"
3. Tämä diktaattori Amin ei varmasti
petankkia pelannut
4. Voi snadi olla ja kuulakin uutena
5. Kuulien pinnatkin voivat olla
7. Nämä ruokatarvikkeet ovat kokon-
sa puolesta lähellä snadia, mutta kai
aika huonoja sellaisiksi.
8. Jäi vielä tällä kertaa saamatta MM-
joukkueeltamme
9. Tuttua touhua petankinpelaajille
kuulien edessä
10. Haluaa ehdottomasti ostaa hal-
vimmat mahdolliset kuulat
12. Tärkeät kilpailut kuten MM-kisat
15. Tuo petankkimaissa kai muka-
naan myös petankinpelaajia?
16. On monella joukkueella kisoissa
20. Ei kasva petankkikisojen palkin-
noilla, mutta käytetään kisamatkoi-
hin
26. Uhota
29. Tämä itäisen Euroopan maa ei
kuulu kansainväliseen petankkiliit-
toon
30. Naapuripetankkimaamme oma-
kielinen nimi

31. Laki ja oppi, mutta ei petankia
varmasti huomioi
33. "Enpä ole noin surkeata heittoa
koskaan ennen nähnyt"
42. Pelin johtajan ratkaisukomento
43. Joutuvat joskus petankinpelaajat-
kin antamaan arvokisoissa tutkitta-
vaksi
46. Erosi virallisesti vasta Suomen
Petankkiliiton perustamisvuonna
47. Aika vaisu heittoko?
49. Eivät taida petankkipelaajat Suo-
messa koskaan saada tällaista koh-
telua
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TULOS-

PÖRSSI

UTU-Petankki Rauma

27.7.2002 III Pitsiturnaus
24 joukkuetta

1. Tuomas Kettunen, Seppo Lindman
(Loimaa)
2. Eero Ravantti, Tarja Roslöf (Har-
junpää)
3. Arto Stenberg, Viljo Stenberg (Hki/
Pori)
4. Seppo Myllylä, Pertti Nieminen
(Rauma)

B-sarja
1. Terttu Lamminpää, Reijo Lammin-
pää (Mynämäki)
2. Aimo Söderdahl, Paavo Klytseroff
(Rauma)
3. Matti Saarela, Jukka Lunden (Rau-
ma)

Loimaan Petanque

28.7.2002 Hirviheitot
18 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Bachir Benham-
moud (Loimaa)
2. Jukka Voivala, Jarno Lahti (Hä-
meenlinna)
3. Marko Jakonen, Jukka Virtanen
(Lahti)
4. Pekka Urponen, Vesa Tuominen
(Rauma)

B-sarja:
1. Seija Uusitalo, Päivi Kaunisto (Loi-
maa)

24.8.2002 Loimaa Open
7 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Bachir Benham-
moud (Loimaa)
2. Harri Koivunen, Kari Randell (Loi-
maa/Salo)
3. Tuomas Kettunen, Markku Niemi-
nen (Loimaa)
4. Elvi Aaltonen, Eila Nummila (Loi-
maa)

Turun Petanque-Seura

31.8.2002 Pallo Hukassa (L)
12 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto
(PSC/TUR)
2. Arto Stenberg, Hannu Muuri (HBY)
3. Markku Nieminen, Harri Koivunen
(LOI)
4. Merja Airaksinen, Jussi Airaksinen
(TUR)

PSC Anjalankoski

25.8.2002 Elovalkeat
11 joukkuetta

1. Simo Linteri, Petri Lohman
2. Keijo Toikander, Harri Peltola
3. Eila Stavén, Tauno Mänttäri
4. Pekka Frost, Kai Aalto

15.9.2002 Puisto-singeli
20 pelaajaa

1. Petri Seppä
2. Marko Jakonen
3. Sulo Niiranen
4. Mikko Jaanu

Hullu Hirvi Mikkeli

7.9.2002 Pelimanni Duppeli
12 joukkuetta

1. Antti Tuukkanen, Henry Myyryläi-
nen (DRO)
2. Hannu Haajanen, Ari Jokinen (HUL)
3. Hannu Kaatranen, Pasi Matilainen
(DRO)
4. Jukka Salminen, Mauno Lind (DRO)

Droppi Petanque Mikkeli

24.8.2002 Mikkeli-trippeli
8 joukkuetta

1. Tom Noro, Jaakko Kimari, Ari Joki-
nen (HUL)
2. Hannu Kaatranen, Henry Myyryläi-
nen, Pasi Matilainen (DRO)
3. Mauno Lind, Mikko Neuvonen, Juk-
ka Salminen (DRO)
4. Samuli Ilmonen, Timo Hyttinen,
Erkki Hyttinen (VAR/KAN)

Petanque Club de Pori

24.8.2002 Siikarantaturnaus trip-
peli 7 joukkuetta

1. Anita Olkinuora, Tarja Roslöf, Eero
Ravantti
2. Tuomo Lehtinen, Vesa Korpunen,
Viljo Stenberg
3. Jouni Väliviita, Tauno Lahdenperä,
Seppo Tuominen

25.8.2002 Siikarantaturnaus sin-
geli 17 pelaajaa

1. Raimo Vesterlund
2. Harri Kankaanpää
3. Tarja Roslöf
4. Joonas Honkasalo

14.9.2002 Pori Open (L)
14 joukkuetta

1. Arto Stenberg, Hannu Muuri (Hel-
sinki Boule)
2. Helena Kankaanpää, Harri Kan-
kaanpää (PC de Pori)
3. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg (PC
de Pori)
4. Pirjo Kivinen, Markku Nieminen
(Loimaan Petanque)

Koski-Petankki Valkeakos-
ki

24.8.2002 Waltikka-turnaus
18 joukkuetta

1. Henri Lukka, Jussi Lehti, Pontus
Vainionpää
2. Pentti Mehtonen, Reijo Mehtonen,
Pauli Mehtonen
3. Pertti Rinkkala, Jari Haapanen, Jari
Hirvonen
4. Teuvo Pajuoja, Pekka Kokkonen,
Matti Hakala

B-sarja
1. Leo Leppimäki, Ari Tamminen, Urpo
Vinnari
2. Jukka Voivala, Jarno Lahti, Mika
Vuori
3. Terhi Nieminen, Ari Lähteenmäki,
Tapio Salomäki

KOO-VEE Tampere

31.8.2002 Patonkipetankki
9 joukkuetta

1. 3P (Pentti, Pekka ja Pauli Mehto-
nen)
2. Rinkkalat (Anna, Maria ja Pertti
Rinkkala)
3. Herpes (Ari Reijonen, Matti Lehti-
mäki, Risto Vartiamäki)
4. Jälkkärit (Jukka Toikko, Kent Hjerp-
pe, Heikki Parkkinen)

1.9.2002 KOO-VEE duppeli
19 joukkuetta

1. Mää ja toi (Jukka Lehto, Harri Leh-
tinen)
2. Stenberg & Myllymäki (Arto Sten-
berg, Veli-Matti Myllymäki)
3. Aziz & Choaib (Aziz Laouini, Cho-
aib)
4. Markku ja Pirjo (Markku Nieminen,
Pirjo Kivinen)

Boulistit Oulu

7.9.2002 Oulunpäiväturnaus dup-
peli 4 joukkuetta

1. Ari Heikkinen, Olli Rinne
2. Ismo Kinnunen, Kari Oikarinen
3. Kimmo Melamies, Aki Pulkkinen
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TULOS-

PÖRSSI

Karhu-Petankki Kotka

31.8.2002 Mestari-duppeli yli 60-
v. 17 joukkuetta

1. Kalevi Sinivaara, Ole Nyberg (PSC-
Anjalankoski)
2. Sulo Niiranen, Tauno Mänttäri
(PSC-Anjalankoski)
3. Nestori Miikkulainen, Timo Malin
(Karhu-Petankki)
4. Keijo Orre, Aarre Alander (Riemu-
kaari)

B-sarja
1. Paula Järvisalo, Seppo Järvisalo
(Koski-Kuula)
2. Martti Silventoinen, Unto Salonen
(Femma)
3. Kaarlo Vierula, Kaj Boström (Fem-
ma)

14.9.2002 Ruska-duppeli
19 joukkuetta

1. Simo Linteri, Petri Seppä (PSC/
PCS)
2. Kai Aalto, Veli-Matti Sillanpää
(KAR/KOU)
3. Markus Barck, Juha Kansonen
(KAR)
4. Erkki Kuismanen, Matti Villanen
(KAR)

B-sarja
1. Jari Häkkinen, Timo-Pekka Eväkos-
ki (PSC/KAR)
2. Reijo Mikkola, Timo Malin (KAR)
3. Pekka Barck, Harri Frost (KAR)

Lahti Boule

18.8.2002 10-v. Juhladuppeli
32 joukkuetta

1. Pasi Matilainen, Anssi Viinikainen
(Mikkeli/Joensuu)
2. Marko Aalto, Jussi Savolainen (Hel-
sinki/Kuopio)
3. Marko Jakonen, Miikka Kouvonen
(Lahti/Helsinki)
4. Sami Lukka, Mika Metsä-Eerola
(Hämeenlinna)

B-sarja
1. Tatu Kuusisto, Esa Tuominen (Tur-
ku)
2. Mika Ahonen, Henri Lukka (Lahti/
Hämeenlinna)
3. Päivi Kuvaja, Pentti Kuvaja (Espoo)
3. Seppo Kaukiainen, Jaakko Talose-
la (Helsinki)

                             S +  D +  T = Yht

 1. Linnan Petanquistit       8 +  3 +  1 = 12
 Ilkka Kankare, Mika Metsä-Eerola, Iivo Paaso,
 Tuukka Ylönen, Jarmo Heinonen, Markus Lähdesniemi

 2. PSC Järvenpää             2 +  1 +  9 = 12
 Marko Jakonen, Jari Häkkinen, Seppo Lindman,
 Juha-Pekka Siro, Miikka Kouvonen, Mikko Soikkeli

 3. PC de Strömfors           1 + 15 +  2 = 18
 Petri Seppä, Markku Rinne, Harri Turunen,
 Kari Harsia, Tommi Kiviranta, Joel Björkqvist

 4. Helsinki Boule           6 +  5 + 10 = 21
 5. Nassu                    5 + 11 +  8 = 24
 6. Harjunpään Tuisku        7 + 19 +  3 = 29
 7. Droppi Petanque         14 + 10 +  5 = 29
 8. Karhu-Petankki          11 +  9 + 16 = 36
 9. Tavastia Pallo          10 + 14 + 14 = 38
10. Hullu Hirvi             16 + 21 +  7 = 44
11. Petanque Kuopio         19 +  2 + 23 = 44
12. Riemukaari              13 +  6 + 25 = 44
13. Petosen Nallet          29 +  7 + 11 = 47
14. Kanuunat                15 + 13 + 20 = 48
15. Espoon Patonki           9 + 29 + 13 = 51
16. Loimaan Petanque         4 + 23 + 24 = 51
17. Oravainen               18 +  8 + 26 = 52
18. Kallion Kirkas          17 + 17 + 19 = 53
19. Munkan Petankki         12 + 28 + 15 = 55
20. PC de Pori              31 +  4 + 22 = 57
21. Koski-Kuula              3 + 24 + 30 = 57
22. Petanque Kouvola        28 + 12 + 18 = 58
23. PEESI                   22 + 16 + 21 = 59
24. Bitankki                26 + 30 +  4 = 60
25. Turun Petanque-Seura    27 + 27 +  6 = 60
26. Varkauden Tarmo         30 + 20 + 12 = 62
27. PSC Järvenpää II        23 + 25 + 17 = 65
28. Martin Petanque         21 + 18 + 31 = 70
29. PSC Anjalankoski        20 + 26 + 27 = 73
30. Kalvolan Isku           24 + 22 + 28 = 74
31. Koski-Petankki          25 + 31 + 29 = 85

Pohjois Kymen seurayhtymä

12.10.2002 VII Seura-SM, 31 seuraa

Singeli:
1. Petri Seppä (PC de Strömfors)
2. Marko Jakonen (PSC Järvenpää)
3. Seppo Järvisalo (Koski-Kuula)

Duppeli:
1. Jari Häkkinen, Seppo Lindman (PSC Järvenpää)
2. Arto Savolainen, Jussi Savolainen (Petanque Kuopio)
3. Mika Metsä-Eerola, Iivo Paaso (Linnan Petanquistit)

Trippeli:
1. Tuukka Ylönen, Jarmo Heinonen, Markus Lähdesnie-
mi (Linnan Petanquistit)
2. Kari Harsia, Tommi Kiviranta, Joel Björkqvist (PC de
Strömfors)
3. Hannu Saari, Vesa Korpunen, Tarja Roslöf (Harjun-
pään Tuisku)
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Kysy Heiskalta
�Pyrkyri� kysyy: Haluan ensi vuonna
parempaan joukkueeseen, miten
kannattaa toimia syksyn siirtomark-
kinoilla?

Heiska vastaa: Jos et ole tosi hyvä
tyyppi ja loistava pelimies, niin sinun
pitää kehuskella saamillasi suurilla
sponsoreilla (joita ei oikeasti ole). Tää
kikka on todistettavasti toiminut; ei
tosin minun kohdallani. Yksi tapa on
myös ovelasti rikkoa joku jo valmis
joukkue ja tyrkyttää itsensä sen pu-
dotetun pelaajan paikalle.

�Mielikuvituskissaan� kysyy: Mitä
mieltä olet mielikuvaharjoittelun te-
hokkuudesta? Olen kuullut, että jois-
sain lajeissa sitä olisi enemmänkin
tutkittu ja käytetty. Voisiko sitä ken-
ties jotenkin kehittää tai harjoitella.
Auttaisiko videointi? Käytätkö rituaa-
leja pelatessasi? Maskotteja? Olen
kuullut, että joku pelaaja käyttäisi
nimikkosukkia tai aina samaa takkia
(Samuli Kankkunen) pelatessaan tär-
keitä kilpailuja.

Heiska vastaa: Mielikuvaharjoittelus-
ta en ikävä kyllä osaa sanoa juuri-
kaan mitään fiksua. Maskotteja en
juurikaan käytä, ellei saman rätin
käyttämistä sellaiseksi lasketa? Oot
joo oikeassa ainakin Samulista. Kaik-
kihan tietävät sen Samulin trendik-
kään vaaleansinisen takin, jossa on
enemmän reikiä kuin kaveri on elä-
essään ampunut. Mulla on kyllä ollut
tapana leikata kynnet ennen kisoja.
Yksi toinenkin peluri tekee kuulem-
ma saman.

�Linna-fani� kysyy: Olisiko Linna pär-
jännyt Klubia paremmin tai edes yhtä
hyvin Grenoblessa? Kuka Linnan jouk-
kueesta olisi osallistunut ammunta-
kilpailuun?

Heiska vastaa:  Mitä tohon nyt voi
sanoa? No ainakin meidän olisi pitä-
nyt pelata aika hyvin jos olisimme
Klubin suoritukseen yltäneet. Ai että
kuka olisi ampunut? Täytyy kyllä sa-
noa, että ei mitään hajua. Kaipa se
jolla olisi ollut paikan päällä paras fii-
lis.

�Tuskastunut� kysyy: Miksi siihen
kuulaan on niin vaikea saada sellai-
nen kierre ,että kuula pysähtyy???

Heiska vastaa: Yksi syy saattaa olla,
että sinulla on vähän semmonen
"työntöheitto" ja sen tyyppiseen heit-
toonhan sitä jenkulaa ei oikein saa.
Ranteesi ja sormesi saattavat myös
toimia vajaa-teholla ja sitä kautta
heittosi on vetelä.

�Jurassic Park� kysyy: Kerro mikä
avuksi, kun petankki alkaa maistua
puulta? Olisiko kirkasvalolampusta
apua?

Heiska vastaa: Yksi tapa on kyllä pi-
tää vähän taukoa. Se on ainakin mulla
silloin tällöin toiminut. Petankkivide-
oiden katselu yleensä nostaa fiiliksiä.
Kirkasvalolamppuja en ole kokeillut.

�Ex-toimittaja� kysyy: Miksi kolme
pelaajaa eivät koskaan pelaa hyvin
samaan aikaan trippelissä?

Heiska vastaa: Aika katkeralta kuu-
lostava kysymys. Pelaatkohan ensi
vuonna vielä samassa trippelissä :).
Niinhän se on, että kaikilla on hyviä
ja huonoja päiviä. Harvoin vaan sat-
tuu niin, että kaikilla kolmella on hyvä
päivä.

�Kuulakauppias� kysyy: Millä kuulilla
pelaat?

Heiska vastaa: Obut Match 110
74mm 680g

�SM-valinta-sarja�
kysyy: Mitä mieltä
olet jos ensi kaudella edustuspaikat
ratkaistaan valintasysteemillä?

Heiska vastaa: No olisi se ainakin
mielenkiintoinen muutos. Veikkaan
vaan, että kauhea kalapaliikki siitä
sitten syntyy. Pitkällä tähtäimellä se
on kai oikea suunta, mutta luulen että
tässä lajissa/maassa ei siihen olla vie-
lä oikein valmiita.

�Omalla sarallani paras� kysyy: Hal-
joen Akun kanssa teitte muutamia
vuosia sitten niitä listoja, joissa rank-
kasitte pelaajia ja taustavaikuttajia
eri kriteerein. Koskakohan saadaan
taas naureskella uusille listoille?

Heiska vastaa: Akusta en ole vähään
aikaan kuullutkaan mitään. Onkohan
raha vienyt meklarin mennessään?
No kaipa niitä listoja vielä vois tehdä
vaikka yksin, jos en Akun tilalle tois-
ta asiantuntijaa löydä.

�Laudatur� kysyy: Kaikkihan tietävät
mitä tarkoittaa takajenga ja takapi-
ru, mutta osaatko kertoa mitä tar-
koittaa takavokaali?

Heiska vastaa: Tää on helppo. Se on
suun takaosassa muodostettava/ään-
nettävä vokaali. Havainnollistamisek-
si sanopa ääneen AAAAAAA. Se on
siinä!

Jarmo �Heiska� Heinonen

Kuvassa Daniel Duhamelin (KOO-VEE)
kehittämä sormus. Mutta tiedoksi, että
säännöt kieltävät tällaisten �tähtäyksen
apuvälineiden� käyttämisen.
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Yleinen

  1. Olli Sinnemaa (HPK) 27
  2. Tuukka Ylönen (LIN) 27
  3. Hannu Muuri (HBY) 25
  4. Marko Jakonen (PSC) 25
  5. Arttu Poikolainen (HPK) 24
  6. Ilkka Kankare (LIN) 16
  6. Juha-Pekka Siro (PSC) 16
  6. Miska Nieminen (PSI) 16
  6. Samuli Kankkunen (HBY) 16
  6. Seppo Lindman (PSC) 16
11. Mikael Gripenberg (HBY) 15
12. Aziz Laouni (KVP) 14
12. Mikko Soikkeli (PSC) 14
14. Jari Häkkinen (PSC) 13
14. Antti Lehtonen (PSC) 13
16. Pasi Hämäläinen (HBY) 11
16. Kimmo Keränen (TUR) 11
18. Jarmo Heinonen (LIN) 10
18. Iivo Paaso (LIN) 10
20. Anja Parviainen (HBY) 9
20. Arto Stenberg (HBY) 9
...
Pisteitä yhteensä 55 pelaajalla

Naiset

  1. Outi Raitasuo (SLP) 20
  2. Satu Lehtonen (PSC) 13
  3. Stiina Kamppuri (MUN) 11
  3. Seija Hukkanen (TUR) 11
  5. Pirjo Kivinen (LOI) 10
  5. Kati Nieminen (PSI) 10
  5. Salla Kalliosalo (MUN) 10
  8. Kirsi Tikka (BOM) 8
  8. Tarja Roslöf (HAR) 8
10. Pia Gripenberg (HBY) 7
11. Helena Kankaanpää (PCP) 6
11. Mirva Näsilä (SLP) 6
13. Laura Kero (ANJ) 5
13. Anu Uusio (PSI) 5
15. Tuula Ahola (MUN) 4
15. Seija Järvi (MUN) 4
...
Pisteitä yhteensä 33 pelaajalla

Juniorit

  1. Henry Myyryläinen (DRO) 2
  2. Mikko Kamppuri (MUN) 1

Pétanquen erikoismyymälä
- lajiesittelyä asiakkaan toiveiden mukaan
- koulutusta ja valmennuskursseja
- hyväksytyllä menetelmällä valmistetut kuulat
- tarvikkeet (asusteet, pelivälineet ja lahjat)
- kaiverrusta

Vuoden loppuun jokaiselle kuulaostajalle nimikaiverrettu (max. 5 merkkiä)
VMS snadi kaupan päälle. (koskee varastosta ostettuja kuulia.)

www.snadi.com

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

P    E    T    A    N    K    I    S    T    I     N             A    A    R    R    E    A     I    T    T    A

Arvopisteet 2002
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Pvm Klo Kilpailu Pelimuoto Järjestäjä + yhteyshenkilö

La 9.11. 10.00 Duppeli PR/D HulluHirvi/Droppi Mikkeli Jari Alanen 050-5123124
La 9.11. 11.00 Firmaliigojen finaali PR/T Martin Petanque Hyvinkää Petri Meripaasi 044-7600277
La 16.11. 10.00 Duppeli PR/D Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-710404
Su 17.11. 11.00 Duppeli PR/D HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371

La 7.12. 11.00 50-v. duppeli PR/D HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371
La 7.12. 10.00 Duppeli PR/D HulluHirvi/Droppi Mikkeli Jari Alanen 050-5123124
La 14.12. 10.00 Duppeli PR/D Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-710404
Su 22.12. 11.00 Joulukinkkukisa PR/D+S PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
To 26.12. 11.00 Kinkunsulatusduppeli PR/D Koski-Kuula Kuusankoski Lasse Ahlroth 040-7480391
Ti 31.12. 21.00 Uudenvuoden yökisa PR/D HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371

La 4.1. 09.00 AY-turnaus PR/T Linnan Petanquistit Hämeenlinna Eila Kankare 03-6381933
Su 5.1. 10.00 Trippeli PR/T Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-710404
La 11.1. 10.00 Nuuttisingeli PR/S Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 11.1. 10.00 Duppeli PR/D HulluHirvi/Droppi Mikkeli Jari Alanen 050-5123124
Su 12.1. 11.00 Naisten duppeli PR/D HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371
Su 12.1. 11.00 Juniorien duppeli PR/D HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371
Su 12.1. 11.00 Kymi Voikkaa Tour PR/D Koski-Kuula Kuusankoski Lasse Ahlroth 040-7480391
La 25.1. 12.00 24-h turnaus PR/D HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371

La 1.2. 10.00 Torttutrippeli PR/T Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 1.2. 10.00 Duppeli PR/D HulluHirvi/Droppi Mikkeli Jari Alanen 050-5123124
La 15.2. ??.?? Hallimaaottelu Suomi-Ruotsi ? ?
Su 16.2. 10.00 Duppeli PR/D Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-710404
La 22.2. 11.00 Sekaduppeli PR/D HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371
Su 23.2. 11.00 Duppeli PR/D HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371

La 1.3. 10.00 Trippeli PR/T HulluHirvi/Droppi Mikkeli Jari Alanen 050-5123124
Su 9.3. 10.00 Atraintrippeli PR/T Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 15.3. 10.00 Duppeli PR/D Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-710404
La 29.3. 11.00 Trippeli PR/T HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371

La 5.4. 10.00 Lemminkäinen duppeli PR/D HulluHirvi/Droppi Mikkeli Jari Alanen 050-5123124
La 5.4. 10.00 Duppeli PR/D Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-710404
La 12.4. 10.00 Trulliduppeli PR/D Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 26.4. 11.00 Trippeli PR/T HPet Helsinki Jallu Nieminen 0400-419371

Petanque     Kilpailukalenteri   talvi 2002-2003


