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Ylen Urheiluruudun raportoidessa
taannoin pöytätenniksen SM-kilpailuista mainittiin lajin olevan Suomessa pian veteraaniurheilua. Toimittajan perusteena kommentille oli sekä
naisten että miesten sarjan finalistien
ikä, joka meni muutaman vuoden yli
kolmenkymmenen.
Petankissa, kuten monissa muissakin
tarkkuuslajeissa, suurin osa huipuista on kolmen- ja jopa neljänkymmenen ikävuoden seutuvilla. Taktisesti
ja henkisesti vaativassa lajissa, jossa
fyysisen suorituskyvyn ohella nämä
muut ominaisuudet ovat ensisijaisen
tärkeitä, kokemuksen tuomaa varmuutta ja sopeutumiskykyä on vaikea korvata.
Lajin markkinoinnissa edellä kuvatut
urheilutoimittajien asiantuntevat käsitykset ovat kuitenkin arkipäivää.
Vinoutuneet ennakkokäsitykset "ranskalaisten pappojen punaviinipetankista" yhdistettynä perinteiseen näkemykseen eri urheilulajeista kansakunnan eettisesti kestävinä, terveinä ja
isänmaallisina liikuntamuotoina, kuten esimerkiksi hiihto ja pesäpallo,
nostavat usein verhon petankin ja
julkisuuden valokeilan väliin.
Petankin globaalin olemuksen kansojen ja sukupolvien yhdistäjänä sisäistäneet laji-ihmiset ovat syntyneestä
tilanteesta luonnollisesti pahoillaan.
Tiedämmehän, että urheilun pyhimpänä aatteena pidetyn paroni Coubertainin ajatukset olympialaisten asemasta kansakuntien yhdistäjänä ja
rauhan edistäjänä toteutunevat tänä
päivänä paremmin petankin piirissä
kuin monissa perinteisissä olympialajeissa.
Median käsitysten oikeellisuutta ei
nykyisin kuitenkaan kannata edes
yrittää kiistää. Siksipä meidänkin on
syytä vihdoin ruveta tekemään työtä
petankin hyväksyttävyyden puolesta.
Nuorten harrastajien saaminen lajin
pariin tekee petankistakin urheilua, ja
vain se. Pitäkäämme siis huolta nuorista ja tehkäämme heitä lisää, ettei
lajistamme tule vain suomalaisen urheiluelämän alati laajenevan "harmaan alueen" fyysinen reservaatti.
MTT

Varapuheenjohtaja
Paavo Kinnunen
Satamakatu 9
48100 Kotka
gsm 044-0276395
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Antti Kortela
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Mikko Jaanu
Uimarannantie 12
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Mika Ahonen
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mika.ahonen@lpt.fi

Koulutustoiminta
Arto Stenberg
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arto.stenberg@pori.tut.fi

Kehittämisvaliokunta,
veppimestari, lehti
Jukka Pöyry
Lettokatu 4
15340 Lahti
gsm 050-5963855
fax 0331392072
jp****@sci.fi
(korvaa **** vuosiluvulla)

Kilpailuvaliokunta
Jari Nieminen
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02230 Espoo
gsm 0400-419371
jari.nieminen
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Nuorisovaliokunta
Miikka Kouvonen
Peltolantie 6 C 20
01300 Vantaa
gsm 050-5646750
miikkakouvonen
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Kati Nieminen
Matinraitti 7 D 42
02230 Espoo
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kati.nieminen
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Varajäsen
Mika Sallinen Helsinki

Matti Törrönen jätti hallituksen keväällä, mutta jatkaa mm. liiton kirjanpidon parissa. Hänen tilalleen hallitukseen kutsuttiin ensimmäinen varajäsen Kati Nieminen.

Liiton toimisto
Toiminnanjohtaja
Ilkka Kankare
09-8751449
ili@petanque.fi

Postiosoite:

PL 196
00251 Helsinki

Käyntiosoite:

SLU-talo
Huone 254
Radiokatu 20
00240 Helsinki
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Päätoimittaja, taitto , kuvat:
Jukka Pöyry
Ilmoitushinnat:
Takasivu
350
Koko sivu
300
1/2 sivua
170
1/4 sivua
120
1/8 sivua
80

€
€
€
€
€

Alennukset jäsenseuroille:
Kalenterikilpailujen kutsut -40%
Muut seurojen ilmoitukset -20%
Seuraavat numerot:
2/2003
1.7.2003
3/2003
4.9.2003
4/2003 Marraskuussa
Aineistot 3 viikkoa aikaisemmin

Petankista on saatu aikaan virtuaalinen tietokonepeli. Suosio aktivistien
keskuudessa on vahvassa nousussa
ja peliä kehitellään edelleen. Kiitokset kehittäjille ja toivottavasti uusia
ideoita riittää. Olisiko tämä nyt vihdoin se kanava, jolla Suomen nettinörttinuoriso saataisiin oikeankin pelin pariin? Tämä kohderyhmä kuitenkin lienee se realistisin kasvukanava
jääkiekkoilijoiden luvatussa maassamme. Markkinoidaan peli jälkikasvulle ja levitetään se ympäri maata.
Kukin petankisti ohjaa pari junnua
sivuille ja pannaan kulovalkea leviämään. Ei tähän pyramidiin tuhansia
pelaajia tarvitse saada. Tuhatkin olisi
jo paljon. Matemaatikot laskekoon
kuinka monta kerrosta pyramidiin tarvitaan. Nyt Manageroinnissa näyttää
olevan sarjat käynnistymässä, mutta
eiköhän junnusarjakin olisi mahdollista saada aikaan, jos innostusta riittää. Viekoitellaan junnut ensin mukaan tietokonepeliin ja järjestetään
syksyllä 12 parhaalle neljän koostetrippelin oikea turnaus. Tähän kuulat
palkinnoiksi ja Petanquelehden lisäksi joku muukin valtakunnallinen lehti
paikalle jutun tekoon.
Netin kautta lajin leviämisestä on ainakin pääkaupunkiseudulla hyviä kokemuksia. Helsingin hallin toiminta oli
jo muutama vuosi sitten vakavasti
katkolla kunnes viidakkorumpu ja
pääasiassa netin kautta asiakastilaisuuksiin hakeutuneet firmat nostivat
talouden taas kuntoon. Tätä samaan
kanavaa voi soveltaa valtakunnallisesti. Kyse ei ole pääkaupunkikeskeisyydestä. Helsingissä hyviksi havaitut
ideat saa varastaa muualle. Netti sopii lajin levittämiseen joka tasolla.
Juniorit surffaavat netissä ja kaikki
uusi kiinnostaa.

Jotain tällaista on nyt aivan oikeasti
vihdoin saatava aikaan. Toinen vaihtoehto on paluu 80-luvulle ja järjestelmällisen liittojohtoisen valmennuksen muuttuminen omarahoitteiseksi
toiminnaksi. Arvokisaedustukset voidaan taas jatkossa jakaa pelaajien
matkustuskyvyn ja taloudellisen kantokyvyn perusteella. Valtion avustusperiaatteet ovat saatujen ennakkotietojen mukaan entistä enemmän keskittymässä junioritoiminnan tukemiseen ja tällä linjalla nykyinen harrastajapohjamme ei ole mikään meriitti.
Ilman nykyisen tasoista valtionapua
ei toimintaa voida jatkaa nykyisellä
tavalla. Jäsenet ja pelaajat eivät nykyistä laajemmin enää mielellään
osallistu näihin talkoisiin.
Hiekkakäytävät paljastuvat lumen
alta ja viimeinenkin takatalvi on Äitienpäivään mennessä takana. Lisenssikauppa on käynyt toistaiseksi hieman laimeana. Toivottavasti suurin
myyntibuumi on vielä edessä ja vanhat lukemat saavutetaan myös sähköisessä muodossa. Kilpailukalenteri
sisältää entistä enemmän lisenssikisoja, joten käyttöä lisenssille on entistäkin enemmän. Toivottavasti tuo
lompsasta puuttuva läpyskä ei vaimenna ostohalua. Lisenssihän kuitenkin on halvinta mitä tässä lajissa on
tarjolla muihin SM-tason urheilulajeihin verrattuna. Nyt pyydettävät pari
kymppiä pitää epävarmoissa tapauksissa maksaa. Turha taktikointi tässä
paikassa on tarpeetonta.
Näemme kentillä; hyvää alkavaa ulkopelikautta!
Pertti Taipale

Viime vuonna
juhlimme liiton
20-vuotista taipaletta.

Tänä vuonna pääsemme juhlimaan
liiton 50-vuotiasta
Taipaletta!
Vastaanotto 18.6. koko
päivän ja illan ravintola
Pikku Hukassa Kettutie 3 Herttoniemi
Helsinki.

Pertsa valittiin
taas liiton puheenjohtajaksi,
kun Seppo
Nuuttila ei
ollut enää käytettävissä.
Onnittelemassa
hämeenlinnalainen Les
Bombardiersin
Kirsi Tikka.
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Smurffit taistelivat hienosti Ruotsia vastaan
Vuosia suomalaisten petankistien mielessä ollut
haave toteutui vihdoin Helsingissä helmikuisena viikonloppuna. Ruotsi ja Suomi asettuivat vastakkain
virallisen maaottelun merkeissä ensimmäistä kertaa kautta historian. 80-luvulta lähtien pelattujen
PM-kilpailujen lisäksi päästiin näin mittaamaan Pohjolan johtavien petankkimaiden paremmuus.
Kansallislaulujen siivittäminä peleihin
Pasilan veturihalliin kokoontui 15.-16.
helmikuuta 27 pelaajaa kummastakin maasta ratkaisemaan SuomiRuotsi maaottelun muistolautasen
tulevan sijoituspaikan. Lyhyen avajaisseremonian, kansallislaulujen ja
pelaajaesittelyjen jälkeen päästiin itse
asiaan. Kolmessa sarjassa (juniorit,
naiset ja yleinen) pelatussa kilpailussa oli edessä yhteensä 54 peliä. Pelijärjestelmänä oli kaksinkertainen sarja eli jokainen joukkue tulisi kohtaamaan kahteen kertaan toisensa, jolloin selittelyille ei jäisi enää varaa.
Lauantaille oli suunniteltu neljä kuudesta pelikierroksesta ja sunnuntaille kaksi viimeistä ja ratkaisevaa kierrosta.

Vieraat aloittivat vahvasti
Ensimmäisellä kierroksella Suomen
joukkueet olivat helisemässä. Ruotsalaiset olivat toipuneet yllättävän
hyvin laivamatkan rasituksista, ja
aloittivat kilpailun vahvasti. Junioreissa oli jo ennakkoon tiedossa, että
ruotsalaiset joukkueet tulevat olemaan kovia. Viime vuonna MM-kilpailussakin menestyneet länsinaapurit
voittivat vakuuttavasti kaikki kolme
peliä. Naisissa vastuksen tiedettiin
niinikään olevan varsin kovan, ja ensimmäisen pelikierroksen lopputulos
oli positiivinen yllätys suomalaisten
voittaessa kaksi peliä kolmesta. Etukäteisveikkailuissa yleisen sarjan voimasuhteiden arvioitiin olevan selkeästi Suomen eduksi. Onhan Suomi
hallitseva Pohjoismaiden mestari, ja
kun Ruotsi pelasi samanaikaisesti vielä maaottelun Tanskaa vastaan, ei
asiasta pitänyt olla epäselvyyttä.
Vuoden 2002 PM-kultamitalistit Anssi Viinikainen ja Samuli Kankkunen

yhdessä Arto Stenbergin kanssa konttasivat ensimmäisessä pelissään kuitenkin vain kuuden pisteen arvoisesti. Samaan aikaan ykkösjoukkue rypisteli itselleen 11 pistettä. Suomen
kolmosjoukkue pääsi sen sijaan yllättämään Amel Moufidin, Peter Bengtssonin ja Björn Ivarssonin tiukan väännön jälkeen luvuin 13-12. Tämän
Ruotsin ykkösjoukkueeksi nimetyn
ryhmän kapteenilla, Amel Moufidilla,
on tilillään peräti maailmanmestaruus
Marokon joukkueessa, mitä nyt nähdyn esityksen perusteella olisi ollut
vaikea uskoa.
Alkujännityksen lauettua Suomen
miehet paransivat selvästi otettaan,
ja puolen matkan krouvissa miehet
olivatkin ottaneet 6-3 johdon. Naisissa alun hyvät otteet olivat puolestaan
kääntyneet 3-6 takaa-ajoasemaksi, ja
junnuissa numerot olivat 2-7 Ruotsin
hyväksi. Lauantain viimeinen ottelukierros oli isäntämaan joukkueille
synkkä. Kussakin sarjassa vain yksi
kolmesta joukkueesta onnistui voittamaan päivän viimeisen pelin. Lauantai-illan koittaessa oli taululle kirjattu tylyt 14-22 numerot voittojen
ollessa Ruotsin hyväksi.

Suomalaiset nousevat
taistelemaan
Toisen pelipäivän aamuna Suomen
joukkue koottiin yhteiseen päivänavaukseen. Viesti oli yksinkertainen:
"Nautitaan jäljellä olevista peleistä".
Ruotsalaisten avaus oli sunnuntaille
puolestaan niin ponneton, että kahdeksan voiton takaa-ajoasemasta
päivään lähtenyt Suomen joukkue
onnistui kaventamaan viidennen ottelukierroksen seitsemällä voitolla tilanteen jo numeroihin 21-24. Liekö
vieraamme jo valmistautuneet kotimatkalle vai oliko ylimielisyys päässyt valtaamaan mielet?

Shokkialun jälkeen molempien maiden joukkueet vetäytyivät taktiikkapalaveriin ennen viimeisen kierroksen
yhdeksää peliä. Lähes toivottoman
tuntuisen eron kaventuminen naisten
ja miesten upealla täyden kolmen voiton kierroksella nosti maaottelun tunnelman kattoon. Kun samalla kierroksella juniorisarjassa Suomen kolmosjoukkuekin saatiin liitettyä voittokantaan, tuntui viides kierros hyvältä kuin
"seppele anopin arkulla". Ruotsalaisten vieraiden hölmistyneet ilmeet
lämmittivät isäntien mieltä entisestään, ja todelliset finaalipelit olivat
valmiit alkamaan.
Budjetoitu tahti viimeiselle kierrokselle tasapeliä varten olisi kaksi voittoa
kussakin sarjassa. Viidennen kierroksen hurmiosta olisi siis varaa vähän
tinkiäkin, ja kun yleisen sarjan vastuuvalmentaja Veli-Matti Myllymäki
lupasi vielä miehiltä kolme voittoa, oli
tilanne hallinnassa.
Viimeisen pelikierroksen alkuun ruotsalaiset onnistuivat puristamaan heti
kaksi voittoa - toinen naisissa ja toinen junioreissa. Hetken kuluttua oli
kriittinen kolmaskin voitto miehissä
helpottamassa ruotsalaisten oloa.
Vielä käynnissä olleet kuusi peliä oli
siis voitettava tasapeliin venyäksemme. Junioreissa ykkösketjumme pätkikin Ruotsin ykkösjoukkueen numeroin 13-2. Naisissa ykkösjoukkueiden
peli päättyi niin ikään Suomen voittoon luvuin 13-11, ja miehissä Suomi II murskasi Ruotsi III:n 13-2.
Käynnissä oli kolme ottelua, yksi kussakin sarjassa. Ensimmäisenä urakka päättyi juniorisarjassa, jossa Pontus Vainionpää, Marko Sohlman ja
Henri Lukka ottivat hienon 13-12 voiton viimeisessä pelissään. Naisten ja
miesten viimeiset pelit ratkaisisivat
koko viikonlopun lopputuloksen. Naisten peli eteni suomalaisten komennossa, joten suurin mielenkiinto kohdistui yleisen sarjan ykkösjoukkueiden kohtaamiseen.

Ratkaisuottelussa
dramaattinen loppu
Hannu Muuri, Arttu Poikolainen ja Juuso Siro olivat nousseet 8-10 tilanteeseen Ruotsin ykkösjoukkuetta vastaan. Rohkean ja onnistuneen hyök-
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käyspelin ansiosta suomalaiset kuittasivat kuuden ammunnan kierrokselta neljä pistettä, ja siirtyivät 12-10
johtoon. Innostus katsomossa nousee. Seuraavan kierroksen alku ei
kuitenkaan hymyile miehillemme.
Suomen viimeinen kuula on Artulla,
ja vastustajalla on jäljellä vielä kaksi
kuulaa. Tilanteessa Ruotsilla on piste
sisällä, snadista 30cm vasemmalla, ja
Suomella kakkonen ja kolmonen. Ratkaisu on selvä - ammutaan piste pois.
Ohiammunnalla peli todennäköisesti
poikki ruotsalaisille, osumalla peli
mitä ilmeisimmin jatkuisi. Suuri suomalainen taistelija ampuu ja osuu.
Tilanne jää Beter "Benga" Bengtsonin haltuun.

FIN Suomen Petanque-Liitto
SWE Svenska Bouleförbundet
Pasila Helsinki 15.-16.2.2003

Ensimmäinen asetus sisään ja ruotsalaiset kiinni pisteeseen. Kierroksen
kuluessa pari ruotsalaiskuulaa on jäänyt kentän takaosaan noin pari metriä snadin takapuolelle. Pelimiehenä
Benga pelaa rohkean heiton kohti
snadia. Kuula vierii selkeästi liian kovalla voimalla. Löysä takakierre saattelee ruotsalaisten palloa yli kivien ja
kantojen -petankkijumalien suosiollisella avustuksella. Heitto nappaa
snadin mukaan ja ajaa Ruotsille tarvittavat kolme pistettä. Hieno kamppailu on päättynyt, ja ruotsalaiset
"Hannu Hanhet" ovat jälleen tuurilla
onnistuneet voittamaan Suomen. Viimeisessä käynnissä olevassa ottelussa Suomen naiset ottavat maaottelun henkisesti tärkeän ja arvostetun
viimeisen pelin voiton.

Voitto, tasapeli ja tappio
Kilpailun virallinen lopputulos on:
"Suomi 26 voittoa ja Ruotsi 28 voittoa". Yleisessä sarjassa Suomen miehet voittivat maaottelun voitoin 117. Naiset venyivät mahtavan loppukirinsä ansiosta tasapeliin voitoin 99, ja juniorit joutuivat tyytymään kuuteen voittoon ruotsalaisten viedessä
12 peliä.
Yleisen sarjan koostejoukkueiden
vahva esitys antaa lupauksia alkavalle kaudelle. Kilpailujen ylivoimaisin
trio viidellä voitolla ja yhdellä tappiolla oli Suomen naisten ykkösjoukkue,
jossa pelasivat Anja Parviainen, Mirva Näsilä ja Outi Raitasuo. Junioreissa Suomen kapea pelaajamateriaali
väläytteli ajoittain hienoja esityksiä,
mikä antaa uskoa tulevaisuuteen. Kokonaisuudessaan lopputulos oli hyvä,
vaikkakin maaotteluvoittoa odotettiin.
Kiitos kaikille pelaajille, toimitsijoille
sekä katsojille hienosta tapahtumasta!
Matti Törrönen

Valokuvia sivulla 11
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Edustusvalinnat 2003
Suomen Petanque-Liiton liittokokous
päätti viime syksynä, että vuoden
2003 edustusvalinnat ovat liiton valmennusjärjestelmän vastuulla. Lähtökohtana päätöstä tehtäessä oli
avoin valintajärjestelmä, jossa kenellä
tahansa lisensoidulla pelaajalla on
mahdollisuus antaa näyttöjä kauden
kilpailuissa ja näin tulla myös valituksi
edustusryhmään kilpailunäyttöjensä
perusteella. Jotta tämä toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, on arvokilpailuihin tähtäävien pelaajien tunnettava valintaprosessi ja tiedettävä
täsmälleen sen aikataulu sekä ne kilpailutapahtumat, joissa kilpailunäytöt
kuhunkin arvokilpailuun liittyen on
mahdollista esittää. Kilpailunäytöistä
puhuttaessa on syytä kuitenkin huomioida, että valmennuksessa tarkkaillaan kilpailutilanteessa yksittäisen
pelaajan ominaisuuksia eikä suoranaisesti kilpailumenestystä, joskin menestyvä yksilö nousee paremmin esille kilpailutilanteessa. Tarkoituksena
on tässä yhteydessä tarkentaa tämänvuotisten arvokilpailujen osalta
valintojen aikataulua sekä eri kilpailujen roolia valintaprosesseissa pelaajien joukossa varmasti vallitsevan
epätietoisuuden vähentämiseksi.
Seuraavassa onkin kuvattu eri arvokisajoukkueiden valintaprosessien
oleelliset vaiheet ja yritetty hahmottaa niiden merkitystä lopulliseen valintaan.

Tarkkailukilpailujen ohella merkittävä
rooli valintaprosessissa on ns. valmistautumiskilpailuilla, jotka ovat kansainvälisiä kilpailuja, joihin osallistuu
senhetkinen maajoukkuekokoonpano.
Tänä vuonna näitä valmistautumiskilpailuja on yleisen sarjan MM-kilpailuja varten kaksi, Örestad Open 24.25.5. Malmössä ja La Mayonnaise 13.15.6. Tukholmassa. Valmistautumiskilpailuilla on itse asiassa kahtalainen
merkitys. Ensinnäkin tarkoitus on
hakea maajoukkueryhmälle kansainvälisen tason kilpailutuntumaa, toisaalta näissä kilpailuissa pyritään katsastamaan kansallisella tasolla menestyneiden pelaajien kykyä selvitä
kansainvälisessä ympäristössä. Maajoukkueet valmistautumiskilpailuihin
valitaan valintaryhmän pelaajista kuten itse MM-kilpailujoukkuekin siten,
että joukkue Örestad Openiin valitaan
huhtikuun lopulla siihen asti annettujen näyttöjen perusteella ja joukkue (kaksi trippelikokoonpanoa) La
Mayonnaiseen vastaavasti Örestad
Openin jälkeen 26.5. MM-kilpailuihin
pyrkivien pelaajien, jotka suunnittelevat osallistuvansa seurajoukkueessaan kyseiseen kilpailuun, on syytä
huomioida mahdollisuus tulla valituksi
maajoukkueryhmään esimerkiksi järjestämällä joukkueelleen varamiehen
tilannetta varten.

Edellä mainittujen lisäksi valintoihin
vaikuttavat omalta osaltaan menestys talven ja kevään muissa tarkkailukilpailuissa sekä valmennusryhmään kuuluvien pelaajien osalta
edesottamukset talven valmennusleireillä. Lopullisen MM-kisaryhmän valmennus nimeää La Mayonnaisen jälkeen 17.6., minkä jälkeen liittohallituksen on vielä vahvistettava ryhmän
kokoonpano.

Junioreiden MM-kilpailut
5.-7.9. Brno Tsekki
Junioreiden tilanne maassamme poikkeaa tällä hetkellä selvästi muista
pelaajaryhmistä pelaajien lukumäärän ja keskinäisten taitoerojen muodossa. Tästä johtuen myös edustusvalinnat keskittyvät voimakkaasti valmennusryhmän ja sen toiminnan
ympärille. Talven valmennusleirien lisäksi tähän kuuluvat oleellisesti kesän kilpailut, joissa valmennusryhmästä valitut joukkueet harjoittelevat joukkueen yhteispeliä ja antavat
samalla kilpailunäyttöjä. Näitä kilpailuja ovat ainakin Tipukisat 18.4., Tampere-turnaus 10.5. ja Mittumaariduppeli 19.6. sekä tärkeimpänä kansainvälinen juniorikilpailutapahtuma
Sedanissa Ranskassa 21.-27.6.

Yleiset MM-kilpailut
16.-20.7. Geneve Sveitsi
Yleisen sarjan MM-kilpailut ovat tänä
vuonna heinäkuun puolivälissä, joten
kilpailuihin lähtevä joukkue on valittava jo alkukesästä. Tämän vuoksi
kilpailunäytöt valintoja varten on annettava pääasiassa kevään aikana ja
aikaa pelaajien seurantaan jää poikkeuksellisen vähän. Pelillisten näyttöjen antaminen keskittyykin pääasiassa kolmeen kotimaiseen tarkkailukilpailuun, jotka ovat Tipukisat 18.4.
Helsingissä, Tampere-turnaus 10.5.
Tampereella ja Kymi-Voikkaa Tour
1.6. Kuusankoskella. Tarkkailukilpailut ovat valmennusryhmään kuulumattomien valintaryhmän pelaajien
osalta ainoita tilaisuuksia osoittaa
osaamisensa. Siksi MM-edustusjoukkueeseen pyrkivien pelaajien tulisikin
osallistua näihin kilpailuihin tavoitteellisesti, koska menestyvästä joukkueesta nousevat myös yksilöt esille.
Vellu esitteli valintasysteemiä syysliittokokouksessa
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Liiton kuulumisia
Valtakunnan kaikkia junioreita tarkkaillaan SM-kilpailuissa, joissa on tilaisuus antaa näyttöjä myös MM-valintoihin liittyen. Viimeiset ja ratkaisevat näytöt MM-kilpailujen osalta
tapahtuvat PM-kilpailuissa, joiden jälkeen kuusihenkinen maajoukkueryhmä tiivistetään nelihenkiseksi MM-kisoja varten. Lopullinen kisaryhmä
valitaan 9.8. ja se osallistuu valmistautumismielessä 10.8. Järvenpääduppeliin.

Naisten EM-kilpailut
7.-9.11. Rastatt Saksa
Tänä vuonna naisilla on arvokilpailujen osalta vuorossa EM-kilpailut, jotka ajoittuvat myöhäiseen syksyyn
marraskuulle. Näinollen edustusjoukkueen valintaa ajatellen pelaajat ehtivät antaa näyttöjä koko kilpailukauden ajan. Pelaajien kannalta oleellisinta tässä tapauksessa onkin tietää,
millä kilpailutapahtumilla on suurin
painoarvo valmennuksen silmissä,
jotta he pystyvät huomioimaan nämä
seikat kilpailusuunnitelmissaan. Tärkeimmässä asemassa tässä suhteessa ovat luonnollisesti kansalliset arvokilpailut eli SM-kilpailut naisten
sarjassa kaikissa pelimuodoissa, naisten mestaruussarja ja sekaduppeli.

Lisäksi PM-kilpailut ja La Mayonnaise, johon myös osallistuu kuusihenkinen maajoukkueryhmä, antavat valmennukselle kansainvälistä vertailupohjaa lopullisen edustusryhmän valitsemiseksi. Edellämainittujen ohella valmennuksessa huomioidaan
myös menestys kesän lisenssikilpailuissa ja rankingsarjassa pelaajien kilpailunäyttöjä ynnättäessä. Lopullinen
EM-kisaryhmä valitaan hyvissä ajoin
syys-lokakuun vaihteessa, minkä jälkeen kisaryhmälle pyritään vielä saamaan kilpailutuntumaa sopivaksi katsotussa tapahtumassa.

PM-kilpailut
2.-3.8. Tampere Suomi
Maajoukkueryhmä PM-kisoihin valitaan kaikkien sarjojen osalta 9.7. ja
kilpailunäytöt valintoja varten annetaan siis SM-kisoissa ja niitä edeltävissä tapahtumissa pääpainon ollessa kuitenkin nimenomaan SM-kilpailuissa. Kaikkien sarjojen osalta PMvalinnoissa pätevät kuitenkin samat
linjaukset kuin edellä kuvatuissa kunkin sarjan omien arvokilpailuiden
edustusvalinnoissa.
Veli-Matti Myllymäki

Valmennuksen termistöä
Valintaryhmä = pelaajaryhmä, josta arvokisavalinnat kussakin
sarjassa tehdään. Ryhmä käsittää käytännössä kaikki kyseisessä kilpailussa edustuskelpoiset pelaajat.
Valmennusryhmä = vastuuvalmentajien valitsema pelaajaryhmä, joka osallistuu liittotason valmennustoimintaan.
Maajoukkue = ryhmä pelaajia, jotka valitaan edustamaan Suomea johonkin kilpailu- tms. tapahtumaan.
Tarkkailukilpailu = valmennuksen nimeämä kilpailu, jossa tarkkaillaan valintaryhmän pelaajia.
Valmistautumiskilpailu = kilpailu, johon valitaan maajoukkueryhmä edustamaan Suomea tarkoituksena valmistautua tulevaan arvokilpailuun.
Vastuuvalmentaja = oman sarjansa valmennusryhmätoiminnasta, edustusvalinnoista ja edustusjoukkueiden valmennuksesta vastaava valmentaja.

Valmennusvaliokunta
kartoittaa nuoria pelaajia
Yleisen ja naisten sarjan valmennusryhmien tueksi syksyllä 2002 perustettu nuorten valmennusryhmä kartoittaa pelaajia. Seuroja pyydetään
“ilmiantamaan” 18-24 vuotiaat aktiiviset pelaajat, joiden motivaatio antaa mahdollisuuden kehittymiselle.
Tiedot potentiaalisista pelaajista kerää liiton toimisto;
email: ili@petanque.fi
puh. 09-8751449

Etsintäkuulutus
Liitolle avattuun toimistoon tullaan
keräämään kaikki lajiin liittyvä materiaali, joka näin on myös liiton jäsenseurojen käytössä. Suunnitelmissa on
arkiston lisäksi perustaa mm. lajikirjasto. Vuosien varrella toimitilojen
puuttumisen vuoksi mittava määrä
liiton toimintaan liittyvää materiaalia
on ajautunut eri puolille Suomea yksityishenkilöiden haltuun. Kaikkia lajin harrastajia pyydetäänkin nyt ottamaan yhteyttä toimistoon, mikäli
hallussanne on liiton toiminnasta kertovia dokumentteja tai muuta lajiin
liittyvää esineistöä.

Lisenssijärjestelmä
on muuttunut
Suomen Petanque-Liitto on luopunut
tähän asti käytössä olleista pahvilisensseistä. Vuonna 2003 kilpailulisenssin hankkineista pelaajista pidetään rekisteriä, johon tehty merkintä
vastaa aiempaa pahvilisenssiä. Ilmoituksen hankitusta lisenssistä liitolle
tekee seura, joka myös suorittaa jäsentensä lisenssimaksut.
Uudistuksen avulla liiton lisenssipelaajien lukumäärä saadaan rekisteröityä ilman viiveitä. Näin myös kaikki
lisenssipelaajat tulevat liiton tietoon.
Lisenssiin liittyvä Suomen Petanquelehden vuosikerta saadaan niin ikään
postitettua kaikille pelaajille osoiterekisterin ollessa ajantasalla.
Kotimaisissa lisenssikilpailuissa kilpailujärjestäjille toimitetaan lisenssirekisteri lisenssitarkistusta varten. Ulkomaisiin kilpailuihin osallistuvat voivat tilata rekisteriotteen liiton toimistosta. Vuoden 2003 kilpailulisenssiin
kuluu kansainvälisen liiton edellyttämä tapaturmavakuutus viimevuotiseen tapaan.

8

1 • 2003

KUULA ON
Kommentteja
kentiltä
Suomi vuonna 2008:
Suomen Petanque-Liitto järjestää SMkilpailut Lahden matkustajasatamassa, osanottajia yhteensä 103. Samaan aikaan Suomen petankinharrastajien jokavuotisille kesäpäiville osallistuu 3500 innokasta petankin harrastajaa perheineen nauttimaan mukavasta koko perheen harrastuksesta, jossa voitto ei ole pääasia.
Suomen Petanque-Liiton jäsenmäärä
alkoi 2000 luvun alusta lähtien tasaisesti vähentyä samalla kun liitossa
yhä enemmän alettiin sijoittaa vähiä
voimavaroja kansainvälisen menestyksen tavoitteluun. Harrastajat eivät
enää tunteneet saavansa rahoilleen
vastinetta, kun lähes kaikissa kilpailuissa oltiin siirrytty cup-systeemeihin, jotta voittajat löytyisivät nopeammin. B- ja C- cuppeja yritettiin järjestellä kilpailujen jatkeeksi, mutta
niistä täytyi maksaa lisämaksu, ettei
A-sarjan voittajien tilipussi olisi pienentynyt ”mutasarjojen” takia.
Harrastajaseuroissa alettiin miettiä
antaako liitto jäsenseuroilleen vastinetta maksamilleen maksuille. Muutama niistä päättikin erota Suomen
Petanque-Liitosta, ja ne perustivat Petankkiliiton, joka keskittyi suuren harrastajaryhmän palvelemiseen, eikä
suunnannut varojaan pelkästään kilpailemiseen. Muutamassa vuodessa
monelle paikkakunnalle perustettiin
harrasteyhdistyksiä, jotka liittyivät
Petankkiliittoon. Myös karavaanareiden monipäiset petankkia harrastavat laumat saatiin uuteen järjestöön
mukaan.
Samaan aikaan Suomen PetanqueLiitto jatkoi kilpapetanqueen keskittymistä ja lopullisen kadon jäsenistössä aiheutti 2005 päätetty täysi alkoholikielto kaikissa sen jäsenseurojen järjestämissä kilpailuissa. Lisenssejä meni kaupaksi enää alle 200 ja
elettiin täysin valtion tukien varassa,

PYÖREÄ

jotka jäsenmäärän pienuuden vuoksi
olivat vaarassa loppua kokonaan.
Kansainvälistä menestystä kyllä saatiin, vuonna 2006 Suomen joukkue
sijoittui pronssille MM-kilpailuissa,
mutta vaikka se jopa noteerattiin jollain lailla lehdissä, niin uusia harrastajia tai sponsoreita se ei merkittävästi tuonut lajin pariin.

Kauhukuva tulevaisuudesta?
Ehkä tällä menolla totta hyvinkin
pian. Ikävä tosiasia maailmasta
on, että kun kumartaa yhteen
suuntaan, niin takapuoli osoittaa
toiseen suuntaan. Sille ei voi mitään, mutta välillä voi vaihdella
sitä kumpaan suuntaan kumartelee.
Lajimme on kuitenkin marginaalilaji
Suomessa, ja tulee sellaisena valitettavasti kilpailumielessä pysymään,
koska lajin mediaseksikkyys on verrattavissa lähinnä shakkiin tai biljardiin, jotka tosin nekin ovat selkeämpiä seurattavia kuin kaksituntinen
petanquepeli. Eli onko meidän järkevää hakea sitä kansainvälistä menestystä väkisin ja yrittää vääntää tästä
loistavasta ja rentouttavasta kaiken
kansan seurapelistä robottimaisten
huippujen taistelulaji, jossa katsojat
eivät saa edes yskäistä pelin aikana,
saati kommentoida mitenkään? Kuvitelkaa sama tilanne jalkapalloon tai
lätkään?

masti pidemmän päälle motivoi liikkeelle niitä pelaajia, joilla ei ole realistisia mahdollisuuksia voittoon.
Eräässä seurassa tämä asia on jo ymmärretty ja kun useita pelaajia palkitaan vaikka symbolisesti, niin ihminen tuntee saaneensa jotain, ja tulee
mielellään uudestaan. Tämän voi helposti päätellä kyseisen seuran kilpailuissa kävijöiden määrästä!
Moni tämän lukeva varmasti ajattelee että katkera Jaanu siinä kirjoittelee kun ei oppinut pelaamaan tarpeeksi hyvin pärjätäkseen. Totta varmasti
sekin, olen alle neljä vuotta lajia harrastanut ja ensimmäiset kolme vuotta harjoittelin vähintään viidesti viikossa, mutta niin väärin kuin vain voi.
Ja koska opetus lajissamme oli ainakin silloin lapsenkengissä, en saanut
apuakaan juuri mistään. Sitten seurasi turhautuminen, kun tuntui että
hakkaa vaan päätä seinään ja lajin
lopettaminen oli enemmän kuin lähellä, tosin avioerollani oli myöskin
osuutta asiaan. Kolme kuukautta ilman kuulia oli kokemus, jota suosittelen muillekin. Sen jälkeen vasta
huomasin, mikä on tärkeää ja kuinka
loistava harrastus petanque voi olla,
kun sitä ei ota liian vakavasti.
Sitten niihin ongelmiin, jotka mielestäni estävät tämän lajin laajemmalle leviämisen Suomessa:
1. Pelien seuraaminen on lajia ymmärtävällekin epäselvää, saati lajia
tuntemattomalle. Ensimmäinen keino, kuulat erivärisiksi, eli ruostumattomat ja ruostuvat kuulat tulee olla
molemmat kaikilla pelaajilla, vaikka
se maksaa ja kuulakauppiaat hykertelevät käsiään, niin se ei kuitenkaan
ole kohtuuton investointi kun ajattelee muiden lajien välinemaksuja. Jonkun verran metalleista tietävänä voin
sanoa, että turha on alkaa odottelemaan, että kuulatehtaat keksivät värin, joka voitaisiin syövyttää metalliin niin ettei se kuluisi pois. Toinen
vaihtoehto on kuulien värjäys ennen
peliä, mutta kaikki maalit muuttavat
kuulan pinnan tuntumaa esimerkiksi
liukkaammaksi joka voi häiritä pahasti
pelaajaa.

Ehkä sorkin tässä kepillä jäätä, ja pääni putoaa kun näitä mielipiteitäni kir2. Pelien ajallinen kesto on ongelma
joitan, mutta jotainhan tässä olisi tehvarsinkin katsojille. Vaihtoehtoja on
tävä ennen kuin laji on oikeasti suosmonia; aletaan pitää minuutin säänsa! Ei meillä ole loputtomiin varaa
nöstä kiinni, aloitetaan pelit tilanteespotkia päähän sitä suurta joukkoa,
ta 2-2 tai pelataan rajattu määrä kierjoka tämän lystin kustantaa, ja jotka
roksia. Tosin kansainvälinen liitto tuskerran vuodessa jossain kisassa saatkin antaa meidän peukaloida sääntötavat päästä palkinnoille ja ovat siitä
jä loputtomasti, mutta varsinkin PRonnellisia, ainakin vielä. Mutta tiukkilpailuissa järjestäjillä on valtaa tehkasääntöiset kilpailut, joissa saa
dä melkein minkälaisia päätöksiä taosanottomaksulla 1-2 peliä ja joutuu
hansa.
maksamaan lisäpeleistä, Salla,
eivät Outi,
var- Kati
ja Mirva
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3. Yhtenäiset peliasut pitäisi olla itsestäänselvyys lajia arvostavalle pelaajalle kilpailuissa. Yksilöllisyyden
menettäminen kirpaisee varmasti joitain, mutta ei jalkapallossakaan tähtipelaaja saa pitää erilaista vaatetta
kuin joukkuetoverit.
4. Kilpailuja järjestetään edelleen liiaksi koulujen takapihoilla ja muissa
mahdollisimman syrjäisissä paikoissa. Eivät ihmiset lähde katsomaan
petanquekilpailuja jonnekin kentän
laidalle, jossa ei ole edes WC-mahdollisuutta! Laji pitää viedä sinne missä ihmisetkin ovat ja kilpailupaikoilla
pitäisikin olla aina järjestäjiä, joilla on
aikaa neuvoa ohikulkijoita, jos he haluavat kysellä lajista jotain.
5. Säännöt ovat lähinnä vitsi! Missä
muussa lajissa on yhtä paljon tulkinnan mahdollisuuksia jätetty tuomarille? Nykyisellään kolmellakin tuomarilla saattaa olla aivan erilainen kanta johonkin kiistatilanteeseen, mikä
on melko uskomatonta! Ja kiistatilanne PR-kilpailuissa, kun paikalla ei ole
tuomaria, niin sääntökirjasta ei ole
paljoa apua.
6. Alkoholi. Vaikka äsken fiktio-osuudessa mainitsin siitä hieman toisessa
sävyssä, niin on totta ettei kaljakassi
kuulu kentälle petanquepelissä, mutta enemmän hallaa lajille tehdään, jos
sitä yritetään alkaa keinotekoisilla
säännöillä kitkemään pois. Vapaassa
maassa ihminen on pelien välissä vapaa tekemään mitä haluaa, samoin
harrastepetankkiin olut tai punaviini
kuuluu jopa kentän laidalle, mutta
vain näihin tilaisuuksiin, joissa muutkin ovat samalla asenteella liikkeellä.
ELI SUVAITSEVAISUUTTA PUOLIN JA
TOISIN!
Eräs ongelma on ollut myös sponsoreiden saaminen lajimme pariin. Syykin siihen on selvä, kuka yritys haluaa liittää imagoonsa petanquen? Miettikää itse onko näkyvyys ja trendikkyys sama, kun firma ostaa mainoksen salibandyhalliin tai kolmen keski-ikäisen miehen paitaan, jotka pitävät niitä päällä missä sattuu ja milloin muistavat. Ainoa toivo olisi pystyä antamaan rahalle jotain muuta
vastinetta kuin näkyvyyttä, eli käytännössä firmojen henkilöstölle lajiohjausta, tilaisuuksien järjestämistä
yms. Yleensäkin ottaen tukijan informointi seuran asioista kannattaa, samoin suhteen hoitaminen myös rahojen saamisen jälkeen on tärkeää, koska silloin on helpompi mennä neuvottelemaan ensi vuoden sopimuksista,
kun on pidetty yhteyksiä yllä koko
ajan. Itse keräsimme viime kesänä
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lähes 4000e sponsorirahaa, kun rakensimme kentän Kuusankoskelle, ja
silloin huomasimme että rahaa on olemassa ja sitä myös saa, kun pystyy
tarjoamaan tuotteensa sellaisessa
paketissa, että yritys kokee hyötyvänsä siitä itsekin. Ilmaista rahaa tuskin
enää mistään saa nykyään.
Monesti olen miettinyt kuka esimerkiksi haluaa vapaaehtoisesti seuran
puheenjohtajaksi? Puheenjohtaja
yleensä hoitaa kilpailujen järjestämiset, sponsorisopimukset, kaikkiin tapahtumiin osallistumiset ja saa yleensä palkaksi vain haukkuja, koska kaikkia ei voi miellyttää. Milloin valitetaan
ettei kilpailuja pidetä tarpeeksi, palkinnot ovat liian huonoja, pelipäivät
vääriä, mikään ei tunnu kelpaavan,
ja kuitenkin odotetaan sitä, että kaikki
on aina valmiina kun saavutaan esim.
kilpailuihin, koska puheenjohtaja on
hoitanut asiat. Talkooväkeä on varmasti vaikea saada oli kyse sitten mistä tahansa. Mutta olisi ehkä joskus
hyvä miettiä kilpailuihin mennessään,
että minkälaisen työn järjestäjät ovat
tehneet, että pelaajat voivat keskittyä pelaamiseen. Nostan hattua heille ketkä sitä jaksavat tehdä, minusta
ei siihen olisi ja siksi olen oppinut
heitä arvostamaan.
Moni varmaan ihmettelee miksi edes
aloin tätä kirjoittamaan, varsinkin kun
edellinen sanallinen tuotokseni taitaa
olla peruskoulusta peräisin. Mutta halusin tuoda julki näitä asioita, jotka
minua ovat häirinneet, toivottavasti
en loukannut ketään näillä sanoillani.
Mielestäni vaan harrastepelaajia ei
tällä hetkellä oteta tarpeeksi huomioon liiton toiminnassa, ja toivoisinkin seuroilta aktiivisuutta, VAATIKAA!
Liitto on olemassa jäsenseurojaan
varten, eikä päinvastoin! Moni seura
kaipaisi varmasti apua monessa asiassa jossa liitto voisi auttaa, mutta
emme me voi lähettää apua, jos sitä
ei pyydetä. Koulutustilaisuuksia, valmennusapua, sponsorineuvontaa, lähes kaikkea muuta paitsi rahaa liitto
voi ja sen pitääkin jäsenseuroilleen
tarjota. Tulikohan jo kaikki sanottua,
toivottavasti.
Nyt ei muuta kuin kaikille erinomaisen hyvää alkavaa kesää ja nähdään
kesän kilpailuissa.
Mikko Jaanu

Sähkeet
Foyot kilpailukiellossa
Yksi maailman tunnetuimmista petankisteista, ranskalainen Marco Foyot,
sai Ranskan liitolta kilpailukiellon ja
105 euroa sakkoa tammikuussa. Hän
oli arvostellut Ranskan MM-edustajien valintoja paikallisessa sanomalehdessä ja siitähän eivät liiton miehet
tykänneet.
Foyot sai ainakin Internetissä surffailevien petankistien sympatiat puolelleen ja lopulta kilpailukielto peruttiinkin pari kuukautta myöhemmin.

Eurooppa-Cup
Eurooppa-Cupiin ilmoittautui Suomesta taas vain yksi seura, Linnan
Petanquistit, joten se on maamme
edustaja tänäkin vuonna ilman karsintoja. Pelikaaviosta ei ole vielä tietoa, mutta pidetään peukkuja, että
linnalaiset pääsisivät tällä kertaa vähän viimekertaista pitemälle.

SM-sarja
Yleiseen SM-sarjaan viime vuonna
paikkansa varmistaneista seuroista
jättäytyivät pois PSC Järvenpää (3
paikkaa) ja Suomen Lisenssipelaajat
(2 paikkaa), joten ylimääräisessä karsinnassa Espoossa 24.5. on jaossa peräti 7 paikkaa. Kyseessä ei liene kuitenkaan mikään suuri SM-sarjan arvostuksen väheneminen siksi, että
MM-valinta otettiin pois sarjasta, vaan
pois jääneiden seurojen omat sisäiset toiminnan muutokset.

Petanque Manageri
Turkulainen Kimmo “Simplify” Keränen toteutti pitkäaikaisen unelmansa
ja ohjelmoi Internetissä toimivan Petanque Manageri -pelin. Kuka tahansa voi kirjautua järjestelmään ja luoda itselleen virtuaalisen trippelijoukkueen ja sille haluamansa pelistrategian. Pari viikkoa pelin julkistuksen
jälkeen oli mukana jo noin 70 manageria ja joukkuetta. Kuka tahansa
manageri voi haastaa kerran päivässä minkä tahansa muun joukkueen
otteluun ja sijoitukset vaihtelevat
menestyksen mukaan. Systeemissä
järjestetään myös virtuaaliturnauksia,
mm. SM-sarja ja divari. Lisää aiheesta tulevissa numeroissa.
http://www.turunpetanqueseura.org/
Manager/
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Sääntöjä sääntöjä...
Petankkitoimintaa säätelevät monet
säännöt. Yhdistystoiminta pyörii Suomen lain sekä liiton ja seurojen omien toimintasääntöjen mukaan. Pelaaminen määritellään kansainvälisissä
pelisäännöissä ja lukuisissa kilpailusäännöissä, ammunnallakin on omat
sääntönsä. Kotimainen kilpailutoiminta tapahtuu SP-L:n kilpailusääntöjen
mukaan ja useilla kansainvälisillä arvokilpailuilla ja yhteisöillä on omat
sääntönsä. Kilpailuja järjestävien täytyy huomioida myös paikkakunnan
järjestyssäännöt.
Alla mainitut kaksi säännöstöä ovat
kuitenkin pelaajien kannalta tärkeimmät ja ne löytyvät kokonaisuudessaan
liiton Internet-sivuilta:
Kansainväliset petanquen pelisäännöt määrittelee kuinka petankkia pelataan. Sääntöjä ylläpitää kansainvälinen liitto F.I.P.J.P. Kaikki kansalliset jäsenliitot voivat tehdä aloitteita sääntöjen muuttamiseksi. Pelisääntöjen viimeisimmän version suomennosta oikoluetaan ja tarkistetaan
parhaillaan, se tullaan painamaan
myös vihkoseksi lähiaikoina.
Suomen Petanque-Liiton kilpailusäännöt määrittelee kotimaisen virallisen kilpailutoiminnan. Sääntöjä
ylläpitää liitto ja sen kokoukset. Liiton jäsenseurat voivat tehdä aloitteita sääntöjen muuttamiseksi. Viime aikoina on tullut suurempia muutoksia
mm. arvopistesääntöihin, josta ote
vieressä.
JP

Porkkanoita 2003:
Yleinen SM-sarja
1.
1500 €
2.
500 €
3.
300 €
Yleinen 1. divisioona
1.
600 €
Naisten SM-sarja
1.
500 €
Yleinen ranking
1.
200 €
2.
100 €
3.
50 €
Naisten ranking
1.
100 €

Ote Suomen Petanque-Liiton kilpailusäännöistä:

5.5 Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä
Arvopisteet ovat henkilökohtaisia ja liitto ylläpitää arvopistetaulukkoa. Arvopisteitä saa kaikista avoimista kotimaisista lisenssikilpailuista seuraavissa sarjoissa:
- Yleinen: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli, SM-ammunta, SM-sekaduppeli ja muut avoimet yleisen sarjan lisenssikilpailut
- Naiset: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli, SM-sekaduppeli, SM-sarja
ja muut avoimet naisten lisenssikilpailut
- Juniorit: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli ja muut avoimet juniorien
lisenssikilpailut
Arvopisteitä ei saa kilpailuista, joihin osallistumista on jollain tavoin rajoitettu, esim. yleinen SM-sarja ja divisioonat, seura-SM ja yli 50-v. kilpailut.
Naisjuniorit voivat osallistua naisten kilpailuihin, mutta saavat pisteitä silloin vain naisten sarjassa. Juniorit ja naiset voivat osallistua yleisen sarjan
kilpailuihin, mutta saavat pisteitä silloin vain yleisessä sarjassa. Sekasarjojen kilpailuista saa myös pisteitä, mutta vain vastaavissa sarjoissa. Esim.
juniori voi osallistua sekaduppeliin (joukkueessa mies+nainen), mutta saa
silloin pisteitä vain yleisessä tai naisten sarjassa sukupuolensa mukaan.
Pistekertoimet kunkin kilpailun kahdeksalle parhaalle ovat: 10 - 8 - 6 - 5
- 4 - 3 - 2 - 1.
Painotus osallistujamäärän mukaan: Pistemäärä kerrotaan luvulla, joka
on osallistuneiden pelaajien määrä + 50. Osallistuneiden pelaajien määräksi lasketaan singelissä osallistuneiden pelaajien määrä, duppelissa 2 x
joukkueiden määrä ja trippelissä 3 x joukkueiden määrä. Poikkeuksena
sekalajit, joissa kunkin sarjan pelaajamääräksi lasketaan kyseisen sarjan
pelaajien nimellismäärä. Jos joukkueen pelaaja vaihtuu kesken kilpailun,
saavat molemmat osan kilpailusta pelanneet puolet pistemäärästä jne.
Jos esim. sijoja 3.-4. tai 5.-8. ei pelata, saa niistä vastaavan keskiarvomäärän pisteitä. Mahdolliset pisteiden osat pyöristetään alaspäin kokonaisluvuksi.
Lisäksi pistemäärä painotetaan pelimuodon mukaan siten, että trippelin
painotuskerroin on 1, duppelin 1,1 ja singelin 1,2.
Esimerkkejä:
- 32 pelaajan singeli, voittajalle 10 x (32 + 50) x 1.2 = 984 pistettä
- 20 joukkueen trippeli, voittajille 10 x (60 + 50) x 1 = 1100 pistettä
Arvopistekausi on 1.10. - 30.9. Pelaajien päätyessä kauden lopussa tasapisteisiin, ratkaisee ensin suurin yksittäinen pistemäärä, sitten toiseksi
suurin jne. Jos eroa ei näin synny, järjestetään mahdollisuuksien mukaan
asetus-/ammuntakilpailu tai arvonta.
Yleisessä sarjassa palkitaan kolme parasta pokaalein ja stipendein tai vastaavin, naisissa ja junioreissa voittajat. Yleisen sarjan voittaja saa lisäksi
lajin parhaan tittelin ja kiertopalkinnon. Liittohallitus päättää ja tiedottaa
stipendien määrät ja vastaavat ennen kauden ensimmäistä arvopistekilpailua.
Minkä tahansa kilpailun järjestäjä voi käyttää edellisvuoden arvopistetuloksia ja/tai kuluvan vuoden tilannetta joukkueiden sijoittamisessa kilpailun alkulohkoihin ja/tai cup-kaavioon, tarkoituksena arpaonnen vaikutuksen vähentäminen.
Arvopistelaskin netissä: http://www.petanque.fi/aplaskin.php
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Valokuvia
Suomi-Ruotsi
hallimaaottelusta.
Kuvissa kaikki 27
ruotsalaispelaajaa. Tuomarina
toimi Juha Komsi
ja lohisoppa oli
hyvää!

PETANQUE SM
1.-6.7.2003 Lahti
Matkustajasatama
Suomalaiset petankistit kokoontuvat taas suureen SM-tapahtumaansa heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Tapahtuma järjestetään taas tutussa Lahden Matkustajasatamassa, joka on yksi
maamme hienoimmista pelipaikoista. Odotettavissa on jännittäviä pelejä, paljon yleisöä, upeat säät ja kaikin puolin hyvä meininki.
Järjestelyistä vastaavat Suomen Petanque-Liiton jäsenseurat Lahti Boule ja PEESI, mukana
myös Riemukaari ja Nassu.

Tervetuloa!

http://www.petanque.fi/sm/2003/

Majoitus

Hotelli Alex Park
Aleksanterinkatu 6
15110 Lahti
Puh. 03-52511
Fax. 03-5251200
booking@alexpark.fi
www.alexpark.fi

Varauskoodilla "Petanque":
-

Yhden hengen huone/vrk • 63,00
Kahden hengen huone/hlö/vrk • 35,00
Lisävuode/aikuinen/vrk • 20,00
Lisävuode/lapsi 4-15 v/vrk • 10,00

Majoituksen hintaan sisältyy: Runsas buffetaamiainen, sauna ja uinti, vapaa sisäänpääsy
tanssiravintolaan (poikkeuksena erikoistapahtumat) ja vapaa sisäänpääsy yökerhoon.

Ilmoittautuminen
Pelaajien/joukkueiden tulee ilmoittautua omille seuroilleen 17.6. mennessä. Jos joukkueessa on useamman eri seuran pelaajia, valitsee
joukkue itselleen kapteenin, joka
hoitaa ilmoittautumisen omalle seuralleen.
Seurojen tulee lähettää ilmoittautumiset 19.6. mennessä Jukka Pöyrylle (yhteystiedot sivulla 2) ja osallistumismaksut samaan päivämäärään
mennessä liiton tilille Nordea
101630-77002. Seurat saavat tarkemmat ohjeet ja lomakkeet hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Osallistumismaksut
Aikuisilta 15 euroa ja junioreilta 8
euroa / pelaaja / laji. Hallitseva mestarijoukkue ilmaiseksi, jos pelaajista vähintään 2/3 on samoja (eli duppelissa molemmat ja trippelissä vähintään kaksi). Juniorisarjaan voivat
osallistua vuonna 1986 ja myöhemmin syntyneet.

Ajo-ohje ja pysäköinti

Henkilökunta

Matkustajasatama löytyy Vesijärven
rannalta vähän reilun kilometrin
päässä Lahden keskustasta luoteeseen. Seuraa useimmilta pääteiltä
löytyviä Sibeliustalon opasteita. Sen
edustalla on iso ilmainen pysäköintialue, jolta matkaa pelipaikalle noin
100 metriä.

Tapahtuman johtaja Jukka Pöyry (LBO) 050-5963855 jp2003@sci.fi
Kilpailupäällikkö Jallu Nieminen (SPL/PSI) 0400-419371 jari.nieminen@tietoenator.com
Talouspäällikkö Päivi Kuvaja (PSI) paivi.kuvaja@tietoenator.com
Toimistopäällikkö Pentti Kuvaja (PSI) pentti.kuvaja@tietoenator.com
Turvallisuuspäällikkö Alpo Turkulainen (RIE) alpo.turkulainen@pp.phnet.fi
Kenttäpäällikkö Mika Ahonen (LBO) mika.ahonen@lpt.fi
Lisäksi paljon muuta talkooväkeä, tuomareita jne...

Oheiskilpailuihin ei
tarvitse lisenssiä
ja niihin ilmoittaudutaan paikan päällä.

14

1 • 2003

Turun Pétanque-Seuralla kansainvälistä
ystävyysseuratoimintaa vuodesta 1999
Turun Pétanque-Seura ja Södertäljen Telge Boule ovat olleet ystävyysseuroja viisi vuotta. Ystävyysseuroilla on jo perinteeksi
vakiintunut kahden vuosittaisen
pelin käytäntö, jossa molemmat
toimivat vuorotellen isäntänä.
Ystävyysseuratoiminta sai alkunsa
neljä vuotta sitten, kun seuramme
Marja-Liisa Suhonen huomasi olevansa naimisissa ruotsalaisen petankistin (Björn Loddby) kanssa, ja pariskunnan idea järjestää ystävyyshenkisiä turnauksia jäsenseurojensa kesken sai heti tuulta siipiensä alle. Pariskunta Suhonen-Loddby ovatkin
nykyisin molempien seurojen jäseniä,
ja pelaavat ahkerasti lahden molemmin puolin.

Telge Boule pähkinänkuoressa
Telge Boulen kotipaikkakunta on Tukholman läheisyydessä sijaitseva Södertälje. Jäseniä seuralla on noin 120,
mikä on hiukan enemmän kuin Turun
seuralla (90 jäsentä). Seuralla on
upea talvihalli, jonka eräs jäsenistä
(yksityishenkilönä!!) on rakennuttanut koko jäsenseuransa iloksi. Kesällä seura pelaa keskeisessä Stadsparkenin puistossa. Meilläkin on kesävie-

railuilla ollut mahdollisuus tutustua
myös tähän sympaattiseen ulkokenttään.
Södertälje on aluetta, jossa ruotsinsuomalaisen väestön osuus on kohtalaisen suuri. Alueen autoteollisuus
tarjosi töitä monelle suomalaissyntyiselle menneinä vuosikymmeninä. Sijainti Tukholmasta muutama kymmenen kilometriä etelään mahdollistaa
päiväsiltään pelattavat ystävyyspelit
Ruotsinkin päässä. Moni telgeläisistäkin suomalaissyntyisinä, vaikka
Ruotsin vuosia onkin paljon takana,
osaa vielä vanhaa äidinkieltään / vanhaa toista kotimaistaan!

Marja-Liisa ja Björn, Turun ja Telge
Boulen välisen ystävyystoiminnan
pioneerit.

22.3. pelattiin yhteensä
51 peliä!
Turun Pétanque-Seuran tuorein ystävyysottelu ruotsalaista Telge Boule
Sellskapia vastaan pelattiin kevättalvisissa tunnelmissa 22.3. Turun Alvar
Aalto -areenalla. Ystävyysseurallamme oli selvä kahden joukkueen kärkijoukko, joista voiton puristaminen
turkulaisille oli osittain mahdotonta,
mutta parhaitenkin pelanneille haasteellista. Keskimäärin kuitenkin turkulaiset pärjäsivät hiukan paremmin,
kun katsotaan jokaisen joukkueen
voittosaldoja (31-18). (Yleensä isän-

Ystävyysjoukkueet 22.3. Våra svenska gäster och åboboulisterna mars 2003.

täjoukkueet ovat vahvemmilla, liekö
syy tutun kentän vai vierailijain laivamatkan ”rasitusten”.)

Kovin kisa omien kesken
Kummankin seuran joukkueet paitsi
keräsivät pisteitä seuralleen, kävivät
keskinäistä kamppailua siitä, ketkä
pääsevät pelaamaan mitaliotteluihin.

Thorbjörn Karlsson – ampui tällä kertaa hopeaa / en skytt som
man kommer ihåg i Åbo.
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Tällä kertaa turkulaisia 6 voiton ja 1
tappion pelanneita joukkueita oli peräti kolme kappaletta. Paras selkisi
pistelaskun avulla suoraan kultapeliin
(Hannele ja Tatu Kuusisto sekä Teuvo
Kyllönen). Kaksi muuta joutuivat tasapisteissä karsimaan asetuspelillä.

Finaali oli päivän
jännittävin ”vääntö”
Pronssin veivät Telge Boulen Lillemanin joukkue Turun ”Jussin Enkelien”
(Juhani Sucksdorff, Seija Hukkanen ja
Mirja Laine) joutuessa tyytymään
neljänteen sijaan. Telgen peli kulki niin
loistavasti, että turkulaiset joutuivat
tunnustamaan Ruotsin paremmakseen.
Kullan voitti Turun seura, hyvin jännittävällä ja tasaisella pelillä 13-12,
jossa nähtiin hienoja jättöammuntoja ja ”miestäkin syöviä” asetuksia.
Ruotsalaisten ykkösjoukkueessa pelasivat Karin ja Christer Jerning sekä
Thorbjörn Karlsson. Kisan ratkaisijana toimi Turun seuran Grand Young
Man Tatu Kuusisto.

Kisapäivä on vauhtia
täynnä!
Kisapäivät alkavat meillä siten, että
vieraiden noutoon mobilisoidut isäntäpelaajat hakevat vieraspelaajat satamasta – laivan saapuessa klo 7.35.
Tätä ennen on yleensä hallivastaava
- tai joku muu hallihenkilöistämme jo kastellut kentän, ja kahvia on kei-

SVENSK RESUMÉ
Anna ”Gisse” Valtonen

Åbo Petanque klubb har
internationella kontakter
sedan 1999
Åbo Petanque klubb och Telge Boule i Södertälje har varit vänklubbar
i 5 år. Klubbarna ordnar årligen två
tävlingar och turas om med värdskapet. Vänverksamheten fick sin
början tack vare kontakten mellan
åboklubbens Marja-Liisa Suhonen
och Telge Boules Björn Loddby.

Telge Boule i ett nötskal
Telge Boule verkar i Södertälje och
klubben har ca 120 medlemmar, vilket är något fler än åboklubbens 90
medlemmar. Telge Boule har en yp-
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tetty koko peliporukalle (siis vähintään 42 henkilölle…). Sekalaiseen
asettautumistouhuun ja kenttään tutustumiseen menee n 1,5 tuntia. Pelit alkavat nakutetusti klo 9 ja kestävät kukin 50 minuuttia (elleivät katkea muutoin). Kunkin pelin välissä on
n. 10 minuutin tauko. Ruokataukoon
siirtymisineen on varattu tunti, eli lounasruokailun pitää sujua sutjakasti.
Loppuiltapäivästä pelataan mitalipelit sekä suoritetaan palkintojenjakoseremoniat. Viimeiseksi vieraat saatetaan takaisin laivaan. Meillä Turun
päässä otettiin ensimmäistä kertaa
käyttöön Ruotsin mallin mukainen
aikapelaaminen. Järjestelyllä vähennettiin viimeisten pelien (huom. nykyään termi kuuluu: erien) paniikkia.
Kiitos Turun sijainnin matkustajalaivakaupungissa ja kenttämme sataman läheisen sijainnin, saamme matkustusjärjestelyt sujuvasti hoidettua.
Lisäksi uusi aikapelijärjestely antoi
vieraille vielä hiukan hengähdysaikaakin ennen laivan lähtöä. - Ruotsin
päässä ajoa pelipaikalle on n. 50 kilometriä, joten vieraissa aikapelit
ovat tiukemman aikataulun vuoksi
vieläkin perustellummat.

Yleensä mittelöi keskenään
7 tai 8 joukkuetta
Kesäisin voimme ottaa mittaa useamman miehen ja naisenkin voimin. Turun ollessa isännöintivuorossa talvella, sisähallin seitsemän kenttää asettavat rajoitteen. Alkusarjassa pelat-

perlig vinterhall, som en av medlemmarna själv har bekostat. Sommartid spelar klubben i den centrala Stadsparken.

Vänskapsmatcherna
22.03.03
Den senaste vänskapsdrabbningen
mellan Åbo Petanque klubb och Telge Boule arrangerades den 22 mars
2003 i Alvar Aalto-hallen i Åbo. Vår
vänklubb Telge Boule hade två klart
lysande lag, men i turneringen som
helhet vann ändå åboklubben med
31-18. I allmänhet brukar hemmalagen segra – om det då beror på
hemmaplansfavören eller gästernas
”ansträngande” båtresa är en fråga, som blir obesvarad. I Åbo tog
vi för första gången i bruk tidsbestämmelser, som innebar att matcherna blåstes av efter 50 minuter.
Med det här kunde vi undvika den

tiin nyt 22.3. siis 49 peliä (seitsemän
joukkuetta per seura), loppupelejä siis
vain 2.

Mitä ystävyysseuratoiminta antaa?
Ystävyysseuratoiminta on aktivoinut
paljon sellaisia pelaajia mukaan, jotka eivät kilpaile tosissaan / ainakaan
paljoa. Se on seuratasolla siis hyvin
laajasti ”osallistava” kaikkien seuralaisten toimintamuoto. On myös mukava solmia uusia pelaajatuttavuuksia, ja saada pelikokemusta hiukan
uusin vastuksin kuin tutuissa ympyröissä. Matkat Ruotsiin tuovat myös
muun virkistävän elementin peliporukalle – reissulla ehtii vaihtamaan ajatuksiakin muustakin kuin petankista.
Haasteena muille Suomen seuroille:
kertokaa lehdessämme ystävyysseuraperinteestänne!
Allt som allt (=kaiken kaikkiaan), ystävyysseuratoiminta on enemmän
kuin jees!
Kevätterveisin
Mirja Laine
Turun Pétanque-Seura ry:n psta
PS. Turun seuran toimintaa voit seurata myös Internetin välityksellä:

www.turunpetanqueseura.org

Kuvat Juhani Sucksdorff

vanliga ”sista minuten paniken”.

Vänklubbsverksamheten
Vårt samarbete med Telge Boule
har visat sig fruktbart på många olika sätt. Många spelare, som annars
inte vill tävla på allvar, kommer med
i de här turneringarna. Förutom att
samarbetet ger nya sociala kontakter så är det givande att möta nya
motståndare. Vidare för resorna till
Sverige också våra egna medlemmar närmare varandra. Allt som all;
vänskapsverksamheten är mera än
jees!
Med vårhälsningar
Gisse Valtonen
PS. Åboklubbens verksamhet syns
via Internet på adressen

www.turunpetanqueseura.org
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Kesäisin harrastamme lajia seuran
syntysijoilla Tuppuralassa, jossa järjestetään tänäkin vuonna la 28.6. jo
monille tutuksi tullut Avoin Hullu Hirvi Trippeli. Kesäämme kuuluu myös
yhdessä Droppi Petanquen kanssa järjestettävä Mikkeli-sarja sisältäen 10
kilpailua. Hullu Hirvi Trippelin lisäksi
Hullu Hirvi Petanque järjestää kesällä avoimia/lisenssi kilpailuja seuraavasti; Singeli (L) 9.8. Tuppuralassa
sekä 6.9. Pelimanni-Duppeli (L) Rantakylässä.

Hullu Hirvi
Petanque ry
Olemme Savon sydämessä, Mikkelissä v. 2000 perustettu seura. Seuramme tarkoituksena on tietenkin petanquen harrastamisen lisäksi kilpailuihin osallistuminen sekä lajin tunnetuksi tekeminen ja eteenpäin vieminen Mikkelissä sekä lähialueella.
Seuramme jäsenistä vuoden 2002
SM-kisoissa menestyi J-P Kimari voittaen yhdessä Munkan Petankin Mikko Kamppurin kanssa junioriduppelin. Eija Hurri vei toisen sijan naisten
trippelissä yhdessä Irmeli Määtän
sekä Seija Tikan (Boulistit Oulu) kanssa.
Kauden 2002 Hullu Hirvi Petanquen
parhaana singelipelaajana palkittiin
Tom Noro, parhaana duppelipelaajana Hannu Haajanen, parhaana trippelipelaajana Ismo Lidner ja aktiivisimpana harrastajana Jari ”Allu” Alanen. Palkittuihin kuuluivat myös SMkisamenestyjät J-P Kimari sekä Eija
Hurri.
Näin talviaikaan harrastamme lajia
VR:ltä tähän tarkoitukseen vuokratussa veturitallissa, jonka kentät ovat
varmasti jo monille avoimissa vierail-

Mikkelin tulospörssi
Droppi / Hullu Hirvi
Mikkeli
9.11.2002 Duppeli
14 joukkuetta
1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro (HBY/PSC)
2. Jukka Holopainen, Marko Jakonen
(PSC)
3. Arto Savolainen, Jussi Savolainen
(PKP)
4. Jari Alanen, Harri Tyyskä (HUL/PSC)

http://www.hulluhirvi.fi/petanque/

leille tulleet tutuksi. Tänä talvena veturitallilla on järjestetty sekä singeliettä hallisarja yhdessä Droppi Petanquen kanssa. Singelisarjaan kuului
yhteensä 12 kilpailua. Sarjan voitti
Dropin Hannu Kaatranen, toinen oli
myöskin Dropin Henry Myyryläinen
sekä kolmas Hullu Hirvi Petanquen
Jaakko Kimari. Hallisarjaan kuului
yhteensä 11 kilpailua ja sen voitti
Hullu Hirvi Petanquen Mikko ”Litti”
Neuvonen saman seuran Tom Noron
tullessa toiseksi. Kolmas oli myöskin
Hullu Hirvi Petanquen Ismo Lidner.
Kaikille petankisteille avoimia kisoja
järjestettiin 6 kappaletta. Veturitallilla järjestettiin jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan talvipuulaaki,
jonka A-sarjan voitti Lemminkäinen
ja B-sarjan Seniorit.

Seuramme tulee osallistumaan SMsarjan ylimääräiseen karsintaan kahdella joukkueella ja lisäksi tavoitteenamme on menestyä Lahden SM-kisoissa.
Tervetuloa Mikkeliin kisailemaan! Hullu Hirvi Trippelissä tulee olemaan vaativat kentät!!!!

Martti ”Mara” Korhonen
puheenjohtaja
0400-652656
Jukka Särkkä
varapuheenjohtaja
050-5228210
Sini Järvinen
sihteeri/rahastonhoitaja
044-5628665

11.1.2003 Teboil-duppeli
13 joukkuetta

1.3.2003 Trippeli
13 joukkuetta

1. Jari Lukkarila, Anssi Viinikainen
(SUS)
2. Hannu Haajanen, Mikko Neuvonen
(HUL/DRO)
3. Mauno Lind, Jukka Salminen (DRO)
4. Arto Savolainen, Jussi Savolainen
(PKP)

1. Martti Korhonen, Henry Myyryläinen, Antti Tuukkanen (HUL/DRO/
DRO)
2. Jaakko Kimari, Tom Noro, Heikki
Pyrhönen (HUL)
3. Marko Aalto, Jari Lukkarila, Anssi
Viinikainen (SUS)
4. Ari Jokinen, Mauno Lind, Mikko
Neuvonen (HUL/DRO/DRO)

B-sarja
1. Jari Alanen, Antti Tuukkanen (HUL/
DRO)
2. Erkki Hyttinen, Jouni Ylelä (KAN/
TAR)

7.12.2002 Duppeli
17 joukkuetta

1.2.2003 OP-duppeli
17 joukkuetta

1. Jari Lukkarila, Anssi Viinikainen
2. Henry Myyryläinen, Antti Tuukkanen
3. Hannu Kaatranen, Pasi Matilainen
4. Hannu Haajanen, Mikko Neuvonen

1. Jari Alanen, Ismo Lidner (HUL)
2. Jukka Pöyry, Matti Törrönen
3. Marko Jakonen, Hannu Muuri (FIN)
4. Mauno Lind, Jukka Salminen (DRO)

B-sarja
1. Veli-Matti Verho, Mari Lohman
2. Jari Alanen, Harri Tyyskä

B-sarja
1. Arto Savolainen, Jussi Savolainen
(PKP)
2. Jouni Ylelä, Erkki Hyttinen (VAR/
KAN)

12.4.2003 Lemminkäinen -duppeli
22 joukkuetta
1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro
2. Marko Jakonen, Pauli Piiparinen
3. Antti Riihikanto, Arttu Poikolainen
4. Simo Olkinuora, Joni Rissanen
B-cup
1. Arto Savolainen, Jussi Savolainen
2. Jaakko Kimari, Tom Noro
C-cup
1. Jari Lukkarila, Jyrki Matikainen

1 • 2003

17

Petankkiristikko

Laatinut Esko Riste

Vaakasuoraan
1. Näitä jakelee Ranskan petankkiliitto
jos esittää kritiikkiä.
11. Jos iso tällainen juoksee väliin
kuulaan osuen saa heiton uusia.
12. Pitää kenttää välillä.
13. Tämä kaukoidän kansa pelaa aika
lailla petankkia.
14. Ei taida kumpikaan pelata petankkia vankilassa.
16. On petankki muutaman vuoden
päästä lajina.
18. Merkkejä erään toisen lajin välineiden pohjassa ja sanaristikoissa.
19. "Olisi pitänyt ampua! Olisi pitänyt ampua! Voi voi!".
22. Eivät täyty voittorahoista ainakaan Suomen petankkikisoissa.
23. Sallittu juoma petankkikisoissa.
24. Maaliskuun poika. Alkaa samoin
kuin mitalien lukumäärässä menestynein SM-pelaajamme.
25. Tärkeä kuulaan nähden.
26. Niihin voivat usein päätyä kesämökkiviskojien halvat kuulat.
27. En minä eikä sinä vaan ...
29. Ei ole VIELÄKÄÄN tehnyt petankista olympialajia, myös muuan puolue.
30. Tässä lajissa ja petankissa on ainakin hieman yhteistä.
32. Sillä ruokitaan hevosia.
34. Tukee ainakin kansanterveyttä,
vaan miten olisi petankin kanssa?
35. Ei kovin hauska joukkuetoverin
asenne.
38. Sai Ranskassa pelikiellon kritiikistä liittoaan kohtaan.
39. Menestysmusikaali ihan ilman
petankkia.
40. Haukkumasanako pelissä? Kaatuminenkin.
41. Joukkueen johtajan päätös.
43. Ei löydy monta suomenkielisenä
kirjana petankista (noin yksi).
44. Uusi jäsen joukkueessako?
46. Ei saa nousta ilmaan ennen kuin
kuula on maassa.
47. Vanha automerkki.
48. Tämä entinen hirmuhallitsija ui ja
kalastelee Saudi-Arabiassa, mutta ei
pelanne petankkia.
49. Voi olla kisoissa sponsorilta.
50. Aarre, kalleus, kätkö (synonyymisanakirjan mukaan). Näitäkö siis
petankkikisojen palkinnoksi?

Pystysuoraan
1. Ani harvoin petankkiin liittyvä, Suomessa ei kai koskaan.
2. Kuulapelikö sekin?
3. Sanaristikkokansa Euroopassa
muinoin. Mitähän kuulapeliä lie pelasivat kun ei petankkia vielä ollut?
4. Pitää joskus sekä pelaajaa että
kuulia.
5. Pelitauoilta tuttu verbikö?
6. Murtuvat monessa lajissa, mutta
eipä kai juuri petankissa.
7. Parempiko verbi kuin antaa mitä
pisteisiin tulee?
8. Petankkipelitkin?
9. Petankki leviää. Yhä useampi tällainenkin voi olla lisenssin haltija.
15. Suomessa on tämä vielä jäljellä
kritiikin suhteen lajiliittoon nähden.
20. Kohta ei niiden päälle enää saa
turkulaista vaan uppsalalaista perusmaustetta petankkikisoissakaan.
21. Tarvitaan varmaan 24-tunnin kisassa.
28. Huono joukkuetoveri.
31. Sen jälkeen alkaa olla hallikauden aika Suomen ilmastossa.
33. Eteläisen Euroopan petankkiakin
pelaava aika väkirikas valtio. Ja on
Suomea pienempi maa.

35. Sieltä tulee aniharvoin petankkia.
36. Petankkiheittokin?
37. Näin sitä singelijoukkueessa pelataan.
38. "Suomella ei ole vielä ainuttakaan
petankin MM-kultaa".
39. "Arpa on heitetty", sanoi, mutta
ei kuitenkaan petankkipelin arvonnassa.
42. Arkkitehtien järjestö.
45. Lauleli Virossa kauan ennen kuin
maa liittyi kansainväliseen petankkiliittoon.

Edellisen ristikon ratkaisu:
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Helsinki
6.10.2002 Trippeli
8 joukkuetta
1. Antti Riihikanto, Juha-Pekka Siro,
Samuli Kankkunen
2. Miikka Kouvonen, Marko Jakonen,
Harri Lehtinen
3. Ville Järvi, Miska Nieminen, Mikko
Soikkeli
3. Markus Lähdesniemi, Jarmo Heinonen, Tuukka Ylönen
17.11.2002 Duppeli
24 joukkuetta

23.2.2003 Duppeli
24 joukkuetta

5.1.2003 Tammi-trippeli
6 joukkuetta

1. Antti Riihikanto, Arttu Poikolainen
2. Anssi Viinikainen, Arto Stenberg
3. Hannu Muuri, Juha-Pekka Siro
3. Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen

1. Seppo Lindman, Tuomas Kettunen,
Heikki Haapanen (Loimaa)
2. Pirjo Kivinen, Päivi Kaunisto, Markku Nieminen (Loimaa)
3. Juhani Hirvonen, Seppo Saarinen,
Turkka Laakso (Mynämäki)

15.3.2003 Ammuntakilpailu
20 pelaajaa
1.
2.
3.
4.

Olli Sinnemaa
Jyrki Matikainen
Pauli Piiparinen
Miikka Kouvonen

29.3.2003 Trippeli
22 joukkuetta

16.2.2003 Duppeli
22 joukkuetta
1. Tarja Roslöf, Helena Kankaanpää
(Pori)
2. Seppo Lindman, Heikki Haapanen
(Loimaa)
3. Elvi Aaltonen, Eila Nummila (Loimaa)
4. Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen
(Pori)
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1. Pauli Piiparinen, Mikko Lehto
2. Arto Stenberg, Antti Riihikanto
3. Juha-Pekka Siro, Iivo Paaso
3. Veiko Proos, Meelis Münt
7.12.2002 Yli 50-v. duppeli
16 joukkuetta

1. Jorma Lahtinen, Michel Bouix
2. Alpo Turunen, Pentti Vainionpää
3. Mauri A. Kuitunen, Matti Manninen
4. Allan Degerstedt, Armas Hursti
1.1.2003 Uudenvuoden yökisa
4 joukkuetta

1. Jari Hakuli, Mika Sallinen, Kati Nieminen
2. Tapani Neiramo, Tomi Aapio
3. Päivi Kaunisto, Pekka Jokinen

12.1.2003 Junioriduppeli / naisten trippeli
1 / 7 joukkuetta

1. Jussi Lehti, Markus Sohlman
2./1. Tuula Ahonen, Kirsi Lampinen,
Riitta Kangas
3./2. Tuula Ahola, Stiina Kamppuri,
Seija Järvi
4./3. Anu Uusio, Salla Kalliosalo, Kati
Nieminen
25.-26.1.2003 24-h turnaus
11 joukkuetta
1. Jallu Nieminen, Eero Halme, Henry Myyryläinen
2. Miikka Kouvonen, Jyrki Matikainen
3. Kimmo Ollikainen, Arto Kranttila,
Rauli Rämö
4. Jarkko Kallio, Rauno Kallio, Ismo
Ristolainen
22.2.2003 Sekaduppeli
22 joukkuetta
1.
2.
3.
4.

Kati Nieminen, Marko Jakonen
Anu Uusio, Pauli Piiparinen
Tarja Grönvall, Miikka Kouvonen
Riitta Kangas, Anssi Viinikainen

1. Suomi I / Arttu Poikolainen, Antti
Riihikanto, Juha-Pekka Siro
2. Club de Champions / Jarmo Heinonen, Veiko Proos, Olli Sinnemaa
3. PSC Strömfors / Simo Linteri, Petri
Seppä, Markku Rinne
3. Pauli Piiparinen, Mikko Lehto, Mikko Soikkeli
B-sarja
1. Iivo Paaso, Seija Järvi
2. Tuukka Hursti, Armas Hursti
3. Kati Nieminen, Salla Kalliosalo
26.4.2003 Trippeli
10 joukkuetta

1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro, Antti Riihikanto
2. Miikka Kouvonen, Henry Myyryläinen, Marko Jakonen
3. Tuukka Ylönen, Marko Aalto, Arttu
Poikolainen
3. Jarmo Heinonen, Iivo Paaso, Olli
Sinnemaa

Loimaan Petanque
16.11.2002 Duppeli
12 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tuomas Kettunen
(Loimaa)
2. Tarja Roslöf, Eero Ravantti (Ulvila)
3. Jukka Voivala, Jarno Lahti (Hämeenlinna)
4. Ossian Lindman, Jari Santaluoto
(Loimaa)
14.12.2002 Jouluduppeli
9 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Tuomas Kettunen
(Loimaa)
2. Juhani Hirvonen, Turkka Laakso
(Mynämäki)
3. Ari Kivimäki, Ismo Groth (Turku)
4. Kari Lehtonen, Virk Narinder (Turku)

15.3.2003 Duppeli
14 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto (Loimaa/Turku)
2. Erkki Pohjanoksa, Ahti Koskenmäki (Loimaa)
3. Jouni Väliviita, Seppo Tuominen
(Ulvila)
4. Reijo Mehtonen, Pekka Mehtonen
(Tampere)
B-sarja
1. Elvi Aaltonen, Jari Santaluoto (Loimaa)
5.4.2003 Duppeli
6 joukkuetta

1. Eero Ravantti, Jouni Väliviita (Harjunpää)
2. Seija Hukkanen, Virk Narinder (Turku)
3. Kari Lehtonen, Ismo Groth (Turku)
27.4.2003 Halmeheitot
arvottu duppeli, 16 joukkuetta
1. Reijo Lamminpää, Pekka Myllyoja
(Mynämäki/Forssa)
2. Päivi Kaunisto, Tuomas Kettunen
(Loimaa)
3. Kauko Aaltonen, Kari Randel (Loimaa/Salo)
B-sarja
1. Pentti Mäki, Markku Nieminen (Loimaa)

Yli 60-vuotiaiden Suomi-Ruotsi -maaottelu pelataan PM-kisojen yhteydessä Tampereella 2.8.! Suomen kolme trippelijoukkuetta karsitaan 29.6.
Vantaalla. Lisätietoja kilpailuvaliokunnalta.

1 • 2003

19

Petanque Club de Pori

Koski-Kuula Kuusankoski

23.11.2002 Jokirannan duppeli
6 joukkuetta

26.12.2002 Kinkunsulatusduppeli
12 joukkuetta

1. Viljo Stenberg, Arto Stenberg
2. Tarja Roslöf, Eero Ravantti
3. Joni Soini, Raimo Vesterlund

1. Petri Seppä, Simo Linteri
2. Marko Jakonen, Jukka Holopainen
3. Mauri Kuitunen, Jani Kuitunen
4. Mikko Neuvonen, Jaakko Kimari

18.1.2003 Tammiduppeli
18 joukkuetta
1. Arto Stenberg, Jukka Lehto
2. Heikki Haapanen, Markku Nieminen
3. Tarja Roslöf, Eero Ravantti
4. Helena Kankaanpää, Harri Kankaanpää

1.
2.
3.
4.

Petri Seppä, Marko Jakonen
Arto Stenberg, Simo Linteri
Veli-Matti Verho, Mikko Jaanu
Matti Koste, Veikko Stavén

4.1.2003 AY-turnaus 57 joukkuetta
A-sarja
1. Helsingin Vankila / Samuli Kankkunen, Hannu Kallio, Pekka Siro
2. Nokia / Lauri Kolehmainen, Arto
Stenberg, Janne Rissanen
3. Linkosuo / Daniel Duhamel, Rauno
Käpynen, Kai Lehto
4. Rakennusliitto 43/016 / Eero Ravantti, Vesa Korpunen, Seppo Lindman
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8.2.2003 Pakkastrippeli
11 joukkuetta

1. Tuomas Kettunen, Markku Nieminen, Seppo Lindman (LOI)
2. Jukka Lehto, Juha Jutila, Arto Stenberg (PCP)
3. Tuomo Lehtinen, Harri Kankaanpää,
Viljo Stenberg (PCP)
4. Ritva Peltomaa, Helena Kankaanpää, Maarit Flink-Soini (PCP)
22.3.2003 Yli 50-v. duppeli
11 joukkuetta

1. Keijo Pöllänen, Harry Uschanov
(BOM)
2. Tarja Roslöf, Eero Ravantti (HAR)
3. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
(PCP)
4. Seppo Tuominen, Tauno Lahdenperä (HAR)
26.4.2003 Kevätduppeli
11 joukkuetta
1.
2.
3.
4.

12.1.2003 Kymi Voikkaa Tour
10 joukkuetta

Linnan Petanquistit
Hämeenlinna

Eero Ravantti, Vesa Korpunen
Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
Seppo Tuominen, Jouni Väliviita
Matti Lehtimäki, Pentti Mehtonen

B-sarja
1. Kai Aalto, Pekka Barck

Koski-Petankki
Valkeakoski

22.-23.2.2003 Yöduppeli
21 joukkuetta

1. Harry Uschanov, Jukka Voivala
(BOM)
2. Anita Olkinuora, Simo Olkinuora
(LIN)
3. Jarmo Pitkäkangas, Esa Ylivarvi
(LIN)
4. Tapio Valariutta, Ilpo Vuorinen
(KIS)
B-sarja
1. Niina Löflund, Mikko Rajala (KIS)
2. Jussi Hakulinen, Jouni Sinkkonen
(KIS)
3. Pekka Kokkonen, Tapio Pajuoja
(KIS)

Mikkelin hallikisojen tuloksia s. 16.
Kuvassa OP-duppelin mestarit
Jari Alanen ja Ismo Lidner (HUL).

B-sarja
1. Mikkelin Kirjatyöntekijät / Seppo
Härkönen, Risto Hintikainen, Ari Paasonen, Harri Tyyskä
2. Satamamiehet / Olavi Nieminen,
Pertti Nieminen, Seppo Myllylä, Paavo Klytseroff
3. Mikkelin KTV / Arvo Haikonen, Ari
Jokinen, Jaakko Kimari
C-sarja
1. Mikkelin Työttömät / Tom Noro,
Mauno Lind, Eija Hurri, Pekka Puntanen
2. Paletti / Keijo Pöllänen, Harry Ucshanov, Janne Syrjälä
D-sarja
1. Pohjola / Tuula Ahola, Camilla Hallamaa, Jaakko Talosela, Veli-Matti
Väänänen

Martin Petanque Hyvinkää
9.11.2002 Firmaliigojen finaali
6 joukkuetta
1. Ravari, Hämeenlinna / Mika Metsä-Eerola, Simo Olkinuora, Jarmo Pitkäkangas
2. Tiedon Nälkäiset, Helsinki / Päivi
Kuvaja, Pentti Kuvaja, Seppo Jalonen
3. Kassatalo, Loimaa / Kirsti Mäkelä,
Markku Nieminen, Heikki Haapanen

PSC Anjalankoski
22.12.2002 Joulukinkkukisa
Duppeli, 23 joukkuetta
1. Petri Seppä, Markku Rinne
2. Mikko Soikkeli, Henry Myyryläinen
3. Mikko Jaanu, Seppo Koistiola
4. Rauno Kallio, Reijo Hakanen
Singeli, 19 pelaajaa
1. Mikael Gribenberg
2. Markku Latvanen
3. Keijo Toikander
4. Arto Rantakaulio
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PVM
KLO
KILPAILU
MUOTO
JÄRJESTÄJÄ + PAIKKA + YHTEYSHENKILÖ
=======================================================================================================================
TOUKOKUU
La 10.5. 10.00
Tampere-turnaus
L/T
Tampere Petanque Tapio Salomäki 040-5859011
La 10.5. 10.00
Riemukaari-duppeli
PR/D
Riemukaari Järvelä Alpo Turkulainen 03-7655270
La 17.5. 10.00
EPA-trippeli
PR/T
Espoon Patonki Jallu Nieminen 0400-419371
Su 18.5. 10.00
Kesäkauden avaus
PR/D
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
La 24.5. 10.00
Yleisen SM-sarjan ylim. karsinta
L/T
PEESI Espoo Jallu Nieminen 0400-419371
Su 25.5. 10.00
Peesi-trippeli
PR/T
PEESI Espoo Jallu Nieminen 0400-419371
Su 25.5. 10.00
Turku Open
PR/T
Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
To 29.5. 10.00
Helatorstai-duppeli
PR/D
Karhu-Petankki Kotka Timo Toikka 0400-755519
To 29.5. 10.00
Baltique Duppeli
PR/D
Boule Baltique Hki Maaret Komsi 050-5419151
To 29.5. 10.00
60-v. Mestariduppeli
PR/D
UTU-Petankki Rauma Jussi Salminen 050-3242180
La 31.5. 10.00
IPC-singeli
PR/S
IPC Hki Seppo Kaukiainen 0400-909030
=======================================================================================================================
KESÄKUU
Su 1.6.
10.00
Kymi-Voikkaa Tour
L/D
Koski-Kuula Kuusankoski Lasse Ahlroth 040-7480391
Su 1.6.
10.00
IPC-trippeli
PR/T
IPC Hki Seppo Kaukiainen 0400-909030
Su 1.6.
10.00
Kesän avaus
PR/D
PC de Pori Ville Stenberg 02-6461493
La 7.6.
10.00
SM-sarjat Y/N / divari 1. kierros
L/T
Karhu-Petankki Kotka Timo Toikka 0400-755519
Su 8.6.
10.00
Jannen Kilkkaus
PR/T
PSC Järvenpää Mauri Moisio 040-7402161
Pe 13.6.-Su 15.6.
La Mayonnaise
Tukholma Ruotsi
La 14.6. 10.00
Neljän kuulan singeli
PR/S
Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 14.6. 10.00
50-v. duppeli
PR/D
UTU-Petankki Rauma Jussi Salminen 050-3242180
Su 15.6. 10.00
Puistokisa
PR/D
Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-720404
Su 15.6. 10.00
50-v. Petankkitreffit
PR/D
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
La 28.6. 10.00
Hullu Hirvi trippeli
PR/T
Hullu Hirvi Petanque Mikkeli Sini Järvinen 044-5628665
Su 29.6. 10.00
Yli 60-v. Suomi-Ruotsi -mo kars.
L/T
SP-L + KK Vantaa Jallu Nieminen 0400-419371
=======================================================================================================================
HEINÄKUU
Ti 1.7. - Su 6.7.
SM-KILPAILUT Lahti Y/N/J
L/S+D+T+A Lahti Boule + PEESI Jukka Pöyry 050-5963855
Su 6.7.-To 10.7.
La Marseillaise
Marseille Ranska
Ke 16.7.-Su 20.7.
Yleiset MM-kilpailut
L/T+A
Geneve Sveitsi
La 19.7. 10.00
Mikkeli-trippeli
PR/T
Droppi Petanque Mikkeli Jukka Salminen 041-4354456
La 19.7. 10.00
Hirviheitot
PR/D
Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-720404
La 26.7. 10.00
SM-sarjat Y/N / divari 2. kierros
L/T
Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-720404
La 26.7. 10.00
IV Pitsiturnaus
PR/D
UTU-Petankki Rauma Jussi Salminen 050-3242180
Su 27.7. 10.00
Meripäivä-duppeli
PR/D
Karhu-Petankki Kotka Timo Toikka 0400-755519
=======================================================================================================================
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Kilpailuvaliokunta
Jallu Nieminen 0400-419371
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La 2.8.-Su 3.8.
PM-kilpailut
L/T
SP-L + KOO-VEE Tampere Mikko Jaanu 040-7041258
La 2.8.
??.??
Yli 60-v. Suomi-Ruotsi maaottelu
L/T
SP-L + KOO-VEE Tampere Jallu Nieminen 0400-419371
La 2.8.
10.00
i-trippeli
PR/T
Kalvolan Isku Niina Löflund 040-7650709
La 2.8.
10.00
Tursunperän turnaus
PR/D
Mynämäen Pet.-seura Tauno Komulainen 050-5893005
Su 3.8.
10.00
Patonkipetankki
PR/T
KOO-VEE Tampere Lauri Kolehmainen 050-3039407
La 9.8.
10.00
Singeli
L/S
Hullu Hirvi Petanque Mikkeli Sini Järvinen 044-5628665
La 9.8.
10.00
Waltikka-turnaus
PR/T
Koski-Petankki Valkeakoski Tarmo Sipilä 040-5710282
Su 10.8. 10.00
Loimaa Open
PR/D
Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-710404
Su 10.8. 10.00
Järvenpää-52
PR/D
PSC Järvenpää Mauri Moisio 040-7402161
La 16.8. 10.00
Yl. SM-sarjan pudotuspelit + kars.
L/T
Petanque Kouvola Markku Immonen 0400-253644
La 16.8. 10.00
Naisten SM-sarjan välierät ja finaali L/T
Petanque Kouvola Markku Immonen 0400-253644
Su 17.8. 10.00
Yleisen SM-sarjan finaali
L/T
Petanque Kouvola Markku Immonen 0400-253644
Pe 22.8.-La 23.8.
Yli 50-v. SM-duppeli
L/D
Helsinki Boule Henrik Gripenberg 0400-433245
La 23.8.-Su 24.8.
SM-sekaduppeli
L/D
Helsingin Petanque Klubi Matti Törrönen 050-5705222
La 30.8. 09.30
Työpaikkaliikunnan Festivaali
PR/T
Lahti Boule Mika Ahonen 040-5477171
La 30.8. 10.00
Mestari-duppeli yli 60-v.
PR/D
Karhu-Petankki Kotka Timo Toikka 0400-755519
La 30.8. 10.00
Siikarantaturnaus
PR/T
PC de Pori Ville Stenberg 02-6461493
La 30.8. 11.00
Nauvo-duppeli
PR/D
Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
Su 31.8. 10.00
Nauvo-singeli
PR/S
Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
Su 31.8. 10.00
Siikarantaturnaus
PR/S
PC de Pori Ville Stenberg 02-6461493
Su 31.8. 10.00
Lahti Boule Duppeli
L/D
Lahti Boule Jukka Pöyry 050-5963855
Su 31.8. 14.00
Toplite Duppeli
PR/D
Lahti Boule Jukka Pöyry 050-5963855
=======================================================================================================================
SYYSKUU
Pe 5.9. - Su 7.9.
Juniorien MM-kilpailut
L/T+A
Brno Tsekki
La 6.9.
10.00
Pelimanni Duppeli
L/D
Hullu Hirvi Petanque Mikkeli Sini Järvinen 044-5628665
Su 7.9.
10.00
Pallo Hukassa
L/D
Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
La 13.9. 10.00
Pori Open
L/D
PC de Pori Ville Stenberg 02-6461493
La 13.9. 10.00
Ruska-duppeli
PR/D
Karhu-Petankki Kotka Timo Toikka 0400-755519
Su 14.9. 10.00
10-v. Juhlakisa
L/D
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
Su 14.9. 14.00
Oheissingeli
PR/S
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
Su 21.9. 10.00
Ranking-"finaalit" Y/N/J
L/S
Lahti Boule Jukka Pöyry 050-5963855
Su 21.9. 10.00
Karjala-turnaus
PR/D
Mynämäen Pet.-seura Tauno Komulainen 050-5893005
=======================================================================================================================
LOKAKUU
La 11.10. 09.00
Seura-SM
L/S+D+T
Pohjois-Kymen seurayht. Veikko Stavén 0400-700994
=======================================================================================================================
MARRASKUU
Pe 7.11. - Su 9.11. Naisten EM-kilpailut
L/T+A
Rastatt Saksa
=======================================================================================================================
JOULUKUU
Su 21.12. 10.00
Joulukinkkukisa
L/D
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
Su 21.12. 14.00
Oheissingeli
PR/S
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
=======================================================================================================================
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12. Tipukisat

Eli koko turnaus kesti peräti 15 tuntia ja 52 minuuttia.

Helsingin Myllypuron kuplahalliin
Femman vieraaksi kokoontui peräti 78
trippelijoukkuetta. Kyseessä on siis
tätä nykyä maamme suurin yksittäinen kilpailutapahtuma, eikä edes yleisessä SM-trippelissä päästä samaan
osallistujamäärään. Pitkät perinteet,
sopiva ajankohta muuten joutilaana
pitkäperjantaina ja kesän kynnyksellä sekä takuulla hyvä keli tilavassa sisähallissa pääkaupunkiseudulla lienevät menestyksen avaimet.

Pelit etenivät kovin eri tahtiin, Mestarien keskinäinen välierä päättyi vähän klo 22 jälkeen, kun kaavion toisella puolella kamppailtiin vielä kahdeksan joukkoon pääsystä. Sinnemaan joukkue ei halunnut ymmärrettävästi odotella tuntitolkulla pronssiottelun alkua, vaan pokkasi nelosstipendin. Pari tuntia myöhemmin päättyneen toisen välierän hävinnyt Droppi sai siis kolmosstipendin luovutuksella.

Suuri joukkuemäärä aiheuttaa omat
ongelmansakin. Pienempää SM-trippeliä tahkotaan kahtena päivänä,
mutta Tipukisat pitäisi saada pelattua kertarupeamalla. Finaali on aina
pelattu hyvin myöhään illalla, mutta
tänä vuonna Tipukisastakin tuli “kaksipäiväinen” tapahtuma. Finaali päästiin aloittamaan vasta puolenyön jälkeen klo 00:30 ja se päättyi 01:52.

Finaali olisi ollut ihan kiva katsella,
olisi ollut mielenkiintoista nähdä kuinka pelaajien kunto kesti loppuun saakka, mutta toimittajasedän kunto oli
loppunut jo paljon aikaisemmin. Jotain nopeutusta hommaan pitäisi keksiä, että tällaisista tapahtumista selvittäisiin edes alle yhden kellonkierron.
JP

B-sarja
1. Pojat / Mika Metsä-Eerola, Simo
Olkinuora, Sami Lukka
2. Viro Pojat / Ülo Vahimets, Indrek
Vaho, Indrek Reiter
3. Karhu-Petankki 2 / Pekka Koivunen, Nestori Miikkulainen, Raimo Vakkari
4. Amica-tytöt / Tuula Ahola, Seija
Järvi, Stiina Kamppuri

hieman sisämaassa. Petankkitoiminta on vilkasta. Kaupungissa toimii
kolme seuraa ja vuoden 2000 Ruotsinmestaruusviikko järjestettiin siellä. Yksi seuroista, Bodens Petankklubb, jolla on noin 90 jäsentä, omistaa Bodens BouleCenterin. Hallissa on
8 lähes täysimittaista kenttää ja kahvio sekä toimisto. Kesällä piha-alueella on yli 20 kenttää. Halli on vilkkaassa
käytössä. Päivisin siellä pelaavat veteraanisarjalaiset, koululaiset ja eri
järjestöjen ryhmät. Iltaisin on seurojen harjoitusvuoroja ja viikonloppuisin kisoja. Hallilla työskentelee kokoaikaisesti yksi työntekijä, Kenth Olsson.

Ruotsissa järjestetään arvokilpailujen
ja sarjatoiminnan lisäksi vuosittain
muutamia kansallisia kilpailuja. Pääosin toiminta on alueellisesti painottunutta ja seurojen yhteistyö on tiivistä. Seurat suunnittelevat jo loppukesästä seuraavan vuoden kisakalenterin. Suurin osa kilpailuista on lisenssikilpailuja. Boulistit virittelevät jo
Botnia Cupissa alkanutta yhteistyötä
Bodenin kanssa ja katseet on suunnattu kesään 2004. Hankkeilla on
vuorovuosittainen isompi tapahtuma
kesällä, jossa pyritään hyödyntämään
myös paikkakuntiemme ystävyyskaupunkisuhdetta.

Petankkia Bodenin
malliin
Joskus tekee hyvää katsoa hieman omien kuvioiden ympärille ja
tutustua siihen, miten muualla
toimitaan. Siitä voi saada ajatuksia myös oman seuran ja liiton toimintaan. Joukko boulisteja kävi
maaliskuun alkupuolella Bodenissa, Pohjois-Ruotsissa pelaamassa paikallisia hallikisoja. Seuraavassa lyhyt katsaus Pohjois-Ruotsin petankkitoimintaan.
Ruotsin liiton sisällä toimii 8 osin itsenäistä aluejärjestöä. Näistä pohjoisin on Norra Sveriges Bouleförbund,
joka kattaa alueen suurin piirtein
Sundsvallista pohjoiseen. Alueella
toimii 22 seuraa, joissa on yhteensä
n. 650 lisenssipelaajaa (vrt. Suomi).
Alueelta löytyy useampia halleja mm.
Bodenista, Luulajasta ja Uumajasta.
Pohjoisin seura toimii Kiirunassa.
Boden on n. 30000 asukkaan varuskuntakaupunki Tornion korkeudella

Pohjois-Ruotsistakin löytyy kovatasoisia joukkueita. Bodens Petankklubb
on aiemmin pelannut jopa Elitserienissä eli Ruotsin ylimmällä sarjatasolla. Muuttotappio on tehnyt osansa ja
seura putosi viime kaudella ykkösestä ja ottaa nyt vauhtia kakkosdivisioonasta. Ykkösdivarissa pelaavat
Sundsvall ja Nordboule Uumajasta.
Muutakin menestystä löytyy. Bodens
Petankklubb otti mm. hopeaa viime
vuoden naisten duppelissa.

Femma Helsinki
18.-19.4.2003 Tipukisat
78 joukkuetta
1. Mestari ja kaks muuta / Jarmo
Heinonen, Miikka Kouvonen, Mikael
Gripenberg
2. Turku / Tatu Kuusisto, Seppo Lindman, Jari Häkkinen
3. Droppi / Antti Tuukkanen, Hannu
Kaatranen, Pasi Matilainen, Henry
Myyryläinen
4. Mestarit / Olli Sinnemaa, Tuukka
Ylönen, Markus Lähdesniemi

Boden Open –kisat oli hyvin järjestetty ja pelattiin leppoisissa tunnelmissa. Boulisteille tämä korkean paikan harjoitusleiri ei tuonut mainittavaa menestystä, mutta oli piristävä
kokemus. Ruotsin liiton sivuilta löytyy mainiot linkit useiden Ruotsin seurojen kotisivuille. Tsekkaa esimerkiksi www.bodenspetank.com.
Seija Tikka
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Liiton 20-vuotisjuhlat
Tilaisuus pidettiin Hämeenlinnassa
hotelli Cumuluksessa 30.11.2003
ennen syysliittokokousta. Järjestelyistä ja herkullisesta täytekakusta
vastasi Linnan Petanquistit.

Kuusankoskelainen Koski-Kuula
sai kunniakirjan liiton valmennustoiminnan tukemisesta. Seura
antoi hallinsa useaan kertaan liiton käyttöön ilmaiseksi. Kunniakirjan vastaanotti Koski-Kuulan
puheenjohtaja Lasse Ahlroth.
Liittoa onnittelivat mm. linnalaiset Eila Kankare ja Jarmo Pitkäkangas sekä Karhu-Petankin voimakaksikko Paavo Kinnunen ja
Timo Toikka.

Kunniakirjan saivat myös “eläkkeelle” siirtyneet tuomarit Jouko
Ojala, Ole Nyberg ja Matti “Konsta” Huhtakangas.

Kuvia Bodenin petankkihallilta.
Kuvat Jan-Erik Janson

Mikko Melamies, Kimmo
Melamies ja Tapani Lakkala

Staffan Karp

Eero Määttä, Irmeli
Määttä ja Seija Tikka

SP-L ry
PL 196
00251 HKI

Työpaikkaliikunnan Festivaali
Monilajinen suurtapahtuma, jossa
myös petanqueturnaus työpaikkojen
trippelijoukkueille la 30.8.2003
Festivaalipassin hinta on 60 euroa/henkilö.
Maksu sisältää avajaiset, osallistumisen
petanqueturnaukseen, päiväruokailun, iltajuhlan,
päättäjäiset ja festivaalimateriaalin.
Sitovat ilmottautumiset kirjallisena viimeistään
13.6.2003 mennessä:
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Urheilukeskus, 15110 LAHTI
puh. 03-8168760, 03-8168750
fax. 03-8168753
email: festarit@phlu.fi
Lahti Boule ry / Mika Ahonen
puh. 040-5477171
email: mika.ahonen@lpt.fi

KANSAINVÄLINEN MITTUMAARIDUPPELI 19.6.2003
Hämeenlinnassa vanhan linnan kainalossa
klo 19-vaikka aamuun asti
Kilpailumuoto: duppeli, suora cup, putoajille uudet cupit, alkucupit rankataan.
Osanottomaksu ja ilmoittautuminen:
klo 18.30 mennessä 10 e/pelaaja, jatkocupit 4 e/pelaaja.
Huom! Kilpailijat, jotka saapuvat klo 18.30 mennessä, saavat alueen yleislipun, myöhemmin tulleet; samoin huoltoporukat maksavat lipusta 10 e.
Peli-iltana klo 20-21 konsertoi Mamba, myös muuta ohjelmaa.
Palkinnot:
Pääpalkinto on viikon loma Tampereen kylpylässä 26.9.-3.10. täysin
varustetussa kahden makuuhuoneen huoneistossa 4-6 hengelle
... muut: voi sitä tavaramäärää!
Kisapaikalla on Suomalaisen Kaupunkijuhannuksen ruoka- ja
juomateltat puoleen yöhön asti.

Sydämellisesti tervetuloa!
puh. 03-6381933

Linnan Petanquistit ry

sähköposti www.htk.fi/public/petanquistit/

