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Pääkirjoitus

Liittohallitus 2003

Finlandia
Petanque

Puheenjohtaja
Pertti Taipale
Ilomäentie 7 A 11
00840 Helsinki
pk 09-6212123
pt 09-77444822
gsm 050-3374778
fax 09-77444848
isrtoy@saunalahti.fi

Ison ja komean La Mayonnaisen pääkilpailun avoimen trippelin voittaneet
espanjalaiset lähestyivät allekirjoittanutta sähköpostilla. He kertoivat nähneensä Tukholmassa paljon hyviä
suomalaispelaajia ja kertoivat tulevansa mielellään myös Suomeen pelaamaan, jos täällä olisi joku hyvä
trippeliturnaus lähitulevaisuudessa.
Tämäpä johtikin pienoiseen ongelmaan. Mitä heille vastaisi? Tuskin heitä kiinnostaa mikään 6 tai 20 joukkueen pikkutrippeli, jonka voittaja
kuittaa korkeintaan muutaman satasen, kisa on mahdollisesti jossain
"korvessa" jne. Tuskin heitä kiinnostaa myöskään maamme suurin noin
70-80 joukkueen trippelikilpailu, joka
pelataan Pääsiäisenä sisähallissa taitoerot kutistavalla rullailualustalla
yötä myöten. Noin 60 joukkueen SMtrippeliin tai AY-turnaukseen heitä ei
kai edes huolittaisi.
Mikko Jaanu maalaili edellisessä lehdessä kauhukuvia siitä, kuinka tulevaisuudessa joku liiton ulkopuolinen
taho järjestää 3500 petankistin Kesäpäivät. Asiaa puitiin kovasti nettifoorumilla ja todettiin lopuksi, että eihän se mikään kauhukuva oikeasti
olekaan. Jos kuka tahansa saisi sellaisen aikaiseksi, olisi se erinomainen
asia koko lajin ja sitä kautta myös liiton ja sen jäsenseurojen kannalta.
"Kansainvälisiä" isoja turnauksia on
meillä joku aina joskus yrittänyt järjestää, mutta keskimäärin melko heikolla menestyksellä. Pitäisikö jotain
Tukholman mallin mukaista jokavuotista avointa suurtapahtumaa alkaa
miettimään taas oikein useammankin seuran ja liiton yhteistyönä?
Otsikossa olisi hieno nimi tapahtumalle, eikö vain? Nimi on allekirjoittaneen
puolesta vapaassa käytössä, kunhan
tapahtuma on kaikille avoin, se toteutetaan huolellisesti ja hyvässä paikassa sekä liiton suojeluksessa.
Laitetaanpas itse kukin mietintämyssyjen akut lataukseen. Olisi hienoa
toivottaa myös ulkomaisia huippujoukkueita tervetulleiksi “to the Finlandia Petanque 2004”.
JP

Varapuheenjohtaja
Paavo Kinnunen
Satamakatu 9
48100 Kotka
gsm 044-0276395
karhu.petankki@kymp.net

Taloudenhoitaja
Antti Kortela
Vallikatu 9 B 18
02600 Espoo
gsm 040-7624465
akortela
@mail.student.oulu.fi

Hallintoasiat
Riitta Kangas
Helsinginkatu 14 B 49
00500 Helsinki
gsm 050-3854473
riittak@suomi24.fi

PM 2003
Nuorisotoiminta
Mikko Jaanu
Uimarannantie 12
45810 Pilkanmaa
gsm 040-7041258
mikko.jaanu@luukku.com

Koulutusvaliokunta,
tuomaritoiminta
Mika Ahonen
Tapparakatu 7 E 84
15700 Lahti
gsm 040-5477171
mika.ahonen@lpt.fi

Koulutustoiminta
Arto Stenberg
Päkintie 18
28330 Pori
gsm 050-3063939
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
Matinraitti 7 D 42
02230 Espoo
gsm 0400-419371
jari.nieminen
@tietoenator.com

Nuorisovaliokunta
Miikka Kouvonen
Peltolantie 6 C 20
01300 Vantaa
gsm 050-5646750
miikkakouvonen
@hotmail.com

Kati Nieminen
Matinraitti 7 D 42
02230 Espoo
050-5994674
kati.nieminen
@steripolar.fi

Varajäsen
Mika Sallinen Helsinki

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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Suomen Petanquelehti

Kuulustelussa: Pertti Taipale 50 v.

Julkaisija:
Jotta Pertin ei olisi juhlapäivänsä tienoilla tarvinut vaivata päätään puheenjohtajan palstan kirjoittamisella,
päätti toimittajasetä tehdä hänestä
syväluotaavan tutkielman ja haastattelun:

Suomen PétanqueLiitto SP-L r.y.
PL 196, 00251 HELSINKI
Puh. 09-8751449
office1@petanque.fi
http://www.petanque.fi/
NORDEA 101630-77002

Päätoimittaja, taitto, kuvat:
Jukka Pöyry
Painosmäärä: 2000 kpl
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 (noin):
3/2003
4.9.2003
4/2003 27.11.2003
Aineistot: 3 viikkoa aikaisemmin

Kolmossivun
tyttö
Joku kaipasi jotain perinteistä
“kolmossivun materiaalia”,
joten tässä sitä nyt on.
Kuva on tuntemattoman taiteilijan
käsialaa ja löytynyt Internetistä
brasilialaiselta palvelimelta:

http://www.raptor5.hpg.ig.com.br/
jjbinks/asaguez/pages/petanque.jpg

Perustiedot: Syntynyt siis tasan 50
vuotta sitten ja paljasjalkainen helsinkiläinen. Nuoruudessa tulivat tutuiksi mm. Kallion kansakoulu, Helsingin lyseo ja 2. lyseo, Helsingin yliopisto jne. Nykyinen ammatti isännöitsijä. Eronnut kauan sitten, kaksi
tytärtä, Katri ja Vilma, joista ensinmainittu teki Pertistä juuri toukokuun
lopulla isoisän synnyttämällä pojan,
nimi ei vielä tiedossa.
Petanque: Harrastus alkoi 80-luvun
loppupuolella, varhaisimmat kilpailumuistot ovat Lahden Suurhallin ensimmäisistä yöturnauksista. Seura
Tavastia Pallo. Suomen Petanque-Liiton puheenjohtaja 1997-2000 ja
2003-.
Tavastia Pallo: Monilajinen seura,
jonka perinteisiä lajeja ovat aina olleet jalkapallo ja jääkiekko, mutta tällä hetkellä petanque on yksi toimivimmista osa-alueista. Lajeina satunnaisesti myös salibandy, lentopallo
jne., uusina lajeina suunnitelmissa
golf ja laskettelu.
Seuran nimi juontaa helsinkiläisestä
Tavastia Clubista, jonka Hämeen
suuntaan viittava nimi taas juontaa
sen historiasta hämäläisen osakunnan
opiskelijaravintolana. Jalkapallotoiminta alkoi teekkareiden toimesta
vuonna -75, ensin nimellä ½Q (“Puolikuu”) ja muutama vuosi myöhemmin nimeksi vaihtui Tavastia Pallo, toimintaa hieman sponsoroineen ravin-

tolan mukaan. Tällä hetkellä seuralla
on 3 jalkapallojoukkuetta 6. ja 7. divaritasolla ja 2 jääkiekkojoukkuetta
4. divaritasolla. Petankissa seura on
sentään ykkösdivarissa.
Synttärit ja lahjat? “Oli hyvät juhlat ja lahjojakin tuli kivasti, enimmäkseen melko kosteaa sorttia, mutta
myös ihan hyötytavaraa, mm. matkaliput Tavastian 013-turnaukseen
Tallinnaan ja Andalucia Openiin Marokkoon. Liitolta hieno asiakirjalaukku.”
Pertti pääsee matkailemaan myös Geneven MM-kilpailuihin, jossa hän toimii Suomen delegaation johtajana ja
edustaa Suomea kansainvälisen liiton
kokouksessa. Kokouksen esityslista ei
ole vielä tiedossa.
Pitkän tähtäimen suunnitelmat
seuraaville 50 vuodelle? “Jaa-a,
samaa linjaa niin pitkälle kuin tietä
riittää. Enempi sulkapallon puolella
nykyään vaikuttava SP-L:n entinen
puheenjohtaja Tuomo Lintulaakso
yritti houkutella mailan varteen, saa
nyt nähdä.”
Suurin ja eniten korjaamista kaipaava ongelma suomalaisessa
petanquessa? “Liian pienet harrastajamäärät ja nuorison vähäisyys. Tai
olisihan harrastajia melko paljonkin,
mutta pitäisi keksiä konstit heidän tavoittamisekseen paremmin. Monilla
on hieman väärä kuva petanquesta
pelkästään muun kosteamman viihdykkeen oheistoimintana.”
Lahteen? “Totta kai, singeliin, duppeliin ja trippeliin kirkastamaan paria
takavuosien neljättä sijaa. Ammuntakilpailun jätän suosiolla väliin.”
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Maajoukkue kilpailumatkalla Malmössä

Liiton maajoukkueryhmä
osallistui toukokuun 24. ja 25.
päivä Malmön urheilupuistossa järjestettyyn Örestad Open
kilpailutapahtumaan. Mukana
matkalla olivat Jarmo Heinonen, Samuli Kankkunen, Arttu Poikolainen ja Antti Riihikanto sekä valmentajana allekirjoittanut.
Viikonlopun pääkilpailu, sunnuntaina
25. päivä pelattu trippeliturnaus, oli
yksi kolmesta kesän aikana pelattavasta kansallisen tason turnauksesta
Ruotsissa. Maajoukkueelle kilpailu
puolestaan kuului osana mm-kilpailuihin valmistautumista tarkoituksena kohdata Ruotsin parhaimmat pelaajat heidän omalla maaperällään.
Odotuksetkin olivat tietysti korkealla
helmikuisen Ruotsi-maaottelun hyvän
menestyksen jälkeen.

Lauantaina duppelia
Viikonlopun ohjelmaan kuului siis kaksi kilpailua, joista ensimmäinen oli
lauantaina pelattu duppelikilpailu, johon osallistuimme joukkueilla Poikolainen/Riihikanto (Suomi 1) ja Heinonen/Kankkunen (Suomi 2). Pelipaikkana oli Malmön urheilupuistossa
kenttäalue, joka ilmeisesti suurimman
osan vuotta palvelee jalkapallon pelaamista petankin sijaan. Pelipäivän
aamuna vallitsi tyypillinen suomalainen petankkisää sateen putoillessa
tasaiseen tahtiin taivaalta, ja kostea
kenttä vaikutti vahvasti asetuspeliä
suosivalta. Turnauksen pelimuoto oli
ruotsalaiseen tapaan suora cup, ja
kilpailun järjestäjät olivatkin etukäteen rankanneet joukkueemme yli 70
joukkueen kilpailussa toiseksi ja kolmanneksi ykkösrankattujen ollessa
paikalliset Richard Nilsson ja Jonas
Jacobssen.
Ensimmäisen kierroksen pelit selvitimmekin keskitason vastustajia vastaan ongelmitta ykkösjoukkueen voittaessa oman pelinsä suvereenisti 131 lupauksia herättävällä pelillä ja kakkosjoukkueenkin ottaessa hieman
ontuvan 13-7 voiton. Toisella pelikierroksella vaikutti siltä, että vastukset

hieman kovenisivat joukkueidemme
lähtiessä kuitenkin peleihinsä selkeästi ennakkosuosikin asemasta. Sade
oli ensimmäisen pelikierroksen jälkeen lakannut ja pilvetkin häviämässä taivaalta hyvää vauhtia, minkä johdosta kentät alkoivat kuivua nopeasti ja muuttua asetuksen osalta herkemmäksi. Ykkösjoukkueellamme oli
vastassaan teknisesti keskinkertaiselta vaikuttava mutta selvästi rutinoitunut pelipari, joka sai hyvän alun
peliin ottaen pienen johdon ennen
kuin joukkueemme pääsi edes kunnolla peliin mukaan. Vastustajan ampujan erinomainen peli ja kuivuneella kentällä sattuneet muutamat hieman onnekkaat asetukset siivittivät
ruotsalaisjoukkueen selvän tuntuiseen 13-5 yllätysvoittoon. Oman
joukkueemme asetuspeliä kentän
kuivuminen sotki yllättävästi, ja hyvin alkanut turnaus päättyi tylysti
ennen kuin se oli edes kunnolla ehtinyt alkaa. Kaikkien läsnäolijoiden suureksi hämmästykseksi ykkösjoukkueemme pudottanut parivaljakko eteni
lopulta aina koko turnauksen voittoon
asti.
Kakkosjoukkueella oli vastassa kahdesta nuoresta ja lupaavanoloisesta
pelaajasta koostuva joukkue, joka
onnistuikin vääntämään tasaisesti
kanssamme pelin ollessa kymmenen
kierroksen jälkeen niukasti 9-7 meidän hyväksemme. Tämän jälkeen
neljä viimeistä pelikierrosta päättyivät kuitenkin joukkueemme voittoon
ja koko peli siis 13-7 Suomi 2:lle.
Kolmannella kierroksella vastaan
asettui tutunoloisia pelimiehiä aiemmilta pelimatkoilta, mutta ei kuitenkaan vielä aivan Ruotsin huipulta asti.
Joukkue Bill Jönsson/Roger Svensson
aloittikin shokeeraavasti ottamalla
heti ensimmäisellä kierroksella viisi
pistettä karmaisevien virheidemme
jälkeen. Vastustaja pelasikin koko
pelin varsin korkealla tasolla käyttäen röyhkeästi hyväkseen kenttäalustan tarjoamaa mahdollisuutta ampua
tuntuvasti, jopa useita metrejä, ammuttavan kuulan eteen. Emme onnistuneet hhyödyntämään pieniä
mahdollisuuksiamme päästä peliin
mukaan ja jäimmekin pahasti 13-1
ruotsalaisten jalkoihin. Näin duppeli-

kilpailu olikin ohi molempien joukkueidemme osalta huomattavasti aikaisemmin olimme edes osanneet pelätä.
Kilpailujärjestelmään kuului kuitenkin,
että ensimmäiseltä cup-kierrokselta
pudonneet joukkueet pääsivät mukaan ns. B-cupiin ja toiselta kierrokselta pudonneet vastaavasti C-cupiin.
Näin ykkösjoukkueemme osalta pelit
vielä jatkuivat C-cupissa, mutta hieman huonosti motivoituneina pojat
hävisivät Ruotsin maajoukkuenaisten
yhdistelmälle 13-6. Yllättäen naiset
joutuivat kuitenkin vetäytymään kilpailusta yhtä aikaa pelattavan naisten Ruotsi-Tanska -maaottelun vuoksi ja saimme järjestäjien taholta uuden tilaisuuden, jonka käytimmekin
hyväksemme. Ensin voitimme heikkotasoisen vastustajan 13-5, minkä
jälkeen kaadoimme Tanskan maajoukkuetason parin Mikael Laursen/
Brian Shildt Knudsen 13-10 hienon
pelin jälkeen. C-cupin välierässä
käänsimme tiukan väännön jälkeen
4-10 tappioaseman 13-11 voitoksemme erinomaisella iskupelillä, ja finaalissa kaatuivat vielä kakkosjoukkueemme toisella kierroksella pudottamat nuorukaiset 13-5. Näin saimme
lopulta hieman lohtua synkästi alkaneeseen kilpailumatkaan C-cupin voiton muodossa.

Sunnuntaina trippeliä
Sunnuntaina oli vuorossa pääkilpailu
trippeli, jossa oli mukana 53 joukkuetta. Ilma oli aamulla aurinkoinen lupaillen hellettä ja kaikki vaikutti muutenkin erinomaiselta alkulämmittelyistä lähtien. Edellisenä iltana oli tehty päätös, että trippeliin lähdetään
kokoonpanolla Riihikanto/Poikolainen/
Kankkunen ja joukkueemme oli jälleen järjestäjien taholta sijoitettu kakkoseksi ruostalaisyhdistelmän Fredrik Svensson/Magnus Wedel/Roger
Söder jälkeen, minkä johdosta pääsimmekin ensimmäiseltä kierrokselta eteenpäin pelaamatta. Toisella
kierroksella vastaan asettui paikallisen seuran naisjoukkue, jossa ainakin yksi pelaajista oli aiemmin esiintynyt Ruotsin maajoukkuepaidassa.
Vastustajamme oli selvästi jännitty-
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nyt saadessaan vastaansa nimekkään
ryhmämme eikä saanut pelissä juuri
mitään aikaiseksi, joten korjasimme
kylmänviileästi neljän kierroksen jälkeen 13-0 voiton.
Kolmannella kierroksella vastassa oli
tanskalaisjoukkue, joka jo alkulämmittelyn perusteella vaikutti osaavalta
ryhmältä. Saimme hyvän lähdön peliin otettuamme kahden kierroksen
jälkeen 5-0 johdon ja pelimme vaikutti toimivan hyvin. Vastustajan erinomainen asetuspeli ja ampujan ja
välipelaajan välinen pelipaikkojen
vaihto auttoi kuitenkin heitä saamaan
otteen pelistä ja tilanne tasoittui.
Onnistuimme tasaisen väännön jälkeen ottamaan uudestaan johdon 128, vaikka iskupelimme alkoikin hieman ontua. Tässä vaiheessa näytti
siltä, että peli oli kääntymässä minä
hetkenä tahansa meidän voitoksemme. Seuraavalla kierroksella olimme
kuitenkin epäonnistuneet parilla kuulalla ja snadi oli siirtynyt lähelle takarajaa noin 11 metriin, ja vastustajalla oli varsin hyvä pistekuula kentässä parikymmentä senttiä snadin takana. Lähdimme asettamaan pyrkimyksenä saada hyvä kuula kenttään,
koska olimme jo 12 pisteessä. Artun
asetus näytti vielä noin metri ennen
snadia tulevan varmasti pisteeksi sisään, kun viereisellä kentällä harjoittelevien Ruotsin maajoukkuejunioreiden ampuma kuula syöksähti meidän
pelikentällemme ja törmäsi vielä liikkuvaan Artun kuulaan pelaajiemme
tuijottaessa tilannetta epäuskoisina.
Reiluna tekona vastustajamme antoi
Artun heittää kuulan uudestaan, mutta tilanne oli murskannut henkisen
kanttimme pahasti ja vastustaja korjasi kierrokselta kolme pistettä sekä
tilanteeksi 12-11. Pelaajiemme reaktiot kierroksen onnettomuudessa olivat sen verran vahvoja, että ruotsalaisjuniorit häipyivät vähin äänin paikalta ja uskalsivat tulla hakemaan
kuulansa paikalta vasta pelimme päätyttyä.
Viimeiselle pelikierrokselle saimme
koottua uuden puristuksen ja kierros
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etenikin tasaisesti, kunnes kuulatilanteessa 2-2 Samulin isku kontrasi meidän kakkosen pois avaten vastustajalle mahdollisuuden voittoon yhdellä osumalla, eikä sitä onnistunut estämään edes Artun erinomainen viimeinen asetus snadin päälle. Näin
tuloksena oli katkera 13-12 tappio ja
matkalta kokonisuutena tulos, joka ei
vastannut lähellekään niitä odotuksia,
jotka olimme etukäteen sille asettaneet. Tämän jälkeen meidät kaatanut tanskalaisryhmä eteni tosin aina
turnauksen finaaliin asti häviten siellä ykkössijoitetuille ruotsalaisille.

Jälkitunnelmat
Kokemuksena kilpailutapahtumasta
voi mainita sen, että järjestelyt olivat erinomaisella tasolla, ja kaikesta
näkyi, että tavoitteena on tehdä kilpailuista yksi Pohjoismaiden suurimmista. Kilpailutapahtumia viikonlopun
aikana oli useita, sillä avoimen duppelin lisäksi lauantaina pelattiin samalla paikalla naisten Ruotsi-Tanska
-maaottelu sekä junioreiden nelimaaottelu Ruotsin, Tanskan, Saksan ja
Iso-Britannian välillä, ja sunnuntaina
avoimen trippelin ohella myös veteraaniduppeli. Kenttäalusta oli valitettavan helppo, eikä sinänsä vastannut
kansainvälistä tasoa, mikä näkyi yllätyksellisinä tuloksina sekä duppelissa että trippelissä myös Ruotsin
huippupelaajiston osalta. Turnausmuotona suora cup on mielenkiintoinen ja vaatii pelaajilta varsin toisenlaista asennoitumista kuin kotimaisissa kilpailuissamme. Siksi olisikin toivottavaa, että jossain vaiheessa myös
tämä vaihtoehto kilpailujärjestelmänä yleistyisi suomalaisissa kilpailuissa, joissa paljon aikaa tuhlataan usein
tarpeettomaan puurtamiseen. Kilpailujärjestäjän antama takuu vähintään
kolmesta pelistä jokaiselle osallistujalle näytti toimivan tässä tapauksessa hyvin ja jokainen sai myös haluamiaan pelejä itselle sopivalla tasolla.
Veli-Matti Myllymäki

La Mayonnaise Tukholma 13.-15.6.2003
Tapahtumaan osallistui noin 20-30
suomalaispelaajaa, mutta ilman
mainittavaa menestystä pääkilpailuissa. Arttu Poikolainen ja JuhaPekka Siro voittivat yhden 32 joukkueen oheisduppelin.

128 pelaajan singelin voitti Jonas
Jacobsen (Ruotsi) ja 237 joukkueen
trippelin Claude Bezat, Diego Puerta ja Juan Guerrero Durcal (Espanja). Belgian maailmankuulu joukkue
putosi puolivälierissä.

Snadit
Pariisi 2012?
Pariisi on lähtenyt taas kisaan kesäolympialaisten järjestämisestä vuonna 2012. Hakemus oli sisällä myös
vuosien 1992 ja 2008 kisoista, mutta niistä oli tuloksena hopea- ja pronssisijat.
Edellisen kerran Pariisissa on mitelty
olympiatasolla vuosina 1900 ja 1924,
ja asiantuntijat pitävät kaupunkia nyt
ykkösehdokkaana. Päätös tehdään
kansainvälisen Olympiakomitean kokouksessa heinäkuussa 2005.
Jos lajimme kotimaan Ranskan pääkaupunki saa kisat järjestettäväkseen, olisi 2012 luultavasti viimeistään se vuosi, kun viralliseen lajivalikoimaan saataisiin viimeinkin petanque tai joku muu kuulapeli.
JP

Tilastointia ja
suistumisia
Pelitilastojen tekeminen ja jälkeenpäin analysoiminen on ihan hauskaa
ja kehittävää. Liiton nettisivuilta ja
alasivulta Laji/Sekalaiset löytyy parikin erilaista tulostettavaa lomaketta, joilla homma onnistuu. Yhdellä voi
pitää melko tarkkaa kirjaa pelitilanteista ja toisen yksinkertaisemman
avulla on helppo laskea pelaajien onnistumisprosentteja.
SM-sarjan ylimääräisessä karsinnassa Espoossa sattui eräässä pelissä
mielenkiintoinen - tai pikemminkin
säälittävä - kierros, jolla kukaan kuudesta pelaajasta ei onnistunut kertaakaan. Eli lomakkeeseen tuli sillä kierroksella 12 pyöreää nollaa.
Joukkue A aloitti noin 70-senttisellä
etukuulalla, joka merkittiin epäonnistuneeksi, koska vain noin alle puolimetriset aloituskuulat tulkittiin onnistuneiksi. Myös kierroksen loput 11
heittoa olivat epäonnistuneita. Joukkue B töni edessä ollutta aloituskuulaa pari kertaa lähemmäksi ja lopulta
joukkue A sai sillä yhden pisteen.
Mainittakoon, että joukkueessa B pelanneilla oli ennestään yhteensä 39
SM-mitalia... ;)
JP
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Kenttäkysely

KUULA ON

1. Kuka, mikä ja mistä olet, ikä, seura?
2. Kuinka kauan olet harrastanut petankkia ja miksi? Tavoitteesi? Mitä muuta harrastat?
3. Tarvitseeko petankissa fyysistä kuntoa? Mikä on
oma kuntosi ja miten ylläpidät sitä?
4. Onko petankki liian hidasta ja kestävätkö kilpailut
liian kauan? Kuinka tilannetta voisi parantaa?

PYÖREÄ

5. Kuinka paljon tuuri vaikuttaa petankissa? Mitä asian parantamiseksi pitäisi tehdä vai pitääkö mitään?
6. Mikä on suosikkipelimuotosi, mieluisin pelitapa ja
paras pelialusta?

Kommentteja kentiltä

7. Mitä mieltä olet nykyisestä valmennuksen kautta
tapahtuvasta valinnasta liiton edustustehtäviin?
8. Käytätkö Internetiä? Löytyykö sieltä tarpeeksi petankkia? Mitä uutta kaipaisit?
9. Terveisiäkin saa lähettää.

1. Juha Jutila Porista, 38 v,
Petanque Club de Pori.
2. Aloitin 1987 ja lopetin
1995, aloitin uudelleen
2001. Tavoitteeni Suomenmestaruus jossakin pelimuodossa. Muut harrastukset sulkapallo, lentopallo ja
kalastus.
3. Tarvitaan. Oma kunto on
hyvä, sulkapallo on hyvä
kuntoilumuoto.
4. On liian hidasta. 1 minuutin sääntö paremmin
kontrolliin.
5. Ei tuuri vaikuta liikaa.
6. Duppeli. Kova pohja ja
hieman irtosoraa.
7. Sillä tavalla parhaat pelaajat saadaan selville, eli
hyvä systeemi.
8. Käytän ja löytyy tarpeeksi tietoa.
9. -

1. Annikki Saarinen Loimaalta, maailman vanhimmasta paikasta (“Jumala loi
maan”), seura Loimaan Petanque, ikä “50” täyttänyt.
2. Ehkä 7-8 vuotta ja siksi,
että se on hauskaa. Muu
harrastus koiran kanssa
lenkkeily.
3. Tavallaan, vaikkei nyt
hiki päässä tarvitse juosta.
4. Sopii minulle, ei tarvitse
parantaa.
5. Tuurilla on kyllä osuutensa peleissä, mutta eikö se
ole ihan hyvä.
6. Duppeli, kiva kun saa
heittää kolmella kuulalla.
En pidä kovin kivisestä kentästä.
7. En ota asiaan kantaa.
8. Hyvin vähän tulee käytettyä.
9. Terveisiä kaikille Suomen
petankisteille, tutuille ja
tuntemattomille.

1. Kari Huttunen, 39, sairaseläkkeellä toistaiseksi,
Kuopio Petku.
2. Vuodesta 1994. Tavoitteena saavuttaa hyvä olo
pelatessa.
3. Tottakai tarvitsee. Kuntoni on hyvä ja hoidan sitä
lenkkeilyllä.
4. Kyllä on ja kilpailut venyvät usein liian pitkiksi.
Heittoaika 30 s. ja tuomarityöskentely tiukemmaksi.
5. Jonkun verran varmaankin, mutta yleensäkin tuurit taitaa mennä tasan.
6. Trippeli, alkupoulet +
cup. Kova kivituhka, jossa
sopivasti kiviä joukossa.
7. Toivoisin ettei valintoihin
vaikuttaisi liikaa tuttavallisuus.
8. Kyllä käytän ja löytyy
tarpeeksi.
9. Terveisiä etelän pelaajille, että elämää on täälläkin päin Suomea.

1. Arja Ahlroth, 51 v, Kuusankoskelta Koski-Kuula
ry:stä, ammatti ompelija,
seuran sihteeri.
2. 5 vuotta aktiivisesti seuran perustamisesta, sitä
ennen n. vuodesta 1988.
Alussa pihapelinä perheen
kanssa taloyhtiössä ja “tehtaan varjossa”. Tavoite kehittyä aina ja edelleen erityisesti iskuissa. Huovutus
ja kirjonta.
3. Kyllä tarvitaan. Testin
mukaan ikään nähden keskitasoa parempi. Hyötyliikunta, sauvakävely.
4. Ei.
5. N. 30%. Ei voi, kuula on
pyöreä eikä ihminen ole
kone.
6. Trippeli, välipelaaja, kova
+ karkeaa hiekkaa ja sepeliä.
7. Pidän sitä hyvänä.
8. Itse en, muu perhe kylläkin, ja saan sitä kautta
tarvitsemani tiedot. Seuran
sivut ovat hyviä, samoin liiton sivut.
9. Tapiolle, oli kiva olla äiti/
poika-joukkue.

2 • 2003

7

1. Katri Ripatti, 27 v., Kuusankoski, PSC Anjalankoski
2. Kaikki alkoi caravan-alueilla pikkulikkana, Nyt vakavammin n. 5 v. Kehittyä
pelaajana. Oman ravihevosen valmennus.
3. Kyllä oma kunto kohtalainen. Lenkkeillen.
4. Pelit kestää mitä ne kestää.
5. Hyväkin pelaaja tarvii
tuuria. Vaativat kentät tasoittavat eroja.
6. Kaikki käy, cirkel-poule,
kova/kallistukset.
7. 8. En.
9. Kas Kas -joukkueelle +
muille tutuille.

1. Jari “Allu” Alanen, ope,
Mikkeli, 38 v, Droppi Petanque.
2. 3 v, kiva laji. Päästä joskus pelaamaan SM-kisoissa toisenakin päivänä. Kalastus.
3. Toki. Lähes täydellinen,
ylläpidän sitä elämällä varovasti.
4. Noh, ovathan etanatkin
eläimiä! Säännöt!
5. 50%. Ei mitään, tai kielletään tuuripelaajien osallistuminen.
6. Duppeli, kaikki käy, mutta futiskentät on...
7. Näin se pitää ollakin!
8. Kyllä, päivittäin. 3. sivu?
9. Terveisiä Pupelle!

1. Mehmet Güzel, 27
vuotta, IPC.
2. 5 vuotta. Jalkapallo.
3. Kyllä tarvii. Oma kunto
hyvä.
4. Riippuu vastustajasta.
5. Ei mitään.
6. Singeli. Vaikeammat
kentät.
7. Ei nykyistä. Pelaajien
tarvii tuntea toisensa.
8. Käytän. Lupasin auttaa
IPC:tä.
9. Vaimolle ja pikku pojalle.

1. Pekka Koivunen, 62 v,
Karhu-Petankki.
2. 6 vuotta, mukava harrastus, saa tyydyttää kilpailuviettiä.
3. Kyllä. Hyvä. Pelaamalla
ja puutarhanhoidolla.
4. Ajoittain. Aikaraja.
5. 40%. Ei mitään.
6. Duppeli, iskijä, kova ja
kivinen.
7. Parempi kuin aikaisemmin.
8. Kyllä. Kyllä. En mitään.
9. Joukkueille samanlaiset
peliasut ja eri joukkueille
eriväriset kuulat!

1. Arto Brand, kansallinen
tuomari toista vuotta. 40
tuli lasiin viime syksynä.
KOO-VEE:n riveissä on pelailtu.
2. 90-luvun alusta alkaen
olen pelannut. Pelaaminen
alkoi työpaikkajoukkueessa. Omia pelillisisä tavoitteita ei enää ole, kotoista
Käpyliigaa lukunottamatta.
3. Fyysisen kunnon huonous näkyy varsinkin useamman pelikierroksen jälkeen.
Omassa kunnossa ei ole
paljon kehumista. Huonoa
kuntoa ei kannata ylläpitää,
sitä on parannettava.
4. Petankki vaikuttaa varmasti peliä huonommin
tuntevan mielestä todella
hitaalta. Yli 10 tunnin pelipäivät ovat auttamattomasti liian pitkiä. Pelien
nopeuttaminen on vaikeaa.
Ei ole järkeä pelata “sarjatulella”.
5. Varmasti petankissa tuurikin vaikuttaa. Ehkä juuri
ne kivet onkin se, joka petankissa osaltaan kiehtoo.
Jos kentältä otetaan kivet
pois, ei se enää ole petankkia vaan lähinnä keilaamista.
6. Singeli kiehtoo siinä suhteessa, että pelikaveria on
mahdoton moittia. Trippeli
kuitenkin rooleineen on
mieluisin pelimuoto. Kentän
pinnassa pitää olla yllätyksiä tuovaa karheutta.
7. Liiton valmennustoiminta on moneen muuhun lajiin verrattuna “lapsenkengissä”. Valinnat tuovat varmasti panostusta tähänkin
toimintaan.
8. Internetistä löytyy kohtuullisen hyvin tietoa. Parantamisen varaahan aina
on.
9. Pelakkaa hyviä pelejä,
paitsi tietysti meikäläistä
vastaan.

1. Juha "Der Raitis" Raitaranta, isä, ihminen ja insinööri, maailmankaikkeuden älyllisestä keskipisteestä Korsosta, ihminen on
ikuinen, mies ikivanha, TAVASTIA aina ja iankaiken,
amen.
2. n.16 v, huvudtagligen
huvin vuoksi, eikä tuo sosiaalinen kehyskään (varsinkaan Tavassa) huonoimmasta päästä ole. Joku
kaunis päivä olla itsetyydyttynyt omiin suorituksiinsa. Opiskelua, uintia, jalkapalloa ja ennen kaikkea lastenhoitoa ja -ruokkimista
(huom. siis ei ruokkomista).
3. Tietysti. Surkea, kun on
tullut ylläpidosta laistettua
opintojen vuoksi.
4. Ei tietenkään, paitsi puolison mielestä. Josko koittaisi kotiinmenemistä kisojen loputtua.
5. Viimeisimpien tieteellisten tutkimusten mukaan n.
12,83%. Eipä tuolle mitään
tarvitse tehdä, on mielestäni yksi oleellinen elementti petankissa.
6. Trippeli. Alkulohkot ja
kaikki siat pelaa kaikki sijat. Kova, puolikivinen,
epätasaisehko.
7. Eipä juuri omia perskarvoja väräytä.
8. Jou. Jou. Nou, kun nytkin syö jo liikaa aikaa.
9. Myöhästyneet onnittelut
Suomi-petankin ainoalle
painovoimakenttään kuopan aiheuttavalle isälle; Isä
Aurinkoiselle. 50 vuotta ja
50 kiloa liikaa!!

Jatkuu seuraavalla
sivulla ->
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1. Merja Salonranta 43 v. Vantaalta
ja seurani on Larun Petankki.
2. Aloitin vuonna 1999 koska työpaikallani on aktiivista kerhotoimintaa ja
näin petankki-ilmoituksen siellä. Kyse
oli ns. Helsingin Petankkiliigan järjestämästä pääkaupunkiseudun petanquen firmaliigasta, perustimme yksikössämme oman joukkueen ja lähdimme sinne mukaan. Tavoitteenani
on harjoitella aktiivisesti, kerätä kokemusta ja osallistua erilaisiin kilpailuihin, sijoittuakin. Muut harrastukseni
ovat hevoset ja rotukissat.
3. Vaikka petankki ei varsinaisesti ole
fyysinen laji, kyllä tietty peruskunto
täytyy olla. Oma kuntoni lienee ihan
hyvä, lähinnä kävellen ja ratsastaen
tulee ylläpidettyä kuntoa.
4. Vaikka petankin luonteeseen kuuluu tietty ”hitaus”, niin välillä jotkut
pelit kestävät liian kauan. Nykyisellä
vähäisellä kokemuksellani sanoisin,
että pidettäisiin tarkempaa huolta
ajan käytöstä, joka käytetään joukkueen heittovuoroon valmistautumisessa pelin aikana. Sillä usein käytetään liikaa aikaa valmistautumiseen
ja spekulointiin. Mutta miten asiaa
voisi valvoa paremmin, jos itsekontrollia ei ole?
5. Vaikuttaahan se, mutta mitä sille
voi tehdä? Se vaan on asia jota joko
on tai ei ole jonain päivänä. Ehkä taikauskoinen voisi ottaa vaikkapa onnenkäpälän käyttöön?
6. Duppeli, asettaja ja keskikova
kenttä.
7. Tähän en pysty vastaamaan, koska olen vasta tänä vuonna alkanut
aktiivisesti pelaamisen Firmaliigan ulkopuolella.
8. Käytän internetiä, mutta tässä suhteessa melko vähän. Mutta ainakin
kilpailutuloksissa voisi olla mainittuna enemmän joukkueita kun vain sijoittuneet.
9. Onko petankki tosikkojen laji? Välillä ihmetyttää ja vähän harmittaakin tiukkapipot ja jöröjukat. Toivoisin
peliin mukaan vähän enemmän rentoutta, iloisuutta, mukavaa ”herjanheittoa” ja tunnustusta, joskus jopa
vastustajalle, kun tulee hyvä suoritus. Iloista kesää kaikille petankin
parissa ja muutenkin!

Kuinka valitsen kuulat
Kun harrastus lajiin vie mukanaan ja sitä myötä tulee ajankohtaiseksi hankkia henkilökohtaiset, viralliset kuulat, huomaa pelaaja olevansa yllättäen
varsin monimutkaisen yhtälön
edessä. Asia ei olekaan aivan
niin yksinkertainen kuin 6 vapaa-ajan kuulan paketin osto
lähimmästä marketista.
Virallisia kuulamerkkejä on kymmenkunta, jokaisella on vähintään puolenkymmentä erilaista, erikovuisista
ja erityyppisistä metalleista tehtyä
kuulamallia, joista edelleen lähes jokaisesta on periaatteessa saatavilla
noin kymmenen erisuuruista ja parikymmentä eripainoista versiota. Sen
päälle tulee sitten vielä raidoitus, jossa siinäkin yleensä on muutama erilainen valintamahdollisuus. Siis nopeasti arvioiden yli 10.000 erilaista vaihtoehtoa, joista valita. Mikä neuvoksi
tässä tilanteessa?

Peukalosäännöt
Yleisesti puhutaan muutamista peukalosäännöistä:
- asettajalle pienemmät, ampujalle
suuremmat
- asettajalle painavammat, ampujalle kevyemmät
- asettajalle enemmän raitoja, ampujalle sileämmät kuulat
- asettajalle kovat, ampujalle pehmeät tai
- kovalle kentälle pehmeät, pehmeälle kentälle kovat kuulat
Näillä ei kuitenkaan vielä pitkälle valinnassa pääse. Suuremmat kuin mitkä? Kevyemmät kuin mitkä? Koska
kuulia valmistetaan 650 ja 800 gramman lisäksi myös 5-10 gramman välein siltä väliltä olevalla painolla, ja
70,5 mm halkaisijaltaan sekä 80 mm
halkaisijaltaan olevien kuulien lisäksi
on saatavilla myös kaikkia välikokoja, on oltava jotain muitakin kriteereitä valintaan kuin edellä mainitut
yleisohjeet. Lisäksi on helppo kentillä todeta, että itse asiassa äärikokoja käytetään tuskin koskaan. Yleisin
maailmassa käytetty kuula on sileä,
74 mm halkaisijaltaan ja painaa 700
grammaa. Siitä pieniä variaatioita
kumpaankin suuntaan sekä painossa
että halkaisijassa, niin löydetään 80%
maailmassa (myös Suomessa) käytetyistä kuulista.

Kuulan halkaisija tärkein
Ratkaisevin tekijä kuulan valinnassa
on heittäjän oman käden koko. Koon
mittaamista varten on kehitetty Ranskassa useita erilaisia mittaustapoja,
jotka antavat keskenään lähelle saman vastauksen, vaikkakin painottavat hieman eri tavoin esimerkiksi sormien pituutta suhteessa kämmenen
kokoon. Ranskalaisen petanque-koulun kehittämä yksinkertainen mittaustapa on mitata etäisyys sormet
suorina heittokäden keskisormen
päästä peukalon ja ranteen liittymäkohtaan. Tämän mitan perusteella
asiantunteva kuulakauppias osaa kertoa käden kokoon sopivan kuulan
koon.
Mittauksen antamaa kokoa voi halutessaan muuttaa millillä suuntaan tai
toiseen mikäli haluaa painottaa ampumista tai asetusta. Kovin suuriin
kokomuutoksiin ei ole suositeltavaa
mennä. Liian suuri kuula on heitettäessä mahdoton hallita; se lipsahtaa
kädestä irti helposti liian aikaisin, eikä
siihen saa asetettaessa kunnon kierteitä. Liian pieni kuula taas häviää
käden sisään ja senkin hallittavuus on
huono.

Entä kuulan paino?
Mitä kevyempi kuula, sitä herkemmin
se muuttaa vierintäsuuntaansa maan
epätasaisuuksiin osuessaan. Toisaalta kevyempää kuulaa on kevyempi
heittää, joka pitkän pelipäivän aikana sekin tulee tärkeäksi tekijäksi jaksamisen kannalta. Sinänsä kuka tahansa kyllä jaksaa heittää myös 800
grammaa painavan kuulan kymmeneen metriin, mutta mitä enemmän
voimaa heittoon joutuu käyttämään,
sitä enemmän heiton tarkkuus kärsii, jos pelaaja ei ole harjoitellut tätä
varten.
Painavampi kuula jyrää alleen pienet
maan epätasaisuudet ja jatkaa alkuperäiseen suuntaansa vakaammin.
Painava kuula ei myöskään lähde liikkeelle pienistä hipaisuosumista vaan
vaatii kunnon iskun siirtyäkseen paikaltaan. Näin ollen asettaminen suosii jonkin verran painavamman kuulan käyttöä kuin ammunta.
Aloittelevalle pelaajalle, ja pelaajalle, joka käytännössä useimmiten sekä
ampuu että asettaa ja haluaa myös
kehittyä molemmissa, täytyy suosi-
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tella kuitenkin ns. ”normaalipainoista” kuulaa, eli noin 690-720 g painoista kuulaa. Tätä painavammat ja
kevyemmät kannattaa jättää erityiseen käyttöön, eli pelkästään ampumiseen tai pelkästään asettamiseen
ja pelaajalle, joka jo tietää varmasti
juuri tällaiset haluavansa.

Raitaa vai ruutua?
Kohtuus on aluksi paikallaan myös
raidoituksen suhteen. Kuula, joka on
täysin sileä tai jossa on kevyt, 1-2
raidan raidoitus, soveltuu sekä ammuntaan että asetukseen eikä aiheuta haittaa kummankaan harjoittelulle. Täysi raidoitus sitten sille, joka todella tietää juuri sen haluavansa. Voimakkaasti kokonaan ruuduiksi asti
raidoitettu kuula mahdollistaa tiukkojen kierteiden käytön, mutta sellaiseen kuulaan tottumattomalle aiheuttaa yllättäviä lopputuloksia heitoissa. Heiton virheet korostuvat.

Pitoa vai ei?
Kuulissa käytetty metalliseos voi olla
ruostuvaa tai ruostumatonta. Ruostuvan kuulan pinta muuttuu käytössä ruostumatonta kuulaa karheammaksi, jolloin siihen saa voimakkaamman pidon. Tällöin etenkin asetuksessa saadaan aikaan voimakkaampia
kierteitä. Jotkut taas, etenkin jotkut
ampujat, toivovat kuulan pinnalta
liukkautta jotta se irtoaisi mahdollisimman puhtaasti kädestä heittohetkellä. Joidenkin kuulien pinta tulee
kuluessaan liukkaammaksi kuin toisten. Haluttu tuntuma kuulan pintaan
on hyvin pelaajakohtainen asia. Jollekin pinnan tietty karheus on äärettömän tärkeä ominaisuus kuulassa,
toinen taas heittää lähes millä kuulilla tahansa edes huomaamatta kovin
merkittäviä eroja. Kysymys lienee
osittain kämmenten tuntoaistin herkkyydestä, osittain mentaalisesta tekijästä ja osittain tottumisesta ja pelaajan omasta heittotekniikasta.

Pehmeä vai kova?
Metalliseos voi myös olla pehmeää tai
kovaa. Vaihtelu kovuusarvoissa on
110-140 kg/neliömillimetrillä. Kovat
kuulat kestävät sepelilläkin pelaamista, pehmeämmästä kuulasta merkinnät hakkautuvat nopeammin pois.
Pehmeä metalli mahdollistaa helpommin ampuvan kuulan jäämisen peliin.
Lisäksi on saatavilla kuulia, joiden
onton kupin sisäpuolelle on tehty erityismuotoilu, joka saa kuulan käyttäytymään ikään kuin sen metalliseos olisi pehmeämpi kuin se todellisuu-
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dessa on (VMS-merkkinen kuula).
Uusin kuulatyyppi taas on valmistettu käsittelemällä metallin molekyylirakennetta jotta se käyttäytyisi mahdollisimman pehmeän kuulan tavoin
(OBUT Match+).
Pelialusta vaikuttaa myös valintaan.
Perusperiaate on, että kovalla alustalla käytetään pehmeämpää ja pehmeällä alustalla kovempaa kuulaa.
Pehmeä kuula vaimentaa kovan alustan aiheuttamia kuulan kimpoamisia,
ja vastaavasti kovempi kuula liikkuu
pehmeämmällä alustalla herkemmin.
Metallin kovuuden vaikutuksen todennus ja sen todellisen merkityksen suuruuden arviointi vaatisi tarkempia tieteellisiä tutkimuksia, joita ilmeisesti
Ranskassakaan ei vielä ole tehty.
Ammunnassa pehmeä kuula jää paremmin peliin, koska se pienen pienellä joustollaan vaimentaa kimpoilemista.
Muun muassa maailmankuulu pelaaja, moninkertainen maailmanmestari, ranskalainen Phillippe Quintais kulkee kilpailumatkoillaan kahden erilaisen pelikuulasarjan kanssa valiten
pelin kuulat alustan ja peliroolinsa
mukaan.

Onko erivärisiä kuulia
saatavilla?
Ostettaessa kuulan pinnassa saattaa
olla ruostumista estävä suojaväri,
joka kuluu nopeasti heitettäessä pois.
Musta kuula ei siis muutaman pelin
jälkeen välttämättä enää ole pinnaltaan lainkaan musta. Pieniä eroja
kuulien metalliseosten väreissä on,
mutta ainoa oleellisesti muista poikkeavan värinen kuula on Integralemerkin pronssista valettu kuula.

Hinta
Valmistuksessa käytetty metalliseos
on se tekijä, joka eniten vaikuttaa
kuulan hintaan. Pehmeät kuulat ovat
keskimäärin kovia kalliimpia, ruostumattomat taas kalliimpia kuin ruostuvat. Kuulien hinnat vaihtelevat noin
60 eurosta 250 euroon kolmelta kappaleelta.

Kuulien valmistajat
Käsittelemättä on kuulien eroista
enää ainoastaan valmistajan merkitys. Kaikki virallisiksi kilpailukuuliksi
hyväksytyt kuulat valmistetaan Ranskassa. Yli 85 % maailman markkinoilla myytävistä kuulista valmistetaan
OBUT-tehtaalla. Markkinoiden van-

himpien ja suurimpien merkkien
OBUT:in ja JB:n yhdistymisen myötä
suuria valmistajia edellä mainittujen
lisäksi ovat mm. Integrale, joka on
erikoistunut Lyonnaise-kuulapelin
kuuliin ja valmistaa rinnalla myös
petankkikuulia, sekä VMS joka taas
on erikoismetallien hienovaraiseen
käsittelyyn erikoistunut yritys joka sivutuotteenaan valmistaa myös petankkikuulia.
Joillekin pelaajille tietty kuulamerkki
on tärkeä, aivan kuin joillekin autoilijoille tietty automerkki on se ainoa
oikea. Kaikki nämä ranskalaiset tehtaat ovat kansainvälisen lajiliiton hyväksymiä välinevalmistajia, valmistusprosessi on säädelty ja sitä valvotaan, se tuottaa tasalaatuisia kuulia
joille tehtaat antavat takuun 1-3 vuotta. Mikään merkeistä ei myöskään
yleiseltä hintatasoltaan poikkea olennaisesti muista.

Market-kuulien ja virallisten kuulien ero
Marketeissa ja huoltoasemilla kuuden
kappaleen pakkauksissa myytävät
halvat vapaa-ajankuulat on useimmiten valmistettu Kaukoidässä, niissä on
käytetty halpoja metalleja ja niiden
tasapainotus saattaa olla olematon.
Lisäksi kuoren vahvuus vaihtelee ja
on yleensä n. 2mm kun kunnon virallisissa kuulissa vaippa on n. 7-9mm
vahva. Painon saavuttamiseksi Kaukoidän kuulissa voi täytteenä olla jätettä, hiekkaa, vettä tai hitsattuja
metallikappaleita ja saman sarjan
kuulien keskinäinen paino saattaa
vaihdella. Lisäksi niiden pinnoite usein
rikkoutuu ikävästi. Kuulien halkaisijakaan ei ole määritelty.
Kunnon kuulat ovat rakenteeltaan
ontot eikä niissä saa olla sisällä niiden liikkeeseen vaikuttavia aineita.
Kunnon kuulia hankkiessasi oleellista
on se, että kuulat nimenomaan ovat
viralliset, kansainvälisen lajiliiton hyväksymät, sekä valmistaja että tyyppimalli.

Lisätietoja
Lisää tietoa kuulista ja juuri sinulle
sopivat kuulat saat Pelivälinemyynti
SNADI:sta, Oulunkyläntie 3, Helsinki, puh. 0400-967467.
Kotisivuilta www.snadi.com löydät
mm. paitsi lisää tietoa kuulista myös
ohjeet käden koon mittaamiseen.
Päivi Lehtonen-Palmqvist
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Kamera kiertää

Sääntöjä sääntöjä...

Tunnelmia arktisen
alkukesän kilpailuista

Rankkaaminen
ja sijoittaminen
Joillakin osa petankin viehätystä tuntuu olevan myös arpatuuri ja sen
avulla mahdollisesti satunnaisesti saavutetut hyvät tulokset. Ensin päästään onnella helppoon lohkoon ja sitten vielä jatkocupissakin arpa suosii,
antaen joka kierroksella vastaan sen
heikoimman jäljellä olevan joukkueen. Puhdas arvonta sallittakoon rennommissa epävirallisissa turnauksissa, arvotaanhan niissä usein jopa
joukkueetkin, mutta oikeisiin urheilukilpailuihin se ei oikein sovi.
“Pelimuodon on taattava mahdollisimman oikeat voittajat”.
Teoriassa paras voittaa aina melkein
millä pelimuodolla tahansa. Mutta
muillekin joukkueille pitäisi antaa
mahdollisuus päästä mahdollisimman
oikeille sijoille. Jos esimerkiksi toiseksi
paras joutuu pelaamaan parasta vastaan jo ennen finaalia, ei se voi saada sille kuuluvaa hopeamitalia, jne.
Tilannetta pystyy parantamaan oikeilla sijoituksilla, eli estämällä sen, että
parhaat joukkueet joutuisivat karsimaan toisiaan jo alkukierroksilla.
“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.”
Kun kilpailu aloitetaan sarja- tai poulelohkoina, on hyvä ja usein käytetty
tapa nimetä lohkoja vastaava määrä
ennakkosuosikkeja ja sijoittaa ne eri
lohkoihin. Tästä on jatkoonpääsyn
kannalta hyötyä myös heikommille
joukkueille, koska samassa lohkossa
ei voi olla kuin korkeintaan yksi tosi
kova joukkue.

Pienemmissä ja PR-kilpailuissa rankkauksen voi ihan hyvin tehdä ns.
“pärstäkertoimen” perusteella. Kun
rankkausta tekevässä juryssä on
mukana lajia ja pelaajia hyvin tuntevia henkilöitä, ei epäselvyyksiä ja jälkinurinoita yleensä synny. Järjestäjällä on täysi oikeus nimetä ennakkosuosikkeihin myös yksi oman seuran
tai paikkakunnan kovin nyrkki, vaikka joukkue ei välttämättä valtakunnan tasolla kovin menestynyt olisikaan. Lisenssikilpailuissa kannattaa
katsoa vähän tarkemmin säännöissä
mainittuja virallisia arvopistetilanteita.
“Cup-systeemissä joukkueet arvotaan
kerran valmiiseen kaavioon ja sen
jälkeen edetään kaavion mukaisesti.
Jos joukkueita ei ole kaavioon sopivaa tasamäärää, jätetään tyhjät paikat ensimmäiselle kierrokselle. Jos
kilpailu aloitetaan suoraan cup-muotoisena, on suositeltavaa sijoittaa 2,
4 tai 8 jne. ennakkosuosikkia siten,
että ne eivät voi kohdata toisiaan
ennen finaalia, välieriä tai puolivälieriä jne.”
Jos kilpailu on aloitettu lohkomuotoisena ennen cup-systeemiin siirtymistä, katsotaan lohkojen ykköset sijoitettaviksi ennakkosuosikeiksi. Eli niille
pyritään mahdollisuuksien mukaan
arpomaan ensimmäiselle kierrokselle vastaan kakkosina lohkoista jatkoon päässeitä. Jos osa joukkueista
pääsee suoraan toiselle cup-kierrokselle, tulee tässä suosia lohkojen ykkösiä.
Merkittävin uudistus säännöissä mm.
SM-kilpailujen kannalta on valmiin
kaavion mukaan eteneminen cupsysteemissä. Tämä helpottaa hieman
kilpailujen järjestäjien urakkaa ja
ehkä nopeuttaakin kilpailuja, kun joka
kierroksella ei enää pelata korttia.
JP
Kursivoidut lainaukset ovat Suomen
Petanque-Liiton kilpailusäännöistä.

Allekirjoittaneen ulkokilpailukausi alkoi Riemukaaren duppelissa Kärkölässä. Puissa ei ollut vielä lehtiä, mutta
sää oli ihan kiva. 11 joukkuetta arvottiin kahteen lohkoon ilman sijoituksia ja tietenkin siinä kävi niin, että
näppituntuman ja pärstäkertoimen
perusteella kuudesta parhaasta joukkueesta noin 5 oli siinä meidän lohkossamme. Siksi kohtalona oli putoaminen lohkon kolmosena. B-sarjan
alkamista olisi pitänyt odotella tunti
tai jopa pari, joten keksimme lähteä
ajelemaan Tamperelle, katsomaan
siellä pelattavaa lisenssitrippeliä.
Tampere-trippeliin oli osallistunut 16
joukkuetta ja paikan päälle saapuessamme pelattiin puolivälieriä. Taivaalle ilmestyi pilviä ja alkuillasta satoikin hieman. Toisessa välierässä pelasi maajoukkuemiehiä, hitaasti mutta
ihan tasokkaasti. Pelin oltua puolentoista tunnin vääntämisen jälkeen
noin 6-5 päätimme lähteä kotimatkalle. Jälkeenpäin kuulin, että peli oli
kestänyt peräti 3 tuntia. Varsinaisesta hidastelusta ei liene ollut kysymys,
sillä kierroksia kerääntyi 19, joka on
ihan ennätysluokkaa.
Seuraavana viikonloppuna oli EPAtrippeli Espoossa, jossa arvonta meni
taas vähän samaan tapaan epätasaisesti kuin Kärkölässäkin. Vettä satoi
ja oli melko kylmää. Taas viikko
eteenpäin samassa paikassa pelattiin
SM-sarjan ylimääräinen karsinta ja
sääkin oli ihan se sama.
Seuraavana torstaina Helsingissä oli
Baltique Duppelissa runsaasti joukkueita. Sää oli poutainen mutta illemmalla taas melko viileä. Sunnuntaina
Kuusankoskella pelattiin lisenssiduppelia, aamulla vähän satoi ja kylmä
tuuli oli taas riesana. Oman joukkueeni kaksi ensimmäistä peliä sujui nopeasti ja voitokkaasti, mutta seuraava jatkopeli ennätyksellisen 5 tunnin
ja 35 minuutin odottelun jälkeen oli
jo huonompi.
Taas viikko eteenpäin ja SM-sarjan
ensimmäinen pelipäivä Kotkassa.
Sama sää kuin ennenkin, vähän sadetta ja melko kylmää. Koskahan se
kunnon kesä alkaa?
JP
Viereisellä sivulla sekalaisia kuvia alkukesän sekalaisista turnauksista.
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PETANQUE SM
1.-6.7.2003 Lahti
Matkustajasatama
http://www.petanque.fi/sm/2003/

TERVETULOA!
Tapahtuman johtaja
Jukka Pöyry
050-5963855

Kilpailupäällikkö
Jallu Nieminen
0400-419371

Tuomarin alkupuhuttelu Baltique Duppelissa

Aakkosellinen selviytymisopas SM-kisaviikolle
Ajanpeluu - Eiköhän unohdeta tuo

Lisäpisteet - Ne pisteet, joilla pelit

Singeli - Me, myself and I... tässä

taktinen ase ja jätetään se pikkukisoihin.

voitetaan, joten käytä tilanteet hyväksesi!

Ammuntakisa - Yleisöön mene-

Maajoukkuemiehet - Porukka,

vä tapahtuma, joten muista askelkuviot! Hommaa avustajaksi joku isokenkäinen, joka tallaa alueen tasaiseksi. Vinkki viime vuoden finaaleista: älä iske vaan roikota kaarella, sillä ammuntakisan tehtävät eivät oikein suosi matalia iskukaaria.

jonka päänahkoja aika moni haluaa
metsästää.

pelimuodossa pahin vastustaja sijaitsee yleensä omien korvien välissä. Kisaviikon aloitus, hyvä päästä kokeilemaan kenttiä, koeta päästä pitkälle. Taktiikassa tärkeintä on onnistuminen, mutta pitää pyrkiä pelaamaan
rohkeasti.

Majoitus - Kannattaa myös harki-

Arvonta - Kuitenkin todellisuudessa se ratkaiseva este menestykselle:
”Mutta kun se tuleva Suomen mestari tuli vastaan ekalla cup-kierroksella.”

ta tarkaan, kenet ottaa asumaan samaan huoneeseen tai mökkiin. Väärät kämppäkaverit voivat vaarantaa
terveytesi ja kisamenestyksesi.

Snadi - Tarpeellinen varuste, varaa
mukaasi useita. VMS-snadin käyttö
kiellettiin Ruotsin mestaruuskisoissa
viime vuonna tapahtuneiden tapaturmien takia.

Miss Petanque - Kyllä jokaisessa kunnon tapahtumassa pitää olla
oma missikilpailu. Muista äänestää!

Suomalainen jättö - Vastusta-

Baari - Sieltä saa mm. vettä, kahvia, limonaatia ja tuoremehua.

Cup-kaavio - Raaka pudotuspelitapa, ensimmäisen tappion jälkeen
voi siirtyä edellämainitun puolelle.

Mitta - Tarvitaan usein, joten pidä
mukanasi. Näkötesti optikolla ennen
kisoja on halpa ja nopea. Lisäksi se
ehkäisee tarpeettomia mittauksia. Kisaveikkaus: mikä on suurin ero, jonka tuomarit joutuvat mittaamaan?
Neljäs - Se kaikkein harmittavin si-

Duppeli - Ehkä se hauskin pelimuoto. Luultavasti kisojen parhaat pelit
pelataan duppelina.

Eväspussikisa - Se legendaarinen ex-mutis, jossa on maistuvat palkinnot.

Fanny - Vähän noloa, jos ei saa pelissä yhtään pistettä. Onneksi tulosta
ei silloin kuuluteta.

Heittotekniikka - On sitä mitä
on, nyt on pakko keskittyä vain pelaamiseen. Olisiko pitänyt jossain vaiheessa talvella ja keväällä vähän treenata?

joitus, jota kannattaa välttää. Niin lähellä palkintopallia, mutta ei ihan kuitenkaan.

Osuminen - Joskus niin helppoa
ja joskus sitten ei. Muista, että kuula
on rantapallon kokoinen!
Palaminen - Koska kisojen ajan
paistaa aurinko kirkkaalta taivaalta,
niin muista ottaa aurinkorasvaa mukaan. Viikon alussa auringossa kärventyneet jalat eivät tunnu kivoilta.
Poikolainen - Kestosuosikki, eli
varma sijoituskohde voittajavedossa.
Pukeutuminen - Joukkueella pi-

Juominen - Voi käyttää kirkasta
vettä tai kirkasta yhdistettynä urheilujuomaan. Muunlaiset tankkausjuomat voivat aiheuttaa väärinkäytettynä heittojen hajontaa. Jekku on ollut
suosittu tankkausjuoma pelimatkoilla Ruotsissa.
Kaari - Se heiton elementti, joka
laskee yleensä radikaalissa suhteessa lähestyttäessä finaalipelejä.
Kansainvälinen jättö - Vastustajan kuula isketään pois rautaiskuna ja iskukuula jää kentälle.

Kestävyys - Pysyy pidempään pelikentän kuin terassin puolella. Tai sitten päinvastoin.

tää olla yhtenäinen peliasu, joten kisapaidat varmaan tekevät taas kauppansa tänäkin vuonna.

Rinki - Tuomareiden tämän kevään
lempiaihe, eli muista pyyhkiä se vanha rinki sieltä kentän toisesta päästä.

Ruokailu - Suosittelen mahdollisimman rasvaista ateriaa pelien välillä. Näin pystyt varmistamaan tulevalle vastustajallesi mukavan pelihetken.

Sade - Huuhtoo pölyn pois kentiltä.
Tänä vuonna on tarjoutunut useita
mahdollisuuksia harjoitella sateessa
pelaamista.

jan kuula jätetään rauhaan, eli ei isketä tai isketään ohi.

Tasoittelu - Ne laajat kivettömät
läikät, joita ilmestyy kentille, mutta
joihin kukaan ei tunnu saavan kuulaansa alas.

Trippeli - Viikon pelillinen huipentuma, tai sitten ei. Ainakin kenttien
pitäisi olla tuttuja, joten niitä ei voi
syyttää heikosta menestyksestä. Nyt
nähdään, kenellä riittää sekä fyysistä että henkistä kestävyyttä.
Tuomarit - Nuo seeprat ja viirupöllöt mustavalkoisissa paidoissa.
Hups, eikun siis kunnon miehet liiton
siisteissä asusteissa. Muista kärsivällisyys tuomaria odottaessa: heitä on
vähän ja meitä pelaajia on paljon.
Ukkonen - Tuttu vieras kisaviikoilla. Pitääkö kisalogo sen poissa taas
tänä vuonna?
Vihkomies - Mies, joka on vihko
kädessä kirjaamassa ylös onnistumisia ja epäonnistumisia päänpudisteluiden kera, eli yleisen sarjan maajoukkevalmentaja Myllymäki.

Yöunet - Jos ei omaa tarvittavaa
kestävyyttä, niin bailausta olisi viikolla
syytä vähentää. Muuten voi trippelissä ihmetellä oman suoritustasonsa
alhaisuutta.

Älämölö - Esiintyy alussa kannustuksena kentällä ja katsomossa, mutta voi muuttua pikaisesti älämölöksi.
Ilmiö liittyy nestemäiseen tankkaukseen.
Konkari
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Virtuaalipetankkia

PETANQUE MANAGER
Internetissä on voinut manageroida
virtuaalisia petankkijoukkueita huhtikuusta alkaen. Suomi on ollut edelläkävijä monessa tähän maailmanlaajuiseen tietokoneverkkoon liittyvässä asiassa, niin myös tälläkin kertaa.
Pelin on toteuttanut turkulainen Kimmo “Simplify” Keränen.

Muilla mailla on omat haastesarjansa
ja tätä kirjoitettaessa mukana oli
kaikkiaan noin 432 manageria 27
maasta. Lisäksi uutuutena mukaan on
tullut kansainvälinen haastesarja, johon kaikki voivat luoda toisen joukkueen, niitäkin oli jo noin 79 kappaletta.

Kuka tahansa voi tehdä itselleen käyttäjätunnuksen ja luoda joukkueen
systeemiin. Oikeaa nimeään ei tarvitse antaa julkiseen tietoon ja monen managerin henkilöllisyys onkin
siksi tuntematon. Mutta aktiivisimmat
managerit kyllä tuntevat toisensa
mm. systeemiin sisältyvän keskustelufoorumin ansiosta.

Varsinaisesti pelaamaan ei systeemissä pääse, managerit vain määrittelevät joukkueidensa ominaisuudet ja
pelistrategian ja voivat tehdä yhden
haasteen päivässä. Siitä eteenpäin
homman hoitaa ohjelma satunnaislukugeneraattorin tahdittamana. Yksittäisessä pelissä voi tapahtua melkein mitä tahansa, mutta pitkässä
juoksussa joukkueet asettuvat paremmuusjärjestykseen melko tarkkaan ominaisuuksiensa ja strategiansa onnistumisen mukaisesti.

Ensin pelattiin kotimaista haastesarjaa. Alkuunsa vahvoilla olivat mm.
PenaK:n Peek, JouniH:n Vita Brevis
ja Veikon Viru Valge. Sitten Mixeri onnistui tekemään vahvan joukkueen
Mix It Up ja nousi kärkeen, kunnes
Sami onnistui joukkueellaan vieläkin
paremmin ja pitää nyt ykkössijaa.
Virtuaalista SM-sarjaakin on jo ehditty
pelaamaan. Runkosarjan voitti Simplifyn isäntäjoukkue Kunikunda, mutta hän luovutti paikan seuraavaksi sijoittuneelle Mix It Up:ille. Muilla pudotuspeleihin oikeuttavilla sijoilla olivat Viru Valge, Myyryläisen Dream
Team, Peek, Jarin Drop and Go ja
Marton Kissa Vieköön. Divarin voitti
Allun Suossa Ollaan.

Kyseessä on systeemin ensimmäinen
tavallaan protoversio. Moni asia toimii hyvin, mutta ongelmakohtiakin on
paljon. Simplifyllä on työn alla kakkosversio, jossa ongelmia lienee korjattu ja runsaasti toimintoja lisätty,
pelistrategian voi laatia paljon monipuolisemmin, valittavana on paljon
erilaisia kenttiä jne...
Peliin voi ja kannattaa tutustua osoitteessa:

http://www.petanquemanager.net/
JP

http://trankila.free.fr/
Netissä pääsee pelaamaan myös ihan heitto kerrallaan singeliä
tietokonevastustajan
kanssa esimerkiksi
tällä ranskalaisella
palvelimella.

Suomen
Petanquelehti
10 vuotta sitten
Puhetta paskahuusista, kun peli katoaa käsistä, kun tieto ei kulje...
Sääntöjä, sääntöjä ja sääntöjä olivat vuonna 1993 kolme suosituinta artikkelin teemaa SP-L:n jäsenjulkaisussa. Varpaiden ja polvien
näkymisen, ajankäytön sekä kuulien laadun tarkkailun lisäksi hehkutettiin myös vantaalaisesta tuhkimotarinasta kaupungin rakennettua
Pétanquepuiston huoltorakennuksineen Kuulankierittäjien käyttöön.
Tiedon kulku pelaajille tökki ja MMkisoihin lähtivät Eriksson, Eriksson,
Gullichsen sekä Pelletier, Pelletier,
Wallin.
Tutut aiheet, tutut paikat ja tutut
nimet vielä kymmenen vuoden kuluttuakin, mutta yksi asia oli toisin.
Nimittäin SM-kilpailuja ei pelattu viikon putkena kansanjuhlan tapaan,
vaan kuhunkin erilliseen tapahtumaan pidettiin aluekarsinnat ja samalla karsittiin myös MM-paikoista. Aluekarsintojen voittajien nimilistalta löytyvät kuitenkin tutut nimet mm. Arttu Poikolainen, Jari
Häkkinen, Marko Aalto sekä Jarmo
Heinonen - kaikki edelleen vahvasti pelissä mukana.
Kuulien käskyttämisessä, noista itsellekin muistorikkaista ja menestyksekkäistä päivistä, on kehitytty
melkoisesti. Suuret karismaattiset
ajattelijat ovat sen sijaan siirtyneet
pelikenttien parrasvaloista varjoon
jättäen jälkeensä henkisen aukon.
Tämän tyhjiön täyttymistä odotellessamme pyöritelkäämme mielessämme vaikkapa Mikko Haljoen
tekstiä vuodelta 1993: "Jos peli on
tylsää, kiukuttaa. Kiukuttelu on lapsellista. Mutta ainoastaan tulemalla oikein lapselliseksi, suorastaan
lapseksi jälleen, voi saavuttaa peliilon. Ja kun on sen saavuttanut, voi
kehittyä, jotta voisi taas alkaa taantua. Se on tylsää, mutta loogista."
MTT
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Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tulevia
suuntaviivoja
Liiton voimassaoleva ohjaaja- ja valmentajakoulutusjärjestelmä perustuu
yhteiseurooppalaiseen viisiportaiseen
tasojärjestelmään. Järjestelmän periaatteina on, että liikuntajärjestöt
vastaavat vapaaehtoiskoulutuksesta
tasoilla I - III. Koulutusta toteutetaan
lajikohtaisesti yhteisten raamien pohjalta. Tasot IV - V ovat ammatillista
koulutusta ja sitä tarjoavat urheiluopistot, ammattikorkeakoulut ja Jyväskylän yliopisto.Toistaiseksi SP-L on
määritellyt vain kaksi ensimmäistä tasoa. Näitä korkeammat tasot voidaan
varmaan suunnitella siinä vaiheessa,
kun tämän lajin parissa on siirrytty
täysammattilaisuuteen.

esimerkiksi: opettaminen ja taidon
oppimisen perusteet, fyysisen harjoittelun perusteet ja psyykkisen valmennuksen perusteet.

Kurssien sisällön muodostavat soveltuvat asiat yleisistä valmennuskursseista ja petankin lajikohtaiset teemat. Koska liittomme resussit ja omien kouluttajiemme osaaminen on rajallista niin tarkoituksena on sopia
yhteistyöstä jonkun urheilukeskuksen
kanssa, jolloin kurssit voidaan järjestää vaikka viikonloppuisin kunnollisissa tiloissa ja kouluttajina toimivat todelliset asiantuntijat. Tasojen sisältö
on osittain vielä auki, koska tulevaisuudessa hallitukselle tuleva esitys
tehdään koulutus- ja valmennusvaliokuntien yhteistyönä. Tarkoituksena
on käydä läpi noiden yleisten valmennuskurssien sisältöä ja poimia sieltä
petankille tärkeitä asioita. Auki olevia asioita ovat esimerkiksi erot petanqueohjaajan ja -valmentajan toimenkuvissa. Onko petanqueohjaajan
pääasiallisena tehtävänä valmentaa
toisia pelaajia, vai opettaa lajia uusille pelaajille? Muissa liitoissa ohjaajan toimenkuvana on yleensä opettaa lajin perusteita uusille tulokkaille. Tässä alustavat kuvaukset valmentajakurssien sisällöistä:

Tekeillä olevaa koulutusmateriaalia

I-Taso
Lajikohtaisena pääteemana on yksilöön kohdistuva valmentaminen ja sisällön muodostaa pääasiassa petankin heittotekniikka. Tämän tason yleisiä SLU:n valmennuskursseja ovat

II-Taso
Lajikohtaisena pääteemana on joukkueeseen kohdistuva valmentaminen:
pelitaktiikka ja sen harjoittelu, joukkueen roolit, valmentajana toimiminen kansainvälisissä kilpailuissa jne.
Tämän tason yleisiä SLU:n valmennuskursseja ovat esimerkiksi: fyysinen harjoittelu, valmennuksen tukitoimet, johtaminen valmennuksessa
ja taitoharjoittelu.

Harjoitekansio, jossa on neljä osaa:
asetus-, isku-, peli- ja taktiikkaharjoitteet. Kaksi ensimmäistä osaa ovat
jokseenkin valmiita ja ne on tarkoitus julkaista tämän vuoden kuluessa. Muut osat on tarkoitus tehdä ja
julkaista ensi vuonna. Jos juuri sinulla on loistavia harjoitteita, joita haluat jakaa myös muille, niin ota yhteyttä!
Lajikohtainen valmennustieto ja materiaali on myös tuotettava liiton
toimesta koulutuksia varten: lajianalyysi, heittotekniikan perusteet ja
petankin taktiikka. Tätä materiaalia
ei kukaan muu voi tehdä meidän puolestamme, mutta tietysti voimme
käyttää hyväksi saatavilla olevaa kansainvälistä petankkikirjallisuutta. Ensimmäinen osa tätä materiaalia (heittotekniikka) julkaistaan tänä vuonna.
Terveisin koulutusvaliokunnan puolesta
Arto Stenberg
Lähdeartikkeli: Ohjaaja- ja valmentajakoulutus selvityksen alla (SLU,
Liikunnan ja Urheilun Maailma 9/03,
Juha Virkki)

Tuomaritoiminta
Tuomaritoiminnasta vastaava
Mika Ahonen, Tapparakatu 7 E 84,
15700 Lahti, 040-5477171

Kunniatuomarit
Matti Huhtakangas, Helsinki
Ole Nyberg, Kouvola
Jouko Ojala, Helsinki

Toimivat tuomarit
Arto Brand, Vihilahdenkatu 5 B 33,
33900 Tampere, 0400-771226
Juha Komsi, Huvilakatu 13 B 16,
00150 Helsinki, 09-629796, 0500107176
Sami Korkalainen, Koiravedenkatu
17 D 33, 70800 Kuopio, 041-5776019
Jorma Kujanpää, Kaivokatu 13 C
22, 06100 Porvoo, 040-5920051
Hannu Laukkanen, Runeberginkatu 27 A 12, 00100 Helsinki, 092413447
Jari Nieminen, Matinraitti 7 D 42,
02230 Espoo, 0400-419371
Pekka Pirskanen, Vesurikuja 2 B 28,
70150 Kuopio, 050-3437276
Jukka Salminen, Möystinkuja 7,
50160 Mikkeli, 041-4354456
Robert Simon-Bellamy, Pormestarintie 12, 28610 Pori, 044-0329645

Koulutetut mutta eiaktiiviset tuomarit
Jan-Erik Grön, Kouvola
Matti Huttunen, Kuopio
Ari Jokinen, Mikkeli
Kimmo Kellman, Mikkeli
Barbara Komsi, Helsinki
Kai Markkanen, Kouvola
Mauri Moisio, Järvenpää
Reijo Pusa
Riitta Ropponen
Harri Tyyskä, Mikkeli

Keväällä 2003 koulutuksen
läpäisseet uudet tuomarit
Jari Hakuli, Klaukkala
Seppo Havukainen, Pori
Mikko Jaanu, Pilkanmaa
Mirja Laine, Turku
Jukka Pöyry, Lahti
Tarmo Sipilä, Valkeakoski
Juhani Sucksdorff, Turku
Vesa Tuominen, Rauma
1.1.2004 alkaen:
Jorma Nöjd, Kuusankoski
Teuvo Pajuoja, Kalvola
Mikko Rajala, Kalvola
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Petankkiristikko

Laatinut Esko Riste

Vaakasuoraan
1. Isot kisat pääsiäisenä
7. Eteläisen naapurin petankisti
Proos tai Vennamo lyhyenä
10. Silläkin ammutaan
11. Jumalatar, joka vaikutti kaikkialla (petankissa kai siis nyt?)
tai lehti, joka ei petankista kirjoita tuplana
13. Tähän tilaan ei juuri petankkia pelaamalla päädytä
14. Sen alla pitäisi pussailla muitakin kuin petankkisteja
16. Tähänkään tilaan ei Suomessa petankkia pelaamalla päädytä
17. Aika normaali pelin kestoaika
18. Pelaavat aika vähän petankkia, tytöt vielä vähemmän
20. Voi heittokin joskus olla
21. Mittanauha on jokseenkin
välttämätön tällainen
23. Löytyy petankkipelaajien tasoistakin
25. Tuttu verbi
28. Tämä muinainen nyrkkeilijäsuuruus ei kai petankkia pelaa
29. Löytyy itseltä edestä peliin
päin vaan ei näy
30. Joskus häviäjät
32. "Sinun on ammuttava se
pois, tai ..."
34. Voi joskus tuoda petankkikuuliakin
37. Miska, Kati ja Jallu
38. Puheenjohtajamme sekä kaima
39. Siitä petankkikuulia tehdään
41. Huono petankkijuoma
42. Ammunta
44. Tämän - Janssonin peikot eivät
kai koskaan petankkia pelanneet
45. Voi sekin toimia pelipaikkana
46. Tosi huonosti harkittu heitto
47. Ampui Irakissa, mutta ei petankkikuulilla
48. Jos ei tämä verbi päde petankin
suhteen voi odottaa huonoja tuloksia
49. Leppäskä maasta, joka ei kansainväliseen petankkiliittoon kuulu

Pystysuoraan
1. Snadin heittäjä saa kolme kertaa
tehdä tätä yhdelle alastulopaikalle
2. Ihan väärä kuvaus snadista
3. Meille tuttu peli monikossa
4. K + Sinnemaa on uroselukka
5. Talvinen pelipaikka
6. Vierasmaalainen lehti, joka ei kai
pahemmin petankista kirjoita

7. Tulevaisuudenkuvat petankistakin
8. Hyvin asetetut kuulat vastustajan
pisteiden kalastuksen suhteen
9. Huono ammunta
12. Näitä työkaluja ei juuri petankkikentän huollossa tarvita
15. Heinäkuun pojat tai tilitermi nurinpäin
19. Sitä saa tosi pitkään tuijottaa
ennen kuin näkee vilahdustakaan petankkia (ellei katso videota)
20. Tärkeä mittayksikkö
22. Ihotauti
23. Hyökkäävät ammunnat petankissa?
24. Näitä ei kovin monia voi petankkikisan voitollakaan Suomessa saada
26. Siperialainen kota tai "eli ulkoministeriö" lyhyenä
27. Kuulatkin sateisella säällä maassa?
30. Pelitoveritko?
31. Joskus on sekin petankin peluupaikkana
33. Finnairin edeltäjä, joka ei kai koskaan petankisteja kuljettanut

35. S + Lillak tai Kamppuri
36. Siellä kai pelataan enemmän Boccea kuin petanque:ta
40. Ohjausmerkintä psalmissa (lauluryhmän vaihto) tai asemo + enkelten kaupunki
42. Kasvaa perunassa vaan ei petankkikuulassa
43. Papukaija, puhunee aika harvoin
petankista

Edellisen ristikon ratkaisu:
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T
O T E
E
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L
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A
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O
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S
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U
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E
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S
U
S
T
Y
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U
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E
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Tampere Petanque

PEESI Espoo

Koski-Kuula Kuusankoski

10.5.2003 Tampere-trippeli (L)
16 joukkuetta

24.5.2003 Yleisen SM-sarjan ylimääräinen karsinta
20 joukkuetta

1.6.2003 Kymi-Voikkaa Tour (L)
19 joukkuetta

1. Juha-Pekka Siro, Antti Riihikanto,
Samuli Kankkunen (HPK)
2. Miikka Kouvonen, Jarmo Heinonen,
Seppo Lindman (LBO/CDC/TUR)
3. Arto Stenberg, Marko Jakonen,
Arttu Poikolainen (PCP/LBO/HPK)
4. Salla Kalliosalo, Kati Nieminen, Anu
Uusio (LIN/PSI/PSI)
5-8. Jari Lukkarila, Henry Myyryläinen, Anssi Viinikainen (SUS/DRO/
SUS)
5-8. Ilkka Kankare, Harri Lehtinen,
Mika Metsä-Eerola (LIN)
5-8. Marko Aalto, Olli Sinnemaa,
Tuukka Ylönen (SUS/CDC/CDC)
5-8. Bachir Benhammoud, Tuomas
Kettunen, Markku Nieminen (LOI)

Sarjaan nousivat:
- Riemukaari 1
- Riemukaari 2
- Petanque Kuopio
- Petanque Kouvola
- Kuulankierittäjät
- Turun Petanque-Seura
- Lahti Boule
25.5.2003 Peesi-trippeli
10 joukkuetta

1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro (HPK)
2. Marko Aalto, Anssi Viinikainen
(SUS)
3. Juha Jutila, Arto Stenberg (PCP)
4. Arttu Poikolainen, Antti Riihikanto
(HPK)
5. Marko Jakonen, Miikka Kouvonen
(LBO)
6. Ismo Ristolainen, Ville Sappinen
(NAS)
7. Henry Myyryläinen, Antti Tuukkanen (DRO)
8. Mikko Jaanu, Jukka Pöyry (ANJ/
LBO)
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Riemukaari Kärkölä

10.5.2003 Riemukaari-duppeli
11 joukkuetta

1. Ismo Ristolainen, Ville Sappinen
(Nassu)
2. Jussi Lehti, Pontus Vainionpää (Riemukaari)
3. Aarre Alander, Antero Lehti (Riemukaari)
4. Ari Koskela, Alpo Turkulainen (Riemukaari)
B-sarja
1. Nestori Miikkulainen, Reijo Sintero
(Karhu-Petangue)

Espoon Patonki

17.5.2003 EPA-trippeli
10 joukkuetta

1. Jyrki Matikainen, Arto Stenberg,
Miska/Kati Nieminen
2. Jarmo Heinonen, Jukka Holopainen, Ari-Pekka Mäkelä
3. Toni Ikonen, Mika Nyström, Henri
Koskinen (KAL)
4. Seppo Kaukiainen, Mehmet Güzel,
Selhattin Güzel (IPC)

Petanque Club de Pori
1.6.2003 Kesän avaus
13 joukkuetta
1. Seppo Lindman, Bachir Benhammoud (Loimaa)
2. Juhani Hirvonen, Olavi Lähteenmäki (Mynämäki)
3. Vesa Korpunen, Tapani Terho (Ulvila)
4. Joni Soini, Raimo Vesterlund (Pori)

1. Miikka Kouvonen, Marko Jakonen,
Juha-Pekka Siro
2. Arto Savolainen, Jussi Savolainen,
Kari Huttunen
3. Iivo Paaso, Mikko Soikkeli, Jyrki
Matikainen
4. Anu Uusio, Salla Kalliosalo, Kati
Nieminen

Linnan Petanquistit
Hämeenlinna

24.5.2003 Työpaikkajoukkueiden
mestaruusturnaus
18 joukkuetta

1. Hämeenlinnan Kirjatyöntekijäin
yhdistys / Keijo Pöllänen, Harri Uschanov, Janne Syrjälä
2. Hämeenlinnan Seudun Invalidit /
Raimo Rantanen, Urpo Vinnari, Tauno Haapalainen
3. Skanska Oy HML / Jarno Lahti, Kari
Hokkanen, Pasi Karvola, Heikki Pirttiaho
4. UPM Kymmene Voikkaa / Matti
Koste, Ari Piira, Veli-Matti Verho
19.6.2003 Mittumaari-duppeli
39 joukkuetta
1.
2.
3.
4.

Iivo Paaso, Arttu Poikolainen
Jarmo Heinonen, Sami Lukka
Esa Ylivarvi, Jarmo Pitkäkangas
Tuukka Ylönen, Olli Sinnemaa

B-cup
1. Antti Tuukkanen, Henry Myyryläinen
2. Lauri Kolehmainen, Daniel Duhamel
3. Jukka Voivala, Jarno Lahti
C-cup
1. Teija Muuri, Tarja Grönvall
2. Pekka Kokkonen, Teuvo Pajuoja
D-cup
1. Anita Olkinuora, Kirsi Tikka

Boule Baltique Helsinki
29.5.2003 Baltique Duppeli
57 joukkuetta
1. Harri Lehtinen, Juha-Pekka Siro
(LIN/HPK)
2. Mehmet Güzel, Selhattin Güzel
(IPC)
3. Arttu Poikolainen, Kari Poikolainen
(HPK/SLP)
4. Raido Raamat, Meelis Munt (SK
Optima Viro)
B-sarja
1. Jyrki Matikainen, Mikko Soikkeli
(HPet)
2. Pentti Kuvaja, Jari Nieminen (PSI)
3. Marko Ahola, Tuomas Leskinen
(MAP)
C-sarja
1. Tuula Ahola, Toivo Ahola (MUN)
2. Toivo Rokkanen, Tauno Sevon
(KUU)

PSC Anjalankoski
18.5.2003 Kesäkauden avaus
18 joukkuetta
1. Petri Seppä, Markku Rinne (PCS)
2. Paula Järvisalo, Seppo Järvisalo
(KOK)
3. Juha Kansonen, Markus Barck
(KAR)
4. Mikko Jaanu, Seppo Koistiola (ANJ)
15.6.2003 50-v. Petankkitreffit
15 joukkuetta
1. Kai Aalto, Pekka Barck (KAR)
2. Tauno Mänttäri, Kalevi Ukkola
(ANJ)
3. Seppo Järvisalo, Paula Järvisalo
(KOK)
4. Keijo Toikander, Veijo Toikander
(ANJ)
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Itäkeskuksen Petanque
Club Hki
31.5.2003 IPC-singeli
24 pelaajaa
1.
2.
3.
4.

Selhattin Güzel
Juha-Pekka Siro
Mehmet Güzel
Marko Jakonen

B-sarja
1. Pauli Piiparinen
2. Taisto Pekkarinen
1.6.2003 IPC-trippeli
8 joukkuetta

Turun Petanque-Seura

Loimaan Petanque

25.5.2003 Turku Open
13 joukkuetta

15.6.2003 Puistokisa
19 joukkuetta

1. Bachir Benhammoud, Tuomas Kettunen, Markku Nieminen (Loimaa)
2. Terttu Lamminpää, Reijo Lamminpää, Olli Lähteenmäki (Mynämäki)
3. Youssef Guezri, Kimmo Keränen,
Kari Randell (Turku)
4. Erkki Hiltunen, Juhani Hirvonen,
Seppo Laakso (Mynämäki)

1. Tatu Kuusisto, Seppo Lindman (Turku/Loimaa)
2. Sami Lukka, Esa Ylivarvi (Hämeenlinna)
3. Mika Metsä-Eerola, Jarmo Pitkäkangas (Hämeenlinna)

B-sarja
1. Riitta Vesamäki, Raimo Karppinen,
Kari Lehtonen (Turku)

B-sarja
1. Bachir Benhammoud, Markku Nieminen (Loimaa)
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1. Mehmet Güzel, Selhattin Güzel,
Pauli Piiparinen
2. Pekka Jokinen, Tapio Lehto, Mika
Taavila
3. Jaakko Juoperi, Aimo Leinilä, Kari
Vartiainen
4. Kenan Güzel, Onni Huttunen, Kaarlo Vierula

UTU-Petankki Rauma

29.5.2003 60-v. Mestariduppeli
15 joukkuetta

1. Pekka Urpponen, Jussi Salminen
(UTU)
2. Jorma Mäkitalo, Rauno Nieminen
(UTU)
3. Pekka Vihtalahti, Viljo Stenberg
(PCP)
4. Aarne Alander, Keijo Orre (RIE)
B-sarja
1. Veijo Savolainen, Raimo Leivo
(UTU)
2. Eero Vahtera, Matti Saarela (UTU)
3. Aimo Söderdahl, Antero Nieminen
(UTU)
14.6.2003 50-v. duppeli
17 joukkuetta

1. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
(PCP)
2. Reijo Taka-Eilola, Erkki Rantanen
(Tre/Salo)
3. Tarja Roslöf, Eero Ravantti (HAR)
4. Jorma Mäkitalo, Rauno Nieminen
(UTU)
B-sarja
1. Matti Lehtimäki, Pentti Mehtonen
(KOO-VEE)
2. Olavi Nieminen, Raimo Leivo (UTU)

PSC Järvenpää

8.6.2003 Jannen Kilkkaus
8 joukkuetta

1. Samuli Kankkunen, Antti Riihikanto, Olli Sinnemaa
2. Marko Jakonen, Miikka Kouvonen,
Henry Myyryläinen
3. Jarmo Heinonen, Arttu Poikolainen,
Juha-Pekka Siro
4. Mikael Gripenberg, Tuukka Hursti,
Tuomas Leskinen

Karhu-Petankki Kotka
29.5.2003 Helatorstai-duppeli
23 joukkuetta
1. Petri Seppä, Markku Rinne (PCS)
2. Arja Miikkulainen, Kari Miikkulainen (KAR)
3. Kai Aalto, Veli-Matti Sillanpää (KAR)
4. Timo-Pekka Eväkoski, Jari Häkkinen (KAR/TUR)
B-sarja
1. Aki Seppä, Mika Rantala (PCS)
2. Mari Lohman, Simo Linteri (ANJ/
PCS)
3. Jarno Lahti, Keijo Pöllänen (BOM)

Arvopistetilanne (yleisen sarjan kärki)
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KILPAILUKALENTERI

Kilpailuvaliokunta
Jallu Nieminen
0400-419371

- HEINÄKUU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ti 1.7. - Su 6.7.
Su 6.7.-To 10.7.
Ke 16.7.-Su 20.7.
La 19.7. 10.00
La 19.7. 10.00
La 26.7. 10.00
La 26.7. 10.00
La 26.7. 10.00
Su 27.7. 10.00

SM-KILPAILUT Lahti Y/N/J
La Marseillaise
Yleiset MM-kilpailut
Mikkeli-trippeli
Hirviheitot
SM-sarjat Y/N / länsidivari 2. kierros
Itädivari 2. kierros
IV Pitsiturnaus
Meripäivä-duppeli

L/S+D+T+A
L/T
L/T+A
PR/T
PR/D
L/T
L/T
PR/D
PR/D

Lahti Boule + PEESI Jukka Pöyry 050-5963855
Marseille Ranska
Geneve Sveitsi
Droppi Petanque Mikkeli Jukka Salminen 041-4354456
Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-720404
Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-720404
Hullu Hirvi Mikkeli Sini Järvinen 044-5628665
UTU-Petankki Rauma Jussi Salminen 050-3242180
Karhu-Petankki Kotka Timo Toikka 0400-755519

- ELOKUU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 2.8.-Su 3.8.
La 2.8.
09.00
La 2.8.
10.00
La 2.8.
10.00
Su 3.8.
10.00
Su 3.8.
13.00
La 9.8.
10.00
La 9.8.
10.00
Su 10.8. 10.00
Su 10.8. 10.00
Su 10.8. 10.00
La 16.8. 10.00
La 16.8. 10.00
Su 17.8. 10.00
Pe 22.8.-La 23.8.
La 23.8.-Su 24.8.
La 30.8. 09.30
La 30.8. 10.00
La 30.8. 10.00
La 30.8. 11.00
Su 31.8. 10.00
Su 31.8. 10.00
Su 31.8. 10.00
Su 31.8. 14.00

PM-kilpailut
Yli 60-v. Suomi-Ruotsi maaottelu
i-trippeli
Tursunperän turnaus
Patonkipetankki
Puisto-singeli
Singeli
Waltikka-turnaus
Loimaa Open
Järvenpää-52
60-v. Petankkitreffit
Yl. SM-sarjan pudotuspelit + kars.
Naisten SM-sarjan välierät ja finaali
Yleisen SM-sarjan finaali
Yli 50-v. SM-duppeli
SM-sekaduppeli
Työpaikkaliikunnan Festivaali
Mestari-duppeli yli 60-v.
Siikarantaturnaus
Nauvo-duppeli
Nauvo-singeli
Siikarantaturnaus
Lahti Boule Duppeli
Toplite Duppeli

L/T
L/T
PR/T
PR/D
PR/T
PR/S
L/S
PR/T
PR/D
PR/D
PR/D
L/T
L/T
L/T
L/D
L/D
PR/T
PR/D
PR/T
PR/D
PR/S
PR/S
L/D
PR/D

SP-L + KOO-VEE Tampere Mikko Jaanu 040-7041258
SP-L + KOO-VEE Tampere Jallu Nieminen 0400-419371
Kalvolan Isku Niina Löflund 040-7650709
Mynämäen Pet.-seura Tauno Komulainen 050-5893005
KOO-VEE Tampere Lauri Kolehmainen 050-3039407
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
Hullu Hirvi Petanque Mikkeli Sini Järvinen 044-5628665
Koski-Petankki Valkeakoski Tarmo Sipilä 040-5710282
Loimaan Petanque Ossian Lindman 0500-710404
PSC Järvenpää Mauri Moisio 040-7402161
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
Petanque Kouvola Markku Immonen 0400-253644
Petanque Kouvola Markku Immonen 0400-253644
Petanque Kouvola Markku Immonen 0400-253644
Helsinki Boule Henrik Gripenberg 0400-433245
Helsingin Petanque Klubi Matti Törrönen 050-5705222
Lahti Boule Mika Ahonen 040-5477171
Karhu-Petankki Kotka Timo Toikka 0400-755519
PC de Pori Ville Stenberg 02-6461493
Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
PC de Pori Ville Stenberg 02-6461493
Lahti Boule Jukka Pöyry 050-5963855
Lahti Boule Jukka Pöyry 050-5963855

- SYYSKUU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe 5.9. - Su 7.9.
La 6.9.
10.00
Su 7.9.
10.00
La 13.9. 10.00
La 13.9. 10.00
Su 21.9. 10.00
Su 21.9. 10.00
Su 28.9. 10.00
Su 28.9. 14.00

Juniorien MM-kilpailut
Pelimanni Duppeli
Pallo Hukassa
Pori Open
Ruska-duppeli
Ranking-"finaalit" Y/N/J
Karjala-turnaus
10-v. Juhlakisa
Oheissingeli

L/T+A
L/D
L/D
L/D
PR/D
L/S
PR/D
PR/D
PR/S

Brno Tsekki
Hullu Hirvi Petanque Mikkeli Sini Järvinen 044-5628665
Turun Petanque-Seura Juhani Sucksdorff 02-2485519
PC de Pori Ville Stenberg 02-6461493
Karhu-Petankki Kotka Timo Toikka 0400-755519
Lahti Boule Jukka Pöyry 050-5963855
Mynämäen Pet.-seura Tauno Komulainen 050-5893005
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994

- 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
Su 21.12. 14.00

Joulukinkkukisa
Oheissingeli

L/D
PR/S

PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
PSC Anjalankoski Veikko Stavén 0400-700994
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MM-kisajoukkue Geneveen valittu
Yleisen sarjan MM-kisajoukkueen valinta on nyt valmennuksen osalta saatettu päätökseen ja valmistautuminen
itse kisoihin voi joukkueen kanssa alkaa. Tässä vaiheessa lienee kuitenkin syytä lyhyesti kerrata valintaprosessin vaiheita ja taustoja, jotta uutta toimintamallia kyetään jatkossa
avoimesti kehittämään. Kulmakivenä
tämän vuoden valinnalle on toiminut
pelaajatarkkailu, jota on harjoitettu
talven ja kevään aikana yhteensä 12
eri kilpailussa. Näissä kilpailuissa on
tarkkailtu aktiivisesti kaikenkaikkiaan
26 pelaajaa, joilta on tilastoitu yhteensä 5562 pelitilanneheittoa 96 eri
pelissä. Nämä tilastot ovat toimineet
yhtenä pelaaja-arvioinnin apuvälineenä yhdessä erilaisten valmennuksellisten kriteerien kanssa muodostaen
pohjan objektiiviselle arvioinnille.
Osaan kevään tarkkailukilpailuista on
samalla osallistunut valmennusryhmästä koottuja joukkueita tavoitteena löytää toimiva joukkuerunko, jonka varaan lopullinen MM-joukkue olisi mahdollista rakentaa. Tässä yhteydessä jo on pyritty korostamaan
pelaamiseen ja joukkueen toimintaan
liittyviä asioita, jotka nousevat kansainvälisen tason peleissä merkittävään asemaan, ja näin osaltaan valmistettu pelaajia kauden pääkilpailuun. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty osaltaan MM-kilpailujen poikkeuksellisen aikaisen ajankohdan johdosta ja osaltaan myös sen vuoksi,
että kyseessä on ollut ensimmäinen
kerta, kun joukkue MM-kilpailuihin valitaan, ja paljon uusia pelillisiä asioita
on täytynyt kyetä ottamaan esille.
Toiseksi merkittäväksi kokonaisuudeksi valintaprosessissa oli suunniteltu valmistautumiskilpailuja, joiden oli
tarkoitus valmistaa joukkuetta kansainvälisen tason peleihin ja nostaa
esiin yksilöt, jotka ovat omimmillaan

näissä tilanteissa. Tämänkertaiset
valmistautumiskilpailut Malmössä ja
Tukholmassa osoittivat kuitenkin sen,
että toimintamme on vielä alkutaipaleella, ja näiden kilpailujen tärkeimmäksi anniksi muodostuikin kokemus,
jonka pelaajamme saivat korkeiden
odotusten ja tulospaineen alaisena
pelaamisesta. Valmistautumiskilpailujen ajankohdat eivät myöskään olleet
aivan optimaaliset, mihin vaikuttivat
osaltaan liiton alkuvuoden taloudelliset näkymät sekä kansainvälisen kilpailukalenterin kilpailujen painottuminen kesäaikaan.
Loppujen lopuksi voidaan todeta valintajärjestelmän olleen varsin raskas
mutta kuitenkin opettava kokonaisuus, jota on pyrittävä aktiivisesti
kehittämään. Tärkeimpinä kehityskohteina tämänvuotisessa toiminnassa on nähtävissä tiedotukseen liittyvät asiat ja informaation välittäminen
pelaajille asti, mikä liittyy oleellisesti
liiton muuhunkin toimintaan. Myös
pelaajamateriaalimme kapeus ja yksipuolisuus on tullut selvästi esiin mm.
ampuvan roolin pelaajien kokonaistasoa katsottaessa. Jatkossa olisikin
toivottavaa, että erityisesti valmennusryhmän ulkopuoliset kilpapelaajamme ottaisivat aktiivisen asenteen
kotimaisessa kilpailutoiminnassa, jotta tarkkailujärjestelmämme saadaan
vakaalle ja kattavalle pohjalle. Tämän
vuoden tuloksia päästään kuitenkin
pian arvioimaan, sillä MM-kilpailut alkavat jo reilu viikko SM-kilpailujen
jälkeen ja siellä nähdään, mihin olemme näin lyhyellä aikavälillä ehtineet.
Siis kaikki kynnelle kykenevät kannustamaan paikan päälle maajoukkueemme menestykseen.
Nähdään Genevessä!
Veli-Matti Myllymäki

Arttu
Poikolainen

Antti
Riihikanto
Samuli
Kankkunen

Juha-Pekka
Siro

In memoriam

Pentti Simola
21.9.1923 - 23.5.2003

Vastaperustetun Bitankin viikkopeleihin ilmestyi kerran keski-ikäinen herrasmies ja kävi siitä alkaen jokseenkin joka viikko. Jatkossa ilmeni, että Pena onkin myöhemmässä keski-iässä, silloin jo
hyvästi yli 70:n.
Siitä pitäen superjunnu Pena on
ollut yksi Bitankin keskushahmoja: väsymätön harjoittelija, aina innolla lähdössä kisoihin, idearikas
ja huumorintajuinen, valmis opastamaan nuorempia.
Hänen omintakeinen ammuntatyylinsä tuli monille tutuksi. Yhtenä Suomen vanhimmista aktiivipelaajista hän on hätyytellyt jopa
SM-kisojen kärkisijoja.
Kuuliin hän oli tarttunut viitisentoista vuotta sitten, iässä jolloin
moni jo panee pelivälineet hyllyyn.
Eikä harrastusten hankkiminen siihen loppunut: go-lautapeliin hän
tutustui kuusi vuotta sitten ja oli
siitä pitäen innokas ja arvostettu
pelaaja.
Elämäntyönsä Pena teki Nokian
Kaapelitehtaan sähköasentajana.
Hänellä oli suuri vaikutus monella alalla: grafologien kouluttajana,
Mensan kotitestin laatijana ja niin
edelleen. Hän pohti maailman menoa niin pörssikurssien kehityksen
kuin Platonin filosofian kannalta.
Rauhallisesti pois nukkuneen Penan myönteistä olemusta ja omaperäistä huumoria kaivataan monella taholla.
Mirja Paatero
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SM-sarjat ja divisioonat
SM-sarjojen ja divarien ensimmäinen päivä pelattiin 7.6. Kotkassa Ruonalan urheiluhallin
parkkipaikalla. Taulukoissa on
tilanteet sen jälkeen.
Viereisellä sivulla on muutamia
valokuvia pelipaikalta.
Loput runkosarjapelit pelataan
lauantaina 26.7., yleinen ja
naisten mestaruussarja sekä
länsidivari Loimaalla, itädivari
Mikkelissä.
Finaalit ja nousukarsinnat pelataan 16.-17.8. Kouvolassa.

Kuulat ja
Kymenlaakso
Taitopelejä ja kuntopetankkia. Tämän tyyppisillä ajatuksilla pyrimme eteenpäin. Kotka
Petankki loi hyvän pohjan, mutta jostakin
ihme syystä tuli sekaannusta ja toiminta sammui. Uudet huipputavoitteet on asetettu vuoteen 2010, vaikka Mikko povasi karavaanaripetankkia. Mutta kun vanhat ennustajat
ovat kuolleet, syöttäkäämme uusille saippuaa.
Oli muuten ilo saada huippupelejä Kotkaan.
Oli ilo katsella mahtavia suorituksia. Huippuhienoja ammuntoja sekä asetuksia. Jos ei valmennusvaliokunta saanut hyviä näyttöjä
meni se varmasti sekaisin.
Kymen omat petankkipelit pyörivät mahtavasti. Maanantaisin pelataan Kotkassa viikkopelit ja tiistaina kuntopetankkia, pelaajia
keskimäärin kolmekymmenta. Keskiviikkona
Anjalankoskella ja torstaisin Kuusankoskella.
Olen seurannut nettijournalismia foorumissa
ja täytyy sanoa että petankki on taitolaji, kukaan ei häviä kuin arvonnassa. Ihmettelen
vain sitä kun kukaan ei voita arpatuurilla, vai
onko silloin taitotaso heillä niin korkea ettei
sitä kannata mainita?
Nyt ei muuta kuin treenaamaan SM-kisoihin.
Tehoilla tullaan pelaamaan kunhan saamme
ammunnan osumatarkkuutta lisättyä sekä
tehtyä kunnon asetuksia.
Paavo Kinnunen
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Kotkassa pidettiin kirjaa pelien alkamis- ja päättymisajoista. Vieressä on graafinen kuvaaja yleisen mestaruussarjan osalta. Pisin tauko, 2,5 tuntia, tuli linnalaisille ja se johtui muiden pelien
odottelusta. Porilaiset eivät ehkä
olleet nopeimpia pelaajia, mutta
onnistuivat muuten ajoituksissaan ja pääsivät lyhyiden taukojen ansiosta ensimmäisten joukossa kotimatkalle.
Lisää tutkittua tietoa aiheesta
seuraavassa numerossa.

WALTIKKA-TURNAUS
PR-trippeli Valkeakoskella Roukon
hiekkakentällä la 9.8.2003 klo 10:00
Ilmoittautuminen pelipaikalla klo 9:00 - 9:30
Osanottomaksu 30:- € / joukkue, maksetaan ilmoittautuessa
käteisellä, tai ennakkoon Luopioisten SP:n tilille 451076-220479.
Palkintoina mitalit ja runsaat tavarapalkinnot, mm. Rantahotelli Waltikan
viikonloppupaketteja. Myös B-loppukilpailussa tavarapalkinnot.
Kilpailupaikalla on edullinen puffetti.

Lisätietoja puh. 040-7228133
tarmo.sipila@boschrexroth.fi
TERVETULOA!

SP-L ry
PL 196
00251 HKI

PM-kilpailut Tampereella 2.-3.8.2003
Pohjoismaiset petanquemestaruudet ratkotaan tänä vuonna elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Tampereella Hämeenpuistossa. Osanottajat tulevat Suomesta, Ruotsista, Norjasta
ja Tanskasta.
Kisojen avauspäivänä lauantaina 2.8. pelataan kaikissa sarjoissa (miehet, naiset, juniorit)
alkulohkojen viisi ensimmäistä kierrosta alkaen kello 9.00. Sunnuntaina jatketaan alkulohkojen viimeisillä peleillä kello 9.00, jonka jälkeen pelataan välierät ja finaalit. Kunkin sarjan
mestarit ovat selvillä sunnuntaina n. kello 17.00.
Seniorit, eli yli 60-vuotiaat käyvät lauantaina 2.8. maaottelun trippelijoukkuein Ruotsia vastaan kello 9.00 alkaen. Maaottelu on ensimmäistä kertaa
ohjelmistossa ja antaa varmasti lisäväriä PM-kisaviikonloppuun.
Jotta Suomen joukkueet saavat parhaan teränsä esiin, niin kaikki joukolla
Tampereelle kannustamaan Suomi pohjolan petanquevaltiaaksi!
Suomen Petanque-Liitto ry / KOO-VEE ry

Yli 50-v. SM-duppeli
ja SM-sekaduppeli
Aikataulu:
pe 22.8.03 11.00
la 23.8.03 09.00
13.45

Yli 50-v. SM-duppeli
Kilpailu jatkuu
Palkintojen jako

la 23.8.03 14.00
su 24.8.03 09.00

SM-sekaduppeli
Kilpailu jatkuu

Helsingissä Taivallahden
puistossa (Pohjoisen ja
Eteläisen Hesperiankadun
välissä) 22.-24.8.2003

Ilmoittautumiset:

Lisätietoja:

Liiton toimistoon
8.8.2003 mennessä

Henrik Gripenberg 0400-433245
Matti Törrönen 050-5705222
matti.torronen@pp.inet.fi

Maksut:

Pelitapa: Cirkel-poule + cup

Järjestäjät:
30 euroa / joukkue liiton tilille
8.8.2003 mennessä

TERVETULOA!

Suomen Petanque-Liitto ry
Helsingin Boule-Yhdistys ry
Helsingin Petanque Klubi ry

