Petankkisanomat
Suomen Petanque-Liitto ry:n tiedote 1/2005
Droppi Petanque toivottaa onnea
pian nelikymppiselle Allulle!

HUOM!
Tämä Petankkisanomat postitetaan taas kaikille Suomen Petanque-Liiton jäsenseuroille, mutta
jatkossa tämän tiedotteen postitse haluavien seurojen tulee ilmoittaa halukkuutensa liiton toimistoon Sinille. Tiedotteet saa kuka
tahansa ladattua liiton nettisivuilta, joten postituspalvelu on tarkoitettu vain niille seuroille, joiden
yhteyshenkilöillä ei ole nettiyhteyttä käytettävissään.

Jari “Allu” Alanen jakamassa palkintoja Mikkelissä 15.1.2005 pelattujen ItäSuomen mestaruuskisojen jälkeen. Isoimmat pokaalit kahmi Susirajan Petanque Anssi Viinikaisen, Jari Lukkarilan ja Esa Saastamoisen johdolla.

Tieto kulkee nykyään netissä huimaa vauhtia ja Petankkisanomiin
pyritään kokoamaan tärkeimmät
uutiset noin 1-2 kuukauden välein.
Monet muutkin asiat, kuten esim.
päivitetyt kilpailusäännöt jne. julkaistaan ensisijaisesti vain netissä ja nekin saa vain erillisestä
pyynnöstä postitse paperilla.

Lisenssivakuutus
Suomen Petanque-Liiton pelaajalisenssiin sisältyy Pohjolan urheiluvakuutus. Se kattaa kaikki kilpailu- ja harjoitustilanteissa sattuneet tapaturmat. Hoitokulut korvataan 8500 euroon asti ja pysyvästä haitasta voi saada korvausta korkeintaan 30,000 euroa. Kuolemantapauksessa omaisille maksetaan 8500 euroa. Vakuutetun pitää maksaa hoitokulut ensin itse
ja anoa korvauksia Pohjolalta.
Kannattaa olla siinä vaiheessa yhteydessä myös liittoon. Vakuutus
on voimassa myös ulkomailla harjoiteltaessa ja kilpailtaessa korkeintaan 3 kuukautta vuoden aikana, mutta varsinaiseksi matkavakuutukseksi se ei riitä.
Junnut ja aikuiset pelasivat sekaduppelia yhdeksän joukkueen voimin Porin
entisellä teurastamolla 11.12.2004. Voiton veivät Viljo Stenberg ja Mikko
Talja, hopealle Tommi Talja ja Tuomo Lehtinen sekä pronssille Ville ja Pasi
Punta. Kuva Seppo Havukainen.

Lisätietoja SP-L:n toimistolta ja
Pohjolalta, netti www.pohjola.fi ja
puhelin 0303-0303.
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Toiminnanjohtajan terveiset
Ihan aluksi toivotan tervetulleiksi liittohallituksemme uudet jäsenet sekä
liittoon liittyneet uudet seurat Petankki
Seura Karjala Kuula ry:n (PKK) Joutsenosta sekä Savi-Kuula ry:n (SAV)
Savitaipaleelta! Uudet kasvot ja uudet tekijät ovat aina tervetulleita.
Näin alkuvuodesta monilla yhteisöillä
ja yhdistyksillä, niin myös Suomen
Petanque-Liitto SP-L ry:llä on teon alla
tilinpäätös. Aika näyttää mikä on vuoden 2004 tulos. Tässä yhteydessä, ja
jo aikaisemminkin, on tullut ilmi se viitenumeron tärkeys. Sitä käytettäessä
maksun yhteydessä tulee maksu kirjattua oikeaan paikkaan. Viitenumeronhan voi muodostaa osoitteessa
http://www.petanque.fi/viite.php. Mikäli joku sitten kuitenkin jostakin syystä yksityishenkilönä maksaa liitolle
esim. lisenssin, eikä voi maksaa sitä
viitteellä tai ei jostain syystä saa siihen viitettä, niin viestikohtaan tulee
EHDOTTOMASTI kirjoittaa kenen maksusta on kyse, mistä seurasta ja mikä
maksu on kyseessä.
Lisensseihin liittyen, jotta saisimme
edes jollakin tavalla tilatut sekä maksetut lisenssit täsmäämään, niin lisenssitilaus tulisi tehdä seuraavasti
mieluiten tekstimuotoisena listana:
Sukunimi Etunimi Kotikunta sss d
vvvv, jossa sss = seuran numero, d =
m/n/p/t (mies/nainen/poika/tyttö),
vvvv = syntymävuosi ja lisenssejä
maksettaessa sitten se viite. Lisenssirekisteriotteet tilataan minulta. Tilauksen voi tehdä joko sähköpostitse
(osoitteet löytyvät liiton nettisivuilta)
tai puhelimitse numeroon 045-

Suomen PétanqueLiitto SP-L r.y.

6386944. Tilaus tulisi tehdä n. viikkoa ennen kuin ko. otetta tarvitsee,
jotta posti ehtii toimittamaan otteen
perille.
Palkintoina jaettujen stipendien kuittauksesta ollaan liittohallituksessa tekemässä ohjetta, joka aikanaan julkaistaan netissä kohdassa ”Liiton tiedotteet” sekä paperiversiona sitä haluaville. Periaate on kuitenkin niin että
seurakohtainen, kertakuittauksen alaraja on 100 euroa ja pelaajakohtainen kertakuittauksen alaraja on 50
euroa. Palkintoina saaduista matkastipendeistä voidaan kuitata arvokisoihin ja liiton edustustehtäviin liittyvät
kulut sekä pelikuulat. Mikäli seura haluaa stipendistä kuitattavan esim.
Seura-SM:n osallistumismaksun, on
osallistuvan joukkueen oltava täysin
sama kuin palkintona stipendin voittanut joukkue on ollut. Mutta tosiaan
tarkempi ja selvempi ohjeistus tulee
myöhemmin.
Jännityksellä odotan seurojen ilmoittautumisinnokkuutta alueelliseen 2.
divisioonaan. Aluetoiminnan eteen on
osa liittohallituksen jäsenistä ja muutamat muut tehneet paljon työtä, joten toivon että toiminta nyt vihdoinkin saataisiin käyntiin.
Ja kevätliittokokoushan on sitten sunnuntaina maaliskuun 20. päivä Mikkelissä. Toivon kokoukseen runsasta
osanottajamäärää, jotta yhteisistä asioista olisi mahdollisimman moni päättämässä ja saataisiin eri näkökulmia
asioihin. Joten tervetuloa!
Sini

Kokouskuulumisia
Syysliittokokouksen jatkokokous
pidettiin 18.12.2004 Helsingissä.
Edustettuna oli 5 seuraa ja kokous
kesti noin 25 minuuttia. Varsinaisessa syyskokouksessa liittohallitus jäi vajaaksi ja sitä täydennettiin valitsemalla kaksivuotiskaudelle Hannele Kuusisto (Turku)
sekä yksivuotiskaudelle Petri Meripaasi (Hyvinkää). Varajäseniksi
valittiin Mikko Jaanu ja Kati Nieminen. Tilintarkastajina jatkavat
Veikko Pollari HTM ja Astra Herrala, varalla Outi Raitasuo ja Riitta
Kangas.

PL 196, 00251 HELSINKI
http://www.petanque.fi/
NORDEA 101630-77002
Puh. 045-6386944

Liittohallitus 2005
Jari Nieminen, puheenjohtaja, Matinraitti 7 D 42, 02230 Espoo, gsm
0400-419371
Paavo Kinnunen, varapuheenjohtaja, Satamakatu 9, 48100 Kotka, gsm
044-0276395
Sini Järvinen, hallintoasiat, toimisto, Haavikatu 10 A 2, 50190 Mikkeli,
gsm 045-6386944
Veli-Matti Myllymäki, valmennustoiminta, Haltianpolku 19 A 16, 04440,
Järvenpää, gsm 040-7161131
Miikka Kouvonen, valmennustoiminta, Peltolantie 6 C 20, 01300 Vantaa,
gsm 050-5646750
Mika Ahonen, koulutustoiminta, Hanhikinkatu 2, 15240 Lahti, gsm 0405477171
Jukka Pöyry, tiedotustoiminta, Lettokatu 4, 15340 Lahti, gsm 0505963855, fax 0331392072
Hannele Kuusisto, tiedotustoiminta,
Naavankaari 9 as 1, 21350 Ilmarinen,
gsm 040-5553588
Pia Gripenberg, aluetoiminta, Helsinki, gsm 040-5941694
Matti Kankaanpää, taloudenhoitaja,
Poutuntie 8 C 19, 00400 Helsinki, gsm
050-3709154
Petri Meripaasi, kilpailutoiminta, Riihimäenkatu 15 B, 05900 Hyvinkää,
gsm 044-7600277

Petankkisanomat
“Kolme nuijaa”

Ilmestyy kuukausien 1, 3, 5, 6,
7, 8, 9 ja 11 alkupuolella

Liiton monivuotinen puheenjohtaja
Pertti Taipale luovutti nuijan uudelle
puheenjohtajalle Jari “Jallu” Niemiselle Pasilan hallin pihalla uudenvuodenyönä. Kuva Kati Nieminen.

Toimitus ja tekninen toteutus:
Jukka Pöyry
Ilmoitushinnat sopimuksen
mukaan
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Uudet liittohallituksen jäsenet

Hannele Kuusisto

Pia Gripenberg

Matti Kankaanpää

Petri Meripaasi

Perustiedot: 28-vuotias matemaattisten aineiden opettaja Turun ammattikorkeakoulussa, naimisissa.

Perustiedot: 29-vuotias sosiaalityöntekijä Helsingistä,
avoliitossa.

Perustiedot: 50-vuotias autonkuljettaja Helsingistä,
naimaton.

Perustiedot: 47-vuotias
apulaisosastopäällikkö huolinta-alalla Hyvinkäällä, naimisissa.

Seura: Helsingin Boule-yhdistys, hallituksen jäsen.
Helsinki Petanque.

Seura: Tavastia Pallo ry, rahastonhoitaja.

Seura: Turun PetanqueSeura, rivijäsen, joskus pari
vuotta seuran hallituksessakin.
Petankki: Alkaen noin 1997,
lajissa viehättää sen haasteellisuus ja kivat ihmiset.
Pari SM-mitalia.
Muut harrastukset: Sulkapallo, ryhmäliikunnat ja
kuntosali. Sekä matkailu,
katso rankka matkakertomus alempana.

Petankki: Pyörinyt kentillä
ja niiden laidoilla 1990-luvun alkupuolelta asti, aluksi isukin mukana. Ei vielä
SM-mitaleita, mutta neljä
kunniakirjaa pistesijoilta.
Muut luottamustoimet ja
harrastukset: Lauttasaaren
seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen. Mukana
erilaisissa yhteyksissä kirkon toiminnassa. Laulaminen jäänyt vähemmälle
muiden kiireiden takia.

Katastrofin keskellä
Liittohallituksen uusi jäsen
Hannele Kuusisto oli miehensä Tatun (myös tunnettu turkulainen petankisti)
kanssa lomalla Thaimaan
Phuketissa Aasian taannoisen luonnonkatastrofin aikana. He olivat lähteneet
matkaan Suomesta jouluaattona ja päässeet perille
joulupäivänä. Tapaninpäivän aamuna Tatu heräsi pieneen tärinään, mutta ei kiinnittänyt siihen sen enempää
huomiota. Hyökyaaltojen iskiessä rantaan vähän myöhemmin he olivat aamupa-

lalla hotellillaan. Heidän onnekseen se sijaitsi noin 300
metrin päässä rannasta ja
sen verran korkeammalla,
että aallot eivät yltäneet
sinne asti missään vaiheessa. Alempana rannalla tuho
oli melkoinen.
Kuusistojen alkuperäinen
suunnitelma oli ollut viettää
yksi viikko Phuketissa ja toinen Bangkokissa, mutta he
aikaistivat Bangkokiin siirtymistä hieman kulkutautivaroitusten takia.

Petankki: Ei muista kauanko on harrastanut lajia,
mutta siitä asti kun se tuli
Tavastia Pallon ohjelmaan.
Paras sijoitus 2. sija Tavastian Pystissä.
Muut harrastukset: Jalkapallo ja shakki.

Seura: Martin Petanque,
hallituksen jäsen.
Petankki: Vuodesta 1995 alkaen vapaa-ajan harrastuksena. Ei vielä mainittavaa
menestystä valtakunnan tasolla, mutta toki kotipuolessa.
Muut harrastukset: Sulkapallo ja lapsen hoito.

Hyväntekeväisyyttä
Petankistit osallistuivat netissä järjestettyyn Joulupata-keräykseen viime vuoden
lopulla. Keräyspotti nimeltään www.petanque.fi pääsi sijalle 65., lahjoituksia oli
14 kpl ja summa yhteensä
194 euroa. Keräyspotteja oli
yhteensä 4578 kpl ja kokonaissumma 188,945 euroa.

Petankkimusiikkia

Hieman ennen vuodenvaihdetta alkoi sitten suuremmatkin keräykset ja luulisi
petankistien antaneen
oman osuutensa niihinkin
vielä avokätisemmin.

Ranskassa on julkaistu koko
CD-levyllinen petankkiaiheista musiikkia. Solistina
vierailee jopa tunnettu pelaaja Marco Foyot! Lisätietoa: www.petanque.org.
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Tulospörssi
9.1.2005 XI Kymi Voikkaa Tour
Koski-Kuula Kuusankoski, 22
joukkuetta
1. Marko Jakonen (HPK), Pasi Matilainen (DRO)
2. Antero Lehti (RIE), Jussi Lehti (HBY)
3. Mikael Gripenberg (HBY), Olli Sinnemaa (CDC)
4. Outi Raitasuo (HBY), Anu Uusio
(HBY)
5. Petri Seppä (KOT), Simo Linteri
(KOT)
6. Mari Lohman (ANJ), Petri Lohman
(ANJ)
7. Kati Nieminen (PSI), Seija Järvi
(PSI)
8. Mikko Soikkeli (CDC), Miikka Kouvonen (HPK)
B-sarja
1. Jukka-Pekka Kimari (HUL), Jaakko
Kimari (HUL)
2. Ismo Ristolainen (NAS), Ville Sappinen (NAS)

15.1.2005 Sekaduppeli PEESI
/ HPet Hki, 27 joukkuetta
1. Anu Uusio (HBY), Pauli Piiparinen
(HPK)
2. Kirsi Aalto (KAL), Marko Aalto (NAS)
3. Riitta Kangas (KAL), Toni Ikonen
(KAL)
4. Katri Ripatti (ANJ), Jarmo Heinonen (CDC)
5. Mira Kyllönen (PSC), Juha-Pekka
Siro (HBY)
6. Kati Nieminen (PSI), Marko Jakonen (HPK)
7. Anja Parviainen (HPK), Mikael Gripenberg (HBY)
8. Mari Lohman (ANJ), Jussi Lehti
(HBY)
B-sarja
1. Anu Sutinen (HPK), Jouni Hokkinen
(HPK)

Euroopan cup 2004
Finaalit 11.-12.12.2004 Rastatt Saksa
1. D.U.C. Nice (Ranska)
2. St. Ana Auderghem (Belgia)
3. Valle Maira (Italia)
3. Odin Hannover (Saksa)
...
9. Suomi / Helsingin Petanque Klubi /
Katri Ripatti, Samuli Kankkunen, Henry
Myyryläinen, Arttu Poikolainen, Antti
Riihikanto, Juha-Pekka Siro

Valmennusvaliokunnan kuulumisia
Suomi-Ruotsi maaottelu
Suomi-Ruotsi maaottelu pelataan 26.27.2.2005 Helsingissä ja mukana ovat
kaikki sarjat yleinen, naiset, juniorit
ja veteraanit (yli 55-v.). Kussakin sarjassa on mukana 6-8 pelaajaa siten,
että kaksi trippelijoukkuetta pelaa
yhteensä neljä pelikierrosta sekä kolme duppelijoukkuetta yhden pelikierroksen. Trippelikierroksilla on mahdollista käyttää joukkueissa myös neljättä
pelaajaa kummassakin joukkueessa
MM-kilpailujen sääntöjen mukaisesti.
Liiton vastuuvalmentajat valitsevat
Suomen joukkueet tapahtumaan ja
yleisen sekä naisten sarjan osalta
tämä tapahtuu seuraavalla tavalla:
Tammikuun aikana pelaajilla oli mahdollisuus näyttää osaamisensa ja nykykuntonsa tarkkailukilpailuissa. Lisäksi molemmissa sarjoissa järjestetään leiritapahtuma 6.2. Pasilassa
Helsingissä, jonka perusteella lopulliset kokoonpanot valitaan. Leirille on
valittu seuraavat yleisen sarjan pelaajat:
Mikael Gripenberg, Marko Jakonen,
Jussi Lehti, Seppo Lindman, Henry
Myyryläinen, Iivo Paaso, Arttu Poikolainen, Antti Riihikanto, Olli Sinnemaa,
Mikko Soikkeli, Arto Stenberg ja Anssi Viinikainen.

tavat Suomen joukkueet maaotteluun
ja valmennusvaliokunta vastaa lopullisten joukkuekokoonpanojen muodostamisesta näiden kuuden pelaajan
osalta.
Tarkempaa tietoa valmennuksen toiminnasta ja tapahtumista vuoden
2005 osalta on luvassa pikapuoliin alkuvuonna ja tarkemmin kesän kilpailukalenterin ilmestymisen jälkeen.
Veli-Matti Myllymäki

Juniorit 2005
Seurakirje / Juniorit on lähetetty kaikkiin niihin seuroihin joissa on ollut junioritoimintaa vuoden 2004 aikana
(juniorilisenssejä). Monet seurat ovat
ottaneet juniorit huomioon myös vuoden 2005 toimintasuunnitelmissaan,
hienoa!
Ensimmäinen junioreiden valmennukseen liittyvä tapahtuma on 19.2.2005
duppelikilpailu junioripelaajille Mikkelissä. Maaotteluun 26.-27.2. valitaan
kuusi junioripelaajaa.
Junioreiden valmennusasioiden hoitamiseksi suoraan, ottaisin mielelläni
vastaan kaikkien junioreiden yhteystiedot ja syntymävuodet. Näin pyritään välttämään tiedotuskatkot.

Juniorisarjassa joukkueet valitaan aikaisempien näyttöjen ja vuoden 2005
tavoitteiden pohjalta.

Seurojen aktiivisuutta tarvitaan tämän
yhteisen asian hoitamisessa.

Veteraanijoukkueet valitaan Kuusankoskella 30.1. pelattavan veteraaniduppelin perusteella siten, että kilpailun kolme parasta joukkuetta muodos-

Arto Savolainen
Turulanmäentie 3
71480 Kurkimäki
Puh. 050-3215357

Kilpailuvaliokunnan kuulumisia
Valiokunnan jäsenet: Pj Petri Meripaasi, Jukka Pöyry ja Matti Törrönen.
Valiokunta päätti jatkaa Suomen cupin ilmoittautumisaikaa 31.1.2005
asti. Alkuperäiseen määräpäivään
14.1. mennessä oli ilmoittautunut vain
kaksi seuraa.
Viro-maaottelun järjestelyvuoro on
Suomella. Pyritään sopimaan päivämäärä virolaisten kanssa touko-kesäkuulle.

SM-viikolla liittokokouspäätöksen mukaan järjestettävä nuorempien junioreiden sarja (1991 tai myöhemmin
syntyneille) pelataan perjantaina 15.7.
ja tarvittaessa torstaina 14.7. Pelimuodoista toteutetaan kaikki ne, joihin osallistujia on vähintään neljä joukkuetta.
Käynnistyvää veteraanitoimintaa valiokunnan osalta valvoo toistaiseksi
Törrönen.

