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Hallitus 1999

Etusivu uusiksi!

Lehti on taas hieman myöhässä.
Ensinnäkin tietyistä teknisistä syistä
ja toisekseen painoon viemistä ve-
nytettiin vielä muutamalla päivällä,
jotta juniorien MM-kisojen tulokset
saataisiin mukaan. Oli sellainen pie-
ni kutina, että josko sieltä Thaimaasta
jonkinlaista menestystä tulisi. Ja
hyvä niin, sillä muutenhan hienosta
saavutuksestamme olisi näin lehden
välityksellä päästy kertomaan vasta
joskus seuraavalla vuosituhannella.

Ennen Thaimaaseen lähtöään pojat
kuulemma uhosivat repivänsä paluu-
lentoliput ja kävelevänsä takaisin
Suomeen, jos sijoitus ei ole kahdek-
san parhaan joukossa. Siihen ei sit-
ten onneksi tarvinnut mennä, vaan
pojat ovat tätä lukiessamme lentä-
neet mukavasti takaisin ja saaneet
varmaan jonkinlaisen juhlallisen vas-
taanotonkin. Siltä osin palaamme
asiaan varmaan vielä seuraavassa
numerossa.

Mitäs muuta?

Kaikkialta pursuu vuosituhannen
vaihdetta aivan kyllästymiseen asti.
Ja kyllähän siihen tässäkin lehdessä
muutaman kerran viitataan. Vaikka
oikeastihan silloin ei pitäisi tapahtua
yhtään mitään ihmeellistä. Maapal-
lon kiertoradalla ei takuulla ole siinä
kohdassa mitään pykälää, joka mil-
lään tavalla heilauttaisi. Kelloissa ja
kalentereissa vain numerot vaihtuvat
toisiksi. Y2K-ongelmia saattaa ilme-
tä, mutta nehän johtuvat vain huo-
nosti suunnitelluista kelloista ja ka-
lentereista. Petankistien perinteinen
etelänmatkakin kuulemma peruuntui
siksi, että moni yleensä mukana ol-
lut ATK-ihminen ei saa työkiireiltään
vapaata loppuvuonna.

Mutta nyt palsta lop-
puu, joten ei enää
enempää jaaritteluja.
Jatketaan harjoituk-
sia...

Takasivun digitaalinen taideteos:
JP + Migrografx Simply 3D
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Puheenjohtajan palsta

Millenniumin päätös
Vuosituhannen päätteeksi on todet-
tava, ettei mitään mullistavaa lajin
parissa Suomen kannalta valitetta-
vasti ole tapahtunut. (Juttu on kirjoi-
tettu ennen juniorien MM-kisoja - la-
tojan huomautus.)

Suomi on yleisen MM:n tasolla jae-
tulla 17. paikalla 7:n muun valtakun-
nan kanssa. Suomen kokoinen Ma-
dagaskar antoi toivoa meille pienil-
le. Tärkeintä ei ole lisenssien suuri
määrä vaan "kotikenttä". Olisiko rat-
kaisu menestykseen omissa kisois-
sa? Porissa naiset olivat kahdella
kuulalla metrin päässä 8:n sakista,
joten lähellä on käyty. Suomi kisa-
järjestäjänä osaisi taas kerran näyt-
tää maailmalle kuinka kisoja järjes-
tetään. Nykyinen systeemi, jossa 38
joukkueesta 32 haetaan jatkoon en-
simmäisen kiivaan pelipäivän jäl-
keen ja sen jälkeen nämä jatkajat
taas heitetään summassa hattuun il-
man mitään arvoa sille, kuinka alku-
pouleissa on menestytty vai onko
paikka 32:n joukkoon tullut keräily-
erien kautta, on todella sellaista ta-
soa ettei moiselle järjestelylle Suo-
messa olisi sijaa missään peräkylän
puistokisassakaan. Tänäkin vuonna
löytyi yksi joukkue, joka tuli paikalle
vasta keräilyerien alkaessa ja hoiti
silti itsensä 32:n joukkoon. Sanomat-
takin on selvää, ettei Suomella taas-
kaan näissä arpajaisissa ollut edes
minkäänlaista tuuria. Pelijärjestyksen
sanelee kansainvälinen liitto ja sen
nimeämät edustajat järjestelykomite-

assa. Järjestävällä maalla saattaisi
kuitenkin olla jonkinlainen puhe- ja
esitysoikeus tämän systeemin kor-
jaamiseen.

Yleinen MM-kisa Suomessa esimer-
kiksi vuonna 2003 voisi olla ratkaisu
moniin ongelmiin. Tulisi taas julki-
suutta, ehkä jopa paikka ensi kertaa
16 joukkoon ja järjestelytkin voitai-
siin saada toimimaan. Pelaajatkin
saattaisivat pelata kotikisoissa taval-
lista rentoutuneemmin ja lähempä-
nä normaalia tasoaan. Kannattaisi-
ko tätä ryhtyä harkitsemaan? Pelipai-
kaksi halli, jonne mahtuu 24 kenttää
jossain suuremmassa taajamassa,
lähistöllä sopivia yhteistyökumppa-
neita hotellialalta ja tukku innokasta
talkoojoukkoa. Kansainvälinen liitto
myöntää kisan heti kun vaan käsi
nousee kokouksessa oikeaan aikaan
ja asia on selvä.

Kansainvälisen liiton kokous pidettiin
taas MM-kisan yhteydessä Reunio-
nilla ja sen ehkä merkittävin päätös
koski ammuntakilpailua. Tulevissa
kisoissa tullaan järjestämään am-
munnan MM-kisat. Sen säännöt ja
pistelaskusysteemi on vahvistettu ja
ne tullaan levittämään Suomessa
seuroihin heti kun ne on saatu kään-
nettyä ymmärrettävälle kielelle. Am-
muntakisa on jonkinlainen vastine
Boule Lyonnaisen parissa järjestet-
täville näyttäville ammuntaralleille.
MM ammunnan malli on varsin pit-
källe kopiota Boulen mattoammun-

nasta, jossa eri etäisyyksiltä yritetään
osua vuoroin kuuliin ja vuoroin sna-
diin, milloin maskista ja milloin tyh-
jältä kentältä. Lajin ensimmäinen laa-
jempi kisa meillä järjestetään var-
maan jo alkavan hallikauden kulues-
sa jossain Pohjois-Euroopan johta-
vista veturihalleista… Tulisiko tästä
uusi vetonaula lajille?

Kansainvälinen kokous käsitteli myös
snadia ja sen materiaalia sekä laaje-
nevaa kuulatuotantoa. Luonnollisesti
vahvistettiin myös tilit ja budjetit. Lii-
kevaihto on n. 130.000 FF ja varoja
tilillä n 280.000 FF, jotta toimintaide-
oille olisi käyttöä täälläkin.

Vuosi 2000 asettaa nyt tavallista
enemmän haasteita. Marraskuinen
liittokokous on hyvin tärkeä. Toivo-
tan kaikki liiton jäsenseurat tervetul-
leiksi Järvenpäähän sunnuntaina 21.
marraskuuta klo 12. Lähes kaikki lii-
ton keskeiset luottamuspaikat ovat
katkolla. Uutta verta ja uusia ideoita
kaivataan kuumeisesti, muuten jää-
dään paikalle polkemaan.

Vuoden 2000 MM-kisojen
paikat ja ajat ovat selvillä:
Naiset Hyeres les Pal-
miers Etelä-Ranska 4.-10.
syyskuuta. Yleinen Algar-
ve Portugal 3.-8. lokakuu-
ta. Junioreilla on välivuo-
si, mutta heille on suunnit-
teilla EM-kisat.

Kunnolliset peliasut liiton edustustehtäviin
ovat nyt haussa. Pari paitaa, housut, takki,
kassi ym pyritään hankkimaan sponsorien
tukemana. Yleisen sarjan, naisten ja junio-
reiden mainospaikat ovat kaupan. Kukin
sarja pyritään myymään yhdelle tukijalle ja
kustannus jokaista kohden on noin 15 -
30,000 mk. Lisätietoja Anja Parviaiselta (yh-
teystiedot s. 2).

Valmentajakoulutus on alka-
massa kunnolla. Vierumäen
Urheiluopistolla järjestetään
alkuun pari viikonlopun mittais-
ta tarkkuuslajeille räätälöityä I-
tason peruskurssia tammi-
kuussa. Lisätietoja saa Matti
Törröseltä, 050-5705222,
matti.torronen@pp.inet.fi.
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7. Juniori-MM Phuket Thaimaa
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Vaikeuksien kautta mitaleille

Suomen juniorit aloittivat MM-pelit hieman heikosti, olisiko syynä ollut

aikaero, väsymys tai jotain muuta. Joka tapauksessa ensimmäinen ottelu

Sveitsiä vastaan oli läpihuutojuttu Sveitsin kannalta. 13-0, jälkimmäiset

numerot ovat Suomen pisteet.

Japani kaatui samassa lohkossa hikisesti. Kolmas joukkue samassa po-

rukassa oli Madagaskar, joka ei tullut ajoissa paikalle, joten voitto Suo-

melle 13-0. Jatko oli varmistettu.

Seuraava lohko oli ikävä, suurista suosikeista Thaimaa ykkönen, Laos ja

Israel. Israel kaatui 13-12, Thaimaalle hävittiin ja Laos voitettiin tiukkaa-

kin tiukemman ottelun jälkeen 13-12. Niittinä viimeisellä kierroksella Kim-

mo Rantasen karo.

Oltiin kahdeksan parhaan joukossa ja arvonnassa vastaan tuli kisojen ehkä

suurin ennakkosuosikki, puolustava Maailmanmestari Espanja. Espanja

hermoili, pojat voittivat 13-10. Espanjalaiset kirjaimellisesti itkivät, koville

otti.

Oltiin neljän parhaan joukossa ja ensimmäisenä tuli vastaan Sveitsi. Erin-

omainen peli kummaltakin joukkueelta. Sveitsin onnistumisprosentti oli

kuitenkin sen verran korkeampi, että Suomi taipui. Toisessa semifinaalis-

sa olivat vastakkain Ranska ja Italia. Ranska voitti.

Pronssi oli loppujen lopuksi aika helppo nakki. Suomi pelasi huonosti,

Italia vielä huonommin, lopputulos 13-6 Suomelle. Kaikkien aikojen en-

simmäinen MM-mitali oli tosiasia.

Tero Haapanen, Tuomas Leskinen, Aleksi Leskinen ja Kimmo Rantanen

ansaitsivat mitalinsa. Osoittivat samalla epäilijöille sen, miten MM-kisoi-

hin joukkue pitää valita. Valitaan yksilöinä ne, jotka osaavat pelata.

Neljästä suurimmasta ennakkosuosikista (Ranska, Espanja, Thaimaa ja

Belgia) ainoastaan yksi meni jatkoon semeihin.

Osataan sitä meilläkin!

Jorma Kujanpää
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Lehdistötiedote 30.10.1999

Suomelle pronssia juniorien MM-kisoissa!
Suomi on saavuttanut kautta aikojen ensimmäiset Maailmanmestaruusmitalinsa petanques-
sa, Ranskasta lähtöisin olevassa kuulapelissä. Junioreille joka toinen vuosi järjestettävät MM-
kisat pidettiin tänä vuonna Thaimaan Phuketissa ja ne päättyivät lauantaina 30.10.1999.Joukkueemme voitti puolivälierissä kaksien edellisten kisojen mestarin Espanjan numeroin 13-10.
Välierissä tuli tappio 4-13 Sveitsille, joka hävisi finaalin saaden hopeaa. Pronssiottelussa joukkueem-
me voitti Italian 13-6. Finaalin ja Maailmanmestaruuden voitti Ranska.
Joukkueessamme pelasivat Tero Haapanen, Aleksi Leskinen, Tuomas Leskinen ja Kimmo Rantanen.
Joukkueen valmentajana on toiminut Matti Törrönen. Pojilla oli vahvaa näyttöä jo alkukesästä, kun he
voittivat Ruotsin suurimman yleisen sarjan avoimen turnauksen La Mayonnaisen Tukhomassa kesä-
kuun alussa.

Petanqueta on Suomessa pelattu kilpailumielessä parikymmentä vuotta ja olemme osallistuneet ylei-
sen sarjan MM-kisoihin vuodesta 1983 asti, naisten sarjassa vuodesta 1988 ja juniorisarjassa vuo-
desta 1989. Menestyksemme on ollut aina keskitasoa ja sijoitusta edes kahdeksan parhaan joukkoon
on odotettu turhaan.

Tulokset:

VII Juniorien MM-kilpailut 28.-30.10.1999, Phuket Thaimaa,mukana 19 maata / 20 joukkuetta (isäntämaalla 2 joukkuetta)
1. Ranska / Ludovic Labrue, Alexandre Ruffo, Romain Scultore, Nicolas Taviand
2. Sveitsi / Marc Tessari, Michael Salamin, Gary von Bergen, Guillen Dayer3. SUOMI / Tero Haapanen, Aleksi Leskinen, Tuomas Leskinen, Kimmo Rantanen
4. Italia / Daniele Ghigliazza, Oscar Zuppardo, Simon Salto, Francesco Ferrione
5.-8. Espanja, Madagaskar, Ruotsi, Thaimaa I

Suomen joukkue:

- Tero Haapanen (Loimaan Petanque)- Aleksi Leskinen (Martin Petanque Hyvinkää)- Tuomas Leskinen (Martin Petanque Hyvinkää)- Kimmo Rantanen (Helsingin Boule-yhdistys)- Matti Törrönen (valmentaja, Suomen Petanque-Liitto)
Suomen pelit:

1. poulekierros
     Suomi - Sveitsi     00-13
     Suomi - Madagaskar  13-00 (luov)     Suomi - Japani      13-06
2. poulekierros
     Suomi - Israel      13-12
     Suomi - Thaimaa I   07-13
     Suomi - Laos        13-12
Puolivälierät:
     Suomi - Espanja     13-10
Välierät:
     Suomi - Sveitsi     04-13
Pronssiottelu:
     Suomi - Italia      13-06

SP-L ry / tiedottaja Jukka Pöyry

ONNITTELUT!

Onnitteluja Aleksille, Kimmolle, Terolle,
Tuomakselle ja Matille voi lähettää
osoitteella:

Suomen Petanque-Liitto ry
PL 196
00251 Helsinki

tai sähköpostilla: petanque@icon.fi

Onnittelut toimitetaan pojille ja ehkä
julkaistaankin jossain yhteydessä.
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... Juniori-MM

Suomen Petanque-Liiton pankkiti-
liltä tehtiin taloudenhoitaja Risto
Saarisen hallussa olleella pankki-
kortilla epämääräisiä nostoja lähes
10,000 markan edestä heinäkuus-
sa 1999. Nostot tehtiin yleensä ilta-
ja yöaikaan pankkiautomaateilta
muutama satanen kerrallaan.

Liiton puheenjohtaja Pertti Taipale
pyysi pankkia kuolettamaan kortin
heti asian paljastuttua heinäkuun
lopulla. Pankkivirkailijan virheen
takia kortti ei heti kuoleentunut,
vaan nostot jatkuivat vielä viikon
ajan, kunnes virhe korjattiin.

Taloudenhoitaja kateissa

Saariselta yritettiin tämän jälkeen
lähes kahden kuukauden ajan saa-
da selvitystä asiaan, mutta tulok-
setta. Hän lupasi toistuvasti tulla
selvittämään asian liittohallituksen
kokoukseen tai puheenjohtajan
kanssa, mutta ei saapunut kertaa-
kaan sovittuihin tapaamisiin. Lisäk-
si Saarisen tehtävänä ollut liiton ta-
loudenhoito on laiminlyöty ja kirjan-
pitoaineistoa on kateissa.

Koska mitään muuta tapaa asian
ratkaisemiseksi ei ollut jäljellä, teh-
tiin asiasta rikosilmoitus poliisille.
Asian selvittely on vielä kesken.

Työtä tarjolla!

Jos tarvitset työharjoittelupaikkaa
tai voisit hyödyntää työllistämistu-
kia tai muuta vastaavaa ulkopuo-
lista rahoitusta, niin tule töihin Suo-
men Petanque-Liittoon!

Sekalaista tekemätöntä työtä olisi
paljon. Eduksi on, jos tunnet lajin,
seuroja ja ihmisiä.

Myös provisiopalkkaiselle sponso-
rihankkijalle voisi olla käyttöä.

Jos sinulla on ideoita asian suh-
teen, niin ota yhteyttä liiton pu-
heenjohtajaan (yhteystiedot s. 2).

Suomalaisen petankin tähän asti kil-
pailullisesti suurin tapaus sattui sa-
malle viikonlopulle Mika Häkkisen
toisen formulamestaruuden kanssa.
Mika sattui voittamaan taas kultaa,
mutta vaikka mitalin väri olisi jäänyt
vain hopeiseksi, olisi se silti ollut noin
500 kertaa mainittavampi tapahtu-
ma, kuin meidän pronssisemme. Ai-
nakin median mielestä.

Himmein mitali pienen lajin juniori-
sarjassa ei juurikaan ylittänyt uutis-
kynnystä, ikävä kyllä. Edellisen sivun
lehdistötiedote toimitettiin kaikille
mainittavimmille valtakunnallisille
medioille, mutta esimerkiksi televi-
siossa asian noteerasi vain YLE:n
teksti-TV sähkeissään kahdella rivil-
lä: "Petanque: Suomen juniorit voit-
tivat MM-pronssia Thaimaan Phuke-
tissa". Muutamat sanomalehdet jul-
kaisivat tulokset pienellä painettuna
urheilusivuillaan.

Vertailun vuoksi esimerkiksi pari jää-
kiekkoilijaa oli loukannut itseään lie-
västi. Nämä tapaukset uutisoitiin
teksti-TV:ssä molemmat omilla si-

vuillaan ja mainittiinpa ne muutamis-
sa urheilulähetyksissäkin. Toiselta oli
värttinäluu murtunut ja toisella oli
joku vastaava pikkuvaiva. Todella
tärkeää ja kiinnostavaa...

Me lajia kauan harrastaneet tiedäm-
me kuitenkin junioriemme saavutuk-
sen merkityksen ja osaamme arvos-
taa sitä. Toivottavasti poikien kotikun-
nat edes noteeraavat tapauksen ki-
vojen pikku stipendien ja muiden
huomionosoitusten muodossa.

Menneisyys ja tulevaisuus

Lehdistötiedotteessa on sikäli virhe,
että juniorimme ovat jo kerran aikai-
semminkin olleet kahdeksan joukos-
sa MM-kisoissa. Kisat on järjestetty
joka toinen vuosi alkaen 1987 ja Suo-
mi on ollut mukana vuodesta 1989.
Silloin kymmenen vuotta sitten Tu-
nisiassa Suomen juniorit sijoittuivat
kuudenneksi. Pienellä tonkimisella ei
sen tarkempia tietoja tapauksesta
löytynyt, mutta edustusjoukkueem-
me oli ilmeisesti Oravaisten / länsi-
rannikon suunnalta. Kisoissa muka-

Mainetta ja mammonaa?
na olleiden joukkueiden / maiden
määrästäkään ei ole sen tarkempaa
tietoa, kuin että ruotsalaisten sijoitus
oli 17., joten sen verran ainakin.

Tästä on nyt kuitenkin hyvä jatkaa.
Mitaliputki on saatu auki ja lisääkin
varmasti joskus tulee, myös yleises-
sä ja naisten sarjassa. Tämän ker-
taisesta menestyksestä suuri ansio
kuuluu varmasti Matti Törröselle, jon-
ka omistautumista ja kykyjä valmen-
nustoimintaan voi vain ihailla.

Valmentajakoulutuksemme kehittyy
jatkuvasti ja pian saamme useita vi-
rallisesti koulutettuja lajiohjaajia. Tie-
to ja kokemus karttuvat ajan kanssa
muutenkin. Elämme vielä tietyssä
mielessä junioriaikaa. Liittomme täyt-
tää pian 18 vuotta, eli senkin puo-
lesta pääsemme tavallaan vasta koh-
ta aikuisten sarjaan.

Junioripuolella on nyt vain kysymys
siitä, että mistä löydämme uusia ky-
kyjä. Nykyiset kun eivät pysy junio-
reina kovin kauaa. Kahden vuoden
päästä joukkueellamme on kovat
paineet päästä vähintään samaan.
Luulisi uusien juniorien houkuttelemi-
sen lajin pariin olevan nyt kuitenkin
entistä helpompaa.

JP
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Rinki pieni pyörii

Liiton kotisivujen "vessan seinällä"
esitettiin joitain kysymyksiä "Miesten
ringistä", joihin tässä vastauksia:

"Kausi on paketissa ja voi ruveta
punnitsemaan onnistumisia.
Onko rinkitoiminta auttanut pelaa-
jien kehitystä, motivaatiota jne..."

Valmennusvaliokunnan nimissä ta-
pahtuneesta toiminnasta noin 1/3 on
koskettanut miesten "rinkiä". Tavoit-
teena vuoden alussa oli luoda ryh-
mä, jonka puitteissa voitaisiin kehit-
tää parhaita miespelaajiamme. Ky-
seessä ei ollut yhden vuoden projekti,
vaan uuden toiminnan käynnistämi-
nen Suomen Petanque-Liitossa. Työ-
hön päästiin käsiksi liian myöhään,
eikä riittävän hyvää toimintasuunni-
telmaa kyetty luomaan ajoissa. Vii-
den kuukauden aikana 16 pelaajan
ryhmälle järjestettiin päivän tapaami-
nen Michel Aubertin kanssa, lähetet-
tiin kaksi joukkuetta La Mayonnaise
-turnaukseen ja yksi joukkue Baltic
Cupiin sekä vietiin MM-joukkue tur-
nausmatkalle Ranskaan. Nämä ta-
pahtumat oli tarkoitettu kuitenkin vain
osaksi "ringin" toimintaa. Ensimmäi-
sessä tapaamisessa yritettiin sopia
tietyistä yhteisistä toimintatavoista,
mutta tulos jäi heikoksi. Ryhmään
kuuluneiden pelaajien osallistuminen
toimintaan oli melko passiivista, mis-
tä ikävin esimerkki oli tapaaminen
Hyvinkäällä Ranskasta tulleen Au-
bertin kanssa. Oman harjoittelun ja
kehityksen seurannan yhdistäminen
"ringin" toimintaan epäonnistui. Pe-
laajien välistä kilpailua ei ole myös-
kään syntynyt ja motivaatiossa on
paljon kehittämisen varaa. Hansko-
ja ei heitetä tästä huolimatta tiskiin.
Vuoden aikana saadut kokemukset
ovat ainakin toimintaa miettimässä
olleille henkilöille arvokkaita ja ensi
vuotta ajatellen emme lähde enää
nollatilanteesta.

"Onko ollut onnistuneita valinto-
ja edustustehtäviin?"

Valmennusvaliokunta ei ole varsinai-
sesti valinnut joukkueita edustusteh-

täviin junioreita lukuun ottamatta.
Kaksi kilpailumatkaa (La Mayonnai-
se Ruotsissa ja Baltic Cup Tanskas-
sa) oli tarkoitettu lisäämään ulko-
maista pelikokemusta Suomessa.
Valintoja on helppo arvostella jälki-
käteen, mutta väärätkin valinnat tuo-
vat lisää kokemusta joukkueen muo-
dostamisesta tai ainakin sen vaikeu-
desta.

"Onko rinkiläiset olleet tyytyväi-
siä?"

"Rinkiin" valittujen odotukset toimin-
taa kohtaan olivat varmasti paljon
korkeammalla kuin mitä "ringin" anti
on ollut. Tulevina vuosina näihinkin
odotuksiin voidaan varmasti vastata
paremmin.

"Mites valmennuspuoli?"

Valmennuksesta ei liittomme osalta
vielä kannata puhua. Jälleen kerran
olemme ottamassa ensimmäisiä as-
kelia valmennustietouden luomisek-
si Suomeen. Aubertin vierailu antoi
uskoa omille ajatuksillemme ja käsi-
tyksillemme lajista ja Vierumäen Ur-
heiluopistolla ollaan osallistumassa
usean hengen voimin ensimmäisel-
le tarkkuuslajeille suunnattuun 1-ta-
son valmentajakoulutustapahtu-
maan.

Henkilökohtaista

Etsin duppeli/trippelikavereita!

Haluat pelata rohkeaa peliä. Lähdet usein peleihin. Olet valmis sitoutu-
maan joukkueeseen, harjoitteluun ja itsesi kehittämiseen intensiivisellä
työn tekemisellä päämääränä kunnianhimoiset tavoitteet.

Olen itse vasta 2 vuotta pelannut ja erittäin motivoitunut kehittymään
teknisesti ja taktisesti. Kokemusta tarvitsen paljon ja haluankin sitoutua
harjoitteluun joukkueen kanssa sekä itsenäisesti.

Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä, mennään kokeilemaan kentälle, kuinka
yhdessä pelaaminen sujuisi.

Anu Sutinen, 09-8547412 (klo 19 jälkeen), anu.sutinen@pp2.inet.fi

"Onko pelaajat hoitaneet kunnial-
la oman roolinsa ja velvoitteen-
sa?"

Pelaajien rooli nykyisessä järjestel-
mässä on valitettavan epäselvä eikä
pelaajille ole asetettu velvoitteita.
Kaikki tämä on jäänyt jokaisen hen-
kilökohtaisen kunnianhimon ja aktii-
visuuden varaan. Kehittämistä tällä
saralla on paljon.

“Vaan pienen liiton rahoista tämä
on todella iso investointi, kait
tämä toiminta on hintansa väärti?”

Miesten "ringin" osuus liiton budje-
tista on ollut 20 000 mk. Saman ver-
ran rahaa on käytetty junioreihin.
Naisten toimintaan osoitettiin rahaa
10 000 mk. Liiton hieman vajaan 500
000 mk:n budjetista 20 000 mk:n eli
4%:n kohdistaminen parhaiden mies-
pelaajiemme kehittämiseksi on mie-
lestäni kaikesta huolimatta ollut hin-
tansa väärti. En myöskään pidä in-
vestointia todella suurena tietäen,
että samaan aikaan liitto on käyttä-
nyt lähes nelinkertaisen summan
edellisten vuosien aikana toiminnas-
ta syntyneiden velkojen takaisin mak-
suun.

Matti Törrönen
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PM-kisat Espalla

Tänä vuonna oli Suomen vuoro järjestää perinteinen pohjoismai-
nen tapaaminen. PM-kisat on usein pelattu piilossa suurelta ylei-
söltä, koulujen takapihoilla ja vastaavissa paikoissa. Tällä ker-
taa tilanne korjattiin kunnolla viemällä kisat aivan Helsingin kes-
kustaan Esplanadin puistoon.

Stadilaiset kokivat ahaa-elämyksiä
kiirehtiessään lauantai-ostoksille tai
tullessaan viettämään vapaapäivää
kauniiseen pääkaupunkimme kes-
kuspuistoon. Liikkeellä oli myös pal-
jon ulkomaalaisia turisteja, joita hom-
ma kummastutti vieläkin enemmän.
Sää oli kaunis, ei helteinen mutta au-
rinkoinen, ja tunnelma oli hyvin man-
nermainen.

Ilmassa oli sitä suuren urheilujuhlan
tuntua. Mukana oli 72 lajimme huip-
pua Suomesta, Ruotsista, Norjasta
ja Tanskasta, mutta tunnelmaa loi
ennenkaikkea hieno pelipaikka ja
runsaslukuinen yleisö. Päivän aika-
na puistossa kulki tuhansia ihmisiä
ja yksi peli aina kerrallaan pysäytti
suuremman määrän väkeä katsele-
maan. Kun paikalla runsaslukuisena
olleet lajin harrastajat asiantunte-

muksellaan valitsivat mielenkiintoi-
simman pelin seurattavaksi, veti se
kentän ympärille paljon muitakin.
Usein kenttää piiritti liki parisataa ih-
mistä eikä sekaan olisi mahtunut
enää yhtään enempää. Yksi pääkent-
tä isolla katsomolla varustettuna oli-
si ehkä ollut tarpeen.

Alusta oli kova ja tasainen. Mutta ei
kuitenkaan sellainen helppo jalkapal-
lokenttämäinen, vaan puistokäytä-
vää pahimmillaan ja parhaimmillaan.
Kaltevuutta oli joka suuntaan ja aset-
taminen näytti välillä todella vaike-
alta. Usein alle metriset kuulat olivat
pisteitä, vaikka kierroksella ei ollut
ammuttu lainkaan. Karojakaan ei täl-
laisella alustalla paljoa nähdä, tosin
miesten finaalissa Ruotsin ampuja
innostui napsauttamaan parikin ko-
meaa sellaista yhdellä kierroksella.

Asuista sanomista

Suomen pelaajille oli varattu yhtenäi-
siksi peliasuiksi vain T-paidat. Niillä
ei kuitenkaan koko päivää tarennut,
vaan pelaajat joutuivat laittamaan
päälle omia pitkähihaisia paitojaan ja
takkejaan. Tästä tuli paljon kritiikkiä
jälkeenpäin ja kurjaltahan se näytti-
kin verrattuna kaikkien muiden mai-
den hienoihin asuihin. Liiton budje-
tissa ei ole ollut tarvittavia suuria
määrärahoja asuja varten, mutta jat-
kossa homma pyritään hoitamaan
kuntoon sponsorien tuella.
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Tulokset:

YLEINEN

1. RUOTSI 2 / Kenny Nilsson, Kenneth Köhalmi, Joakim Hydén
2. TANSKA 2 / Niels Vogensen, Per Olsen, Kenneth Dreyer
3. SUOMI 1 / Harri Lehtinen, Ilkka Railio, Arto Stenberg (MUN)
4. RUOTSI 1 / Jimmy Lagerkvist, Rickard Nilsson, Kristian Lilja
5. TANSKA 2 / Klaus Benzen, Kader Mehabil, Lars Rasmunssen
6. SUOMI 2 / Aku Haljoki, Samuli Kankkunen, Arttu Poikolainen (PSC)
7. NORJA 2 / Tom Johansen, Terje Bratlie, Morten Torp
8. NORJA 1 / Vegar Næss, Gjermund Røren, Jan Åge Blystad

NAISET

1. RUOTSI 1 / Tove Næss, Anette Sylvander, Carina Nilsson
2. SUOMI 1 / Satu Lahtimo, Mirva Näsilä, Mira Kyllönen (LBO/HAR/PSC)
3. RUOTSI 2 / Ingrid Wahlbin, Eva Ivarsson, Anna Thomasson
4. SUOMI 2 / Outi Raitasuo, Helena Kankaanpää, Kati Nieminen (TAV/
PCP/PSI)
5. TANSKA 2 / Henriette Lusty, Lene Laursen, Mette Olsen
6. TANSKA 1 / Jette Schæfer, Kirsten Ibsen, Tina Christensen
7. NORJA 1 / Elin S Rue, Kari-Lill Arnesen, Hanne Arnesen
8. NORJA 2 / Caroline Hovind, Signe Hovind, Ingri Hauger

JUNIORIT

1. RUOTSI 1 / Jimmy van Houten, Jesper Partoft, Patrik Stenman
2. SUOMI 2 / Marko Ahola, Aleksi Leskinen, Otto Rinne (MAP/MAP/BOU)
3. SUOMI 1 / Kimmo Rantanen, Tuomas Leskinen, Veli-Pekka Tolonen
(HBY/MAP/BOU)
4. RUOTSI 2 / Emelie Plantin, Filip Goldéus, Fredrik Österlund
5. TANSKA 1 / Launy Larsen, Linda Larsen, Alexander Vogensen
6. NORJA 1 / Kenneth Bjerke, Madeleine Breiby, Camilla Hovind
7. TANSKA 2 / Maxim Risbourg, Johnni Chortzen, Lars Slot
8. NORJA 2 / Siri Andersen, Andreas Gravdahl Karlsen, Steinar Næss

...

Suomi - Ruotsi

Välieriin tultaessa alkoi homma näyt-
tää lähes puhtaasti Suomi - Ruotsi -
maaottelulta. Neljän joukkoon eri sar-
joissa selvisi 6 ruotsalaista, 5 suo-
malaista ja 1 tanskalainen joukkue.
Naisissa ja junnuissa arpa määräsi
Suomen ja Ruotsin ratkaisemaan en-
sin sisäisen paremmuuden, mutta se
takasi maaottelun toteutumisen fi-
naaleissa.

Naisissa Suomi 1 oli voittanut Ruot-
si 1:n alkulohkossa, mutta nyt kävi
päinvastoin. Ruotsalaiset pelasivat
melko heikkotasoista peliä, mutta
Satu, Mira ja Mirva vielä hieman huo-
nommin. Monella kierroksella Ruot-
sin tytöt asettivat ensin niin huonon
kuulan, ettei tullut mieleenkään al-
kaa ampumaan sitä. Sen jälkeen
Suomen tytöt tärväsivät siihen kaik-
ki omat kuulansa ja Ruotsi otti pis-
teet ja lopulta voiton 2-13. Mistä lie
kiikastanut? Väsymys tai jännitys tai
varmaankin vähän molempia. Jun-
nujen finaali oli paljon tiukempi, sii-
nä Marko, Aleksi ja Otto hävisivät
niukasti 11-13.

Ainoa joukkueemme välierien ulko-
puolella oli miesten Suomi 2, joka
putosi jatkosta niukalla piste-erolla.
Hieman sanomista tuli taas siitä, että
putoamisen jälkeen poikia kiinnosti
muovikassin sisältö ym asiat huo-
mattavasti sijoituspelejä enemmän.
Suomen ja Ruotsin ykkösjoukkueet
joutuivat tyytymään pronssiotteluun,
josta voitto meille. Finaalissa Tans-
kan kakkosjoukkue pelasi todella hie-
nosti, mutta Ruotsin kakkonen pani
vielä pikkuisen paremmaksi.

Ruotsille siis kultaa kaikissa sarjois-
sa ja yksi pronssi, Suomelle kaksi ho-
peaa ja kaksi pronssia. Tanskalle yksi
hopea ja Norjalle kokemusta.

Hieno tapahtuma kaikenkaikkiaan.
Kiitokset järjestelyistä Matti Törrösel-
le ja hänen pikku apureilleen!

JP

Miss Skandinavia -kisojen palkintojenjako? Ei vaan
Pohjoismaiden parhaat naispetankistit yhteiskuvassa.

Vasemmalla Mira, Mirva ja Satu, loput ruotsalaisia.
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35. yleisen sarjan MM-kisat ...

MM-kisat katsomosta

MM-kilpailut pelattiin syys-lokakuun
vaihteessa Intian Valtamerellä sijait-
sevalla La Réunionin saarella. Saari
on yksi Ranskan 26 regionista eli
hallinnollisesta alueesta. Isäntämaan
ja edellisen vuoden maailmanmes-
tarin oikeutuksella Ranskalla olikin
kilpailussa mukana ainoana maana
kaksi joukkuetta. Kaikkiaan joukku-
eita oli mukana 37 kpl, kaikilta muil-
ta mantereilta paitsi Etelä-Amerikas-
ta.

Suomea edusti tänä vuonna SM-sar-
jan voittanut joukkue, jossa pelasi-
vat Joachim Eriksson, Harri Lehti-
nen, Ilkka Railio ja Arto Stenberg.

Kilpailua varten ryhmä matkusti kil-
pailupaikalle jo viikkoa ennen kiso-
jen alkua, jotta lähes vuorokauden
kestävästä matkasta ennätettäisiin
toipua ja kilpailuun voitaisiin keskit-
tyä rauhassa.

Pelipaikkana oli saaren pääkaupun-
gin käsipallostadion. Stadionin par-
ketin päälle oli rakennettu lähes puo-
lenmetrin korkuinen hiekkalaatikko,
johon oli mahdutettu kymmenen
kenttää. Kentän pinta oli todella kova
ja yllättävän kimmoisa aiheuttaen
ammunnassa suuria vaikeuksia kai-
kille joukkueille. Kiviä kentän pinnas-
ta ei löytynyt edes etsimällä, mikä
puolestaan teki asettamisesta selke-
ästi helpompaa ammuntaan verrat-
tuna.

Kentän rakenne toi merkittävän lisän
kilpailuun. Ammunnan korostunut
suhteellinen vaikeus asetusheittoon
nähden muokkasi lähes kaikkien
joukkueiden taktiikan asetusvoittoi-
seksi. Selkeimmin tätä asetusvoit-
toista taktiikkaa noudattivat Mada-
gaskarin pelaajat, jotka asettivat
usein jopa kolme kuulaa vastustajan
avaukseen ja vasta tämän jälkeen
ampuivat vastustajan kymmensent-
tisen avauksen pois. Eräs Ranskan
joukkueen johtajista esittikin pientä
kritiikkiä kenttää kohtaan todeten,
ettei kenttä ollut aivan valmis MM-
kilpailuja varten.
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... La Réunion 30.9. - 3.10.1999 ...

Kolmantena päivänä Suomi
sai alkaa urakkansa alusta jo
tutuksi käyneessä Coupe des
Nations -kilpailussa. Tähän
kolmanteen pouleen seuraksi
tulivat Hollanti, Algeria ja Sin-
gapore. Ensimmäiseen otte-
luun Hollantia vastaan asettui-
vat Ile, Jocke ja Hate. Voitto
napsahti kotiin hieman yllättä-
en hyvän ammuntapelin ansi-
osta 13-9. Tämän jälkeen Ile
palasi "kentän päähän" ja jou-
tui todistamaan aitiopaikalta Algeri-
an vahvuuden, tulos 5-13. Viimei-
seen ja ratkaisevaan peliin lähdettiin
hakemaan toista voittoa Hollannista.
Toisin kuitenkin kävi - koko matkan
heikoin peli tuotti Suomelle vain yh-
den pisteen. Joukkueen tilastot Cou-
pe des Nationsista olivat:

Asetus Ammunta

1. peli 41% (42) 53% (42)
2. peli 45% (57) 33% (73)
3. peli 38% (53) 21% (33)

Afrikka, 2 x Eurooppa
ja Aasia

MM-kilpailujen lopputulos vahvistaa
petankin kansainvälistä ilmettä.
Ranskan ylivoima harrastajamääris-
sä ja vuosikymmenien perinne eivät
estä myös muita menestymästä. Vii-
me vuoden maailmanmestarijoukkue
(Briand, Quintais, Fazzino ja Chou-
pay) sai kokea "ettei riitä että on
hyvä, vaan on myös pelattava hyvin."
Thaimaa ja Madagaskar antoivat
kahdessa peräkkäisessä pelissä täl-
le, ehkäpä kautta aikojen menestyk-
sekkäimmälle joukkueelle, yhteensä
kolme pistettä. Myös toinen Ranskan
joukkue (Le Dantec, Loy, Suchaud ja
Hureau) sai välierässä tunnustaa
Madagaskarin paremmaksi.

Finaaliin selvittivät tiensä Madagas-
kar ja Belgia. Belgia lunasti yleisön
puolelleen rohkealla pelillään, joka
tällä kertaa ei kuitenkaan tuottanut

tulosta. Madagaskarin joukkueen
ampuja ja välipelaaja olivat selkeäs-
ti teknisesti kilpailun parhaat pelaa-
jat, minkä ansiosta hieman erikoinen-
kin taktiikka toi voiton aidosti riemu-
itsevien madagaskarilaiskannattajien
iloksi. Pronssiottelun voitti selkeästi
Ranskan ykkösjoukkue, joka viimei-
sessä pelissään Thaimaata vastaan
väläytteli osaamistaan. Erityisesti
voidaan nostaa esiin 21-vuotias Da-
mien Hureau, joka varmasti tulee
tutuksi lähivuosien aikana lajin har-
rastajille.

jatkuu seuraavalla sivulla...

Tulokset:

1. Madagaskar / C. Andriat-
seheno, K. Oukabay, J.
Randriananirasana

2. Belgia / Claude Weibel, An-
dré Lozano, W. Van Der Biest

3. Ranska 1 / D. Hureau, D.
Le Dantec, Michel Loy, Phil.
Suchaud

4. Thaimaa

5.-8. Tunisia, Kanada, Marok-
ko, Italia

Coupe des Nations:
1. Saksa
2. Ruotsi

Suomalaisten pelit

Joukkueet jaettiin ensimmäisessä
vaiheessa kymmeneen pouleen, jois-
ta jokaisesta kaksi parasta selviytyi
suoraan 32 joukkoon - Suomi näiden
joukossa. Muut 17 joukkuetta pela-
sivat ylimääräisen poule-kierroksen,
josta seulottiin mukaan 12 joukkuet-
ta viiden pudotessa tässä vaiheessa
Coupe des Nations-kilpailuun.

Suomi voitti Ruotsin ensimmäises-
sä poulessa kahdesti (13-7 ja 13-10)
häviten välillä Espanjalle 10-13. Suo-
men joukkueessa Ruotsia vastaan
pelasivat Jocke, Aatu ja Hate. Toi-
sessa pelissä Suomen asettajana oli
Ile, Jocken huilatessa. Suomen jouk-
kueen kolmen ensimmäisen pelin
onnistumisprosentit olivat (suluissa
vastustajan %):

Asetus Ammunta

1. peli 57% (43) 38% (25)
2. peli 37% (61) 33% (38)
3. peli 64% (56) 33% (38)

Ensimmäinen päivä oli hoidettu voi-
tokkaasti kotiin ja vieläpä nöyryyttä-
mällä Ruotsia kahdesti, joten alku oli
onnistunut ja toiselle päivälle oli hyvä
lähteä.

Toisen päivän pelit alkoivat suoma-
laisilla iltapäivällä. Joukkue pelasi
samalla kokoonpanolla kuin Ruotsia
vastaan. Suomi arvottiin kolmen
joukkueen lohkoon yhdessä Andor-
ran ja Marokon kanssa. Ensimmäi-
nen ottelu Andorraa vastaan tuotti
tappion (8-13), johon päästiin hake-
maan revanssia Marokon voitettua
toisella ottelukierroksella Andorran.
Toinenkaan peli ei muuttanut voima-
suhteita, vaan Andorra otti omansa
mennen jatkoon tuloksella 6-13. Toi-
sen päivän onnistumisprosentit jouk-
kueellamme olivat:

Asetus Ammunta

1. peli 59% (48) 13% (45)
2. peli 45% (40) 31% (59)
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... MM

Kommentteja suoma-
laisten esityksestä

Järjestyksessään 35. MM-kilpailut
ovat ohi. Suomelle tämä vuosi oli
kaikkiaan 17. kerta, kun joukkueem-
me on ollut mukana. Toiveena on
ollut päästä 16 parhaan joukkoon,
mutta vielä toive ei ole toteutunut.
Tänä vuonna joukkueen esitys oli
ehkä tarkemman seurannan alla kuin
kertaakaan aikaisemmin. Tilastot
peleistä ja kommentit joukkueelta
antavat arvokasta kokemusta tuleviin
kisoihin. Seuraavassa muutama ylei-
nen huomio joukkueen pelaamises-
ta MM-kilpailuissa.

Henkilökohtaiset suoritukset MM-kil-
pailuissa olivat yhtä poikkeusta lu-
kuunottamatta heikompia kuin mihin
pelaajat Suomessa ovat tottuneet.
Syinä suoritustason laskuun ovat
mm. vaikeampi kenttä, vastustajien
erilainen pelityyli ja kilpailutilanteen
aiheuttama jännitys. Voidaanko näi-
hin asioihin vaikuttaa?

Joukkueen kemia ei toiminut niin
hyvin kuin etukäteen kuviteltiin. Il-
man tarkempaa analyysiä voidaan
aloittaa kuitenkin pohdinta kuinka on
mahdollista, että itse koottu joukkue
ei toimikaan ja toisaalta mikä vaiku-
tus joukkueen ulkopuolisilla tahoilla
on joukkueen toimivuuteen?

Taktiikkaa yksittäisissä pelitilanteis-
sa on vaikeaa lähteä arvioimaan.
Yleisemmällä tasolla voidaan kuiten-
kin arvioida pelaajien peluutusta ja
sen taktista merkitystä tulokseen.
Tähän liittyy läheisesti kysymys myös
pelaajien asennoitumisesta MM-
edustustehtävään.

Valitukset vuodesta toiseen MM-ken-
tän vaikeudesta ovat osoitus liiton,
sen jäsenseurojen ja kilpailujen jär-
jestäjien piittaamattomasta asen-
teesta lajin eteenpäin viemiseksi
Suomessa. Jos tavoitteenamme on
saada kansainvälistä menestystä, on
kilpailutoiminnan tuettava omalta
osaltaan näitä pyrkimyksiä. Ellei olo-

suhteita edes pelikenttien osalta kye-
tä luomaan kansainvälistä tasoa vas-
taaviksi on lähtötilanne tavoitteen
saavuttamiseksi ratkaisevasti huo-
nompi.

Vastustajien erilaista pelityyliä ja ko-
van kilpailutilanteen tuottamaa jän-
nitystä kv-peleissä ei saada hallin-
taan pelaamalla Rantapuiston ken-
tällä kavereiden kanssa "kovia mat-
seja". Kokemusta kovista ulkomaisis-
ta joukkueista ei kartu Suomessa,
vaan ulkomailla. Tämä tarkoittaa
sitä, että joukkueiden ja SEUROJEN
on panostettava entistä enemmän
kilpailumatkoihin rajojemme ulko-
puolelle. Seurajoukkueiden Euroop-
pa-cup on yksi mahdollisuus tähän.
Valitettavasti vain muutama seura on
ollut tähän asti valmis antamaan pe-
laajilleen tämän tyyppisiä mahdolli-
suuksia.

Joukkueen toiminta joukkueena on
vaikeaa. Ryhmäkemian lisäksi halu-
aisin nostaa esiin myös toisen asian
- henkilökohtaisen asenteen ja vas-
tuun. Tavoitteena on saada neljästä
pelaajasta ulos kolmen yksilön muo-
dostama paras mahdollinen kokonai-
suus. Tämä saattaa edellyttää, että
joku pelaajista vastoin omaa haluaan
seuraa peliä kentän ulkopuolelta.

Kuvat Pentti Kuvaja

Vastaavasti jokaisen pelaajan on ol-
tava valmis kantamaan vastuunsa
myös kentällä ja ottamaan se rooli,
jota tilanne kulloinkin edellyttää. Täs-
säkin meillä on kehitettävää.

Joukkueen neljän pelaajan suorituk-
seen vaikuttaa myös muita henkilöi-
tä: joukkueen johtaja, huoltaja, kat-
sojat jne. Tietyissä tilanteissa jouk-
kue itse on osin kykenemätön arvi-
oimaan toimintaansa, jolloin tukihen-
kilöiden merkitys korostuu. Yhtenä
esimerkkinä voidaan mainita pelaa-
jien oikea peluutus: "Kuka tekee pää-
töksen kolmesta pelaajasta ja mihin
päätös perustuu?" Näitä tilanteita
varten on kuitenkin välttämätöntä
tehdä selväksi kenellä on oikeus
puuttua joukkueen toimintaan - muut
eivät ole oikeutettuja osallistumaan
keskusteluun.

Näitä ajatuksia ei ole osoitettu yksin
MM-joukkueellemme. Halusin nostaa
nämä asiat kuitenkin tässä yhteydes-
sä esiin, sillä nyt on mielestäni vielä
hyvää aikaa tehdä asioille jotain en-
nen ensi kautta. Kiitän joukkuetta
suorituksesta ja niistä kokemuksista,
joita matka kisaturistina minulle an-
toi.

Matti Törrönen
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Tuomari ja pelirauha

Petankki on hidastempoinen peli,
suorastaan laahaavan hidas, sa-
noisi joku. Tilanteet kehittyvät
heitto heitolta, mutta silloin se-
kunnin osissa.

Tuomaritoiminta on rauhallista ver-
rattuna esim. jääkiekkoon, jossa tuo-
marilla pitäisi olla pari silmää myös
takaraivossa. Yleensä peli pysähtyy
tuomion ajaksi, jälkikäteen mitataan
tai tulkitaan heittovuoroja. Sääntöjen
vastainen heitto on mitätön. Sitä ei
voi tulkita esim. vastustajan valituk-
sen perusteella jälkeenpäin. Heitto on
kuitenkin petankin peruselementti.
Petankki on kehittynyt jeu provençal-
pelistä sitomalla heittotapahtuma
maahan piirrettyyn ympyrään. Pelin
nimeksi tuli pétanque yhdistelmänä
sanoista pieds tanqués, jalat tangent-
tina, toisiaan sivuamassa. Monet
pelaajat ovat siirtyneet "jalat yhdes-
sä" -asennosta mahdollisimman le-
veään haara-asentoon tai jalat peräk-
käin olevaan tukiaskel-asentoon.
Molemmat tavat hakevat helpotusta
petankille perusominaiseen vaikeaan
heittoasentoon. Tässä tulee mukaan
sääntö § 6, jalka ei saa koskettaa
ympyrän piirrettyä reunaviivaa. Joil-
lekin pelaajille heittäminen sääntöjen

mukaisesta asennosta näyttää ole-
van ylipääsemättömän vaikeaa. Ker-
rottu selitys viivarikkeeseen tai en-
nenaikaiseen ympyrästä astumiseen
on yleensä: "näin tehdään tosi suu-
rissakin peleissä ja ainakin, jos jouk-
kueet ovat sopineet keskenään, et-
tei asiasta valiteta". Joskus viivalla
seisomista yritetään peittää piirtä-
mällä omien varpaiden eteen vielä
uusi viiva, "reunaa parannellaan nä-
kyvämmäksi".

Tuomarin tehtävänä on puuttua lait-
tomaan heittoasentoon. Ratkaisu on
usein vaikea, kun petankissa on
mahdoton järjestää pituushypyn ta-
paista vahareunusta ympyrän ulko-
puolella. Pakkausten vannehtimiste-
räksestä saisi ainakin helposti ha-
vainnollisen koulutuslaitteen, jos pe-
laajien omat silmät eivät millään toi-
mi.

Kokeneet pelaajat tietävät ne pienet
kikat, joilla heitto paranee huomat-
tavasti mutta kuitenkin lähes huo-
maamattomasti. Seistään ympyrän
rajan yli ja haetaan asentoa rajasta
välittämättä. Parempaa heittolinjaa
haetaan vaikka ympyrän sivulta toi-
nen jalka lähes kokonaan ulkona

ympyrästä. Heiton dynamiikan mu-
kana kaadutaan ulos ympyrästä, en-
nenkuin kuula on osunut maahan.
Neljäs pieni ja paljon käytetty kikka
on tasoittaa juuri se 10 x 10 cm alue,
johon kuulan on pudottava. Hyvälle
pelaajalle riittää 10 x 10 cm, kun ta-
vallisempi tarvitsee 30 x 30 ja jää
siitä tietysti kiinni. Pieni tasoitus kuu-
luu sarjaan "näin tehdään arvokisois-
sakin", "tämähän on niin pieni tasoi-
tus". Ymmärrän tasoituksen show-
maisissa heittonäytöksissä ja takapi-
hojen rahapeleissä, mutta sääntöjen
mukaan pelattavissa kilpailuissa se
vie pelistä sen viimeisenkin suolan
eli kentän vaikeuden vaatiman taitu-
roinnin. Petankissa osa pelaajista
pelaa ilman tasoitusta ja osa tasoi-
tuksen kanssa. Kumpaa lajia muu-
ten sinä olet?

Tuomarin on pidettävä osaltaan huo-
li, että petankin sääntöjen ja perus-
peli-idean määräämä keinotekoinen
vaikeus on sama kaikille pelaajille.
Näin sääntöjen mukaan heittävä pe-
laaja on tasa-arvoinen muiden kans-
sa.

Juha Komsi
kansallinen tuomari

"Mikä näistä pelitavoista on mielestäsi paras?"

- Alkusarja 5-6 joukkueen lohkot + cup 0 ääntä 0.00%
- Alkusarja 3-4 joukkueen lohkot + cup 2 ääntä 16.67%
- Yksi poulekierros + cup 2 ääntä 16.67%
- Mahdollisimman pitkälle poulena 5 ääntä 41.67%
- Suora cup 3 ääntä 25.00%

Jos et ole viime aikoina käynyt paljoa kisoissa muilla paikka-
kunnilla, niin miksi? (Voit valita useampiakin vaihtoehtoja.)

- Työkiireet / muut kiireet 8 ääntä 50.00%
- Muut harrastukset 1 ääntä 6.25%
- Pitkät matkat 2 ääntä 12.50%
- Kalliit osallistumismaksut 0 ääntä 0.00%
- Huonot palkinnot 0 ääntä 0.00%
- Kisat huonosti järjestettyjä 0 ääntä 0.00%
- En pärjäisi kuitenkaan 1 ääntä 6.25%
- Ei ole joukkuekavereita 3 ääntä 18.75%
- Ei muuten vaan kiinnosta 0 ääntä 0.00%
- Tarviiko ne kisat olla aina Formuloiden
   kanssa samaan aikaan... 1 ääntä 6.25%

Nettiäänestyksiä

Internetissä on järjestetty muutamia äänestyk-
siä keskustelua herättäneistä asioista.

Ensin pyrittiin selvittämään parasta pelitapaa
kisojen läpiviemiseksi. Suuria 5-6 joukkueen al-
kusarjalohkoja ei kannattanut kukaan, tietäähän
se yleensä kisojen venymistä melkoiseksi ma-
ratoniksi. Toisaalta useamman poulelohkokier-
roksen pelaamista kannatettiin eniten, vaikka
sillä systeemillä isompia kisoja ei saada vietyä
läpi edes yhdessä päivässä.

Seuraavaksi etsittiin syitä siihen, miksi kisois-
sa käy vähemmän väkeä, kuin kultaisina 90-
luvun alkuvuosina. Suurimmaksi syyksi selvisi
muiden kiireiden aiheuttama aikapula. Mielen-
kiintoista oli havaita myös se, että pelikavereis-
takin on monilla pulaa.
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Seura-SM Myllykoskella 9.10.1999

Vuosituhannen viimeinen Suomen-
mestaruus Järvenpäähän

MyPan jalkapallohalliin kokoontui ennätys-
määrä eli 26 seuraa neljänteen seurajouk-
kueiden SM-kilpailuun. Järjestelyistä vasta-
si perinteisesti PSC Anjalankoski. Hallin lä-
hes asfaltinkovaa hiekkapintaa oli pehmen-
netty hieman miellyttävämmäksi ajamalla sii-
hen ohut kerros uutta hiekkaa.

Edellisvuoden mestari Droppi Petanque sai
mukaan kaksi kokoonpanoa. Hyvin he taas
kerran pelasivat ottaen lajivoitot singelissä
ja trippelissä. Ne kuitenkin sattuivat eri ko-
koonpanoille, joten kokonaiskilpailussa sijoi-
tus tällä kertaa mitalikolmikon ulkopuolella.

Kaikki sijat ratkottiin, joten pelejä riitti koko
porukalle lähes kellon ympäri. Jännitys säi-
lyi loppuun asti, sillä mitalisijat selvisivät vas-
ta viimeisissä peleissä. Lisäporkkanana oli
se, että viisi parasta seuraa saa nimetä trip-
pelijoukkueet tulevan talven Suomi-Viro -hal-
limaaotteluun.

JP

PSC Järvenpään mestarijoukkue seuran pu-
heenjohtaja Mauri Moision johdolla. “Kierto-
palkinto palasi taas kotiin.”

Järvenpään pelaajat ja runsaslukuinen kan-
nustajajoukko olivat tulleet paikalle tilausbus-
silla, joka piti työntää käyntiin illansuussa.

Kuva Mikko Soikkeli
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Tulokset:
S + D + T = Yht.

  1. PSC Järvenpää 3 1 5 9
     Arttu Poikolainen / Samuli Kankkunen, Juha-Pekka Siro /
     Miikka Kouvonen, Miska Nieminen, Iivo Paaso

  2. Petanque Club de Pori 5 4 2 11
     Eero Ravantti / Harri Kankaanpää, Patrick Simon-Bellamy /
     Helena Kankaanpää, Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg

  3. Suomen Lisenssipelaajat Hki 6 13 3 22
     Marko Jakonen / Antti Lehtonen, Jukka Virtanen /
     Henri Palmqvist, Olli Sinnemaa, Jarmo Heinonen

  4. Turun Petanque-seura 12 3 8 23
  5. Droppi Petanque I Mikkeli 22 5 1 28
  6. Kallion Kirkas Hki 9 9 11 29
  7. Varkauden Tarmo 11 7 13 31
  8. Droppi Petanque II Mikkeli 1 23 10 34
  9. Nassu Lahti 19 6 9 34
10. Loimaan Petanque 2 15 18 35
11. Oravais Petanque 10 19 7 36
12. Tavastia Pallo Hki 20 2 14 36
13. Lahti Boule 4 14 19 37
14. Martin Petanque Hyvinkää 7 20 12 39
15. Boulistit Oulu 13 10 20 43
16. Koski-Kuula Kuusankoski 18 22 4 44
17. Karhu-Petankki Kotka 23 8 15 46
18. Petosen Nallet Kuopio 25 17 6 48
19. Petanque Club de Strömfors 8 25 17 50
20. Linnan Petanquistit Hlinna 17 11 23 51
21. PSC Anjalankoski 24 12 21 57
22. PEESI Espoo 15 16 26 57
23. Bitankki Hki 27 18 16 61
24. Tohty-Petankki Tampere 21 21 22 64
25. Koski-Petankki Valkeakoski 16 24 25 65
26. Espoon Patonki 14 27 27 68
27. Petanque Kouvola 26 26 24 76

Osalajien palkitut:

S1. Keijo Nykänen / Droppi Petanque II Mikkeli
S2. Harri Koivunen / Loimaan Petanque
S3. Arttu Poikolainen / PSC Järvenpää

D1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka Siro / PSC Järvenpää
D2. Rauno Kallio, Mika Sallinen / Tavastia Pallo Hki
D3. Tatu Kuusisto, Esa Tuominen / Turun Petanque-seura

T1. Hannu Kaatranen, Kimmo Kellman, Pasi Matilainen / Droppi I Mikkeli
T2. Helena Kankaanpää, Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg / PC de Pori
T3. Henri Palmqvist, Olli Sinnemaa, Jarmo Heinonen / SLP Hki Suuret kiitokset Veikko ja Eila Sta-

vénille & kumppaneille hyvin järjes-
tetyistä kisoista!

Muutamia huomioita
pisteiden laskentatavasta:

Seurajoukkueiden SM-kilpailussa on jo-
kaisesta seurasta mukana kolme joukku-
etta, eli singeli, duppeli ja trippeli. Kukin
laji pelaa oman kilpailunsa ja voitosta saa
yhden pisteen, kakkossijasta kaksi, kol-
mossijasta kolme jne. Kolmen lajin pis-
teet lasketaan yhteen ja vähiten saanut
on mestari.

Tästä seuraa yksi tavallaan omituisuus:
Mitä pidemmälle pelit etenevät, sen “tur-
hemmiksi” ne muuttuvat. Nyt alkupoules-
ta jatkoon pääsemisellä tai putoamisella
on merkitystä noin 16 pisteen verran. Eli
jatkoon päässeet taistelevat pisteistä 1-
16 ja pudonneet pisteistä 17-27. Ensim-
mäisellä cup-kierroksella on merkitystä
8 pisteen verran, seuraavalla 4 pistettä
jne. Viimeisissä peleissä, eli kunkin lajin
finaalissa, on panoksena enää yksi pis-
te, voitolla 1 tai häviöllä 2. Häntäpäässä
esimerkiksi  sijoista 23-24 pelattaessa on
panosta tavallaan yhtä paljon.

Pitäisikö homma jatkossa kääntää toisin
päin ja jakaa pisteitä vaikka formulatyy-
liin 10-6-4-3-2-1? Toisaalta silloin ei sijo-
ja seitsemästä eteenpäin tarvitsisi pela-
ta, ja juuri sehän on varmaan monille ol-
lut koko tapahtuman suola.

JP
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Vaihtoehtopetankkia

Boulistien keskuudessa on vuosien varrella viljelty hyvinä
harjoitteina vaihtoehtoisia petankkimuunnelmia tavallisen
tahkoamisen lomassa. Ne piristävät kummasti mieltä ja tar-
joavat myös kunnon haastetta taitojensa mittaamisesta kiin-
nostuneelle.

Junttila

Kolme pelaajaa ottelee kolmella kuu-
lalla toisiaan vastaan. Pisteitä saa
siten, että lähimmäksi snadia pääs-
syt saa 2 pistettä kuulasta, enimmil-
lään siis 6 pistettä kierrokselta. Toi-
seksi lähimmäksi päässyt saa pisteen
per kuula, ja kauimmaksi jäänyt pe-
laaja jää pisteittä.

Aloituksessa heittojärjestys arvotaan,
mutta pelin aikana heittovuorossa on
aina kauimmainen. Uuden kierroksen
aloittaa lähimmäksi päässyt, ja pis-
teittä jäänyt heittää viimeisenä. Peli
pelataan 13 pisteeseen kuitenkin
niin, että se katkeaa vasta kahden
pisteen erolla toiseksi parhaaseen
nähden.

Jännitystä ei puutu, sillä pelin etene-
miselle on luonteenomaista, että yh-
den pelaajan päästyä lähelle voittoa
kaksi muuta voivat yhdessä yrittää
estää tätä voittamasta. Voittopistei-
tä lähestytäänkin usein tasatahtia.

• 3 pelaajaa 3 kuulalla toisiaan
vastaan

• 2 pistettä/kuula lähimmäksi pääs-
seelle, 1 piste/kuula toiseksi lä-
himmälle, 0 pistettä kauimmak-
si jääneelle

• aloituksessa heittojärjestys arvo-
taan

• pelin aikana heittovuorossa ka-
uimmainen

• lähimmäksi päässyt aloittaa, pis-
teittä jäänyt heittää viimeisenä

• pelataan 13 pisteeseen, katkeaa
kuitenkin vasta 2 pisteen erolla
toiseksi parhaaseen

Lössi

Kaksi suurta porukkaa pelaa vastak-
kain. Pelaajia ei joukkueissa tarvitse
olla yhtä monta, kunhan kuulia on
saman verran.

Mielekkyyden raja kulkee siinä, mon-
tako kuulaa on kaiken kaikkiaan pe-
lissä, ettei tule ahdasta; 20 kuulaa on
jo paljon. 4-6 -henkiset joukkueet toi-
mivat aivan hyvin.

Lössi sopii erityisesti yhteiseen haus-
kanpitoon, jossa kaikki voivat olla
samassa tilanteessa mukana. Lössiin
voi tulla helposti mukaan kesken
pelin tai jäädä muita vaivaamatta sii-
tä pois.

Tämä pelimuoto oli Oulussa varsin
suosittu 80-luvun alkuaikoina, jolloin
sitä pelattiin puistoissa. Näin jotkut
ohikulkijat tarttuivat haaviin, ja lössi
oli mitä oivallisinta jäsenhankintaa.

• joukkueilla yhtä monta kuulaa
• käytännössä hyvä yläraja 20-24

kuulaa samassa pelissä
• 4 henkilöä tai enemmän/joukkue

1/petankki 2

Tämä nurinkurinen muunnelma ky-
syy taitoja siinä missä tavallinenkin
petankki: pisteitä saa kaikista kuulis-
ta, jotka ovat metriä kauempana sna-
dista, kuitenkin sillä edellytyksellä,
että oma kuula on lähimpänä. Kukin
pelaaja pelaa pisteitä omaan pussiin-
sa; 3-5 pelaajaa on varsin sopiva
määrä.

Aloituksessa heittojärjestys arvotaan,
mutta pelin aikana heittovuorossa on
aina kauimmainen. Uuden kierroksen
aloittaa lähimmäksi päässyt, ja ka-
uimmaksi jäänyt heittää viimeisenä.
Jos kentällä on hylkyrajat, pisteitä
saa myös niistä kuulista, jotka ovat
rajojen ulkopuolella.

Pelille on tyypillistä, että lähimpänä
kuulaansa pitävä vaihtuu tiuhaan tah-
tiin. Jos viimeiseksi heittävä on jo
saamassa pisteitä, hän voi hankkia
niitä lisää ampumalla snadia lähellä
olevia kuulia kauemmaksi. Suurinu-
meroiset ryöstöt ovat mahdollisia, ja
sen vuoksi voittoon tarvittava piste-
määrä kannattaakin usein sopia ta-
vallista suuremmaksi. Junttila-muun-
nelman tapaan muut voivat yhteis-
voimin estää lähimmäksi voittopis-
teitä päässyttä saamasta lisäpistei-
tä.

• 3-5 pelaajalle
• pisteet kaikista kuulista, jotka

ovat metriä kauempana snadis-
ta, jos vain oma kuula lähimpä-
nä

• pelin aloituksessa heittojärjestys
arvotaan

• pelin aikana heittovuorossa ka-
uimmainen

• kierroksen aloittaa lähimmäksi
päässyt, kauimmaksi jäänyt heit-
tää viimeisenä

• pisteitä myös hylkyrajojen ulko-
puolella olevista kuulista
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Seuraavassa on käytännön esi-
merkki siitä, miten eräs pihaturna-
us toteutettiin vaihtoehtoisella ta-
valla:

Paikalle tuli 15 boulistia, ja pelimuo-
doksi valittiin 1/petankki2. Tästä saa-
tiin arpomalla kolme viiden hengen
porukkaa. Peliajaksi sovittiin 30 mi-
nuuttia kerrallaan. Tämän jälkeen
porukat arvottiin uudestaan vielä
kaksi kertaa, ja pelattiin siis kolme
kierrosta. Pisteet laskettiin suhteute-
tusti, jolloin eri pelien erilainen tem-
po ei päässyt vaikuttamaan lopputu-
lokseen kenenkään eduksi tai haitak-
si. Jos esimerkiksi pelin aikana teh-
tiin porukassa 30 pistettä, ja eniten
pisteitä saanut teki niistä 15, sai tämä
100 %:iin suhteutettuna siis 50 pis-
tettä.

Ideointi: Juhani Junttila,
Boulistit ry, Oulu

Teksti: Janne Rissanen

    Lopputulokset:

1. Janne 138
2. Mato 110
3. Olli H. 107
4. Jussi 102
5. Kari 70
6. Seppo 62
7. Mikko 53
8. Antti 50
9. Vetu 38

10. Otto R. 37
11. Seija 33
12. Olli R. 30
13. Jukka 19
14. Eero 18
15. Kimmo 16

3x30 minuutissa pelattiin yhteensä
283 pistettä, mikä 9 pelillä jaettuna
tekee keskimäärin 31 pistettä per
peli. Isäntä oli tällä kertaa tyly koti-
kentällään.

Boulistit ry järjestää perinteisen
Santa Claus pr-trippeliturnauksen
HauPan hallissa Haukiputaalla
(20 km Oulusta) 4. - 5. joulukuu-
ta. Pelit alkavat klo 11.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Seija Tikka
08-3117891, 040-7204684
tai juhani.junttila@pp.inet.fi.

Petankinpelaajien vuodenajat ovat
hiukan erilaisia kuin muilla ihmi-
sillä.

ELI:

VAIHE1: Vuosi alkaa suunnilleen näi-
hin aikoihin. Tekniikka on kesän kil-
pailujen jälkeen aivan sekaisin. Am-
pumakaari matalimmillaan ja asetus-
heitossa kaikkia muita kierteitä pait-
si puhdasta alakierrettä. Nyt on kova
into alkaa harjoittelemaan ja aloittaa
taas uudelta pohjalta.Tämä vaihe
loppuu noin joulun tienoilla.

VAIHE2: Kierretään talven kilpailuja
kohtuullisesti ja jos menestystä ei
tule, voi aina vedota siihen, että heit-
totekniikkaa on muutettu, eikä se ole
vielä täysin hallussa. Tämä vaihe
loppuu suunnilleen helmikuussa.

VAIHE3: Nyt otetaan kova kiri har-
joitteluun ja muutetaan tekniikka lä-
hemmäksi sitä omaa perustekniikkaa
(lue = ammuntakaaret matalammak-
si ja asetuksesta "turhaa" kierrettä
pois). Tämä vaihe loppuu Tipukisoi-
hin ja jos sieltä ei tule menestystä,
voi aina vedota alustan huomatta-
vaan liukkauteen omaan harjoitus-
kenttään nähden (kuulat tietysti vaih-
detaan juuri kesän kynnyksellä).

VAIHE4: Nyt on jo kesä ja SM-kisat
lähestyy uhkaavasti. Kisoja kierrel-
lään alussa hieman innokkaammin,
mutta menestystä ei vain tahdo tul-
la. Mahtaako tämä joukkuekokoon-
pano kuitenkaan olla se oikea; katse
pälyilee jo ympäristöön muiden pe-
laajien suuntaan. SM-kisoihin men-
nään kuitenkin sillä tutulla porukalla.
Menestystä tulee jos tulee. Kentät
kuitenkin on juuri meille epäedulliset
ja vastustajilla käsittämätön tuuri.
SM-kisojen jälkeen vuosi alkaakin
olla lopuillaan ja kesän lopulla käy-
dään kisoja erittäin harvakseltaan,
lähinnä jos joku sattuu kysymään tai
omalla paikkakunnalla on kisat.

Nimimerkki
Mahtitouko

Vuodenajat
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Sinfonia Petanque / yli 50-v. SM-duppeli ...

Sinfonia Petanque järjestettiin Lahden upeassa matkusta-
jasatamassa Sinfonia Regatan yhteydessä. Petankin lisäk-
si oli paljon muutakin nähtävää ja markkinameininkiä.

Perjantai-illan näytösturnaus menossa ja tässä Lah-
den kaupunginhallituksen puheenjohtajan Paula Kurki-
Suonion tyylinäyte. Leikkimielisen kilpailun välillä
maisteltiin vähän pastista ja voileipäkakkuja.

Pääkentät olivat sataman puolella. Niistä Vesi-
järveen oli matkaa alle 10 metriä ja arviolta noin
15,000 ihmistä kulki siitä välistä viikonlopun ai-
kana. Moni heistä myös pysähtyi seuraamaan
pelejä hetkeksi. Ohi meni Puksu-junakin muu-
taman kerran.

Lisää pelitilaa oli viereisen Pikku Vesijärven kauniin
rantapuiston käytävillä. Yksi kuula karkasi järveen,
eikä edes Regatan puolelta apuun hälytetty pelas-
tussukeltaja löytänyt sitä pohjamudan seasta.

Lauantaina pela-
tun avoimen sin-
gelin palkittuja.
Kolmelle parhaal-
le muunmuassa
Sinfoniaa, eli Lah-
den kaupunginor-
kesterin lahjoitta-
mat Sibelius-le-
vyt.

SM-senioriduppelin finaali pelattiin lauantaina il-
tahämärissä...

... ja palkinnot jaettiin yön pimeydessä. Parhaat sai-
vat SM-mitalien lisäksi muunmuassa Lahden kau-
pungin lahjoittamat pienoissukset, tunnetussa tal-
viurheilukaupungissa kun kerran oltiin.
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... Lahdessa 13.-15.8.1999

Tulokset:

14.8.1999 Yli 50-vuotiaiden
SM-duppeli, 50 joukkuetta

1. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
(Petanque Club de Pori)
2. Jorma Lahtinen, Kari Ahonen (Hel-
sinki Boule, Kallion Kirkas Hki)
3. Raimo Vakkari, Pekka Koivunen
(Karhu-Petankki Kotka)
4. Esa Kouvonen, Veijo Jääskeläinen
(PSC Järvenpää)
5. Jussi Salminen, Pekka Urponen
(UTU-Petankki Rauma)
6. Martti Hakonen, Tuukka Syrjänen
(Espoon Patonki)
7. Harry Ulvi, Pentti Sutinen (Peto-
sen Nallet Kuopio)
8. Sinikka Lappalainen, Esko Saare-
la (Koski-Kuula Kuusankoski)

Lauantain yleisökilpailussa lajista
innostuneet Mikael ja Miika opis-
kelivat sääntöjä koko illan, perus-
tivat oman "seuran" PC Lahti ja
osallistuivat sunnuntain avoimeen
duppeliin. Tunnettu pelimies Olli
Kaarela oli joutilaana ja häntä tar-
jottiin pojille vahvistukseksi. Ensin
he eivät olisi millään suostuneet sii-
hen, mutta mieli muuttui jo ensim-
mäisen pelin aikana ja Ollista tuli
Mikaelin ja Miikan ensimmäinen
suuri petankki-idoli.Avoimen Lahti Boule

Duppelin finaali käyn-
nissä sunnuntaina.
Formulakisat taitavat
vielä toistaiseksi ve-
tää hieman petankkia
ja purjehdusta pa-
remmin yleisöä, sillä
hetkeä aikaisemmin
päättynyt Unkarin
F1-kisa oli tyhjentä-
nyt sataman lähes
kokonaan ihmisistä.

Sunnuntain palkittuja ja
muita sankareita.

Innokkaita petankin harrastajia ovat
kuulemma mm. David Lee Roth
(rockmuusikko / Van Halen), Bill Cos-
by (omisti yhden TV-sarjansa jakson
aikanaan petankille), Charles Schultz
(Tenavat -sarjakuvan piirtäjä) ja rok-
kivaari Mick Jagger. Viimeksimaini-
tun petankkiharrastuksesta löytyy
yksi mielenkiintoinen lehtileike:

MICK JALLITTI PELUREITA 19,000
TAALAN PELISSÄ!

Lontoo (AFP) - Rolling Stones -solis-
ti Mick Jaggerin kyvyt eivät selvästi-
kään rajoitu muutaman laulun kailot-
tamiseen lavalla. Hän on myös mel-
ko taitava petanquessa, ranskalai-
sessa kuulapelissä, kuten kaksi hä-
nen maanmiestään kalliisti totesivat.

Britanniassa ilmestyvän Daily Mirro-
rin mukaan Jagger kuuli, että kaksi
nuorta brittiä oli voittanut 12,000 pun-
taa (19,000 dollaria) kasinolla Can-
nesissa Etelä-Ranskassa, ja että he
olivat ruokailemassa samassa hie-
nossa ravintolassa, jossa hän itse-
kin juuri sattui olemaan.

Niinpä hän haastoi heidät 3000 pun-
nan petankkipeliin.

Itseluottamusta uhkuneet nuoret
suostuivat sen enempää harkitse-
matta, ja hävisivät, tietämättä että
Jagger on harrastanut peliä jo vuo-
sia.

Ja kun Stones-veteraani tarjosi heil-
le tuplaa tai kuittia - mahdollisuutta
voittaa rahansa takaisin uudessa pe-
lissä tai hävitä kaksinkertainen mää-
rä - he ottivat haasteen vastaan.

Ja hävisivät taas.

Aikanaan pelurikaksikon erotessa
Jaggerin seurasta neljä tuntia myö-
hemmin, olivat he myös joutuneet
eroon rahoistaan.

Lähde:
http://tabloid.net/1998/05/22/D2.html
Suomentanut Jukka Pöyry

Julkimoita

14.8.1999 Avoin Oheissingeli,
36 pelaajaa

1. Anita Olkinuora (Hämeenlinna)
2. Tuomas Leskinen (Hyvinkää)
3. Aleksi Leskinen (Hyvinkää)
4. Jan-Erik Grön (Kouvola)

15.8.1999 Avoin Lahti Boule
Duppeli, 16 joukkuetta

1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro (Järvenpää)
2. Aleksi Leskinen, Tuomas Leskinen
(Hyvinkää)
3. Jouni Hokkinen, Matti Törrönen
(Vantaa)
4. Jukka Holopainen, Antti Lehtonen
(Lahti)

Lahti Boule kiittää sydämelli-
sesti kaikkia mukana olleita!
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Päivi Kaunisto

Urheilu-ura

Saavutuksia vammaisurheilussa:

SM-kisat:
- Lukuisia mitaleita, niistä suurin osa
kultaisia.

EM-kisat:
- Useita hopea- ja pronssimitaleita

MM-kisat:
- Hopea- ja pronssimitali

Paralympialaiset 1984 USA
- Pituus hopeaa
- 100 m pronssia

Paralympialaiset 1988 Soul Korea
- 100 m neljäs
- 200 m viides
- Kiekko kuudes

Parhaat tulokset (noin):
- 100 m 13,00 s
- Pituus 4,50 m
- Kiekko 38,00 m

Useina vuosina eri lajeissa maail-
mantilastojen kärkikolmikossa.

Petanque

Harrastanut lajia syksystä 1997.
SM-pronssia naisten singelissä 1999.

Päivi asuu Loimaan kirkonkylässä ja
työskentelee valtion hommissa, eli
toimistosihteerinä syyttäjänvirastos-
sa. Hän asuu avoliitontapaisessa
suhteessa myös petankkikentiltä tu-
tun Harri Koivusen kanssa. Lapsia ei
ole, eikä kuulemma tulekaan. Se
haittaisi liikaa harrastuksia, joita Päi-
villä on ollut runsaasti ja tulee ilmei-
sesti jatkossakin olemaan.

Vammaisurheilua

Päivi syntyi 60-luvun lopulla vam-
maisena, hänellä ei ollut oikeaa kät-
tä lainkaan. Se ei ole menoa juuri-
kaan haitannut, vaan itse asiassa
antoi virikkeen osallistua vammais-
urheiluun 11-vuotiaana. Lajeina hä-
nellä on ollut ainakin juoksun pika-
matkat, pituushyppy ja kiekonheitto.
Tie on vienyt SM-, EM- ja MM-kiso-
jen kautta aina vammaisten Olym-
pialaisiin eli Paralympialaisiin asti.
Parhaina saavutuksina hopea- ja
pronssimitalit USA:n Paralympialai-
sista 1984.

Se on Päiviä hieman harmittanut, et-
tei valtio ja kotikunta ole paljoakaan
noteerannut saavutuksia. Olympia-
mitaleiden jälkeen tarjosi valtio pul-
lakahvit ja kotikunta kukkavaasin
yhdellä ruusulla sekä parin tonnin sti-
pendin. Ja siinä kaikki. Tietenkään
Paralympialaisten mitaleita ei arvos-
teta läheskään samassa määrin, kuin
“oikeiden” Olympialaisten. Esimer-
kiksi Korean Soulista tuli Suomeen
yhteensä 50 mitalia ja sekin tietysti
aiheuttaa pientä inflaatiota. Mutta
kuitenkin.

Toinenkin hienon urheilu-uran jälkeen
harmittamaan jäänyt asia on se, että
kultamitali jäi kansainvälisistä arvo-
kilpailuista saamatta. Hopeaa ja
pronssia kyllä löytyy kaikilta tasoilta.

Petankkikentille on ilmestynyt taas paljon uusia innokkaita har-
rastajia, joista yksi mielenkiintoinen tapaus joutuu tarkempaan
syyniin tällä kertaa. Aina iloinen Loimaan Petanquen Päivi Kau-
nisto on ollut tuttu näky kisoissa menneenä kesänä.

PS. Petankin lähisukulainen Boc-
cia on ollut Paralympialaisten laji-
na vuodesta 1992 asti.

Stadioneilta lavoille

Monipuolinen lahjakkuus tämä Päi-
vimme on. Aktiiviurheilu-uran jälkeen
tie vei karaokebaarien kautta jopa
tanssiorkesterin solistiksi. Tanssipaik-
koja tuli kierreltyä sivuhommana vii-
si vuotta Trio Kimaran matkassa.

... ja petankkikentille

Pari vuotta sitten Harri, jo aikaisem-
minkin lajia harrastanut, mutta tau-
koa pitänyt, kyseli Päiviltä Loimaan
petankinpelailumahdollisuuksia. Päi-
vi ei ollut tutustunut lajiin sen parem-
min, mutta sattui tietämään paikka-
kunnalla olevan petankkihallin. Niin-
pä hän lähti oppaaksi tarkoitukse-
naan vain näyttää paikka Harrille,
mutta jäi sille tielle itsekin.

Parin talven ja yhden kesän harjoit-
telun jälkeen alkoi tulosta syntyä ja
Rautatientorilla naisten singelissä ir-
tosi SM-pronssia menneenä kesänä.
Asetus kulkee Päivillä jo ihan koh-
tuullisesti ja ampumista hän aikoo
harjoitella ahkerasti tulevana talve-
na. Hän olisi oikeakätinen, mutta
homma pitää hoitaa vasurilla, joka
tekee kaikesta hieman haastavam-
paa.

Eli eihän se kultamitali kansainväli-
sellä tasolla ole vielä mitenkään lo-
pullisesti menetetty. Voihan Päivi sen
vielä joskus ottaa vaikka petankin
MM-kisoista. Tai jos ja kun petankis-
ta joskus tulee Olympia- tai Paralym-
pialaji, niin sieltä sitten...

JP
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IV Ricard Trophy

SLP Helsinki

8.8.1999 IV Ricard Trophy

Pääkilpailu trippeli, 35 joukkuetta
1. Ilkka Railio, Arto Stenberg, Harri
Lehtinen
2. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro, Jukka Virtanen
3. Kati Nieminen, Helena Kankaan-
pää, Harri Kankaanpää
4. Torsten Lagerkvist, Hasse Lars-
son, Anette Sylvander (SWE)

Ensikertalaisten Finnair-cup duppe-
li, 15 joukkuetta
1. Hannu Harva, Heikki Rausmaa
2. Raili Ojonen, Jukka Ojonen

Naisten Dubonnet-duppeli, 14 jouk-
kuetta
1. Tuula Ahola, Stiina Kamppuri
2. Eila Kankare, Marjatta Viman
3. Mirva Näsilä, Mira Kyllönen
4. Sinikka Lappalainen, Arja Ahlroth

Järjestelyväkeä.
Heikki Mattsson käytteli
kynää ja kameraa, Juha

Komsi mittaa ja Henri
Palmqvist mikrofonia.

Parhaan asun palkituista ei tainnut
olla epävarmuutta missään vaihees-
sa. Sari Kerha ja Anu Sutinen.

Neljäs perinteinen Ricard Trophy
sattui sopivasti PM-kisoja seuraa-
valle päivälle. Siksipä tunnelma
kauniissa Kaivopuistossa oli jopa
hieman kansainvälinen, kun mu-
kana oli ainakin yhdet joukkueet
Ruotsista ja Virosta. Järjestäjien
paidoissa oli sadepilville kielto-
merkki ja sitä ne noudattivatkin.

Pelitapana oli Suomessa harvoin
käytetty suora cup. Jotkut sitä arvos-
telivat ja toiset kiittelivät. Kyllähän
silläkin tavalla voittaja löytyy, itse
asiassa kaikkein nopeimmin. Muuta-
mat ehkä hyvää sijoitusta voiton si-
jasta tavoittelemaan tulleet manasi-
vat huonoa tuuriaan arvonnassa.
Oheiskilpailuja oli kuitenkin runsaasti
ja pelejä riitti siksi kaikille halukkail-
le putoamisesta huolimatta.

Naisille oli järjestetty oma kilpailu
duppelina ja siinä voiton veivät Mun-
kan Tuula ja Stiina. Ensikertalaisille-
kin oli oma sarjansa. Lisäksi ammun-
takilpailu ym.

Mestarit Aatu,
Hate ja Ile.

Varsinainen pääkilpailu pelattiin trip-
pelinä ja mukana oli ihan kohtuulli-
nen määrä joukkueita, eli 35. Kaikki
pudonneet saivat lohdutuspalkinnok-
si hienot keltaiset aurinkolasit ja jol-
lakin oli niitä pois lähtiessään jopa
neljätkin päässä yhtä aikaa.

Pelitavan ansiosta pääkilpailun finaa-
li päästiin aloittamaan ihan hyvissä
ajoin ja siinäkin voitto meni Munk-
kaan eli MM-edustuspelaajillemme
Ilelle, Aatulle ja Hatelle.

Tästä Suomen Lisenssipelaajien jär-
jestämästä kilpailusta on kasvamas-
sa yksi maamme merkittävimmistä
lajin PR-tapahtumista.

JP
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Rankingpisteet 1999

Pisteitä yhteensä 70 pelaajalla.

Täydellinen taulukko: http://www.sci.fi/~mclauri/petankki/ranking/

Sija Nimi Seura Yht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. Siro Juha-Pekka PSC 34 - - 7 - 16 11 - - - -
  2. Haljoki Aku PSC 31 6 - - 5 - 9 11 - - -
  3. Stenberg Viljo PCP 29 - - - - - 14 10 2 - 3
  4. Lehtinen Tuomo PCP 26 - - - - - 14 10 2 - -
  5. Poikolainen Arttu PSC 24 6 - - - - 7 11 - - -

Stenberg Arto MUN 24 5 - - - - 13 - 3 - 3
Palmqvist Henri SLP 24 4 - 1 6 - 7 6 - - -

  8. Lehtinen Harri MUN 18 5 - - - - 13 - - - -
Lukka Sami LIN 18 - - - 2 8 5 3 - - -

10. Kankkunen Samuli PSC 17 6 - - - - - 11 - - -
11. Aalto Marko HBY 16 - - 6 - - 9 1 - - -
12. Olkinuora Simo LIN 15 - - - 12 - - 3 - - -

Taipale Pertti TAV 15 - - - 8 - - 7 - - -
14. Lukkarila Jari SUS 14 - - - - 14 - - - - -
15. Kouvonen Miikka PSC 12 - - 4 - - - 4 - 4 -

Olkinuora Anita LIN 12 - - - 12 - - - - - -
Pitkäkangas Jarmo LIN 12 - - - - 12 - - - - -

18. Tikkanen Sirkka TUR 11 - - - 11 - - - - - -
Tikkanen Jukka TUR 11 - - - 11 - - - - - -
Häkkinen Jari PSC 11 - - - - - 11 - - - -
Sallinen Mika TAV 11 - - - - - 4 7 - - -
Kallio Rauno TAV 11 - - - - - 4 7 - - -

23. Ylönen Tuukka HBY 10 - - 5 - 2 2 1 - - -
Lehtonen Antti SLP 10 - - - - 10 - - - - -
Taka-Eilola Reijo KVP 10 - - - - - - 10 - - -
Muuri Hannu SLP 10 4 - - - - - 6 - - -
Turkkila Petri SLP 10 4 - - - - - 6 - - -

28. Virtanen Jukka SLP 9 - - 7 - - 2 - - - -
Lappalainen Sinikka KOK 9 - - - 9 - - - - - -
Linteri Simo KOK 9 - - - 9 - - - - - -
Jakonen Marko SLP 9 - - 2 3 - - - - 4 -

32. Hämäläinen Tarja HBY 8 - - - 8 - - - - - -
Saarinen Jani LIN 8 - - - - - 5 3 - - -
Kaatranen Hannu DRO 8 - - - - - - 8 - - -
Kellman Kimmo DRO 8 - - - - - - 8 - - -
Matilainen Pasi DRO 8 - - - - - - 8 - - -
Rantanen Kimmo HBY 8 - - 3 - - - 1 - 4 -

...  ...   ...
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Rankingpisteet 1999

Sija Nimi Seura Yht. 1 2 3 4 5 6

  1. Näsilä Mirva HAR 20 2 1 6 1 6 4
  2. Olkinuora Anita LIN 16 - - 12 - 4 -

Tikkanen Sirkka TUR 16 - - 11 5 - -
  4. Kyllönen Mira PSC 13 2 1 - - 6 4
  5. Ahola Tuula MUN 11 - - - 10 - 1
  6. Lappalainen Sinikka KOK 10 - - 9 - 1 -
  7. Raitasuo Outi TAV 8 - - - 2 3 3

Roslöf Tarja PCP 8 - - - 8 - -
Hämäläinen Tarja HBY 8 - - 8 - - -

10. Lahtimo Satu LBO 7 2 1 - - - 4
Kaunisto Päivi LOI 7 - - - 7 - -

12. Nieminen Kati PSI 6 - - - - 3 3
Tyyskä Jaana DRO 6 - - - 6 - -

14. Ranta-Kahila Jenni SLP 5 - - 5 - - -
Siitonen Hannele TUR 5 1 2 - - 2 -
Hukkanen Seija TUR 5 1 2 - - 2 -
Pasanen Raija SOU 5 - - - - 5 -
Avaro Maija SOU 5 - - - - 5 -

19. Penna Eira LIN 4 - - - - 4 -
Sutinen Anu KUU 4 - - - 4 - -

21. Kankaanpää Helena PCP 3 - - - - - 3
Moisio Sirpa PSC 3 - - 3 - - -

23. Tuominen Piia TUR 2 - 2 - - - -
Uusitalo Seija LOI 2 - - - - - 2
Kivinen Pirjo LOI 2 - - - - - 2
Saarinen Annikki LOI 2 - - - - - 2
Kankare Eila LIN 2 - - 2 - - -

28. Suhonen Marja-Liisa TUR 1 1 - - - - -
Kalliosalo Salla MUN 1 - - - - - 1
Kamppuri Stiina MUN 1 - - - - - 1
Ahlroth Arja KOK 1 - - - - 1 -

Sija Nimi Seura Yht. 1 2

  1. Leskinen Tuomas MAP 4 4 -
Lehti Mikko RIE 4 3 1

  3. Haapanen Tero LOI 2 - 2
Rantanen Kimmo HBY 2 - 2
Ahola Marko MAP 2 2 -

  6. Lehti Jussi RIE 1 - 1
Rinne Otto BOU 1 1 -
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Tulospörssi - kalenterikilpailujen tuloksia

KOO-VEE Tampere

28.8.1999 Patonkipetankki,
13 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tuomas Ket-
tunen, Markku Nieminen (LOI)
2. Arto Stenberg, Ville Stenberg,
Reijo Taka-Eilola (PCP/KOO-VEE)
3. Raimo Westerlund, Vesa Tuomi-
nen, Eero Ravantti (PCP)
4. Risto Salo, Henri Salo, Kari Pyyk-
kö (KOO-VEE)

B-sarja:
1. Pertti Helin, Matti Vasama, Heikki
Parkkinen (KOO-VEE)
2. Pertti Rinkkala, Jari Hirvonen, Jari
Haapanen. (KOO-VEE)

29.8.1999 KOO-VEE Duppeli,
16 joukkuetta

Lisenssiduppeli
1. Tapio Salomäki, Jari Huovila
(TPQ)
2. Arto Stenberg, Matti Hiekkamäki
(MUN/KOO-VEE)
3. Viljo Stenberg, Tuomo Lehtinen
(PCP)
4. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto
(LOI/TUR)

PR-duppeli (lisenssikisan B-sarja):
1. Markku Nieminen, Pirjo Kivinen
(LOI)
2. Jorma Kukkola, Jari Kontoniemi
(TOH)
3. Päivi Kaunisto, Harri Koivunen
(LOI)

Loimaan Petanque

17.7.1999, Hirviheitot,
29 joukkuetta

1. Bachir Benhammoud, Seppo Lind-
man
2. Youssef Guezri, Tatu Kuusisto
3. Heikki Haapanen, Tero Haapanen

B-sarja
1. Anita Olkinuora, Simo Olkinuora
2. Björn Loddby, Marja-Liisa Suho-
nen
3. Jussi Baran, Veijo Hakokari

Petanque Club de Pori

14.-15.8.1999 Siikarantaturnaus

14.8.1999 Trippeli, 14 joukkuetta
1. Daniel Duhamel, Petri Mehtonen,
Pekka Mehtonen (KOO-VEE)
2. Eero Ravantti, Jarmo Kuohukos-
ki, Raimo Vesterlund (PCP)
3. Helena Kankaanpää, Harri Kan-
kaanpää, Hannu Krank (PCP)
4. Kimmo Rosnell, Seppo Vihavai-
nen, Pertti Vihavainen (PCP)

15.8.1999 Singeli, 23 pelaajaa
1. Kimmo Rantanen (HBY)
2. Vesa Korpunen (HAR)
3. Erkki Rantanen (LOI)
4. Kari Lehtonen (TUR)

12.9.1999 Pori Open lisenssi-
duppeli, 14 joukkuetta

1. Arto Stenberg, Viljo Stenberg
(HBY/PCP)
2. Jalo Korhonen, Vesa Tuominen
(UTU)
3. Helena Kankaanpää, Harri Kan-
kaanpää (PCP)
4. Bachir Benhammoud, Markku Nie-
minen (LOI)

B-sarja
1. Raimo Vesterlund, Joni Soini
(PCP)

Droppi Petanque Mikkeli

31.7.1999 Mikkeli-trippeli,
18 joukkuetta

1. Miikka Kouvonen, Juha-Pekka
Siro, Marko Jakonen (PSC)
2. Antti Veijonen, Mikko Neuvonen,
Jukka Salminen (DRO)
3. Timo Hyttinen, Jouni Ylelä, Anssi
Viinikainen (VAR)
4. Kimmo Kellman, Hannu Kaatra-
nen, Tero Mäkelä (DRO)

Koski-Petankki Valkeakoski

15.8.1999 Waltikka-turnaus,
20 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Bachir Benham-
moud, Markku Nieminen (Loimaa)
2. Pertti Rinkkala, Jari Haapanen,
Matti Hiekkamäki (Tampere)
3. Sami Lukka, Henri Lukka, Jani
Ruuskanen (Hämeenlinna)
4. Jussi Rantanen, Jarmo Pitkäkan-
gas, Jukka Ruuskanen (Hämeenlin-
na)

B-Lippissarja
1. Pentti Mehtonen, Reijo Mehtonen,
Petri Mehtonen (Tampere)
2. Mikko Haljoki, Lasse Heine, Esa
Ylivarvi (Hämeenlinna)
3. Toivo Kettunen, Irja Kettunen,
Kaija Nylund (Valkeakoski)

Waltikka-
turnauksen
mestarit
Bachir,
Markku
ja Seppo.

Kuvan otti
joku paikal-
linen.
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Munkan Petankki Helsinki

21.8.1999 Munkkiniemi Open,
20 joukkuetta

1. Arttu Poikolainen, Iivo Paaso,
Tuukka Ylönen
2. Miikka Kouvonen, Miska Niemi-
nen, Juha Kalliosalo
3. Ari-Pekka Mäkelä, Jukka Virtanen,
Sami Lukka
4. Petri Turkkila, Hannu Muuri, Mar-
ko Jakonen

B-sarja
1. Jarmo Heinonen, Olli Sinnemaa,
Mustapha Ouzir
2. Aimo Leinilä, Harri Leinilä, Selhat-
tin Güzel
3. Juha-Pekka Siro, Jani Saarinen,
Veiko Proos

Asetuskilpailu
1. Iivo Paaso

PSC Järvenpää

22.8.1999 Järvenpää -48
PR-duppeli, 11 joukkuetta

1. Juha-Pekka Siro, Marko Jakonen
(PSC)
2. Harri Turunen, Torbjörn Ekstam
(PCS)
3. Miikka Kouvonen, Aleksi Leskinen
(PSC/MAP)
4. Sami Lukka, Simo Olkinuora (LIN)

Boulistit Oulu

4.-5.9.1999 Oulunpäiväturnaus
/ Boulistit 15 v

4.9.1999 PR-trippeli, 12 joukkuetta
1. Jani Hatanpää, Janne Mansikka-
mäki, Tarmo Taipale (Vaasa)
2. Antti Kortela, Janne Rissanen,
Otto Rinne (Oulu)
3. Risto Immonen, Harri Lindroos,
Kari Miettunen (Oulu)
4. Raimo Ahonen, Juhani Junttila,
Olli Raasakka (Oulu)

5.9.1999 PR-duppeli, 18 joukkuetta
1. Jani Hatanpää, Janne Mansikka-
mäki (Vaasa)
2. Karl-Erik Romar, Daniel Svens
(Oravainen)
3. Henrik Sabel, Tarmo Taipale (Vaa-
sa)
4. Mikko Melamies, Kari Oikarinen
(Oulu)

Helsingin Boule-yhdistys

4.-5.9.1999 Lokakuun Kisat

4.9.1999 Trippeli, 9 joukkuetta
1. Samuli Kankkunen,
Juha-Pekka Siro, Jari
Häkkinen
2. Marko Aalto, Tuukka
Ylönen, Arttu Poikolai-
nen
3. Miikka Kouvonen,
Sami Lukka, Jukka Virta-
nen
4. Jarmo Heinonen, Olli
Sinnemaa, Veiko Proos

5.9.1999 Viking Open
duppeli, 20 joukkuetta
1. Miikka Kouvonen,
Marko Jakonen
2. Marko Aalto, Ilkka
Kankare
3. Juha-Pekka Siro,
Sami Lukka
4. Tuula Ahola, Stiina
Kamppuri

Turun Petanque-seura

11.9.1999 Pallo Hukassa
-lisenssitrippeli, 17 joukkuetta

1. Marko Jakonen, Miikka Kouvonen,
Kimmo Rantanen
2. Päivi Kaunisto, Harri Koivunen,
Hannu Miettinen
3. Bachir Benhammoud, Tuomas
Kettunen, Seppo Lindman
4. Markku Nieminen, Jari Santaluo-
to, Pekka Åhman

B-sarja
1. Ari Reijonen, Kari Pyykkö, Reijo
Taka-Eilola
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Paikallispörssi

Loimaan Petanque

1.5.1999 Halmeheitot,
14 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Päivi Kaunisto,
Pirjo Kivinen (LOI)
2. Tero Haapanen, Matti Halonen,
Yrjö Järvinen (LOI/TUR)
3. Harri Koivunen, Seija Uusitalo,
Pekka Aalto (LOI/TUR)

B-sarja
1. Juha Aaltonen, Hannu Miettinen,
Kimmo Rantanen (LOI/TUR/HBY)

8.5.1999 Toukoheitot,
13 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tuomas Kettunen
(LOI)
2. Heikki Haapanen, Erkki Rantanen
(LOI)
3. Tero Haapanen, Kimmo Rantanen
(LOI/HBY)

B-sarja
1. Anto Hemmilä, Hugo Laine (MYN)

31.7.1999 Lomaheitot,
12 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto
(LOI/TUR)
2. Elvi Aaltonen, Kari Randell (LOI/
SAL)
3. Jalo Korhonen, Vesa Tuominen
(UTU)

B-sarja
1. Jari Santaluoto, Seija Hukkanen
(TUR)

22.8.1999 10-vuotiskisa,
8 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Markku Niemi-
nen, Tuomas Kettunen (LOI)
2. Pirjo Kivinen, Seija Uusitalo, Bach-
ir Benhammoud (LOI)
3. Jari Santaluoto, Seija Hukkanen,
Pekka Åhman (TUR)

Lahden Kortteliliiga

Trippelisarja, 25 joukkuetta.
Mestaruussarja:

1. Toplite / Satu Lahtimo, Jukka Ho-
lopainen, Antti Lehtonen, Ari-Pekka
Mäkelä, Jukka Pöyry
2. Auto-Gallialainen
3. Purvac I

12.6.1999 Avoin mestaruussinge-
li, 20 pelaajaa

1. Tero Nikki (Lahti)
2. Jorma Ruotsalainen (Lahti)
3. Matti Lehtonen (Lahti)
4. Jukka Pöyry (Lahti)

25.9.1999 Avoin mestaruusduppe-
li, 16 joukkuetta

1. Jorma Ruotsalainen, Seppo Kois-
tiola (Lahti)
2. Jarkko Kallio, Hannu Niemeläinen
(Lahti)
3. Ismo Ristolainen, Jani Maaskola
(Lahti)
4. Kati Nieminen, Reijo Kortesniemi
(Espoo/Lahti)

Naaranlahden
Pallo

Naaranlahden Pallon jo yhdeksättä
kertaa järjestämä turnaus Naaranlah-
ti Petanque Grand Prix Punkaharjul-
la kokosi 27 trippelijoukkuetta mitte-
löön 17.7.1999. Voittajina selviytyi-
vät Savonlinnan joukkueet kaksois-
mestaruuteen.

Muikkurantakalaa nautittaessa kuun-
neltiin sopraano Pauliina Pirhosen
yksinlaulua Heli Koivukangaksen
säestäessä pianolla. Illalla tanssittiin
ja nautittiin iltamaesityksistä Hiukka-
joen Nuorisoseuran talolla.

Seuraava, 10-vuotis -juhlaturnaus
järjestetään 15.7.2000. Tervetuloa!

Helsingin Firmaliiga

Kevätkierros, 76 joukkuetta.
Mestaruussarja:

1. Kipinä 2 / HLV
2. Fanny I / YLE
3. Tiedon Janoiset / Tietoenator
4. Rautamäki Partners

Syyskierros, 71 joukkuetta.
Mestaruussarja:

1. Kipinä 2 / HLV
2. Tiedon Janoiset / Tietoenator
3. Michelin X
4. The Joukkue / Rautakirja

KOO-VEE Tampere

Käpyliiga, 57 joukkuetta

1. The Team / Daniel Duhamel, Pertti
Helin, Lauri Kolehmainen, Ilkka Met-
säsalo
2. Lokomo
3. Club NYT

Firmasarja

1. TPO-109 / Ari Reijonen, Jukka
Lehto, Risto Vartiamäki, Timo Kos-
kinen, Tapio Tienhaara, Ossi Ahola
2. TPO-999
3. Sähkölaitos

Kallion Kirkas Helsinki

19.6.1999 Marionetti-duppeli,
21 joukkuetta

1. Timo Harmo, Henri Koskinen
(TAV)
2. Kati Nieminen, Outi Raitasuo (PSI/
TAV)
3. Risto Pihlainen, Pentti Simola
(SLP/BIT)
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UTU-Petankki Rauma

4.9.1999 Uotila-päivät duppeli,
17 joukkuetta

1. Seppo Lindman, Tatu Kuusisto
(LOI/TUR)
2. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
(PCP)
3. Kari Lehtonen, Hannu Mietti-
nen (TUR)
4. Päivi Kaunisto, Harri Koivunen
(LOI)

B-sarja
1. Markku Korkeamäki, Vesa Tuo-
minen (UTU)
2. Raino Rantanen, Matti Saare-
la (UTU)
3. Seppo Saarinen, Kalevi Käkö-
nen (MYN)

PSC Anjalankoski

Kymenlaakson seuramestaruus-
kilpailut Kotkassa 5.9.1999

1. PSC Anjalankoski
2. Karhu-Petankki Kotka
3. Petanque Kouvola
4. Koski-Kuula Kuusankoski

Anjalankosken kesäsarja

16 viikkoturnausta kestäneeseen sar-
jaan osallistui ennätykselliset 62 kil-
pailijaa

1. Veikko Stavén 131 pist.
2. Jarmo Kuosmanen 124
3. Osmo Lappalainen 121
4. Usko Koponen 116
5. Tauno Mänttäri 112
6. Simo Linteri 111

JÄRVENPÄÄN
PETANQUE-
HALLILLA

Vanha Valtatie 54
(HPY 68 10/60)

heitetään seuraavat
PR-trippelikilpailut:

RIVOLI-TRIPPELI
06.11.1999

JÄPE-TRIPPELI
22.01.2000

SETRI SEKATRIPPELI
01.04.2000

Kilpailut alkavat
klo 10.

Ennakkoilmoittau-
tuminen suotavaa!

(18 joukkuetta
pääsee mukaan).

Osallistumismaksu
150 mk/joukkue,

maksetaan paikan
päällä klo 9.30.

Palkinnot 80% osal-
listumismaksuista
kulustipendeinä!

Yhteys:
PSC/Moisio 09-288377
(voit jättää viestin
vastaajaan tai soita

Sirpalle 040-7402161)

PSC:n hallitus
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Kilpailukalenteri talvi 1999-2000

Pvm Klo Kilpailu Pelimuoto Järjestäjä

Su 24.10. 10.00 Loka-heitot T Loimaan Petanque

La 06.11. 10.00 Naistenhaku (16n+16m) D Loimaan Petanque
La 06.11. 10.00 Rivoli-trippeli T PSC Järvenpää
La 13.11. 11.00 Firmaliigojen mestaruus T Martin Petanque
La 20.11. 11.00 Pikkujoulukisat T Helsinki Petanque
La 27.11. 10.00 Marras-heitot T Loimaan Petanque
La 27.11. 11.00 Hyvinduppeli D Martin Petanque
Su 28.11. 11.00 Naisten trippeli T Helsinki Petanque

La 04.12. 11.00 Yli 50-v. duppeli D Helsinki Petanque
La 04.12 10.00 Adventtitrippeli T Turun Petanque-seura
La-su 04.-05.12. Santa Claus -turnaus T Boulistit
La 11.12. Luciatåget D Tukholma / SP-L
La 18.12. 11.00 6 päivää Jouluun D Helsinki Petanque
La 18.12. 10.00 Jouluinen kinkkukisa S + D PSC Anjalankoski
Su 19.12. 10.00 Joulu-h eitot D Loimaan Petanque
Su 26.12. 11.00 PR-duppeli D Koski-Kuula
Pe 31.12. 21.00 Millennium-duppeli D (arv.) Helsinki Petanque

To 06.01. 10.00 Miestenhaku (16m+16n) D Loimaan Petanque
La 08.01. 12.00 24 h turnaus (1 vaihtopelaaja sallittu) D Helsinki Petanque
La-su 15.-16.01. Eurooppa-cup Suomen karsinta * SP-L
La 22.01. 10.00 Jäpe-trippeli T PSC Järvenpää
La 29.01. 10.00 Tammi-heitot T Loimaan Petanque
Su 30.01. 11.00 HPET-trippeli T Helsinki Petanque

La 05.02. Mestareitten liiga T SLP
La 05.02. 10.00 Torttutrippeli T Turun Petanque-seura
Su 06.02. 11.00 Yli 50-v. duppeli D Helsinki Petanque
Su 13.02. 11.00 Naisten duppeli D Helsinki Petanque
La 19.02. 10.00 Ystävä-kisa (väh. 1 nainen / joukkue) T Loimaan Petanque
La 19.02. 10.00 Hankitrippeli T Martin Petanque
La 27.02. 11.00 Helmitrippeli T Helsinki Petanque

La 04.03. 10.00 Atraintrippeli T Turun Petanque-seura
La 11.03. 10.00 Maalis-heitot (parit arvotaan) D Loimaan Petanque
La 11.03. Mestareitten liiga T SLP
Su 19.03. 11.00 Yli 50-v. duppeli D Helsinki Petanque
La 25.03. 11.00 Duppeli D Helsinki Petanque

La 01.04. 10.00 Setri-sekatrippeli T PSC Järvenpää
Su 02.04. 10.00 Tipu-duppeli (vain naisille) D Loimaan Petanque
La 08.04. Mestareitten liiga / finaalit T SLP
Su 09.04. 11.00 Naisten trippeli T Helsinki Petanque
La 15.04. 11.00 Huhtihulinat T Helsinki Petanque
Su 16.04. 10.00 Seka-kisa D Loimaan Petanque
Pe 21.04. 10.00 Tipukisat T Femma
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Viikkokisoja:

Viikonpäivä Klo Pelimuoto Järjestäjä

Maanantaisin 18.00 Arvottu D/T Helsinki Petanque
Keskiviikkoisin 18.00 Arvottu D/T PSC Järvenpää
Lauantaisin 14.00 Arvottu D/T Koski-Kuula
Sunnuntaisin 16.00 Arvottu D/T PSC Anjalankoski

Hallit ja järjestäjien yhteystiedot:

Helsinki Petanque Pasila Jallu Nieminen 09-8035821 / 0400-419371
Loimaan Petanque Nahkalinna Ossian Lindman 0500-720404
PSC Järvenpää Vanha Valtatie 54 Mauri Moisio 09-288337
Martin Petanque Hyvinkää Torikatu 2 Petri Meripaasi 050-5492374
Turun Petanque-seura Tehtaankatu 2 Jari Santaluoto 0400-546558
SLP Eri halleissa Henri Palmqvist 0400-967467
PSC Anjalankoski Myllykosken jalkapallohalli Veikko Stavén 05-3673644 / 0400-700994
Koski-Kuula Kuusankosken halli Lasse Ahlroth 040-7480391
Femma Helsinki Myllypuro Kaitsu Boström 09-314403
Boulistit HauPan halli Haukipudas Seija Tikka 08-3117891 / 040-7204684

KAIKKIIN KILPAILUIHIN RAJOITETTU OSALLISTUJAMÄÄRÄ!

Eurooppa-cup 2000

Suomen karsinta järjestetään tammikuun puo-
livälissä. Tarkempi aikataulu ja paikka sekä
muut yksityiskohdat selviävät, kun ilmoittau-
tuneiden seurojen määrä on tiedossa.

Seurajoukkueissa on 6 pelaajaa, joista vähin-
tään yhden pitää olla nainen. Seurojen tulee
ilmoittautua kilpailuvaliokunnalle 31.12.1999
mennessä (Jari Nieminen, yhteystiedot s. 2).
Osallistumismaksu on 500 fr (noin 450 mk) /
seura. Tarkemmat Englanninkieliset säännöt
voi tilata Suomen Petanque-Liitolta.

Liiton budjetissa ei ole määrärahoja Suomea
edustavan seuran kuluihin, joten karsinnan
voittaja joutuu omalla kustannuksellaan mat-
kustamaan ulkomaille tai majoittamaan muu-
alta tänne tulevat vastustajat. Karsintaan pi-
tää osallistua vähintään 6 seuraa, tai muutoin
koko homma peruuntuu Suomen osalta.

Pelimatka Ruotsiin

Luciatåget -duppeli Tukholmassa 11.12.1999.

Suomen Petanque-Liitto järjestää pelimatkan Ruotsiin punai-
silla laivoilla. Lähtö Helsingistä perjantai-iltana 10.12. ja pa-
luu maanantai-aamuna 13.12. Lauantain ja sunnuntain väli-
nen yö vietetään hotellissa Tukholmassa.

Hinta on 500 mk henkilöltä sisältäen matkat ja majoituksen.
Lisätiedot ja varaukset: Pertti Taipale (yhteystiedot s. 2).

Suomi-Vir o -hallimaaottelu

Talven epävirallinen maaottelu pelataan keväällä. Tarkempi
ajankohta selviää myöhemmin.

Seurajoukkueiden SM-kilpailun viisi parasta seuraa nimeää
Suomen edustusjoukkueet. Seurat ovat PSC Järvenpää, Pe-
tanque Club de Pori, Suomen Lisenssipelaajat, Turun Petan-
que-seura ja Droppi Petanque.




