
KAU-Petanque UUTISET 2/2012  

KESÄ on PETANKISTIN PARASTA AIKAA!!!

 

Sihteerin palsta 
 

Kesäkausi 2012 on alkanut kääntymään 

kohti loppuaan. Kilpailuja on niin järjes-

tetty, kuin kilpailtu, niin kotona, kuin 

vieraissa. Osa kävi kokeilemassa taito-

jaan SM-kisoissa Tampereella, osa TUL:n 

mestaruuskilpailuissa Varkaudessa. Seu-

raotteluita pelataan tällä kaudella kaksi 

kappaletta, josta toinen on vielä pelaa-

matta Espoon patonkia vastaan Matinky-

lässä. Kaupunginmestaruudet ratkottiin 

perinteisesti kolmessa eri pelimuodossa 

ja uusia voittajia saatiin myös tänä kesä-

nä. Nyt onkin aika katsoa syksyn jälkei-

seen aikaan ja jälleen siirtymiseen sisä-

kaudelle. Talvikaudella KAU-Petanque 

järjestää perinteiset kilpailut jo kolman-

nen kerran jouluduppelin ja kevät tur-

nauksen, sekä lisäksi pelataan toisen 

kerran Uudenmaan TUL:n duppelikil-

pailu. Lisäksi Syksyn aikana pidettävä 

Syyskokous tulee linjaamaan seuran tu-

levaisuuden vuodesta 2013 eteenpäin. 

Kokouksessa tullaan valitsemaan seuran 

uusi johtajisto ja toivonkin että kaikki 

aidosti seuraa kehittävät tahot saatai-

siinkin valjastettua remmiin. Sihteerinä 

neljä vuotta toimineena katson että on 

aika tullut väistyä ja antaa uusien tuu-

lien puhaltaa. Kiitänkin kaikkia pelika-

vereita kuluneista vuosista ja tulenkin 

jatkossakin järjestämään erillaisia tur-

nauksia kunhan kiireiltä kerkeän. Kaikil-

le tsemppiä talvikaudelle 2012 ja me-

nestystä mukavan lajin parissa!  

 

-Marko- 

 

 

 
 

 

 

Tulospörssiä / kilpailuja 

 (010412-310812): 
 

Valtakunnallinen kilpailutoiminta 
 

15.4. Trulli duppeli Turku YD 

A-sarjan 5. Marko ja Toni Hongisto. 

 

19.5. Turku Opean YTR 

B-sarjassa Marko, Ari Saliniemi (KIS) ja Anja 

(KIS). 

 

30.5. Sisu duppeli 2012 Leppävaara 

YD/ND 

Leppävaaran Sisun ensimmäinen petankki 
turnaus pelattiin 30.5. (keskiviikkona). 
Kilpailumuotona oli duppeli ja sarjoja oli 
yleinen ja naisten sarja. Karkkilasta osallistui 
yksi joukkue naisten sarjaan ja kuusi 
joukkuetta yleiseen sarjaan. 

TULOKSET: 

Yleinen: 1. Mirja Laine ja Vesa Ekström 
BIT/TUR, 2. Harri Lindfors ja Marko Taipalvesi 
KAU, 3. Alpo Kärkäs ja Teuvo Vuorensyrjä 
KAU... 6. Veikko Nykvist ja Taito Pietilä KAU. 

B-sarjan 2. (10.) Allan Degerstedt ja Jukka-
Pekka Ropponen, 3. (11.) Paula Kiiveri ja Erkki 



Saarinen KAU, 4. Asko Räsänen ja Tapani 
Juselius KAU 

Naisten sarjan 4. Raili Varalahti ja Raili Pietilä 
KAU. 

KAU-Petanque kiittää Sisua kilpailujen 
järjestelyistä!  

 
Sisupetankki 2012 A-sarjan mitalistit! 
 

 
Sisupetankki 2012 B-sarjan mitalistit! 

 
10.6. Hurstin heitot Hyvinkää YT (MAP) 

Hyvinkäällä pelattiin ensimmäiset Hurstin 
heitot 10.6.2012. 

KAU:lta osallistuivat kaksi joukkuetta, sekä 
Marko heitti SM-trippeli joukkueen 
kokoonpanossa Markus Barckin ja Kai Aallon 
kanssa. 

Tämän vuoden Hurstin heittojen voiton vei 
joukkue Jyrki Salo, Gunnar Wallin ja Ilpo 
Vuorinen. Toiseksi heitti Bitankkin Jouni 
Heinonen, Arto Kranttila ja Mikko Mäkinen. 
Kolmas oli Marko Taipalvesi (KAU), Markus 
Barck ja Kai Aalto (KOT) 

A-sarjan 8. oli KAU:n joukkue Paula Kiiveri, 
Erkki Saarinen ja Allan Degerstedt. 

B-sarjan 7. oli toinen KAU:n joukkue Asko 
Räsänen, Taito Pietilä, Raili Pietilä ja Raili 
Varalahti. 

 
Hurstinheitot 2012 Marko, Markus ja Kai. 

 

21.7. XIII- Pitsiturnaus Rauma YD 

Lauantaina 21.7. pelattiin Rauman Uotilassa jo 
legendaarisiksi muodostuneet 13. Pitsiturnaus. 
Pelimuotona oli duppeli ja joukkueita oli 
ilmoittautunut liki 30 kpl. KAU-Petanque 
osallistui kuuden joukkueen voimin, josta Jyrki 
Salo MAP oli Marko Taipalveden pelikaverina. 

Menestystä ei liiemmin tällä kertaa tullut, sillä 
neljän joukkueen tie vei B-Sarjaan ja 
sieltäkään ei ollut mitalleija tiedossa. Kaksi 
joukkuetta raivasi tiensä A-Sarjaan Timo 
Lingman ja Timo Autio, sekä Jyrki Salo ja 
Marko Taipalvesi. Kummankin tie nousi 
pystyyn ensimmäisellä kierroksella ja 
sijoitukseksi tuli sija 9.-16. 



Kesän aikan sensaatiomaisesti heittänyt juniori 
Tiia Salo (Jyrki Salon tytär) menestyi B-Sarjan 
voittajaksi yhdessä maajoukkue heittäjän 
Emmanuel Simon Belamyn kanssa! 

A-Sarjan voiton vei yllättäen Riku Peltonen ja 
Heikki Haapanen, jotka kaatoivat finaalissa 
Seija Uusitalon ja Seppo Lindmanin. 

 
Manu ohjeistaa Tiia pelillisesti, Marko ja Jyrki seuraa 

sivusta. Pitsiturnaus 2012. 

 

28.7. 20. Kivilaattakilpailu (MAP-KAU) 

Lauantaina 4.8. klo 10.00 kokoontuivat 
Riihimäen Patastenkentälle KAU:n ja MAP:n 
heittäjät kilpailemaan jo perinteiseksi 
muodostuneen kivilaatan paremmuudesta. 
Kivilaatan kodiksi on muodostunut Riihimäki, 
eikä se ole edes vieraillut Karkkilassa kuin 
järjestely vuosien kunniaksi. Tälläkin kertaa 
KAU:lla oli suuri ongelmia saada 
kilpailukykyistä joukkuetta kilpailuun ja näin 
ollen kun tiedossa oli vielä kenttien 
aiheuttama vaikeus oli lopputulos helppo 

veikata. MAP voitti kilpailun 18-7 ja täten 
kivilaatan sijainti on sama kuin aikaisemmilla 
vuosilla. 

Järjestäjät valitsivat kummastakin joukkueesta 
päivän parhaimman kilpailijan ja tällä kertaa 
valituksi tuli Karkkilalta Marko Taipalvesi 
ja MAP:lta Alberto Bauzis. 

KAU:n joukkueet ja suluissa voitot-tappiot: 
Timo Autio ja Timo Lingman (2-3) 
J-P Ropponen ja Tapani Juselius (1-4) 
Yrjö Hartikainen ja Pentti Heikkonen (0-5) 
Allan ja Paula Degerstedt (0-5) 
Marko Taipalvesi ja Harri Lindfors (4-1) 
 

 
2012 Kivilaattakilpailu MAP-KAU 

 

 
Kivilaattakilpailun parhaat Marko ja Alberto. Keskellä 

MAP:n puheenjohtaja Raimo. 

 

 

KAU-Petanquen järjestämät kilpailut 

2012 
 

28.4. Kutsu duppeli TUL Karkkila 

 



Karkkilaan oli saapunut kutsutuista joukkueista 

14 joukkuetta kolmesta eri seurasta KAU, LeSi 

ja Tali. 

 

TULOKSET: 

1. Taito ja Reijo (KAU) 

2. Marko ja Jyrki (KAU) 

3. Timo L ja Timo A (KAU) 

4. Veikko ja Harri (KAU) 

 

 
CUP sij. 1-8. 2012 -Mta- 

 

20.5. Kaupunginmestaruus TRIPPELI 

Ensimmäinen kaupunginmestaruus on pelattu! 
20.5. klo 10 kokoontui harjunkentälle 
ainoastaan viisi joukkuetta ratkomaan 
ensimmäistä kaupunginmestaruuskilpailua peli 
muotona trippeli. Kaikki pelasivat sarja 
muotoisesti toisiaan vastaan ja välieriin pääsi 
neljä joukkuetta.  

Ensimmäisen mestaruuden pokkasi joukkue 
Reijo Suominen, Timo Autio ja Timo Lingman. 
Hopealle heitti Pentti Heikkonen, Allan 
Degerstedt ja Taito Pietilä. Pronssia nappasi 
Jukka-Pekka Ropponen, Harri Lindfors ja 
Marko Taipalvesi. 

 
Kaupunginmestaruus Trippeli 2012 

 

27.5. Kaupunginmestaruus DUPPELI 

 

Kaupunginmestaruus Duppeli pelattiin 27.5. 

sunnuntaina aurinkoisella Harjunpallokentällä. 

Mukaan oli uskaltautunut 9 joukkuetta, jotka 

sijoitettiin kahteen lohkoon. Lohko ykköset 

suoraan välieriin ja lohko 2. ja 3. puolivälieriin. 

Viimeinen kuula heitettiin noin puoli kuusi illalla eli 

päivälle tuli pituutta melkein kymmenen tuntia ja 

tulokset tällöin oli seuraavat.  

 

1. Marko Taipalvesi ja Harri Lindfors, 2. Timo Autio 

ja Timo Lingman, 3. Taito Pietilä ja Allan 

Degerstedt ja 4. Asko Räsänen ja Tapani Juselius.  

 

 
Kaupunginmestaruus Duppeli 2012 

 

 



12.8. Kaupunginmestaruus Singeli 

Noin on viimeinenkin kaupunginmestaruus 
pokaali löytänyt kotinsa! Sunnuntaina 14 
urhoollista Singeli pelaajaa kokoontui Harjun 
kentälle mittaamaan tasonsa kaupungin 
Singeli mestaruudesta. Liekö Varkauden kisa 
uuvuttanut osan seuran jäsenistä, koska 
osallistumismäärä jäi näinkin alhaiseksi. 

Tämän vuoden mestaruuden ja "Pojan" vei 
Paula Kiiveri, joka voitti finaalissa Harri 
Lindforsin. Pronssille pelasi Marko Taipalvesi, 
joka voitti pronssi pelissä Reijo Suomisen. 

 
Kaupunginmestaruus Singeli 2012 

 

16.6. II-SM sarjakierros Karkkilassa 

Historiallisesti KAU-Petanque järjesti 
ensimmäisen kerran Suomen Petanqueliiton 
SM-kilpailun 16.6.2012. Kilpailu oli osana 
Karkkilassa järjestettyä Rautapäiviä ohjelmaa 
ja paikalla oli koko Suomen Petanquen 
parhaimmisto. Kilpailuun osallistui kaikkiaan yli 
200 pelaajaa ympäri Suomen. Sarjoja oli 
Yleinen SM ja 1 divisioona, Naisten SM ja 
Veteraanien SM ja 1.divisioona. 

KAU-Petanquelta ei ollut pelillisesti omaa 
edustusta kilpailussa, mutta ehkä joku toinen 
vuosi yllämme tälle tasolle. Kilpailun järjestelyt 
sujuivat hyvin ja kentältä tuli suurta kiitosta ja 
yritettiinpä meitä houkutella järjestämään SM-
kisaviikkokin. Tämä unelma jääköön 

kumminkin näillänäkymin unholaan 
mahdottomana ajatuksena! 

Kilpailujen järjestelyjen onnistumisen takasi 
jälleen hyvähenkinen talkooväki jolle suuri 
kiitos, lisäksi yläkerran väki palkitsi työmme 
aivan upealla säällä koko päivän aikana, välillä 
jopa tukahduttavan kuumana. Lisäksi kiitos 
kenttä bistromme vetäjälle Timo Länsimäelle, 
joka kokkasi maukkaan kisalounaan niin 
pelaajille, kuin talkooväelle. 

Ohessa räpsimiä kuviani tapahtumasta ja 
kiitos kaikille osallisille... 

 
Aamusta... 32 kpl kenttien rakentaminen... 

 
Ruokailu teltta nousemassa... 

 
Tapsa ja opastekyltit! 



 
Sirpa, Eero ja Kari (MAP) pelin huumassa... 

 
Markus keskittymässä peliinsä... 

 
Kahvion rautaiset ”rautarouvat”... 

 

SM-kilpailut 2012 

 

24.5. – 7.6. Alueellinen II-Divisioona 

 

KAU-Petanquelta osallistui alueelliseen II- 

divisioonaan kaksi joukkuetta ja kolmiosasen 

kilpailun päätöspäivän järjesti KAU-Petanque 

Karkkilassa. Viime vuoden 2011 mestaruutta 

puolustivat KAU:n I-joukkue Marko, Harri, J-P 

ja Alpo. II-joukkueessa pelasivat Allan, Taito, 

Asko ja Erkki. 

 

TULOKSET: 

II-joukkue pelasi hienosti 4. 

I-joukkue jäi viimeiseksi 9. 

 

 
Etelän alueen SM-2.divisioonan voittajat KAL, 

KAL ja EPA. 

 

9.6. SM-Sekaduppeli Järvenpää SDR 

Järvenpäässä pelattiin SM-Sekaduppeli. 
KAU:lta kilpailuun osallistui yksi joukkue Paula 
Kiiveri ja Erkki Saarinen. Tällä kertaa onni ei 
ollut myötä ja joukkue ei selvittänyt itseään 16 
parhaan loppukamppailuun. 

Tämän vuoden mestaruuden voittivat Kallion 
Kirkkaasta Helsingistä Stiina Kamppuri ja Aziz 
El Fatine. Toiseksi sijoittui Kirsi Tikka (KIS) ja 
Petri Seppä (RIE) ja kolmanneksi tulivat 



isäntien eli Järvenpään Mira Kyllönen ja Jari 
Eronen. 

Onnittelut voittajille! 

2.-7.7. SM-Kilpailut Tampere 

Vuoden 2012 SM-kilpailut on pelattu 
Tampereella Kaukjärvenkoulun kentällä. 
Kentät olivat tehty haastaviksi ja täten moni 
pelaaja koki yllättäviä vaikeuksia pelialustan 
suhteen. Ilma suosi koko kilpailu viikon aikana 
lämmeten kokoajan kohti lauantaita. 

KAU-Petanquen jäsenten tuloksia: 

Vanhempien veteraanien singeli (ES): Erkki 
Saarinen jatkoon alkupoulesta (2-1) sijoitus 
9.-16. 

Veteraanien duppeli (VD): Paula Kiiveri ja 
Erkki Saarinen putosivat alkupoulessa (0-2) ja 
Taito Pietilä ja Allan Degerstedt jatkoon 
alkupoulesta (2-0) lopullinen sijoitus 17.-32. 

Veteraanien trippeli (VT): Paula Kiiveri, Erkki 
Saarinen ja Allan Degerstetd putosivat 
alkupoulessa (1-2). 

Veteraanien ammunta: Erkki Saarinen tulos 
12p jatkoon pääsy olisi vaatinut tuloksen 26p. 

Naisten singeli (NS): Paula Kiiveri jatkoon 
alkupoulesta (2-1) lopullinen sijoitus 8. 

Naisten duppeli (ND): Paula Kiiveri ja Sirpa 
Korkeamäki putosivat alkupoulessa (1-2). 

Yleinen singeli (YS): Marko Taipalvesi 
lopullinen sijoitus 33/66 ja Jukka-Pekka 
Ropponen 62/66 SWISS-Systemillä pelattu. 

Yleinen trippeli (YT): Marko Taipalvesi, Markus 
Barck ja Kai Aalto jatkoon alkupoulesta (2-0) 
lopullinen sijoitus 9.-14. 

 

 
Tampereen SM-kenttien rakentaminen... 

 
Veteraanit SM-kentillä... 

 
Taisto on tiukkaa ja kovaa... 

 
...Ja välillä väsyttää... 

 



TUL:n duppelimestaruus 2012 Varkaus 

YD 

Vuoden 2012 TUL:n duppelimestaruuskilpailun 
on heitetty. Heitot saatiin heittää hyvissä 
oloissa Varkauden kisapuistossa. Joukkueita 
oli mukana yleisessä 40 kpl ja naisissa 8kpl eli 
hiukan vähemmän kuin viime vuonna 
Karkkilassa. Kilpailujen tulospalvelusta ja 
järjestelyistä vastasi Joensuun Kanuunat ja 
hiukan ehkä liikaakin apinoiden SM-kilpailuja 
yrittivät viedä lävitse Cirkelpoule peluutusta. 
Peluutuksessa tapahtui jonkin verran virheitä, 
sillä pois jäännit vaikuttivat tilanteeseen, eikä 
näitä mahdollisuuksia oltu huomioitu 
pelikaavioita tehdessä. Mutta pelattu mikä 
pelattu ja tästä eteenpäin, ehkä TUL:ssa 
päästään vielä jonakin päivänä Karkkilan 
kisojen järjestelytasolle, vaikka sen itse 
sanonkin (meillä ei ollut 2,5-3h odotusaikoja ja 
palkinnothan oli meillä ihan eritasolla kuin 
Varkaudessa, meillä palkittiin kaikki sarjat A-
,B-ja C-sarja sekä Naisten sarja)!!! 

Yleisen turnauksen voittoon Pelasivat 
Hämeenlinnasta Eija Suominen ja Heikki 
Pirtinaho 

Parhaan tuloksen KAU:n joukkueista heitti 
Naisten sarjassa 4. sijoittuneet Raili Varalahti 
ja Marja-Liisa Niemi. 

Tarkemmat tulokset myöhemmin, kunhan ne 
järjestäjiltä/TUL:lta saadaan! 

Yleinen sarja  
 
1) Linnan Petanquistit, Eija Suominen, Heikki 
Pirtinaho, 2) Varkauden Tarmo, Erkki 
Hyttinen, Samuli Ilmonen, 3) Voikkaan Viesti, 
Risto Ukkola, Jarkko Pahkala, 4) Koski-
Petankki, Jari Santaluoto, Ilpo Vuorinen, 5) 
Petanque Anjalankoski, Sulo Niiranen, Hilma 
Kuusela, 6) Karhu Petankki, Lasse Koivunen, 
Reijo Sintero, 7) Jyväskylän Valo, Alpi 
Kylmänen, Pekka Lähteelä, 8) Kotka, Kai 
Aalto, Markus Barck. 

 
 

Naisten sarja 
 
1) Jyväskylän Valo, Helinä Vornanen, Raija 
Kytönen, 2) Voikkaan Viesti, Raili Ojonen, 
Paula Järvisalo, 3) Koski-Petankki, Pirjo 
Saarela, Taru Saarela, 4) Karkkilan Urheilijat, 
Raili Varalahti, Marja-Liisa Niemi, 5) Koski-
Petankki, Sirkka Laine, Anneli Laitila, 6) Karhu 
Petankki,Tuula Jyrälä, Anu Pakkanen, 7) 
Varkauden Tarmo, Pirkko Anttonen, Sirkka 
Hokka, 8) Pyhtään Nousu, Hannele Hokkanen, 
Maija Jurvelin. 

KAU-Petanquen tulokset: 

A-sarjan 12. Reijo Suominen ja Jukka-Pekka 
Ropponen 

A-sarjan 13. Alpo Kärkäs ja Teuvo Niemi 

A-sarjan 15. Raili ja Taito Pietilä 

B-sarjan 3. (23.) Jyrki Salo ja Marko Taipalvesi 

B-sarjan 6. (26.) Paula Kiiveri ja Erkki 
Saarinen 

18.8. Kalevin Petanque day YD ja YT 

Kalevin Petanque päivät pelattiin 18.-19.8. 
Tallinnassa Kalevin stadionilla. Stadionilla riitti 
väkeä, kun kumpanakin päivänä petanquen 
pelaajien lisäksi stadionilla järjestettiin isot 
koiranäyttelyt. 

Lauantai avattiin trippeli pelimuodolla ja 
upeaan hellepäivään olikin saapunut 26 
joukkuetta 6 eri maasta. KAU-Petanquelta 
osallistui Paulan, Erkin ja Jukka-Pekan joukkue 
ja heidän lopullinen sijoituksensa oli 23. sekä 
Markon joukkue jossa pelasi Kotkalaiset 
Markus Barck ja Kai Aalto joiden lopullinen 
sijoitus oli 19. 



Sunnuntaina oli vuorossa duppelit ja sää oli 
muuttunut päinvastaiseksi lauantain osalta. 
Kun ensimmäinen kierros saatiin käyntiin niin 
alkoi koko päivän kestävä vesi sade, joka 
latisti tunnelman totaalisesti. Erkin ja Paulan 
joukkue sijoitui sunnuntain osalta sijalle 20. 
Markon ja J-P joukkue sijalle 21. Kaitsu ja 
Markus kokosivat hienosti itsensä lauantain 
pettymyksen jälkeen ja pelasivat itsensä 
mitallipeleihin, mutta heikosti sujuneet 
mitallipelit takasivat heille lopulliseksi 
sijoitukseksi sijan 4. Mutta suuret onnittelut 
heille hienosta suorituksesta ja parhaan 
Suomalaisen joukkueen statuksesta. 

 
2012 Trippelin mitalistit. 

 
2012 Duppelin mitalistit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevia pelejä / turnauksia: 

KAU-Petanque järjestää 

 

24.11. III-Jouluturnaus YD Karkkila 

Petanque Arena klo 10.00 
 

 

Muiden järjestämiä kilpailuja 

 

1.9. Valkeakoski Trippeli YT Valkeakoski 
 

5.9. LeSi duppeli YD/ND HELSINKI 
 

8.9. Mustankivenheitot YD HELSINKI (BIT) 
 

8.9. Ruskaduppeli YD KOTKA 
 

15.9. Seuraottelu EPA-KAU Matinkylä ESPOO 
 

22.9. Räime Opean Singeli YS RIIHIMÄKI 
 

29.9. 24h kilpailu YD IITTALA 
 

4.-7.10. Miesten MM Marseille RANSKA 
 

17.11. SyysSingeli YS TURKU 
 

1.12. Finnish Veterans HÄMEENLINNA 
 

8.12. Adventti trippeli YT TURKU 

 
 

 

Lisää tapahtumia osoitteesta: 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com  

 

  

 

UUTISIA 
 

Lokakuun aikana pidetään Syyskokous 2012. 

Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Jos on 

asioita joita haluat kokoukseen käsiteltäväksi 

toimita ne nykyisen johtoryhmän tietoon, jotta 

pystytään käsittelemään ne. 

 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/


KAU-Petanque käyttää aktiivisesti uusia 

kotisivuja tiedotuksen merkeissä. Kotisivut 

löytyy osoitteesta: 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com 

kotisivuilta löytyy tapahtumakalenteri, joka 

pidetään reaaliajassa. Turnauksien kuvat ja 

kuvia matkan varrelta osiosta löytyy paljon 

mielenkiintoista mm. seuran video on 

nähtävissä sivuilta. Sivuilta löytyy kaikki 

seuran kokouksien pöytäkirjat, 

toimintasuunnitelmat ja –kertomukset. 

Jäsenille on myös omat jäsensivut joihin ei 

yleisesti pääse käsiksi. Nykyään tämä Seuran 

oma lehti löytyy kotisivuilta omasta osiosta! 

Tutustukaa ja kommentoikaa! 

 

Petanque Arenan kunnostusta ennen 

kilpailukauden alku! Ajankohta on vielä avoin, 

mutta kenttien kunnostus tulisi hoitaa 

mahdollisimman pian Syyskuun aikana. 

 

 

Kuulumisia TUL:n duppelimestaruus 

Varkaus / Tuomari raportti (Marko): 
 

Toimin pelaajana sekä lupauduin avustamaan 

mittauksissa sekä epäselvissä tilanteissa järjestävälle 

seuralle, Varkauden Tarmolle, peli päivän aikana. 

Lupauduin myös auttamaan kilpailun järjestämisessä 

ennen kilpailuja, jotka taasen hoiti Petanque seura 

Kanuunat ry. 

Puutun raportissani ainoastaan pelillisiin huomioihin, 

sillä minkäänlaista moitetta ei ole sanottavana 

pelipaikasta eikä buffet tarjoilusta. Itseasiassa nämä oli 

hoidettu laadukkaasti ja nähty suurta vaivaa 

kilpailupäivän läpiviemiseksi. Kiitokset Varkauden 

Tarmon veteraani naisille! 

Lähtökohtanahan oli Karkkilassa onnistuneet kilpailut 

vuonna 2011, jotka saivat paljon positiivista palautetta 

kenttätasolta, juuri niiden läpimenon suhteen. Meillä 

kaikki pelaajat saivat varmasti oman tason pelejä 

osallistumismaksunsa eteen. Meillähän pelattiin 

naistensarjan lisäksi, yleisessä sarjassa sarjat A, B ja C-

sarjat ja kaikissa sarjoissa oli vielä palkinnot. 

Pelimuotona meillä käytettiin peruslohko peluutusta, 

joka on selvin tässä tapauksessa. 

Nyt kuitenkin saavuttuani Varkauden kisoihin aamusta 

noin klo 8.30 havaitsin välittömästi että pelimuoto oli 

lanseerattu suoraan SM-kilpailuista eli Cirkelpoule 

pelisysteemi. Ilmoitin järjestäjälle välittömästi, että 

noinkohan tämä pelimuoto olisi järkevä tässä 

tapauksessa. Järjestäjä ei ollut valmis muuttamaan 

pelisysteemiä vedoten siihen että kaikki oli jo tehty 

valmiiksi. Heti tämän jälkeen havaitsin että eräästä 

seurasta puuttui Poulekaavioista neljä joukkuetta, joka 

mutkistikin ongelman pahaksi! koska Cirkelpoule 

kaaviossa tarvitaan välicup, jos Poule-luku on joku muu 

kuin 4, 8, 16, 32 jne. Tässä kilpailussa se oli 10 eli 

erittäin vaikea saada suoraan jatkoon 16 tai 32 

joukkuetta ja jos välicup on määritelty ennakkoon on 

siihen vaikea lisätä joukkueita tasapuolisesti tai 

vähentää. 

Näistä kahdesta suurimmasta ongelmasta johtuivat 

pelipäivän järjestäjien virheet. Lisäksi Cirkelpoulessa ei 

suvaita poisjääntejä, sekä lisääminen, että poistaminen 

jälkikäteen on hankalaa. 

Ehdotankin että seuraavat mestaruuskilpailut pelataan 

normaalin lohkokaavion mukaan joko maksimissaan 4 

joukkueen lohkoissa tai  maksimissaan 6 joukkueen 

lohkoissa. Tästä eteenpäin järjestellään tarvittava 

määrä eri finaaleja ja jotta niiden pelaamisen merkitys 

pysyy yllä, palkitaan myös eri finaaleissa menestyneet. 

Lohkokaavion peluutus parantaa myös sen että 

yksittäisille joukkueille ei tule pitkiä odotusaikoja pelien 

välillä. Nyt ne olivat pahimmillaan 3,5h. Lisäksi pelejä ei 

tarvitse pelata aikapeleinä, joihin ei järjestäjä 

Varkaudessa milläänlailla puuttunut (yksi peli kesti noin 

2,5h, kun seurasin sivusta!). Muutenkin aikapelien 

tuomarointi on lähes mahdotonta! 

Lohkopelien plussa ja miinukset: 

plussat: Kaikkien selkeä ymmärtää peluutuksen osalta, 

lohkojen kaikki joukkueet pelaavat toisiaan vastaan. Ei 

pitkiä odotus aikoja, eikä tarvitse pelata aikapeleinä. 

Helpohko järjestää jatkoon joko 16 tai 32 joukkuetta 

tapauskohtaisesti. 

miinukset: Pikku pisteiden laskeminen tasatilanteissa. 

Tiukissa tilanteissa voidaan järjestää joukkueiden 

välinen asetuskilpailu tms. 

 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/


Cirkelpoule kaavion plussat ja miinukset: 

plussat: Toimii hyvin isoille joukkuemäärille, yli 50 

joukkuetta. Vain voitot merkitsevät. 

Miinukset: Vaikea selkoinen, sillä joukkueita siirtyy 

lohkovaiheessa jo poulesta toiseen. Nopeasti jatkoon 

pelaavilla isot odotusajat. Yleensä aina joudutaan 

välicup vaiheeseen, tällöin kysytään onko se oikeuden 

mukaista toisia jatkoon menneitä joukkueita kohtaan 

jne. 

Mielestäni TUL:n mestaruuskilpailuissa tulisi pelata 

normaalin lohkokaavion mukaisesti, unohtamatta eri 

finaali sarjojen merkitystä. Jos yleisessä sarjassa 

palkitaan ainoastaan kolme parasta tulevaisuudenkin 

osalta, väitän että lajimme suosio tipahtaa entisestään 

tulevaisuudessa. Jos taasen palkitaan eri finaalisarjojen 

parhaita, saadaan taattua kilpailuasetelmaa jopa 

kilpailun sisällä. Ja pitäähän päivien viimeiset kentällä 

olevat kilpailijat myös jollakin tavalla muistaa, koska 

nämähän ovat yleensä eri finaalisarjojen ratkaisu / 

finaalipelejä! Järjestely korvauksista ei palkinnot voi 

jäädä kiinni (osallistumisrahaa liikkui Varkauden 

kilpailussa 960€, josta palkintoihin oli ohjattu max 100€ 

ja TUL toimitti ilmaiset mitallit.) meillä Karkkilassa 

käytettiin osallistumismaksuista 50% eli noin 550€ 

palkintoihin + TUL:n mitallit! 

Kunnioittaen,  

Marko Taipalvesi  

SP-L ry:n hallituksen jäsen, kansallisen tason virallinen 

tuomari, sekä KAU-Petanquen sihteeri 

Toimitettu TUL:n lajipäälikölle Kalevi Viskarille ja 

Timo Toikalle 24.8.2012. 

 

 

 

 

Aloite TUL:n lajipäällikölle Elokuussa 

2012 (Marko): 

Moi, TUL:n on pakko alkaa kehittämään 

toimintaansa ja luomaan yhteisiä raameja 

erillaisille kilpailuille. Jotkut seurat menevät aivan 

väärillä sääntötiedoilla eteenpäin, kun taas toiset 

”apinoivat” liiankin paljon suuresta maailmasta. 

Nyt olisi aika löytää yhteiset pelisäännöt, jotta kun 

pelaajat saapuvat pelipaikalle, he tietäisivät mitä 

on tekeillä! 

Järjestelyissä kun otettaisiin huomioon pieniä 

asioita, niin kaikkien pelaajien päivästä tulisi 

hiukan helpompi ja tällöin loppuisi ainainen 

napina. Muistettava on että TUL:n yleisen sarjan 

osallistuja määrästä on noin 70-80% veteraani 

ikäisiä ja tämä loppu 20-30% tulisi saada nousuun. 

Vuoden parin sisällä tulisi saavuttaa vähintään 40-

50% taso yleisessä sarjassa noin 40-60 joukkueen 

kilpailumäärässä. Tämä takaisi myös TUL-

Petanquen lajiliitolle jatkuvuutta. 

Ehdotan TUL:lle saman joka meni Suomen 

Petanque liitossa lävitse, että jos on puhtaasti 

juniori joukkue, joka on osallistumassa naisten 

sarjaan tai yleisen sarjankilpailuun niin heiltä ei 

perittäisi osallistumismaksua laisinkaan. Katsotaan 

saadaanko TUL:n kisoihin junioreita mukaan!!! 

Ystävällisin terveisin, -Marko- KAU-Petanque 

Karkkila. 

Toimitettu TUL:n lajipäälikölle Kalevi Viskarille ja 

Timo Toikalle 24.8.2012. 

 

 
 



 TUL tiedottaa: 
 

 

CSIT:n Maailman kisat pidetään 

Bulgariassa 

Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton CSIT:n 3. 
Maailman kisat vuonna 2013 järjestetään 
sittenkin. 
 
CSIT:n hallitus on myöntänyt kilpailujen 
järjestämisoikeudet Bulgarian Workers 
Federation Sport & Health -järjestölle. Kilpailut 
järjestetään ensi vuonna 2.-9.6. Varnassa. 
Järjestö järjestää vuosittain tuhansia 
osallistujia käsittäviä kesä- ja 
talviurheilufestivaaleja. 
 
Maailmanlaajuisen kilpailutapahtuman 
järjestämisoikeudet alunperin saanut 
brasilialainen Sesi luopui keväällä yllättäen 
järjestelyistä ja CSIT:n toimisto aloitti uuden 
kisaisännän etsimisen. Bulgarian ohella 
vaihtoehtoina olivat Israel ja Itävalta. 
 
TUL jatkaa valmisteluja mahdollisimman ison 
joukkueen lähettämiseksi Bulgariaan. Seuroille 
ja lajijaostoille tiedotetaan heti, kun 
ensimmäisiä uuden tilanteen mukaisia tietoja 
saadaan. 
 
CSIT:n ensimmäiset Maailman kisat 
järjestettiin vuonna 208 Italian Riminillä ja 
toiset vuonna 2010 Tallinnassa. Vuonna 2013 
CSIT täyttää sata vuotta. 

 
Kuva Bulgaria Varna, kultahiekka. 

 

Vuoden 2013 Ay-Petankki järjestetään 

Kotkassa 25.-26.5.2013 

 

TUL:n Veteraanipäivät Turussa 11.-12.6.2013 

 

Vuoden 2013 TUL:n mestaruusduppelin 

järjestäjää etsitään. Viimeinen hakupäivä on 

30.9.2012! 

 

 
©2012 Marko Taipalvesi 
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