
KAU-Petanque UUTISET 3/2012  

Sisälle talvea pakoon ja tuleva häätö?...

 

Sihteerin palsta 
 

Talvikauden avaus 2012 on ollut värikäs 

ja tapahtumarikas, eikä draamalta olla 

vältytty, mutta on aika ylittää uudet 

esteet ja jatkaa eteenpäin. Oma 

sairastumiseni tulee luomaan omat 

ehtonsa harrastukselle ja jaksamiselle. 

Sisäpelipaikka on viranomaisten 

päätöksen alla, koska häätävät vai 

häätävätkö, riittääkö kaupungilla varat? 

Toivottavasti uuden valtuuston rahkeet 

riittävät puolustamaan vähemmistöjä, 

eikä asetu vain viranomaisten 

kumileimaisimeksi. Oman kilpailutoimen 

pystyyn nostaminen on kestänyt jo 

vuosia, tällä hetkellä se on hyvällä 

tasolla ja ulkopuolisten pelaajien imu 

kilpailuihin on hyvä, eli ylitarjontaakin 

on olemassa. Silti mielestäni ollaan 

pystytty takaamaan oman tason 

kilpailuja seuran jäsenille, vaikka joskus 

on jonkun jättäydyttävä myös kilpailujen 

ulkopuolelle. Silti syksystä pelattiin 

TRIO kilpailu toisen kerran ja tulevana 

tammikuuna alkaa lisää kilpailuja 

pyörimään allakassa, jota kannattaa 

kaikkien myös tarkkaan seurata. TUL:n 

tunnustus omasta työstäni oli myös 

mieluisa yllätysvalinnaksi vuoden 2012 

Petanque henkilö. Sairastumisen 

johdosta tunnetila oli kaksijakoinen, 

mutta ylpeänä omasta työstäni otan 

tunnustuksen vastaan ja jatkan 

keskeneräistä työtäni samaan tapaan 

kuin aikaisemminkin uusien 

voimavarojen puitteissa. Kaikille hyvää 

joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 

2013.       -Marko-  

 

 

 
 

 

Tulospörssiä / kilpailuja 

 (010912-311212): 
 

Valtakunnallinen kilpailutoiminta 
 

16. Mustankivenheitot heitetty 

                         12:00:00  

Lauantaina 8.9.2012 heitettiin Helsingin 

Mustankivenpuistossa 16. Mustankivenheitot. 

Pelimuotona oli duppeli ja kilpailun eroavaisuutena 

muihin kesän kilpailuihin on että pelit pelataan 

ilman merkkirajoja eli viivoja. Joukkueita oli 

kilpailuun saapunut kaikkiaan 20 kpl ja KAU-

Petanqueta edusti Allan ja Paula Degestedt, sekä 

Marko Taipalvesi ja Jyrki Salo. 

Pelipäivän aikana pelattiin kaikkiaan kahdeksan 

kierrosta eli kaikille tuli seitsemän peliä ja pienistä 

sadekuuroista huolimatta aurinkoisessa säässä 

saatiin pelata kaikkiaan 8,5 tunnin mittainen päivä. 
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KAU Petanquen tuloksia. Marko ja Jyrki pelasivat 

7 peliä, voittivat niistä 6 ja lopullinen sijoitus oli 

hienosti A-sarjan 5. Allan ja Paula pelasivat myös 

hienosti koko päivän sijoittuen B-sarjan 2. 

Kilpailuissa nähtiin myös historiallinen lohkovaihe 

sillä ainakaan oman urani aikana vastaavaa ei ole 

aikaisemmin sattunut. Alkulohko kakkonen, jossa 

pelattiin viiden joukkueen voimin pelasi niin ristiin 

että kaikilla joukkueilla oli tasavoitot, kaksi 

voittoa! 

KAU-Petanque kiittää Bitankkia hienosti 

järjestetyistä kilpailuista! 

 

Seuraottelu Espoon patonkia vastaan 

pelattu! 

                          12:00:00  

Ensimmäinen KAU:n ja EPA:n välinen seuraottelu 

pelattiin tänään 15.9.2012 Matinkylässä. Sää oli 

suosiollinen pelaajille ja Espoolaiset oli järjestänyt 

hienot puitteet ja tarjoilut Karkkilalaisille. 

Pelillisesti pelattiin erittäin tasaväkinen ja erittäin 

tiukka kilpailu, joka kääntyi tänä vuonna 

Espoolaisille 13-12. 

KAU-Petanquelta pelasivat seuraavat kokoonpanot 

(suluissa voitot-tappiot): 

KAU1. Taito Pietilä ja Allan Degerstedt (3-2) 

KAU2. Raili Pietilä ja Paula Degerstedt (1-4) 

KAU3. Kalevi Lappalainen ja Timo Autio (2-3) 

KAU4. Reijo Suominen ja Tapani Juselius (2-3) 

KAU5. J-P Ropponen ja Pentti Heikkonen (4-1) 

KAU-Petanque kiittää Espoon Patonkia 

järjestelyistä tänä vuonna. Vuonna 2013 sitten 

kohdataan Karkkilassa. 

5. Räime Opean 2012 pelattu 

                          12:00:00  

(Vasemmalta) Marko, Hate ja Mikko 

22.9.2012 lauantaina kokoontui Riihimäen 

palolaitoksen vieressä sijaitsevalle urheilukentälle 

15 Petanque pelaajaa ympäri eteläisen Suomen. 

Pelaajia oli saapunut Hämeenlinnasta, Helsingistä, 

Järvenpäästä, Kotkasta, Karkkilasta ja Riihimäen ja 

Hyvinkään alueelta. Kauden viimeisiä 

ulkokilpailuja pelattiin tämän viikonlopunaikana ja 

Riihimäellä oli vuorossa pelimuotona perinteinen 

Räime Opean Singeli. 

Joukkueet jaettiin neljään alkulohkoon, joista 

kahdeksan jatkoi A-Finaaliin ja seitsemän B-

Finaaliin. Tänä vuonna KAU-Petanquelta ainoa 

osallistuja Marko Taipalvesi pelasi itsensä A-

Finaalin jossa vastaansa hän sai pitkään lajia 

harrastaneen ja Suomea arvokisoissa edustaneen 

Harri "Hate" Lehtisen Hämeenlinnasta. Hate oli 

tällä kertaa vielä liian kova pala purtavaksi ja vei 

voiton lukemin 13-4. Pronssi pelin käänsi itselleen 

MAP:n oma pelaaja Mikko Koskimäki, joka voitti 

Kalevi Lehtisen 13-12. 

Tulokset: 

A-FINAALI:1. Harri Lehtinen KVP, 2. Marko 

Taipalvesi KAU, 3. Mikko Koskimäki MAP, 4. 

Kalevi Lehtinen LIN, 5. Gunnar Wallin MAP, 6. 

Mika Nietula MAP, 7. Kimmo Tuovinen MAP ja 

8. Raimo Monto MAP 
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B-FINAALI: 1. Eppu Tystnad "PRC", 2. Kai Aalto 

KOT 

Kilpailu saatiin pelata hyvissä olosuhteissa ja 

välillä aurinko paistoi myös lämpimästi. Näin on 

ilmeisesti saatu ulkopelit kaudelta 2012 valmiiksi 

ja onkin aika siirtyä hallikauteen! 

 

 

 

 

 

Karkkilan kapteenin valitsema joukkue 

Finnish Friends 2012 voittoon! 

      marra                 12:00:00  

Keskellä voittajat Marko Taipalvesi, Jyrki Salo ja Seppo 
Lindman 

Voittajantähti muistoksi kilpailusta! 

"Rakas Petanque päiväkirjani... 

24. Marraskuuta oli saapunut 60 Petanque pelaajaa 

ympäri Suomen Iittalan Iskuarenalle mittelöimään 

Finnish Friends 2012 ja MJ100 kilpailun 

paremmuudesta. Kilpailun tarkoituksena oli 

juhlistaa kahden Bitankki pelaajan 50 vuotisjuhlia 

eli Jouni Heinosen ja Mikko Mäkisen. Pari 

valjakko olikin luonut upeat puitteet kilpailulle ja 

tarjoilu oli ensi luokkaista, tunnelmasta 

puhumattakaan. 

Joukkueiden valinta oli mennyt niin että järjestäjät 

oli nimennyt neljä joukkuetta ja 16 kapteenia, jotka 

muodostivat itse joukkueensa. Näin ollen 

kilpailuun osallistui 20 joukkuetta neljässä viiden 

lohkossa. 

Karkkilan kapteeniksi oli pyydetty Marko 

Taipalvesi ja joukkueen koonti vastuu oli hänellä. 

Marko valitsikin joukkueeseensa Jyrki Salon, sekä 
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Loimaalla loistavan, Suomen terävimpään kärkeen 

kuuluvan Seppo Lindmanin. 

Joukkue aloitti turnauksen hapuilevasti, ainoa 

pelaaja joka oli tasollaan oli Seppo. Sepon 

taktinenmuutos alkupeleissä ja ennakkoon 

poikkeavasta peluutusjärjestyksestä oli että Marko 

asetti, Seppo ampui ja Jyrki pelasi keskipelaajana. 

Jyrki kammoksui pelipaikkaansa ja Markon 

asetukset karkaili nopealla alustalla ihan mihin 

vaan. Alkulohkon viimeisessä pelissä jatko oli 

sitten katkolla. Joukkueen saldo oli siihen 

mennessä yksi voitto ja kaksi tappiota, vain voitto 

viimeisestä ja paremmalla tuloksella kuin 13-3 voi 

viedä joukkueen A-sarjan finaaliin. 

Viimeisessä alkusarjan pelissä kohdattiin aina 

vaarallinen Valkeakosken naisjoukkue. 

Joukkueemme aloittikin vahvasti ja oli kuin uudesti 

syntynyt. Jatkon kannalta mielessä pidetty "death 

line" 13-3 oli raja johon tähdättiin. Hyvinkin 

nopeasti Sepon ammunnat toivat yliotteen 

joukkueellemme ja voitto kirjattiin meille 13-0 ja 

jatko A-sarjan finaalissa oli taattu. 

A-sarjan puolivälierässä tuli vastaan Sepon 

pelitoverin Arto Stenbergin joukkue jossa pelasivat 

naismaajoukkueen pelaajat Helena Kuivasniemi-

Lehti ja Mirva Näsilä. Aina vaaralliset Aatu ja 

enkelit takasivatkin erittäin tasokkaan pelin, ainoa 

mikä pilasi ottelun oli että se oli aika peli ja 

lopputulos olikin Markon joukkueelle 11-10 60 

minuutin ja yhden lisäsnadin jälkeen. Näin oli 

joukkueemme raivanut tiensä mitallipeleihin. 

Välierässä vastaan asettui sitten Haten, Laten ja 

"Taten" huippujoukkue eli Harri Lehtinen, Lauri 

Kolehmainen ja Kalevi Lehtinen. Pelin taso 

muodostui varmasti kilpailujen kovimmaksi. 

Ammunnat Sepolta ja Hatelta olivat aivan 

uskomatonta luokkaa ja Marko pystyi asetuksillaan 

luomaan sellaisen paineen että saatiin toisen 

ammunnat heti pois. Seppo ampui tässä pelissä 

yhden hutin ja Markon asetuksissa ei ollut yhtään 

yli 40 cm asetusta vaikealla kentällä ja Jyrki ampui 

ja asetti tosi hyvin. Kun oli pelattu 60 minuutti oli 

tulostaululla Markon joukkueella 9-3 johtotilanne 

ja ainoastaan jäljellä yksi lisäsnadi. Tilanne oli 

toivoton joka muuttui mahdottomaksi kuudennen 

kuulan kohdalla ja tällöin voitto kirjattiin Markon 

joukkueelle 9-3 ja paikka finaalissa varmistui. 

Finaalissa kohdattiin Mikkelin huippujoukkue Jari 

Alanen, Jouko Haajanen ja Mikko Neuvonen. 

Finaalista odotettiin huippu kovaa, mutta nyt oli 

Markon, Jyrkin ja Sepon taso niin paljon muita 

korkeammalla ja itseluottamus katossa ettei 

vastustajalle annettu mitään mahdollisuuksia. Peli 

päätettiinkin hiukan leikitellen Jyrkin ja Sepon 

ammuntoihin, niin että vastustajalla ei ollut 

kentällä yhtään kuulaa ja meillä oli yksi kädessä ja 

neljä pistettä kentässä. Lopputulos kirjattiinkin 

tylysti 13-0. 

Näin oli Petanque urani yksi hienoimmista päivistä 

takana, kova turnaus voitto, hienot pelikaverit Jyrki 

ja Seppo, sekä hyvä fiilis. Aamulla lähdettiin kohti 

Hyvinkäätä 7.15 ja kotona oltiin 22.20!..." 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



KAU-Petanquen järjestämät kilpailut 

2012 

 

TRIO2012 avattu! Ensimmäinen 

osakilpailu pelattu 13.10. 

                          12:00:00  

Vasemmalta Allan, Taito, Marko, Jyrki, Pentti ja Valto.

 

Ensimmäinen duppeli on pelattu yhdentoista 

joukkueen voimin. Määrä on erittäin hieno pienelle 

seuralle ja kertoo seuran aktiivisuudesta. 

Päivän positiivisimmasta suorituksesta vastasi 

pariskunta Marja-Liisa ja Teuvo Niemi. Suuri 

hatunnosto heille hienosta sijasta 4. Se oli pienestä 

kiinni! Tämän lisäksi pelasivat hienosti Paula 

Degerstedt ja Raili Pietilä jotka sijoittuivat sijalle 

6. 

Ohessa kaikki tulokset lohkoista Cupiin ja 

kokonaiskilpailun tilanne 1/3. Ensi lauantaina 

20.10. jatketaan toisella duppelilla. Ainakin 

Lahdesta ollaan tulossa peleihin eli Paula ja Erkki 

saapuvat testaamaan paikallisten tason! Ja miten 

toimivat uudet kokoonpanot saapi nähdä... 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=283808
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TRIO2012 toinen osakilpailu on pelattu! 

                          12:00:00  

Vasemmalta Asko, Tapani, Harri, Marko, Reijo ja Taito.
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Tänään lauantaina 20.10.2012 pelattiin TRIO 2012 

toinen osakilpailu. Osakilpailu oli pelinimeltään II-

Duppeli ja tarkoituksena oli että samaa joukkuetta 

ei saanut käyttää kuin ensimmäisessä 

osakilpailussa. Kilpailuun saatiin kaikkiaan 10 

joukkuetta kilpailemaan. Ohessa on kilpailun 

tulokset. Tämän päivän osalta ei suurempia 

yllätyksiä koettu. Päivän valopilkut oli Asko ja 

Tapanin pelaaminen finaaliin on tosi kova suoritus 

ja Paula D ja Allan pelaaminen sijalle 4. oli 

pienestä kiinni etteivät he onnistuneet vielä 

parempaan sijoitukseen, todella kovassa 

alkulohkossa puhtaan pelin joukkue, HIENO 

suoritus vaikka finaali paikka lipesi käsistä. 

Marraskuun 17. päivä on sitten viimeinen 

osakilpailu ja tähän pelimuotoon ei pelikaveria 

tarvita, sillä vuorossa on kaiken ratkaiseva Singeli. 

Ei muuta kuin kaikki pelaamaan... 

 

TRIO 2012 Syyskauden mestaruus on 

pelattu! 

                            12:00:00  

Kokonaismestuuskilpailun voittajat: 
1. Marko 2. Taito 3. Reijo 

 

Trio Singelin mitalistit Reijo, Marko ja Raili P. 
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Tänään 17.11.2012 pelattiin seuran syyskauden 

mestaruuskilpailu loppuun. Kilpailu käsitti kolme 

osakilpailua, kaksi duppelia vaihtuvilla pareilla ja 

yhden Singeli kilpailu. Kaikista osioista oli luvassa 

kahdeksalle parhaalle arvopisteet liiton 

arvopistelaskimen mukaan. 

Singeli kilpailuun oli ilmoittautunut 21 pelaaja 

seurastamme, joka on avoimissakin 

singelikilpailuissa kova määrä. Kenttiähän meillä 

on neljä käytössä ja alkusarjan ajaksi teimme 

yhden kentän lisää eli viidellä kentällä pyöritettiin. 

Alkulohkoja oli kuusi kappaletta, kolme kolmen 

lohkoa ja kolme neljän lohkoa. Lohkot olivat 

määritelty kahden duppelin arvopistesijoituksien 

pohjalta, kuusi parasta eri lohkoihin jne. 

Alkulohkoista meni kaksi parasta per lohko 

välisarjoihin eli 9 pelaajaa tippui alkusarja ja jäivät 

sijoille 12.-21. 

Välisarja pelattiin neljällä kolmen pelaajan 

lohkolla, joista lopulliseen 8-Cup:iin lohkojen 

kaksi parasta. Lohkojen kolmoset sijoille 9.-12. 

Loppu pelit muodostuivat erittäin kovatasoisiksi ja 

huomasi että seura on kehittynyt jätti harppauksin. 

Naisheittäjät olivat tasoltaa erittäin kovia ja siitä 

Raili Pietilälle erityismaininta hienon 3. tilan 

johdosta. Samoin Reijon ja Markon finaali oli kova 

kansallisentason peliä huikeiden suorituksien osalta 

ja teknisestikin todellista petanqueta. Tällä kertaa 

Marko voitti finaalin 13-10 hiuksen hienon 

ammunnan johdosta. 

Syyskauden mestaruudesta pelattiin toisen kerran 

tänä vuonna ja kokonaismestaruuden vei tänäkin 

vuonna kaikki osiot voittanut Marko pistein 2414, 

toiseksi tuli Reijo 1459 ja kolmanneksi Taito 1095. 

Ohessa on kuva kaikista osallistuneista, joita oli 

hienosti kaikkiaan 26 pelaajaa. 

Eräänlaista historiaa tehtiin Singelinkin osalta. 21 

pelaajaa ja 4 pelikenttää oli aamun alkutilanne. 

Alkulohkojen ajaksi järjesteltiin yksi lisäkenttä ja 

välisarjan kohdalla palasimme neljän kentän 

pelaamiseen. Pelit aloitettiin klo 10.00 ja turnaus 

oli ohitse klo 17.10. Kaikki kahdeksan ensimmäistä 

sijoitusta oli pelattuna ja finaali kaksikolla oli 

takana 7 ja 8 ottelua. 

III-Jouluturnaus 8.12. pelattu! 

                          12:00:00  

        
III-Jouluturnaus riemua mitalistien voimalla!

Pelaajakokouksella aloitettiin

Talkootyössä ainaluotettava kirjuri Viljo.

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=316152
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Mitalistit A-sarja vasemmalta: Bäng, Tiia, Markus, Kai, 

Kari ja Heikki.

Mitalistit B-sarja vasemmalta: Kunu, Erppa, Tarmo, 

Ilpo, Taito ja Reijo.

 

 



Lauantaina 8.12.2012 Karkkilan Petanque arenalle 

kerääntyi 16 kivenkovaa joukkuetta ympäri 

Suomen. Pelimuotona oli perinteinen Joulu 

duppeli. Osallistujia oli seuraavista seuroista: LIN, 

MAP, KOT, PSC, KAL, KOP, LeSi ja KAU. 

16 joukkuetta arvottiin neljään alkupouleen, josta 

jatkoon pelasivat 8 joukkuetta. Näiden kesken 

arvottiin ensimmäinen CUP kierros, josta 

voittaneet pelasivat A-Sarjan voitosta ja hävinneet 

B-Sarjan voitosta. 

Tänä vuonna III-Jouluturnauksen arvostettu A-

sarjan voitto meni Kotkaan Kai Aallolle ja Markus 

Barckille. B-sarjan parhaiten pelasivat 

valkeakosken Ilpo Vuorinen ja Tarmo Sipilän 

joukkue. Laajemmat tulokset kuvina ohessa. 

KAU-Petanque kiittää kaikkia osallistujia 

mukavasta pelipäivästä ja toivottavasti saamme 

järjestää myös ensi vuonna IV-Jouluturnauksen 

täällä Karkkilassa. Meistä se ei ole kiinni, vaan 

Karkkilan virkamiehistä/poliitikoista. 

        
Tätä Petanque haluaa ja hyvät ystävät... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevia pelejä / turnauksia: 

KAU-Petanque järjestää 

 

Kaikki tulevat kilpailut löytyy seuran 

nettisivujen kalenteri kohdasta, sekä 

lähempänä kilpailuja pyritään niitä 

päivittämään Petanque arenan 

ilmoitustaululle. 
 

 

Muiden järjestämiä kilpailuja 

 

 
Tapahtumasta lisää seuran kaleterissa! 

 
 

 

Lisää tapahtumia osoitteesta: 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com  
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UUTISIA 
 

  KAU-Petanque 

 

Syyskokous vahvisti uuden hallituksen, jonka 

osalta ei suuremmin muutoksia tullut, vaikka 

sitä kovin yritettiin. Hallituksen kokoonpano on 

päivitetty seuran nettisivuille ja 

toimintasuunnitelmaan 2013. 

 

Syyskokouksessa määriteltiin kannatusmaksun 

suuruudeksi 30€/vuosi joka sisältää 

sisäpelikentän vapaan käytön harjoituspäivinä 

ja aikoina. 

 

Peli- ja matkakorvaukset pysyivät samana kuin 

kautena 2012. 

 

    SP-L 

 

KAU-Petanquen vuosijäsenmaksuksi määräytyi 

120€/vuosi. Aikuislisenssi vuodeksi 2013 

maksaa 30€ ja juniorilisenssi 5€. Varataampa 

rahaa harjoituksiin mukaan, koska Alpo alkaa 

keräilemään 2013 vuoden maksuja. Alpo kerää 

myös lisenssimaksut 2013. 

 

      TUL petanquejaos 

KAU-Petanquelle tunnustusta TUL:n 

keskusjärjestöltä 2012 

                           12:00:00  

 

TUL:n keskusjärjestö valitsi vuoden petanque 

henkilöksi 2012 Marko Taipalveden KAU-

Petankista. 

Perusteluina oli aktiivinen työ lajin parissa ja 

puolesta puhujana, sekä nuorison roolin 

kasvattaminen lajin piiriin.  

Marko kiittää ja kumartaa ja yrittää jatkaa 

aherrusta voimiensa puitteissa... 

CSIT maailman kisojen kisajoukkue 

petanquen osalta on valittu... ja Varnaan 

kultahietikolle lähtee seuraava 

kokoonpano... 
 
TUL LIITTOJOUKKUE ON VALITTU CSIT 3. maailmankisoihin 
Varnaan 
Miehet Duppeli 
 
1. Jyväskylän Valo Lähteelä, Kylmänen 
2. LeSi  Vauhkonen, Taipia 
3. KAU-petankki  Taipalvesi,  Salo 
4. UTU-petankki  Hirvonen, Tuovinen 
5. Kotka-petankki Aalto, Barck 
6. HST kunto 
7. Kuokkalan VIRE Sarja, Saukkonen 

8. LeSi  Rinne, Nikulainen 
 
Naiset Singeli 
 

Riitta Heino, UTU-petankki 
Leila Pirttilahti, LeSi 
Päivi Saukkonen, VIRE 
Raija Kytönen, Valo 

 
Päätöksen valinnoista teki TUL petankkijaosto 19.12.2012 
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Kaudeksi 2013 KAU-Petanque vahvistuu 

muutamilla uusilla nuorilla kasvoilla 

ohessa pienet esittelyt heistä: 

 

KAU-Petanque vahvistuu kaudeksi 2013 #2 

                            12:00:00  

 

Kaudeksi 2013 KAU-Petanque saa uuden lisenssi 

pelaajan kilpatiimiinsä. Hyvinkäällä asuva ja 

MAP-Räimettä edustanut Jyrki Salo siirtyy KAU-

Petanqueen. Jyrki ja Marko on jo pitkään pelanut 

yhdessä ja näin ollen on mahdollisuus vain 

syventää yhteistyötä pelaajien kesken, kommentoi 

Marko. Suuntaviivoista on keskustelua käyty 

vuoden 2013 osalta ja KAU-Petanquelle Jyrki tuo 

hyvää nuoruutta jota seura on kaivanut 

viimeaikoina ikääntyvässä pelaaja ryhmässä. 

Jyrkin on pelanut vasta muutaman vuoden 

Petanqueta, mutta kehityskäyrä on ollut hyvä, vielä 

kun saadaan häneen malttia ja aikaa niin kehitystä 

on varmasti luvassa. Määrätietoisuuta on, mutta 

pilviin kurkottelu liian aikaisin ei takaa hyvää 

lopputulosta. Uran pohjasta on pyrittävä 

rakentaamaan mahdollisimman kestävä ja tällöin 

niitä voittojakin alkaa tulemaan, kun perusta on 

valmis! 

Lyhyestä urasta huolimatta on Jyrkillä jo hienoja 

meriittejä hallussa. 2012 SM-Trippelistä lohkesi 6. 

sija ja omista MAP-Räimen 2012 

Trippelikilpailuista 1. sija. Karkkilan hallikauden 

päätösduppelista 2. sija ja kovassa Ka-Ri sarjassa 

2012 3. sija. 

Toivotetaan siis Jyrki ja Tiia tervetulleiksi 

seuramme jäseniksi. Lippu korkealla ja kohti uusia 

haasteita... 
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KAU-Petanqueta sapuu vahvistamaan kaudeksi 

2013 Kotkalainen Markus Barck. Markus on 

edustanut Kotkan Petanqueta josta hän siirtyy 

Karkkilan Urheilijoiden alaisuuteen. Vuosi ollaan 

tehty yhteistyötä ja vaihdettu pelikuulumisia 

Markuksen kanssa Marko kommentoi. Markuksen 

lisäksi on keskusteltu Kotkalaisen Kai Aallon 

siirrosta seuraamme, mutta se ei ainakaan vielä ole 

tuottanut hedelmää. 

Viilipyttymäinen asenne ja kaiken vastaanottava 

postimies Markus Barck on loistava lisäapu 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=306647
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=306849
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=306647
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=306849


seurallemme tason nostoon ja nuoren iän tuomaa 

jatkoa tulevaisuuteen. Markus on pelanut 

Petanqueta vuodesta 1989 eli komeat 23 vuotta, 

johon on allekirjoittaneellakin vielä matkaa tovi. 

Parhaaksi saavutuksiksi Markus kertoo 

Kansainvälinen trippeli turnaus Tallinnassa noin 

viiden vuoden takaa saavutettu 2. sija ja kesto 

menestyminen SM-kisoissa sijotuksien 

vaihdellessa 10.-20. sijan välillä pelimuodosta 

riippumatta. 

Toivotetaankin Markus tervetulleksi seuraamme ja 

menestystä kaudeksi 2013... 

Lisäksi sihteeri kirjoitti kaksi pelaaja 

korttia/ haastattelua jotka ohessa... 
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Pelaaja haastattelu 1/2012 

Haastattelu vuorossa on nuori neiti Tiia Salo 

Hyvinkäältä. Tiia edustaa paikallista MAP Räime 

seuraa Hyvinkäältä, josta hänellä on ollut 

kilpailulisenssi 2012, lisäksi hänellä on 

seurajäsenyys KAU-Petanquesta Karkkilasta. Tällä 

hetkellä Tiia onkin Karkkilan ainoa juniori pelaaja. 

Erittäin lahjakkaaksi osoittautunut Tiia on iältään 

vasta 12 vuotias, mutta silti hän on vuoden 

harrastamisen jälkeen raivanut tiensä nuorten 

maajoukkue rinkiin, vaikkei takana ole kuin yhdet 

SM-kilpailut ja sieltä tuomisena tukku SM-

mitalleja (3). 

Peruskoulun 6. luokkaa hän käy Hyvinkään 

Vehkojan koulussa ja ensi syksynä onkin sitten 

vuorossa astua yläasteen puolelle. Vaikka Petanque 

harrastus viekin nuoren neidin vapaa-ajasta 

suurimman osan, niin silti jää aikaa myös 

kavereille. Tiia kertookin että aina on aikaa 

shoppailla kavereiden kanssa. Haaveammatista ei 

nuorelta neidiltä saa vastausta, mutta onhan siihen 

vielä aikaa ja voi puntaroida eri vaihtoehtoja 

rauhassa. Harrastuksiin hän lisää vielä musiikin 

kuuntelemisen ja piirtämisen eli eiköhän 

tulevaisuus tuo tullessaan jotakin luovaa toimintaa. 

Idolia tiedustellessani Tiia kertoo hetimmiten 

”poika bändin” 1D eli One Direction. 

Pelillisesti tytön tulevaisuuden haaveena on 

kehittyä hyväksi pelaajaksi ja voittaa MM-mitalli, 

joita Suomeen ei ole yleisellä tasolla vielä 

siunaantunutkaan. Siinä välissä jos kehittymiskäyrä 

ja maltti riittää niin ennustan että Suomen huippu 

naispelaajien taso tullaan saavuttamaan. Mutta on 

muistettava, vaikka olisi kuinka lahjakas niin se ei 

tule ilmaiseksi kenellekään. 

Haastattelua kirjoittaessa Tiia onkin saapunut 

takaisin Suomeen hänen ensimmäiseltä EM-

kisamatkalta Belgian Gentistä. Ensimmäiset 

kokemukset olivatkin varmasti mieluisia, vaikka 

vielä ei auennutkaan vakio pelaajan paikkaa, vaan 

pelipaikkana oli neljännen pelaajan paikka. Siitä 

huolimatta Tiia pääsi pelaamaan jonkin verran, 

joka on tulevaisuuden osalta hyvä. Tämän vuoden 

jälkeen joukkueesta poistuu yksi pelaaja iänsä 

puolesta nuoriin U23 ikäryhmään ja tämä takaa 

Tiialle yhä enemmän vastuuta. Suomen nuorten 

lopullinen sijoitus olikin EM-kisoissa 9.-

16..Toivotetaan Tiialle hyvää menestystä 

tulevaisuuteen, malttia, uskoa ja aikaa kehittyä 

maanparhaiden valmentajien opeissa, jotta saamme 

petanque yleisönä nauttia hänen suorituksistaan nyt 

ja tulevaisuudessa. 
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Pelaaja haastattelu 2/2012 

Haastattelussa tänään on KAU-Petanquen 

Jousimies Tapani ”Tapsa” Juselius (63). Tapsa on 

seuramme aktiivisimpia tietokoneen käyttäjiä. Hän 

editoi ottamiaan kuvia ja videoita seuran käyttöön. 

Pelikentillä hänet näkee välillä sähköjohtoihin 

kietoutuneena ja kuulokkeet korvilla keskittyen 

heittoihin. 

Tapsa on harrastanut Petanqueta noin kolme vuotta 

ja paikallisista saavutuksista mainittakoon 2010 

KM-trippeli 2. sija ja 2011 KM-trippeli 3. sija, 

sekä 2012 hallikauden seura singelin 2. sija. 

Kansallisen tason paras suoritus on 2011 XII-

pitsiturnauksen 4. sija ja paras kansainvälinen 

sijoitus on 2011 ESTIO A-sarjan 8.-16. Petanque 

harrastuksien lisäksi Tapsan liikunnallisiin 

harrastuksiin kuuluvat istumalentopallo ja 

lenkkeily. Ja kun Tapsaa ei harjoituksissa näy on 

todennäköisesti hän Anja vaimonsa kanssa 

matkailemassa niin Suomessa kuin Suomen 

ulkopuolella. 

Tapsa kertoo olevansa elämänkoulun viimeisellä 

luokalla ja olevansa tyytyväinen läheistensä 

menestykseen ja heidän hyvinvointiinsa. Silti 

jokaisella on haaveensa ja Tapsa kertookin että 

hänen haaveisiinsa kuuluu pitkää terveyttä, hyvää 

säätä ja ettei maailmassa tapahtuisi katastrofeja. 

Tapsalta tiedustelen ketä hän ihannoi ja vastaus 

tulee kuin apteekin hyllyltä, suurta poliittista 

vaikuttajaa vapaustaistelijaa Nelson Rolihlahla 

Mandelaa, jonka teot kirjoitettiin historian kirjoihin 

pysyvästi Afrikan osalta. Elämän motoksi Tapsa 

kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi: ” Elämä ei mene 

koskaan niin huonosti, ettei sitä saisi viinalla 

menemään vieläkin huonommin.” 

Toivotetaan Tapsalle menestyksekästä petanque 

kautta nyt ja tulevaisuudessa. 

Sarjakuva pläjäys... 
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