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KAU-Petanquen ikimuistoinen 

kesäkausi 2013 kohta takana, 

miten talvi? 

 

”Sana vapaa” palsta 

07082013(Marko T.) 

 

Kesä alkaa kääntymään loppupuolelleen. 

Ollaan Elokuun puolessavälissä ja kirjoi-

tan tätä kolumnia Enossa, lomalla olles-

sani. Alkuillasta pyrin lähtemään 

Joensuuhun vilkaisemaan paikallisten 

pelaajien viikkokilpailun Kontiolahden 

satamassa. Tämä kesä on ollut pelaajien 

unelmakesä. Pelejä on riittänyt joka 

viikonlopuksi ja on vielä saanut valita 

usein monesta eri vaihtoehdosta. Lisäksi 

tänä kesänä sää on ollut erittäin suosi-

ollinen, vaikka sen tulo viivästyikin 

muutaman viikon. KAU-Petanque seuran 

jäsenet ovat ahkeroineet hyviä sijoituksia 

useasta kilpailusta ja menestystä on 

niitetty valtakunnallisella tasolla paljon. 

SM-kisoista irtosi seuran ensimmäiset SM-

mitallit junioreiden tuomana, sekä TUL:n 

veteraanit toivat mestaruusmitalleja 

parisen kappaletta tuliaisena. 

 

”Nälkä kasvaa syödessä” vielä on muu-

tamia tärkeitä kilpailuja käymättä tältä 

kesältä. Pyritään pelaamaan seuralle 

ensimmäinen yleisen sarjan SM 1. Divi-

sioona paikka sarjapeleihin ja 

menestymään Valkeakoskella järjestettä-

vässä Seura SM-kilpailussa. Mutta sen jäl-

keen tulee kysymysmerkki. Mitä talvella? 

  

Sisäpeliarena meni alta, eikä ainakaan 

tätä kirjoittaessa ole korvaavaa paikkaa 

löytynyt. Katsotaan pystyykö kaupungin 

isät ja emännät auttamaan meitä. 

Talveksi olisi paljon kisoja järjestettäväksi 

ja ainakaan vielä ei olisi varaa antaa muil-

le tasoitusta harjoittelemattomuudesta 

talven osalta. Jos mitään ei löydy, on 

käännettävä katseet muiden sisä-

pelihalleihin tulevan vuoden osalta. Tämä 

on vain suuri takapakki viriilille seuralle ja 

sen taloudelle. Seuran talouden peruskivi 

on viimevuosina ollut omat kilpailut ja 

kova talkootyö. 

KAU-Petanque osallistuu tänä vuonna 

ensimmäisen kerran Karkkilassa 

järjestettäville harrastemessuille. Vielä on 

näkemättä otellaanko paikalla haas-

teottelu, vaiko jokin muu näytös-

luonteinen kilpailu. Toivotaan että 

herätetään muiden osallistujien mie-

lenkiinto ja saataisiin lisää lajista in-

nostuneita harrastajia. Lajihan sopii 

kaikille ja kaiken ikäisille. Tästä esi-

merkkinä Avoimen Karkkilan mestaruuden 

Singeli pelimuodossa voittanut Pentti 

Heikkonen 80v. 

 

Vaikka ilmassa roikkuu tummiapilviä 

lajiamme kohtaan, on kaikkien nostettava 

vaan pääpystyyn ja jatkettava kovaa 

tekemistä. Mikään aita ei saa olla 

ylittämätön. Kovalla yhteisellä työllä 

löydämme varmasti ratkaisun eri 

ongelmiin  ja toivotaan että meidän noin 

40 henkinen ryhmä saa myös tukea 

kaupungilta lajimme tulevaisuuden osalta. 

Kiitos kaikille lajimme eteen työpanok-

sensa antaneille, me tarvitsemme teitä 

nyt ja aina. KAU-Petanque! 

 

 



Tulospörssiä / kilpailuja (180513-070813): 

+55v PM-Karsinta 
Karkkilassa 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TULOKSET: 

+55 vuotiaiden PM-kisoihin Middlefart:n 
Tanskaan pelasivat joukkueet PORI M. Näsilä, 
H. Kuivasniemi-Lehti, H. Näsilä ja A. Lehti, 
sekä KALLIO M. Lehto, H. Palmqvist ja P. 
Piiparinen. 

Uutisia kirjoittaessa edellisenä viikonloppuna 
pelattiin Tanskassa Middlefartissa nämä PM-
kilpailut, joihin Karkkilan osakilpailun kaksi 
parasta lähtivät Suomea edustamaan. Porin 
porukka jatkoi siitä mihin Karkkilassa jäivät ja 
kuittasivat hienon voiton Suomeen. 

Onnittelut voittajille Helenalle, Mirvalle, 
Anterolle sekä Harrille! 
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II-Sisu duppeli 
Leppävaara, Espoo 

 

 
II-Sisuduppeli Leppävaara A-sarja. 
 

 
II-Sisuduppeli Leppävaara B-sarja. 

 

Tänään 28.5.2013 pelattiin toisen kerran 
Leppävaaran Sisun järjestämä Sisu-duppeli 
Espoon Leppävaaran urheilupuistossa. Sää oli 
mitä mainioin, lukuunottamatta kovaa ja 
puuskaista tuulta. Taasen oli snadit 
merkattava jotta pysyisivät pelialueella. 
Yleiseen kilpailuun oli ilmoittautunut 14 
joukkuetta, mukana oli myös viime vuoden 
mestarit naismaajoukkue edustaja Mirja 
Laine, sekä Vesa Ekström. Haastajiksi oli 
myös ilmoittautunut Markojen joukkue eli 
Karkkilasta Marko Taipalvesi ja Helsingistä 
Marko Aalto. Karkkilasta oli myös mukana 
kolme muuta joukkuetta eli J-P Ropposen ja 
Reijo Suomisen joukkue, sekä Tapani 
Juseliuksen ja Asko Räsäsen joukkue, sekä 
Paula Kiiveri ja Erkki Saarinen. 

Markojen joukkue pelasi alun haparoinnista 
huolimatta vakuuttavaa petanqueta koko 
päivän ja raivasi tiensä finaaliin jossa 
yllättäen vastaan tuli Talin joukkue Harri 
Hulkko ja Leo Juuti. Finaali oli Markojen 
näytöstä ja noin vartissa taululle oli juntattu 

tylyt 13-0 lukemat ja koko kilpailun voitto oli 
kuitattu. 

Asko ja Tapani pelasivat joukkueensa A-
sarjan pronssi peliin ja voittivat sen lukemin 
13-10. Paula ja Erkki pelasivat A-Sarjan 7. 

B-Sarjan hopea tuli myös Karkkilaan jonka 
pelasivat J-P ja Reijo. 

Naisten sarjassa Raili Varalahden ja Marja-
Liisa Niemen peli tökki pahasti ja ennakkoon 
suuria odotuksia luvannut joukkue jäi 
mitallien ulkopuolelle. Naisten sarjassa oli 7 
joukkuetta mukana. 

Ohessa vielä tulokset: 

YLEINEN 

A-Sarja: 

1. Marko Taipalvesi ja Marko Aalto 
KAU/KAL 

2. Harri Hulkko ja Leo Juuti Tali 
3. Tapani Juselius ja Asko Räsänen 

KAU 
4. Harri Rinne ja Pentti Nikulainen LeSi 

7. Paula Kiiveri ja Erkki Saarinen KAU 

 

B-Sarja: 

1. Pekka Vauhkonen ja Pauli Talpia LeSi 
2. Jukka-Pekka Ropponen ja Reijo 

Suominen KAU 

NAISET 

A-Sarja: 

4. Raili Varalahti ja Marja-Liisa Niemi 
KAU 
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Alueellinen 2. Divisioona 
2013 

 

 
KAU-Petanquen Jyrki, Tiia ja Marko.  

 

 
2. divarin mitalistit. Kallio, Tavastia ja KAU. 
 

 

KAU-Petanquelta (130) osallistuu kaudella 
2013 2 joukkuetta Etelän alueen 2. 
divisioonaan. 

KAU 1. joukkue on tällä kaudella 
kokoonpanolla: Allan Degerstedt, Taito Pietilä 
ja (kapteenina) Jukka-Pekka Ropponen. 

KAU 2. joukkue on kokoonpanolla: Tiia Salo, 
Jyrki Salo, Markus Barck ja (kapteenina) 
Marko Taipalvesi 

Joukkueissa saa käyttää maksimissaan (6) 
kuutta pelaajaa ja uudet pelaajat tulee 
ilmoittaa ennen kyseisen torstai-illan pelejä 
kilpailujen järjestäjälle. Osallistumismaksu oli 
60€/joukkue, jonka Seura maksaa yhteisesti. 

Ensimmäinen kierros Hakaniemessä on 
pelattu ja KAU:n 1. joukkue aloitti sarjan 
yhdellä voitolla ja kahdella tappiolla. KAU:n 2. 
joukkue aloitti sarjan 2 voitolla ja yhdellä 
niukalla tappiolla. KAL1 ja BIT olivat ainoat 
puhtaanpelin joukkueet. KAL1 3 voittoa ja 
BIT 2 voittoa. Ohessa taulukko jossa 
kierroskohtainen tulospalvelu ja kaavio jossa 
KAU:n joukkueiden pelit pelkästään. Nyt 
sitten ensiviikolla kohti Matinkylää ja Espoon 
patongin kotiluolaa. 

Kierros 1. KAU1 - KAU2 (4-13) 

Kierros 2. KAU1 - TAV (5-13) ja EPA1 - KAU2 
(6-13) 

Kierros 3. KAU1 - VUF (13-12) ja KAU2 - TAV 
(7-8) 

Toinen kierros on pelattu ja samanmoinen 
vauhti jatkui Karkkilan joukkueilla. KAU1 voitti 
kolmesta pelistä yhden ja on kokonaissaldolla 
2 voittoa ja neljä tappiota tällähetkellä sijoilla 
8.-11. KAU2. voitti kolmesta pelistä kaksi ja 
on kokonaistilanteessa 4 voittoa ja kaksi 
tappiota jaetulla 3. sijalla. Kaikki on siis 
neljän viimeisen pelin varassa ja tällähetkellä 
KAU2. pelaa mitallisijasta hopea tai pronssi. 
Kultakaan ei ole vielä menetetty, mutta siinä 
tarvitaan jo muiden joukkueiden apua. 

Kierros 4. KAL2 - KAU1 (13-1) ja KAU2 - BIT 
(9-10) 

Kierros 5. KAU1 huili ja KAL2 - KAU2 (0-13) 

Kierros 6. EPA1 - KAU1 (13-1) ja KAU2 huili 

Kierros 7. EPA3 - KAU1 (3-13) ja EPA2 - 
KAU2 (6-13) 

Kokonaistilanne: 1. TAV (6/1), 2. KAL1 (5/1) 
ja 3. KAU2 ja BIT (4/2)... 8.-11. KAU1 (2/4). 

 

Etelän alueen 2. divarin pelattiin päätökseen 
6.6.2013 Helsingin Hakaniemessä. Hakaniemi 
toimi toisen kerran peli-isäntänä tämän 
vuoden osalta. Pelikierroksia oli neljä jäljellä 
ja kuten ennakkoon kirjoitettiin KAU2. 
joukkue taisteli mitalleista ja karsintapaikasta 
loppuun asti. 
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KAU2. joukkue aloittikin päivän todella 
hienosti ja oli ylivertainen vastustajiinsa 
nähden voittaen ensimmäisellä kierroksella 
Vantaan Urheilijoiden Femman (VUF) 
puhtaasti 13-0. Toisella kierroksella jyrän alle 
jäi Espoon Patongin 3. joukkue (EPA3) myös 
puhtaasti 13-0. Illan tärkein mitallipelien 
suhteen oli kohtaaminen kolmannella 
kierroksella Kallion 1. joukkueen 
tähtisikermää vastaan (viime vuoden Suomen 
mestari Aziz El Fatine, aina varma Sakari 
Pankonen jne.). Tämänkin kohtaamisen 
KAU2:n joukkue musersi lukemin 13-5 ja 
mitalli oli varmistunut, sekä myös 
karsintapaikka. Viimeisellä kierroksella 
joukkueella oli paukut loppu ja muodollinen 
tappio Kallion 3. joukkueelle tuli lukemin 3-
13. Sarjan Hopea varmistui siitä huolimatta, 
koska kulta oli jo varmistunut Tavastian 
pallolle ennen viimeistä kierrosta. 

KAU1. joukkue oli tehnyt viimeiselle 
kierrokselle pelaaja vaihdon Taito Pietilä jäi 
kotia varapelaajaksi ja hänen tilalleen tuli 
Paula Degerstedt. Joukkue pelasi hyvin ja 
punnersi pari hienoa ja tärkeää voittoa mm. 
Kallion 1. joukkue hävisi selvästi Karkkilan 
porukalle. Lopullinen sijoitus sarjassa oli heillä 
8. 

Kierros 8. KAL3 - KAU1 (9 - 11) ja KAU2 - 
VUF (13 - 0) 

Kierros 9. KAL1 - KAU1 (4 - 13) ja EPA3 - 
KAU2 (0 - 13) 

Kierros 10. KAU1 - BIT (10 - 13) ja KAL1 - 
KAU2 (5 - 13) 

Kierros 11. EPA2 - KAU1 (13 - 5) ja KAL3 - 
KAU2 (13 - 3) 

KAU1. 4 VOITTOA / 6 TAPPIOTA 76 tehty 
106 päästetty -30 sijoitus 8. 

KAU2. 7 VOITTOA / 3 TAPPIOTA 110 tehty 
52 päästetty +58 sijoitus 2. 

 

 

 

Vuoden 2013 2. Divarin 
LOPPUTULOKSET:  

1. Tavastian Pallo, Teuvo Kamunen, Juha 
Raitaranta, Jyrki Tammisto ja Mikael Udd. 

2. Karkkilan Urheilijat, Marko 
Taipalvesi, Tiia Salo, Jyrki Salo ja 
Markus Barck. 

3. Kallion Kirkas, Sakari Pankonen, Jari 
Hakuli, Aziz El Fatine, Juhani Mäki ja Kari 
Ahonen 

8. Karkkilan Urheilijat, Jukka-Pekka 
Ropponen, Allan Degerstedt, Paula 
Degerstedt ja Taito Pietilä. 

Karkkilan joukkue jatkaa kohti 1. divari 
karsintoja Tampereelle 10.8.! 

2013 SM-SARJAT 

 
 

 
KAU:n veteraanit 1. div. Taito, Allan ja Asko. 

 
KAU:n naiset SM-sarja Raili V, Tiia ja Raili P. 
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KAU:n ryhmäpotretti Helsingissä. 

SM-SARJOJEN TIEDOTTEET 

KAU-PETANQUE TIEDOTTAA KOSKIEN 
11.5.2013 pelattavaa sarjakierrosta: 

Sarjakierrokselle osallistuu naisista Raili V, 
Raili P, Paula D ja Tiia. Veteraaneista Asko, 
Allan, Taito ja Alpo. Valmentajista paikalla on 
Jyrki, joka huolehtii naisten peluutuksesta. 

KAU-Petanque osallistuu SM-Sarja 
tapahtumiin 11.5., 15.6. ja 10.8.2013 
pelattaviin SM-tapahtumiin kahden joukkueen 
voimin. 

Naisten SM-Sarjaan lähtee pelaamaan 1 
joukkue: 

Raili Varalahti (Kapt.), Raili Pietilä, Paula 
Kiiveri, Paula Degerstedt ja Tiia Salo. 
Valmennuksesta ja pelistrategiasta vastaa 
Jyrki Salo. 

+55v. 1. Divisioonaan lähtee pelaamaan 1 
joukkue: 

Asko Räsänen(Kapt.), Erkki 
Saarinen(varaKapt.), Alpo Kärkäs, Taito 
Pietilä ja Allan Degerstedt. Valmennuksesta ja 
pelistrategiasta vastaavat Asko ja Erkki 
yhdessä. 

Tarkemmat tiedot kilpailupaikoista omasta 
tapahtuma kalenteristamme! 

Ensimmäinen SM-Sarjakierros on takanapäin 
ja on tilannekatsauksen vuoro. Sarjatiedote 
uutisessa on tarkemmat tulokset eri sarjoista, 
tässä käydään sanallisesti lävitse oman 
seuran joukkueiden tilanteesta ja myös 
tuttujen heittäjien tilanteita. 

Naisten SM-sarja 2013: 

KAU-Petanque voitti 1/6 ottelusta ja sijoitus 
on jaettu 8./11. 

Veteraanien 1. Divisioonan B-ryhmässä 
2013: 

KAU-Petanque voitti 4/6 ja sijoitus on jaettu 
2./12. 

Eli veteraaneilta hieno avaus ja tästä on hyvä 
jatkaa. Naiset puristivat voiton ja ennakkoon 
niiden joukkueiden kanssa jaettu 8. tila jota 
odotettiinkin, eli pieni tsemppaus ja pari 
pykälää parannetaan Järvenpäässä! 

 Näin saatiin tämän kesän sarjapelien 

runkosarjat pelattua. Jäljellä on vain 
Tampereella pelattavat finaalit ja karsinnat eri 
sarjaportaiden välillä. Nämä pelit pelataan 
10.8.2013 lauantaina, pelipaikka ilmoitetaan 
myöhemmin. KAU:lta Tampereelle olikin jo 
paikkansa varmistanut 2. sijoittunut 2. divarin 
porukka Tiia, Jyrki, Markus ja Marko. 

Naisten SM-Sarja: Pelillisesti saatiin hienoa 
kokemusta joukkueelle tulevaisuutta varten. 
Pelipäivien rankkuus yllätti monet joukkueen 
pelaajat, vaikka useilla on jo vuosien 
kokemus lajista. Nyt on rima asetettu 
tulevaisuutta silmälläpitäen ja jokainen tietää 
mitä pitää parantaa ja mihin pitää panostaa. 
Loppusijoitus Sarjassa 10. 2 voittoa / 8 
tappiota. Kelposuoritus ensikertalaisilta Tiia 
Salo, Paula Degerstedt, Paula Kiiveri, Raili 
Varalahti ja Raili Pietilä, sekä valmentajalta 
Jyrki Salo. 

Veteraanien 1. Divisioona: Joukkue lähti 
ennakkoluulottomasti pelaamaan myös 
ensikertalaisena. Tulosta syntyi kokoajan ja 
lohkon B lopullinen sijoitus oli hienosti 4. 
Tämän johdosta joukkue pelasi itselleen 
varman edustuspaikan Veteraanien 1. 
Divisionaan kaudeksi 2014. Onnittelut 
joukkueelle Allan Degerstedt, Asko Räsänen, 
Taito Pietilä, Erkki Saarinen ja Alpo Kärkäs. 

 

 

 



Miten meni tutuilla kentällä? 

Yleinen 1. Divisioona: 

KOP Ilpo, Jari ja Tarmo 9. 3/11 Säilytti 
sarjapaikan täpärästi. 

MAP Mika, Taavi, Mikko ja Tuukka 2. 9/11 
Nousukarsintoihin Tampereelle ja vastaan 
tulee KAL1 joukkue Henri Palmqvistin 
johdolla. 

TUR Heiskanen 12. 2/11 Suora tippuminen 1. 
Divisioonasta! 

Naisten SM-Sarja: 

LIN Eija 6. 5/10 Hieno suoritus konkareilta. 

MAP Jonna, Janina ja Sirpa 9. 2/10 
Keskinäisen pelin turvin karvanverran 
parempi kuin meidän joukkue. Myös 
ensikertalaisia! 

Veteraanien SM-Sarja: 

MAP Raikka, Pekka, Kunu ja Jallu 7. 4/11 
Peruspelaamista joukkueelta jolta olisi voinut 
odottaa hiukan enemmänkin. Jonkinlainen 
aneemisuus riivasi. 

UTU Riitta, Juhani ja Vesa 3. 8/11 Jatkoon 
mitallipeleihin ja vastaan astelee KIS Harry 
Ushanovin johdolla. 

ANJ2 Kai Aalto 1. 10/11 Runkosarjan voitto ja 
jatkoon mitallipeleihin jossa vastaan asettuu 
PCP porista Lehti @ Näsilä Company. 

Veteraanien 1. Divisioona A-Lohko: 

MAP Heikki, Eero ja Kari 1. 10/10 ja 
mitallipeleihin + sarjanoususta taistelemaan. 

RUNKOSARJAN LOPPUTULOKSET: 

YLEINEN SM: 1. LOI (Lindman, Stenberg, M. 
Bellamy ja Jakonen) 

NAISTEN SM: 1. PCP (Kuivasniemi-Lehti, 
Näsilä, Nieminen ja Salonranta) 

Veteraanien SM: 1. ANJ2 (Aalto, Nenonen ja 
Manninen) 

Roima mitalli saalis 
Suomelle PM-Kilpailusta 

  

 
PM-mitalistit vasemmalla Tiia ja oikealla Jyrki. 

 

 

PM-kilpailut 2013 pelattiin Tanskassa 
Greenaan kaupungissa. Suomi saalisti kisoista 
yhteensä 4 pronssi mitallia. 

Juniori valmentaja Jyrki Salon 
matkakertomus 

Suomen edustus joukkueet lähtivät kohti PM-
kisoja Tanskaan perjantaina klo16 
lentokoneella Ruotsin kautta. 
Kööpenhaminasta matka jatkui 5 tuntia 
bussilla kohti Grenaan kaupunkia. Perillä 
olimme perjantain ja lauantain välisenä yönä 
klo 00:45. Hotellille saapuessamme oli 
jokaiselle mukana olleelle matkaseurueen 
jäsenelle varattu huonekortti valmiiksi hotellin 
aulan pöydälle, joten kirjautuminen hotelliin 
oli todella hienosti ja helpoksi järjestelty. 
Väsyneenä matkasta pääsimme suoraan 
huoneisiin nukkumaan ja valmistautumaan 
aamun ensimmäisiin peleihin. 

Muutaman tunnin yöunien jälkeen oli herätys 
aamupalalle klo 07:00. aamupala oli 
normaaliin hotellielämään verrattuna hieman 
suppea, mutta sitäkin maukkaampi. Loistavat 
kinkut ja makkarat tekivät kyllä tehtävänsä 
täyttäessä nälkäisten pelaajien vatsat. 

Aamupalan jälkeen suuntasimme matkamme 
kohti pelikenttiä, jotka sijaitsivat hotellin 
pihalla. 

mailto:Lehti@Näsilä
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Klo 9:00 alkoi kilpailujen avajaiset. Suomen 
joukkueet ryhmittyivät jonoon, josta 
marssimme sitten ryhdikkäinä kohti 
pelikenttää 

Ensimmäiset pelit alkoivat klo 9:30. 
Junioreilla vasta 11:00, koska ensimmäinen 
peli oli huilivuoro, joten meillä oli aikaa 
rauhassa tutustua kenttiin ja tehdä lopulliset 
pelijärjestys suunnitelmat. 

Kun kellon löi 11:00, oli sitten tosipaikka 
edessä. Vastustajana kivenkova Tanska 2 
joukkue. Suomen juniorit aloittivat 
seuraavanlaisella kokoonpanolla: Jonna 
asetus, Tiia välissä ja Antti ampujana. Jonna 
kammoksui hieman paikkaansa asettajana, 
koska olihan tämä Jonnan ja Tiian 
ensimmäiset PM-Kilpailut. 

Jännityksestä huolimatta saivat Suomen 
juniorit heti yliotteen pelistä ja aloittivat 
ensimmäisen kierroksen hienosti yhdellä 
pisteellä. Toisella kierroksella karkasi 
muutama kuula käsistä joten Tanska rankaisi 
heti ja tasoitti pelin 1-1. Tästä joukkue sai 
potkua ja intohimoa pelaamiseen ja veimme 
sitten kolmannen kierroksen tilanteeseen 2-1. 
Tästä eteenpäin olikin sitten Tanskan 
joukkueen koettava se tuskallinen matka 
kohti karvaaseen tappioon. Suomen juniorit 
olivat täynnä itseluottamusta joten se näkyi 
myös tuloksissa. Neljäs kierros Suomelle 
tilanteeseen 6-1, viides kierros 7-1, 
kuudeskierros 9-1, seitsemäskierros 11-1 ja 
kahdeksannella kierroksella tuli sitten se 
lopullinen isku ja peli päättyi Suomen 
junioreiden voittoon 13-1. 

Hienon ensimmäisen pelin jälkeen olikin 
sitten ruokatauko. Pääsimme nauttimaan 
loistavasta päivällisestä, joka olikin 
aamupalaa huomattavasti tasokkaampi ja 
runsaampi. Hyvin syönneenä siirryimme 
takaisin pelikentälle pitämään jo hyvin 
alkanutta pelivirettä yllä. Siinä lämmiteltiin ja 
hiottiin ammuntoja ja asetuksia seuraavaa 
koitosta odotellessa, koska tiesimme että 
vastassa on seuraavaksi ehdottomasti kovin 
haastaja Ruotsi1. 

Klo 13:30 olikin sitten toisen pelin vuoro. 
Tässä ottelussa kohtasivat Suomi - Ruotsi1. 
Peli alkoi Suomen joukkueen kannalta todella 
ikävästi Ruotsin ottaessa ensimmäisestä 
päädystä heti 3 pistettä. Jokin napsahti 

Suomen juniori joukkuueen itsetunnolle ja 
juniorit eivät päässeet missään vaiheessa 
peliin mukaan. Toisen kierroksen vei Ruotsi 
tilanteeseen 0-7. liekö tämä murskannut 
sitten lopullisesti itsetunnon rippeet 
junioreilta. Kolmannen kierroksen päättyessä 
tilanteeseen 0-12. oli jo joukkueessa selkeästi 
huomattavissa luovuttamisen merkkejä joten 
Ruotsin oli helppo käyttää Suomen 
junioreiden mielentilaa hyväkseen ja 
nakuttivat sen viimeisenkin pisteen sitten 
neljännellä kierroksella ja tilanne päättyi 
Ruotsin voittoon 13-0. 

Ennen kolmatta peliä pidimme palaverin 
joukkueen kanssa ja mietimme että mikä 
meni pieleen.  

klo 15:00 alkoi sitten kolmas peli jossa 
vastustajana olikin sitten Tanska1 joukkue. 
Ennen pelin alkua ihmettelimme että voiko 
tuon joukkueen kaksi pelaajaa todellakin olla 
juniori ikäisiä. Pojat olivat minuakin (Jyrki) 
isokokoisempia pelaajia.  

Tämäkin peli lähti yhtä kehnosti liikkeelle kuin 
Ruotsia vastaan Tanskan ottaessa heti 
ensimmäisessä päädyssä 3 pistettä. Toisessa 
päädyssä saimmekin sitten snadin haltuumme 
ja pääsimme tilanteeseen 1-3. 
Itseluottamuksen noustessa tuli kolmaskin 
pääty meille ja tilanne oli 2-3. Neljäs pääty 
menikin sitten Tanskalle tilanteeseen 2-4. 
Viides pääty jatkoi Tanska painetta ja lisäsivät 
johtoaan tilanteeseen 2-6. Viidennessä 
päädyssä oli Suomelle tulossa suuri potti 
mutta Tanskalainen ampui snadin pihalle ja 
tilanne tästä päädystä 0-0. Kuudes pääty 
sitten meni jälleen Tanskalaisille 2-7. 
Seitsemännessä päädyssä saimme sitten 
vihdoin snadin haltuun ja kavensimme pelin 
tilanteeseen 4-7. Uutta intoa puhkuen 
lähdimme sitten kahdeksannelle kierrokselle, 
jonka jälleen vei sitten Tanskan joukkue 
tilanteeseen 4-8. Yhdeksäs pääty tulikin sitten 
jälleen meille ja tilanne oli tässä vaiheessa 5-
8. Tämän kierroksen jälkeen teki kenttä 
tepposet Suomen joukkueelle ja kuulat 
karkailivat pahasti kymmenennessä päädyssä. 
Tanskalaiset saivat nakutettua neljä pistettä. 
Tässä päädyssä pääsivät sitten Tanskalaiset 
tilanteeseen 5-12. Yhdestoista pääty sitten 
olikin kovaa vääntöä. Suomen joukkueen 
harmiksi jäi tanskan joukkueelle se viimeinen 
kuula, jolla sitten ratkaisivat pelin edukseen. 
Peli päättyikin tähän Tanska1 voittoon 5-13. 



Vaihdoimme pariin otteeseen joukkueen 
sisällä peliljärjestystä mutta se ei tälläkertaa 
riittänyt Tanskaa vastaan. Peli paikkoja 
vaihtoivat Antti ja Jonna. Tiia pysyi 
välipelaajana. 

Liekö kisaväsymys ja todella lämmin keli 
alkanut tässä vaiheessa jo painaa 
junioreitamme. Jälleen oli tiimipalaverin aika, 
jossa käsittelimme peliä ja pelin kulkua.  

Klo 16:30 olikin sitten päivän viimeisen pelin 
aika. Vastassa Kivenkova Ruotsi2. Näin 
valmentajan näkökulmasta tilanne oli hieman 
huolestuttava kun joukkueella oli vielä 
karvaassa muistissa päivän toinen peli 
RUOTSI1 vastaan, josta tuli tappio. 

Pelin alkaessa oli Jonna saanut jostain 
hirmuisen asetusvireen päälle ja nakutti 
ensimmäisen asetuksen täydellisesti snadin 
eteen 10cm päähän. Tästä joukkuea sai 
itseluottamuksensa takasin ja alkoi todella 
hienolla pelillä takoa pisteitä itselleen. 
Ensimmäisen päädyn jälkeen oli tilanne 
Suomelle 3-0. Toisessa päädyssä otti Ruotsi 
pisteen ja tasoittivat peliä tilanteeseen 3-1. 
Kolmas päätykin meni Ruotsalaisille 3-2. 
Jostain ihmeestä saivat juniorimme hirmuisen 
hurmoksen päälle ja alkoivat takoa 
ammattimaisesti pisteitä itselleen. Neljäs 
pääty toi meille neljä pistettä joten tilanne 7-
2 alkoi näyttää jo hyvältä. Viides pääty jatkui 
junnujen dominoiden peliä tilanteeseen 8-2. 
Kuudes pääty toi Suomelle jälleen kaksi 
pistettä ja tilanne hienosti 10-2. 
Seitsemännessä päädyssä saivat juniorimme 
yhden pisteen ja tilanne 11-2 Suomelle. 
Sitten olikin ratkaiseva kahdeksas pääty. 
Ruotsin joukkue oli jo tässävaiheessä täysin 
hukassa omassa pelissään. Ruotsin heittäessä 
kuulansa mihin sattuu käyttivät juniorimme 
tilanteen hyväksi ja pistivät pelin poikki. peli 
päättyikin Suomen junioreiden voittoon 13-2. 

Tämä voitto takasi sen että Suomen juniorit 
olivat jatkossa ja pääsivät mitallipeleihin jotka 
pelatattiin sunnuntaina. 

Lauantai päivä oli pitkä ja kuuma. Sen sai 
tuntea moni pelaaja nahoissaan kun ihon 
punotus alkoi näkyä illallisella. lauantai päivä 
oli erittäin loistava junioreiden osalta ja 
jatkopaikka tuli kahdella voitolla ja kahdella 
tappiolla. Miesten ja naisten joukkueiden 
jatkoon pääsyä jännitettiin vielä koska 

viimeiset ja ratkaisevat pelit pelattiin 
sunnuntai aamuna. 

Sunnuntaina klo 9 alkoi sitten miesten ja 
naisten kuudes kierros jossa ratkaistiin 
suomalaisjoukkueiden jatkoon pääsy. Kaksi 
miesten ja yksi naisten joukkue raivasikin 
hienosti tiensä jatkopeleihin joten oli hienoa 
katsoa kun mitalleista taistelemassa oli näin 
monta Suomen joukkuetta. 

Klo 10 alkoi sitten tosi koitokset. katsoimme 
taululta vastustajamme ensimmäiseen peliin. 
Totesimme sen olevan Ruotsi2 jonka 
voitimme lauantaina tuloksella 13-2. Pienen 
hyvän olon tunteenhan tämä toi joukkueelle 
ja itseluottamus oli huipussaan. 

Juuri kun peli oli alkamassa tuli kilpailun 
järjestäjä kentällemme ja vaihtoi meille 
uuden vastustajan. Järjestäjä oli laskenut 
pisteet väärin ja uudelleen laskennassa tuli 
meille karvaan tappion aiheuttanut Tanska1 
meitä vastaan. Tämähän näkyi sitten 
ihmetyksenä ja pettymyksenä joukkuueessa.  

Pelin alkaessa oli semifinaali selkeästi jälleen 
Tanskan hallussa. Ottelu päättyikin Tanskan 
voittoon 13-4.  

Valmistautuessamme Pronssi peliin tuli 
ilmoitus että pronssi peliä ei pelata. Tästä 
johtuen oli PM-mitalli taattu tuotavaksi 
tuliaisina kotiin. 

Kokonais saldo Suomelle oli PM-kilpailuista 
neljä pronssiamitalia. Tämähän on todella 
loistava suoritus Suomen joukkueilta.. 

Tästä alkoikin sitten matka kohti kotisuomea. 
Jälleen matkasimme kohti Kööpenhaminaa 
bussilla 5 tuntia ja sitten lentokoneella vielä 2 
tuntia Helsinkiin.  

Tähän päätän matkakertomukseni. Oli todella 
loistavat kilpailut ja tavoite jonka asetimme 
toteutui paremmin kuin osasimme odottaa. 
Oli hienoa katsoa kun juniorimme kantoivat 
pronssimitaliaan ylpeydellä. Tämähän oli 
Tiialle ja Jonnalle ensimmäiset PM-Kilpailut. 
Antille tämä oli toinen PM-mitali jonka hän on 
urallaan saavuttanut. 

Seuraava koitos juniori-maajoukkueella olisi 
sitten junioreiden MM-kilpailut joka 
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2013 Trippeli mitalistit. 

 

 
 

Ensimmäinen kaupunginmestaruus on sitten 
ratkennut. Pelimuotona oli trippeli ja 
joukkueita oli siunaantunut yhteensä 8 kpl. 
Kilpailu oli ensimmäisen kerran kaikille avoin 
kilpailu. Leppävaarasta olikin paikalle 
saapunut kaksi joukkuetta. Lisäksi saatiin 
kilpailuun mukaan Vuorisen Ilpo 
Valkeakoskelta, sekä Petri Taipalvesi 
Nummelasta, jolle kilpailu oli ensimmäinen 
virallinen kilpailu. 

Vuoden 2013 Karkkilan Trippelimestariksi 
pelasivat Leppävaarasta Pauli Talpia, Pekka 
Vauhkonen ja Harri Rinne. Toiseksi pelasivat 
Karkkilasta Paula ja Allan Degerstedt sekä 
Taito Pietilä. Kolmanneksi Karkkilasta Kalevi 
Lappalainen, Tapani Juselius ja Harri Lindfors. 

TULOKSET: 

1.Pauli Talpia, Pekka Vauhkonen ja Harri 
Rinne 
2. Paula ja Allan Degerstedt sekä Taito Pietilä 
3. Kalevi Lappalainen, Tapani Juselius ja Harri 
Lindfors 
4. Petri ja Marko Taipalvesi, sekä Ilpo 
Vuorinen 
5. Pentti Heikkonen, Valto Enström ja Jukka-
Pekka Ropponen 
6. Raili Varalahti, Raili Pietilä ja Marja-Liisa 
Niemi 
7. Timo Lingman, Timo Autio ja Reijo 
Suominen 
8. Reino Pihlajaniemi,Pentti Nikulainen ja 
Jouko Pirttikoski 
 
 

AKM-Duppeli 2013 
ratkennut! 

 

 
2013 Duppeli mitalistit! 
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Petanquen "superviikonloppu" on nyt sitten 
takana! Lauantaina hienosti järjestetty +55 
vuotiaiden PM-karsintakilpailu, josta sataa 
vain positiivista palautetta pelaajilta. Kiitokset 
kaikille järjestelyistä vastanneille seura 
kollegoille. Ja kaiken lisäksi sää suosi 
kumpanakin päivänä aamusta iltaan. Tänään 
sunnuntaina oli siis vuorossa 
kaupunginmestaruusduppeli ja Nyhkälän 
kentälle saapui aamusta kymmenen 
enemmän tai vähemmän väsynyttä 
duppelijoukkuetta. Vaikka kilpailu pelattiin 
avoimena ei paikalle ollut seuran ulkopuolisia 
saapunut. 

Alkupelit pelattiin kahdessa 5 joukkueen 
lohkossa, joista lohkovoittajat suoraan 
välieriin ja lohkojen 2. ja 3. puolivälieriin. 1. 
lohkosta suoran välieräpaikan pelasi Paula ja 
Erkki ja puolivälieriin Asko ja Tapani, sekä 
Kalevi ja Valto. 2. lohkosta suoran 
välieräpaikan pelasi Marko ja Jyrki ja 
puolivälieriin J-P ja Pentti, sekä Taito ja Allan. 

Vuoden 2013 finaalissa kohtasivat Kalevi ja 
Valto, sekä Marko ja Jyrki. Nuorempien 
ruutiini kesti ja kuittasivat voiton lukemin 13-
10. Pronssille pelasi Erkki ja Paula voittamalla 
Askon ja Tapanin 13-11. 

TULOKSET: 

1. Marko Taipalvesi ja Jyrki Salo 
2. Kalevi Lappalainen ja Valto Enström 
3. Paula Kiiveri ja Erkki Saarinen 
4. Asko Räsänen ja Tapani Juselius 
5. J-P Ropponen ja Pentti Heikkonen 
6. Taito Pietilä ja Allan Degerstedt 
7. Raili Varalahti ja Marja-Liisa Niemi 
8. Timo Autio ja Timo Lingman 
9. Raili Pietilä ja Paula Degerstedt 
10. Reijo Suominen ja Risto Saaristo 
 
 

Hurstinheitot 8.6.2013 
YTR 

 

 
2013 Hurstinheitot Marko, Jyrki ja Aatu Stenberg. 

KAU-Petanque teki seurahistoriaa. Kautta 
aikojen parhaan SM-Ranking kilpailun 2. sija 
näki päivänvalon Hyvinkäällä Hurstinheittojen 
yhteydessä. Joukkue Jyrki Salo, Marko 
Taipalvesi ja Arto Stenberg pelasivat upean 
pelipäivän voittaen koko kilpailun hopeaa ja 
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lisäksi kuittasivat mojovat ranking-pisteet 
plakkariinsa. 

MAP-Räime oli panostanut järjestelyihin ja 
pelipäivän sää oli upean aurinkoinen, ainoana 
miinuksena oli osallistumismäärä joukkueiden 
kesken, joka on kuitenkin vaivanut kaikkia 
tämän vuoden ranking-kilpailuja. Paikalle oli 
saapunut kaikki 11. Suomen 
huippujoukkuetta ympäri Etelä-Suomen. 

KAU-Petanquelta osallistui joukkue Allan ja 
Paula Degerstedt, sekä Asko Räsänen. 
Joukkue pelasi myös hienon pelipäivän ja 
kuittasivat kilpailun 8. sijan ja tämän kauden 
ensimmäiset rankingpisteet. 

KAU-Petanquen Tiia Salo pelasi juniori 
maajoukkueen paidassa, pelikaverina Antti 
Pasanen (PKK) ja Jonna Nietula (MAP). 
Joukkueen sijoitus kovassa ryhmässä jäi 
sijoille 9.-11. 

TULOKSET: 

1. Seppo Lindman (LOI), Marko Jakonen 
(LOI), Mikael Paakkanen (PSC) 
2. Jyrki Salo (KAU), Arto Stenberg 
(LOI), Marko Taipalvesi (KAU) 
3. Mika Metsä-Eerola (HBY, Ville Punta (HBY), 
Jukka Tikkanen (HBY) 
4. Heikki Pirtinaho (MAP), Eero Lalu (MAP), 
Eija Suominen (LIN) 
5. Petri Mehtonen (KVP), Pekka Mehtonen 
(KVP), Emmanuel Simon-Bellamy (LOI) 
6. Harry Uschanov (KIS), Pekka Kokkonen 
(KIS), Daniel Duhamel (KIS) 
7. Jouni Heinonen (PCP), Merja Salonranta 
(PCP), Jari Eronen (RIE) 
8. Paula Degerstedt (KAU), Allan 
Degerstedt (KAU), Asko Räsänen (KAU) 
  

 

 

 

 

TUL:n Veteraanipäivä 
2013, KAU-Petanquelle 

2 mitallia 

 
 

 
2013 TUL:n veteraanipäivät Turku Raili ja Paula. 

 

 
2013 TUL:n veteraanipäivät J-P, Tapani ja Asko. 

Turusta tuomisina kaksi mitallia. 
Ensimmäinen mitalli tuli veteraanien (+50v) 
yleisestä sarjasta kun joukkue Asko Räsänen, 
Tapani Juselius ja Jukka-Pekka Ropponen 
sijoituivat koko turnauksen 2. Huonosti ei 
pelanut myöskään joukkue Reijo Suominen, 
Timo Autio ja Kalevi Lappalainen, jotka 
sijoittuivat koko turnauksen 4. Kilpailussa oli 
mukana 32 joukkuetta ympäri Suomen. 

KAU-Petanquen tulokset (32 joukkuetta): 

2. Asko Räsänen, Tapani Juselius ja Jukka-
Pekka Ropponen 
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4. Reijo Suominen, Timo Autio ja Kalevi 
Lappalainen 

8. Harri Lindfors, Eino Helsten ja Taito Pietilä 

12. Teuvo Niemi, Alpo Kärkäs ja Erkki 
Saarinen 

Naisten sarjassa KAU-petanque saalisti myös 
mitallin. Ensimmäistä kertaa isossa kilpailussa 
yhdessä heittäneet Raili Pietilä ja Paula Kiiveri 
voittivat pronssia (3.). Raili Varalahti ja 
Marja-Liisa Niemi pelasivat vaatimattoman 
sijoituksen 17. Naisten sarjassa oli mukana 
kaikkiaan 18 joukkuetta. 

KAU-Petanquen tulokset (18joukkuetta): 

3. Raili Pietilä ja Paula Kiiveri 

17. Raili Varalahti ja Marja-Liisa Niemi 

Riemukaari Singeli 2013 

 

 Tänään kesäkuun 29. päivä pelattiin Kärkölän 

Järvelässä RiemukaariSingeli 2013. Pelipäivän 
ideoiana ja puuhamiehenä toimi Jari "Erppa" 
Eronen. Liikkeelle olikin saatu kaikkiaan 12 
pelaajaa 4. eri seurasta (KAU, RIE, KVP ja 
LIN). KAU-Petanqueta edustivat Jukka-Pekka 
Ropponen ja Marko Taipalvesi. 

Pelimuotona oli 4 kierrosta Swiss + 8 
pelaajan Cup. Aamun pienestä satelusta 
piittaamatta KAU:n pelaajat selvittivät itsensä 
jatkoon Cup kierrokselle. Markon sijoitus oli 
Swiss:in jälkeen 3. (voittoja 3) ja J-P 8. 
(voittoja 2). 

Lopulliset tulokset Cup pelien jälkeen: 

1. Harri Lehtinen (KVP) 

2. Mikko Lahti (RIE) 

3. Jari Eronen (RIE) 

4. Marko Taipalvesi (KAU) 

... 8. Jukka-Pekka Ropponen (KAU) 

Pelipäivä oli mielyttävä uusi kokemus 
Suomalaisessa petanquessa. "Oli kiva tavata 
uusia kasvoja ja pelata heitä vastaan heidän 
omalla kotikentällä." Markon mielestä kisa oli 
hyvä kenraaliharjoitus tulevia kahden viikon 
kuluttua pelattavia SM-kilpailuja varten. 
"Singeliä pelataan kumminkin hyvin harvoin. 
Suosittelen tulevaisuudessa kaikille kyseistä 
kilpailua ja kerrankin pelikentät olivat 
tarpeeksi vaativia", kommentoi kilpailuja 
Marko! Suuret kiitokset kilpailun isännälle 
Erpalle, sekä kaikille Riemukaaren seuran 
talkooväelle. Kiitos! 

Hämeen avoin trippeli 
mestaruus 2013 

 

Tänään 6.7. pelattiin Hämeenlinnassa 
Hämeen avoin trippelimestaruuskilpailu! 
Kilpailuun oli ilmoittautunut 14 joukkuetta 
ympäri Suomen. Oli kokeneita liiga jyriä, 
naismaajoukkue pelaajia, sekä tämän hetkiset 
juniorilupaukset. 

Ennakko suosikkeihin lukeutui mm. Marko 
Aallon joukkue, terästettynä Bellamyn 
veljeksillä. Lisäksi mukana oli aina 
Hämeenlinnassa hyvin heittänyt Uchanovin 
joukkue, mukana Lehtisen Hate ja Koskimäen 
Mikko. 

KAU-Petanqueta edusti Markon ja Jyrkin 
kanssa aina luotettava Jari "Erppa" Eronen. 
Roolistus tämän päivän osalta meni niin että 
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Marko otti asettajan roolin, Erppa ampujan ja 
Jyrki toimi välipelaajana. 

Pelimuotona oli neljän kierroksen Swiss + 
kahdeksan parhaan CUP. Alun Swiss menikin 
joukkueeltamme erinomaisesti vaikka hävittiin 
ensimmäinen peli heti Ushanovin joukkuetta 
vastaan numeroin 5-13. Peli oli silti ihan 
hyvää tasoa, mutta vastustaja oli piirunverran 
parempi muutamissa tilanteissa, jotka 
ratkaisivat pelin heille. Loput kolme peliä 
sitten voitettiinkin ja tämä tarkoitti varmaa 
jatkopaikka sijoituksella Swissin jälkeen 5. ( 
kolme voittoa pisteet +5). 

Cupin ensimmäisellä kierroksella vastaan tuli 
juniorilupaukset yhdessä valmentajan Arto 
Stenbergin kanssa. Liekö junnujen motivaatio 
hukkunut jo johonkin, ei heistä tällä kertaa 
ollut vastusta, voitto meille lukemin 13-4. 
Välierässä vastaa saatiinkin taasen Ushanovin 
porukka joka voitti Swiss-kierrokset puhtaalla 
neljällä voitolla. Oli siis revanssin paikka. 
Tähän peliin sitten ladattiinkin kaikki ja 
joukkueemme pelasi erittäin korkealla 
moraalilla hyvää petanqueta läpi koko 
ottelun. Ottelu oli mielettömän pitkä ja 
erittäin värikkäiden ja uskomattomien 
suorituksien jälkeen voitto kirjattiin meille 
lukemin 13-7. 

Finaalissa saimmekin sitten yllättäjät 
Nastolasta eli Nassun joukkueen. Jos oli 
yllätys että olimme finaalissa, niin oli sitä 
myös vastustajan oleminen siellä. Tärkeintä 
kumminkin oli että kummatkin olivat pelaneet 
hyvää peliä koko päivän. Finaali alkoikin 
painamaan muutamien pelaajien rahkeissa ja 
ehkä liiankin helposti se kääntyi Nassun 
porukalle 13-5. 

Silti oli hieno ottaa vastaan Hämeen 
mestaruustrippelin hopea mitalit ja alkaa 
valmistautua Kokemäen SM-kilpailuihin 
seuraavaksi viikoksi. 

TULOKSET: 

1. Ismo Ristolainen, Risto Tuiskula ja Jukka 
Holopainen 

2. Jyrki Salo, Marko Taipalvesi ja Jari 
Eronen 

3. Harri Ushanov, Mikko Koskimäki ja Harri 
Lehtinen 

SM-KILPAILUT 2013 
Kokemäki, Eura 

 

 
SM-Eurassa 2013 Erkki ja Paula. 

 
Pelipäivien kuhinaa... 

 
2013 Suomenmestari Junioreiden Singeli, Tiia! 

 
2013 Suomenmestari Junioreiden Duppeli, Tiia! Ja 

hopeaa Neea! 
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2013 Suomenmestaruushopeaa, Tiia ja Neea! 

 
Keskittynyt singeli ilme, Tiia! 

 
Ja nyt pitäisi sitten sanoa jotain terävää... Tiia! 

 
Mitalistit Tiia ja Neea! 

 

8.7. MAANANTAI: 

ES Erkki Saarinen (KAU) C10 vs. Paavo Ranne 
(KVP), Erkki pelasi kaksi peliä hävien 
kummatkin. Erkki tippui jatkosta, tappioiden 
jälkeen ulos sijoitusotteluista!  

Vanhempien veteraanien voiton vei Vesa 
Ala-Kulju (KOP), toinen oli Harry Ulvi (PKP) 
ja kolmas oli Jaakko Juoperi (VUF). 

VS Paula Kiiveri (KAU) C13 vs. Harri Näsilä 
(PCP), Paula pelasi kaksi peliä hävien 
kummatkin. Paula tippui jatkosta, tappioden 
jälkeen ulos sijoitusotteluista!  

Veteraani singelin voiton vei Harri Näsilä 
(PCP), toiseksi heitti hienosti Kai Aalto (ANJ) 
ja kolmas oli Eero "Epo" Ravantti (LOI). 
Erityis onnittelut Kaitsulle!  

9.7. TIISTAI: 

VD Paula Kiiveri (KAU) ja Erkki Saarinen 
(KAU) C10 vs. Teuvo Jokiniemi (TPQ) ja Timo 
Stenfors (PCP). Paula ja Erkki pelasivat 
hienon alkupoulen ja voitti kaksi ensimmäistä 
peliä. Tämä takasi heille jatkopaikan 32. 
parhaan joukossa. Cupin ensimmäisellä 
kierroksella tuli sitten vastaan Tuomisen Vesa 
ja Hirvosen Juhani jotka voittivat 
Karkkilalaisparin tylysti 13-2 ja näin ollen 
Paulan ja Erkin loppusijoitus oli jaettu 17.-32. 

Veteraani duppelin voiton vei Porilaiset Mirva 
ja Harri Näsilä (PCP). Toiseksi pelasi 
hienosti MAP-Räimen Kari Korkeamäki ja 
Heikki Pirtinaho ja kolmanneksi Loimaalta 
Markku Nieminen ja Eero "Epo" Ravantti.  

10.7. KESKIVIIKKO: 

YS Jyrki Salo (KAU) C6 vs. Petri Lohman 
(ANJ). Jyrki pelasi kaksi tappiota ja jatkoon 
pääsy nousi pystyyn.  

YS Marko Taipalvesi (KAU) C3 vs. Kimmo 
Keränen (TUR). Marko pelasi alkupoulesta 
itsensä jatkoon kaksi voittoa ja yksi tappio. 
Välicupissa häviö Jouni Heinoselle 8-13. 
Lopullinen sijoitus jaettu 17. 

YS Jukka-Pekka Ropponen (KAU) C2 vs. Tero 
Nikki (NAS). J-P pelasi alkupoulessa yhden 



voiton ja kaksi tappiota. Ei jatkoon 
alkupoulesta. 

Yleisen singelin voitti Arttu Poikolainen 
(PSC) toiseksi pelasi Marko Aalto (KAL) ja 
kolmanneksi pelasi Iivo Paaso (PSC). Neljäs 
oli Jouni Heinonen (PCP)! 

JD Tiia Salo (KAU) ja Jonna Nietula (MAP). 
Tiia pelasi Juniori duppelin kultaa! 

JD Neea Salo (KAU) ja Jani Mäkinen (TYR). 
Neea pelasi Juniori duppelin hopeaa! 

NS Paula Kiiveri (R) (KAU) C4 vs. Eila 
Nummila (LOI). Paula pelasi alkupoulessa 
yhden voiton ja kaksi tappiota. Ei jatkoon 
sijoitus peleisin. 

Juniori ammunnoissa hopeaa heitti KAU-
petanquen Tiia Salo, siskon Neea pelaessa 
sijoituksen 4. 

11.7. TORSTAI: 

SD Jyrki Salo (KAU) ja Jonna Nietula (MAP) 
C3 vs. Viljo Stenberg (ERP) ja Seija Vaarala 
(PHN). Jyrki ja Jonna pelasivat yhden voiton 
ja kaksi tappiota. Ei jatkoon sijoitusotteluihin. 

SD Tiia Salo (KAU) ja Ville Punta (HBY) C3 vs. 
Tuija ja Matti Haapanen (LOI). Tiia ja Ville 
pelasivat kaksi tappiota. Ei jatkoon 
sijoitusotteluihin. 

SD Paula Kiiveri (KAU) ja Erkki Saarinen 
(KAU) C4 vs. Mako ja Kirsi Aalto (KAL, PSC). 
Paula ja Erkki pelasivat kaksi tappiota. Ei 
jatkoon sijoitusotteluihin. 

Sekaduppelin voiton pelasi Seija Uusitalo 
(LOI) ja Seppo Lindman (LOI).  

12.7. PERJANTAI: 

JS Tiia Salo (KAU). Tiia pelasi junioreiden 
singelin kultaa. 

JS Neea Salo (KAU). Neea ei selvinnyt 
mitallipeleihin. 

 

  

13.7. LAUANTAI: 

  

YLEINEN AMMUNTA: Jyrki Salo (KAU) 
Alkukarsinnan tulos 17. 

JUNIORI AMMUNTA: Tiia Salo (KAU) 
Hopeaa, Neea Salo (KAU) 4. 

VETERAANI AMMUNTA: Erkki Saarinen 
(KAU) ei tulosta. 

 

27.7.2013 TUL:n 
mestaruus Kotka 

 

 
TUL:n mestaruus Kotka 2013 Marko ja Jyrki sij. 4. 

 

 
Palkinto merkittävästä seuratyöstä ja TUL:n 

vuoden 2012 Petanquehenkilö, Marko. Kuvassa 
oikealla TUL:n Petanquen pitkäaikainen 

puheenjohtaja Timo Toikka Kotkasta. 

 
 

 
 

 

 
 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=427588
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=427588


 
 

 
 

 
 

 
KAU-Petanquen soturit Pentti, Reijo, Timo ja Alpo. 

 

 
KAU-Petanquen naiskauneutta Raili ja Paula. 

 

 
B-sarjan voitto Karkkilaan Reijo ja J-P. 

 

 

 
A-sarjan voitto jäi Kotkaan Petri Sepän porukalle. 
Hopealla Kai aalto ja Petri Lohman. 

Ote petanqvistin päiväkirjasta: ” 27.7. Kello 
näyttää 4:45 ja on aamuherätyksen aika. 
Nopea vilkaisu ulos ja ikkunasta avautuu 
sinertävä taivas ilman sateen uhkaa. Tiedossa 
lämmin päivä. Pikainen aamusuihku, lääkkeet 
ja aamupala, mitä vatsa antaa myöden ja 
valmistautuminen Kotkaan lähtöön TUL:n 
duppelimestaruuksia ratkaisemaan. 5:50 
sovitusti lipuu tuttu auto Närönkadun 
parkkipaikalle, kyljessä lukee Pertti Kiuru ja 
kuskina aina luotettava KAU-Petanquen 
pelaaja Alpo Kärkäs. Näin ollaan valmiit 
keräämään joukot kasaan ja kohti Kotkaa. 
Pelaajat saapuvat sovituille pysähdys paikoille 
jotka ovat Helsingintien ABC, Polarin Siwan 
pysäkki ja Syökerin Tupa. Tästä jatkamme 
ensimmäiselle kahvitauolle Kuninkaantien 
ABC:lle...” 

KAU-Petanque saapuu lähes yhtenä ryppäänä 
noin kello 9:00 Kotkan Ruonolan urheiluhallin 
parkkipaikalle. Paikalle ovat saapuneet myös 
Salon poppoo Hyvinkäältä sekä Erkki ja Paula 
Lahdesta. Myös kadonnut Lappeenrannan 
lammas oli löytynyt eli Tapani, näin ollen 
kaikki 8 joukkuetta oli paikalla. KAU-
Petanqueta edusti yleisessä sarjassa 6 
joukkuetta ja naisten sarjassa 2 joukkuetta. 
Yleisen sarjassa heittivät seuraavat 
joukkueet: Marko ja Jyrki, Erkki ja Alpo, J-P 
ja Reijo, Harri ja Taito, Pentti H. ja Timo A., 
sekä Tapani ja Allan. Naisten joukkueet olivat 
Raili V. ja Paula D., sekä Raili P. ja Paula K. 

Yleiseen sarjaan oli ilmoittautunut kaikkiaan 
47 joukkuetta ja naisten sarjassa 9 
joukkuetta. Naiset pelasivat kahdessa 
lohkossa ja neljän parhaan kesken mitallipelit. 
Yleisessä sarjassa pelattiin 13 lohkossa 
kolmen joukkueen ja 2 lohkossa neljän 



joukkueen väliset alkupelit, niin että lohkojen 
kaksi parasta pääsivät jatkoon. Lohkojen 
ykköset laitettiin paremmusjärjestykseen 1.-
15. ja kakkoset paremmusjärjestykseen 16.-
30. Näin saatiin alkusarjan jälkeinen CUP-32 
aikaan. Cupin ensimmäisellä kierroksella 
pudonneet B-sarjaan ja voittaneet A-sarjaan. 
Alkulohkoista tippuneet suoraan C/D-sarjaan. 
Pelisyysteemiä pidettiin oikeuden mukaisena 
ja sitähän se olikin, tällä kertaa arvonnat 
eivät estäneet pelillistä menestymistä miltään 
joukkueelta ja kaikilla joukkueilla oli 
omantason finaalit odottamassa. 

Pelikentät olikin sitten tapaus erikseen. 
Kenttä ei ollut asetuksen kannalta helppo, 
eikä sen kuulukkaan olla. Asettajat eivät 
olleet automaattisesti snadilla, vaan harha 
heittoja tuli paljon. Samoin myös ammunnat 
piti viedä ns. juureen asti. Irtokivet saattoivat 
tehdä pomppuja satunnaiseen suuntaan. 
Varsinkin asettajan roolissa ensimmäisen 
alestulopompun hallitseminen oli tärkeää. 
Tällainen kenttäpinnoite tuo paljon lisää 
vaativalle pelaajaväelle ja yleisen mielipiteen 
johdosta kenttiä ei haukuttukaan, todettiin ne 
yleisesti vaativiksi. 

Naisten sarja saatiin pelattua hyvissä ajoin 
loppuun ja toinen KAU-Petanquen joukkueista 
ylsi mitallipeleihin. Raili Varalahti ja Paula 
Degerstedt olivat mitallissa kynsin ja hampain 
kiinni, mutta tällä kertaa Saarelan sisarukset 
olivat vielä liian kova pala ja mitallit luisti pois 
hyppysistä. Mutta hieno sijoitus 4. oli 
toisiasia. 

 Tulokset: 

1. Anja Santaluoto ja Sirkka Lainen 
Koski-petankki Valkeakoski 

2. Anu Pakkanen ja Tuula Jyrälä Karhu 
petankki 

3. Pirjo Saarela ja Taru Saarela Koski-
petankki Valkeakoski 

4. Raili Varalahti ja Paula 
Degerstedt Karkkilan Urheilijat 

... 

6. Raili Pietilä ja Paula Kiiveri Karkkilan                    
Urheilijat 

  

 

Yleisen sarjan pelit saatiinkin myös pelattua 
hienossa ja hikisessä säässä. Pelikentällä ei 
varjoa suotu ja ajoittain hivoteltiin +30 
asteen ulkolämpötilaa, joka pelaajille oli 
vieläkin enemmän pelikentällä. Juomat ja 
lakit olivat tarpeen.Hyvin kaikki pelaajat 
kestivät ja tällä kertaa ei ambulanssiväkeä 
kaivattu, eli hieno näin. 

Alkulohkoista varsinaiseen A/B-sarjaan pelasi 
KAU-Petanquelta viisi joukkuetta kuudesta 
joka oli hieno saavutus. Ainoa kenen piti 
hakea vauhtia alempaa oli C-sarjan 4. 
pelanneet Tapani Juselius ja Allan Degerstedt 
loppusijoitus 34. 

B-sarjaan tipahti sitten kolme KAU-Petanquen 
joukkuetta joista sarja voittoon pelasi 
Karkkilan J-P Ropposen ja Reijo Suomisen 
joukkue. Myös sarjan kolmostila tuli 
Karkkilaan Alpo Kärkkään ja Erkki Saarisen 
pelaamana. B-sarjan sijoille 9.-14. pelasivat 
KAU-Petanquen Pentti Heikkonen ja Timo 
Autio. 

A-sarjassa oli sitten kaksi KAU-Petanquen 
joukkuetta. Sarjan 9.-16. sijoille pelasivat 
Harri Lindfors ja Taito Pietilä. Hienon päivän 
pelanneet Marko Taipalvesi ja Jyrki Salo 
raivasivat tieltään jatkocupissa ensin 
Jyväskylän Valon ykkösjoukkueen 13-7 ja heti 
perään viimevuoden mestarit Hämeenlinnasta 
Eija Suomisen ja Heikki Pirtinahon 13-12 ja 
heti sen jälkeen viimevuoden toiset mitalistit 
Varkaudesta Hyttisen Isä/ poika Erkkin ja 
Timon yhdistelmän 13-3. Näin oli auennut tie 
mitallipeleihin. Välierissä tulikin sitten suurin 
ennakkosuosikki joukkue Petri Sepän johdolla 
ja Markku Rinteen tukemana vastaan. Alussa 
pystyttiinkin vielä johtamaan, mutta aika 
tarkkaan puolessavälissä tapahtui 
käännekohta, liekö pitkä päivä uuvuttanut ja 
energia varastot tyhjenivät totaalisesti alkoi 
huonoja suorituksia tulemaan ja Sepän 
johdolla voitto karkasi vastustajalle lukemin 
13-6. Mitallia lähetti hakemaan vielä pronssi 
pelistä, mutta palautuminen olisi tarvinnut 
enemmän aikaa ja näin ollen huonolla 
suorituksella oli tappio lukemin 13-5. Silti 
tässä ryhmässä KAU-Petanquen kovin 
suoritus yleisellätasolla kokonaiskilpailun 4. 
tila oli todella hieno saavutus, nuorelta 
joukkueelta. 

 



TULOKSET: 

1. (A1) Petri Seppä PSC-Järvenpää ja 
Markku Rinne KOT 

2. (A2) Kai Aalto ja Petri Lohman ANJ 
3. (A3) Esko Nenonen ja Sulo Niiranen 

Anjalan KUOHU 
4. (A4) Marko Taipalvesi ja Jyrki 

Salo Karkkilan Urheilijat 

9.-16. (A9-16) Harri Lindfors ja Taito 
Pietilä Karkkilan Urheilijat 

... 

17. (B1) J-P Ropponen ja Reijo 
Suominen Karkkilan Urheilijat 

19. (B3) Alpo Kärkäs ja Erkki Saarinen 
Karkkilan Urheilijat 

25.-30. (B9-14) Pentti Heikkonen ja 
Timo Autio Karkkilan Urheilijat 

... 

34. (C4) Tapani Juselius ja Allan 
Degerstedt Karkkilan Urheilijat 

... Ja päiväkirja jatkaa! Viimeisen pelin 
pelaneena ja kotiin lähtöä tekemässä, kello 
näytti jo 19:15. Pikainen kiitos järjestäjille, 
eteenkin Timo Toikalle Kotkasta. Taasen oli 
TUL järjestänyt hienon pelipäivän 
mestaruusduppelien merkeissä. Oli aika 
pakata Karkkilan soturit bussiin ja kääntää 
nokka kohti kotia. Lyhkäsen pysähdyksen 
johdosta väsynyt, mutta silminnähden 
tyytyväinen peliporukka saapui Karkkilaan 
noin kello 22:30. Tulihan päivälle mittaa, 
mutta kesän ehkä tärkein kilpailupäivä oli nyt 
takana. Ei muuta kuin suunnittelemaan uusia 
kujeita ja kohti seuraavan turnauksen 
valmisteluja! 

 

 

 

 

AKM Singeli 3.8.2013 
Karkkila 

  

 
2013 Singeli mitalistit Marko, Pentti ja Pekka. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=428284
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Kesäkauden 2013 viimeinen 
kaupunginmestaruuskilpailu, pelimuoto 
Singeli, pelattiin lauantaina 3.8.2013 
Harjunpallokentällä. Pelit aloitettiin kello 
10:00. Tälle kaudelle kilpailut päätettiin 
järjestää avoimina ja paikalle olikin saatu 8 
pelaajaa Karkkilan ulkopuolelta Espoon 
Leppävaarasta. Kaikkiaan pelaajia osallistui 



tänä vuonna Singeli mestaruuden ratkaisuun 
23. 

Jälleen kerran sää suosi pelaajia. Jo aamusta 
lämpömittarin elohopea oli saavuttanut +20 
asteen rajan ja päivän aikana rikottiin +30 
asteen raja. Pieni helpotus ajoittain oli 
virkistävä tuulenvire. Siitähuolimatta päivästä 
tuli piinaavan helteinen. 

Pelaajat arvottiin 7 eri lohkoon, 2 neljän 
pelaajan lohkoon ja 5 kolmen pelaajan 
lohkoon. Lohkojen kaksi parasta jatkoon ja 
kaksi parasta kolmosta, näin ollen saatiin 
CUP-16 aikaan. Cupin kierroksilla tahti onkin 
sitten tyly, häviöllä tipahtaa. Näin ollen 
kauden mestari kuittaa tittelin 6-7 ottelun 
jälkeen. 

Alkusarjan osalta ei mitään suurta ja 
mullistavaa koettu. Positiivisena yllätyksenä 
oli Risto Saariston vahva peli päivän aluksi ja 
komeat kaksi voittoa ja alkulohkon 2. sija. 
Kilpailun tasaisuudesta kertoo taasen se, että 
viime vuoden mestarin Paula Kiiverin peli 
meinasi päättyä jo alkusarjaan. 
Epähuomiossa nostetut kuulat kesken pelin 
takasivat Paulalle erittäin niukan 13-12 voiton 
ja alkusarjan 2. tilan. 

Alkusarjan paalulta finaalin lähtivät: 1. Timo 
Autio, 2. Marko Taipalvesi, 3. Taito Pietilä ja 
4. Harri Lindfors. Finaaliin viimeiset paikat 
lunastivat 15. Paula Degerstedt ja 16. Raili 
Varalahti. 

Sijoitus Cupin 17.-23. Voitti J-P Ropponen 
joka finaalissa voitti Karkkilan Raili Pietilän 
lukemin 13-7. 

Mestaruus Cupin ensimmäisellä kierroksella 
noutaja tulikin sitten ennakkoon vahvoille 
Tapani Juseliukselle, Maailmanmestari Leila 
Pirttiaholle, Taito Pietilälle ja Alpo Kärkkäälle. 
Toisella kierroksella seinä tuli vastaan, Timo 
Autiolle, Harri Lindforsille, Paula Kiiverille ja 
Pentti Nikulaiselle. 

Välieriin tiensä raivasivat nelikko, Ikänestori 
ja aina vaarallinen singelimestari Pentti 
Heikkonen, maailman matkaaja Lahdesta 
Erkki Saarinen, Leppävaaran Sisun Pekka 
Vauhkonen ja Karkkilan oma poika Marko 
Taipalvesi. Pentti kohtasi välierissä Erkin ja 
voitti lukemin 13-9. Toisen välierän trilleri 
käytiin Pekan ja Marko kesken. Ottelu kesti yli 

tunnin ja vaikka peli oli kokoajan Markon 
hallussa, niin vaikean ja kovan vastuksen 
antoi Pekka. Lukemat 13-8 Markolle oli ehkä 
liiankin hyvät pelin tasaisuuteen verrattuna. 

Pronssi käytiin Erkin ja Pekan välisenä 
tiukkana pelinä, joka päättyi Pekan 13-12 
niukkaan voittoon. Finaalissa kohtasivat 
Pentti ja Marko. Marko karkasi jo 5-0 johtoon, 
mutta Pentin hyvä kiri loi hyvän pohjan 
kovalle finaalille. Markon johtaessa 9-8 tuli 
hänen otettua muutama turha riski pelin 
osalta ja annettua Pentille jo katkon paikan. 
Pentin johtaessa 12-9, luulivatkin jo kaikki 
katsojat, että mestaruus on ratkennut. Pentti 
heitti snadin noin 9,5 metriin ja asetti sinne 
hyvän ykkösen, johon Marko vastasi vielä 
paremmalla noin 15cm snadista. Tämä asetus 
vei Pentiltä kaikki kolme kuulaa niin että 
paras oli noin 25cm snadista. Tähän Marko 
vastasi kahdella paremmalla asetuksella ja 
kuittasi 3 pistettä, tasoittaen tilanteeksi 12-12 
ja vuorossa oli ratkaiseva pääty. Marko aloitti 
snadin heitolla, snadi keskelle kenttää ja 
etäisyydeksi noin 7,1m. Ensimmäinen asetus 
oli noin 40cm snadista. Tähän Pentti vastasi 
asetuksella ykköseksi etäisyys noin 25cm. 
Markon toinen kuula oli ammunta, varma 
poisto jätöllä etäisyydeksi noin 45 cm. 
Markolla ykkönen ja kakkonen, Pentin kuula 
ulkona. Pentti vastasi toisen kuulan 
asetuksella ykköseksi noin 30cm. 
Kummallakin heittäjällä kuula kädessä. 
Markon mietinnän jälkeen ammutaanko vai 
asetetaanko, päätyi Marko yrittämään 
asetusta kiinni snadin, koska Pentin 
ammunnan tuloksena snadin siirtokin 
taaksepäin tuottaisi pisteet Markolle, poisto 
takaisi Pentille riittävän asetusraon noin 
40cm. Markon asetus lähti kädestä täysin 
oikein kohti snadia ja siirsi sitä noin 5cm 
taaksepäin, mutta asetus kuula valui Pentin 
kuulan taakse jääden noin 2cm kauemmaksi. 
Näin oli mestaruus ratkennut Pentille lukemin 
13-12. 

Lopputulokset (1.-4.): 

1. Pentti Heikkonen KAU-Petanque 
2. Marko Taipalvesi KAU-Petanque 
3. Pekka Vauhkonen Leppävaaran 

Sisu 
4. Erkki Saarinen KAU-Petanque 

Kilpailupäivä oli kaikinpuolin onnistunut ja 
hieno. Siitä myös suuri kiitos talkooväelle. 



21. Kivilaatta kilpailu 

  

 
21. Kivilaatta matkaa jälleen Riihimäkeen! 

 

 
Talkoolaiset tarjoilujen parissa. Oli leivät ja 
makkarat... 

 

Sunnuntaina 4.8.2013 järjestettiin Karkkilassa 
21. Kivilaattakilpailu, jossa mittelevät 
voimiaan Karkkilan Petanque pelaajat ja 
Hyvinkää-Riihimäen eli MapRäimen 
pelaajat.  Ystävyysottelua on siis pelattu 
kerran vuodessa katkeamatta 21. vuoden 
ajan. Alkuperäisiä pelaajia ei mukana ole 
enää kuin pari hassua pitkän linjan 
petanqvistia. Pelitapa on hiukan muuttanut 
muotoaan ajan myötä, mutta viime aikoina 
on vakiintunut käytäntö ollut että 
kummaltakin seuralta osallistuu viisi 
joukkuetta, joko duppeli- tai trippeli 
muodossa. Nämä seurojen valitsemat 
joukkueet kohtaavat yhden kerran kunkin 
vieraan seuran joukkueen. Näin ollen pelejä 
tulee päivän aikana kaikkiaan 25kpl, voitosta 
piste ja tappiosta nolla. Seuran voitot 
lasketaan yhteen ja näin saadaan 
kokonaistulos. Tiukimmillaan voitto menee 
jommalle kummalle lukemin 13-12. 

Karkkilaa edusti tänä vuonna seuraavat 
joukkueet (voitot / 5 ottelusta): 

KAU1. Pentti Heikkonen Taito Pietilä (4 voittoa) 

KAU3. Paula ja Allan Degerstedt (3 voittoa) 

KAU5. Valto Enström Reijo Suominen (2 voittoa) 

KAU2. Raili Pietilä Tapani Juselius (1 voitto) 

KAU4. Raili Varalahti J-P Ropponen (1 voitto) 

Vaikka talven seura ottelut onkin viime 
aikoina kääntynyt Karkilan voittoon, on tämä 
kivilaattakilpailun voittamispeikko pysynyt 
harteilla. Tänäkin vuonna kivilaatta matkasi 
jälleen vuodeksi MapRäimeen haltuun 
lukemin 10-15. Ensi vuonna sitä lähdetään 
taasen tavoittelemaan Riihimäen 
isännöimästä kilpailusta. Kiitos kaikille seuran 
pelaajille ja talkooväelle. 

 
 

Tulevia pelejä / turnauksia: 

ALUSTAVA KALENTERI, muutokset 

osoitteesta: 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com 

 

10.8. SM-Sarjojen karsinnat + finaalit 

Tampere, Kaukajärvenkoulu 

 

24.8. Seura-SM Valkeakoski 

 

... 

Lisää paikallisia kilpailuja liiton kalenterista 

osoitteesta www.petanque.fi  
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http://kaupetanque.sporttisaitti.com/
http://www.petanque.fi/


 
UUTISET 

 

KAU-Petanque seuralla on tällä hetkellä 

yhteensä 15 Lisenssipelaajaa ja kaikkiaan 

kannatusmaksun on suorittanut 34 pelaajaa. 

Lisenssipelaajista 2 on juniori statuksella ja 

naislisenssipelaajia on 6. 

 

Kesän loputtua tulisi päättää seuraavan 

vuoden peliasusta. Pelaajat ovat pyytäneet 

uudistusta kauhtuneiden asujen tilalle. 

Peliasut hoidettaneen kuntoon tämän vuoden 

aikana ja otetaan aikaisintaan ensi vuonna 

käyttöön! 

 

Pyritään ratkaisemaan pikaisesti ensi Talven 

sisäpelipaikka. Tutustuttu kesänaikana 

vanhaan jalkapallohalliin jota SEW Industrial 

Gears vuokraa kaupungilta. Puhuttu pienestä 

tilasta Petanquen käyttöön, hallista vaan 

puuttuu lämmitys, ilmastointi ja valot. Eli siis 

kaikki tärkeä, mutta katsotaan mihin asiassa 

edetään... 

 

Seuran veteraanit pelasivat varman paikan 

veteraanien 1. divisioonaan kaudeksi 2014. 

Kasvavan osallistujamäärän takia on 

suunniteltu että liitto perustasi veteraanien 2. 

divisioonan ja näin ollen 1.divisioona 

suljetaan samalla tavalla kuin yleisellä 

puolella. Jää nähtäväksi onko tuleva 

veteraanien 2. divisioona alueellinen vaiko 

valtakunnallinen? 

 

Seuralla on edelleen positiivinen maine seura 

rintamalla ja syksyn aikana käydään 

muutaman pelaajan kanssa keskusteluja, 

saataisiinko heidät toimintaamme mukaan ja 

takaamaan hyvää pelillistä työtä jatkossakin. 

Tällähetkellä ei ole tiedossa yhtään pelaajaa 

joka olisi vaihtamassa seuran jäsenyyden pois 

KAU-petanquen nykyisistä pelaajista. 

 

Ensi vuoden kilpailutoiminta linjataan syksyn 

yleiskokouksessa ennen Joulua. Tällöin myös 

valitaan seuralle uudet luottamushenkilöt. 

Kokoukseen toivotaan suurta 

osaanottajamäärää seuran jäsenistä. Vain 

osallistumalla voit vaikuttaa mihin 

tulevaisuutta seurassa viedään. 

 

Maailmankilpailut Bulgarian Varnassa olivat 

Suomelle menestys. Vaikka KAU-Petanquesta 

ei kilpailuun osallistujia saatu erinnäisten 

esteiden takia, oli Suomesta yleisessä 

sarjassa 5 joukkuetta ja yksi naisedustaja. 

Naisia edusti Leila Pirttilahti joka pelasi 

hienosti Suomen Petanque joukkueen kulta 

kantaan voittamalla naisten singelin kulta 

mitallin. Tämä oli historiallisesti ensimmäinen 

kultamitalli Suomelle Maailmankilpailujen 

historiassa. Yleisen sarjan duppelissa ei 

mainittavaa menestystä tullut. Nyt ei muuta 

kuin seuraavia Maailmankilpailuja 

odottelemaan! 

 

Seuran nettisivuille on päivitetty kesänaikana 

Suomen Petanqueliitto SP-L ry:n virallinen 

rankingtilasto. Myös kaikkien aikojen SM-

mitalistit ovat Uutiset linkin alla. Viralliset 

löytyvät liiton virallisilta sivuilta 

www.petanque.fi  

 

Näin lomareissuni yhteydessä kävin 

pelaamassa viikkokilpailun täällä Suomen 

itäisimmässä kolkassa eli Joensuun lähistöllä, 

Kontiolahden Satamassa. Pelipaikka toimii 

Susirajan Petanque seuran yhtenä 

pelipaikkana ja voin suositella muillekin, 

”kannattaa käydä kesällä tsekkaamassa jos 

on lähettyvillä. Miljöö on aivan veden rajassa 

ja pelikentät ovat sopivan kaltevia ja 

haastavia. Tosi hieno paikka, suosittelen.” 

 

 

http://www.petanque.fi/


 

 
KUULUMISIA KENTÄLTÄ... 

SP-L, TUL, Tuomarit jne. 

 

Suomen Petanque liiton aloittama kamppanja 

alkoholia vastaan liiton virallisissa kilpailuissa 

on tuottanut onnistuneita tuloksia. SM-

kilpailuissa puhallutettiin kaikki välieräpelaajat 

kaikissa sarjamuodoissa. Ketään pelaaja ei 

onnistunut rikkomaan 0,5 prommillen rajaa 

eikä täten saanut minkäänlaisia sanktioita. 

Tästä on hieno jatkaa. 

 

Mistä ensi vuoden SM-kisaviikon isäntä? Onko 

SM-viikko tullut elikaarensa päähän? Näihin 

koitetaan kipeästi löytää vastaus. Eura on 

viimeisen kolmen vuoden aikana, kahdesti 

järjestänyt kilpailut. Puitteet heillä on aina 

ollut hyvät ja järjestelyt. Kentät taasen saavat 

yleensä helppoutensa takia kritiikkiä. Nyt on 

liitto kartoittamassa uutta kilpailupaikkaa 

Haminasta. Hamina Tattoosta tutuksi 

tulleeseen Bastioon. Bastio on kuin suoraan 

keskiajalta ritarilinna miljööstä. Toivotaan 

että liiton puheenjohtaja Jari Nieminen 

pääsee hyvään yhteisymmärrykseen Haminan 

kaupungin edustajien kanssa ja vuoden 2014 

SM-kilpailuviikko päästäisiin järjestämään 

heinäkuun aikana tuolla Bastiossa. 

 

 
 

SM-Kisaviikon yhteydessä Eurassa 

kokoontuivat Suomen Petanque seurojen 

edustajat yhteiseen keskustelutilaisuuteen, 

jonka tavoitteena oli luoda uusia ideoita 

näivettyvän lajimme eteen. Tilaisuuden veti 

Suomen Petanque liiton valmennuspäälikkö 

Arto Stenberg. Arton laatima muistio on juuri 

valmistunut ja liittohallitus käsittelee sitä 

seuraavissa kokouksissa. Katsotaan mitä 

ideoita pystytään toteuttamaan lajin eteen. 

 

TUL:n luottamushenkilöiden valinta syksyn 

aikana. TUL:n pitkäaikainen puheenjohtaja 

Timo Toikka Kotkasta on ilmaissut 

halukkuutensa jäädä pois puheenjohtajan 

tehtävistä. TUL on alkanut etsiä korvaavaa 

henkilöä Timon tilalle. Alustavasti Kotkan 

mestaruusduppelien yhteydessä pyydettiin 

mm. KAU-Petanquen Marko Taipalvettä tähän 

tehtävään. Marko ei tyrmää mahdollisuutta 

asettua ehdokkaaksi. 

 

 
 

Suomen Petanqueliitolla puutteita 

tuomareista. Tällähetkellä liitolla ei ole 

päätuomaria ja varsinkin SM-kilpailujen 

tuomaripaikkojen täyttäminen sujui 

nahkeasti. Kilpailut kyllä saatiin vietyä lävitse, 

mutta kohtuuttoman pitkät tuomarointi päivät 

olivat helteisessä säässä uuvuttavia. Marko 

toimi 4½ päivänä tuomarina ja yhteensä 

tuomarointi tunteja tuli 63h. ½ päivä menikin 

sitten pelatessa yleinen singeli pelimuoto 

lävitse! 

 

 

 

 

 



 

 

Kirjotelma 5.8.2013 Marko Taipalvesi 

 

Petanque, joukkuepelin Abc... 

 

Useammat pelaajat inhoavat pelimuotoa 

”singeli”, mutta miksi? Siksikö kun ei voi 

syyttää kuin itseään huonoista suorituksista? 

Vai pitääkö aina löytää syy siitä toisesta? Eikö 

olisikin joskus helpompaa antaa itselleen 

anteeksi huonotkin suoritukset? Tällöin olisi 

paljon helpompi keskittyä omiin puutteisiin 

pelissä ja kehittää niitä. 

Aikoinaan käytiin seurassa lävitse ajatusta 

jossa kaikki voi pelata kenen kanssa vain. 

Mielestäni näin ei ole. Jos pelillisesti kemiat 

eivät kohtaa, niin joukkuepeli jää aina 

vaillinaiseksi. Hyvällä joukkuekemialla 

pystytään haastamaan ennakkoon vahvempia 

pelaajia, kunhan tunnistetaan heidän 

heikkoutensa ja osataan pelata niiden 

mukaisesti. Petanquen pahimpia virheitä on 

vastustajan aliarvioiminen. Tällöin on yleensä 

odotettavissa katastrooffi. 

Aiemmin toimin seuran kilpailuvastaavana. 

Tällöin jouduin kasaamaan myös joukkueita. 

Apunani oli vuodesta 2010 pidetty 

epävirallinen seuran sisäinen rankinglista, 

jota useasti käytin kun ehdottelin joukkueiden 

muodostamista esim. seuraotteluita MAP-

Räimen joukkuetta vastaan. Tänään esittelen 

kaikki nämä neljä vuotta tässä julkaisussa. 

Rankingin pohjana on käytetty kaikkia oman 

seuran kilpailuja niin sisällä, kuin ulkona. 

Seurasingelistä mestaruuskilpailuihin. Vuoden 

aikana kilpailuja on ollut 9-11kpl. Vuosi 2013 

on vielä kesken ja jos pääsemme sisätiloihin 

talvikaudeksi niin odotettavissa olisi TRIO 

2013 kilpailun kolme osakilpailua. Salainen 

haaveni olikin tulevaisuudessa että tällaista 

ranking järjestelmää ylläpidettäisiin. Tällöin 

tiedettäisiin tulevat kilpailut etukäteen ja 

edustustehtäviin pystyttäisiin valitsemaan 

helpommin joukkueita. Ranking on vain 

suuntaa antava listaus, koska tähänhän 

vaikkuttaa myös se kuinka paljon henkilö 

pelaa järjestettyjä kilpailuja. 

 

Aloitamme vuodesta 2010: 

 

 
 

Kilpailuja pelattiin kaikkiaan 9kpl. Omia 

seuran jäseniä osallistui näihin kaikkiaan 26 

kpl. Tämä oli ensimmäinen vuosi kun KAU-

Petanque alkoi panostamaan kilpailuihin niin 

sisäisesti, kuin valtakunnallisesti. Sääli että 

tältäkin listalta olemme menettäneet 

muutaman varteen otettavan pelimiehen ja 

osa on lopettanut koko harrastuksen. 

 

 
2010 ESTIO, Paula, Tapani ja Erkki kohtasivat Hollanin 

maajoukkueen Viron turnauksessa.. 



 

Vuosi 2011 seuraavaksi: 

 

 
 

Kilpailuja pelattiin tänäkin vuonnakin 9kpl. 

Nyt alkoi selkeästi näkymään suurempia 

piste-eroja pelaajien välillä. Liekö ero 

johtunut siitä että muutamilla pelaajilla kasvoi 

kovempi rutiini siitä että kävivät pelaamassa 

ulkopaikkakunnan kilpailuissa. Pelaajamäärä 

26kpl oli hieno saavutus. 

 

 
2011 TUL:n mestaruuskilpailut Karkkila, vasemmalla 

Allanin tyyli näyte, Pentti seuraa taustalla. 

 

Vuosi 2012: 

 

 
 

Kilpailuja pelattiin 10 kpl. Nyt näkyy 

selkeämmin se että ketkä kisaavat paljon 

muualla, pelaavat myös kotikisat paremmin. 

Seuran jäsenet osallistuneet kilpailuihin 

hienolla 29. osallistujan voimin. Seurassa on 

imua ja tulosta syntyy vieläkin paremmin. 

 

Naisten suureneva lukumäärä seurassa 

parantaa myös kilpailutilannetta entisestään. 

Näin ollen olemme valmiita hastamaan kenet 

vaan ja missä vaan. Seura on kypsynyt. Nyt 

vain pitäisi osata viedä seura tästä seuraavan 

askeleen eteenpäin. 

Lähellä, mutta niin pirun kaukana... 



 
2012 SM-sarjakierroksen järjestelyjen kanttiini porukka, 

Ritva, Piia, Raili, Aila, Raili ja Marja-Liisa. 

 

 

 

Saavutaan vuoteen 2013 joka jatkuu... 

 

 
 

Kilpailuja on käyty 8kpl ja jos sisäpelit 

onnistuvat kohoaa lukema 11 kilpailuun 

vuoden 2013 aikana. Osallistujamäärä on 

edelleen 29. Veteraanit ja naiset ovat 

pelanneet hienon sarjakierroksen ja lisäksi 

saavuttaneet TUL:n mestaruusmitalleja. 

Juniorit tuonnut SM-mitalleja jne. 

 

Tästä on hyvä jatkaa. Joukkueet ovat 

hioutuneet pikku hiljaa omin voimin. 

Rankinglistauksesta voi päätellä että jos 

pärjäät nykyään seuran peleissä, pärjäät 

myös maailmalla. Kova kilpailutilanne luo 

kovia pelimiehiä ja –naisia. Näillä eväillä siis 

eteenpäin... 

 

2013 SM-sarjakierro Helsinki. veteraanit + naiset. 

 

 

Tämä oli kesän päättävä Uutislehtinen. 

Toivotaan että joulukuussa voidaan kirjoittaa 

seuraava julkaisu, jossa olisi kuvia uudesta 

sisähallistamme? Lisäksi pelaajat odottavat 

kuumeisesti jo Karkkilan IV-Jouluturnausta ja 

toivottavasti saadaan tänäkin vuonna 

perinteinen ja legendan arvoa hipova Ka-Ri 

sarja käynnistettyä alkuvuonna. Nämä kaikki 

selviävät viimeistään seuraavassa numerossa. 

Olkaa kuulolla... 

 

Lopuksi Matti Nykästä siteeraten: 

 

"Mä tunnen kovan jätkän, se pelaa 

shakkia, mutta koskaan ei oo 

voittanut mattia!" (2005) 
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