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KAU-Petanque UUTISET 3/2013 

Joulun odotusta, jos se pukki muistaisi meitä...?

 

”Sana vapaa” palsta 
 

Jälleen on vuosi kääntymässä kohti loppuaan 

ja uusi kolkuttelee jo ovella. On aika kiittää 

kaikkia seurakavereita ja pelikavereita ympäri 

Suomen, joiden kanssa on saanut viettää 

ikimuistoisia pelihetkiä. Toivottavasti saadaan 

vielä pelata paljon tulevaisuudenkin osalta. 

Syksy toi pakolliset vuosikokoukset ja seura 

sai johtoportaaseen uudistusta. Hienoa että 

Paula lähti ennakkoluulottomasti johtamaan 

seuraa puheenjohtajan ominaisuudessaan, 

täysi tuki hänelle. 

 

Oman sisäpelitilan puute on näkynyt seuran 

toiminnan tasossa lokakuusta lähtien. 

Urheimmat ovat pakkasta pilkaten heitellyt 

vielä Harjun jäätyneellä kentällä, sormet 

kohmeessa ja kaivinkoneita väistellen. Nyt on 

kuitenkin valkoinen lumipeite saapunut ja 

viimeinenkin mahdollisuus pelata on siirtynyt 

hamaan tulevaisuuteen. Toivottavasti 

uudelleen käynnistetyt keskustelut 

kaupunginjohdon kanssa tuottavat tulosta. 

 

Kulunut vuosi toi paljon menestystä ja 

vastuuta seurallemme. Ensimmäisiä varsinaisia 

SM/TUL:n mitaleja saatiin kesällä. Taso on 

noussut kaikkialla kovaksi ja mitallit eivät ole 

itsestään selvyys. Liiton lopettaman rankingin 

viimeisenä vuotena  Tiia pokkasi junioreiden 

kokonaisvoiton. Itse otin vastaan seuraavaksi 

kolmeksi vuodeksi TUL:n Petanque jaoston 

puheenjohtajuuden. 

 

Nyt onkin aika katsoa tulevaisuuteen. Ensi 

vuoden kilpailujärjestelyjä tulisi alkaa 

suunnittelemaan, niin seuran omia kuin 

valtakunnallisia kilpailuja. Suunnittelemaan 

osallistumisia kesän isoihin kilpailuhin, jotka 

huipentuvat Haminan Bastion SM-kilpailuihin, 

sekä uutena mielenkiintoisena kilpailumuotona 

sekatrippeli kilpailuun. Ei pidä myöskään 

unohtaa ulkomaan kilpailuja niin hallikaudella, 

kuin kesällä. 

 

Pelaajien jäsen muutoksista ei paljon ole 

tietoa. Pieni menetys on tiedossa naisten 

puolella ja ainakin kaksi uutta vahvistusta on 

saapumassa meille Kotkasta, toinen yleisen 

pelaaja ja toinen veteraani pelaaja, eli 

leikkisästi sanottuna meillä on Kotkan 

sivukonttorissa trippelijoukkue vahvistuksena. 

Muuten vanhojen pelaajien lisenssi 

uudistuksista ei ole tietoa. Toivottavasti 

saamme mahdollisimman kovan porukan 

kasaan kesän peleihin. 

 

Nyt ei muuta kuin kaikille hyvää ja rauhallista 

Joulua, sekä menestyksekästä uutta vuotta 

2014. Pelikentillä nähdään...  

 

 

 
 

 

Kirjoittanut KAU-petanquen Kilpailuvastaava  

Marko Taipalvesi 



Tulospörssiä / kilpailuja 

 (100813-251213): 
 

 

SM-Karsinta 2013 

  

 

10.8.2013 Pelattiin Tampereella SM-sarjojen 
finaalit ja karsinnat. KAU-Petanquelta osallistui 
yleisen 1. divisioonan nousu karsintaan hyvin 
2. divisioonassa tällä kaudella pelanneet 
Marko, Markus, Tiia ja Jyrki. 

Alkupoulen vastustajat osoittautuivat tällä 
kertaa liian kovaksi ja tappiot Nassulle ja 
Porille takasivat sen ettei nousu yleisen 1. 
divisioonaan onnistunut tänäkään vuonna! 

Ensi vuonna uudelleen... 

 

 

 

 

 

 

 

Seura SM 2013 

  

 

Oli Elokuun 24. päivä, kello hiukan vaille aamu 
kuusi ja ulkona lämpömittari näytti +3 astetta. 
Olin juuri heränyt mökilläni Virroilla ja matkani 
oli alkava kohti Valkeakoskea Roukankenttää 
jossa ratkottiin tämän vuoden 2013 Seura SM-
kilpailu. 

Kilpailuun oli tänä vuonna ilmoittautunut 17 
eri seuraa ja neljällä seuralla oli kaksi 
joukkuetta mukana. Eli yhteensä voitosta 
kilvoitteli 21 joukkuetta. yksi Joukkue koostui 
7-8 pelaajasta eli nopeesti laskettuna 
kilpailijoita oli noin 140-160 henkilöä paikalla. 

Pelisysteemi oli jälleen kerran CirkelPoule, joka 
taaskin takasi sen että muutamille joukkueille 
tuli tolkuttoman pitkiä odotusaikoja. Minkäs 
sille voit kun Suomen virallisissa kilpailuissa 
peluuttaja ei ilmeisesti osaa mitään muuta 
systeemiä viedä lävitse. Kansainvälisesti 
muualla pelataan nykyisin Swiss-systeemillä ja 
CirkelPoulet on antiikkisia systeemejä, joita ei 
käytä ketään muu. 

Pouleja oli siis kaikkiaan kuusi kappaletta ja 
Karkkilan Poule oli yksi tasaisen kovista. Kolme 
muuta seuraa olivat Loimaan 1 joukkue, Nassu 
Nastolasta ja Kalvolan Isku Hämeenlinnasta 
(iittalasta). Ensimmäisellä kierroksella 
kohtasimme Loimaan 1.-joukkueen ja 
odotetusti kyyti oli kylmää Loimaa voitti 3-0 
(5-13, 5-13 ja 7-13). Toisella kierroksella 
vastaan asettui Kalvolan Isku ja vaikka peliä 
parannettiin huimasti lukemat meni 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=429970


vastustajalle 3-0. Näin olimme ulkona 
sijoitusotteluista 1.-12. ja jouduimme niin 
sanottuun alacupiin pelaamaan sijoituksista 
13.-21. 

Pelimme jatkui seuraavaksi ns. kuoleman 
pelillä vain voittaja jatkaa pelejä. Vastaan tuli 
Savikuula Savitaipaleelta ja nyt olikin sitten eri 
ääni kellossa. Duppelit voitettiin 13-2 ja 13-9 
ja näin ollen trippeli jätettiin kesken 
johtoasemassamme 10-7. Voitto kirjattiin 
Karkkilalle 2-0 ja pelit jatkuu... 

Alacupin ensimmäisellä varsinaisella 
kierroksella vastaan asettui Suomen 
Petanquen kovatasoisimpia seurajoukkueista 
Loimaan 2.-joukkue. Karkkila lähti siis 
altavastaajana haastamaan heitä. 
Ensimmäinen duppeli olikin pelattu nopeasti 
pois alta ja Loimaa siirtyi 1-0 johtoon duppeli 
heille 13-0. Trippeli kääntyikin Karkkilalle 
hienosti 13-7 Erkin, Taiton ja Allanin 
pelaamana voittona. Näin ollen Tilanne oli 1-1 
ja ratkaisu saatiin viimeisestä duppelista jossa 
Paula D ja Marko taistelivat Loimaan sekaparia 
vastaan. Ottelu oli erittäin tiukka ja eteni 
tasaisesti kummankin vietävänä. Loppuhetkillä 
Paula ja Marko käänsivät pelin Karkkilalle ja 
kirjasivat voiton 13-9 ja kokonaisvoiton 2-1. 

Pääsystä Alacupin finaaliin pelattiin 
Tampereen KooVeen 2.-joukkuetta vastaan 
jotka olivat matkalla tipauttaneet MAP-
Räimen, joka jäi loppusijoitukseen 19. Välierä 
KooVeeta vastaan lähti hienosti käyntiin, kun 
Raili P ja Jyrki voittivat ensimmäisen duppelin 
selkeästi ja siirsivät Karkkilan 1-0 johtoon. 
Tällä kertaa trippelissä ei onnistumista tullut ja 
häviö siitä takasi sen että jälleen Paula D ja 
Markon olisi venyttävä duppelissa voittoon. 
Vastassa heillä oli Janne Rissanen ja 
Ammunassa Suomen mestaruuksiakin 
voittanut Pertti Rinkkala. Ottelu oli erittäin 
tiukka Paula ja Marko johtivat sitä ratkaisu 
hetkellä 11-10, mutta huonosti alkanut pääty 
joka söi Paulan kaikki kolme asetuskullaa ja 
Markolta yhden takasi Tamperelaisille 
katkaisun paikan. Marko sai kumminkin lyötyä 

vastustajaan valtavan paineen etukuulien 
avulla ja jo hetken näytti että pääty ei jää 
viimeiseksi, eikä Tamperelaisilla ole 
mahdollisuutta saada kolmea pistettä, mutta 
kohtalo oli määränyt toisin. Rinkkalan 
ammunta oli hieno, mutta ammunnasta 
taaksepäin tullut oma kuula siirsi 40cm päässä 
ollutta snadia pois Paulan ja Markon kuulilta 
niin että Tamperelaisille kolme pistettä ja 
voitto heille lukemin 13-11. Näin ollen 
Tamperelaisille kokonaisvoitto lukemin 2-1. 

Viimeisellä kierroksella sijoituksista 15.-16. 
olisi Karkkilalle pitänyt tulla vastustajaksi Porin 
2.-joukkue, mutta he olivat luovuttaneet ja 
näin ollen Karkkilalle voitto lukemin 3-0 ja 
lopullinen sijoitus 15. Tämä sijoitus on sama 
kuin kaksi vuotta sitten Tampereella 2011. 

LOPPUTULOKSET: 

1. PSC Järvenpää Yleinen (Samuli, Juuso, 
Börje, Veiko, Arttu, Iivo ja Petri) 

2. Helsinki Boule Yhdistys Helsinki 
3. Petanque Club de Pori 2.-joukkue 
4. Bitankki Espoo 
5. Nassu Nastola 
6. KooVee 1.-joukkue Tampere 
7. Loimaan Petanque 1.-joukkue 
8. Kallion Kirkas Helsinki 
9. PSC Järvenpää Naiset 
10. Riemukaari Kärkölä 
11. Linnan Petanqvistit Hämeenlinna 
12. Espoon Patonki Espoo 
13. Koski petankki Valkeakoski 
14. KooVee 2.-joukkue Tampere 
15. Karkkilan Urheilijat 
16. Petanque Club de Pori 1.-joukkue 
17. Loimaan Petanque 2.-joukkue 
18. Kalvolan Isku Hämeenlinna (Iittala) 
19. MAP Räime Hyvinkää 
20. Kanuunat Varkaus 
21. Savikuula Savitaipale 

 



KAU-Petanque mukana 

harrastemessuilla Karkkilassa 

  

 
Lupaavat tulevaisuuden toivot... 

 

 
Raili valvomassa heittoja 

 

 
Ideariihi kokoontuu Raili, Marko ja Harri 

 
Yhteistyökumppaneista Veikon tyylinäyte 

KAU-Petanquen löydät Karkkilan Urheilijoiden 
yhteisosastolta harrastemessuilta la 31.8.2013 
klo 10-16. 

Tule kokeilemaan petanqueta ohjatusti tai 
haasta seuran pelaajia haasteotteluun! 

 

Helsinginpiirin Petanque-päivä 

  

 
 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=430030
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Risto evästauolla HPD2013 

 
Marko laskenta töissä, Swiss oli systeemi... 

 

 
Voittajat Alpo ja Teuvo, pronssi Allan ja Taito 

 

 
Hopeaa Railit V ja P 

 

 



Keskiviikkona 4.9.2013 kokoontui 
Annalankentälle Helsinkiin joukko Helsingin ja 
Uudenmaan Petanque pelaajia. Kilpailussa oli 
kaksi sarjaa, Yleinen duppeli ja naisten 
duppeli. Jotta kaikki saatiin pelaamaan yhtä 
aikaa ja yhtä paljon, niin annettiin yhdelle 
mies pelaajalle oikeus kilpailla puolisonsa 
kanssa naisten sarjassa. 

Järjestelyt tapahtuivat yhteistyössä 
Leppävaaran Sisun ja Karkkilan Urheilijoiden 
kanssa. Sisu hoiti pelikentät kuntoon ja KAU 
hoiti peluutuksen ja pienet muistopalkinnot. 

KAU-Petanquelta pelipäivän vetäjäksi ja 
tuomariksi oli saapunut Marko Taipalvesi ja 
ideana olikin peluututtaa vuodeksi 2014 
suunnitellulla SWISS-systeemillä. Tämä hiukan 
kaikille ventoviras peluutustapa on hyväksytty 
maailmalla kaikkiin virallisiin kilpailuihin mm. 
arvokilpailuihin. Peluutuksen hyvinä puolina on 
kilpailupäivän hallittavuus ajankäytön suhteen, 
sekä pelitavalla löydetään ilman jatkopelejä 
ideaalinen järjestys kaikille joukkueille. 
Pelitapa takaa myös kaikille joukkuille 
enemmän kuin kaksi peliä. 

Tänään peltapa oli siis kolme kierrosta swissiä 
+ 4. parhaan jatko Cup. 

Yleisessä kilpaili 8 joukkuetta ja naisissa 6 
joukkuetta. Ohessa kuva muodossa on kaaviot 
ja Cup, eli tulokset seuraavassa: 

Yleinen Sarja (8 joukkuetta, seuroista LeSi, 
KAU, Rekola ja Puotinkylän Valtti): 

1. Alpo Kärkäs ja Teuvo Niemi Karkkilan 
Urheilijat 

2. Pekka Vauhkonen ja Pauli Talpia 
Leppävaaran Sisu 

3. Taito Pietilä ja Allan Degerstedt Karkkilan 
Urheilijat 

4. Reijo Suominen ja Risto Saaristo Karkkilan 
Urheilijat 

5. Jyrki Piitulainen ja Ville Mäkinen Rekolan 
Raikas 

6. Harri Rinne ja Pentti Nikulainen 
Leppävaaran Sisu 

7. Reino Pihlajaniemi ja Eero Suutala 
Leppävaaran Sisu 

8. Veikko Haaga ja Kalevi Lappalainen 
Puotinkylän Valtti 

  

Naisten Sarja (6 joukkuetta, seuroista LeSi ja 
KAU): 

1. Hanna Jokela ja Tuulikki Nikulainen 
Leppävaaran Sisu 

2. Raili Pietilä ja Raili Varalahti Karkkilan 
Urheilijat 

3. Pirkko Haikonen ja Helga Laakso 
Leppävaaran Sisu 

4. Aili ja Leo Sorsa Leppävaaran Sisu 

5. Leila Pirttilahti ja Kaija Vauhkonen 
Leppävaaran Sisu 

6. Riitta Harinen-Rinne ja Paula Talpia 
Leppävaaran Sisu 

 

Mustankiven heitot 

  

Perinteiset Bitankin järjestämät 
Mustankivenheitot järjestettiin sunnuntaina 
8.9.2013 Vuosaaren Mustankiven puistossa. 
Kilpailu on yleensä kesän viimeisimpiä 
ulkokilpailuja. 

Tänä vuonna sää helli pelaajia, joita olikin 
saapunut paikalle kaikkiaan 25 



duppelijoukkuetta eri seuroista. Olipahan 
mukaan saapunut myös muutamia lajin parista 
pois jättäytyneitä pelaajiakin mm Piccolo 
Marineron joukkue ja etu-Töölööstä oli myös 
yksi joukkue saapunut kilpailuun. 
Ennakkosuosikiksi oli paikalle saapunut Mikael 
Paakkasen ja Arttu Poikolaisen joukkue. KAU-
Petanqueta edusti kolme joukkuetta Tiian ja 
Jyrkin joukkue, J-P ja Taiton joukkue sekä 
Eijan ja Markon joukkue. 

Pelimuotona pelattiin alkusarja 4 kierrosta 
Swiss-systeemillä joista 8 parasta A-finaaliin, 
seuraavat 8. B-finaaliin ja loput 8. C-finaaliin. 

Ennakkosuosikit pitivät pintansa ja Arttun ja 
Börjen joukkue vei voiton Erpan ja Mikon 
nenän edestä. 

Jyrki ja Tiia voittivat B-finaalin. J-P ja Taito 
sijoituivat C-finaalin 3. 

 

Räime Open Singeli 

  

 
Markon tyylinäyte ”Karo” 

14.9.2013 Räime Open Singeli pelattiin 
Hyvinkäällä keskellä asuinaluetta. Kenttä on 
pieni ja idyllinen ja uskollisessa pelikäytössä 
kesäaikana. Kilpailuun oli ilmoittautunut 
kaikkiaan 16 heittäjää, viidestä eri seurasta. 
KAU-Petanquelta kilpailussa pelasivat 
ainoastaan kaksi pelaajaa Jyrki Salo ja Marko 
Taipalvesi, tiedä mihin muut Karkkilan 
heittäjät olivat jääneet. 

Kilpailun pelimuotona oli lohkopelit, neljässä 
eri lohkossa. Jyrki Salo pelasi oman lohkonsa 
ykköseksi ja Marko pelasi myös jatkopaikan 
sijoittumalla oman lohkon kakkoseksi eli 
kummatkin KAU-Petanquen pelaajat A-
Finaaliin. 

A-Finaalin puolivälierissä Jyrki Kohtasi Jari 
”Erppa” Erosen. Erppa pääsi valitsemaan 
kentän ja yllätys yllätys vei Jyrkin ns. 
mummokentälle jossa pelaaminen on aivan 
erillaista kuin vaativalla kenttäpinnalla, joita oli 
järjestän toimesta kilpailussa 5kpl. 
Mummokenttiä oli myös 5kpl. Taktiikka 
onnistui Erpan puolesta hyvin ja kuittasi 
suhteellisen helpon voiton ja pääsyn 
mitallipeleihin. 

Markolle puolierä vastukseksi asettui Mikko 
Koskimäki, joka on tunnettu armottomana 
singeli pelaajana MAP-Räimen seurassa. Peli 
alkoikin Mikon painostaessa ja hyvillä 
jättöammunnoilla takasi itselleen 5-2 
johtoaseman, kunnes Markon asetukset 
alkoivat piste kerrallaan tasoittamaan 
tilannetta ja ylsi jo 5-7 johtoasemaan. Peli 
pysyi todella jännänä ja lopussa se olisi voinut 
kääntyä kummalle pelaajalle vain. Viimeisessä 
päädyssä Mikko johti 12-11 ja toisen kuulan 
onnistumisella oli Marko saanut katkon paikan, 
mutta Mikon viimeinen kuula takasi hyvällä 
asetuksella pisteen hänelle ja peli Mikolle 13-
11. 

Marko pelasi lopuksi sijoituksesta 5.-6. Gunnar 
Wallinia vastaan ja vei voiton häneltä lukemin 
13-0. Markon lopullinen sijoitus siis 5. 

Jyrki pelasi sijoituksista 7.-8. Pekka 
Kaihevaaraa vastaan ja hävisi viimeisen 
ottelunsa, joten Jyrkin lopullinen sijoitus 8. 

MAP-Räime Openin voitti vuonna 2013 Mikko 
Koskimäki MAP, toiseksi pelasi Kari Korkiamäki 
MAP ja Kolmas oli Jari Eronen RIE. 

Singeli kilpailu on aina aivan oman laatuisensa 
ja kiehtova pelityyli. Se ei anna virheitä 



anteeksi. Päivän aikana oli hieno seurata 
helpon ja vaikean kenttäpinnoitteen vaikutusta 
pelilliseen suoritukseen. Vaativilla kentillä kaksi 
tasaista huippupelaajaa pelaa ajallisesti 
huomattavasti pidenmmän pelin kuin helpolla 
kentällä ja tämä johtuu pitkälti siitä että 
pisteitä tulee useimmiten yksi piste kerrallaan. 
Kun taas jos vastakkain on aloittelija ja 
huippupelaaja, niin tällöin vaativalla kentällä 
peli pelataan nopeammin, kuin helpolla 
kentällä, tämä useasti johtuu siitä että 
osaaminen ei kumoudu tuurin takia. No näitä 
pohditaan lisää tulevaisuudessa... tärkeintä oli 
että hienon turnausen järjestivät MAP:n 
porukka ja kiitokset hyvästä kanttiinista. 

 

Sastamalan Sekaduppeli 

  

 
Sastamalan B-finaalin voitto Marko ja Eija 

 

Sisähallikausi on sitten saatu pyörähtämään 
käyntiin. Viikonloppuna pelattiin Sastamalassa 
( ent. Vammala) Sekaduppelikilpailu. KAU-
Petanquelta osallistui kilpailuun Raili V ja 
Taiton joukkue, Paulan ja Allanin joukkue, 
sekä Eija ja Markon joukkue. 

Kilpailuun otettiin kaikkiaan 16 joukkuetta ja 
pelit pelattiin 4x4 lohkoina, 45min peliajalla + 
2 snadia. 

Paula ja Allan pelasivat itsensä A-finaaliin ja 
lopullinen sijoitus oli 4. 

Eija ja Marko tipahtivat alkulohkon kahdesta 
voitosta huolimatta keskinäisillä pisteillä B-
finaaliin ja lopulta voitti sen. Päivän saldo oli 
siis 5 voittoa ja 1 tappio. 

Raili V ja Taito pelasivat B-finaalin 5. 

Sastamalan halli on pieni ja erittäin viihtyisä ja 
tunnelma oli katossa. Erittäin mukava paikka 
pelata. 

Voiton kilpailusta vei Seppo ja Seija Loimaalle, 
Onnittelut heille. 

 

Yleinen Duppeli Iittala 

  

12.10. Pelattiin yleinen duppeli Iittalassa. 
Joukkueita osallistui kaikkiaan 19 kpl ja KAU-
Petanquelta oli mukana edustus. 

Jyrki Salo ja Antti Pasanen (PKK) pelasivat B-
finaalin 2. ja Tiia Salo ja Ville Punta (HBY) B-
finaalin sijoille 5.-8. 

A-finaalin voiton vei pari Seppo Lindman ja 
Michel Simon Bellamy. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=432857


Yleinen Duppeli Loimaa 

  

13.10. pelattiin Loimaalla yleinen duppeli. 
Paikalle oli saapunut 15 joukkuetta ja KAU-
Petanqueta edustivat joukkueet Taito Pietilä ja 
Allan Degerstedt, sekä Paula Degerstedt ja 
Raili Pietilä. 

Taito ja Allan pelasivat sijoituksen 1. B-
finaalissa ja Raili ja Paula 4. B-finaalissa. 

A-finaalin voiton vei Arto Stenberg ja Eero 
Ravantti. 

 

Seka Kvartetti Loimaa 

  

26.10.2013 Pelattiin Loimaalla historiallinen 
kutsukilpailu. Eero ”Epo” Ravantti oli 
kehittänyt uudenlaisen kilpailumuodon 
SekaKvartetti kilpailun. Hän ja Ilpo Vuorinen 
olivat saaneet mukaan kutsuttua täydet 16 
joukkuetta ympäri Suomen. Joukkueet 
koostuivat siis neljästä pelaajasta, joista 
kahden tuli olla miespuolisia ja kahden 
naispuolisia. 

Arvatenkin on selvää että Suomessa kun 
järjestät tämänkin kokoisen kilpailun, niin eipä 
muut samaanaikaan järjestetyt kilpailut juuri 
joukkueita paikalle kerää. Näin kävi nytkin 
Porilaisille joiden yleiseen duppeliin oli 
ilmoittautunut kaikkiaan 7 joukkuetta (14 
pelaajaa)! Juttua kirjoittaessa tietoon ei ole 
tullut Helsingin Etelän alueen 
veteraanitrippelin osallistuja määrää, vai onko 
kilpailua edes järjestetty? 

Loimaalle kutsukilpailuun lähti KAU-
Petanqueta edustamaan joukkue Paula 
Degerstedt, Eija Suominen, Allan Degerstedt 
ja Marko Taipalvesi. Joukkueet olivat arvottu 

neljään alkulohkoon, joista kaksi parasta A-
finaaliin ja loput B-finaaliin. 

KAU-Petanquen lisäksi alkulohkojen 
vastustajiksi saatiin Porin-joukkue, Turun-
joukkue ja Loimaan-joukkue. Kaikki pelit 
pelattiin aikapeleinä 60min+ 1-2 snadia. 
Olihan nyt mahdollisuus saada yhdellä 
kierroksella jopa 8 pistettä. Pelit pelattiin 
normaalisti 13 pisteeseen asti. 

Ensimmäinen alkulohkon peli pelattiin Porin 
joukkuetta vastaan (Maarit, Seija, Joni ja 
Raimo). Porilaisilla oli ollut matkanteon kanssa 
hiukan ongelmia ja näin ollen heidän 
valmistautumisaikansa jäi vähäiseksi, koska 
myöhästyivät aloitus ajasta hiukan. Liekö olisi 
parempi laittaa seuraavan kerran 
herätyskelloa hiukan aikaisemmaksi, niin 
kerkeää ajoissa pelipaikalle. KAU-Petanque 
aloittikin vahvasti kamppailun vieden sitä 
vakuuttavasti alusta lähtien. Johdon jo ollessa 
7-0 KAU:lla aloitettiin turhaan spekulointi 
ajanpeluusta ja niin kuin aina peli sekoaa 
hyvin herkästi tällöin. Pelitaso olisi pitänyt 
pitää vain alun tasolla läpi ottelun ja voitto 
olisi ollut selviö. Porilaiset laittoivatkin kaiken 
peliin ja eteenkin ennakkoon vahvat liigajyrät 
Maarit ja Seija alkoivat saamaan onnistumisia 
ja  tasoittivatkin ottelun ennen ensimmäisen 
jatko snadin alkua 7-7. Tästä kumminkin 
terästyttiin ja otettiin peli jälleen haltuun ja 
kummatkin jatko snadit vietiin 1-0, 1-0 ja 
lopullinen voitto kirjattiin KAU-Petanquelle 9-7. 

Toinen alkulohkon peli pelattiin Turun 
joukkuetta vastaan (Meeri, Mirja, Ville ja 
Vesa). Ennakkoon oli tiedossa että 
maajoukkue pelaaja Mirja hoitelisi pitkälti 
heidän ammunta puoltaan ja Ville ja Vesa 
pyrkii lyömään kovaa painetta kovilla 
asetuksilla. KAU-Petanquen suunnitelma oli 
painestaa Eijan asetuksilla vastustaja 
ampumaan ja tarvittaessa vastaamaan 
vastustajien huippuasetuksiin Markon 
ammunnoilla. Tämä tepsikin hyvin ja 
käytännössä Markon kaksi ammunta kuulaa 
riitti siihen että niin Eija, kuin Paula ja Allan 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=433691


saivat asettaa laadukkaita asetuksia ja poimia 
pisteet kotia. Kerran otettiin yhdessä päässä 
jopa kuusi pistettä. Jatkosnadeille edennyt peli 
kirjattiin KAU-Petanquen voittoon 13-4 ja 
Jatkopaikka A-finaaliin sinetöityi myös. 

Alkulohkon viimeisessä pelissä kohtasivat 
puhtaan pelin joukkueet eli KAU:n 
vastustajaksi tuli Loimaan joukkue, joka oli 
ennakkoon yksi koko turnauksen voittaja 
suosikeista. Joukkueessa pelasivat Sanna, 
Minna ”Epo” ja Arto. Kotikentän tuntemuksella 
Sanna ja Minna olivat erittäin varmoja 
asettajia ja aina varma yleispelaaja Epo saa 
vielä tuekseen Suomen kirkaimpiin Petanque 
pelaajiin ja moninkertaiseen arvokilpailu 
edustajaan kuuluvan Arto Stenbergin, niin 
menestys tällaisessa kilpailussa on selviö. 
Päätimme kuitenkin lähteä täysillä 
haastamaan heitä ja aivan edellisen pelin 
taktiikan siivittämänä. Kaksi pitkää peliä alla ja 
lyhyt tauko alkoi hiukan painamaan, mutta 
veimme kunnialla pelin lävitse. Onnistumisia 
oli käytännössä yhtä paljon kuin 
epäonnistumisia, tasainen peli ei vain riittänyt 
kovaa nelikkoa vastaan ja rutiinilla 
Loimaalaiset veivät voiton 6-13. Peli oli silti 
tasoltaan kohtuullista meiltä ja pienen 
tauotuksen ja energia tankkaamisen kautta 
jatkettiin hyviä finaalipelejä kohti. 

A-finaalin ensimmäisellä kierroksella ja niin 
sanotussa kuoleman pelissä kohdattiin 
ennakkoon toinen ennakkosuosikki Loimaan ja 
Uotilan muodostama joukkue. Joukkueessa 
pelasivat UTU:n veteraanisarjojen 
ykkösporukan pelaajat Riitta ja Juhani. Toinen 
puolisko olikin sitten piinkova Seija ja Seppo, 
jotka eivät yleensä häviöitä tunne ja marssivat 
turnausvoitosta voittoon. On se vaan 
myönnettävä pitkään sivusta seuranneena että 
Seppo on Suomen tasaisin ja varmin pelaaja 
(poikkeuksia lukuun ottamatta). Taktiikamme 
loimme alkulohkojen pelifiiliksen pohjalta lähes 
samoin kun aikaisemminkin. Koska 
vastustajalla Riitta ja Seija hoitivat asetuksen 
ja Juhani ja Seppo ampumisen, niin 
ajatuksena olikin pelata vähintään 4-5 hyvää 

asetusta, jolla saamme ammunta kuulat pois 
ja paineet vastustajan asetuksille. Vastustajan 
asetuksien voittaminen olikin sitten Markon ja 
Allanin tehtävä. Onneksi Loimaan kentät ovat 
haastavat asettaa ja näin ollen ammunnan 
laadukkuuden merkitys kasvaa. Ottelu lähti 
aivan käsikirjoituksen mukaan käyntiin. KAU:n 
Eija ja Paula asettivat huippu asetuksia ja 
Loimaan ampujat poistivat. Pienoisen tuurin 
myötä Loimaa siirtyi kahdessa päädyssä 0-2 
johtoon, mutta sitten alkoi KAU:n todella 
komea pelaaminen. Kierroksen omista kuulista 
6-8 täydellistä onnistumista, joista Marko 
ampui 100% tarkkuudella pelin alkupuoliskon, 
tämä siivitti KAU:n 9-2 johtoon. Olihan siinä 
KAU:n porukalla jo katkaisun paikkakin 
tilanteessa 7-2, yksi sisällä ja kädessä 5 
kuulaa, näiden kaikkien asetuksella noin 50cm 
snadista, niin peli poikki. Mutta kentän 
vaikeudesta kertoi se että näistä viidestä 
onnistui tällöin tasan yksi kuula (20%). Mutta 
peli päättyy vasta kun se on loppu. 
Vastustajalta oli jo luottamus voitoon mennyt 
ja pelikellokaan ei auttanut meitä. Marko 
pystyi pelastamaan kerran tilanteessa jossa 
vastustajan yksi kuula oli syönyt meiltä kaikki 
muut paitsi ampujan kuulat. Hetken 
keskittyminen ja viileä snadin ammunta ulos 
pelasti joukkueen. Varsinaisen peliajan 
viimeisessä päädyssä vastustaja siirtyi 
ensimmäisen kerran alunjälkeen 9-10 johtoon. 
Taktiikkana Markolla olisi ollut että jos KAU-
Petanquella olisi ollut johto ennen viimeistä 
jatkosnadia, olisi hän tullut ampumaan 
kummankin kuulan turvin snadia ulos! Tätä 
tilannetta ei kumminkaan saatu, vaan kovan ja 
tasaisen väännön ratkaisi toisiksi viimeinen 
kuula, upea Seijan asetus noin 10cm tilaan ja 
voitto vastustajalle kirvelevästi 9-11. 

KAU-Petanquen sijoitusottelut jatkuivatkin 
sijoista 5.-8. Seuraavana kohdattiin MAP 
Räimeen nuoriso joukkue, joka koostui 
kahdesta juniorimaajoukkueen pelaajasta 
Jonnasta ja Tiiasta. Tavallaan kahdella 
pelaajalla oli heiltä myös KAU-Petanquen 
edustus siis Tiialla ja Jyrkillä. Neljäs pelaaja oli 
Mika. Alku oli MAP:n näytöstä, kun Karkkilalla 



ei mikään onnistunut. Tilanne oli 1-8 ja 
tukalassa tilanteessa Marko päätti otta riskin 
ja pelastaa katastroofi päädyn ampumalla 
snadin ulos ja saamalla joukkueelle vielä sen 
yhden kuuluisan mahdollisuuden. Tämä 
onnistui ja takaa-ajo käynnistyi odotetusti. 
Hetki pelattu ja KAU johti 10-8 tämän jälkeen 
tilanne oli erittäin tasainen. Loppu ratkesi 
ammuntaan, Markolla oli kaksi kuulaa kädessä 
ja pelkkä poisto riittäisi. Ensimmäinen kuula 
lähti ja sipaisu kohde kuulaan takasi poiston ja 
voiton 13-12. 

Illan viimeinen peli oli paikallisjoukkuetta 
vastaan ja panoksena A-finaalin 5. tai 6. 
Vastustajan muodosti kokeneet pelaajat Tuija, 
Päivi, Kari ja Matti. Vastustajat söivät meidät 
elävältään, vaikka Tuija yrittikin suklaalla 
lahjoa meidän ampujaa ottelun alussa. Tilanne 
oli nopeasti heille 0-10. Taasen aloitettiin kiri 
ja viimeiselle jatkosnadille lähdettiin 5-10 
tappio tilanteessa. Markon poisto ammunta 
lipsahti ja snadi ulos, pääty 0-0 ja lopputulos 
5-10 vastustajalle. 

Lopullinen sijoitus KAU-Petanquella oli siis 
hienosti A-finaalin 6. Voiton vei saman 
alkulohkon Epon joukkue! 

Sijoitukset: 

A-sarja: 
1. Minna, Sanna, Epo, Aatu (LOI) 
2. Pirjo, Taru, Ilpo, Petri (KOP) 
3. Ritva, Pirjo, Pekka, Markku (LOI) 
4. Seija, Riitta, Seppo, Jussi (LOI/UTU) 
5. Tuija, Päivi, Matti, Kari (LOI) 
6. Paula, Eija, Allan, Marko (KAU) 
7. Sirkka, Jaana, Esko, Urpo (LIN) 
8. Jonna, Tiia, Jyrki, Mika (MAP) 
 
B-sarja: 
1.Maire, Pirkko, Tarmo, Mikko (KOP) 
2. Pirjo, Päivi, Asko, Reima 
3. Mirja, Meeri, Ville, Vesa (TUR) 
4. Maarit, Seija, Joni, Raimo (PHN) 
5. Leena, Katariina, Olavi, Vesa (UTU) 
6. Anneli, Ulla, Jouni, Pekka (KIS) 

7. Annikki, Tuula, Matti, Pentti 
8. Arja, Arja, Seppo, Markku 

Turnaus oli saatu hienosti päätökseensä ja oli 
kiitoksien aika. Ei ole ihme että Loimaa on yksi 
Suomen parhaista Petanque kaupungeista. 
Puitteet olivat todella hienot ja laadukkaita 
pelaajia on paljon. Isot kiitokset kilpailujen 
organisaattoreille eteenkin Epolle. Oli kiva 
käydä teillä ja tullaan varmasti myös 
uudelleen. 

 

Pyhäinpäivän Seka Duppeli 

  

 
Hopea joukkue Eija ja Marko 

 

 
Kilpailun neljä parasta paria. 4. Ville ja Tiia 



Pyhäinpäivää eli Halloweeniä vietettiin 
2.11.2013 Loimaan Petanquehallilla kilpaillen 
sekaduppelin merkeissä. Paikalle oli saapunut 
ns. tupa täyteen eli 24 joukkuetta 13 eri 
seurasta. Paikallisia Loimaan joukkueita oli 
kilpailussa mukana 8 kappaletta. KAU-
Petanque oli myös mukana hienolla 4 
joukkueen panoksella ja kahdella seka 
joukkueella. 

Joukkueet jaettiin neljään eri lohkoon, joissa 
kaikissa oli siis 6 joukkuetta. Lohkojen kaksi 
parasta selvitti tiensä A-finaaliin, lohkojen 3. ja 
4. saivat osallistumisoikeuden B-finaaliin 
erilliseen kilpailuun ja loput tippuivat jatkosta, 
jollei joku lohkon 3. tai 4. luovuttaisi 
paikkaansa. 

A-Finaaliin pelasivat puhtaalla viiden ottelun 
voitolla Eija Suominen (LIN) ja Marko 
Taipalvesi (KAU) (11-5, 13-7, 13-1, 11-10 ja 
13-6), sekä Tiia Salo (KAU) ja Ville Punta 
(HBY). 

B-Finaaliin pelasivat ja parhaiten siellä 
pärjäsivät Paula ja Allan Degerstedt (KAU) 
sijoittumalla B2 ja lopullinen sijoitus 10. 
Toiseksi parhaimmasta sijoituksesta B-
Finaalissa Karkkilalaisista vastasi Raili Varalahti 
ja Taito Pietilä sijoituksen ollessa B4 eli 12. 
Raili Pietilä ja Reijo Suominen pelasivat B-
Finaalin B8 eli 16. Paula Kiiveri ja Erkki 
Saarinen karsiutuivat alkulohkojen jälkeen. 

A-Finaalissa Tiia ja Ville pelasivat hienon 
sijoituksen ollen 4. ja Eija ja Marko pelasivat 
puhtaasti finaaliin asti jossa päivän 
ensimmäinen ja ainoa tappio Pirjo Kiviselle ja 
Markku Niemiselle takasi hienon sijoituksen 2. 

Päivä oli pitkä ja kaikkien 8 ottelun 
keskittymisen johdosta en hirveästi pysty 
kommentoimaan kuin omia otteluita ja 
kirjoitankin pienen katkelman omasta 
pelipäiväkirjasta, Eijan kanssa taistelu hienosta 
2. tilan tuomasta pelipäivästä... 

... Alkulohkossa meidät oli arvottu sellaiseen 
joukkoon, joka muodostui meidän lisäksi 
kahdesta Loimaan paikallisesta joukkueesta, 
yhdestä KAU-petanquen joukkueesta (Raili V 
ja Taito), Yhdestä Valkeakosken joukkueesta 
(Pirjo Saarela ja Ilpo Vuorinen), sekä yhdestä 
joukkueesta jonka edustusta en tuntenut. 
Käytännössä ainoastaan kahdesta joukkueesta 
tiedostin heidän vahvuutensa ennen 
kilpailupäivää. 

Ensimmäisessä pelissä kohdattiin 
ensimmäinen Loimaan joukkue, jonka mies 
pelaajan Jukan ? olen joskus nähnyt pelaavat. 
Tiesin hänen ampuvan laaka ammuntoja, 
joten epäilin että hän toimii joukkueen 
ampujana ja nainen asettaa. Tämän pohjalta 
lähdettiin Eijan kanssa rakentamaan 
suunnitelmaa. Koska oli kyseessä 
ensimmäinen peli ajattelin että laitetaan kaikki 
rauhassa kuntoon 6-7m pelimatkalla Eija 
asettaa ja minä ammun. Eka kierros olikin heti 
mitä suunniteltiin 4-0 johtoon ja peli 
täydellisesti hallussa. Hyvä vire katosi kyllä 
yhtä nopeasti kuin tulikin ja haave helposta 
voitosta kuihtui. Peliaika 50min pelattiin 
täyteen ja jatko snadin jälkeen voittomme 
kirjattiin 11-5. Kaksi viimeistä hyvää päätyä 
meille 2-0 ja 2-0 oli ne ainoat 
valonpilkahdukset alun jälkeen. 

Toisessa pelissä kohdattiin kiven kovat 
Valkeakoskelaiset Pirjo ja Ilpo. Alkulohkon 
nimien perusteella kaavailin että jatkoon 
pääsyn ennakkosuosikin viittaa pitävät juuri 
Pirjo ja Ilpo. Vahvuudet vastustajasta 
tiedettiin ja tunnettiin eli sen mukaan 
lähdettiin pelaamaan heitä vastaan. Aika 
nopeasti tuli selväksi että lyhyt peli tulisi 
puremaan ja 7-0 meille Eijan kanssa takasi 
hyvän asetelman loppua silmällä pitäen. Aikaa 
oli tarkastella peliaikaakin ottelun tiimoilta, 
mutta selkeä voitto kirjattiin meille 13-7. Oma 
peli oli hyvin uomissaan ja tieto siitä että 
pystyttiin pelaamaan pitkääkin peliä hyvin, 
helpotti myöhempää pelistrategian luomista. 



Kolmannessa pelissä kohdattiin oman seuran 
pelaajat Raili V ja Taito. Jos kaksi ensimmäistä 
peliämme jouduttiin pelaamaan sellaisella 
vaikealla kentällä, josta puuttui ns. hiekkaa, 
niin nyt saatiin kenttä jossa sitä oli tarvittava 
määrä. Ammunta helpottuu huomattavasti, 
kun alustassa on hiekkaa enemmän ja pelkät 
poistot saavat kaverikseen myös paljon 
jättöjä. Tämä olikin meidän alkulohkon paras 
ja nopein peli, jossa kaikki pelin osa-alueet 
olivat Eijan ja minun kontrollissa. Eija paineisti 
vastustajan huippu asetuksilla ja tarvittavat 
poistot heitin itse. Kun vastustajan kuulat 
olivat alhaalla, niin Eija asetti tarvittavat 
pisteet ja hyvinkin nopeasti taululla oli lukemat 
13-1. Jos ammunnoissa heitin 1-2 hutia koko 
kierroksen aikana, niin sama prosentti oli Eijan 
asetuksissa. Huippu peli meiltä, sääliksi kävi 
vain että häviävänä puolena oli seurakaverit. 
Tälläisiä pelejä tule juuri silloin kun pystyy 
pelaamaan täysin rennosti ilman huolta ja 
valitettavasti yleensä seurakavereita vastaan 
peli on sillä tasolla. Nyt se vain pitäisi osaa 
muuttaa muitakin vastaan samanlaiseksi. 

Neljännessä pelissä kohtasimme paikallisen 
Loimaan toisen joukkueen Eila Nummilan ja 
Ossian Lindmanin (Sepon isä!). Aikaisempaa 
kokemusta ei pelaajista ollut, mutta pieni 
vakoilu oman pelin ohessa takasi sen tiedon 
että Eila ampuu ja Ossian asettaa. On 
sanottavakin että Ossianin asetukset olivat 
todella korkealaatuisia ja huonon asetuksen 
jälkeen hän osasi parantaa heittoa tarpeeksi 
aina seuraavaa silmälläpitäen. Pääsimme heti 
alussa hyvään lentoon Eijan kanssa ja kun 
peliaika oli loppu, niin viimeiseen snadiin 
lähdettiin 11-7 meidän johdossa. Ajateltiin että 
kyllä se riittä, kun vain heitetään pääty ja 
kätellään. Mutta niinkuin aina tässä vaiheessa, 
tällaisilla ajatuksilla ei kaiva kuin hautaa 
itselleen. Meidän huonot asetukset ja 
ammunnat takasivat vastustajalle suoran 
voiton paikan, puhumattakaan tasuri tilannetta 
ja tällöin yhden jatkolisäsnadin ratkaisua. 
Panoksenahan oli koko lohkon voitto, eli oli 
tärkeää voittaa tämä peli. Jos meillä oli huono 
pääty, niin eipä vastustajakaan onnistunut 

odotetusti ja saivatkin vain 3 pistettä 
viimeisestä päädystä, joka ei riittänyt. Neljäs 
voitto meille lukemin 11-10. 

Alkulohkon viimeisessä päädyssä, kohtasimme 
tuntemattomaksi jääneen vastustajan. Jos 
ymmärsin oikein, niin vastustajat olivat nuoren 
Loimaalais naisen Katariina Mäkelän 
vanhemmat. Ei siis salkkareiden Katariina 
Mäkelän. Aikasemmin en muista heitä 
kohdanneen pelirintamalla. Strategia luotiin 
Eijan kanssa aivan samanlaiseksi kun päivän 
aikaisemmissa otteluissa ja hyvinhän se meni. 
Jatkosnadille mentiin ja voitto 13-6 meille. 
Näin oli puhdas peli alkusarjan jälkeen 5/0. 

Ns. kuolemaan peliin odotettiin tietoa 
vastustajasta. Vastaan saatiin aina vaaralliset 
Anu ja Jari Santaluoto. Peli-idea heillä on että 
Anu ampuu laaka-ammuntoja ja Jari asettaa 
hyvällä tarkkuudella. Näin ollen pitikin yrittää 
asettaa aina asetukset ykköseksi, mutta 
piilottaa ne toisien kuulien taakse, jotta Anun 
olisi vaikeampi ampua niitä. Samoin Jarin 
asetusvarmuuteen pitää saada särö 
ampumalla ne samantien pois ja mieluusti 
jonkinlaisella jätöllä. Kuula ylivoima olisi myös 
tärkeä, sillä vastustajan epävarmuus kasvaa 
ottelun myötä jos saa itsellään pidettyä ns. 
viimeiset kuulat. Alku olikin meiltä jälleen 
100% peliä ja onnistumiset ruokkivat meidän 
omaa peliä ja söi sopivasti vastustajaa. 7-0 
tilanteessa katseltiin taasen kelloa ja eiköhän 
se jo pitäisi oppia jättää tekemättä, kun joka 
kerta peli sekoaa hiukan. Nyt pystyttiin 
kumminkin kokoamaan itsemme ja loppujen 
lopuksi voitto meille 13-7 ja varmuus siitä että 
tänään pelataan mitalleista. 

Välierässähän ei enään helppoja vastuksia 
olekkaan, eikä siellä kuulu ollakkaan. Meille 
arpa heitti vastustajaksi Tiia Salon (KAU) ja 
Ville Punnan (HBY). Villehän voitti tänä 
vuonna Yleisen SM-kultamitallin juuri 
ammunnassa ja on tällä hetkellä yksi Suomen 
terävimmän kärjen pelaajista yleisellä tasolla. 
Tiia taasen nostaa tasoaan kokoajan ja 
nuoresta iästään huolimatta alkaa olemaan 



vaarallinen pelaaja Suomen tasolla. Varsinkin 
Villen läsnäolo joukkue toverina rauhoittaa 
Tiian pelin hyvälle tasolle. Vastus oli siis 
kivenkova ja heidän voittamisensa vaatisi 
kovaa ja onnistunutta peliä ja pelistrategiaa. 
Lähdimmekin pelaamaan suhteellisen lyhyttä 
peliä aluksi, joka takasi sen että Villen 
onnistuneet ammunnat siivittivät heidät 0-3 
johtoon. Tästä ei hämmennytty, vaan 
lisäsimme tarkkuutta omaan peliin ja 
tasoitimme tilanteen 3-3. Pelin kulku oli se 
että välillä toinen meni johtoon ja toinen ajoi 
kiinni ja meni ohi aina tilanteeseen meille 10-
7. Peli oli erittäin korkealuokkaista ja tasaista. 
Tilanteista kertoo myös se että Markon kolme 
jättö ammuntaa ei takanut edes kyseisen 
päädyn voitto, vaan myös Eijakin joutui 
ampumaan kahdella kuulalla saman päädyn 
aikana ja myös valmentaja Jyrki Salolta kysyin 
pelin jälkeen Tiian ja Villen peliprosentit, 
niidenkin olessa keskiarvossa 60% ja 63,3% 
niin kertoo ne pelin kovuudesta. 10-7 
tilanteessa meille tuli se pelin ns. BlackOut. 
Tiia oli asettanut hyvän ykkösen 10cm 
snadista pelietäisyyden ollessa n. 6,8m. Marko 
ampui kaksi hutia yrittäessään poistaa 
ykköstä. Tämän jälkeen Eija yritti asettaa 
kaikilla kolmella kuulalla, joko lukkoa tai 
paineistaa tila mahdollisimman pieneksi. 
Epäonnistumisien jälkeen olikin päätettävä 
poistaa piste tai yrittä kuristaa väkisin lukko 
Tiian ykköseen. Meidän paras kuula oli 40 cm 
snadista kello 9. Marko päätti asettaa ja 
onnistui heittämään lukon Tiian kuulaan, 
mutta hyvällä pelillä vastustajalle oli annettu 
katkaisun paikka. Ville ensimmäinen kuula 
avasi lukko tilanteen, mutta samalla se työnsi 
oman kuulan 5. tai 6. eli käytännössä peli ei 
tulisi ratkeamaan vielä. Toisella kuulalla Ville 
ampui meidän ykkösen pois niin että samalle 
se kontrasi snadin ulos ja heille kolme pistettä. 
Tilanne 10-10. Tämä pääty olikin sitten 
vastakohta, Eija asetti hyvän paineen 
asetuksillaan ja Marko poisti yhden 
onnistuneen vastustajan heiton. Kun Villen 
kaksi ja Tiian yksi ohi ammunta sekä Tiian 
lyhyeksi jääneen asetuksen jälkeen takasivat 
ne Eijalle ja Markolle voiton mahdollisuuden. 

Markolla kaksi kuulaa ja kummatkin piti saada 
sisään etäisyydelle noin 40cm snadista yhden 
etukuulan ohitse. Marko asetti kummatkin 
kuulat oikeasta linjasta snadille ja tämä takasi 
kolme pistettä ja pelin voiton 13-10. 

Finaalissa vastustajaksi tuli Pirjo Kivisen ja 
Markku Niemisen joukkue. Takki olikin sitten 
aivan tyhjä ja tuntui kun finaaliin pääsy olikin 
riittävä suoritus. Yleisöstäkään ei enään ollut 
tukea, koska kaikki muut olivatkin jo 
kotimatkalla. Finaalissa alku lähti huonosti 
käyntiin ja onnistumiset olivatkin tipotiessään. 
Lopullinen ”rusahdus” saatiin pelin puolessa 
välissä ja Markku ja Pirjo kävelivät suvereeniin 
voittoon 0-13. 

Näin oltiin saatu pelattua mielenkiintoinen ja 
antoisa kilpailupäivä. Liikkeelle lähdettiin heti 
seitsemän jälkeen aamulla ja samassa 
parkkiruudussa oltiin hiukan yli yhdeksän 
illalla. Kyllä kelpasi sen jälkeen lähteä 
saunomaan ja uimaan piha-altaaseen ( veden 
lämpötila +5 astetta!). Kilpailun järjestelyt 
olivatkin hyvät, vaikka välillä piti pitää huoli 
siitä että pääsee heittämään oman pelinsä. 
Kiitos Loimaalaisille, KAU-Petanque kiittä ja 
kumartaa. Hallillanne nähdeen, kun meillä ei 
vielä omaa ole! 

Lopputulokset: 

1. A1 Pirjo Kivinen ja Markku Nieminen 
(LOI) 

2. A2 Eija Suominen ja Marko Taipalvesi 
(LIN/KAU) 

3. A3 Jonna Nietula ja Mika Nietula (MAP) 
4. A4 Tiia Salo ja Ville Punta (KAU/HBY) 

9.   B1 Minna Jokinen ja Eero Ravantti (LOI) 

 

 

 

 

 



Marrastrippeli Iittala 

 
Ilpo, Pipsa ja Marko 

9.11.2013 pelattiin Iittalan Isku-arenalla 
marrastrippeli. Osanottaja määrä oli rajattu 
16kpl kolmihenkis joukkueisiin. Kilpailu olikin 
varattu jo hyvissä ajoin täyteen ja viime 
hetken peruutuksiakaan ei tullut. Näin ollen 
saatiin pelata kilpailu täysillä neljän joukkueen 
kaavioilla. Paikalla oli kaikkiaan 15 eri seuran 
edustus ja KAU-Petanquen pelaajia oli 
kahdessa joukkueessa. Kummatkin joukkueet 
pelasivat hienosti A-finaaliin eli kahdeksan 
parhaan joukkoon. 

Marko Taipalvesi (KAU), Pirjo Saarela (KOP) ja 
Ilpo Vuorinen (KOP) A5. ja Jyrki Salo (KAU), 
Petri Mehtonen (KVP) ja Pekka Mehtonen 
(KVP) pelasivat sijoituksen A8. 

Voiton turnauksessa vei ennakkosuosikit 
Michel Simon-Bellamy (LOI), Seppo Lindman 
(LOI) ja Jari Eronen (RIE). 

Ote Markon pelipäiväkirjasta! 

... Lauantai aamu 9.11. Vettä ripotellut koko 
yön ja matka alkaa kohti iittalan Isku-Arenaa. 
Tien pinnan jäisyydestä ei tietoakaan, auton 
ulkolämpömittari näyttään +4 astetta kellon 
ollessa hiukan yli 7 aamulla. Taivalta tiedossa 
reilut 100km ja ensimmäinen aamun 
kahvipaussi odottaa Iittalan Shellillä. Tänään 
olisi vuorossa Marrastrippeli ja pelikavereiksi 

Iittalaan saapuu ystävät Valkeakoskelta, 
joiden kanssa ollaan yhdessä pelattu 
aikaisemminkin Pirjo ”Pipsa” Saarela ja Ilpo 
”Ipe” Vuorinen. 

Arvonta tuuri joukkueellamme oli suhteellisen 
myötämielinen tämän turnauksen osalta, 
mutta varjo puolena on se että minkä 
arvonnassa voitat aluksi, sen myöhemmin 
edestään löytää ja niin tänäänkin. Oli 
odotettavaa että pelaamme itsemme helposti 
jatkoon A-finaalin, kun näin vastustavan 
rosterin arvonnan jälkeen. Tätä tulee 
kumminkin kunnioittaa hyvin ja keskittyä 
huolellisesti peliin, sillä suurin riski onkin siinä 
että vastustaja tulee yllättämään altavastaajan 
roolissa joukkueemme. Itseäni vielä jännitti se 
ettei ole tullut paljon pelattua Isku-arenan 
alustalla, joka on hyvin liukaspintainen ja 
alespäin kaartuva, joten asetuksien kanssa 
tulisi olla erityisen tarkka. Päätimmekin 
alkulämmittelyn jälkeen lähteä pelaamaan 
kokoonpanossa jossa Ilpo ottaa 
ykkösasettajan roolin, Pipsa heittää 
välipelaajana ja Marko lähtee ampujaksi. 

Ensimmäinen peli olikin lohkon ennakkoon 
kovatasoisinta joukkuetta vastaan eli Tyrvään 
Eija-Liisa Leinoa ja Ari Saliniemeä, sekä 
Kalvolan Iskun Pekka Vilposta vastaan. Eija 
asetti, Pekka oli välissä ja Ari ampui oli heidän 
strategiansa. Peli lähti hienosti meidän osalta 
käyntiin ja kaikki osa-alueet toimivat hienosti. 
Ilpo löi hyvää painetta ja Marko ampui 
tarvittavat poistot vastustajan kuulista. Tuuri 
oli ainoa mikä pelistämme puuttui, jos Markon 
ammunta kontrasi jotain pois, oli se aina joko 
oman joukkueen kuula tai snadi siirtyi hieman 
vastustajalle. Mutta tämä ei häirinnyt 
joukkuettamme vaan tarvittaessa Pipsa hoiti 
hienosti paikot ja lopputulos meille oli selkeä 
13-4. 

Luottavaisena lähdettiin toiseen peliin, ei 
tarvinnut tehdä muutoksia kokoonpanoon, 
hiukan Banaania ja mehua, fiilis oli hyvä. 
Vastaan asettui minulle ennakkoon 
tuntemattomat pelaajat, jotka Isku-arenan 



metkut osasivat, kun siellä kerran 
harjoittelivatkin eli Oiva Rajala, Matti Hela ja 
Juhani Korkola. Siitä mihin oltiin jääty, niin 
jatkettiin. Onnistumis prosenttit olivat 
joukkueellamme hyvät ja selkeä 13-4 oli 
jälleen pikaisesti taulussa. 

Kahden pelatun kierroksen jälkeen olisi 
kuulunut olla tauko, mutta päätimme ottaa 
viimeisenkin pelin heti putkeen ja syödä 
tämän jälkeen pitemmän tauon ohessa. Eli 
pikainen energia tankkaus ja taas mentiin. 
Vastaan saatiin paikallisvastus joukkueella 
Raija Ilmen, Raija Mettälä ja Reijo Sainio. 
Vakuuttava peli jatkui meiltä, pientä 
kosmeettista huonoa tuuria lukuunottamatta, 
jossa vastustaja otti kerran 4 pistettä yhdessä 
päädyssä. Ironisinta oli se että viimeisellä 
kuulalla he siirsivät snadin omille 
takakuulilleen hiukan tahattomastikin ja me 
ammuimme kyseistä kasaa neljällä kuulalla. 
Kaikki meidän ammuntakuulat osuivat 
johonkin kasan kuulaan ja snadi siirtyi joka 
kerta heiton yhteydessä, mutta kertaakaan 
kasasta ei poistunut kuin oma pelikuula ja 
snadi pysyi sitkeästi kuulien keskellä pompien 
fliperimäisesti laidasta toiseen. Lopputulos oli 
meille kuitenkin 13-6 ja selkeä alkulohkon 
voitto puuhtaalla pelillä. 

Ruokailun ja pitkän odottelutauon jälkeen 
alkoi muidenkin lohkojen pelit valmistumaan ja 
kuten aina helpon alkulohkon jälkeen on 
yleensä luvassa kova kuoleman peli. Niin 
tänäänkin, Cupin ensimmäisellä kierroksella 
vastaan saatiin suurimmat ennakkosuosikit 
Michel Simon-Bellamy, Seppo Lindman ja Jari 
Eronen. Selkeästi näin joukkeessamme hiukan 
alakuloisuutta ja antautumisen merkkejä, 
mutta loimme hyvää taisteluhenkeä peliin ja 
lähdimme tosissamme haastamaan heitä. Ei 
anneta heille mitään ilmaiseksi. Alku olikin 
vastustajalta aivan uskomattoman hienoa 
peliä, kaikki onnistui heiltä ja mekään emme 
pelaneet huonoa peliä, mutta tulostaululla oli 
tulos 0-7. Moni antautuisi tässä vaiheessa, 
varsinkin kun asetus ei onnistunut 
seuraavassakaan päädyssä. Ainoaksi 

mahdollisuudeksi tilanteessa jossa vastustajan 
kuula oli syönyt meidän neljä ensimmäistä 
johtaen edelleen, päätti Marko yrittä pelastaa 
päädyn ja ampua snadia ulos. Tämä suoritus 
onnistui ja antoi heti hienosti uutta energiaa 
peliin ja seuraavasta päädystä otimmekin heti 
kerralla kolme pistettä. Taisteltiin, mutta vielä 
se ei ihan riittänyt. Peli oli hyvää tasoa ja 
haaste oli heitetty. Lopputulos vastustajalle 5-
13. Näin tipahdimme neljän parhaan joukosta 
ja ottelimme sijoituksista 5.-8. 

Seuraavana Cupissa vastaan asettui meille 
jälleen viimeaikaiset tutut Porista Seija 
Vaarala, Maarit Flinck-Soini ja Tiina Rosnell. 
Tähän peliin päätettiin taas lataa kaikki ja 
otetaan paras mahdollinen loppusijoitus 
turnauksesta mikä voidaan eli 5. tila. 
Kokoonpanoon emme tehneet muutoksia, 
koska tarvetta ei havaittu. Peli lähti meiltä 
upeasti ja jo hetkessä taululla oli johto 
asemamme 8-0. Vastustaja rimpuili vielä 
hetken, mutta lopun tasaisuus kääntyi meille 
ja lopputulos 13-8 kirjattiin taululle. Näin olle 
pikkufinaalin otatus sijasta 5.-6. oli edessä. 

Viimeisessä sijoitus pelissä kohtasimme päivän 
ensimmäisen vastustajamme. Eija, Ari ja 
Pekka olivat raivaneet tiensä myös meitä 
vastaan ja panoksena olisi siis A-finaalin 5. 
tila. Peli oli aamun kaltainen, ei liiemmin 
eronnut mitenkään, jopa lopputulos oli sama 
meille 13-4. 

Turnauksen hieno sijoitus A5. oli plakkarissa ja 
kuudesta ottelusta voitettiin 5 hävittiin 1, 
mutta ironisinta on häviö tulikin taas siinä 
pahimmassa kuoleman pelissä. Silti ollaan 
tyytyväisiä päivään ja helpon roolituksen 
johdosta pelipäivä sujui leppoisasti kaikkien 
pelaten omalla, hyvällä asenteella ja taidoilla. 
Kiitokset Pipsalle ja Ipelle otetaanhan taas 
uusiks... 

 



Kuusankosken Veteraani 

Duppeli 

 Keskellä viikkoa, keskiviikkona 13.11. 

Kuusankoskelle kokoontui 18 
veteraaniduppelijoukkuetta ympäri Suomen. 
KAU-Petanquelta kilpailuun osallistui kaksi 
joukkuetta. 

Alkukierroksilta finaaliin pelasivat Paula Kiiveri 
ja Erkki Saarinen sijoituen loppujen lopuksi 
hienosti sijalle 5. 

Toinen joukkue Taito Pietilä ja Allan 
Degerstedt putosivat alkukierroksien jälkeen. 

Jatkossa ei pelattu kuin yksi finaali 8 
joukkueen kesken. Tällä kertaa voiton poimi 
Anjalankosken joukkue Kai Aalto ja Matti 
Manninen. Onnittelut voittajille! 

 

Satalaatta Yleinen Duppeli 

  

 
Voitto Marko ja Kai 

 
Finaali vastus Jouni ja Erkki 

 

 

Lauantaina 16.11.2013 kokoontui Sastamalan 
Petanque arenalle joukko pelaajia ympäri 
Suomen. Paikalle oli saapunut 16 
duppelijoukkuetta 10:stä  eri seurasta ja 
kilpailuna oli perinteikäs Satalaatta duppeli. 
KAU-Petanquesta oli matkaan lähtenyt Marko 
Taipalvesi, joka pelasi ystävänsä Kai Aallon 
Anjalankoskelta kanssa. Joukkueet olivat 
arvottu 4 lohkoon ja peluutus tapahtui kenttiä 
kierrättämällä. Tämä takasi myös pitkiä 
taukoja, jolloin pystyi suorittamaan jokainen 
oman energia tankkauksen. 

Kai ja Marko pelasivatkin omassa lohkossaan 
kohtuullisen hyvin voittaen sen. Yksityiskohdat 
myöhemmin Markon pelipäiväkirja otteesta. 
Cup pelit menivät myös hyvin ja pari pelasi 
hienoon turnausvoittoon kukistaessa selkeästi 
13-2 finaalissa Kalvolan iskun Jouni Sinkkosen 
ja Tyrvään Erkki Poralin. 

Lopputulokset: 

A-finaali 

1.Kai Aalto,Marko Taipalvesi 
2.Jouni Sinkkonen, Erkki Porali 
3.Juhani Hirvonen, Pekka Suominen 
4.Seija Vaarala, Maarit Flink-Soini 
5.Arto Stenberg, Jani Mäkinen 
6.Pasi Lilja, Keijo Höylänen 
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7.Ilpo Vuorinen, Jukka Salonoja 
8.Mikko Siren, Teuvo Pajuoja 

Ote Markon pelipäiväkirjasta: 

Päätettiin tuossa syksyn kynnyksellä Kaitsu 
kanssa että pelataan yhdessä jokin turnaus. 
Saatiin pelipaikka Sastamalan perinteiseen 
Satalaatta kilpailuun. Pelimuotona oli siis 
yleinen duppeli ja tavoitteenamme oli mennä 
ns. ”päätyyn asti!”. Pelipaikalle saavuttiin puoli 
kymmenen maissa aamulla, matkaa oli takana 
reilut 120km. Alkulämmittelyt ja sen jälkeen 
pelaamaan. Ensimmäinen pelikierros oli heti 
meillä huili. Peliaikana oli kilpailussa 45min + 
2 snadia. 

Ensimmäiseksi vastustajaksi saatiin paikalliset 
Tyrvään pelaajat Pasi Lilja ja Keijo Höylänen. 
En aikaisemmin ollut heitä vastaan heittänyt 
eli ennakkoon ei ollut minkäälaisia odotuksia. 
Päätimme lähteä taktiikalla Kaitsu asettaa ja 
minä hoidan ammunta puolen. Peli lähti 
käyntiin kuin unelma johdettiin suht nopeasti 
9-0 ja todettiinkin että se riittää. Liekö 
vastustaja vapautunut tästä heidän häviö 
tilastaan niin paljon että yht äkkiä heidän 
ampujansa löysikin hurmio tilan eikä 
ampunutkaan odotetusti huteja, vaan pelkkiä 
osumia. Tilanne tasottui pahasti ennen jatko 
snadeja 10-8 tilanteeseen ja kun jatkosnadit 
meni 1-2 vastustajalle, niin kirjattiin voitto 
meille niukasti 11-10. 

Toisessa pelissä kohdattiin Porin naisheittäjät 
Kirsi Kuusijärvi ja Tiina Rosnell. Liekö 
ensimmäisen pelin lopun takeltelu tuottanut 
tulosta ja petrattiin oman pelin tasoa 
huippuunsa. Tästä joutuivat sisaijkärsijöiksi 
Kirsi ja Tiina. Lopputuloksen ollessa meille 13-
0, niin se ei kerro pelin kokonaiskuvaa 
vastustajan pelistä. Hekin pelasivat 
kohtuullisen hyvin, mutta joskus se ei riitä 
edes yhteen pisteeseen. 

Kolmannessa pelissä kohtasimme Tampereen 
KooVeen pelaajat Matti Lehtimäen ja Pentti 
Mehtosen. Meille pelissä ei ollut panosta sillä 

olimme varmistaneet lohkovoiton jo ennen 
viimeistä peliä. Tässä pelissä kokeilimme 
kahden päädyn ajan vaihtoa että minä asetan 
ja Kaitsu ampuu. Palasimme takaisin 
alkuperäiseen ja tässä pysyimmekin 
loppupäivän ajan. Turnauksen ensimmäinen 
tappio lukemin 10-13. 

Cupin ensimmäisellä kierroksella vastaan 
asettui kilpailun ennakkoon pahin kaksikko. 
Kuoleman peli oli siis jälleen edessä ja 
kovimpana mahdollisena. Vastaan asettui 
Tyrvään Jukka Salonoja ja Valkeakosken Ilpo 
Vuorinen. Alun kiireys kostautui meille ja 
kentällä suoritettava alkulämmittelyä emme 
pystyneet heittämään laisinkaan. 
Ensimmäisessä päädyssä huonot 
asetuksemme joka kuulalla takasi vastustajalle 
oivan ryöstönpaikan ja sen he käyttivätkin 0-4 
ensimmäisen päädyn jälkeen. Meidän fiilis oli 
aika alamaissa, mutta ei vastustajakaan meille 
kuoliniskua pystynyt antamaan, roikuimme 
pelissä vielä mukana. Varsinainen peliaika 
päättyi 6-8 häviö tilanteessa meille ja aikaa oli 
ainoastaan jatkosnadit ratkaista peli. Taistelu 
oli valtava ja tällä kertaa suoriduimme 
vastustajaa paremmin lopusta jatko snadit 
meille 3-0 ja tärkeän pelin voitto ansaitun 
taistelun jälkeen meille 9-8. 

Nyt oltiin täynnä virtaa ja valmiita 
taistelemaan koko turnauksen voitosta. Välierä 
vastustajaksi saatiinkin vastaamme toiset 
Porin naisheittäjät Seija Vaaralan ja Maarit 
Flinck-Soinin. Vastustaja oli myös pelanut 
vakuuttavan alkuturnauksen ja tiedossa olikin 
kovaa vääntöä. Peli oli alusta pitäen meidän 
kontrollissa, vaikka välillä Kaitsu omia 
murinoitaan siinä vieressä murehtikin. Ennen 
viimeistä jatkosnadia johdimme 8-3 ja 
käytännössä peli oli meidän, mutta niin kuin 
aikaisemminkin ollaan puhuttu Seijan yksi 
kuula söi meidän kaikki kuulat, koska 
lähdimme tyhmästi vain asettamaan. 
Ammunta oli kokoajan toiminut, emme olisi 
tarvinnut kuin kaksi ammuntaa poistoilla ja 
kättely olisi ollut valmis. Vaativaa 5 pisteen 



paikka tytöt ei kuitenkaan pystyneet 
käyttämään ja lopulta välierävoitto 8-6 meille. 

Finaalin alkaminen määrättiin välierän 
loppumisen jälkeen yhden pelikierroksen 
jälkeen eli noin tunnin tauko oli tiedossa. 
Joskus nämä tauot syövät hyvän fiiliksen 
pelistä, mutta tälläkertaa päätettiin ettei näin 
kävisi. Onneksi pystyttiin lämmittelemään 
tarpeellinen määrä ennen peliä ja taisto oli 
meidän puolestamme valmisalkamaan. 
Finaalissa vastaan saimme Kalvolan iskua 
edustavan Jouni Sinkkosen ja Tyrvään 
Petanqueta edustavan Erkki Poralin. Jounin 
vahvuudet ja heikkoudet tunsin, mutta Erkkiä 
vastaan en aikaisemmin ole pelanut. 
Uskoimme että Jouni pelaa ns. 
kakkospelaajana, ampuu tarvittaessa ja Erkki 
avaa heidän pelinsä. Me päätimme lähteä 
aivan normaalilla taktiikalla peliin, koska se oli 
koko päivän toiminut hyvin. Kaitsu oli kaivanut 
vielä yhden tason asetuksiin lisää ja ne 
tuottivatkin heti hyvän paineen vastustajalle ja 
ahdistivat heidät puhtaaseen asetuspeliin. Jo 
ensimmäisestä päädystä lähtien oli selvää me 
tulemme pelaamaan huomattavasti 
kovemmalla itseluottamuksella kuin 
vastustaja. Markon hyvä jättöammunta 
takasikin kolmen kuulan asetuksella heti 5-0 
johdon meille. Vastustaja ei tästä enää 
heränytkään vaan alistui lähes kokonaan. 
Muutaman pisteen menetys koko pelissä 
vastustajalle takasi suvereenisen murska 
voiton 13-2. 

Finaali peli olikin juuri sellainen kuin haluttiin. 
Itseluottamus hyvällä tasolla ja oma peli sitä 
mitä parhaimmillaan osataan. Kenellekään ei 
jäänyt jossiteltavaa. Tavoite täyttyi niin kuin 
alussa odotettiinkin. Nyt onkin aika viettää 
kilpailuista kahden viikon tauko ja keskittyä 
lajin kehittämiseen ja hallinnolliseen puoleen. 
Seuraavaksi kilpailumatkalle lähdetään 
isommalla porukalla Turkuun Heiskasen Perttiä 
moikkamaan... 

 

Veteraani Trippeli Loimaa 

 

 
A-finaalin neloset Paula, Asko ja Erkki 

Sunnuntaina 24.11.2013 pelattiin Loimaalla 
Vesikoskitalolla Veteraanien trippelikilpailu. 
Paikalle oli saapunut 10 joukkuetta, 4 eri 
seurasta. KAU-Petanquesta oli kilpailuun 
mukaan lähtenyt neljä joukkuetta. 

KAU-Petanquen parhaasta sijoituksesta 
vastasivat A-finaalin neljänneksi pelanneet 
Paula Kiiveri, Erkki Saarinen ja Asko Räsänen. 

B-finaalin voitto ottettiin sitten Karkkilaan Raili 
ja Taito Pietilän, sekä Pentti Heikkosen 
toimesta. B-finaalin pronssista kilvoittelivat 
myös KAU-Petanquen kaksi joukkuetta joista 
kolmannen tilan pelasivat Paula ja Allan 
Degerstedt sekä Alpo Kärkäs ja neljänneksi 
tällä kertaa jätettiin Raili Varalahti, Reijo 
Suominen ja Timo Lingman. 

Seuraava koitois onkin sitten Heiskasen Pertin 
kotitantereella Turussa 8.12.! 

Kuusakosken Kinkkuduppeli 

  

Sunnuntaina 8.12. Pelattiin Kuusankoskella 
perinteinen Kinkkuduppeli. Osallistujia oli 
paikanpäälle saapunut kaikkiaan 18 
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joukkuetta. KAU-Petanqueta edusti joukkue 
Paula Kiiveri ja Erkki Saarinen. 

Paula ja Erkki pelasivat hienosti itsensä 
jatkoon alkusarjasta ja sijoituivat lopuksi 
hienosti sijoille 7.-8. 

Tämän vuoden kinkut ja voiton kuittasivat 
yllättäen Petri Seppä ja Jari Eronen. 

 

Seuramatka 8.12. Adventti 

duppeli Turku 

  

Marko ja Harri sijoitus 4. 
 

 
Mitalistit Adventtiduppeli 2013 Turku 

 

 
”Jury” kokoontui 

 

 
Tauolla... 

 

 
Odotusta... 
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Eväät maistuivat... 

 

 

Joulukuun 8. päivä ja KAU-Petanquen 
seuramatka on Turkuun alkamassa. Matkalle 
ilmoittautui kaikkiaan 14 pelaajaa, joista 
muodostettiin seitsemän kovaa duppeli 
joukkuetta. Oli mielenkiintoista, mutta 
toisaalta mukava kasata joukkueiden 
kokoonpanot, sillä eipähän aikoihin ne ole 
syntynyt näin helposti ja kivuttomasti, eikä 
viime hetken poisjääntejä tarvinnut harmitella 
ja uudelleen järjestellä. 

Turussa meitä oli vastaan ottamassa Turun 
Petanque seuran ”Grand old man” Matti 
Halonen, joka kätteli koko autollisen pelaajia. 
KAU-petanquen lisäksi kilpailuun saapui 14 
muuta joukkuetta eli yhteensä 21 joukkuetta. 
Seuroja oli siis edustettuna Karkkilan lisäksi, 
Loimaalta, Uotilasta, Euralta ja isännät 
Turusta. Ja olihan paikalla yksi entinen 
Karkkilan pelurikin Pertti Heiskanen joka 
nykyään edustaa Turun Petanque seuraa ja oli 
saanut pelikaverikseen Ville Vartiaisen. Nyt 
olikin siis aika punnita Pertin taidot nykyisellä 
kotitantereellaan. 

Pelimuodoksi kilpailuun oli valittu Swiss-
systeemi, yksinkertaisella Buschold 
laskennalla. Tämä siis tarkoittaa sitä että 
loppulaskennassa voittojen jälkeen hyvitetään 
joukkueita pikkupisteiden osalta niissä 
tapauksissa jossa joukkueet ovat pelanneet 

kovempia joukkueita vastaan. Käytännössä 
tämä ei liiemmin vaikuta lopputulokseen 
vaikka pelattaisiin yksinkertaisin Swiss-
pelimuoto suoraan ja tällöin onkin pohdittava 
onko kyseinen muotoseikka edes 
tulevaisuudessa tarpeellinen. Busholdien 
laskennan vaikeus käsipelillä lisää 
huomattavasti riskiä sössiä kisajärjestelyt 
hyvinkin pahasti, toisaalta eipähän niitä 
kukaan pysty kyllä päässä tarkistamaankaan. 

Swiss pelimuodossa on erittäin vaikea seurata 
muita seuran joukkueiden yksittäisiä pelejä, 
siten kirjoitankin jälleen omista päivän 
otteluista. Pelikaverikseni sain Turkuun 
mukaan aina luotettavan Harri Lindforsin, 
jonka kanssa olen useamman hyvän 
turnauksen urani aikana pelanut. Nyt 
suurimpana arvoituksena olikin 
pelaamattomuus, koska tällä hetkellä 
kotipuolessa ei ole sisäharjoittelupaikkaa ja 
täten Harrilla on heitot todella vähässä ennen 
kilpailua. Toisaalta luotin siihen että Turun 
pehmeät ja helpot kentät sopivat hänen 
heitolleen ja näin ollen lähdin luottavaisin 
mielin kilpailuun tavoitteena mitallipelit. 

Swiss-kierroksia oli määrätty pelattavaksi neljä 
ja näin ollen pikaisesti laskin että kolme 
voittoa riittää varmaan jatkopaikkaan ja 
kahdella voitolla tarvitaan suuri lukemaisia 
voittoja ja tuuria. Kahdeksalle Swiss:n 
parhaalle oli jatkot A-finaaliin tiedossa ja loput 
pelaamaan jäännös-sijoituksista. Peliaika 
otteluissa oli 50min + 2 snadia. 

Ensimmäisessä ottelussa arpa heittikin meille 
heti oman seuran vastustajat Timo Aution ja 
Timo Lingmanin, jotka olivat ensi kertaa Turun 
hallissa pelaamassa. Ottelu ei alkanutkaan 
heidän kannaltaan häävisti. Harri avasi 
ensimmäisen snadin reunarajan läheisyyteen 
ja asetti ensimmäisen täydellisen etukuulan 
noin 20cm snadin eteen. Timot asettivat kaksi 
kuula ja ampuivat yhden niin että yksikään 
heidän kuulansa ei ollut vieläkään edes 
pelialueella ja vaikka he asettivat loputkin 
kuulat suojaksi, niin se ei meitä hidastanut, 



vaan otimme heti ensimmäisestä päädystä 6-0 
johdon. Peli oli näin ratkennut vastustajan 
epätoivoon. Loppupelin aikana Timoille yksi 
piste ja voitto meille 13-1. 

Toinen peli olikin sitten jo aivan eri 
planeetalta. Vastaan saatiin Meeri Käkelä ja 
Kari ”kakku” Randell. Varsinkin Randell pelaa 
todella kovalla tasolla kotikentällään ampujan 
roolissa. Meerillä on paketti hienosti kasassa, 
mutta vähäinen heittomäärä näkyy vielä 
otteissa, hyviä heittoja tulee paljon, mutta 
vielä tulee liikaa huonojakin. Peli alkoikin 
tasaisissa merkeissä avauspisteiden mennessä 
vastustajille (0-1 ja 0-1) tilanne 0-2. 
Kolmannessa päädyssä alkoi meillä peli 
kulkemaan ja 3 pistettä meille tilanne 3-2. 
Tilanteessa 6-4 meille tapahtui jonkinlainen 
notkahdus ja Randelin ammunnat takasivat 
heille 5 pistettä ja tilanne heille 6-9. Joillekin 
tämä olisi pelin sinetti häviölle, mutta laajan 
pelirutiinin omaava päätimme Harrin kanssa 
iske takaisin. Harrin hyvät asetukset takasivat 
sen että kahdella kuulallani kaksi poitoa takaisi 
meille kolmepistettä ja taasen kahdella huippu 
asetuksella saman kolme pistettä. Päätin 
lähteä ampumaan kuulat. Ensimmäinen lähti 
täydellä karolla jättöpaikalleen kolme sisällä. 
Toisellakin kuulalla poito ja jättö snadin 
läheisyyteen, 5 pistettä ja tilanne taasen 
meille 11-9. Tiesin että tämä suoritus saattaa 
takaa meille voiton sillä vastustajasta näki ja 
kuulikin kun jotain katkesi. vimeinen pääty 
odotetusti meille helposti 2-0 ja voitto 13-9. 
Voitto oli todella kova juttu tästä porukasta ja 
heidän kotikentällään. 

Kolmanteen peliin arpa hetti meille jälleen 
vastustajat Turusta Lassi Mäen ja Timo Pusa. 
Vastus jälleen erittäin kova. Lassi ampuu 
tehokkaasti ja Timo taitaa kotikentän 
asetukset. Lähdettiin otteluun samalla kaavalla 
ja mitään pelkäämättä. Peli alkoi meidän 
merkeissä hiukan oltiin kokoajan pisteissä 
edellä, mutta loppu aikaa kohti peli alkoi 
yskimään ja pisteet olivat vaikeita. Kaveri hiipi 
pikkuhiljaa rinnalle ja peliajan jälkeisellä 
toisella snadilla juuri pisteen ohitse. Häviö 

ikävästi 9-10 ja kaikki avoimena viimeiseen 
peliin. 

Neljännellä ja viimeisellä kierroksella vastaan 
saatiin Loimaalta Sanna Koski ja aina paha 
Eero ”Epo” Ravantti. Epo on kyllä Suomen yksi 
vaarallisimmista veteraani pelaajista, joka ei 
luovuta koskaan. Harrin kanssa saatiin unelma 
alku ottelulle, jossa Harri otti kolmella 
ensimmäisellä kierroksella hyvillä asetuksillaan 
Epolta kuusi ohiammunta kuula ja minä 
ammuin ja asetin tarvittavat pisteet johto 
meille (4-0,4-0 ja 2-0) 10-0. Mutta niinkuin 
aina, Epo oli tässä tilanteessa ärsytetty 
tappiinsa ja taistelu alkoi. Peliaika loppui 
tilanteessa 11-10 meille ja Epo pelaa 
täydellistä peliä. Meillä ongelmia asetuksessa 
ja viimeiset kuulat kokoajan vastustajalla. 
Mutta mekin tastelemme loppuun asti. 
Ensimmäisessä jatkosnadissa Sanna asettaa 
toisen kuulan kiinni snadiin ja onnistun 
ampumaan niin kuulan kuin snadin ulos tulos 
0-0 ja meillä edelleen johto. Viimeinen snadi 
lähtee. Epo epäonnistuu snadin heitossa ja me 
laitamme snadin 35 cm reunasta etäisyydeksi 
6,80-7,00m. Sanna avaa hyvällä etukuulalla 
klo 16 noin 40 cm. Harri asettaa yhden 
leveäksi oikealle kaksi pitkäksi taakse, ahdinko 
syvenee. Mietin mitä teen, jos asetan kolme 
hyvää niin Epo ampuu ne pois ja Sannalle 
avautuu mahdollisuus asettaa yksi voittopiste 
kahdella kuulalla. Päätän lähteä yrittämään 
kovaa suoritusta, ammun snadin ulos! 
Ensimmäinen kuula lähtee kiertämään ja ohi 
snadista. Toinen kuula lähtee tikkusuoraan 
kädestä ja nyt tiedän että se osuu, snadi 
takaseinässä ja peli meille 11-10. Erittäin kova 
voitto ja huikea ratkaisu tiukimmassa 
tilanteessa. Häviö olisi tiennyt jäännöspelejä. 
Nyt mentiin suoraan A-finaaliin Swiss 
sijoituksen ollessa 4. 

KAU-Petanquelta pelasi hienosti jatkoon kolme 
joukkuetta A-finaaliin sijoituksilla Harri 
Lindfors ja Marko Taipalvesi 4., Paula ja Allan 
Degerstedt 7. ja Alpo Kärkäs ja Teuvo Niemi 
8. 



Jäännöspeleihin eli B-finaaliin jäi pelaamaan 
Timo Autio ja Timo Lingman, Taito Pietilä ja 
Reijo Suominen, Raili Varalahti ja Raili Pietilä, 
sekä Tapani Juselius ja Asko Räsänen. 

B-finaalissa parhaan sijoituksen pelasivat 
finaaliin pelanneet Taito Pietilä ja Reijo 
Suominen. Valitettavasti kello oli rientäny jo yli 
19.00 ja oli aika palauttaa pikku bussi 
Karkkilaan, niin joutuivat he luovuttamaan 
finaalin ja jättäytymään B-finaalin toiseksi. 
Hieno suoritus silti! Muut joukkueemme eivät 
B-finaalissakaan menestyneet. 

A-finaalissa oli Cup kierrokset edessä ja niin 
sanottu ”kuoleman peli” edessä. Voitolla mitalli 
peleihin ja häviöllä sijoille 5.-8. Meille Harrin 
kanssa vastustajaksi pelasivat itsensä Swiss:n 
5. eli Terttu ja Veikko Ojaranta. Aina erittäin 
pahat Ojarannat, jotka eivät Turun kentiltä 
muualle lähde ja tuntevat ne paremmin kuin 
omat taskunsa. Tertun asetuksiin ollaan 
aikasemminkin kompastuttu ja Veikon 
laakaammunnat ovat Turussa taattu 
tavaramerkki. Nyt olikin jotain vialla, Terttu 
”aina lipulla” ei asetus onnistunutkaan, vaan 
Harri vei häntä aivan kuusi nolla ja minä 
ammuin tarvittavat poistot, niin tilanne oli 
meille kolmen päädyn jälkeen 10-0. Yksi pieni 
tilastovirhe meille ja seuraavalla peli poikki, 
voitto 13-1 pelattuna noin 30min. Tällä kertaa 
Ojarannat olivat pettymys! Tavoite 
mitallipeleihin oli saavutettu. 

Muiden seuramme joukkueiden taivallus kohti 
mitallipelejä loppui myös neljännesvälieriin, 
mutta he kohtasivat sijoituksesta 5.-6. Tällä 
kertaa paremmuuden jäsenten välisessä vei 
Alpo ja Teuvo sijoitus 5. ja Paula ja Allan 
sijoitus 6. 

Meillä Harrin kanssa välierässä saatiin 
vastaamme Turkulaiset Christer Abrahamsson 
ja Tapani Kalmi. Tän peliin lähdettiin 
lataamaan sitten kaikkemme. Alku oli 
tasainen, mutta hiukan meidän merkeissä 
mentiin tilanne oli 5-2 ja snadi oli ammuttu jo 
useaan kertaan ulos, niin tahallisesti, kuin 

tahattomasti. Sitten loppui meiltä virta ja peli 
kääntyi Turkulaisille, jotka alkoivat hilaamaan 
piste jos toinenkin kerrallaan itseään kohti 
voitto. Ei pelattu huonosti, mutta toiset vaan 
vei ja vei loppuun asti voittaen meidät 5-13. 
Matka pronssipeliin oli edessä. 

Pronssi pelissä tulikin sitten tutut vastustajat 
alkukierroksilta. Saatiin vastaan Lassi ja Timo 
uudelleen. Palautumistauko välierästä jäi niin 
lyhkäiseksi, että sen huomasi heti alkujaan ja 
jäätiin pahasti jyrän alle. Tilanne 2-10 ja 
vastustajat vie miten tahtoo, mutta vielä 
saatiin viimeinen kiri puristettua itsestään ja 
piste kerrallaan lähdettiin tavoittamaan heitä 
aina tilanteeseen 11-11 ja peli oli kummalle 
vaan. Viimeisessä päädyssä epäonnistuimme 
asetuksissa ja vastustaja sai tarvittavat kaksi 
pistettä ja ratkaisi ottelun heille 11-13. Näin 
ollen sijoitukseksi jäi ihan hyvä ja tavoitteen 
mukainen sijoitus 4. 

Lopputulokset: 

1. Kimmo Keränen - Jukka Virtanen (TUR) 
2. Christer Abrahamsson - Tapani Kalmi 

(TUR) 
3. Lassi Mäki – Timo Pusa (TUR) 
4. Harri Lindfors – Marko Taipalvesi (KAU) 
5. Alpo Kärkäs – Teuvo Niemi (KAU) 
6. Paula Degerstedt – Allan Degerstedt 

(KAU) 

Näin oli takana jälleen yksi hieno kilpailupäivä 
Turussa ja eteenkin saa olla ylpeä oman 
seuran peleistä ja pelitasosta muita vastaan. 
Seurana hieno saavutus vaikka emme 
tällähetkellä pysty missään harjoittelemaan. 
KAU-Petanque kiittää kaikkia ja seuraavaksi 

lähdemmekin Kotkaa valloittamaan... 

 

 



14.12. Kinkkuduppeli Kotka 

  

 
Reijo ja Taito 

 

 
Erkki ja Paula 

 

 
Paula ja Raili 

 
Kahviossa Paula, Allan ja Alpo 

 

 
Voittajat Ville ja Petri 

Lauantaina 14.12. lähti Karkkilasta vuoden 
viimeinen seuramatkaryhmä kohti Kotkan 
sataman petanque arenaa. Vuorossa oli 
vuoden viimeinen ”kinkkuduppeli”-kilpailu. 
Matkaan lähti kaikkiaan 6 kpl KAU-Petanquen 
joukkueita. Paikan päälle saapui loppujen 
lopuksi kaikkiaan 12 joukkuetta itä-Suomi 
painotteisesti. 

Herää jälleen kysymys että jos järjestetään 
kilpailu, jossa varsinkin on hyvät palkinnot 
(tässä tapauksessa 8 joulukinkkua ja 
osallistumismaksu 10€/pelaaja), niin ihmetystä 
herättää se että yksi Suomen suurimpia 
seuroja sisältävä Kotka saa paikalliseen 
kilpailuun ainoastaan 2-3 joukkuetta, niin 
missä on vika? 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=436563


Joukkueet jaettiin kahteen kuuden joukkueen 
lohkoon ja neljä parasta jatkokarsintaan A-
Finaalipaikasta ja kaikki loput + 
jatkokarsinnan hävinneet B-Finaaliin. 

Jatkokarsintaan alkulohkoista pelasivat Markus 
Barck ja Marko Taipalvesi sijoittumalla oman 
lohkon 2. häviämällä vain yhden pelin viidestä. 
Myös Raili Varalahti ja Raili Pietilä pelasivat 
jatkokarsintaan sijoittumalla lohkon 4. 
kahdella voitolla. B-Finaaliin KAU-Petanquelta 
Alpo Kärkäs ja Reijo Suominen, Paula Kiiveri ja 
Erkki Saarinen, Pentti Heikkonen ja Taito 
Pietilä, sekä Paula Degerstedt ja Allan 
Degerstedt. 

Jatkokarsinnassa Markus ja Marko kohtasivat 
Kotkasta Jarkon ja Vuokon. Jarkko (Pahkala) 
on varsinkin viime aikoina kovin nostanut 
tasoa TUL:n ympyröissä ja on nykyään 
varteen otettava päänahka varsinkin omalla 
kotikentällään. Jarkon ja Vuokon lentävästä 
lähdöstä huolimatta (johtivat kahden päädyn 
jälkeen 0-6) saivat he kokea jääkylmän ja 
pelillisesti viileän taktiikan purevan 
tehokkaasti. Kun Markus sai asetuksilla hiukan 
painetta, niin Markon ammunnat tehostivat 
kolmessa seuraavassa päädyssä johdon (3-
0,3-0 ja 3-0) 9-6. Tähän vastustaja ei enää 
pystynyt vastaamaan ja voitto KAU:lle 13-8 ja 
jatkoon A-Finaalin mitallipeleihin, jossa 
panoksena 5kg joulukinkku kolmelle parhaalle 
joukkueelle. 

Railien jatkokarsinta olikin eritääin paha, voisi 
sanoa mahdoton. Suurin ennakkosuosikki Petri 
Seppä ja Ville Sappinen veivät odotetusti 
voiton ja näin ollen Railien pelit jatkuivat B-
Finaalissa. Petri ja Ville tiputtivatkin 
seuraavaksi Markuksen ja Markon Finaalista 
lukemin 5-13. Näin ollen kinkku jäi 
pronssipelin varaan. 

Pronssipeli oli alkusarjan uusinta jossa Jallu ja 
Kari kohtasivat KAU:n Markuksen ja Markon. 
Meidän peli tökki heti alusta lähtien liekö tauot 
hiukan huonontaneet asetuksien laatua, mutta 
jos vastustaja sai joka pelissä vähintään tuon 

kuusi eteen, niin on siitä lähes mahdotonta 
enää nousta. Voitto Kotkaan 4-13 ja 
Joulukinkkua ei mukaan lähtenyt. 
Loppusijoitus silti hienosti 4. 

B-Finaalissa ei KAU:n joukkueita tänä vuonna 
nähty ja sieltä kinkut mukaan pokkasivat Kai 
Aalto ja Matti Manninen. 

A-Finaalin voitto odotetusti meni Petri Sepälle 
ja Ville Sappiselle. 

Näin on pelillisesti saatu tämä vuosi loppuun 
ja on aika alkaa ansaitulle joulu lomalle. 
Itselläni pelit jatkuvat tammikuun 6. päivä 
sekaduppelin merkeissä. Niille jotka eivät 
malta olla pelaamatta, niin tiedossa on ainakin 
21.12. Hämeelinnassa ja 26.12. Iittalassa pelit 
unohtamatta Epon järjestämiä 31.12. 
pelattavaa Uudenvuoden kilpailu. Puolestani 
kaikille hyvää Joulua ja Onnellista uutta vuotta 
2014. 

-Marko Taipalvesi- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Tulevia pelejä / turnauksia: 

ALUSTAVA KALENTERI, muutokset 

osoitteesta: 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com 

 

Parhaan ja ajantasaisimman tiedon peleistä 

saa nettisivujemme tapahtuma kalenterista. 

Kalenteriin on päivätty jo ensikesän tärkeimpiä 

kilpailuja, sekä tulevien 

kaupunginmestaruuskilpailujen ajankohdat. 

Loppukesästä lanseerasimme nettisivujen 

pääsivulle seuran sähköisen ilmoitustaulun, 

josta muistutukset lähiaikojen tapahtumiin. 

 

Kilpauluvastaava pyrkii myös tiedottamaan 

jäsenien suoraan sähköpostiin, jos vain olet 

seuralle sen ilmoittanut. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UUTISET 

 

Kauden 2013 lopussa seurassamme on 

kaikkiaan 35 jäsentä, joista 15. on lisenssi. 

Jäsenistöstä 7 on naispelaajaa ja näistä 2 on 

myös junioreita. 35 jäsenestä 30 on ylittänyt 

veteraani iän SP-L ry:ssä ja 31 TUL:ssa. 

 

Tulevan kauden 2014 maksut. Seuran 

syyskokous päätti että kannatusmaksun 

suuruus kaudeksi 2014 on 30€/pelaaja 

sarjoissa Yleinen, Veteraani ja Naiset. Juniorit 

on edelleen 0€. SP-L ry päätti taasen 

syysliittokokouksessaan lisenssi hinnat ja ne 

ovat seuraavat: Yleinen, Veteraanit ja Naiset 

30€/kpl ja Juniorit 5€/kpl. KAU-Petanque 

seuran vuosimaksu on kaudeksi 2014 170€. 

 

Tiedossa olevia pelaaja menetyksiä. Ainakin 

Tiia on ilmoittanut pelaavansa ensi vuonna 

PSC Järvenpään naisjoukkueessa SM-sarjoja. 

Tämä tietää sitä että tällöin lisenssi vaihtuu 

myös PSC Järvenpäähän. 

 

Vahvistuksia Kotkasta. Yleiselle puolelle 

lisenssin on tulevaksi kaudeksi ilmoittanut 

ottavansa KAU-Petanquelta Harri Frost, joka 

aikaisemmin edusti PKK:ta Pohjois-Karjalasta. 

Harrin lisäksi samasta seurasta on tulossa 

Pekka Barck, joka tunnetaan myös 

seuraamme edustavan Markuksen isänä. 

Harrilla ja Pekkalla on tähtäimessä Haminan 

SM-kilpailut tulevana heinäkuuna. 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/


Toivottavasti kesällä saataisiin kokeilla heidän 

tasonsa myös kaupunginmestaruuskilpailuissa. 

 

Seuran syysliittokokus valitsi kaudeksi 2014 

puheenjohtajaksi Paula Degerstedtin ja 

sihteeriksi Raili Varalahden. Muut valinnat voit 

käydä tsekkaamassa seuran nettisivuilta, jsta 

myös yhteystiedot on saatavilla. 

 

 
 

Marko edusti KAU-Petanqueta Suomen 

Petanqueliiton syysliittokokouksessa. 

Lyhennelmä kokouksen annista: 

Liitto tekee tappiota vuositasolla noin 5-6 t€. 

Suurimpia kulueriä aiheutuu maajoukkueiden 

kilpailumatkoista ja edustusasuista. Ranking 

järjestelmä lopetetaan nykymuodossa tähän 

kauteen, sekä hyväksyttiin uudeksi SM-

arvoiseksi kilpailuiksi sekatrippelin. SM-

ammuntojen alkukarsinnat ennen kisaviikkoa 

ja viikolla heitetään ainoastaan eri sarjojen 

finaalit. SM-ammunta maksu on ensi vuonna 

10€/pelaaja. Kallion kirkkaan toimesta 

hyväksyttiin ettei Seura-SM kilpailussa pelata 

sijoituksia 5.-8., mutta 9.- eteenpäin pelataan 

normaalisti. Ns. tuplalisenssi ei toteutunut. 

Lisäksi Juhani Hirvonen luopui 

hallituspaikastaan ja tilalle valittiin Jari Eronen 

Riemukaaresta. 

 

TUL:n Petanque jaosto 2013-2016 on 

seuraava: Puheenjohtaja Marko Taipalvesi 

(KAU), jäsenet Tarmo Sipilä (KOP), Taisto 

Yrjönen ja Jouko Lairi. Sihteerinä toimii Kalevi 

Viskari. 

 

 

 

KUULUMISIA KENTÄLTÄ... 

 

 

Marraskuun lopussa herätimme uudelleen 

keskustelun kaupungin virkamiesten kanssa 

sisäpelitilastamme. Aikaisemmin 

sivistystoimenjohtaja oli sitä mieltä että asian 

käsittely oli kaupungin puolesta loppuun 

käsitelty. Vapaa-ajan lautakunnan 

puheenjohtaja Ville Saukkola oli asiasta toista 

mieltä ja hankki audienssin, johon osallistui 

kaupunginjohtaja Juha Majalahti, 

sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto, Ville 

Saukkola ja Kau-Petanquen jäsenet Harri 

Lindfors ja Marko Taipalvesi. Heti 

yhteistapaamisen alkuun huomattiin että 

virkamiehiä oli johdettu harhaan ilmoittamalla 

että kyseisessä muistiossa oli maininta että 

kaikki mahdolliset tilat olivat käyty lävitse, 

näinhän ei ollut. Ja ne mitkä Juha Majalahti 

kävi suullisesti lävitse huomattiin että 



vaihtoehtoja on kartoittamatta liki 

kymmenkunta. Näin päätimmekin lähiaikoina 

tehdä katselmuksen kyseisiin tiloihin ja 

toivottavasti näistä löytyisikin jokin tila. 

Katsotaan mitä tulevaisuudessa asialle 

pystytään tekemään. 

 

Viime hetken tietoa sisäpelipaikasta. Muutama 

tunti ennen tämän lehden julkaisua olemme 

pitäneet pikaisen katselmuksen kaupungin 

tiloihin. Niku Tuomisto koordinoi katselmuksen 

ja Kalervo Saarimaan johdolla kiersimme 

ruukin tehdasalueen tilat. Tilat on melkoisen 

täynnä ja mitään varmaa tilaa ei sieltä vielä 

löydy, vaikka tänään keskiviikkona 18.12. SEW 

julkaisi hankkineensa entisen ns. Moventaksen 

hallin Porintien varrelta. Muutto aikataulu on 

kumminkin 2 vuotta tästä eteenpäin. Niku 

Tuomisto tulee ehdottamaan pientä tilaa 

kaupungintalon sisääntulon kohdalta, johon 

pystyisimme rakentamaan 2-4 kenttää. Nyt 

jääneekin nähtäväksi suostuuko/ hyväksyykö 

kaupungin päättäjät tämän. Toivotaan että 

Tuomisto saa ehdotuksensa lävitse ja 

saataisiin ainakin jonkinlainen heittopaikka 

talveksi. Jäädään odottamaan! 

 

Kuluneena vuonna liitto sai kitkettyä 

kilpailuistaan alkoholin käytön siistille tasolle. 

Kukaan ei repuuttanut puhallustestissä. Nyt 

onkin linjattu ensi vuodeksi pelaajien 

ajankäyttö pelitilanteessa. Toiveena olisi että 

kilpailujen aikoja saataisiin lyhennettyä 

nykyisestään. Odotusajat ales ja pelit 

sujuvammaksi. Pelisysteemiä Swiss pitäisi 

alkaa ajaa useammin pelimuodoksi. 

 

Kaudella 2014 kesällä pelataan 

mielenkiintoinen kilpailumuoto. Samana 

viikonloppuna pelataan lauantaina sekaduppeli 

ja sunnnuntaina sekatrippeli. Kummatkin 

pelimuodot ovat SM-arvoisia. Katsotaan kuinka 

pelaajat ottavat nämä vastaan. 

 

 
 

Pelipaidat 2014! Mallisto on valittu ja kuvat 

julkaistaan nettisivuillamme ja niille jotka ovat 

sähköpostiosoitten antanut. Pelipaidan 

hinnaksi tuli 27€/pelaaja ja vapaaehtoisen 

Fleece takin hinnaksi 28€/pelaaja. 

 

Seuran jäsenet Joulu-Tammikuun aikana 

tulisi suorittaa seuralle kannatusmaksu 2014 

30€/pelaaja (juniorit 0€), sekä ilmoittaa 

lisenssin jäsenyystarve 2014 joiden hinnat 

ovat 30€/pelaaja paitsi juniorit 5€/pelaaja. 

Tämän lisäksi pelivaateiden koot paita + 

vapaaehtoinen Fleece 27€/kpl + (28€/kpl)! 

 

Ilmoitukset sähköpostitse Markolle tai 

suullisesti Alpolle, kuten myös maksutkin! 

 

marko.taipalvesi@gmail.com 

 

Seurantilinumero:  

FI7940063320044589 

 

mailto:marko.taipalvesi@gmail.com


 
PELIPAITA 2014 (27€) 

 

 
FLEECE 2014 (28€) 

 

 

MALLISTON leikkaukset normaali 

miesten leikkaus! 

 
Kaikille siis Hyvää Joulua ja Uutta vuotta 2014! 

 

 

”Talvella murheita muisteta ei, 

talvella paljon on lunta, 

muistoja kauniita katsellaan, 

riemuja vanhoja riemuitaan, 

nähdähän kesästä unta.” 

Eino Leino 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seuraava lehti Huhti-Toukokuun 2014 

vaihteessa... 
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