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KAU-Petanque UUTISET 1/2014 

Pimeä, mutta vähäluminen talvi takana...kesä edessä?

”Sana vapaa” palsta 
 

Teemana ”Nouseva aurinko”!  

Selvittiinhän siitä talvesta! Jos oli KAU-

Petanquelle poikkeuksellinen talvi, niin oli se 

kaikille Etelä-Suomalaisille. Talvi tuli ja meni, 

lumi tuli ja suli samantien. En muista, koska 

olisi ollut näin vähäluminen talvi kuin nyt oli. 

Samoin en myös muista koskaan heittäneeni 

näin vähän ”kuula” talven aikana kuin tänä 

talvena tuli heitettyä. Syynä tietenkin se, että 

ensimmäisen kerran seuran historiassa 

kaupungilla ei ollut osoittaa meille 

talviharjoittelu-/ kilpailupaikkaa. Siksi tänä 

talvena emme kilpailleet perinteistä Ka-Ri 

sarjaa laisinkaan ja muutamat muut kilpailut 

siirsimme toukokuulle ulkoradalle. Tämän 

lehtisen ilmestyttyä, näistä legendaarisiksi 

muodostuineista kilpailuista on jo tulokset 

myöhemmin luettavissa. Kilpailutoiminta olikin 

tänä talvena hyvin aktiivista ja tutuiksi tulikin 

Loimaan, Iittalan, Kotkan, Turun ja Pasilan 

sisäkentät. Lisäksi yksi uusi tuttavuus käytiin 

heittämässä Jyväskylässä. Liekö saataisiin 

TUL:lle näistä ensi talveksi sarjakilpailu 

kasaan, täytyy suunnitella? 
 

Kesällä järjestämme kaikki samat kilpailut kuin 

viime vuonnakin. 

Kaupunginmestaruuskilpailuihin on imua ja jos 

huhut pitävät paikaansa, niin tänä vuonna 

taso tulee olemaan aikaisempia vuosia 

kovempi, mutta siihen seuran jäsenemme 

ovatkin valmiita ottamaan haasteen vastaan. 

Lisäksi on perinteinen kivilaattakilpailu edessä, 

joka järjestetään tänä vuonna Riihimäellä. 

Tänä vuonna pitäisi saada Espoon patonki 

vieraaksemme ystävyysottelun merkeissä. 

SM-kisaviikko kokee tänä vuonna 

muodonmuutoksen! Tuleva pelipaikka on 

aivan uskomaton ja Suomen mestaruuden 

lisäksi formaattiin tulee samanaikaisesti 

pelattava ”Cup of Hamina”! Ja tänä vuonna 

kilpailijoille tarjotaankin aikaisempiin vuosiin 

enemmän pelejä eli rahalle vastinetta. Tämä 

täytyy kaikkien kokea...! 

 
Lisätietoa: Liiton sporttisaitilta tai www.haminabastioni.fi 

 

TUL:n kilpailut pelataan tänä vuonna 

veteraanien osalta kesäkuussa Seinäjoella ja 

yleiset mestaruusduppelit pelataan elokuussa 

Valkeakoskella. Välissä käydään tutustumassa 

järvi Suomen mestaruuskilpailuun Jyväskylään 

kesäkuun lopulla juhannuksen jälkeen. 
 

Eli pelejä riittää ja pysykäähän kaikki 

kanavalla, niin pelataan tämä vuosi 

historiankirjoihin...! 
 

 
 

Kirjoittanut KAU-petanquen Kilpailuvastaava ja 

TUL:n petanquejaoston puheenjohtaja 

Marko Taipalvesi 

http://www.haminabastioni.fi/


 
 

 

KILPAILU UUTISIA (211213-310514) 

Hämeen HM osakilpailu 
21.12. 

21.12. Pelattiin Pullerin hallilla Hämeen 
hallimestaruuskilpailun osakilpailu pelimuotona 
yleinen duppeli. Paikalle oli saapunut kaikkiaan 
12 joukkuetta. KAU-Petanqueta edustivat 
Paula Kiiveri ja Erkki Saarinen. 

Paulan ja Erkin hieno peli riitti sijoitukseen 7. 
ja matkalla kaatuu mm. Jari Laukkarila ja 
Anssi Viinikainen 12-10. 

Kilpailun voiton pelasivat Harri Lehtinen LIN ja 
Mika Metsä-Eerola HBY. 

Loimaa 31.12. 

 31.12. Pelattiin kirjaimellisestin vuoden 
viimeinen ja tulevan vuoden ensimmäinen 
Petanque kilpailu. Kilpailun promoottorina 
toimi Loimaan Minna Jokinen ja Eero "Epo" 
Ravantti. Jälleen kerran olivat he järjestäneet 
hienon kilpailun pelaajille. 

Uuden vuoden juhlakilpailuun osallistui 
kaikkiaan 11 duppelijoukkuetta ja KAU-
Petanquelta kilpailussa edustivat Paula ja Allan 
Degerstedt. 

Paula ja Allan pelasivat hienosti sijoituksen 6. 

Loimaalla, kuten yleensä turnauksen voiton 
nappasivat jälleen kerran Seija Uusitalo ja 
Seppo Lindman. 

 

Sekaduppeli Loimaa 6.1.  

 

 
Eija ja Marko. 

Loimaalla 6.1.2014 avattiin vuoden 
ensimmäinen yleisen sarjan kilpailu. 
Nahkalinnan tiloihin oli saapunut kaikkiaan 24 
sekajoukkuetta kilvoittelemaan vuoden 
ensimmäisestä turnausvoitosta. Leikkisästi 
kaikki keskustelivatkin, että pelit voisi siirtää 
ulos kun oli niin syksyinen vesisadepäivä ja 
lumesta ei tietoakaan. 

KAU-petanquelta mukaan oli lähtenyt kaksi 
joukkuetta. Allan ja Paula Degerstedt, sekä 
Eija Suominen ja Marko Taipalvesi. kaudeksi 
2014 Eija otti lisenssin Bitankista, mutta myös 
kaksoisjäsenyyden Karkkilasta. Tämä 
tarkoittaa sitä että Eija tullaan näkemään 
useastikin Karkkilan pelipaita päällä tulevana 
kautena varsinkin TUL:n kilpailujen 
yhteydessä. 

Loimaan kahdeksalle kentälle joukkueet 
arvottiin neljään kuuden joukkueen lohkoon. 
Tämä tietää aina sitä, että venttataukoja tulee 
päivän aikana hyvinkin paljon ja pelirytmiin 
pääseminen onkin työlästä. En tiedä, mutta 
tuntuu että paikalliset järjestävän seuran 
pelaajat ovat huomaneet tämän edun heille 
edullisemmaksi ja hyötyvät tästä merkittävästi. 
Sillä tänäänkin kaikki A-sarjan joukkueet olivat 
sidoksissa Loimaahan. 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=437279
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=437279
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=437298
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=437687
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=437687


KAU-Petanquen jäsenten välisellä aloitettiin 
kausi 2014. Arpa heitti Paulan ja Allanin heti 
Eijaa ja Markoa vastaan. Ja vaikka Markon 
”kuulia” oli kentällä 9. kappaletta 12., niin peli 
oli erittäin tasainen. Tahtipuikkoa heilutti 
Paulan ja Allanin joukkue, mutta pelissä 
mukana takiaispallon lailla roikkuneet Eija ja 
Marko saivat käännettyä ottelun viimeisellä 3. 
jatkosnadilla heille 13-11. ”Pistepaikkoja 
tuhlattiin toista kymmentä pelin aikana!”, 
totesi Marko. Paulalta ja Allanilta kohtuullinen 
peli ”lainakuulilla”. 

Vaikka Eija ja Marko voittivatkin viimeisen 
pelinsä tylysti 13-0 Euralaisia vastaan, niin 
lohkon 3. sija takasi vain B-sarjan 
pelioikeuden. Paula ja Allan jäivät 
alkulohkossa 5. ja lopettivat turnauksen 
siihen. Peliaikaa oli jo käytetty siihen 
mennessä noin 7h ja pelejä oli takana 5kpl. 

Noin kello 17.00 saatiin vihdoin B-sarja 
käyntiin ja harjoitus mielessä Eija ja Marko 
lähtivät pelaaman sitä. Ensimmäisenä vastaan 
asettui Sannin ja Pajuojan Teuvon joukkue. 
Jos oli Eijan ja Markon peli aamusta hiukan 
unista, jolloin asetukset olivat luokattomat, 
ammunat kyhäelmiä ja pisteiden teko 
mahdotonta, niin nyt oli ääni muuttunut 
kellossa. Peli loksahti paikoilleen alkusarjan 
viimeisessä ottelussa ja siitä jatkettiin. Eijan 
asetukset löysivät snadin ja Markon 
ammunnan temmon lisääminen takasivat 
peliprosenttien paranemisen huikeasti. Tämän 
saivat Sanni ja Teuvo kokea karvaasti, sillä 
missään vaiheessa he eivät päässeet peliin 
mukaan. Voitto Eijalle ja Markolle selkeästi 13-
5. 

Toisessa pelissä tuli vastaan aina vaaralliset 
Tuomiset Raumalta. Kenttä sopii varsinkin 
Vesalle, jos hän pääsee ampumaan laaka-
ammuntoja, niin ne ovat myös varsin 
tehokkaita. Paljon on myös Katriina vaimo 
parantanut asetuspeliään ja nykyisin he 
ovatkin suhteellisen vaarallinen joukkue. Mutta 
mites kävikään, Eija nujersi vastustajan 100-0 
asetuksissa ja Marko hoiti ammunnat ja 

lisäpisteet varmasti, oli pienestä vastarinnasta 
huolimatta voitto taululla 13-4, eikä hätääkään 
pelissä. 

B-sarjan finaalissa kohtasivat Eijan ja Markon 
aina vaaralliset Arja Hakala ja Juhani 
Hirvonen. Juhani on opastanut ”uutta” 
pelikumppaniaan kohta liki vuoden ja nyt on 
sekin alkaa tuottamaan tulosta. Arjan 
asetuksissa alkaa olemaan määrätietoisuuta jo 
hyvinkin paljon, mutta toisaalta työtä on vielä 
edessä. Silti on hienoa katsoa kuinka uusia 
pelaajia saadaan / kuinka he kehittyvät eri 
kilpailujen välillä. Tänään ei vielä Arjasta ja 
Juhanista löytynyt tarvittavaa potkua hyvän 
vireen saaneita Eijaa ja Markoa vastaan. 
Vaikka ensimmäisessä päädyssä Arja asetti 
pitkälle hienot kolme asetusta, saivat he 
päädystä vain yhden pisteen. Toisessa 
päädyssä olikin jo nähtävissä että Hirvosen 
”rantapallot” eivät tänään löydä kohdetta ja 
näin ollen Eija ja Marko kävelivät 
suvereenisesti pelin voittoon 13-2. 

Turnauksen A-Sarjan voitto meni joukkueelle 
1. Seija Vaarala ja Michel Simon-Bellamy, 
jotka kukistivat finaalisssa joukkueen 2. Päivi 
Ilmonen ja Arto Stenberg. 

B-Sarjan voiton kuittasivat 1. Eija Suominen ja 
Marko Taipalvesi. 

Länsi-Suomen avoin HS 

 9.1.2014 pelattiin Loimaalla Länsi-Suomen 
alueen avoin Hallisarjan osakilpailu. 
Vesikoskitalolle oli saapunut kaikkiaan 15 
joukkuetta ja KAU-Petanqueta edusti joukkue 
Raili Varalahti ja Allan Degerstedt. 

Pari pelasi loppujen lopuksi sijoituksen 10. 

Voiton vei Loimaalaispari Pirjo Kivinen ja Eero 
Ravantti. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=437840


NuuttiSingeli Turku 

 

 
Marko ja hopea. 

 

 
Turun hienot ja yksilöidyt mitallit. 

Tammikuun 11. päivänä pelattiin Turussa 
perinteinen Nuuttisingeli turnaus. Tämän 
vuoden osalta pelattavia sarjoja oli luotu 
kolme kappaletta. Yleinen, +55 veteraanit ja 
+65 veteraanit. Naiset olivat ainoastaan 
jääneet paitsioon, silti yksi kaunokainen oli 
kilpailuun uskaltautunut mukaan. Kaikki sarjat 
mukaan lukien pelaajia oli turnauksessa 

kaikkiaan 29 kpl, joista suurimmassa sarjassa 
+65 veteraanit osallistui kaikkiaan 12 
kilpailijaa. 

KAU-Petanqueta edustamassa olivat Marko 
Taipalvesi ja Jukka-Pekka Ropponen, joka 
pelasi ensimmäisen turnauksen pitkän 
toipilasloman jäljiltä. Kummatkin kilpailijat 
osallistuivat yleiseen eli siihen ns. 
”kuninkuusluokkaan”. 

”Yksi harjoituskauden parhaista kilpailu-
/harjoittelumuodoista on juuri tämä singeli 
pelimuoto” toteaa Marko. Jos sitä jotenkin 
haluaisi parantaa, niin kuula määrä tulisi 
nostaa joko yhdellä tai kahdella kuulalla, eli 
tällöin pelattaisiin joko neljän kuulan singeli tai 
viiden kuulan singeli. Tällöin pelaajilla olisi 
enemmän kanttia yrittää poistoja useammalla 
kuin yhdellä kuulalla. Toisaalta kolme kuulaa 
takaa sen että joka kuulalla on erittäin suuri 
merkitys päädyn lopputulosta tehtäessä ja 
näin ollen tuurin merkitys vähenee. 

Turnausmuotoisessa singelissä on vielä aivan 
omanlaisensa jännitys koko päivän ajan ja 
ainakin näin useamman vuoden harrastaneena 
nykyisin tällaista jännitystä kaipaa peleissä yhä 
enemmän. Kuinka samalla kertaa pelaat 
mahdollisimman rennosti, mutta toisaalta 
erittäin tiukasti ja tarkasti? Myös tekemisen 
tason tasaisuus punnitaan joka pelaajan 
osalta. Ei riitä että pelaa yhden pelin hyvin ja 
tasaisesti, vaan koko turnaus tulee pystyä 
pelaamaan maksimaalisella tasolla ja 
tasaisesti.” Siis loistava peli niin taktisesti kuin 
suorituspohjaisesti” toteaa Marko. Päätöksistä 
on vain itse vastuussa! 

Turussa päätettiin pelata kaikissa sarjoissa 
alkusarja neljän kierroksen SWISS, jonka 
jälkeen neljä parasta jatkaa mitallipeleihin ja 
kaikilla muilla jatkosta tippuneilla on 
mahdollisuus osallistua yhteiseen sarjojen B-
sarjaan. Näin ollen kaikille kilpailujärjestäjä 
takasi vähintään neljä ottelua. 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=437968


Yleisensarjan SWISS-kierroksilla J-P pelasi 
itselleen kauden ensimmäisen voiton, mutta 
tämä voitto ei riittänyt kovien Turkulaisten 
seurassa jatkoon, vaan hän jatkoi pelejään B-
sarjassa. Liekö ensimmäinen turnaus ollut liian 
rankka, mutta keskittyminen ja pelaamisen 
taso ei vielä tällä kertaa riittänyt kuin 
kiusaamaan vastustajia ja myös B-sarjan 
ensimmäisellä kierroksella pelit loppuivat 
tappioon. Mutta tästä on hyvä jatkaa ja 
osoitus myös lajista ja sen vaativuudesta, 
pelaajan täytyy olla niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti 100% kunnossa jotta pystyy 
pärjäämään nykyisellä kilpailutasolla. 

Marko pelasi upean tuloksen SWISSin 
alkusarjan osalta, vaikka peli olisi voinut olla 
tasoltaan parempaa. Neljästä pelistä kolme 
voittoa ja kun kolmella pelaajalla oli tämä 
kolme voittoa, niin Markon paras teholuku 
takasi alkusarjan voiton ennen kolmea kovaa 
Turkulaista kotihallin pelaajaa. ”Hienoa tietää 
että nykyinen peruspelintaso riittä voittamaan 
kovia pelaajia heidän kotikentällään!” Toteaa 
Marko. 

...ote Markon pelipäiväkirjasta: 

Nuutti singelin ensimmäisellä kierroksella 
kohtasin Turun Timo Puskan. Muutamia pelejä 
ollaan aikasemmin pelattu. Timoa luonnehtisin 
enemmän asettajaksi, jonka tarkat 
kyykkyasetukset sopivat varsinkin Turun 
pehmeille kentille loistavasti. Peliä hän yrittä 
yleensä viedä 6-7m matkoille jotka hänelle 
parhaiten sopivat. Näille etäisyyksille hän 
ampuu myös kohtuullisesti. Tarkoitukseni 
olikin lähteä sekoittamaan hänen peliään 
snadin etäisyyksien hajoittamisella, toisaalle 
pelattaisiin lyhyttä toisaalle pitkää, omilla 
vahvuuksillani. Pelin alku ei vaan lähtenyt 
suunnitelmien mukaan käyntiin, vaan Timo 
karkasi heti 0-6 johtoon hyvällä pelillä. Suurin 
ongelmani oli ailahteleva asetus, jäi lyhyeksi ja 
seuraava pitkäksi ja se oli siinä. Kokeneena 
pelaajana päätin lähteä piste kerrallaan 
kuromaan eroa umpeen. Peliaika 40 min + 2 
snadia kyllä riittää. Pelini parani jatkuvasti ja 

ammuntoihin alkoi tulla luottamusta, kuroin 
välimatkan kiinni ja peliajan loppuessa tilanne 
oli tasan 11-11. Ensimmäinen snadi toi 
ratkaisun kun asetin helpot kaksi kuulaa Timo 
epäonnistumisien jälkeen. Voitto 13-11 hyvä 
nousu, tilanteet pahimmillaan 0-6 ja 2-8. 

Toisella kierroksella kohtasin ennakkoon 
kovimman pelaajan Turusta Kimmo Keräsen. 
Myös hänen kanssaan ollaan otettu monesti 
yhteen mm. viime vuoden SM-Singelissä heti 
ensimmäisellä kierroksella. Tästä 
kohtaamisesta on voitto minun hallussani. 
Tiesin että Kimmon vahvin osa on ammunta ja 
asetuksissa tulen olemaan häntä vahvempi. 
Taktiikkani oli kumminkin aivan oma peruspeli 
jossa ammutaan tarvittaessa ja pyritään 
asettamaan tarkasti linjaan hyviä 
paineistettuja heittoja. Tiesin että Kimmolle 
asetuksia tulisi pystyä piilottamaan, jotta hän 
joutuisi ampumaan yli, eikä pääsisi heittämään 
ainoastaan linjaan. Peli olikin tasoltaan 
kummaltakin hyvää peruspeliä. Tilanteet 
vaihtuivat alvariinsa ja piikki paikka oli 
kummankin hallussa. Lopulta Kimmo pystyi 
kääntämään kahdessa viimeisessä päädyssä 
edun itselleen ja voiton 11-13 hänelle. Peli oli 
hyvä ja herätti tähän päivään lopullisesti. 

Kolmannella kierroksella olikin sitten 
pakkovoiton paikka. Vastaan tuli Turun Tom 
Lindberg. Tomppa oli myös ollut hetken 
toipilaana ja sen huomasi hänen pelistään. 
Tiesin että ammunnat tuottaa hänelle 
vaikeuksia ja pyrkisinkin paineistamaan hänet 
hyvillä asetuksilla snadin eteen. Tämä toimi ja 
Tomppa jäi jyrän alle 13-5. Pelillisesti on 
sanottava myös se että Tomppa järjesti myös 
näitä kisoja, niin onhan se vaikeaa keskittyä 
peliin ja tehdä jauhelihasoppaa samalla. Tästä 
jokainen voi päätellä... 

Neljännellä ja ehkä hiukan turhalla kierroksella 
kohtasin Turun ja kisojen ylivoimaisesti 
kauneimman kilpailijan Meeri Käkelän. Meeri 
on vasta hiukan aikaa heittänyt, niin kuin 
aikaisemmin olen hänestä kirjoittanut. Nyt 
olikin kiva nähdä neidin Singeli tekemistä. 



Harjoituksissa seurasin jo hänen tekemistään, 
joka oli hyvällä tasolla, niin ammunnan kuin 
asetuksen osalta. Nyt olikin vuorossa se 
normaali tapaus. Kun kisat alkoivat, niin 
jännitys nousi ylimmäksi. Ei ollut vierellä 
kaveria rauhottamassa tekemistä, vaan heitot 
olivat ns. pakottamista, vaikka taktisesti 
hienoa oli se että hän pyrki ampumaan kun oli 
paikka ja asetti muulloin. Lisää heittoja ja 
kokemusta, nenä muualle kuin Turun kentille, 
niin hyvä tulee. Malttia ja pitkäjänteisyyttä, 
nyt sitä tarvitaan. Tsemppiä Meeri... Voitto 
minulle 13-1. 

Nuutti Singelin alkusarjan SWISS (4x) 1. 
Marko Taipalvesi 3/1 +20, 2. Kimmo Keränen 
3/1 +12, 3. Timo Puska 3/1 +8, 4. Jukka 
Virtanen... 7. J-P Ropponen 1/3. 

Semifinaalissa vastaan tuli Turusta Jukka 
Virtanen. Jukka on veteraaneissa voittanut 
lähes kaiken ja kotikentällään aina vaarallinen. 
Päänahkola hänellä löytyy kaikista Suomen 
huippupelaajistaan ja täten kotihallissaan 
erittäin vaikea voitettava. Taktisesti pitää 
pystyä pelaamaan 110% peli häntä vastaan ja 
tällöin pelitilanteet luovat taktiikan peliin, 
ennakkoon sitä ei voi luoda. Omalla 
peruspelillä! Peli kulkikin tasaisesti alusta 
lähtien, samanlainen peli kuin Kimmoa 
vastaan muutama tunti aikasemmin. Nyt olikin 
minun vuoroni kahdella viimeisellä päädyllä. 
Paineistin Jukan ampumaan ja huti takasi 
minulle oivat asetuspaikat. Tämän jälkeen 
postin kahdella ammunnalla Jukan kuulat ja 
peli näyttävästi poikki seuraavaksi. Voitto 13-
10, makea päänahka heti vuoden aluksi. 

Finaalissa tulikin sitten päivän uusinta ja 
revanssi Kimmo Kerästä vastaan. Taktiikkani 
oli koko päivän ajan sama ja hyväksi havaittu. 
Peli lähti minun merkeissäni ja käytännössä 
johdin hiukan kokoajan. Tilanteessa 9-9 sain 
paikan asettaa helposti kolme, mutta 
asetukset jäivät ”ylärinteeseen” ja täten olivat 
hiukan lyhyet, paikasta vain yksi piste. Kolme 
olisi todennäköisesti katkaissut vastustajan 
selkärangan lopullisesti. Kimmo pelasi hyvin ja 

terävästi lopun ja kuittasi ansaitun voiton 10-
13. 

Nuuttisingelin hopea oli silti hyvä suoritus ja 
jos peli olisi ollut omalta tason loistavaa olisi 
se riittänyt mihin vaan. Tästä on hyvä jatkaa... 

Tulokset, Yleinen sarja: 

1. Kimmo Keränen (TUR) 
2. Marko Taipalvesi (KAU) 
3. Jukka Virtanen (TUR) 
4. Timo Puska (TUR) 

... 7. J-P Ropponen (KAU) 

+55 Veteraanit: 1. Kari Jaakkola (LOI) ja +65 
Veteraanit: 1. Aulis Ahonen (TPQ). 

Saman päivän aikana Helsingin Pasilassa 
pelattiin perinteinen Hpet vastaan Muu Suomi. 
Siellä osallistujia oli 16 trippelijoukkuetta eli 
noin 50 pelaajaa, sekä Itä-Suomen 
mestaruuskilpailut pelattiin myös samana 
päivä johon osallistui 17 trippelijoukkuetta eli 
51 pelaajaa. Näin ollen yhtäaikaisesti pelaajia 
oli turnauksissa liikekannalla 130 pelaajaa, 
hieno luku, mutta miten saamme kaikki 
samaanpaikkaan ja yhtäaikaa? 

 

 

 

 

 



Iskuarena 18.1. 

 

 
Keskellä Marko ja Ilpo voittajina! 

Iittalan Iskuarenalla 18.1. pelattiin joka 
vuotinen Tammiduppeli. Tapahtumaan oli 
ilmoittautunut ns. täysitupa, mutta viime 
hetken poisjäänti ja tekemätön peruutus 
aiheuttivat sen että paikalla olikin 19 
joukkuetta. Seura edustus oli erittäin laaja 
laidasta toiseen, mukana oli kaikkiaan edustus 
11 eri seurasta. Nyt alkaa huomaamaan 
esimerkiksi Finnish Mastersin läheisyyden ja 
kesän isoja kisoja varten tehtävien 
pelaajasiirtojen kokeilut. Määrätyllä tavalla 
lisenssejä on uudelleen jaettu eri seurojen 
välillä ja määrätyllä ryhmällä ei lisenssiä vielä 
ole edes hankittuna. 

Niinpä tälläkin kertaa kilpailussa oli monta 
kovaa ennakkosuosikkia. Kovimmat paineet 
lankesivatkin Harri Lehtisen ja Ville Punnan 
joukkueelle, mutta hyvänä kirittäjänä heille 
olivat Daniel Duhamelin ja Thomas Foussierin 
joukkue, sekä kotisalissaan pelanneet Mikko 
Koskimäki ja Harry Ushanovin joukkue. 
Mustaksi hevosiksi voisi luokitella Mehtosen 
veljekset,  Aallon Makon joukkueen, sekä 
Loimaalta aina vaaralliset Epon ja Niemisen 
Markun joukkueen. KAU-Petanquelta kilpailuun 
osallistui Marko Taipalvesi parinaan kokenut 
Ilpo Vuorinen Valkeakoskelta. 

Joukkueet jaettiin neljään lohkoon ja lohkojen 
kaksi parasta A-finaaliin taistelemaan 
turnauksen voitosta! Pelit pelattiin aikapeleinä 

50min + 2 snadia, aina finaaliin asti. Välierä 
pelin peliaika oli 60min + 2 snadia. 

Markon ja Ilpon lohkoon arpoutui seuraavat 
joukkueet: Merja ja Jouni (PCP), Ulla ja Sirkka 
(KIS/KOP), Pekka ja Tauno (KIS) sekä 
Mehtosen veljekset (KVP). Eli pelin tulisi olla 
heti aamusta hyvinkin tasokasta, jotta sijoitus 
kahden parhaan joukossa varmistuisi. 

Neljän joukkueen lohkon ja viiden joukkueen 
lohkon pelillisen mielekkyyden ero lohkotasolla 
on hyvinkin suuri, sillä neljän lohkossa jo 
ensimmäisen pelin merkitys kasvaa hyvinkin 
suureksi, kun taas viiden lohkossa vastaava on 
kahden kierroksen pelien jälkeinen tulos. 
Tavallaan pikkupisteiden merkitys vähenee 
myös viidenlohkossa huomattavasti, mutta 
keskinäiset pelit tasen nousevat 
merkitsevämmiksi. Helpoin on taktikoida 
voittamalla kaikki, niin säästyy spekulaatioilta. 

Aamun alkusarjan pelit alkoivat Markolta ja 
Ilpolta hiukan takkuisesti. Ensimmäinen vastus 
oli heti Merja ja Jouni. Tiedossa olikin pitkä 
peli! ”Ei varmaankaan oltu ihan niin valmiita 
kuin olisi pitänyt olla, mutta jos emme 
onnistumisia saaneet, niin onnikin oli meidät 
hylännyt!” Totesi Marko ja lisäsi siihen että 
kyllä vastapuolen joukkue heitti myös hyvin! 
Merja poisti lähes kaiken ja Jouni toi 
tarvittavat asetukset. Kusessa oltiin koko pelin 
ajan. Ironisinta ajan käyttöä oli myös se että 
häviämme pelin 3-13 ja silti peli meni jo 
jatkosnadeille! 

Jos jotain voi vastustajalle antaa tällaisessa 
turnauksessa, niin tuo edellinen häviö on nyt 
sitä ja muuta ei ole annettavissa jos haluaa 
päästä jatkoon. Pelitason tulisi parantua 
roimasti tai muuten ei hyvä heilu. Toisella 
kierroksella odottelun jälkeen saatiin vastaan 
Ullan ja Sirkan joukkue. Meidän peli jatkoi siitä 
mihin viimeksi oltiin jääty, mikään ei vaan 
onnistunut! Ulla ja Sirkka johtivat jo 0-9 ja 
kaikki näytti siltä, että väistämätön häviö olisi 
edessä. Markon ammunnat oli seinillä ja Ilpon 
asetuksilla oli vaikeutta pysyä edes kentän 
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sisäpuolella, kaoottista. Mutta niinkuin 
aikaisemminkin olen kirjoittanut, kaikki voi 
kääntyä silmänräpäyksessä. Marko sai 
kuulastaan vertavuotavan haavan heittokäden 
keskisormeen, joka heitossani on se tärkein 
sormi. Onneksi verenvuodon sain 
tyrehdytettyä nopeasti ja peli jatkui 
normaalisti. Tämän jälkeen ei ammunnoissani 
tullutkaan yhtään huti heittoa ja muutaman 
hyvän jätönkin sain aikaiseksi aivan snadin 
viereen. Tämä taasen ryhdisti myös Ilpon 
asetuksen huimaan vireeseen ja peli alkoi 
kääntymään. Meille seuraavat kolmetoista 
pistettä ja tärkeä 13-9 voitto. Ei oikein osaa 
edes selittää mitä tapahtui kesken pelin, mutta 
varmaakin kyseessä on se kuuluisa ”flow”-tila. 

Kolmannessa pelissä vastaan saatiin Pekka ja 
Tauno. Sama pelialoitus meiltä kuin 
aikaisemminkin. Yritettiin painotta toisillemme 
että ”siima ei anneta vastustajalle”, mutta 
toisin kävi. 0-5 tappio tilanne, mutta peli 
tuntui helpommalta. Lähdettiin hyökkäämään 
vastustajaa vastaan enemmän ampumalla ja 
tämähän alkoikin toimimaan. Vastustaja joutui 
vaihtamaa ampujan ja asettajan roolinkin, 
mutta se ei auttanut vaan voitto meille 13-8. 
Kaikki jäi viimeisen pelin varaan! 

Viimeisessä pelissä kohdattiin alavireisesti 
heittäneet Mehtosen veljekset ja varsinkin 
Peten ammunnat olivat olleet kateissa. Silmin 
nähtävästi pojat olivat hiukan väsyneen 
näköiset eikä pelaaminen oikein maistunut. 
Mutta alku oli taasen meitä vastaan, Pete löysi 
virheettömän ammuntarytmin ja taululla 
komeilikin 0-7 tilanne. Mutta... taas se lähti 
peruspelillä kääntymään, meidän hyvät poistot 
ja lähestymiset takasivat voiton meille 13-7. 
Aika uskomatonta että kolmessa pelissä 
olemme antanee vastustajalle yhteensä 21 
pistettä eteen ja kääntäneet ne itselle sen 
jälkeen, niin että vastustaja on saanut vain 
yhdessä pelissä enää tuon kolme pistettä! 
Tässä puhutaan siitä pelin henkisenkantin 
pitävyydestä, on vain luotettava tekemiseen ja 
kuvia ei tarvitse kumarrella! 

Lohkon kakkostila ja jatkoon kilvoittelemaan 
turnauksen voitosta. Alkusarjasta jäi hyvä 
maku siinäkin suhteen että oma peli kasvoi 
koko aamupäivän ajan ja nyt oltiin valmiit 
haastamaan kenet vaan! 

Alkulohkoista jatkoon meni myös odotetusti 
Harri ja Ville, Harry ja Mikko, Daniel ja 
Thomas, Merja ja Jouni, Mako ja Ville, Pirjo ja 
Taru sekä Epo ja Markku. 

Me kohtaisimme heti ensimmäisenä Harryn ja 
Mikon. Tiedossa olikin heti vaikea ottelu, 
mutta niin pirun tärkeä! Mieliala oli korkealla 
ja aamun ongelmat voitettu. Aloituksen 
arvonta voitettiin ja kentäksi valittiin 
Iskuarenan yleisökenttä numero 1, joka on 
luonteeltaa hiukan erillainen muiden kenttien 
suhteen. Kiveä ja hiekkaa on hieaman 
enemmän ja pääty kallistusta vähemmän, silti 
yksi vaikeimmista kentistä pelata. Peli lähti 
käyntiin meiltä hyvin ja taululla olikin heti 3-0 
johtomme. Mikko asetti erittäin hyvin kokoajan 
ja paineisti kovin meitä. Onnistuin poistamaan 
nämä varmasti ja Ilpo löi vastaavaa painetta 
vastustajalle. Pisteitä tuli puolin ja toisin 
tasaisesti, mutta kyllä snadejakin ammuttiin 
ulos paljon, pelkästään Marko ampui niin 
tahallisesti kuin tahattomasti seitsemän kertaa 
snadin ulos! Pelitilanteet kulkivat tasaisesti 
puolin jos toisin aina tasatilanteeseen 5-5. 
Kahdessa seuraavassa päädyssä saimme 
otettua yhden pisteen per pääty ja tilanne 
meille 7-5, mutta silmiinpistävintä oli että 
Harryn ammunnoissa alkoi hiukan 
epävarmuutta tulemaan, kun vielä Mikon 
asetukset heikkenivät hiukan ja kentän luku 
epäonnistui pahemman kerran varsinaisen 
peliajan lopulla, antoi se meille 
mahdollisuuden iskeä. Varsinaisen peliajan 
päättyessä pääsimme ryöstämään tiukasta 
paikasta viimeisessä päädyssä hienot neljä 
pistettä, takasi tämä meille johdon 11-5 ennen 
jatkosnadeja. Ensimmäisessä jatkosnadissa 
Marko onnistui ammumaan heti toisella 
kuulalla tiukan asetuksen jälkeen snadin ja 
näin ollen viimeiseen snadiin lähdetti kuuden 
pisteen johdossa 11-5. Ilpo paineisti upean 



aloituksen heti 15 cm snadin eteen ja tähän 
Harry vastasi kahdella reiällä, ottelu oli 
ratkennut ja se myös luovutettiin tähän. Hieno 
ja työteliäs voitto meille 11-5. Välierät kutsuu! 
Ottelu oli hyvää peliä kummaltakin joukkueelta 
ja tällä kertaa vain pienet asiat ratkaisivat sen. 
Toinen herpaantuu hiukan, kun pelataan 
pienillä markinaaleilla ja toinen pystyy 
kuittaamaan ne, muuta ei tarvitakaan. 

Välierässä saatiinkin sitten tuleva Masters 
kaksikko vastaan. Jos edellesessä pelissä 
voitettiin Harry heidän kolmas pelaajansa, niin 
nyt olivat vastassa Daniel ja Thomas. Roolitus 
oli selvä Daniel kiusaa tiukoilla asetuksilla ja 
Thomas tarkoilla ja tyylipuhtailla ammunnoilla. 
Ei muuta kuin tila heiltä pieneksi ja 
ammuntakuulat alas. Asettamalla meitä ei 
tultaisi voittamaan. Ottelun alussa heti 
ensimmäisessä päädyssä nähtiinkin ”Iittalan 
erikoinen” joka käytännössä tavallisilla kentillä 
ei onnistu tällä tasolla, mutta Iskuarenalla 
onnistuu. Toinen joukkue asettaa ykkösen ja 
toinen ampuu pois sen niin että kenttä 
tyhjenee. Tämän jälkeen ampunut joukkue 
joutuu asettamaan seuraavaksi, asetus valuu 
kuitenkin pitkäksi jäämättä edes kentälle, kuka 
asettaa seuraavaksi? Oikea vastaus, joukkue 
joka oli juuri epäonnistunut asetuksessaan 
joutuu asettamaan myös seuraavan kuula! Ja 
tähän sääntötulkintaan meni tälläkertaa 
Daniel, joka heitti väärällä vuorolla kuulan, 
joka olisi voitu tulkita kuolleeksi kuulaksi. 
Päätimme kumminkin Ilpon kanssa toimia 
oikeuden mukaisesti ja palauttaa kuulan 
Danielille uusinta heittoa varten oikealle 
vuorolle. Sääntötulkinta on niin harvinainen 
että minunkin 10-vuotisurallani tämä oli 
ensimmäinen kerta. Siitä kuulan 
palautuksestakin riippumatta ryöstivät Dani ja 
Thomas meiltä heti neljä pistettä ja johtivat 0-
4. Taistelu oli alkanut ja periksi emme hevillä 
päättäneet antaa. Tullaan takaa vaikka piste 
kerrallaan ja niinhän tultiinkin. Tilanne saatiin 
jopa helpostikin käännettyä meille ja tuntui 
että Dani oli ongelmissa lyhyemmillä matkoilla 
asetuksensa kanssa. Ammuntataso oli 
kummallakin tasavertainen ja erittäin 

korkealla. Jälleen kerran mentiin siis pienillä 
markinaaleilla ja Ilpon asetukset olivat sen 
verran paremmat kuin Danin, niin väänsimme 
loppujen lopuksi hienon voiton 13-8 ja Upean 
Finaali paikan. Tässä pelissä piti olla valmiina 
heittämään mitä vaan ja erittäin kylmäpäisesti, 
muutoin ei olisi voitto saatu. 

Finaali vastustajaksi saimmekin kilpailun 
ennakkosuosikit Harri ”Hate” Lehtisen ja Ville 
Punnan. Hate oli vaihtanut seuralisenssin 
KVP:stä HBY eli kesällä nähdään pelaajat 
samassa seurajoukkueessa sarjojen osalta. 
Loistava joukkue jossa kumpikin pelaaja omaa 
todellisen tulivoiman ja tarvittaessa pystyy 
asettamaan tasalaatuisesti. Mutta nyt kun oma 
peli kulkee, niin kaikki on mahdollista ja näin 
ollen lähdimmekin peliin nöyrästi, 
kumartelematta vastustajaa. Voittokotiin 
omalla pelillä, niin kuin Ilpolle sanoin. Ilpo 
vastasi huutoon ja asetuksien osalta hän heitti 
päivän parhaan pelinsä tähän viimeiseen ja 
tärkeimpään otteluun. Peli oli meillä alusta asti 
hallussa ja vastustaja suli täysin. Ensimmäinen 
pääty meille 3-0, jonka jälkeen pamahti. 
Seuraavassa päädyssä meille täydet 6 pistettä 
ja tilanne meille 9-0. Vastustaja otti vielä 
pientä otetta ja sai seuraavat kolme näin oltiin 
tilanteessa 9-3. Seuraavassa päädyssä aukeni 
meille loistava sauma jopa ratkaista peli 
hyvällä suorituksella. Vastustajalla ykkönen ja 
nelonen, meillä kakkonen ja kolmonen ja 
kuulatilanne meille 3-2. Lähdin poistamaan 
vastustajan ykkösen, poisto onnistui ja meillä 
oli kaksi sisällä. Vastustajan toiseksi viimeinen 
kuula varmasti ykköseksi, jota lähdin 
poistamaan meidän toiseksi viimeisellä 
kuulalla. Poisto onnistui jättönä, meillä kolme 
kiinni. Vastustajan viimeinen varmasti 
ykköseksi ja taas lähdetään poistamaan. 
Jälleen upea poisto jätöllä, meillä neljä kiinni 
ja peli poikki. Upeaakin upeampi voitto 13-3 
meille. Hienoa Ilpo, sanat eivät riitä 
kertomaan tuntemuksia! Yksi uran 
ikimuistoisimpia pelejä, joka jää hyvien 
suorituksien toimesta ikuisesti muistoon, 
toivottavasti näitä muistoja tulee ajanmyötä 
lisää. 



Upea päivä pelillisesti, peli kasvoi päivän 
myötä ja jos joku kysyisi mitä tekisit nyt toisin, 
niin en mitään, vaikka aamusta katastroofikin 
oli mahdollinen! 

Lopputulokset Iskuarenalta 18.1. 

1. Marko Taipalvesi (KAU) ja Ilpo Vuorinen 
(KOP) 

2. Harri Lehtinen ja Ville Punta (HBY) 
3. Daniel Duhamel (KIS) ja Thomas 

Foussier (EPA) 

 

 

 

 

 

Veteraani duppeli Loimaa 

 

 
Raili P ja Paula D. 

 

 
Teuvo N, Alpo ja Raili pelin huumassa. 

 

 
KAU:n kisakatsomo, etualalla Timo L ja Tapani. 

 
Ruokatauolla, Raili V, Reijo ja Raili P. 

25.1. Pelattiin Loimaalla Veteraani duppeli 
kahdenkymmenen joukkueen voimin. Paikalle 
oli saapunut edustusta kaikkiaan 8 eri 
seurasta. KAU-Petanque oli saanut liikkeelle 
kaikkiaan upeat 6 joukkuetta. Joukkueissa 
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pelasivat seuraavat kokoonpanot: Paula 
Degerstedt pelasi Raili Pietilän kanssa, Allan 
Degerstedt pelasi Tapani Juseliuksen kanssa, 
Alpo Kärkäs pelasi Teuvo Niemen kanssa, 
Timo Lingman pelasi Reijo Suomisen kanssa, 
Paula Kiiveri pelasi Erkki Saarisen kanssa, sekä 
Raili Varalahti pelasi Marja-Liisa Niemen 
kanssa. 

Joukkueet jaettiin neljään viiden joukkueen 
lohkoon ja kaksi parasta A-Finaaliin. Tällä 
kertaa peli ei luistanut, vaiko tuuri unohtanut 
kokonaan, mutta kaikki KAU-Petanquen 
joukkueet jäivät ulos A-Finaalin mitteleistö. 
Silti makeita yksittäisiä voittoja tuli kovista 
kilpakumppaneista, mutta myös kirveleviä 
rökäletappiota mm. Lindmanin Sepon ja 
Uudentalon Seijan toimesta. Ei muutakuin pää 
pystyyn ja seuraavaa turnausta 
suunnittelemaan. 

B-sarjassa tuli kumminkin myös onnistumisia. 
Parhaimmasta sijoituksesta vastasivat Paula 
Degerstedt ja Raili Pietilä sijoittumalla toiseksi. 
Finaali tappion heille tuottivat KooVeen Aulis 
Ahonen ja Matti Lehtimäki. Jaetulle pronssille 
pelasivat Allan Degerstedt ja Tapani Juselius. 

A-Finaalin voiton vei yllättäen suurimmat 
ennakkosuosikit Seija ja Seppo Loimaalta, 
jotka finaalissa kukistivat MAP:n Gunnar 
Wallinin ja Raimo Monton. Hieno suoritus 
MAP:n porukalta, toivottavasti Kunu saa taas 
kipinää tästä peleihin ja hänet nähtäisiin 
useammin kentillä! 

Onnittelut menestyneille ja kiitos Loimaan 
järjestelyille! Nähdään taas... 

 

 

 

Jyväskylän Halliturnaus 

 

 
Mitalistit! Voittajat keskellä Ilpo, Marko ja Pipsa. 

 

 
Pelaajilla into päällä Jyväskylässä. Tuomari vahtii... 

 
Markuskin oli kaivanut kuulat kaapista. 
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Kalevi Viskari ja Ilpo. 

Hallikausi täydessä käynnissä. hulluuttaan 
lähdettiin taas valloittamaan uutta pelipaikkaa 
ja pelitovereita ja aivan, tällä kertaa vielä ihan 
kotoisessa Suomessa. On harvinaista herkkua 
kun tulee kilpailukutsu uudelle pelipaikalle ja 
on myös tiedossa paljon uusia pelaaja 
tuttavuuksia. Tällainen ihme tapahtui 1.2.2014 
Jyväskylässä, jossa Kankaan vanhoissa 
paperitehtaan tiloissa on paikallinen Petanque 
seura saanut käyttöönsä 8-rataisen pelipaikan. 

Kilpailumuotona oli yleinen trippeli ja 
joukkueita otettiin mukaan 16. Kilpailun 
järjestämisestä vastasi Jyväskylän Valo, 
promoottorinan Veikko Kosunen ja kilpailu oli 
ns. täynnä eli kaikki 16 joukkuetta saapui 
myös paikalle. Jyväskylän alueella on 
Petanquessa näkyvissä todella kovanluokan 
harrastaja ”buumi” ja uusia pelaajia innostuu 
lajista jatkuvasti. Nyt pitäisikin tämä 
hyödyntää uutena mahdollisuutena Suomi-
Petanquessa. TUL:n petanquejaoston 
puheenjohtajana minulla olikin missio myös 
samalla tutustua kilpailujärjestäjään ja 
keskustella tulevaisuuden kilpailujärjestäjä 
hausta. Jyväskylässä tullaan pelaamaan myös 
tulevaisuudessa huipputurnauksia, mitä?, sen 
näyttää aika! Loistavat tilat niin kesällä kuin 
talvella, mukava ilmapiiri ja pelikaverit, ei se 

muuta tarvitsekaan. Hienointa että 
ensimmäiseen kilpailuun oli saapunut edustus 
kaikkiaan 10 eri seurasta. 

Kaikki 16 joukkuetta jaettiin neljään lohkoon 
joista kaksi parasta A-finaaliin (sijat 1-8) ja 
loput B-finaaliin (sijat 9-16). Kaikki sijoitukset 
pelattiin loppuunasti. 

KAU-Petanquelta oli edustus mukana 
allekirjoittaneen osalta. Marko Taipalvesi 
pelasi joukkueessa jossa mukana olivat Pirjo 
Saarela ja Ilpo Vuorinen. Aiemminkin oltiin 
pelattu yhdessä ja peli oli ollut hyvinkin 
tasokasta ja nytkin odotettiin menestystä. 

Vaikka Lähdin Karkkilasta jo perjantaina lunta 
karkuun Valkeakoskelle, jossa yövyin, niin 
tulihan sille päivälle mittaa. Herätys 
Valkeakoskella oli klo 4.00 ja 
aamukahvihörppyjen päätteeksi nokka kohti 
Jyväskylää. Siinä sitten loistava pelipäivä ja 
paluu kotia Karkkilaan niin kello näytti pihalle 
saavuttua 23.20. Eli jos joku vielä kitisee 
päivien pituuksista, niin ei se tästä enää paljon 
voi kasvaa. Vertailun vuoksi Teiskossa ajettiin 
RallySprint osakilpailu, aamukahvilla nähtiin 
samat henkilöt, jotka iltaruokailussa olivat 
kanssamme samassa paikassa. Eli harrastus 
ajat ovat siis samankaltaiset heillä niinkuin 
meilläkin! 

Pipsa, Ilpo ja Marko heittivät siis virheettömän 
päivän voittamalla kaikki kuusi ottelua ja näin 
oli valloitettu turnausvoitto. Alkusarjan 
peleissä voitto heltisi ensimmäisenä 
Varkauden Kanuunoiden joukkueesta ( Timo 
Hyttinen, Erkki Hyttinen ) 13-5. Toisesta 
pelistä voitto 13-3 Jyväskylän Valon Erkki 
Metsän, Pekka Lähteelän ja Joni Ylelän 
joukkueesta, sekä kolmannessa pelissä voitto 
13-1 Raama Barin toisesta joukkueesta. 

Cupin ensimmäisellä kierroksella voitto 
Varkauden Kanuunoiden Markku Pelikaisesta, 
Antti Koposesta ja Kuisma Helstolasta. 
Välierässä vastaan tuli tutut Mappilaiset ja 
voitto meille 13-7 (Sirja ja Kari Korkeamäki, 



sekä Jarmo Räty). Finaalissa kohdattiin 
KooVeen aina vaaralliset Tuula Hallikainen, 
Arto Ranne ja Rauno Käpynen. Voitto meille 
tasaisen alun jälkeen 13-7. 

Päivä oli hieno meille niin pelillisesti, kuin 
muutenkin ja tänne tullaan uudelleen! 

  

TULOKSET: 

Jyväskylän Halliturnaus 1.2.2014 (entinen 
Kankaan paperitehdas) 

16 Joukkuetta seuroista: KOP, KAU, KVP, MAP, 
KAN, PKP, JYV, ANJ, Raama Bar, Keljon Viesti. 

A-Sarja 

1. Pirjo Saarela, Ilpo Vuorinen ja Marko 
Taipalvesi (KOP/KAU) 

2. Tuula Hallikainen, Arto Ranne ja Rauno 
Käpynen (KVP) 

3. Sirpa Korkeamäki, Kari Korkeamäki ja 
Jarmo Räty (MAP) 

4. Aulis Ahonen, Alpo Ahonen ja Matti 
Lehtimäki (KVP) 

5. Markku Pelikainen, Antti Koponen ja Kuisma 
Helstola (KAN) 

6. Pentti Kauppinen, Aipi Kylmänen ja Tero 
Vuorimies (JYV) 

7. Janne Rissanen, Reijo Taka-Eilola ja Pertti 
Rinkkala (KVP) 

8. Kai Aalto, Pekka Barck ja Markus Barck 
(ANJ/KAU) 

B-Sarja 

9. Erkki Metsä, Pekka Lähteelä ja Joni Ylelä 
(JYV) 

10. Jouni Simola, Vili Tiittonen ja Jari Korkola 
(Raama Bar) 

11. Unto Räsänen, Matti Manninen ja Jarmo 
Koski (JYV) 

12. Juha Karppanen, Jyrki Karppanen ja Jukka 
Nurminen (Raama Bar) 

13. Timo Hyttinen, Erkki Hyttinen ja ? (KAN) 

14. Pentti Pöyhönen, Kauko Rekonen ja Martti 
Keskinen (Keljon Viesti) 

15. Raija Kytönen, Pentti Kytönen ja Kauko 
Honkanen (JYV) 

16. Niko Parviainen, Matti Ruuskanen ja Harri 
Reinikainen (PKP) 

 

 

 

Finnish Masters 2014 

 

 
KAU-Petanquen ensimmäinen Finnish Masters joukkue. 

Marko, Kai ja Ilpo. 
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Lauantaina 8.2.2014 oli vuorossa neljännen 
kerran Suomen kovin hallikauden kilpailu 
Finnish Masters 2014. Kilpailu on virallinen 
arvokilpailu Suomen Petanque-Liitto ryn 
isännöimä ja se pelattiin Helsinkin Pasilan ns. 
Hpetin tiloissa Pasilassa. Kilpailun 
erikoisuutena on se että aluksi valitaan 
rankingin perusteella kahdeksan kapteenia, 
jotka valitsevat omassa varaustilaisuudessaan 
kolmihenkisen joukkueen ennakkoon 
määrätyssä järjestyksessä. Kun varaustilaisuus 
on saatu päätökseen, niin liittohallitus 
myöntää 8 haastajajoukkueelle peliluvan 
varsinaiseen kilpailuun. Eli lopullisessa 
turnauksessa pelaa 16 kovaa joukkuetta. 
Tämän vuoden kapteenijoukkueista Ranking 1. 
joukkueen muodostivat Seppo Lindman, Juha-
Pekka Siro ja Mikael Paakkanen. Haastaja 
joukkueiden valinnassa tapahtuikin pienoinen 
virhe järjestäjän taholta ja näin ollen 
urheilullisesti päädyttiin siihen että kilpailussa 
oli kaksi joukkuetta enemmän kuin 
suunnitelman mukaan, eli 18 joukkuetta 
kaikkiaan. 

KAU-Petanquelta haastajajoukkueen 
pelioikeutta hakivat joukkue Marko Taipalvesi 
(KAU), Ilpo Vuorinen (KOP) ja Kai Aalto (ANJ). 
Tällä kertaa Markon ranking pisteiden 
johdosta, sekä järjestäjien virheen johdosta 
pelioikeus turnaukseen myönnettiin 
joukkueelle. Tipalla se oli! Tiedettiin että taso 
riittää, mutta ranking pisteitä tulisi olla hiukan 
enemmän, katsotaanpa ensi vuodeksi... 

Kilpailu pelattiin alkupelien suhteen 4. 
kierroksen SWISS, josta kahdeksan parasta 
jatko cupiin. Peliaika oli 60 min + 2 snadia. 
Jatkoon pääsy jo alkupeleistä olisi siis upea 
suoritus, sillä taso on tällaisessa kilpailussa 
kivenkova ja markinaalit joilla pelataan on niin 
pirun pienet. Tällä tasolla ei ole joukkueella 
varaa tuhlata kuulaakaan kierroksella tai 
vastustaja kuittaa pisteet itselleen. Asetuksilla 
pitää pystyä vastustajalle luomaan paine ja 
poistot pitää pystyä heittämään heti 
ensimmäisellä kuulalla. Eli ”prosentti”-
petanque pitää olla hallussa. 

Alkulämmittelyn aikana selvisi joukkueelle 
ensimmäinen vastustaja ekalle kierrokselle. 
Ainoa mitä tiedettiin oli että suurimmalla 
todennäköisyydellä vastaan saadaan ns. 
kapteeni joukkue! Ja kyllä, todella kovasta 
päästä eli ranking 2. joukkue Arto Stenberg, 
Michel Simon-Bellamy ja Harri Lehtinen. 

Päätettiin lähteä pelaamaan ensimmäistä 
peliä, ihan perusidealla, vastustajaa liikaa 
kunnioittamatta, omia vahvuuksia käyttäen ja 
ensimmäinen peli on aina ensimmäinen. Ilpo 
otti avaus asetuksen, Marko ampui ja Kaitsu 
välissä. Paineita ei pitänyt olla, mutta alku oli 
kaikkia suunnitelmiamme vastaan, kolmen 
päädyn jälkeen vastustajalle 0-10. Tästä ei 
pysty nousemaan tällaisia vastustajia vastaan 
vaan ”rökäle”-tappio heti aluksi 1-13. Tappio 
ei tullut yllätyksenä, mutta oma peli oli 
huonoa ja muutamia jännitys silmäänpistäen 
ainakin painoi, totesi Marko. Katastroofihan 
tämä häviö ei vielä ollut, vaan kaikki oli vielä 
omissa käsissä. 

Lohduttauduttiin siihen, että kun saimme ison 
häviön, niin seuraavaksi saataisiin 
helpoimmasta päästä oleva vastus ja näinhän 
ei tosiankaan käynyt! Toiselle kierrokselle 
vastaan Finnish Veterans voiton kuittanut Pauli 
Piiparinen pelitovereinaan Iivo Paaso ja Mikko 
Lehto. Kaikilta löytyy menestystä 
kansainväliseltä tasolta ja ovat kuuluneet 
pitkään Suomen terävimpään kärkeen. Kaiken 
lisäksi oltiin heidän kotikentällään! 

Nyt peli lähtikin meiltä aivan eri tavalla ja 
taistelu oli alkanut. Toisessa päädyssä otimme 
vastustajalta maksimit 6 pistettä, joka näitä 
”tähtiä” vastaan on kova suoritus! Peli pysyi 
tasaisena loppuun asti. Peliaika pelattiin 
loppuun ja viimeinen snadi aloitettiin 
tilanteesta 10-10. Lehdon Mikon hyvä asetus 
painesti joukkueemme ja poistosta huolimatta 
emme saaneet tähän paikkaan tarvittavia 
asetuksia, voitto lipusi vastustajalle 10-13. 
Toinen tappio ja tilanne tukaloitui entisestään! 
Positiivista oli se että peli oli parantunut meillä 
huomattavasti! 



Kolmannella kierroksella vastaan saimme 
Pekka Ojajärven, Jaakko Juoperin ja Marko 
Aallon joukkueen. Liekö joku kiusanut Makoa, 
vai oliko jälleen tavallinen kiukutus vain 
hänellä päällä, mutta alusta asti oli selvää että 
heidän joukkueen sisäinen kemia ei riitä 
voittamaan ketään! Alusta asti pidimme 
tiukasti pelin itsellämme ja jos vastustajan 
ainoa onnistuminen oli pakkopaikassa snadin 
ulosammunta, niin voitto meille selkeästi 13-3. 
Tämä voitto antoi vielä pienen oljenkorren, 
mutta viimeinen kierros... 

Viimeisellä kierroksella kohtasimme Kapteeni 
joukkueen Daniel Duhamel, Thomas Foussier 
ja Harry Ushanovin. Ilpon kanssa tuttu ryhmä 
ja tiedämme kuinka heitä vastaan tulee pelata. 
Peli alusta lähtien meidän tiukassa 
kontrollissa, Dania pattiin asetuksissa ja tämän 
jälkeen Harry asetusvastuuteen, niin kaikki 
menisi hyvin. Tämä onnistui ja komea voitto 
13-3 meille. Voitto antoi meille 
mahdollisuuden, mutta nyt odottamaan 
muiden tuloksia. 

Kyllä, tavoite saavutettiin ja lopputuloksissa 
SWISS:n jälkeen hieno 7. sija ja jatkopelit 
edessä. Vastaan heti kivenkova Seppo 
Lindmanin joukkue, Juuso ja Börje 
kavereinaan! 

Jälleen kerran kun panokset kasvoivat ja 
mahdollisuus lisämenestymiseen oli 
mahdollista, niin joukkueemme peli ei kestänyt 
painetta. Normaalilla pelillämme oltaisiin 
ainakin anettu edes hyvä vastus, mutta jos 
henkisesti luovutetaan ja sulkeudutaan pois 
pelistä, eikä edes tueta joukkuetovereita, niin 
ei voida voittaa mitään. Tähän asti 
parannettiin peliä kokoajan, mutta loppu oli 
täysi fiasko! 2-13 häviö! 

Silti hieno jaettu 5. sija lämmittää sydäntä ja 
positiivinen päivä takana. Kuumeisen viikon 
jälkeen hieno nousu edes siihen että pystyi 
pelaamaan nousujohteisen kilpailupäivän 
näinkin kovassa sakissa. Tulevaisuutta varten 
hiukan oppia ja varsinkin henkisellä puolella 

negatiivisen energian poisto joukkueen 
keskuudestaan. Tämän näyttää aika, 
kannattaako jatkaa tässä kokoonpanossa 
tulevaisuuden osalta? 

Lopputulokset: 

1. Mika Metsä-Eerola, Anssi Viinikainen ja Ville 
Punta 

2. Mikko Kamppuri, Mikko Lehti ja Mikael 
Gripenberg 

3.-4. Seppo Lindman, Juha-Pekka Siro ja 
Mikael Paakkanen 

3.-4. Arto Stenberg, Michel Simon-Bellamy ja 
Harri Lehtinen 

5.-8. Marko Taipalvesi, Ilpo Vuorinen ja 
Kai Aalto 

 

 

SekaHelmet 15.2.2014 

 

 
A-finalistit vasemmalta: Marko, Eija, Kirsi, Mako, Eija, 

Harry, Veikko ja Jaana. 
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B-finalistit vasemmalta: Jari, Anja, Matti, Tuija, Paula ja 

Erkki. 
 

 
Marko ja Eija, sekä hopea lautaset. 

Lauantaina 15.2.2014 pelattiin Iittalan 
Iskuarenalla perinteinen SekaHelmet duppeli 
kilpailu. Kilpailu oli ns. täyteen varattu eli 
paikalle saapui 20 kovaa petanquejoukkuetta. 

Joukkueet arvottiin neljään viiden joukkueen 
lohkoon, joista kaksi parasta A-finaaliin, kaksi 
seuraavaa B-finaaliin ja lohkon viimeinen 
kotiin. KAU-Petanquelta mukana olivat 
seuraavat joukkueet: Raili Varalahti ja Pentti 
Heikkonen, Paula ja Allan Degerstedt, Paula 
Kiiveri ja Erkki Saarinen, sekä Eija Suominen 
ja Marko Taipalvesi. 

Alkulohkoista Eija ja Marko pelasivat itsensä A-
finaaliin ja Paula ja Erkki pelasivat samasta 
lohkosta itsensä B-finaaliin. Muiden pelit 
loppuivat alkulohkoihin ja todennäköisesti 

Degerstedtin Paulan selkä olisi pakottanut 
lopettamaan joka tapauksessa. 

Lopputuloksien osalta Paula ja Erkki pelasivat 
hienosti B-finaalin 3. eli loppusijoituksissa 11. 

Eija ja Marko pelasivat itsensä hienosti 
finaaliin asti, mutta tällä kertaa finaalissa 
vastassa olleet Kirsi ja Marko Aalto olivat liian 
kovat ja kuittasivat turnausvoiton heille 
selkeästi 0-13. Peli oli hyvätasoinen, mutta 
varsinkin Mako oli todella kovassa iskussa ja 
pelasi todella korkeatasoista peliä. Emme 
pystyneet tänään haastamaan heitä kunnolla! 

Lopputulokset: 

1. Kirsi ja Marko Aalto 
2. Eija Suominen ja Marko Taipalvesi 
3. Eija-Liisa Laakso ja Harry Ushanov 
4. Jaana Alanoja ja Veikko Tuovinen 

B-Finaali 3. (11.) Paula Kiiveri ja Erkki 
Saarinen 

  

Markon pelipäiväkirjasta... 

Ruutu-lohko ja ensimmäisen kierroksen vastus 
oli heti omat seurakaverit Paula Kiiveri ja Erkki 
Saarinen. Peruspelillä lähdettiin heti hakemaan 
hyvää tuntumaa päivän aluksi. Eija otti 
asetuksen ja itse hoidin ampumisen. Peruspeli 
toteutui hyvin ja selkeästi peli oli kokoajan 
hallussamme. voitto selkeästi 13-5. Asetukset 
ja ammunnat osui hyvällä prosentilla. Hyvä 
päivän aloitus heti. 

Toisella kierroksella vastaan paikalliset Sirkka 
Laine ja Mikko Siren. Asetuksen hoiti Mikko ja 
Sirkka ampui. Me jatkettiin samaan tapaan 
kuin ensimmäisessä pelissä. Mikään ei 
muuttunut, yhdessä päädyssä pelasimme 
huonosti, jossa vastustaja ryösti meiltä 4 
pistettä, mutta se ei riittänyt ja voitto meille 
13-4. Peli hyvin uomissaan. 



Kolmannella kierroksella vastaan lohkon kovin 
vastus Eija-Liisa Laakso ja Harry Ushanov. 
Itselläni alkoi armoton päänsärky kierroksien 
välillä ja sen huomasi haittaavan omaa peliä. 
Kaiken lisäksi Harryn uskomaton ja virheetön 
peli loi pohjan vastustajan upealle voitolle 0-
13. Olimme vailla mahdollisuuksia, mutta 
eniten arvellutti tuo päänsärky, saisiko sen 
loppumaan ajoissa ettei menisi koko 
loppupäivä ongelmalliseksi. 

Tärkeä viimeisen neljännen kierroksen pelissä 
vastaan saatiin Anja ja Jari Santaluoto. Kaikki 
omissa käsissä voitolla jatkoon A-finaaliin. 
Päänsärky onneksi hieman hellitti ja pelillisesti 
palattiin jälleen hyvälle tasolle. Ei kumminkaan 
mitään huippua, mutta peruspeli hyvää ja 
varmaa! Ammunnat tappoi vastustajan kuulat 
ja asetukset toivat tarvittavat pisteet voitto 
meille 13-7. Alkulohkon kakkostila ja jatkoon 
vastustajaa odotellessa... 

Nyt oli hetki aikaa katsella Sochin olympilaisia 
ja syödä pieni välipala. Vastustaja alkoi 
hahmottumaan ja ensimmäisen Cup-
kierroksen vastustajaksi saatiin TPQ:n joukkue 
Marita ja Tapio Salomäki. Aikaisempaa 
kokemusta heidän pelistään ei minulla ollut, 
mutta päätimme lähteä peruspelillämme 
viemään ottelua eteenpäin. Vastustajalta 
Tapio hoiti yleensä avausasetuksen ja siirtyi 
sen jälkeen ampujaksi. Marita toimi ns. 
väliheittäjänä duppelissa. Alusta lähtien peli oli 
meidän, pieni notkahdus pelin keskivaiheilla ja 
Eijalle hiipi hiukan epävarmuutta asetukseen. 
Snadin tarvittava ulosammunta ja rauhallinen 
keskustelu joukkuekaverien välillä, sekä uuden 
alun haku tuotti tuloksen ja taas mentiin. Eijan 
asetusfiilis saatiin hyväksi ja ottelu meille 13-
4. Mitallipelit edessä! 

Välierässä olikin sitten ”sähköä ilmassa”! 
Vanhat seurakaverit Hämeenlinnasta ottivat 
yhteen. Meille vastaan siis asettuivat Jaana 
Alanoja ja Veikko Tuovinen. Liekö jännitys 
kangistanut vastustajan peliä, mutta peli oli 
kokoajan meidän hallussa ja tuntui että 
vastustaja yritti liiallisella asetuksella voittaa 

meidät. Eija asetti niin rautaisesti ettei ollut 
epäselvää kummalle joukkueelle tämä 
kääntyisi. Voitto meille selkeästi 13-5 ja 
finaalipaikka oli selviö! 

Finaalissa kohtasimme koko päivän erittäin 
hyvällä tasolla pelaneet Kirsin ja Marko Aallon 
(heillä oli siihen mennessä puhdas 
voittosarja). Finaalissa koitimme omalla pelillä 
lähteä heitä haastamaan, mutta tällä kertaa se 
ei riittänyt. Mako oli ihan ”liekeissä” ja jos 
sieltä yksi huono pääty tuli, niin Kirsi paikkasi. 
Kuusi ensimmäistä päätyä heille (0-1, 0-1, 0-1, 
0-1, 0-1 ja 0-1) ja näin ollen tilanne 0-6. 
Tämän jälkeen Mako heitti ilmiömäisen 
poiston, joka takasi heille päädystä neljä 
pistettä ja tilanne 0-10. Peli oli pelattu! Häviö 
0-13,täänään ei mikään riittänyt. 

Pelillisesti hieno päivä, muttei loistokas. Peliä 
olisi pitänyt pystyä parantamaan aina finaalia 
kohden, mutta jotain tänään puuttui. 
Ongelmia loi tuo pieni päänsärky, mutta 
perustaso oli hyvä. Tästä oppien jotain ja 
katse eteenpäin positiivisesti, niin hyvä tulee! 
Seuraava viikonloppu ja taas ollaan 
Iittalassa... 

-Marko- 

Helmitrippeli 2014 
Iskuarenalla 

22.2.2014 pelattiin Iittalan Iskuarenalla 
Helmitrippeli. Järjestelyistä vastasi Kalvolan 
Iskun Petanqueseura, kotoisammin sanottuna 
KIS. Kilpailu oli täynnä jo kuukausi ennen 
pelipäivää, mutta niinkuin nykyisin on tapana, 
niin määrätyt pelaajat varaavat pelipaikan 
kilpailuun ja peruuttavat ne aivan viime 
tipassa. Tämä on sietämätön tapa järjestäjän 
osalta. Myyt ”ei oota” kuukauden ennen 
kilpailua ja viimeisenä iltana onkin kaksi 
pelipaikkaa jäljellä! Tähän tulisi etsiä ratkaisu 
ja tarvittaessa sanktiot. Onhan selvää että 
sairaus on aina yllättävä, mutta näissä 
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tapauksissa jota tarkoitan, niin äkillisillä 
sairauksilla ei ole mitään tekemistä. 

Paikalle oli kumminkin saapunut erittäin 
kivenkovaryhmä pelaajia. Kaikkiaan 14 
joukkuetta ja selkeästi kesän kokoonpanoja, 
sekä MM/EM-peliryhmiä ajettiin sisään. Pelit 
pelattiin neljässä lohkossa, joiden kaksi 
parasta A-finaaliin, loput repaleiseen B-
finaaliin (tämä siksi että osallistujia oli 4 
joukkuetta). 

KAU-Petanquelta osallistui Marko Taipalvesi ja 
joukkue kavereina oli Ilpo Vuorinen ja Jari 
”Erppa” Eronen. Arpaonni heitti heidät neljän 
joukkueen lohkoon eli alkusarja koostui 
kolmesta ottelusta. Alkulohkon osalta 
pelituntuma olikin erittäin hyvä ja 
joukkueemme pelasikin puhtaan voittosarjan 
kaikista kolmesta ottelusta tuloksin (13-8, 13-
3 ja 13-12). Ensimmäinen peli oli joukkuetta 
Kirsi Kuusijärvi, Seija Vaarala ja Maarit Flink-
Soinia vastaan, toisessa kohdattiin Jyrki Salo, 
Mika Nietula ja Antti Pasanen, sekä 
kolmannessa Kirsi Aalto, Tiia Salo ja Outi 
Raitasuo. Varsinkin kolmannessa pelissä 
noustiin komeasti 6-12 tilanteesta 13-12 
voittoon. Siihen asti olimme jyrän alla ja 
varsinkin Tiian upea poistopeli oli lähellä riittää 
voittoon, mutta jäi tälläkertaa siitä yhdestä 
pisteestä kiinni! 

Cup kierroksella ei kohtuullinen pelitaso enää 
riittänytkään. Vastaan saimme joukkueen Arto 
Rantakaulio, Jarkko Pahkala ja Markku 
Latvasen. Jarkko asetti upeasti koko pelin 
tekemättä käytännössä yhtään virhettä ja 
ampujana toiminut Markku veteli 90% 
tehokkuudella, niin meidän omapeli suli siihen. 
Kampoihin pistettiin, mutta kun kokoajan 
ollaan alakynnessä ja askeleen jäljessä, niin 
tilanteessa 5-5 peli repesi vastustajalle ja 
häviö 6-13 oli selviö. Mahdollisuus 
mitallipeleihin hupeni siihen! 

Pelasimme vielä yhden sijoitus ottelun hävityn 
puolivälierän jälkeen, mutta vaikea oli enää 
koota itseään pelifiilikseen. Johdimme ottelua 

joukkuetta Vesa Ekström, Rauli Rämö ja Ilkka 
Konola vastaan jo 11-3, mutta 
henkilökohtaisen ”black outin” johdosta 
fiilikset katosi ja päivä oli osaltani pulkassa. 
Häviö 11-13! 

Päätimme jättää viimeisen kierroksen pelin 
kokonaan väliin ja lähteä katsomaan Suomen 
jääkiekkojoukkueen taistelua USA:ta vastaan 
olympia pronssista. Käteen jäi vain hyvin 
heitetty aamupäivä ja odotusarvon ollessa 
kohtuullinen, niin loppupäivä tulikin pelattua 
aivan vihkoon! Voisi kiteyttää lopun ”kiitos ja 
anteeksi”! 

Tämän kertaiseen turnausvoittoon pelasivat 
kovatasoisessa kilpailussa Marko Aalto (KAL), 
Mikko Lehti (RIE) ja Thomas Foussier (EPA), 
jotka voittivat finaalissa Seppo Lindmanin 
(LOI), Petri Mehtosen (KVP) ja Pekka 
Mehtosen (KVP). Kolmanneksi pelasi Arto 
Rantakaulio, Jarkko Pahkala ja Markku 
Latvanen. 

Lopputulokset: 

A CUP 
1.Marko Aalto (KAL) Mikko Lehti (RIE) Thomas 
Foussier (EPA) 
2.Petri Mehtonen (KVP)Pekka Mehtonen (KVP) 
Seppo Lindman (LOI) 
3.Arto Rantakaulio (KOK) Jarkko Pahkala 
(KOK) Markku Latvanen (KOK) 
4.Kirsi Aalto (PSC) Tiia Salo (PSC) Outi 
Raitasuo (PSC) 
5.Vesa Ekström (BIT) Rauli Rämö (BIT) Ilkka 
Konola (BIT) 
6.Sirkka Laine (KOP) Pirjo Saarela (KOP) Taru 
Saarela (KOP) 
7-8.Merja Salonranta (PCP) Helena 
Kuivasniemi-Lehti (PCP) Kati Nieminen (PCP) 
7-8.Ilpo Vuorinen (KOP) Marko Taipalvesi 
(KAU) Jari Eronen (RIE) 
 
B CUP 
1.Jyrki Salo (MAP) Antti Pasanen PKK) Mika 
Nietula (MAP) 
2.Harri Näsilä (PCP) Mirva Näsilä (PCP) Antero 



Lehti (PCP) 
3.Mirja Laine (BIT) Sirpa Korkeamäki (MAP) 
Eija Suominen (BIT) 
4.Kirsi Kuusijärvi (PHN) Seija Vaarala (PHN) 
Maarit Flink-Soini (PHN) 

 

 

TUL:n avoin hallitrippeli 

 

 
TUL:n hallimestaruusnpronssia Ilpo, Kai ja Marko  

 

 

 
TUL:n hallimestaruus mitalistit Iittalasta. 

 

1.3.2014 Pelattiin Iittalan Iskuarenalla TUL:n 
avoimet hallitrippelikilpailut. Osallistumisoikeus 
kilpailuun oli kaikilla halukkailla 
petanquenpelaajilla. Koska varsinkin 
sisäkilpailuissa on osallistujamäärien suhteen 
rajoitteita, niin samaan aikaan järjestetyssä 
TUL:n kokouksessa päädyttiin ratkaisuun että 
kaikki hallikilpailut, sekä TUL:n 
mestaruuskilpailut vaativat pelaajalta 
seurajäsenyyden jostakin TUL:n alaisesta 
urheiluseurasta. Seuralla ei tarvitse olla 
puhdasta petanquen jaostoa, vaan riittää että 
kyseinen pelaaja edustaa seuraa joka kuuluu 
TUL:n piiriin. Huomioitavaa on että Suomessa 
kyseisiä seuroja jotka kuuluvat TUL:n piiriin on 
yli 1000, pelkästään alajaoston petanque 
seuroja on 30-40 kpl. 

Avoimiin hallitrippelikilpailuun osallistui 
kaikkiaan 16 joukkuetta ympäri Suomen. 
Joukkueet jaettiin perinteisesti neljään neljän 
joukkueen lohkoon, joista kaksi parasta A-
finaaliin sijoituksista 1.-8. ja loput B-finaaliin 
sijoituksista 9.-16. 

KAU-Petanquelta oli ilmoittautunut seuraavat 
joukkueet: Paula Degerstedt, Raili Pietilä ja 
Taito Pietilä. Alpo Kärkäs, Reijo Suominen ja 
Raili Varalahti. Paula Kiiveri, Erkki Saarinen ja 
Markus Barck. Sekä Marko Taipalvesi, Ilpo 
Vuorinen ja Kai Aalto. 

A-finaaliin alkulohkoista pelasivat joukkueet 
Paula K, Erkki ja Markus, sekä Marko, Ilpo ja 
Kai. Muiden tie vei B-finaaliin, jossa Paula D, 
Raili ja Taito pelasivat sijoituksen B4. eli 
loppusijoituksen 12. Alpo, Reijo ja Raili V 
pelasivat sijoituksen B5. eli loppusijoituksen 
13. 

A-finaalissa Paula K, Erkki ja Markus pelasivat 
loppusijoituksen 7. Marko, Ilpo ja Kai pelasivat 
itsensä mitalleille, voittamalla pronssipelissä 
viime vuoden mestarit Taru Saarelan, Pirjo 
Saarelan ja Sirkka Laineen 13-2. 

Finaalissa MAP-Räimeen Mikko Koskimäki, 
Mika Nietula ja Jyrki Salo voittivat Kalvolan 
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Iskun Mikko Sirenin, Jouni Sinkkosen ja Tapio 
Valariutan puhtaasti 13-0. 

LOPPUTULOKSET: 

1. Mika Nietula, Jyrki Salo, Mikko Koskimäki 
MAP-Räime 
2. Mikko Sire´n, Jouni Sinkkonen, Tapio 
Valariutta Kalvolan Isku TUL 
3. Marko Taipalvesi, Ilpo Vuorinen, Kai Aalto 
KAU/KOP/PoPi TUL 
4. Pirjo Saarela, Taru Saarela, Sirkka Laine 
KOP-Valkeakoski TUL 
 
7. Paula Kiiveri, Markus Barck, Erkki Saarinen 
Karkkilan Urheilijat TUL 
12. Paula Degerstedt, Raili Pietilä, Taito Pietilä 
Karkkilan Urheilijat TUL 
13. Raili Varalahti, Alpo Kärkäs ja Reijo 
Suominen Karkkilan Urheilijat TUL 

Naisten duppeli Sastamala 

8.3. Pelattiin Sastamalassa Tyrvään petanquen 
järjestämä naisten duppeli. Kilpailuun osallistui 
kaikkiaan vain kuusi joukkuetta. 

KAU-Petanquelta osallistui kaikkiaan kaksi 
joukkuetta ja he menestyivät seuraavasti: 

sijalle 5. pelasivat Raili Pietilä ja Paula 
Degerstedt 

sijalle 6. pelasivat Raili Varalahti ja Marja-Liisa 
Niemi 

Voiton pelasivat tällä kertaa Porin naisjoukkue 
Seija Vaarala ja Maarit Flink-Soini. 

Veteraani duppeli 
Iskuarenalla 

8.3. Pelattiin Kalvolan Iskuarenalla järjestetty 
Veteraani duppeli. Joukkueita oli mukana 
kaikkiaan 16 joukkuetta ympäri Etelä-Suomen. 

KAU-Petanquelta osallistui seuraavat 
joukkueet ja sijoitukset ohessa. Tällä kertaa 
KAU:n joukkueiden tie vei B-finaaliin ja siellä 
parhaan sijoituksen 3. pelasivat Taito Pietilä ja 
Reijo Suominen, jotka voittivat pronssipelissä 
Allan Degerstedtin ja Asko Räsäsen, jotka 
sijoituivat siis B-finaalin 4. Pentti Heikkonen ja 
Timo Lingman sijoittuivat B-finaalin 7. 

Turnauksen voiton ja A-finaalin parhaaksi 
pelasivat Daniel Duhamel ja Reijo Taka-Eilola 
Kalvolan Iskusta KIS 

Sekaduppeli Loimaalla 

9.3. Sunnuntaina pelattiin Loimaalla 
Sekaduppeli 17 joukkueen voimin. Tämä 
yhden joukkueen mukaan tulo lisänä, 
vaikuttaa kyllä äärettömän paljon päivän 
pelien kulkuun. Voi sanoa että "venttatunteja" 
tulee! Mutta mitäpä muuta hienon päivän 
aikana tekisi kuin katsoisi laadukasta 
petanqueta eli niin kuin Hessun sanoja 
lainaten "Laatu aikaa Loimaalla?" 

KAU-Petanquelta osallistuivat seuraavat 
joukkueet: 

Raili Pietilä ja Taito Pietilä, Paula Degerstedt ja 
Allan Degerstedt, sekä Eija Suominen ja Marko 
Taipalvesi. 

Kaikkien KAU-Petanquen joukkuiden tie nousi 
pystyyn alkusarjassa ja B-finaali kutsui. Eija ja 
Marko pystyivät hyvällä loppupelillä B-
finaalissa ottamaan "revanssin" Pirjo Kivisestä 
ja Markku Niemisestä voittamalla he 13-11 ja 
valloittivat näin takkuisenpäivän päätteeksi B-
finaalin voiton. 

Koko turnauksen voiton vei Sepon ja Seijan 
nenän edestä hyvää peliä pelaneet Arto 
Stenberg ja Kirsi Kuusijärvi. 

Loimaalla ND + ED 
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29.3. Pelattiin Loimaan hallilla hallikauden 
päätöksiä veteraanien osalta. Sarjoina oli 
naisten duppeli ja vanhempien veteraanien 
duppeli. 

KAU-Petanquelta kilpailuun osallistui kaksi (2) 
naisten joukkuetta ja kolme (3) veteraani 
duppelia. 

Parhaiten pärjäsivät naisissa Paula Degerstedt 
ja Raili Pietilä sijoittuen B-finaalin 2. ja 
veteraaneissa Pentti Heikkonen ja Allan 
Degerstedt B-finaalin 1. 

Naisten voiton vei Seija Vaarala ja Seija 
Uusitalo. Veteraanien voiton vei Viljo Stenberg 
ja Hannu Aaltonen. 

Huhtiduppeli Iittala 

Lauantaina 5.4. pelattiin Iittalan Iskuarenalla 
Huhtiduppeli.  

KAU-Petanquelta kilpailuun osallistui joukkue 
Marko Taipalvesi ja Ilpo Vuorinen. 

Liekö halliväsymys painaa ja mieli vetää kohti 
ulkokenttiä, sillä pelimotivaatio ei riitä kuin 
alkupeleihin. Päivän tähtihetki oli ensimmäinen 
peli jossa Marko ja Ilpo ottivat kovan 
päänahan Jari Erosesta ja Arto Stenbergistä 
lukemin 13-10. Alkulohkojen kaksi voittoa ei 
tällä kertaa riittänyt ja tie vei B-finaalin. 

Tällä kertaa ei B-finaalistakaan mitään tullut ja 
näin ollen oli paras pakata tavarat ja lähteä 
kotiin! 

Päivän mielenkiintoisin yksityiskohta oli 
kuitenkin se että kuinka paljon kuulilla on 
eroja? Koska aikaa oli, niin pääsin seuraamaan 
ottelua jossa pelaaja heitti uusilla Obutin RCC 
kuulilla perinteisiä kuulia vastaan. Voin sanoa 
että näin livenä seurattuna kuulat käyttäytyvät 
aivan erillailla! Eli jos olette hankkimassa uusia 
kuulia, suosittelen ehdottomasti 
harkitsemaan niitä! Toinen mielenkiintoinen 
merkki mitä ei kylläkään paljoa näe mutta 

käyttäytyy hienosti on KTK-kuulavalmistajan 
kuulat! 

Iittalan Huhtiduppelin vei nimiinsä Mikko 
Koskimäki ja Harri Lehtinen MAP/HBY. 

Onnittelut myös Eijalle ja Mirjalle hienosta 
sijoituksesta 3. kovassa ryhmässä! 

Veteraani Duppeli 
Hämeenlinna 

9.4. Pelattiin veteraani duppeli 20 joukkueen 
voimin Hämeenlinnassa. 

KAU-Petanquelta mukana olivat Paula Kiiverin 
ja Erkki Saarisen muodostama joukkue. Tällä 
kertaa peli ei riittänyt finaaleihin ja A-finaalin 
voiton veikin paikalliset konkarit Urpo Vinnari 
ja Esko Korhonen. 

Tipuduppeli Pasila 

18.4.2014 pelattiin Pasilan Petanquehallilla 
Tipuduppeli, johon osallistui yhteensä 18 
joukkuetta. KAU-Petanquelta osallistui 
kokeilumielellä Allan Degerstedt ja Marko 
Taipalvesi. 

Ja kokeiluksihan se menikin ja 
pääsiäiskilpailun tulosanti jäi heikoksi ja 
tippuminen A-.finaalista oli selviö. 

Tipuduppelin voiton vei Petri Seppä ja Juha-
Pekka Siro, ennen Marko Aaltoa ja Iivo 
Paasoa. 
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III-UD-TUL 2014 Karkkila 

 
Ilpo ja Marko ottivat TUL:n voiton! 

 

 
Kolme parasta 3.5.2014 III-UD-TUL 

 

 
B-Finaalin voitto Harri ja Alpo 
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Vuoden ensimmäinen ulkokilpailu on sitten 
järjestetty! Pieni pelko oli kilpailukalenteria 
suunnitellessa että kuinkakohan saadaan 
järjestettyä ensimmäinen ulkokilpailu heti 
toukokuun alussa. Pelko olikin aivan turhaa, 
vaikka huolestua kerkesikin. Parinviikon 
takainen lämmin jakso haihtui taivaan tuuliin 
ja raekuurot ja kova tuuli valtasi eetterin. 
Mutta ei muutakuin rohkeasti kohti Harjun 
kenttää hyvin pukeutuneena. Ainakaan sää ei 
pelottanut ahkeria pelaajia, vaan innolla 
ennakkoilmoittautumisia vastaan ottaessa 
havaitsin kuinka muutkin jo haluavat ulos 
pelaamaan ja siitä suuri kiitos Leppävaaran 
Sisun seuralle, joka esimerkillisesti toi 
turnaukseen kaikkiaan kahdeksan joukkuetta. 
Oli kiva nähdä talven jälkeen jälleen iloisia ja 
tuttuja ”petanque”kasvoja taistelemassa ja 
vääntämässä ihan tosissaan. Kilpailuvietti ei 
ollut kadonnut mihinkään! 

Lauantai aamuna pelipaikalle saapui kaikki 
ennakkoon ilmoittautuneet joukkueet eli 17 
joukkuetta seuroista LeSi, LIN, KOP ja KAU. 
Jälki-ilmoittautumisia ei tällä kertaa aneltu, 

mutta tilaa pelikentille kyllä olisi ollut. Vaikka 
ilmoittautuneita meillä oli juuri tuo ikävä 17 
joukkuetta, niin seurallamme ei ole tapana 
maksaa yhdelle joukkueelle bensarahoja ja 
potkia niitä pois kilpailusta, vaan peliohjelma 
räätälöidään niin että kaikki ovat tervetulleita 
pelaamaan. 

Joukkueet jaoteltiin arvan mukaan neljään 
lohkoon, joista yksi oli 5 joukkueen lohko ja 
loput neljän. Joukkueiden jäsenet arpoivat 
itsenäisesti oman pelipaikkansa turnauksessa, 
näin ollen vältyttiin muutamien pelaajien 
ainaiselta ”suhmurointi” syytöksiltä. Pelit 
pelattiin normaalisti ilman aikapeliä, mutta 
uusi snadinheittosääntö otettiin silti käyttöön. 
Painotettiin myös herramiessääntöä, jolla 
ilmoitetaan heti jos snadi ei ole mieleisessä 
kohdassa aloitusheiton jälkeen ja vältytään 
turhilta mittauksilta ja uusinta heitoilta snadin 
suhteen. Kahden kierroksen jälkeen päätettiin 
pitää ruokatauko ja KAU-Petanquen 
naisjäsenet olikin loihtinut hyvän ja maukkaan 
”makkarasopan” pelaajien riemuksi ja mikäs 
sen maukkaampaa raikkaassa ulkoilmassa 
onkin kuin lämmin soppa. Kiitos Paulalle ja 
Raileille tästä, sekä kaikesta maukkaasta 
hyvässä puffetissa! 

Alkulohkoista kaksi parasta A-finaaliin ja 
sijoille 3.-4. pelanneet B-finaaliin. Alkulohkojen 
osalta turnauksen tahtipuikkoa heluttikin 
kotiseura. Lohkojen ykköseksi pelasivat kolme 
KAU:n joukkuetta Paula Kiiveri ja Erkki 
Saarinen, Paula Degerstedt ja Allan 
Degerstedt, sekä Marko Taipalvesi ja Ilpo 
Vuorinen (sorry Valkeakoskelaiset, että omin 
Ilpo nyt Karkkilalaiseksi!). Neljäs lohko 
ykkönen oli Linnan Pekka Kaihevaara ja Raimo 
Monto. Lohko kakkosina jatkoon menivät 
Pekka Vauhkonen ja Pauli Talpia LeSi, Asko 
Räsänen ja Tapani Juselius KAU, Taito Pietilä 
ja Reijo Suominen KAU, sekä Erkki Jokela ja 
Pentti Nikulainen LeSi. Tässä oli siis A-finaalin 
joukkueet 

Mielenkiintoisien ja paikoin tiukkojen pelien 
jälkeen finaaliin pelasivat joukkueet Taito 



Pietilä ja Reijo Suominen, jotka saivat 
vastaansa Marko Taipalveden ja Ilpo Vuorisen. 
Peli oli tasainen ja tilanteeseen 7-7 mentiin 
käsikädessä, jonka jälkeen nuoruus oli tänään 
valttia ja Ilpon hyvän asetukset ja Markon 
tarvittavat poistot takasivat heille voiton 13-9. 

Pronsista väännettiin Paula Kiiverin ja Erkki 
Saarisen, sekä Erkki Jokelan ja Pentti 
Nikulaisen välillä. Tällä kertaa turnauksen 
pronssi Leppävaaraan Erkille ja Pentille 
tuloksella 13-8. 

B-finaalin voitosta väännettiin myös kovasti. 
Finaaliin oli tiensä raivannut KAU-Petanquen 
Harri Lindfors ja Alpo Kärkäs, jotka saivat 
vastaansa pienen yllätyksen tehneet ja 
hienosti pelaneet Pirkko Haikosen ja Helga 
Laakson. Niinkuin aina on sanottu niin 
ennakkosuosikkeija ei tässä lajissa tällätasolla 
ole, vaan suurille yllätyksille on lajissamme 
aina tilaa! Tällä kertaa paikallinen kokemus oli 
liikaa Harrin ja Alpon viedessä B-finaali 13-2. 

Turnaus oli hieno ja arvonsa mukainen. Säätä 
pelättiin, mutta turhaan. Jälleen on hieno yksi 
petanque päivä takana ja uudet edessä. Ei 
muuta kuin tuloksien kautta kiitokset kaikille ja 
nähdään taas...! 

Tulokset: 

1. Marko Taipalvesi (KAU) Ilpo Vuorinen (KOP) 
2. Taito Pietilä Reijo Suominen (KAU) 
3. Erkki Jokela Pentti Nikulainen (LeSi) 
4. Paula Kiiveri Erkki Saarinen (KAU) 
5. Paula ja Allan Degerstedt (KAU) 
6. Pekka Kaihevaara Raimo Monto (LIN) 
7. Pekka Vauhkonen Pauli Talpia (LeSi) 
8. Asko Räsänen Tapani Juselius (KAU) 
9. Harri Lindfors  Alpo Kärkäs (KAU) 
10. Pirkko Haikonen Helga Laakso (LeSi) 
11. Jyrki Piitulainen Leo Sorsa (LeSi) 
12. Timo Lingman Timo Autio (KAU) 
13. Leila Pirttilahti Kaija Vauhkonen (LeSi) 
14. Hanna Jokela Tuulikki Nikulainen (LeSi) 
15. Paula Talpia Riitta Harinen-Rinne (LeSi) 
16. Harri Rinne Torsti Jalli (LeSi) 
17. Raili Varalahti Raili Pietilä (KAU) 

IV-Kevät turnaus 

 
A-Finaalin mitalistit vasemmalta: Jyrki, Erppa, Hessu, 

Markku, Pekka ja Pauli. 
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B-Finaalin voittajat Tuija ja Matti. 

 
C-Finaalin voittajat Taito ja Allan. 



 
Pelien lomassa kahvilla Harri ja Jyrki. 

 

 
Pelien lomassa Merja ja Jouni. 

 
Pelikentällä Ville ja Meeri. 

 

 
Kaverukset Jyrki ja Erppa. ”hellyyttävää!” 



 
Riitan tyylinäyte. 

 

 

Lauantaina 10.5. järjestettiin Karkkilassa 
vuoden ensimmäinen yleinen Petanque 
turnaus. Kilpailu käytiin koodinimellä IV-kevät 
turnaus (YD). Aikaisemmin kyseinen kilpailu 
on järjestetty sisähallissa aina huhtikuun 
aikana. Halli tilanne kun on Karkkilassa 
edelleen hyvin huono, päätettiin tänä vuonna 
järjestää rästikilpailut Toukokuun aikana ja 
ulkokentällä. 

Sää tiedotus ei luvannut alkuviikosta kovin 
hyvää. Sadetta ja kylmää ilmaa kyseiselle 
viikonlopulle, mutta myös muutoksia saattaa 
tulla. Siispä ahkerasti tutkimaan sää 
ennusteita koko viikon. Ennusteet näyttivät jo 
jossakin vaiheessa hyvin lupaavilta, mutta 
jättimäinen rankkasadealue perjantai iltana 
vihmoi puolille öin asti ja näytti erittäin 
huonolta. 

Aamulla kohti kenttää ja ajatus siinä että 
kentät olisivat pelikunnossa. Pehmeäksi oli 

sade hakannut kentät, mutta pieni tuulenvire 
loi uskoa, että jos sadetta ei tule lisää päivästä 
voisi tulla erittäin mukava pelillisesti ja 
järjestelyjen osalta hyvä. 

Ennakkoon kilpailuun oli ilmoittautunut 
kaikkiaan 24 joukkuetta ja yhdeksän eri 
seuraa oli edustettuna (MAP, RIE, KAU, KOP, 
PCP, LOI, UTU, TUR ja LeSi). Kenellekään ei 
tullut viimehetken esteitä, vaan kaikki löysivät 
pelikentälle, jopa osa seuran omista pelaajista 
(viimeinen 9:53!). 

Joukkueet arvottiin neljään kuuden joukkueen 
lohkoon ja pelit aloitettiin 2-2 tilanteesta. 
Arvonnan suoritti pelaajat joukkueittain 
ilmoittautumisen yhteydessä. Koska 
äitienpäivää vietetään heti seuraavana 
päivänä, niin jury muodostettiin kokonaan 
naispelaajista(Raili Varalahti (KAU), Merja 
Salonranta(PCP), Riitta Heino (UTU) ja Meeri 
Käkelä (TUR)) ja mittaamisista huolehti 
miespuoleiset liiton tuomarit (Jyrki, Erppa, 
Jussi, Hessu ja Marko). Kilpailun aikana 
aikapelien snadinheittosääntö oli käytössä 
koko päivän ajan, eli yksi heitto ja jos ei 
onnistunut, niin vastustaja laittoi snadin 
pelikentälle. Olemme kokeilleet tätä jo 
kahdessa peräkkäisessä kilpailussa täällä 
Karkkilassa ja se on toiminut erittäin hyvin. 
Finaaleja oli tarjolla kakkiaan kolme kappaletta 
A-, B- ja C-finaali. Alkulohkojen kaksi parasta 
A-finaaliin, 3. ja 4. B-finaaliin ja 5. ja 6. C-
finaaliin. Finaaleissa pelattiin kaikki sijoitukset 
muutamien kyllä luovuttaessakin ja näin ollen 
pelejä olisi kokopäivän aikana ollut 
maksimissaan 96 kappaletta, eli kentillä riitti 
säpinää koko päivän ajan. 

Kilpailu oli erittäin kovatasoinen ja mukava 
pelipäivä. Koko päivän ajan oli aistittavissa 
hyvää ja positiivista fiilistä pelaajien 
keskuudessa. Ulkopuolisia katsojiakin oli 
tapahtumaan löytänyt tiensä, ei nyt satoja, 
mutta parisen kymmentä, joka on petanquen 
mittapuussa loistava määrä. Myös 
arvovaltainen vieraamme aurinko päätti 
hetkittäin muistaa pelaajia ja tällöin lämmin ja 



hellivä ilmanala valtasi pelikentät!  Niin ja 
olihan meillä omat petanque koiratkin paikan 
päällä kannustamassa ja ”herättelemässä” 
pelaajia! 

Erinäisten vääntöjen jälkeen A-finaalin 
pelasivat Jari Eronen ja Jyrki Salo, jotka saivat 
vastaansa Markku Niemisen ja Heikki 
Haapasen. Vääntö oli tosi tasaista ja vasta 
lopussa Markku ja Heikki väänsivät tarvittavan 
eron, vaikka Erppa ampuikin snadin ulos 
muutaman kerran ja pelastaen tilanteen, se ei 
riittänyt ja voitto Loimaalle 13-9. Onnittelut 
voittajille! 

TULOKSET: 

A-finaali: 

1. Markku Nieminen ja Heikki Haapanen LOI 
2. Jari Eronen ja Jyrki Salo RIE/MAP 

3. Pekka Vauhkonen ja Pauli Talpia LeSi 
4. Mika Nietula ja Jarmo Räty MAP 

5. Marko Taipalvesi ja Ilpo Vuorinen KAU/KOP 

6. Minna Jokinen ja Eero Ravantti LOI 
7. Raili Varalahti ja Asko Räsänen KAU 

8. Riitta Heino ja Juhani Hirvonen UTU 

B-finaali: 

1. Tuija ja Matti Haapanen LOI 

2. Merja Salonranta ja Jouni Heinonen PCP/LOI 

3. Gunnar Wallin ja Kimmo Tuovinen MAP 
4. Paula Kiiveri ja Erkki Saarinen KAU 

5. Teuvo Niemi ja Alpo Kärkäs KAU 
6. Raili Pietilä ja Tapani Juselius KAU 

7. J-P Ropponen ja Pentti Heikkonen KAU 

8. Kari Korkeamäki ja Eero Lalu MAP 

C-finaali: 

1. Allan Degerstedt ja Taito Pietilä KAU 
2. Helga Laakso ja Pirkko Haikonen LeSi 

3. Paula Talpia ja Riitta Harinen-Rinne LeSi 

4. Kaija Vauhkonen ja Tage Strömberg LeSi 
5. Börje Eklund ja Jouko Pirttikoski LeSi 

6. Reino Pihlajaniemi ja Harri Rinne LeSi 
7. Jyrki Piitulainen ja Leo Sorsa LeSi 

8. Meeri Käkelä ja Ville Vartiainen TUR 

 

SM-Sarjojen 1. Kierros Järvenpää 

KAU-Petanquen veteraani joukkue aloitti 
hienosti Järvenpään osakilpailun. Pelejä 
joukkueella oli 6 ja voittoja niistä irtosi 4kpl. 
Tällähetkellä sarjasijoitus Veteraanien 1. 
divisioonassa on hienosti jaettu 2. 

Joukkueessa pelasivat Allan Degerstedt, Pentti 
Heikkonen, Taito Pietilä ja Timo Lingman. 

 

 

Riemukaari duppeli Kärkölä 

24.5.2014 pelattiin legendaarinen Riemukaari 
duppeli Kärkölän Järvelässä. Palkintona mm. 
upea "Riemukaaresta" tehty monivuotinen 
kiertopalkinto, stipendien kera! 

Tapahtumaan oli ilmoittautunut komiat 22 
joukkuetta ympäri Etelä-Suomen. 
Kisapromoottorina toimei Jari "Erppa" Eronen 
ja yhdessä seuramme Markon kanssa olivat he 
päättäneet simuloida tulevia SM-kilpailuja 
silmälläpitäen "Ison" Swiss-kilpailun. Tällä 
kertaa kilpailu vedettiin paperiversiona, 
välittämättä "busholdeista". 

KAU-Petanquelta osallistui joukkueet Raili 
Varalahti ja Allan Degerstedt, sekä Marko 
Taipalvesi ja Ilpo Vuorinen. Kummallekin 
joukkueelle neljästä Swiss-kierroksesta kaksi 
voitto, jotka eivät riittäneet kahdeksan 
parhaan joukkoon ja näin ollen oltiin ulkona 
ratkaisu peleistä. 

Markon ja Ilpon kohdalla peluutuksessa tehtiin 
kyllä pieni virhe ja oikeasti busholdien 
merkitys näkyi Swissin luonteessa hyvinkin 
tärkeänä ja poikien oikea sijoitus olisi ollut 
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alkupelien jälkeen 7. ja jatko paikka 
ratkaisupeleissä Hatea ja Jarnoa vastaan. 

Mutta niinkuin Marko totesi hänen puolestaan 
virhe oli erittäin hyvä ja opettavainen SM-
kilpailuja varten ja olihan se hyvä että se 
sattui myös itselleni eikä kennellekään 
ulkopuoliselle! 

Suomessa on Swissin peluutuksen suhteen 
tällähetkellä vääränlaista opastusta ja jokunen 
Excel-versiokin on tehty seurojen käyttöön, 
mutta voin kertoa, että nämä on kaikki väärän 
perusteen mukaista peluuttamista. Tapani 
Kalmin paperiversio, aputauluineen on 
lähimpänä oikeaa, mutta pelijärjestykset eri 
voittokatekorioissa tulee arpoa ja busholdit 
tällöin ottaa käyttöön, niin pääsemme oikeaan 
tulokseen ja peluutukseen. 

Tällähetkellä Suomessa ei ole kuin yksi oikea 
Swiss-peluutuspohja rakennettu tietokonetta 
varten ja tämän luonnoksen on tehnyt 
yhteistyössä kanssani veljeni Petri, joka on 
vastanut 100% pohjan koodaamisesta ja 
ohjelma on 100% Suomenkielinen!!! 

Myöhemmin tällä palstalla lisää kyseisestä 
ohjelmasta ja KAU-Petanque tulee käyttämään 
aktiivisesti peleissään ohjelmaa. 

Mutta tärkeimpään eli Riemukaari duppeliin. 
Tänä vuonna ennakkosuosikit pitivät ja 
kiertopalkinnon korkeuksiin nostivat PSC 
Järvenpään Petri Seppä ja Marko Jakonen. 
Varsinkin Jaksun peli oli paikottain erittäin 
hienoa ja jäätävää, eikä Petekään paljon ohi 
tuhrinut! Onnittelut veijareille! 

Kiitokset Erpalle ja koko Riemukaaren väelle 
mukavasta pelipäivästä ja kanttiinin herkuista. 
Toivottavasti saadaan Riemukaarilaiset 
lähtemään myös meille tänne Karkkilaan! 

 

 

KM2014 Trippeli 

 
Vasemmalta: Marko, Petri, Ilpo, Kari, Sirpa, Jyrki, Raili, 

Paula ja Erkki (KM2014T). 

 

 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=446509


 
Finaali käynnissä 

 
Risto, Raili ja Taito odottamassa pelivuoroa 

 
Raili, Sirpa, Reijo ja Valto tauolla 

 
Taukopaikka ja itsepalvelu ”buffet” 

 

25.5.2014 oli sitten vuorossa ensimmäinen 
kaupunginmestaruuskilpailu. Pelimuotona 
Trippeli ja ilmoittautuneita kaikkiaan 8 
joukkuetta. Ensimmäisen kerran pelattiin 
mestaruudesta Swiss-systeemillä ja hyvän 
käyttöliittymän olikin veljeni Petri Taipalvesi 
rakentanut. Tänään oli vuorossa ensimmäinen 
virallinen ajo, kyseiselle ohjelmalle. 

Pelillisesti päivä meni ennakkoasetelmien 
mukaan ja finaalissa kohtasivat joukkueet 
Jyrki, Sirpa, Kari ja vastaan asettui Petri, Ilpo 
ja Marko. Sirpan loistavat asetukset ja Jyrkin 
hyvät ammunnat antoivat Karille paikan tehdä 
pisteitä ja hän käytti ne kovalla prosentilla. 
Peli oli nopeasti ohi ja voitto Mappilaisille 13-5. 
Pronssin vei joukkue Paula K, Raili V ja Erkki. 

Ohjelmisto oli täysi menestys, vaikka olikin 
vain kahdeksan joukkuetta, mutta koeajoja 
jatketaan tästä. Olisiko seuraavaksi 
pelisyysteemin pyörittäminen Helatorstain 
Sekaduppelissa? 

II-SD 2014 Karkkila 
 

 
Vasemmalta: Marko, Eija, Pirjo, Ilpo, Kari ja Sirpa  

(II-SD2014 A-fin) 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=447210


 
Pekka ja Kaija II-SD2014 B-finaalin voitto 

 

 

 

 

 

Kiireinen toukokuu on kääntymässä kohti 
loppuaan. KAU-Petanque seuran viimeinen 
yhteinen rypistys on takana, kun Helatorstaina 
29.5.2014 saatiin pelattua II-SD2014 kilpailu. 
Mukaan saatiin kaikkiaan 15 joukkuetta, 
muutamien säikähdettyä sääennustetta. Mutta 
jäljelle jäänyt joukko oli sitäkin 
motivoituneempi. Edustuksia eri seuroista oli 
seuraavasti: MAP, BIT, KIS, KOP, RIE, KAU ja 
LeSi. 

Peluutuksesta vastasi veljeni Petri Taipalvesi ja 
neljä kierrosta mentiin uuden Swiss-ohjelman 
tukemana. Ohjelmiston hyvyys tuli selville 
päivän aikana ja kaikki Bushhold laskennat se 
otti hyvin huomioon. Ohjelmisto on aivan 
huippu hyvä. Vielä kun ehditään tekemään 
määrätyt lisäykset, on se täydellisessä 
kisakunnossa SM-kilpailuja varten Haminassa! 

Kilpailun ennakkoon oli monta kivenkovaa 
paria, jotka kaikki omasivat mahdollisuuden 
voittaa koko turnaus. Alkupelien osalta 
paalupaikalle pelasi MAP:n pari Sirpa ja Kari 
Korkeamäki puhtaalla pelillä. Yhden häviön ja 
kolmen voiton turvin meni jatkoon neljä 
joukkuetta ja kaksi kahden joukkueen 
voittajaa selvisi vielä A-finaaliin. 



A-finaalin mitallipeleissä kohtasivat Sirpa ja 
Kari Korkeamäki MAP saaden vastaansa Pirjo 
Saarelan ja Ilpo Vuorisen. Voitto Pirjolle ja 
Ilpolle 13-7. Toisessa parissa pelasivat Eija 
Suominen ja Marko Taipalvesi saaden 
vastaansa Taru Saarelan ja Teuvo Pajuojan. 
Voitto Eijalle ja Markolle 13-5. 

Finaalissa mentiin alku hyvinkin tasaisesti piste 
kerrallaan puolin ja toisin. Tilanteessa 2-2 
Pirjo ja Ilpo pääsivät rokottamaan kahteen 
kertaan toisella kerralla 4 pistettä ja toisella 3. 
Tilanne 9-2 heille. Vielä yritettiin tulla, mutta 
viimeistä vaihdetta ei koskaan saatu päälle ja 
voitto Pirjolle ja Ilpolle ansaitusti 13-6. 

Pronssin vei Sirpa ja Kari voittaen Tarun ja 
Teuvon 13-10. 

B-Finaalin voiton ja komeat pokalit menivät 
Leppävaaran Sisulle parille Kaija ja Pekka 
Vauhkonen. 

Vaikka sää oli koleinen ja sateinen, niin 
porukka oli jälleen valmis pelaamaan mukavan 
pelipäivän. Yritti se aurinkokin meitä 
muutaman kerran muistaa, mutta tälläkertaa 
näin. Onnittelut kaikille menestyjille ja 
toivottavasti nähkään pian. KAU-Petanque 
kiittää ja kumartaa... Over and Out! 

TULOKSET: 

1. Pirjo Saarela ja Ilpo Vuorinen KOP 
2. Eija Suominen ja Marko Taipalvesi BIT/KAU 
3. Sirpa ja Kari Korkeamäki MAP 
4. Taru Saarela ja Teuvo Pajuoja KOP/KIS 
5. Paula Kiiveri ja Erkki Saarinen KAU 
6. Raili Varalahti ja Allan Degerstedt KAU 
7. Helga Laakso ja Reino Pihlajaniemi LeSi 
8. Mari Hurme ja Jyrki Salo MAP 
9. Kaija ja Pekka Vauhkonen LeSi 
10. Marja-Liisa ja Teuvo Niemi KAU 
11. Pirkko Haikonen ja Jyrki Piitulainen LeSi 
12. Riitta Harinen-Rinne ja Harri Rinne LeSi 
13. Raili ja Taito Pietilä KAU 
14. Pie ja Mikko Lahti RIE 
15. Tuulikki ja Pentti Nikulainen LeSi 

 

UUTISET KENTÄLTÄ 

SP-L, TUL, Tuomarit jne. 
 

Lyhennelmä KAU-Petanque seuran 

toimintakertomuksesta 2013: Seuralla oli 

kaudella 2013 yhteensä 35 jäsentä, joista 7 oli 

naisjäsentä ja 2 juniori jäsentä. 

Kilpailulisenssejä lunastettiin kaikkiaan 15kpl. 

Seura järjesti jäsenille yhteensä 12 kilpailua, 

johon osallistui seuran omia pelaajia yhteensä 

162 pelaajaa. Kansallisia kilpailuja käytiin 

pelaamassa yhteensä 23 kpl joissa pelasi 

yhteensä 113 pelaajaa. Kansainvälisiin 

kilpailuihin osallistuttiin 3 eri kilpailuun 9 

pelaajan voimin. SM/TUL:n mestaruuskilpailuja 

oli yhteensä 19 pelipäivänä ja niihin osallistui 

yhteensä 75 pelaajaa. Seuralla toimi yksi 

koulutettu kansallisen tason tuomari ja hän 

toimi yhteensä 9 päivänä tuomarina. Eli 

yhteensä 359 seuran pelaajaa osallistui 

pelitapahtumiin 61 päivän aikana vuonna 

2013. 

 

Seuramme tuntuu niin isolta, että taas ollaan 

tiellä! Seuran pitkäaikainen pelipaikka Harjun 

pallokentällä suljetaan kolmeksi vuodeksi 

Nyhkälänkoulun saneerauksen ajaksi. Kenttä 

toimii tulevana kesänä jo työmaa käytössä ja 



viimeisimmän tiedon mukaan viimeinen 

tapahtuma seuramme toimesta on 14.6. 

pelattava kaupunginmestaruus duppeli. Kenttä 

suljetaan 15.6.! 

Viimeisimmän keskustelun mukaan kaupunki 

on järjestämässä korvaavan paikan 

Lehtolankadun varressa sijaitsevalta ns. 

”tiilitehtaan” kentältä. Kentälle on jo tehty 

joitakin raivaustöitä, mutta katsotaan 

päästäänkö sinne tänä vuonna 

heittämäänkään. Onneksi Karkkilasta löytyy 

kyllä pienempiä paikkoja harrastuksen 

ylläpitämiseen, mutta isojen kisojen 

järjestämisestä Karkkilassa tulee entistä 

vaikeampaa! Harjunpallokentän pintaa ovat 

Suomen huippupelaajat kehuneet ympäri 

Suomen, ”näitä on enää hyvin harvassaa!”. 

 

KAU-Petanque ilmoittautui veteraanien 1. 

divisioonaan, jonka pelipaikan vuosi sitten 

ansaitsivat pelaamalla. Joukkueessa pelaavat 

kaudella 2014 Paula ja Allan Degerstedt, Timo 

Lingman, Pentti Heikkonen, Asko Räsänen ja 

Taito Pietilä. 

Päällekkyyksien vuoksi seura ei lähettänyt 

joukkuetta naisten SM-sarjaan, katsotaan 

tilannetta uudelleen vuonna 2015. 

Alueelliseen yleisen sarjan 2. divisioonaan ei 

joukkuetta myöskään nimetty. 

 

Veteraanien TUL:n 

trippelimestaruuskilpailuihin seura lähetti 

Seinäjoelle 3 joukkuetta ja samaan aikaan 

pelattavaan veteraani naisten 

duppelikilpailuun lähetettiin 2 joukkuetta. 

Kilpailun päätuomari tulee myös Karkkilasta. 

 

Kaikkien sarjojen mestaruuskilpailut ja SM-

kilpailut löytyvät seuran nettisivuilta 

tapahtumakalenterista. SM-Haminassa 

veteraanit valtaavat kentän alkuviikosta Ma-Ke 

(7.-9.-7.) ja yleinen + naiset loppuviikosta To-

Pe (10.-12.7.) 

16.8. Pelataan Seura-SM Turussa. 

Osallistuminen tähän kilpailuun katsotaan 

kesä-heinäkuun aikana! 

 

 
 

Lyhennelmä Suomen Petanqueliiton SP-L ry:n 

toimintakertomuksesta 2013: Liitto teki 

tappiollisen tuloksen suuruudeltaan -12 500€, 

tähän hallitus on jo reakoinut ja ylimääräisiä 

kustannuksia on karsittu. Tappion takana on 

pitkälti kasvaneet matkustuskustannukset 

arvokilpailuihin. Lisäksi valtion tuki pieneni 

täksivuodeksi -1 000€ ja trendin uskotaan 

jatkuvan seuraavina vuosina. Täten hallitus 

päättikin lopettaa kalliin ja toimimattoman 

ranking-systeemin. Lisäksi korotettiin 

arvokilpailujen omavastuuosuuksia. Liiton 

valmennuspäälikkönä jatkaa edelleen Arto 

Stenberg. 

2013 oli liiton 31. toimintavuosi, Jäsenseuroja 

liitolla oli 52 kpl, joissa kilpailulisenssin 

hankkivat 532 pelaajaa + 25 junioripelaajaa. 

Lisenssipelaajia oli +18pelaajaa vuoteen 2012 

verrattuna. Tuomareita oli 18 kpl kansallisen 

tason + 25 kpl aluetuomareita. 

 

TUL:n kilpailuihin sääntötarkennus kaudeksi 

2014: Nykyisin TUL:n kilpailuja ei järjestetä 



avoimena, vaan vaaditaan osallistujilta jonkin 

TUL:n seuran jäsenyys. Seuralla ei tarvitse olla 

petanque-jaostoa, riittää että se on TUL:n 

alaisuudessa toimiva urheiluseura. 

 

TUL:n seuraavat maailmankisat pelataan 2015 

Italiassa. Tarkempaa tietoa myöhemmin. 

 

Jos olette halukkaita lähteä seuraamaan 

kansainvälistä petanqueta, niin tässä kuluvan 

vuoden arvokilpailut: 

27.-29.6. +55 vuotiaiden EM Luulaja, RUOTSI 

25.-28.9. Naisten EM Mersin, TURKKI 

22.-26.10. Miestem MM TAHITI 

lisätietoja myöhemmin 

tapahtumakalenteristamme ja nettisivuilta. 

 

 
 

 

 

 

Tämän hetken kuula uutuuksia! 

 

OBUT RCC (190€ sarja): 

 
 

KTK INOX DR (249€ sarja): 

 

 

 
 

 

 



 

KAU-Petanquen loppusanat! Kun aloitin tätä 

lehteä kirjoittamaan, niin on siitä jo 

vierähtänyt yli kuukausi. Paljon on tapahtunut 

tänä aikana ja lehtien uutisblokeista voi todeta 

sen. Oli hieno toukokuu seuramme kannalta. 

Paljon kilpailuja ja kovin tehtiin yhdessä töitä 

seuramme eteen. Järjestimme mainiosti kaikki 

viisi kilpailuamme pienen ajan sisällä ja kaikki 

sisähallikilpailut pystyttiin viemään 

kohtuullisissa oloissa ulkona lävitse. Mahtui 

joukkoon myös yksi todella helteinen kisapäivä 

jolloin elohopea kipusi yli 30 asteen. 

 

Viimeinen kilpailu Harjunpallokentällä lähenee 

väistämättä! Se on la 14.6.2014 järjestettävä 

kaupunginmestaruus duppeli. Tämän jälkeen 

nokka suunnataan tiilitehtaan kentälle, johon 

jo suunnittelimme avauskilpailua kesän 

lopussa. Toivottavasti saadaan kalenteriin tälle 

kisalle oma paikka! 

 

Peluutusohjelman SWISS:n kanssa ollaan 

tehty kovin töitä ja tästä kuuluu kunnia Petri 

Taipalvedelle, joka on pyyteettömästi 

työstänyt ja testanut ohjelmaa. Kovin koetus 

ohjelmalle onkin Heinäkuussa käytävät SM-

kilpailut legendaarisessa Hamina Bastionissa. 

Viimeisin testaus tullaan tekemään 14.6. 

kaupunginmestaruus duppelin yhteydessä. 

 

Kuluvalla viikolla lähdetään ensin pelaamaan 

menestystä TUL:n lakeuden kilpailuun, josta 

kilpailuvastaavan ominaisuudessa odotan 

ennakkoon kahta mitallia. Saman aikaisesti 

pelataan toinen SM-sarjakierros Inkeroisissa ja 

odotan tältäkin veteraani joukkueelta hyvää ja 

menestyksekästä peliä siellä. Näistä kun 

selvitään, niin sen jälkeen onkin aika lähettää 

kilpailukykyinen porukka kohti SM-kisoja 

Haminaan. 

 

Kesän tuloksista ja tapahtumista pyritään 

tiedottamaan seuran sivuilla mahdollisimman 

aktiivisesti. Seuraava KAU-Petanque Uutiset 

julkaistaneen syys-elokuun vaihteessa ja 

toivottavasti kesän turnauksista saadaan 

kirjoittaa upeita uutisia. 

 

Lisäksi toivotaan kesänaikana että lajimme 

saisi uusia harrastajia mukaan. Kaikki ovat 

tervetulleita harjoittelemaan ja kilpailemaan 

kanssamme. Ensimmäisillä kerroilla ei tarvitse 

muutakuin uskallusta tulla mukaan. Kuulia saa 

meiltä lainaksi ja opetusta halukkuuden 

mukaan. Harjoitteluaikamme on maanantaisin, 

tiistaisin ja torstaisin klo 16-18. Jos ajankohta 

on huono, mutta haluat tulla kokeilemaan, niin 

ota minuun yhteyttä (Marko 0400-473 249), 

niin räätälöidään sinulle sopiva aika! 

 

Nyt ei muutakuin menestystä kesään kaikille 

pelaajille ja yhteistykumppaneille ja toivotaan 

että saadaan kesänaikana myös talviharjoittelu 

/-kilpailutila asiat kuntoon! 

 

Tsemppiä... 
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