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KAU-Petanque UUTISET 2/2014 

Menestyksekäs kesä alkaa kääntymään ruskeaksi...

”Sana vapaa” palsta 
 

Olisi jälleen aika vetää yhteen kesän 

kohokohdat ja luoda uudet suuntaviivat 

tulevaisuudelle. Kilpailullisesti saavutettiin 

seuramme uusi menestysennätys kuluneena 

kesänä. TUL:n mestaruuskilpailusta 

Valkeakoskelta tuotiin tuliaisina neljä hopea 

mitallia ja Lakeuden kilpailujen veteraani 

mestaruuskilpailuista kaksi kultaa ja kolme 

pronssia. Haminan Bastionin hulpeista SM-

kilpailuista veteraani trippeli toi hienon sijan 

5.-8. Useista pienemmistä kilpailuista 

tuomisena oli kaiken värisiä mitalleja 

seurallemme. 

 

Avoimet kaupunginmestaruuskilpailut nostivat 

suosiotaan kesän aikana ja havaittavissa oli 

lähiseurojemme aktiivisuus kilpailuihin 

nähden. Nykykalenterien suurin ongelma 

onkin se ettei vapaita viikonloppuja kesän 

aikana ole ja tällöin loppukesästä on 

havaittavissa kilpailuinnon laantumista. 

 

Uudistettu kotikenttämme ”Tiilitehtaan” kenttä 

on herättänyt mielipiteitä niin puolesta kuin 

vastaan. Totuus on kumminkin se että nyt 

ollaan alustalla joka mahdollistaa petanquen 

pelaamisen korkeammalla tasolla kuin 

aikaisemmin Harjulla. Kentällä ollaan pelattu 

KM-singeli tällä kaudella ja tuleva kentän 

avajaiskilpailu pitedään 20.9. VK-Pelti Cup 

(YD). Kilpailun järjestämisestä iso kiitos Toikan 

Vekalle, joka on avustanut seuramme 

toimintaa jo vuosia! 

 

Talviharjoittelupaikasta ei ole kesän aikana 

uusia neuvotteluja käyty ja viimeisin tieto on 

että jotain kuuluisi tämän syksyn aikana. 

Katsotaan mitä asialle tapahtuu. 

 

Lajina Petanque elää murrosaikaa. Kuluvan 

kesän aikana liittotasolla uudistettiin SM-kisan 

konseptia, sekä luotiin uusi ja tarkempi 

peluutus-systeemi, joka otettiin pelaaja 

rintamalla hyvin vastaan. Mutta paljon on vielä 

tekemättä. Vanhoja rakenteita on pakko saada 

rikki ja uusia luotua tilalle. Lajille pitää saada 

uutta imua ja kehityksen jarruista on päästävä 

eroon. Jos nyt ei uudisteta, olemme kohta 

tilanteessa ettei enää tarvitsekaan. 

 

Katse jo tulevaan kesään. Ensi vuoden 2015 

kesäkuussa pelataan IV-Maailman kisat TUL:n 

toimesta Italiassa, Lignanossa. Tähtäimet ovat 

siirretty sinne ja pyritään saamaan jalkeille 

kautta aikojen paras Suomen TUL 

edustusjoukkue saapasmaahan. 

 

Nyt ei muutakuin nokka kohti syksyä ja 

toivotetaan kaikille seuramme pelaajille 

menestystä loppuvuotta varten. 

 

 

 
 

 

Kirjoittanut KAU-petanquen Kilpailuvastaava ja 

TUL:n petanquejaoston puheenjohtaja 

Marko Taipalvesi 

 



KILPAILU UUTISIA (01062014-260914) 

 

Lakeuden Kisoissa 
menestystä Karkkilaan! 

 
”Mestari” naiset Raili P ja Paula K Lakeudenkisat. 

 

 
+50 Naisten mitalistit. Kulta Raili ja Paula. 

 

 
+50 miesten A-Finaali. Pronssi Timo, J-P ja Eino. 

 

 
+50 naisten B-finaali. Pronssi Raili ja Marja-Liisa. 

 

 
Jäähdyttely kilpailun kultaa Marko ja Kalevi. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=447890
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Lakeuden kilpailuissa ”pamahti”! 

6.-7.6.2014 Pelattiin Seinäjoella Lakeuden 
Kisojen yhteydessä TUL:n veteraanien 
mestaruuskisat. Naisilla pelimuoto oli duppeli 
ja miehillä trippeli. 

Komeat kiertopalkinnot matkasivat tänä 
vuonna Karkkilaan ja Uotilaan. Naisten 
duppelissa oli hienot 16 joukkuetta 
pelaamassa ja KAU-Petanquen tytöt jyräsivät 
hienoon turnausvoittoon. Aikaisemmin tätä ei 
ole seurallemme suotu, nyt Raili Pietilä ja 
Paula Kiiveri sen teki! Onnea tytöt hienosta 
suorituksesta. 

Voitokkaita tyttöjämme säesti myös hienosti 
toinen naisten joukkueemme Marja-Liisa Niemi 
ja Raili Varalahti, jotka myös ottivat mitallit 
kotiin viemisiksi sijoittumalla B-finaalin 3.! 
Onnea myös teille hienosta suorituksesta. 

Miesten puolella voiton vei Uotilan Työväen 
Urheilijoiden joukkue, mutta myös Karkkilaan 
menestystä! Koko turnauksen kolmanneksi 
pelasivat hienosti KAU-Petanquelta Jukka-
Pekka Ropponen, Timo Autio, Eino Helsten ja 
Ismo Nikander! Onnea koko joukkueelle! 

B-Finaalin 7. ja 8. olivat myös KAU-Petanquen 
joukkuiden hyviä sijoituksia. 7. oli Reijo 
Suominen, Taito Pietilä ja Tapani Juselius ja 8. 
Teuvo Niemi, Erkki Saarinen ja Asko Räsänen. 
Onnea! 

Ohessa täydelliset tulokset: 

Lakeuden Kisat 6.6.-7.6.2014 TUL veteraanien 
mestaruuskilpailu Naiset (NVD) (16 
joukkuetta) 

A-Finaali: 

1. Raili Pietilä ja Paula Kiiveri Karkkilan 
Urheilijat 

2. Helga Laakso ja Pirkko Haikonen 
Leppävaaran Sisu 

3. Leena Sormunen ja Seija Potila Uotilan 
Työväen Urheilijat 

4. Kaija Vauhkonen ja Leila Pirttilahti 
Leppävaaran Sisu 

5. Helinä Vornanen ja Riitta Jämsä 
Jyväskylän Valo 

6. Leena Litmanen ja Anneli Valtonen 
Pääskylahden Vesa 

7. Anu Pakkanen ja Eija Haaja Karhu-
Petankki 

8. Ulla Lähteelä ja Sinikka Kakkonen 
Jyväskylän Valo 

B-Finaali: 

1. (9.) Tuulikki Nikulainen ja Hanna Jokela 
Leppävaaran Sisu 

2. (10.) Paula Talpia ja Riitta Harinen-
Rinne Leppävaaran Sisu 

3. (11.) Marja-Liisa Niemi ja Raili Varalahti 
Karkkilan Urheilijat 

4. (12.) Orvokki Venäläinen ja Liisa 
Talvela Vaajakosken Kuohu 

5. (13.-14.) Marjatta Weckman ja Laura 
Manninen Vaajakosken Kuohu 

6. (13.-14.) Eeva Hänninen ja Helena 
Syrjänen Karhu-Petankki 

7. (15.) Anja Salonen ja Anneli Suutala 
Leppävaaran Sisu 

8. (16.) Mervi Lemmittyinen ja Tarja 
Michelsson Vihdin Isku 

Lakeuden Kisat 6.6.-7.6.2014 TUL veteraanien 
mestaruuskilpailu Miehet (VT) (27 joukkuetta) 

A-Finaali: 

1. Jorma Potila, Matti Saarela ja Pekka 
Urponen Uotilan Työväen Urheilijat 

2. Matti Manninen, Unto Räsänen, Pentti 
Kauppinen Jyväskylän Valo 

3. Jukka-Pekka Ropponen, Timo Autio, 
Eino Helsten ja Ismo Nikander 
Karkkilan Urheilijat 

4. Alpo Pajunen, Juhani Eloranta ja Jukka 
Laitinen Lempäälän Jyry 



5. Jussi Salminen, Olavi Nieminen ja Eero 
Vaahtera  Uotilan Työväen 
Urheilijat 

6. Seppo Myllylä, Pertti Nieminen ja Reijo 
Rantanen Uotilan Työväen Urheilijat 

7. Pauli Talpia, Pekka Vauhkonen ja Harri 
Rinne Leppävaaran Sisu 

8. Pentti Nikulainen, Erkki Jokela ja Jyrki 
Piitulainen Leppävaaran Sisu 

  

B-Finaali: 

1. (9.) Vesa Karttunen, Alpi Kylmänen, 
Erkki Metsä ja Pekka Lähteelä 
Jyväskylän Valo 

2. (10.) Kalevi Viskari, Markku Talonpoika, 
Jouko Meuronen ja Taisto Derander 
Taipalsaaren Riento 

3. (11.) Timo Toikka, Jaakko Hurtta ja 
Juhani Pellinen Karhu-Petankki 

4. (12.) Torsti Jalli, Pertti Salonen ja Leo 
Sorsa Leppävaaran Sisu 

5. (13.) Arvo Vanhanen, Reino Vanhanen 
ja Kari Penttinen Keljon Viesti 

6. (14.) Jukka Joukainen, Jorma Syrjänen 
ja Raimo Hokkanen Karhu-Petankki 

7. (15.) Reijo Suominen, Taito Pietilä ja 
Tapani Juselius Karkkilan Urheilijat 

8. (16.) Teuvo Niemi, Erkki Saarinen ja 
Asko Räsänen Karkkilan Urheilijat 

  

C-Finaali: 

1. (17.) Kauko Honkkanen, Pertti Reivilä 
ja Seppo Pennanen Jyväskylän Valo 

2. (18.) Seppo Henttonen, Teuvo 
Rissanen ja Harri Vesala Tainiokosken 
Tähti 

3. (19.) Matti Pöppänen, Veikko 
Hiekkanen ja Kauko Venäläinen 
Vaajakosken Kuohu 

4. (20.) Paavo Venäläinen Tauno Forsell, 
Pentti Manninen Vaajakosken Kuohu 

5. (21.) Heikki Kärhä, Aimo Juvonen ja 
Osmo Anttonen Simpeleen Vesa 

6. (22.) Reijo Ruhanen, Kari Hämäläinen 
ja Pauli Putto Tainiokosken Tähti 

7. (23.) Reino Pihlajaniemi, Tage 
Strömberg ja Börje Eklund 
Leppävaaran Sisu 

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

9. (25.) Heimo Kaskinen, Esko Litmanen, 
Sakari Silvennoinen ja Seppo Kyllönen 
Pääskylahden Vesa 

10. (26.) Esa Maukonen, Jouko Jämsä, 
Urho Ottelin Jyväskylän Valo 

11. (27.) Pertti Marttelin, Seppo 
Tossavainen ja Rauno Lumikumpu 
Vihdin Isku 

SM Sarjojen 2. kierros 
Inkeroinen 

 

Lauantaina 7.6.2014 pelattiin Inkeroisissa SM-
Sarjojen toinen pelikierros. KAU-Petanquelta 
mukana oli Veteraanien 1. divisioonassa 
joukkue, jossa pelasivat Paula ja Allan 
Degerstedt, Timo Lingman ja Pentti 
Heikkonen. Kaksi pelaajaa olivat samaan 
aikaan Seinäjoella Lakeuden kisoissa eli Taito 
Pietilä ja Asko Räsänen. 

Joukkue pelasi upeasti ja saavutti hienon 
sijoituksen lopullisessa runkosarjassa 2. 
Onnittelut pelaajille! 

Nousukarsinnat edessä! KAU-Petanque kohtaa 
2.8.2014 Valkeakoskella pelattavassa 
nousukarsinnassa SM-sarjan joukkueen 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=448189
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Uotilan Työväen Urheilijat. Panoksena 
pelipaikka ensi vuonna 2015 Veteraanien SM-
Sarjassa! 

Nyt rytinällä voittoon ja seuran historiallinen 
ensimmäinen SM-Sarjapaikka haltuun!!! 

 

 

Lakeuden kisat 2014 
Yleinen 

 
Yhteiskuva finalisteista. Keskellä Marko ja Kalevi. 

Su 8.6.2014 Pelattiin Seinäjoella Lakeuden 
kisojen jäähdyttelykisa. Peliin pystyi 
osallistumaan niin duppeli-, kuin 
trippelijoukkueella. Paikalle saapui kaikkiaan 6 
joukkuetta ympäri Suomen. 

TUL:n järjestely "AllStar" oli tällä kertaa paras 
kolmen Swiss-kierroksen ja kahden jatkopelin 
jälkeen. Joukkueessa pelasivat Karkkilan 
Urheilijoiden Marko Taipalvesi ja Taipalsaaren 
Riennon Kalevi Viskari. 

KM2014 Duppeli 

 
Mitalistit vasem.: Marko, Kai, Markus, J-P, Mika ja Kari. 

 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=448218
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Kauden 2014 toiset 
kaupunginmestaruuskilpailut saatiin pidettyä 
14.6.2014 Harjunpallokentällä. Kisat olivat 
jäähyväiskilpailut hyvin palvelleelle kentälle. 
Maanantaina 16.6. kenttä suljetaan kolmeksi 
vuodeksi ja se tulee toimimaan tänä aikana 
koulusaneerauksen työmaakenttänä. Osa 
kentästä tulee jäämään uuden koulukiinteistön 
alle ja osa tullaan madaltamaan rajusti 
entisestään. Eli jos kolmen vuoden päästä 
pääsemmekin takaisin vanhalle paikalle, on se 
muttunut erittäin radikaalisesti näistä ajoista. 
Tästä eteenpäin kenttämme löytyykin siis 
Lehtolankadun varrelta ns. ”tiilitehtaankenttä”. 

Mutta tärkeimpään eli kaupunginmestaruus 
duppelin kimppuun. Paikalle oli saatu taasen 
hyvä ryhmä kilpailijoita ja taso oli 
mestaruuskilpailuksi kova. Joukkueita 
ilmoittautui 14 joukkuetta seuroista LeSi, MAP, 
ANJ ja KAU, joista lievästi ennakkosuosikin 
viittaa kantoivat MAP:n Mika Nietula ja Kari 
Korkeamäki ja heidän vanavedessään 

Anjalankosken Kai Aalto ja Karkkilan Marko 
Taipalvesi. Mustina hevosina ja hyvänä 
päivänä myös Leppävaaran Pauli Talpia ja 
Pekka Vauhkonen olivat myös laskelmissa, 
eikä ulos laskelmista voinut jättää myöskään 
Karkkilan Taito Pietilän ja Pentti Heikkosen 
kotikentän tuntemusta. 

Peli simuloitiin aivan SM2014 kilpailujen 
muotoon. Ainoona erona on että Haminassa 
joukkue määrät ovat isommat, mutta periaate 
on aivan sama kuin meillä oli. Kolme kierrosta 
Swiss-systeemillä ja sijoitus 16 Cup kaavioon. 
Meillä siis tällä kertaa kaikki pääsivät jatkoon, 
kun ei ollut kuin 14 joukkuetta! 

Alkupelien Swiss-kierroksien jälkeen 
1.  pelasivat J-P Ropponen ja Markus Barck 
KAU, 2. Kai Aalto ja Marko Taipalvesi 
ANJ/KAU, 3.  Pauli Talpia ja Pekka Vauhkonen 
LeSi, 4. Alpo Kärkäs ja Tapani Juselius KAU, 5. 
Paula Kiiveri ja Erkki Saarinen KAU ja 6. Mika 
Nietula ja Kari Korkeamäki MAP. 

Cup-kierroksella ennakkoon kovimmat pitivät 
pintansa. MAP:n Mika ja Kari tiputtivat 
Leppävaaran Paulin ja Pekan 13-5, sekä 
Karkkilan J-P ja Markus tiputtivat Karkkilan 
Taiton ja Pentin 13-10. 

Välierässä kohtasivatkin J-P:n ja Markuksen 
joukkue, joka sai vastaansa Raili Pietilän ja 
Paula Degerstedtin joukkueen. Voitto tästä J-
P:lle ja Markukselle 13-8. Toisessa välierässä 
mittaa ottivat MAP:n Mika ja Kari, jotka saivat 
vastaansa Kain ja Markon. Kai ja Marko 
voittoon 13-6 ja finaaliin. 

Finaalissa J-P ja Markus saivat paremman 
startin ja karkasivat 7-2 johtoon. Vielä 
yritettiin, mutta päivän huonoimmalla pelillä ei 
voitu mitään totesi Marko. Voitto J-P:lle ja 
Markukselle 13-8. 

Pronssi matkasi MAP:n mukana hyvinkää-
Riihimäki akselille Mikalle ja Karille lukemin 13-
9. 



Lopputulokset: 

1. J-P Ropponen ja Markus Barck KAU 
2. Kai Aalto ja Marko Taipalvesi ANJ/KAU 
3. Mika Nietula ja Kari Korkeamäki MAP 
4. Raili Pietilä ja Paula Degersted KAU 

5.-8. Taito Pietilä ja Pentti Heikkonen KAU, 
Erkki Saarinen ja Paula Kiiveri KAU, Pauli 
Talpia ja Pekka Vauhkonen LeSi ja Allan 
Degerstedt ja Raili Varalahti KAU 

9.-14. Helga Laakso ja Reino Pihlajaniemi 
LeSi, Kaija Vauhkonen ja Leila Pirttilahti LeSi, 
Alpo Kärkäs ja Tapani Juselius KAU, Riitta 
Harinen-Rinne ja Paula Talpia LeSi, Jyrki 
Piitulainen ja Harri Rinne LeSi ja Timo Autio ja 
Timo Lingman KAU. 

Tähän oli hieno päättää Harjunpallokentän 
pelit. Pelipaikkana se antoi paljon pelaajille ja 
toimi aina luotettavana kumppanina. Vaikka 
viikolla säät olivat hyvinkin epävakaiset, niin 
koskaan ei tarvinnut pelejä siirtää kilpailujen 
alta. Ja vaikka lauantainakin pelatessa ei snadi 
meinanut kentällä pysyä tuulen voimasta ja 
sadekin yritti tulla vihmomaan kesken pelien, 
niin silti aurinko päätti antaa myös 
tervehdyksensä pelaajille viimeisen tunnin 
aikana noin kello 18:00 maissa. Pelit saatiin 
pelattua ja palkinnot jaettua vähän ennen 
kello 19:00. Tällöin Karavaani lähti viimeisen 
kerran kentältä vetäen portin takanaan kiinni 
ja kiittäen kenttää yhteistyöstä. Nyt on 
kentälle jätetty Petanquen tuulahdus, sielu ja 
muisto tuttujen pelaajien kivenkovista 
taisteluista. On aika kääntää ”kirjan” sivua ja 
aloittaa uusi kappale. Toivotan ja kiitän 
kaikkien pelaajien puolesta, kolmen vuoden 
päästä...!?! 

 

SeuraSingeli 2014  

 
Mitalistit vasemmalta: Harri, Marko ja Raili P. 

 

 

 

SeuraSingeli 2014 otti 
varaslähdön! 

Tänään maanataina 28.4. aloitettiin 
ennakkoon hienossa lähes kahdenkymmenen 
lämpöasteen siivittämänä vuoden 
ensimmäinen sisäinen kilpailu. Mukaan lähti 
hienot 16 pelaajaa ja ohessa tuloksia tältä 
päivältä. Lohko-C oli ainoa joka sai pelattua 
kaikki alkulohkon pelit tänään! 

Tiistaina 29.4. saatiin pelattua pari peliä lisää. 

Torstaina 1.5. pelattiin muutamia pelejä. 

Maanantaina 5.5. pelattiin alkulohkon pelit 
yhtä lukuun ottamatta. Jatkopelit alkavat 



hahmottumaan ja niitä pääse jo seuraavaksi 
pelaamaan. 

Tiistaina 6.5. saatiin pelattua alkulohkojen 
kaikki pelit. Jatkopelejä käynnisteltiin ja yhden 
lohkon osalta jatkoon saatiin jo yksi pelaaja! 

Torstaina 8.5. ei pelejä! Sade ja kylmä ilma 
siirsi pelejä! Seuraava viikko tauko, mutta 
rästipelejä voi pelata jos kaveri paikalta löytyy! 

Maanantaina 19.5., Tiistaina 20.5. ja Torstaina 
22.5. jatkettiin pelaamista yksittäisten 
otteluiden merkeissä. Kaksi pelaajaa on 
pelanut itsensä välierä vaiheeseen Taito ja 
Marko. Yksi peli on jarruttanut hiukan kaavion 
edistymistä, mutta tulevana viikkona taas 
jatketaan, niin kauan kuin SeuraSingeli 
mestari ratkeaa!... 

Maanantaina 26.5. pamahti! Raili P kohtasi 
singeli spesialistin ja viime vuoden singeli 
mestarin Pentti Heikkosen ja pudotti hänet 
tylysti cupin ensimmäisellä kierroksells 13-10! 
Onkohan finaalista tulossa Pietilöiden perhe 
kohtaaminen? 

Maanantaina 2.6. Saatiin sitten alkulohkojen 
viimeinenkin peli pelattua ja Tapani raivasi 
tiensä A-finaalin, jossa saa vastaansa Harrin. 
Peli pelataan heti kun Harri pystyy pelaamaan, 
eli noin kaksi viikkoa huilia on tiedossa! Muut 
pelit voivat jatkua... 

Maanantai 9.6. Pelattiin muutama peli jälleen. 
Ensimmäinen Finalisti odottaa vastusta! Marko 
voitti väsyneen Taiton 13-1. Marko Finaaliin ja 
Taito pronssipeliin. AlaCupissa J-P ja Allan 
etenivät välieriin!... 

Maanantai 16.6. Uudella tiilitehtaan kentällä 
pelattiin rästejä eteenpäin. Harri voitti ensin 
Tapanin ja seuraavaksi Raili P, joten Finaalissa 
kohtaavat Harri ja Marko. Finaalin 
ajankohdaksi sovittiin 17.6. tiistai jos 
olosuhteet ulkona on suotuisat. Pronssi peli 
pelattiin ja tässä Raili näytti Taitolle kaapin 
paikan 13-6. Pronssi siis Railille Onnea! 

Tiistai 17.6. SS2014 ratkesi! Äärimmäisen 
tiukassa finaalissa pelasivat Harri ja Marko. 
Harri vei niukasti ottelua kokoajan, johtaen eri 
vaiheissa 4-0, 7-2 ja 12-9. 12-9 tilanteessa 
Marko onnistui ottamaan viimeisen kuulan 
karo-ammunnalla 3 pistettä ja tasoitti 
tilanteeksi 12-12. Viimeinen pääty ratkaisi 
kaiken, snadi oli etäisyydellä n. 9m pienen 
harjanteen päällä (Harri sai laittaa!). Harrin 
kuulat kentässä 1., 3. ja 4. Markolla kaksi 
kuulaa ratkaista. Ensimmäisellä ammunta 
yritys, mutta huti, toisella asetus omaan 
etummaiseen, joka riitti siirtymään ykköseksi 
4mm markinaalilla! Voitto Markolle 13-12. 
Finaali kulminoitui uuden kentän metkujen 
oppimiseen totesi finaalin jälkeen Marko, 
kumpi vaan olisi tänään voinut voittaa! 

Järvi-Suomen MK TUL 

 
Pelaajamme Raili V, Alpo, Marko ja Erppa. 

TUL:n Järvi-Suomen mestaruuskilpailut 
pidettiin Jyväskylässä 28.6.2014. Paikalle oli 
saatu 18 yleisen duppelijoukkuetta ja 3 
naisten duppelijoukkuetta. 

KAU-Petanquelta mukana oli kaksi joukkuetta 
Raili Varalahden ja Alpo Kärkkään joukkue, 
sekä Marko Taipalveden ja Jari Erosen 
joukkue. 

Raili ja Alpo pelasivat A-finaalin 8. ja Marko ja 
Jari B-finaalin hopeaa sijalle 10. 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=450094


Voiton vei Mikkelin Vauhtiin Heikki Pyrhönen ja 
Mikko Neuvonen. 

Pelipaikka oli "uusi tuttavuus" ja samoin oli 
myös vastustajat. Hieno idyllinen lastentarhan 
takapiha on koettu ja puuduttava yli kuuden 
tunnin matkustaminen. Ei tajunnan 
räjäyttävää kokemusta, mutta sopivasti 
hullujen seikkailun hajuinen päivä. 

 

Mansikka Sekaduppeli 

 

29.6.2014 Pelattiin Valkeakoskella Mansikka 
sekaduppeli. KAU-Petanquelta osallistui kaksi 
joukkuetta. Kaikkiaan kilpailuun oli 
ilmoittautunut vaatimaton 8 joukkueen ryhmä. 
Liekö vesisade pelottanut osallistujia. 

Paula ja Allan Degerstedt pelasivat hienosti 
koko turnauksen 2. (A-2.) ja Paula Kiiveri ja 
Erkki Saarinen B-sarjan 3. (B-3.). 

Tällä kertaa voitto meni Turkuun Merja ja 
Juhani Airaksiselle (TUR). 

Hurstinheitot 

 

5.7. Pelattiin Hyvinkään aseman koululla joka 
vuotinen Hurstin heitot. Pelimuotona on alusta 
asti ollut trippeli ja kilpailu on hyvin vetänyt 
aina joukkueita Etelä-Suomen alueelta. Niin 
tänäkin vuonna. Kilpailuun oli ilmoittautunut 
kaikkiaan 22 joukkuetta ja pelimuodoksi 
valikoitui SM-kisojen läheisyyden vuoksi 4.-
kierrosta Swissiä + jatko Cupit A+B. Petri ja 
Marko viimeistelivät peluutusohjelmaa, joten 
he suostuivat vetämään alkusarjat 
ohjelmistollaan testimielessä. 

KAU-Petanquelta oli mukana kaikkiaan neljä 
joukkuetta ja heidän sijoituksensa olivat 
seuraavat: 

Reijo Suominen, Petri Taipalvesi ja Marko 
Taipalvesi B-3.-4. sekä Jukka-Pekka 
Ropponen, Alpo Kärkäs ja Tapani Juselius B-
3.-4. 

Allan Degerstedt, Paula Degerstedt ja Raili 
Varalahti, sekä Taito Pietilä, Raili Pietilä ja 
Pentti Heikkonen sijoitukset 17.-22. 

Turnauksen voiton vei Ninna Hätönen, Petri 
Seppä ja Joel Anttonen. 

Kiitokset KAU-Petanquen puolesta MAP-
Raimen järjestäjille! 

SM2014 Bastioni 

 
KAU-Petanque SM-kisoissa Bastionissa. Paula D, Alpo, 

Taito, Raili P ja Raili V.  

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=450207
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Kilpailu organisaattorit Erppa ja Marko. 

 
 

 
KAU-Petanquen Pekka ja Harri F. 

 
 

SM2014-viikko Haminan Bastionissa 7.-
12.7.2014 

Vuoden kohokohta on saatu pidettyä ja 
kuulien kolina on vaimennut kilpailuarenalla. 
Bastioni on hiljentynyt Petanquen pelaajien 
toimesta, mutta kuinka kauaksi? 

Kilpailujen aikana alkoi jo vellomaan uutinen 
että tulevatkin vuoden 2015 SM-kisat pidetään 
Bastionissa! Neuvottelut käynnistettiin ja 
asiasta saataneen vahvistukset vielä tämän 
vuoden aikana, mutta silti mitään varmaa ei 
vielä ole. Se on kyllä varmaa, että puitteiltaan 
harva ehdokas tulee ylittämään nyt asetettua 
rimaa olosuhteiden suhteen Suomessa! Kun 

tähän lisätään vielä järjestäjien halu pitää 
petankisteista huolta, niin siinä sitä ollaan! 

Itse kilpailun järjestäjänsilmin katselin kisoja 
koko pitkän viikon ja työrupeamaksi tulikin yli 
115h tänä aikana. Suuri kiitos rinnallani 
seisten esitän Jari ”Erppa” Eroselle, Pasille, 
Samille, Saijalle sekä muulle SP-L:n talkoo 
väelle. Ei varmaan koskaan olla vedetty 
kisaviikkoa näin pienellä miehityksellä. Lisäksi 
se määrä uudistuksia mitään tämän vuoden 
kilpailuihin tehtiin onnistui mielestäni todella 
hyvin ja ainakin pelaajilta tulleeseen 
positiiviseen palautteeseen yhdyn täysin. 
Onneksi aina löytyy parannettavaa ja toivonkin 
että tulevaisuudessa järjestäjät paneutuisivat 
näihin kriittisiin kohtiin. Hienoa oli nähdä että 
pelimäärät SWISSin toimesta takasi kaikille 
enemmän pelejä kuin aikaisemmin ja tästä 
saatiinkin hyvää palautetta, vaikka päivät 
venyivätkin. Lisäksi iso kiitos veljelleni Petri 
Taipalvedelle, jonka kanssa yhteistyössä 
saimme kehitettyä huippuohjelmiston Suomen 
kielellä kilpailuja varten, enkä usko että ketään 
Porilainen tulee koskaan hakkaamaan tätä 
ohjelmistoa millään Excel-pohjalla, eikä se tule 
edes olemaan samalla viivalla eroja 
tarkastellessa! Lisäksi ideoimani ja 
toteuttamani ”Cup of Hamina” oli 
mielenkiintoinen lisäpiriste SM-viikolle. Cup of 
Haminan arvostus oli noteerattu heti hyvin 
korkealle, vain muutama ja niistäkin osa 
epähuomiossa jätti käyttämättä pelioikeutensa 
jatkopeleihin. Vain muutama suora luovutus 
saatiin. Vaikka joku veistelikin tätä B-sarjaksi, 
niin tosiasiassa tätäkään Cuppia ei pelaamatta 
hyvin voittanut ketään! Suuri kunnia Cup of 
Haminassa menestyneille, sekä yhteistyöstä 
suuri kiitos Haminan kaupungille! 

Viikko Bastionissa jätti paljon muistoja. 
Vieläkin ajatuksiini tulee pelaajien tuntemuksia 
tiukoista pelitilanteissa tai mietteliäitä katseita 
tulostaulun tilanteita miettiessä ja pohtiessa. 
Monet kantoivat ylpeydellä virallista kisapaitaa 
heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sekä 
useat uppoutuivat lukemaan kisalehteä 
ahnaasti. Näistä upeista julkaisuista ja 



paidasta saamme kiittää Tuukka Ylöstä, joka 
mahdollisti liitolle nämä. 

Itselleni tärkeimmäksi muistoksi saatiin myös 
KAU-Petanquen menestyminen Veteraanien 
trippelissä (VT). Joukkueemme Raili Pietilä, 
Taito Pietilä ja Alpo Kärkäs sijoittuivat hienosti 
SM-finaalissa sijalle 5. Iso hatun nosto 
joukkueelle! 

Ohessa listaan kaikkia KAU-Petanquen 
sijoitukset ja joukkueet tähän: 

ND Cup of Hamina 5.-8. ja Swissin jälkeen 13. 
Sirpa Korkeamäki (MAP) ja Paula Kiiveri. 

NS 19. Paula Kiiveri. 

VT SM 5. ja Swissin jälkeen 7. Raili Pietilä, 
Taito Pietilä ja Alpo Kärkäs. 

VT 20. Swissin jälkeen Paula Degerstedt, Allan 
Degerstedt ja Raili Varalahti. 

VD 39. Swissin jälkeen Paula Degestedt ja 
Allan Degerstedt. 

VD 51. Swissin jälkeen Raili Pietilä ja Taito 
Pietilä. 

VD 60. Swissin jälkeen Raili Varalahti ja Alpo 
Kärkäs. 

VD 64. Swissin jälkeen Paula Kiiveri ja Erkki 
Saarinen. 

YS 34. Swissin jälkeen Markus Barck. 

YS 72. Swissin jälkeen J-P Ropponen. 

YD 39. Swissin jälkeen Harri Frost ja Pekka 
Barck. 

YD 51. Swissin jälkeen J-P Ropponen ja 
Markus Barck. 

YT 4. Cup of Hamina ja 9. Swissin jälkeen 
Harri Frost, Pekka Barck ja Kai Aalto (ANJ). 

SM Eura SD ja ST 

 

19.7. Pelattiin Sekaduppeli. KAU-Petanquelta 
osallistui kaksi joukkuetta. Paula Kiiverin ja 
Erkki Saarisen joukkue, sekä Eija Suomisen ja 
Marko Taipalveden joukkue. 

Paula ja Erkki pelasivat kaksi peliä lukemin 2-
13 ja 6-13. Ensimmäisenä vastustaja olivat 
Marja Mattila ja Ilkka Konola (BIT) ja toisena 
Kirsi ja Marko Aalto (PSC/KAL). Jatkopelien 
osalta tie nousi pystyyn. 

Eija ja Marko pelasivat kolme peliä lukemin 6-
13, 13-0 ja 8-13. Ensimmäinen vastustaja oli 
Anneli Laitela ja Tarmo Sipilä (KOP), toinen 
vastustaja Eija-Liisa Leino ja Ari Saliniemi 
(TYR) ja kolmas vastustaja Annikki Saarinen ja 
Erkki Pohjanoksa (LOI). Myös heiltä jatkopelit 
jäi yhden voiton päähän. 

Sekaduppelin voitti tänä vuonnakin tuttu pari 
Loimaalta Seija Uusitalo ja Seppo Lindman. 

Sekatrippelissä KAU-Petanqueta edusti yksi 
joukkue Paulan ja Erkin joukkueeseen oli yön 
aikana Karkkilasta siirtynyt J-P Ropponen. 
Kaksi peliä lukemin 4-13 ja 6-13. 
Ensimmäisessä pelissä vastassa Kirsi 
Kuusijärvi, Matti Lehtimäki ja Maarit Soini-Flink 
ja toisessa pelissä Mirva ja Harri Näsilä, sekä 
Kati Nieminen. Kummatkin joukkueet Porista. 
Jatkopelit jäivät haaveeksi. 

Sekatrippelin voiton vei jälleen tutut Seija ja 
Seppo terästettynä Arto Stenbergillä. 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=451538


SM Sarjojen Karsinnat 

 

2.8.2014 pelattiin Valkeakoskella 
Roukankentällä SM2014 Sarjojen finaalit ja 
karsinnat. 

KAU-Petanquen veteraanien 1. divisioonan 
joukkue oli pelanut hienosti itselleen SM-
sarjan karsintapaikan Uotilan työväen 
urheilijoita vastaan. Pelimuotona karsinnoissa 
oli normaalipeli 0-13 paras kolmesta, ei 
aikapeliä. 

KAU-Petanquen pelaavassa joukkueessa 
Valkeakoskella olivat tulessa Paula Degerstedt, 
Allan Degerstedt, Pentti Heikkonen ja Taito 
Pietilä. Uotilalla oli paljon pelissä, sillä 
olivathan he kauden 2013 SM-sarjojen 
voittajat ja näin ollen esim. edustivat Suomi-
Viro maaottelussa Suomen 
veteraanijoukkuetta. Joukkueessa pelasivat 
Riitta Heino, Juhani Hirvonen ja Vesa 
Tuominen. Nyt oli tosi kyseessä, sillä 
hävinneen pelit jatkuvat kaudella 2015 
Veteraanien 1. Divisioonassa ja voittajan 
veteraanien SM-sarjassa. 

Karkkilan tavoite oli lähteä omalla pelillä 
haastamaan kivenkova vastusta ja hoitaa 
kokenut vastustaja pois omalta 
mukavuusalueelta. 

Ensimmäinen peli alkoi Uotilan merkeissä. 
Selvän johtoaseman saavutettuaan, ote kirposi 
heiltä, kun Allan siirrettiin ampujaksi Pentin 
tilalle ja Pentiltä alkoi perinteiset pyörittely 
asetukset. Nämä oli vastustajalle myrkkyä. 
UTU pääsi jo 12 pisteeseen, mutta Karkkila tuli 

takaata ja ensimmäinen yllätys oli valmis. 13-
12 voitto Karkkilalle. Ilmassa oli UTUn 
puolesta selkeetä kireyttä ja narinaa. Ansaittu 
voitto Karkkilalle. 

Toisessa pelissä Karkkilalla oli selkeässä 
johtoasemassa hyvä paikka ratkaista ottelu ja 
kokonaisvoitto, mutta jokin ei vaan riittänyt ja 
UTUn hyvän pelin saattelemana voitto UTUlle 
13-11. 

Kolmas peli oli kaikista tasaisin ja loppujejen 
lopuksi kääntyi kokeneille UTUlaisille 13-10. 

KAU-Petanquen hieno taistelu ei tälläkertaa 
ihan riittänyt, mutta ensivuonna uudelleen ja 
tällöin pikkasen vielä parannetaan! Onnittelut 
hyvästä pelistä koko joukkueelle. 

Veteraanien 1.divisioonan/SM-sarjan toisessa 
karsinnassa MAP-Räimeen toinen joukkue 
tippui 1. divisionaan ja SM-Sarjaan nousi 
Turun joukkue, jossa menestyksekkäästi 
"taikasauvansa" kanssa viuhtoi Pertti 
Heiskanen. Onnittelut myös Pertille ja MAP:n 
tutut pelaajat kohtaamme siis ensi vuonna! 
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TUL:n 2014 Mestaruus 
duppelit 

 
Yleisen mitalistit. vasemmalla Jyrki ja Marko. 

 

 
Naisten finalistit. vasemmalla Paula ja Eija. 

Kesän ”super” viikonloppu on taas käsillä. 
Viikonloppuna on ensiksi lauantaina 9.8. 
Valkeakoskella TUL:n mestaruusduppelit ja 
sunnuntaina 10.8. perinteiset kuninkuuskisat 
Karkkilassa, kun kesän viimeisin 
kaupunginmestaruus ratkotaan singelissä. 
Mutta ensiksi siis Valkeakoskelle! 

9.8. Pelattiin siis Valkeakoskella 2014 vuoden 
yleisen sarjan duppelimestaruuskilpailut. 
Sarjoja oli pelattavana kaksi eli Yleinen duppeli 
ja Naisten duppeli. Joka vuosi nämä kaksi 
sarjaa ovat yhteensä keräneet osallistujia yli 
100 ja niin tälläkin kertaa, vaikka kyllä se 
Tarmo hiukan alkoi kalkkiviivoilla epäilemään. 

Yleisessä paikanpäälle saapui 45 joukkuetta ja 
naisissa 15 joukkuetta, iso käsi tästä 
TULlilaisille! 

Pienen alkusählingin jälkeen saatiin yleisen 
joukkueet jaoteltua 15. kolmen joukkueen 
lohkoon ja naiset 3-4 joukkueen lohkoihin joita 
oli neljä. Yleisessä jatkoon A/B-sarjaan 30 
joukkuetta ja loput 15 joukkuetta C/D-sarjaan. 
Naisissa pelattiin TUL:n mestaruudesta, niin 
että lohkojen kaksi parasta loppupeleihin. 

KAU-Petanquelta mukaan kilpailuihin lähti 5 
joukkuetta yleiseen ja 2 joukkuetta naisiin. 
Tällä kertaa ei kotia palattu tyhjinkäsin, vaan 
mitalleja kannettiin oikein urakalla ja seurana 
olimme lähellä turnauksen parasta seuraa 
menestymisen valossa. 

Naiset lopettelivat urakkanasa ensin ja 
finaalissa KAU-Petanquen Paula Kiiveri ja Eija 
Suominen, kohtasivat Saarelan Siskokset 
Pirjon ja Tarun. Alku oli tasaista aina 6-6 
tilanteeseen asti, mutta loppu oli kotikentällä 
pelanneiden Tarun ja Pirjon näytöstä ja heille 
kultaiset mitallit. KAUn tyttöjen oli tyytyminen 
Hopeaan, joka ei näissä kekkereissä ole 
häpeä, vaan UPEA suoritus. Näitä mitalleja ei 
kaikilla ole. Onnittelut Paulalle ja Eijalle! 

Toinen KAU-Petanquen naisten joukkue Raili 
Varalahti ja Paula Degerstedt pelasivat 
hienosti sijoituksen 7. 

Yleisessä sarjassa Hopeaa myös KAU-
Petanquelle. Jyrki Salo ja Marko Taipalvesi 
pelasivat upean päivän ja ensimmäinen TUL:n 
mitalli kummallekin ja se oli hienosti Hopea! 
Lisäksi KAU:n joukkue Erkki Saarinen ja J-P 
Ropponen pelasi hienosti A-sarjaan ja Taito 
Pietilä sekä Reijo Suominen pelasivat C-sarjan 
pronssille. 

Ote Markon pelipäiväkirjasta... (Markon ja 
Jyrkin pelit!) 

Alkulohkon arvonnoissa saimme samaan 
alkulohkoon Anjalankosken Kuohun kesto 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=452789
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menestyjät Ossi Kurvin ja Mauri Kuitusen, 
sekä Karhu Petankkin Jouko Kaskelan ja 
Jorma Syrjäsen. Tiedettiin että normaalilla 
pelillä olemme jatkossa ja lohko voitto ratkeaa 
Mauria ja Ossia vastaan. Lähdettiin hakemaan 
kenttään tuntumaan ensimmäisessä pelissä, 
jossa vastaan asettui heti Mauri ja Ossi. Peli 
tiedettiin vaikeaksi, mutta tehtiin siitä sitten 
vieläkin vaikeampi ja tappiohan siitä kirjattiin 
selvin numeroin 6-13. Seuraavassa pelissä 
kohtasivat Kuohu ja Karhu, niin eikö sekin 
sitten mennyt vielä Karhulle 13-9, niin 
tiedettiin että olemme seinä selkää vasten niin 
sanotusti. Voitto vain kelpaisi! Sehän sitten 
pelattiin, oli paikka pistää peli poikki jo 13-4 , 
mutta ryssimme sen ja loppujen lopuksi 
voitimme 13-7. Kummallakin meistä oli tunne 
että se oli siinä ja jatkopelit jää haaveeksi. 
Tulostaululla kun Tarmo tilanteita laski, 
huomasimme että se riittääkin lohkon toiseen 
sijaan ja jatkopaikka onkin tiedossa. Tarkistin 
tilanteen vielä useampaan kertaa ja totta se 
oli jatkossa ollaan. Sen verran tiukalla se oli, 
että yksikin annettu lisäpiste olisi sysänyt 
meidät ulos, eli jatkoon ei voi tiukemmalla 
markinaalilla mennä, sorry Jorma ja Jouko! 

Tämä vastoinkäyminen tai tilanteen tiukkuus 
vapauttikin sitten meidän pelin ja jatkossa peli 
oli aivan toisen näköistä. Hyökättiin 
agressiivisesti kun paikka saatiin ja naputeltiin 
varmat pisteet tehokkaasti. Cupin 
ensimmäisellä kierroksella vastaan saatiin 
Turun Pyrkivän joukkue Tuula Rantanen ja 
Pertti Heiskanen. Panoksena A-sarja tai B-
sarja. Meillä peli loksahti uomiinsa ja tulosta 
alkoi syntymään. Selkeä voitto meille 13-4. 

A-sarjan ensimmäisessä pelissä 8-parhaan 
joukkoon vastaan asettui Popinniemen Iskun 
aina vaaralliset Markus Barck ja Kai Aalto. 
Tälläkertaa vastusta ei ollut vaan jyräsimme 
vakuuttavasti alakuloisesti pelaneet Popparit 
lukemin 13-1. 

Ja jotta emme liian helpolla pääsisi, niin 4-
parhaan joukkoon pääsystä pelasimme 
Valkeakosken omaa joukkuetta Jari 

Santaluotoa ja Ilpo Vuorista vastaan. Meillä 
hurmos päällä ja poikien kotiedusta ei hyötyä. 
Murska voitto meille 13-3. 

Lähellä tavoitettamme, välierissä vastaan 
saatiin Jokioisten Koetuksen Sirpa ja Kari 
Korkeamäki. Peli oli meidän tasokkain koko 
päivänä ja vaikka oltiin 2-6 tappiolla saatiin 
peli käännettyä lopulta meille hienosti 13-8. 
Nyt oltiin tavoitteessa, mutta kruunua 
lähetään päivälle hakemaan! 

Finaalissa vastaan asettui Kalvolan Iskun 
tämän vuoden Suomenmestarit Mikko Siren ja 
Jouni Sinkkonen. Jotta pelistä saatiin 
mahdollisimman erikoinen, niin jo ennen 
alotusta Mikkoa pisti ampiainen huuleen ja 
kaverin pää paisui kuin pullataikina ja oli siinä 
silmäkin muurautumassa umpeen, mutta 
sitkeästi Mikko lähti finaaliin. Tilanteessa 4-3 
meille, raju ukkoskuuro yllätti pelaajat ja peli 
oli keskeytettävä. Roukon kenttä oli muuttunut 
hetkessä isoksi järveksi ja pelaaminen 
mahdottomaksi. Lähettiin tauolle 
kuivattelemaan vaatteita. Tauolta tultuamme 
kenttä oli muuttunut aivan erillaiseksi, mutta 
pelin taso pysyi edelleen hyvänä. Lopulta 
Mikon asetukset ja Jounin ammunnat 
ratkaisivat voiton Kalvolaan 13-6. Näin päivä 
päättyi Hopeaan, mutta tyytyväisiä ollaan ja 
tavoitteet saavutettiin, vielä tulee meidän 
vuoro! 

Lopullisia tuloksia emme vielä kisajärjestäjältä 
saaneet, eli päivitettään tänne kun saadaan. 
Kiitos kaikille päivään osallistuneille ja jälleen 
kerran on pelattu yksi petanque päivä jolla on 
ikuinen paikka muistilokeroissamme varattu! 
Yhdessä me sen teimme... 

Nyt on tulokset saatu ja ne ovat seuraavat: 

  

NAISTEN DUPPELI (15 joukkuetta) 
A-cup: 
1.   Koski-Petankki 1                  Pirjo Saarela 
ja Taru Saarela 



2.   Karkkilan Urheilijat 1          Paula Kiiveri ja 
Eija Suominen 
3.   Leppävaaran Sisu 4             Hanna Jokela 
ja Tuulikki Nikulainen 
4.   Voikkaan Viesti                     Paula 
Järvisalo ja Raili Ojonen 
5.   Leppävaaran Sisu 3             Paula Talpia 
ja Riitta Harinen-Rinne 
6.   Leppävaaran Sisu 2             Kaija 
Vauhkonen ja Leila Pirttilahti 
7.   Karkkilan Urheilijat 2          Raili Varalahti 
ja Paula Degerstedt 
8.   Leppävaaran Sisu 1             Helka Laakso 
ja Pirkko Haikonen 

  

B-cup: 
1.   Koski-Petankki 2                  Sirkka Laine 
ja Anja Santaluoto. 
2.   Jyväskylän Valo 1                 Sinikka 
Kakkonen ja Riitta Jämsä. 
3.   Jyväskylän Valo 2                 Raija 
Kytönen ja Ulla Pönkänen-Lähteelä 
4.   Karhu Petankki 1                 Anu 
Pakkanen ja Eija Haaja 
5.   Karhu Petankki 4                 Pirjo Pekkola 
ja  Hannele Hokkanen Pyhtään Nousu. 
6.   Karhu Petankki 2                 Anneli 
Rissanen ja Seija Esko. 
7.   Karhu Petankki 3                 Helena 
Syrjänen ja Elli Kettunen. 

  

YLEINEN DUPPELI (45 joukkuetta): 
A-cup: 
1.   Kalvolan Isku 2                    Jouni 
Sinkkonen ja Mikko Siren. 
2.   Karkkilan Urheilijat 1           Marko 
Taipalvesi ja Jyrki Salo. 
3.   Jokioisten Koetus                Sirpa 
Korkeamäki ja Kari Korkeamäki. 
4.   Koski-Petankki 1                  Reijo 
Heinonen ja Erkki Lintunen. 
5.   Voikkaan Viesti 2                 Petri Lohman 
ja Esko Nenonen Anjalan Kuohu. 

6.   Koski-Petankki 2                  Jari 
Santaluoto ja Ilpo Vuorinen. 
7.   Koski-Petankki 6                  Rinkkala ja 
Janne Rissanen PT-75. 
8.   Leppävaaran Sisu 3             Jyrki 
Piitulainen ja Pentti Nikulainen. 
9.   Karhupetankki1                    Reijo Sintero 
ja Lasse Koivunen 
10.  Kemi Petankki 1                  Arto 
Hanhisuanto ja Pentti Laine. 
-    Karhu Petankki 2                  Raimo 
Vakkari ja Jukka Kähärä. 
-    Karkkilan Urheilijat 3           Erkki Saarinen 
ja Jukka-Pekka Ropponen. 
-    Popinniemen Isku                Kai Aalto ja 
Markus Barck 
-    Linnan Petankistit                Raimo Monto 
ja Pekka Kaihevaara. 
-    Taipalsaaren Riento             Jouko 
Meuronen ja Kalevi Viskari. 

 B-cup: 

1.   Jyväskylän Valo 4                 Joni Ylelä ja 
Jarkko Immonen. 
2.   Kemi Petankki 4                    Antero 
Seppälä ja Kari Hanhisuanto. 
3.   Anjalan Kuohu                       Ossi Kurvi 
ja Mauri Kuitunen. 
4.   Jyväskylän Valo 2                 Seppo 
Pennanen ja Pertti Perttilä. 
5.   Kemi Petankki 3                    Heimo 
Urhonen ja Janne Rytkönen. 
6.   Karhu Petankki 4                 Raila 
Koivunen ja Pekka Koivunen. 
7.   Jyväskylän Valo 3                 Erkki Metsä 
ja Alpi Kylmänen. 
8.   Leppävaaran Sisu 4             Harri Rinne ja 
Jouko Pirttikoski. 
9.   Karkkilan Urheilijat 4          Alpo Kärkäs ja 
Tapio Juselius. 
10.  Lappeenrannan Kisatoverit   Pertti 
Raatikainen ja Martti Haimila. 
-    Kalvolan Isku 3                       Maire 
Kinnunen ja Pertti Kinnunen. 
-    Tainionkosken Tähti            Kari 
Hämäläinen ja Reijo Ruhanen. 



-    Karhu Petankki 6                  Ari Autio ja 
Raimo Hokkanen. 
-    Turun Pyrkivä                       Tuula 
Rantanen ja Pertti Heiskanen. 
  
C-cup: 
1.   Koski-Petankki 3                  Vesa Ala-
Kulju ja Tapio Valariutta. 
2.   Karhu Petankki 5                 Jouko 
Kaskela ja Jorma Syrjänen 
3.   Karkkilan Urheilijat 2          Taito Pietilä ja 
Reijo Suominen. 
4.   Jyväskylän Valo 6                 Vesa 
Karttunen ja Kauko Honkanen. 
5.   Karkkilan Urheilijat 5          Raili Pietilä ja 
Allan Degerstedt. 
6.   Leppävaaran Sisu 1             Pekka 
Vauhkonen ja Pauli Talpia. 
7.   Voikkaan Viesti 1                 Seppo 
Järvisalo ja Risto Ukkola. 
-    Lempäälän Jyry                    Jukka 
Laitinen ja Matti Viitala. 

  

D-cup: 
1.   Kemi Petankki 2                   Reijo 
Kokkonen ja Olavi Niskanen. 
2.   Jyväskylän Valo 1                 Raimo 
Kakkonen ja Unto Räsänen. 
3.   Leppävaaran Sisu 2             Reino 
Pihlajaniemi ja Harri Hulkko. 
4.   Karhu Petankki 3                 Keijo Esko ja 
Juhani Pellinen. 
5.   Jyväskylän Valo 5                 Pentti 
Kytönen ja Pentti Kauppinen. 
6.   Keljon Viesti                         Martti 
Keskinen ja Reino Vanhanen. 
-    Kalvolan Isku 1                      Eija-Liisa 
Laakso ja Harry Uschanov. 
 

 

 

 

KM2014 Singeli 

 
Finalistit vasemmalta Marko, Kunu ja Mika. 
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”Super”viikonlopun toinen puolisko on pelattu. 
10.8. Pelattiin kaupunginmestaruus singeli 
uudella ”tiilitehtaan” kentällä. Liekö TUL:m 
mestaruuskisat verottanut osallistumisintoa, 
mutta paikalle saatiin 16 kivenkovaa kilpailijaa 
Karkkilan, Hyvinkään ja Riihimäen alueelta, 
sekä ”omat” KAU-petanquen pelaajat 
Lahdesta. 

Pelimuodoksi valittiin yllätys yllätys SWISS 
(tottakai!) ja neljä pelikierrosta, jonka jälkeen 
8.-parasta loppupeleihin. 

Päivän yllätäjä oli Petri Taipalvesi, joka 
vähäisestä kilpailukokemuksesta huolimatta 
raivasi konkaripelaajien joukossa Swissin 
jälkeen sijan 7. ja lopulta pelasi vielä 
mitaleista asti, joka oli hiuskarvan varassa 

tällä kertaa. Sen voin takaa, että niitä myös 
tulee vielä useasti, tsemppiä! 

Swissin jälkeinen tilanne oli mielenkiintoinen. 
Kaikki MAP:n jatkoon menneet pelaajat 
sijoituivat kaavion ”yläkaavioon” ja kaikki 
KAU:n pelaajat ”alakaavioon” eli tiedossa oli 
kummastakin joukkueesta yksi pelaaja niin 
finaalissa kuin pronssi pelissä! 

Pronssipeliin raivasivat tiensä Petri Taipalvesi 
ja Mika Nietula. Tällä kertaa voiton väänsi 
Mika ja pronssit hänelle. 

Finaalissa kohtasivat aina tyylikkäästi pelaava 
Gunnar ”Marlon Brando” Wallin ja Marko 
Taipalvesi. Kokemus oli valttia ja voitto 
Kunulle ja näin oli ratkennut tämän vuoden 
Singelin valtias. 

 

1. Gunnar Wallin MAP 
2. Marko Taipalvesi KAU 
3. Mika Nietula MAP 
4. Petri Taipalvesi KAU 
5. Jyrki Salo MAP, Taito Pietilä KAU, Kari 

Korkeamäki MAP ja Reijo Suominen 
KAU. 

  

Kiitokset kaikille osallistujille ja ohessa 
tarkemmat tulokset, sekä swiss ottelut! 

Palaamme vielä syksystä peliasioihin... 

 



Katismaan duppeli 

 

Katismaan duppeli! Lauantaina 23.8. kerääntyi 
petanque porukka Säkylän Katismaan saarelle 
pelaamaan kutsuturnausta. Puuhamiehenä ja 
naisena toimi Juhani Hirvonen ja Riitta Heino. 
Itselleni pelipaikkana uusi tuttavuus ja 
puolestani ei varmasti jää viimeiseksi kerraksi, 
oli meinaan huikean hienot puitteet 
tapahtumalle ja hyvä peliporukka koolla. Sade 
yritti aikaajoin hiukan kiusata pelaajia, mutta 
muutamaa kuuroa lukuunottamatta pelattiin 
kohtuullisen hyvässä säässä, hiukan tuulen 
viimotessa. 

Joukkueita kilpailussa oli kaikkiaan 16. ja 
päätimme pelata 4. kierroksen Swissin alkuun 
ja 8. parasta A-sarjaan, loput B-sarjaan. 

KAU-Petanquesta kilpailuun osallistui Eija 
Suominen ja Marko Taipalvesi. Alkupelit 
pelattiin omastapuolesta kaksijakoisesti. Kaksi 
hyvää peliä ja kaksi heikompaa, jossa toisessa 
vielä pahan virheen johdosta menetimme 
voiton 4 pisteen etumatkasta huolimatta 
viimeisessä snadissa! Mutta siis kaksi voittoa 
ja kaksi tappiota ja kirvelevä Swissin jälkeinen 
9. tila ja paalupaikka B-sarjassa. 

Loppupäivä kulki sitten niin kuin pitikin. 
Tehtiin selväksi uusi pelisuunnitelma, jossa 
Marko asettaa ja Eija ampuu ja sen jälkeen 
oltiin voittamattomia. B:n finaalissa jyrän 
allemme joutui Loimaan Pirjo Kivinen ja 
Markku Nieminen, joiden kanssa ollaan 
aikaisemminkin väännetty hyviä pelejä ja 
toivottavasti tullaan tulevaisuudessakin 

vääntämään. Marko onnistui useasti ottamaan 
Loimaalaisten kuulat heti ales ja Eija ampui 
pistetilat, jotka käytettiin hyvällä prosentilla. 
Voitto meille selkeästi 13-4 ja B-sarjan voitto 
taskuun. 

Finaali oli vielä kesken kun lähdettiin saarelta 
kotiin päin. Finaalissa vastakkain Riita Heino/ 
Jarmo Elo vastassaan Pekka Urponen/ Olavi 
Nieminen. 

Puitteet ja miljöö oli aivan upea. Iso kiitos 
Riitalle ja Juhanille. Tällaisia tapahtumia pitäisi 
olla useamminkin... 

I-duppeli Iittala 

 

23.8.2014 Pelattiin Iittalassa perinteinen I-
duppeli. Mukaan oli ilmoittautunut kaikkiaan 
34 joukkuetta ja KAU-Petanqueta edustivat 
Raili Varalahti ja Allan Degerstedt. 

Railin ja Allanin loppusijoitus oli D-finaalin 3. 

Koko kisan voiton vei Harri Lehtinen ja Seppo 
Lindman jotka voittivat finaalissa Jyrki Salon ja 
Ville Punnan. 

Pronssin vei Merja Salonranta ja Jouni 
Heinonen, jotka kukistivat pronssi pelissä Ilpo 
Vuorisen ja Mika Nietulan. 
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Valkeakoski Trippeli 

 
sijoitus 5. joukkueella Marko, Ilpo ja Petri. 

Valkeakoskella pelattiin 30.8.2014 
Valtikkatrippelin jäänteistä uudistettu 
Valkeakoski trippelin petanque turnaus. Parin 
viikon sateisista päivistä ei enää tietoa ollut ja 
turnaus päästiinkin pelaamaan kauniissa 
syksyisessä säässä. Jälleen kerran 
päälekkäisyyksien vuoksi (ainakin neljä 
kilpailua samana päivänä!) turnaukseen 
osallistui 12 trippelijoukkuetta. Pelimuodoksi 
valittiin kolmenkierroksen Swiss ja jatko Cup 
8. parhaan kesken. Loput pelaavat B-sarjan 
sijat 1.-4. (9.-12.). Swissin pyörittämisestä iso 
kiitos Petrille! 

KAU-Petanquelta mukaan lähtivät joukkueet 
”KAU” Raili ja Taito Pietilä, sekä Allan 
Degerstedt ja toisessa joukkueessa ”Iron 
Hands” pelasivat Petri ja Marko Taipalvesi, 
sekä Ilpo Vuorinen. 

Tuttuja pelaajia oli paljon mukana ja 
mielenkiintoisia kompinaatioita oli jälleen 
rakennettu uusiksi joukkueiksi. 
Ennakkosuosikin viittaa kantoivat joukkue 
”Yhdenpunnanjoukkue”, jossa pelasivat Ville 
Punta, Seppo Lindman ja Kari Randell. Toinen 
mielenkiintoinen ryhmä oli ”Arvaamattomat”, 
jossa Jari ”Erppa” Erosen lisäksi kolisuttelivat 
Jarkko Pahkala, sekä Arto Rantakaulio. 
Paikalliset ”Vorwärts” (Vesa Ala-Kuljun 
kipparoima joukkue), sekä ”Sukuvika” 

(Saarelan sisarukset) olivat tällöin 
kotikentällään kovimmat haastajat suosikeille. 

Swiss-kierroksia pelattiin siis kaikkiaan kolme 
ja jatkot cup-muotoisesti 1.-8., 4.-5., 3.-6. ja 
2.-7.! Alkukierroksien jälkeen oltiin 
seuraavanlaisissa tuloksissa: 

Tulokset kierroksen 3 jälkeen. 30.8.2014 
13:40:26 

Joukkue                                 V   B1  +-  +   -   

Yhdenpunnanjoukkue             3   4   30  39  9   

Vorwärts                               3   4   20  39  19  

Arvaamattomat                      2   5   10  32  22  

Tapsa ja Pojat                       2   5   6   33  27  

Valkut                                   2   4   6   35  29  

Sukuvika                                1   7   -5  24  29  

Keikyä                                   1   6   -10 20  30  

Iron Hands                            1   4   -3  24  27  

----------------------------------------------------------- 

Amiraalit                               1   4   -20 17  37  

Veljet                                    1   4   -21 16  37  

KAU                                       1   3   6   35  29  

Nääs                                      0   4   -19 20  39   

  

JatkoCupissa Petrin, Markon ja Ilpon joukkue 
sai heti ensimmäisellä kierroksella vastaan siis 
kovimmat ennakkosuosikit. Lähdettiin 
pelaamaan täysin asetusvoittoista peliä Sepon 
ja Ville ammuntoja vastaan, mutta se ei 
tälläkertaa tuottanut yllätystä. ”Kakku” saatiin 
vielä jotenkin kuriin ja Villelle muutama huono 
pääty, mutta kun Seppo paikkasi heidän 
virheet ei ollut mitään tehtävissä. Tärkeintä oli 
kumminkin kokemus joukkueemme 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=454173


keltanokalle, mistä huippupelissä on kysymys? 
totesi Marko! 

Suurin yllätys JatkoCupissa ”Arvaamattomien” 
kompastuminen ”Sukuvikaan”! Saarelan 
sisarukset pistivät tylysti pattiin ja lähettivät 
kotimatkalle kovan nipun! 

Mittallipelien jälkeen voiton vei 
ennakkosuosikit Ville, Seppo ja Kari. Toiseksi 
pelasivat Pirjo Saarela, Taru Saarela ja Hannu 
Saarela. Kolmanneksi pelasivat ”Valkut” Tiia 
Salo, Jyrki Salo ja Arto Stenberg. 

Petri, Marko ja Ilpo voittivat loput peleistään 
ja hieno loppusijoitus 5. tuli komealla 
viimeisen pelin rypistyksellä, jossa oltiin 2-7 
häviöllä ja noustiin voittoon 13-7. 

KAU:n toisella joukkueella puhti loppui jo 
aamupäivän peleihin. B-sarjan sijoituspeleistä 
ei voittoa enää heltynyt ja näin ollen 
loppusijoitus turnauksessa B4. (12.). 

Se on siis taas syksy tulossa. Toivottavasti 
tälläisiä viikonloppuja on vielä tänä syksynä 
edessä jotta saataisiin pelattu vielä muutamia 
turnauksia. Omat kentän avajaiset ovat vielä 
edessä 20.9. lauantaina ”VK-Pelti Cupin” 
muodossa! 

Mustankiven heitot 

 
Mustankivenheitot Marko ammunnassa. 

Lauantaina 6.9.2014 pelattiin joka vuotinen 
Mustankivenheitot Helsingin Vuosaaressa 
Bitankkin järjestämänä. Aikaisemmin paljon 
joukkueita keräneenä kilpailuna tunnettu 
turnaus kärsikin tänä vuonna pelaaja kadosta. 
Viime vuonna kun paikkalle saapui kaikkiaan 
25 duppelijoukkuetta, niin tänä vuonna 
joukkueita oli 10 neljästä eri seurasta. 

Sääli hyvin järjestetylle kilpailulle! 

Pelisysteeminä käytettiin Swiss-systeemiä ja 
alkukierroksia oli kolme. Näistä muokattiin 
finaalit A-, B- ja C-finaalit. 

KAU-Petanqueta edustivat Petri ja Marko 
Taipalvesi. Veljekset pelasivatkin hyvin 
alkusarjan swiss-kierrokset sijoittummalla 2. 
ainoa häviö tuli CDC:n liigajyrille Pekka Stark 
ja Pekka Ojajärvi joille voitto 13-11. 

Cupin ensimmäisen kierroksen huonon peli 
tiputti pojat B-sarjaan, jossa pelattiinkin 
rennommalla asenteelle finaaliin asti ja pienen 
kauneusvirheen saattelemana ei käytetty 
kahta poikkasupaikkaa, tarkoitti se B-finaalin 
tappiota 12-13 ja lopullista sijoitusta 6. 

Tämän vuoden Finaalissa kohtasivat CDC:n 
Pekat ja Bitankkin oma joukkue Antti Komi ja 
Arto Kranttila. Finaalin voiton vei Bitankkin 
Antti ja Arto. 

Riemukaari Singeli 

 

7.9.2014 Järvelässä pelattiin Riemukaaren 
järjestämä Singeli. Paikalle saatiin kivenkova 
porukka pelaajia, kaikkiaan 20 kilpailijaa. 
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Pelit pelattiin Swiss-muotoisena ja alku 
kierroksia oli 4. Kahdeksan parasta A-Finaaliin 
ja seuraavat 8. B-finaaliin. 

KAU-Petanquelta pelaamassa oli ainoastaan 
Marko Taipalvesi. 

Lievästä kisa väsymyksestä kärsinyt Marko oli 
aivan ulkona tämän päivän peleistä ja saldona 
olikin vain yksi voitto Aulis Ahosesta. 
Väsymystä kuvastaa hyvin se että kaikkia 
pelaamiaan pelejä päivän aikana Marko johti 
jossakin vaiheessa ja varsinkin Kimmo 
Tuovista vastaan johto oli 9-2 josta häviö 9-13 
kuvasti päivän kulkua. 

Kentät olivat hyvät ja erittäin pelattavat. 
Ammunnat tuli olla laadukkaita ja asetuksissa 
ei mitään saanut ilmaiseksi. Hyvien kilpailujen 
järjestämis paikka! Totesi Marko. 

Riemukaaren Singelin kuittasi Antero Lehti 
(PCP). Toiseksi pelasi Antti Lehtonen (PSC) ja 
kolmas Aarre Alander (RIE). 

Aarren tulosta täytyy kunnioittaa, pitkä päivä 
pelejä, pelasi todella laadukkaasti ja täyttää 
hetken kuluttua 83 vuotta. Onnittelut Aarre, 
Todellinen "rautavaari"! 

Kivilaatta kilpailu 

 

13.9. Kohtasivat perinteisessä 
kivilaattakilpailussa Hyvinkään ja Riihimäen 
alueen heittäjät MAP-Räime, sekä Karkkilan 
KAU-Petanque. Kilpailu on perinteikäs seura 
vastaan seura periaatteella kisailtava 
pelitapahtuma. KAU-Petanque lähetti 

kilpailuun kaikkiaan neljä kaksi henkistä 
joukkuetta, jotka pelasivat kaikki MAP:n 
joukkueita vastaan. Pelejä siunaantui siis 
yhteensä 16. 

Kuten tapana on viimeaikoina ollut, jyrän alle 
jäätiin taas. MAP Kuittasi selkeän 11-5 voiton. 

KAU-Petanquesta pelaamassa olivat Paula ja 
Allan Degerstedt, Taito ja Raili Pietilä, Raili 
Varalahti, J-P Ropponen, Reijo Suominen ja 
Pentti Heikkonen.  

VK-Pelti Cup Karkkila 

 
Kiertopalkinto ”Karkkila Open”! Pystin lahjoitti VK-Pelti 
(Veijo Toikka) ja sen avasi heidän mukaansa nimetty 

Cup (YD). 
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VK-Pelti Cupin mitalistit vasemmalta: Taru, Pirjo, Erppa, 
Jaksu, Mika ja Kari. 

20.9. Pelattiin syyskauden viimeinen turnaus 
Karkkilassa. Karkkila Open järjestetään joka 
vuosi tästä eteenpäin ja turnauksen tulevat 
perinteet löivät tiskiin paikallinen yrittäjä Veijo 
Toikka ja VK-Pelti. VK-Pelti Cupia pelaamaan 
paikalle saapui 16 kovaa joukkuetta ympäri 
Suomen, seura edustukset löytyivät 
seuraavista joukkueista: KOP Valkeakoski, 
UTU Uotila/Rauma, BIT Helsinki, KOK 
Kuusankoski, ANJ Anjalankoski, LeSi Espoo, 
RIE Järvelä, PSC Järvenpää, MAP 
Hyvinkää/Riihimäki, sekä KAU Karkkila. 

Pelisysteeminä käytettiin 4.-kierroksen SWISS-
systeemiä, josta kahdeksan parasta muodosti 
A/B-Finaalit ja loput kahdeksan sai 
pelioikeuden C-Finaaliin. 

Kilpailun suurimpana ennakkosuosikki parina 
heittivät Jari Eronen (RIE) ja Marko Jakonen 
(PSC). Heitä haastamaan lähtivät mm. Mika 
Nietula ja Kari Korkeamäki (MAP), Jarkko 
Pahkala ja Arto Rantakaulio (KOK), Kai Aalto 
(ANJ) ja Markus Barck (KAU), sekä Marko 
Taipalvesi (KAU) ja Ilpo Vuorinen (KOP). 

SWISS-kierroksien jälkeen joukkueet olivat 
pelaneet seuraavat sijoitukset: 

1. Jarkko Pahkala ja Arto Rantakaulio 
(KOK) 

2. Mika Nietula ja Kari Korkeamäki (MAP) 

3. Jari Eronen ja Marko Jakonen 
(RIE/PSC) 

4. Kai Aalto ja Markus Barck (ANJ/KAU) 
5. Paula Degerstedt ja Allan Degerstedt 

(KAU) 
6. Eija Suominen ja Mirja Laine (BIT) 
7. Marko Taipalvesi ja Ilpo Vuorinen 

(KAU/KOP) 
8. Pirjo Saarela ja Taru Saarela (KOP) 

Eli aika ennakkoon odotetut tulokset. 
Alkukierroksien osalta silmään pistävintä peliä 
pelasivat paikalliset Paula ja Allan, jotka 
hienolla pelillä raivasivat sijoituksen 5. 

Cupin ensimmäisellä kierroksella pelattiin heti 
kaksi jätti yllätystä, josta heti ensimmäisestä 
vastasivat Valkeakosken tytöt Pirjo ja Taru 
jotka tylysti pudottivat SWISS-kierroksien 
voittaneet Jarkon ja Arton 13-2. Toisesta 
yllätyksestä vastasi Paula ja Allan, jotka 
etenivät A-finaalin välieriin voittamalla Kain ja 
Markuksen 13-11. Loput A-finaalin välieriin 
pelanneet joukkueet olivat Erppa ja Jaksu, 
sekä Mika ja Kari. 

Välierissä Pirjo ja Taru veivät voiton 13-4 
Paulasta ja Allanista, sekä Erppa ja Jaksu 
voittivat Mikan ja Karin 13-10. 

Finaali Ennakkosuosikkien näytöstä. Erppa ja 
Jaksu jyräsivät rutiinilla finaalin 13-4 ja samoin 
pronssin vei Mika ja Kari 13-3 Paulalta ja 
Allanilta. 

B-finaalissa (sijoituksesta 5.-6.) pelasivat 
Jarkko ja Arto, jotka saivat vastaansa Marko ja 
Ilpon. SWISS-kierroksien kunkut olivat 
pitelemättömiä ja voitto Jarkolle ja Artolle 13-
2. 

C-finaalin voiton vei Riitta Heino ja Juhani 
Hirvonen (UTU). 

 

 



Tulokset: 

A-finaali: 

1. Jari Eronen ja Marko Jakonen 
(RIE/PSC) 

2. Pirjo Saarela ja Taru Saarela (KOP) 
3. Mika Nietula ja Kari Korkeamäki (MAP) 
4. Paula Degerstedt ja Allan Degerstedt 

(KAU) 

B-finaali: 

1. Jarkko Pahkala ja Arto Rantakaulio 
(KOK) 

2. Marko Taipalvesi ja Ilpo Vuorinen 
(KAU/KOP) 

3. Eija Suominen ja Mirja Laine (BIT) 
4. Kai Aalto ja Markus Barck (ANJ/KAU) 

C-finaali: 

1. Riitta Heino ja Juhani Hirvonen (UTU) 
2. Pekka Kaihevaara ja Raimo Monto 

(MAP) 

 Jyrki Piitulainen ja Pekka Vauhkonen 
(LeSi), Raili Pietilä ja Taito Pietilä 
(KAU), Kaija Vauhkonen ja Hanna 
Jokela (LeSi), Petri Taipalvesi ja Tero 
Vyyryläinen (KAU), Raili Varalahti ja 
Teuvo Niemi (KAU), Helga Laakso ja 
Pirkko Haikonen (LeSi). 

 

 

 

 

Swiss-peluutusta kolumni 

Faktoja ja pohdintoja Swiss-peluutuksesta!? 
(Marko Taipalvesi) 

Ajattelin kirjoittaa artikkelin pohjautuen 
ohjelmistomme faktoihin. Lähtökohtaiseen 
ajatukseen mihin pyrittiin ja mihin tähän 
mennessä ollaan päästy. On ollut kiva nähdä 
kuinka asia on kirvoittanut keskustelua paljon 
ja ne ketkä ovat myös kovinta ääntä pitäneet 
ovat saaneet asioita eteenpäin oikeilla 
faktoilla, kuin myös väärillä faktoilla. Kun 
napataan esimerkki vaikka pelaajan omalta 
kohdalta peluutuksessa, niin usein koetaan 
asia liian tunnepohjaisesti: ”meille tehdään 
vääryyttä!” tai ”taas meillä kävi huono tuuri!”, 
koskaan ei tarkastella omaa tekemistä juuri 
sillä hetkellä tarpeeksi kriittisesti. Vasta kun 
rauhassa käydään asia uudelleen lävitse, 
huomataan määrätyt seikat toisin. 

Swiss-peluutuksen pohjaksi loimme tavoitteet, 
että peluutus olisi mahdollisimman 
tasapuolinen. Tällöin arvonnat eivät saa 
nousta määräävään asemaan, eikä ns. 
ennakkopelaamista pystyisi suorittamaan. 
Lisäksi pikkupisteiden laskeminen ei saisi ollaa 
määräävässä asemassa kokonaisuudessaan. 

Lähdimme tutustumaan KV-liiton 
peluutukseen. Tällöin ei netistä vielä paljon 
löytynyt kirjotuksia asian tiimoilta, vaikka 
Swiss-systeemillä ollaan kauan pelattu muissa 
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lajeissa. SM-Tampereellahan pelattiin 
ensimmäinen YS 5.-kierroksen Swiss. Tätä 
peluutusta voidaan kutsua peluutusmalliksi 
Tanskalainen-Swiss! Tanskalaisessa Swississä 
on lyhyesti kyse seuraavasta. Pelikierroksia 
voidaan pelata niin monta, että jäljelle ei jää 
kuin yksi puhtaan pelin joukkue (määritellään 
ennakkoon swiss-kartasta, määrittelen sen 
myöhemmin) ja jokaisen pelikierroksen 
jälkeen lasketaan absoluuttinen 
paremmuusjärjestys joukkueiden kesken 
käyttäen ensiksi voitot katekoriaa, toiseksi 
plus/miinus katekoriaa ja kolmanneksi tehdyt 
katekoriaa. Jos kolmekatekoriaa on tasan, 
neljäs on arpa katekoria. Kun joukkueet ovat 
paremmuusjärjestyksessä, niin seuraavan 
pelikierros peliparit järjestyvät aina 
seuraavasti 1.-2., 3.-4., 5.-6 jne. Tätä 
peluutusta käyttää esim. Shakki-liitto! Meillä 
ero shakkiin on siinä että meillä ei tunneta 
tasa-peliä ja voitot/tappiot kirjataan aina 
välille 0-13. Shakissa pelataan aina voitosta, 
tappiosta tai tasapelistä ja markinaalit ovat 
aina 0-2 välillä. 

Päätimme lähteä kehittämään ajatusta 
eteenpäin. Tapani Kalmi oli Turussa kehittänyt 
paperiversiollisen ”buschold”-laskennan, jota 
jo KV-liitto oli muutamassa peluutuksessaan 
käyttänyt. Ajatuksessa oli paljon järkeä, mutta 
paperiversiossa valtavasti työtä ja erittäin 
suuri virhemarkinaali laskennan osalta. Lisäksi 
se minkä ”buschold” mahdollisti oli KV-liitolla 
käytössä, eli peliparit kierrokselle ei 
muodostunut kuin Tanskalaisessa swississä, 
vaan saman voittokatekorian joukkueet 
tultaisiin arpomaan kierroskohtaisesti 
(rajatapaukset arvottaisiin ensin ja tämän 
jälkeen vasta loput!). No nyt moni kysyykin 
sitten että mitkä helkutin ”buscholdit”? 
busholdeja on kahden luonteisia, voitto ja 
tappio (petanquessa!). Meillä on käytössä 
nämä voitto busholdit, jotka kertovat oman 
joukkueen vastustajien voittojen summan 
turnauksessa! Eli Suomeksi sanottuna lyhyesti, 
kunka monta voittoa kohtaamasi vastustajat 
ovat turnauksessa saaneet. Tappio 
busholdeissa laskettaisiin samalla tavalla, 

mutta häviöiden suhteen! No nythän 
ensimmäinen sanoo nopeasti että näidenhän 
kuuluukin mennä tasan. Busholdit kertovatkin 
enemmän turnauksen vastustajien luonnetta 
omaan joukkueeseen 
verrattuna,  kummassakin katekoriassa. On 
aivan selvää, että kun häntäpään joukkueet 
joilla on vähän voittoja kohtaavat viimeisellä 
kierroksella, niin jaossa on vähemmän 
buschold-pisteitä, kuin kärkijoukkueiden 
kesken voittoja tarkastellessa. Keskustelussa 
heräsi kysymys että kun kohtaa HAAMUN, niin 
ei saa häneltä busholdeja laisinkaan, tämä on 
totta, mutta liian suppealla tarkastelulla 
huomion tehnyt ajaa miinaan. Haamun 
voittanut on saanut tärkeimmän eli voiton, 
jotka menevät ensimmäisenä tarkastelu 
katekoriana ja jos kohtaat kolmannella 
kierroksella HAAMUN, niin tällöin on sinun 
oltava turnauksessa huonoimmassa 
voittokatekoriassa, koska HAAMUN vastustaja 
arvotaan aina tästä katekoriasta. HAAMU on 
siis vastustaja jollainen joudutaan turnaukseen 
ottamaan mukaan, jos turnaukseen osallistuu 
pariton lukumäärä joukkueita. 

Lisäksi tässä vaiheessa kuin tutkimme 
peluutusta, pitää ottaa vielä muutama seikka 
huomioon. Petanquessa on aina ollut tapana, 
että peluutus tapahtuu niin että ensin 
pelataan alkupelit ja tämän jälkeen 
pudotuspelit. Swiss on oikeasti tehty 
pelimuodoksi, jossa automaattisesti 
ratkaistaan paremmuus ilman pudotuspelejä. 
Swiss kierroksia määritellään niin paljon että 
absoluuttinen paremmuus saadaan pelkkien 
voittojen suhteen. Meillä se on korvannut 
ainoastaan alkupelit, joista otoksena on aina 
saatu loppupeleihin menijät (1.-8. tai 1.-16. 
jne.) Näihin jatkoon meneviin on suunnitelmat 
tehty aina Swiss-kartan pohjalta. 

Swiss-kartta on helppo luoda jos 
joukkuemäärä tunnetaan. Otan esimerkin, 16 
joukkuetta osallistuu kilpailuun, kuinka monta 
kierrosta pelataan ja kuinka monta joukkuetta 
jatkaa loppupeleihin? 



Swiss-kartta: 1.kierroksen jälkeen yhden (1) 
voiton joukkueita on 8 ja nolla (0) voiton 8. 
2.-kierroksen jälkeen kahden (2) voiton 
joukkueita on 4 ja yhden (1) voiton 8 ja nolla 
(0) voiton joukkueita 4. 3.-kierroksen jälkeen 
kolmen (3) voiton joukkueita on 2, kahden (2) 
voiton joukkueita 6, yhden (1) voiton 
joukkueta 6 ja nolla (0) voiton joukkueita 2. 
4.-kierroksen jälkeen neljän (4) voiton 
joukkueita on 1, kolmen (3) voiton joukkueita 
4, kahden (2) voiton joukkueita 6, yhden (1) 
voiton joukkueita 4 ja nollan (0) voiton 
joukkueita 1. Tästä voimme havaita että 
peluutus 3.-kierrosta on hyvä, jos otetaan 8. 
joukkuetta mukaan jatkopeleihin, jos taas 
pelataan 4.-kierrosta joudutaan tiputtamaan 
yksi kolmen voiton joukkue jatkosta ottaessa 
vain välieräjoukkueet (4.) mukaan. Tämä 
Swiss-kartta on aina samanlainen jos pelataan 
16 joukkueen turnaus!!! 

Esimerkin myötä lähdemme aukasemaan 
askel-askeleelta malli turnauksen ja 
simuloimme sen. Turnaukseen on 
ilmoittautunut 8 joukkuetta. Team1, Team2, 
Team3 jne.  ja päätimme Swiss-kartan 
pohjalta pelata 3.-kierrosta ja neljä parasta 
jatkoon. 

1. Joukkueet syötetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä 
ohjelmistoon, jonka jälkeen suoritetaan 
ensimmäisen kierroksen arvonta. 
Ohjelmisto suorittaa satunnaisen 
arvonnan ilman rankkauksia. Tätä 
kutsutaan kierroksen ”parittamiseksi”. 

07/22/2014 17:30:26 

Turnaus aloitettu. 
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Kierros 1 paritettu. 

  

Team8       -         Team2 

Team3       -         Team4 

Team7       -         Team1 

Team5       -         Team6 

1. Syötetään ensimmäisen kierroksen 
tulokset pelien päätyttyä. Kaikissa 
ottelupareissa kotijoukkue voittaa 
tulosten ollessa 13-1, 13-7, 12-10 ja 9-
8. Tämän jälkeen analysoidaan tulokset 
1.-kierroksen jälkeen: 

Tulokset kierroksen 1 jälkeen. 22.7.2014 17:37:40 

Joukkue                                 V   B1  +-  +   -   

Team8                                   1   0   12  13  1   

Team3                                   1   0   6   13  7   

Team7                                   1   0   2   12  10  

Team5                                   1   0   1   9   8   

Team6                                   0   1   -1  8   9   

Team1                                   0   1   -2  10  12  

Team4                                   0   1   -6  7   13  

Team2                                   0   1   -12 1   13  

1. Tuloksia analysoitaessa pitää muistaa 
että busholdien seuranta 
alkukierroksien osalta on vielä liian 
aikaista. Eihän me lohkopeleissäkään 
haeta ensimmäisen pelatun kierroksen 
jälkeen absoluuttista järjestystä. Tämän 
vuoksi onkin hyvä että tuleva 
kierroksen määrittäminen tapahtuu 
arpomalla, eikä niinkuin Tanskalaisessa 
Swississä, jossa pystyy ennakkoon 



sopimaan/vältäämään määrätyn 
vastustajan pelaamalla tahallaan 
määrätty tulos! Mutta sen verran 
pystymme havaitsemaan näiden 
tuloksien pohjalta että yhden (1) voiton 
joukkueita on 4. ja nollan voiton 
joukkueita 4. Voittaneilla ei ole yhtään 
bushold pistettä ja kaikilla hävinneillä 
on yksi. Lopullinen järjestys on 
suoritettu +/- vertailulla. 

2. Paritamme 2.-kierroksen. Paritus 
tapahtuu voittokatekorioiden suhteessa 
arpomalla. Siis kaksi ensimmäistä paria 
muodostuu tuloksien neljästä parhaasta 
ja kaksi seuraavaa sijoilla 5.-8. olevista 
joukkueista. 
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Kierros 2 paritettu.  

Team8        -        Team3 

Team7        -        Team5 

Team6        -        Team4 

Team1        -        Team2 

1. Tällä kertaa vierasjoukkueet ovat 
voitokkaita 5-13, 6-13, 0-13, 2-11. 

Tulokset kierroksen 2 jälkeen. 22.7.2014 17:52:08 

Joukkue                                 V   B1  +-  +   -   

Team3                                   2   2   14  26  12  

Team5                                   2   1   8   22  14  

Team8                                   1   3   4   18  14  

Team4                                   1   2   7   20  13  

Team7                                   1   2   -5  18  23  

Team2                                   1   1   -3  12  15  

Team6                                   0   3   -14 8   22  

Team1                                   0   2   -11 12  23  

1. 2.-kierroksen jälkeen alkaa buscholdit 
mutkistumaan. Lasken esimerkin 
joukkueelle Team8 jolla on busholdeja 
tilastoissa 3. 1.-kierroksen 
tuloksissahan joukkueella oli pyöreä 
nolla! Tähän laskentaan tarvitsemme 
kaikkiaan neljä tulosta: joukkueet 8-2, 
8-3, 1-2, 3-4. 8-2 ja 8-3 ovat joukkueen 
omat pelit joista toinen on voitettu ja 
toinen hävitty, tällöin niistä 1 bushold 
piste. 1-2 ja 3-4 ovat Team8 varjo 
pelejä 1.-kierrokselta toinen ja 2.-
kierrokselta toinen, kummassakin 
varjopelissä Team8 joukkuetta vastaan 
pelannut joukkue Team2 ja Team3 on 
voittanut pelinsä tällöin niistä 2 bushold 
pistettä eli yhteensä 3, niin kuin 
tilastoissa onkin! Lasketaan samasta 
tilastosta vielä toinen esimerkki Team7 
bushold pisteet. Tulokset mitkä 
vaikuttavat bushold pisteisiin ovat 7-1, 
7-5, 1-2 ja 5-6 pelit. Team7 voitti 
joukkueen Team1 12-0 tästä 0 
busholdia, hävisi Team5 6-13 tästä yksi 
bushold. Varjopeleissä Team1 (1-2) 
hävisi 2-11 tästä 0 busholdia ja Team5 
(5-6) voitti 9-8 tästä 1 buschold piste 
yhteensä 2 buschold pistettä. 
Busholdien ollessa tasan +/- saldo 
tarkastelee järjestyksen. 

2. Paritetaan viimeinen 3.-kierros 

07/22/2014 21:35:40 

Kierros 3 paritettu. 

  

Team3     -      Team5 

Team8     -      Team7 

Team4     -      Team2 

Team6     -      Team1 

1. Simulaatiossa voitot jälleen 
kotijoukkueille 13-3, 13-7, 13-8 ja 13-0. 



Tulokset kierroksen 3 jälkeen. 22.7.2014 21:38:23 

Joukkue                                 V   B1  +-  +   -   

Team3                                   3   6   24  39  15  

Team4                                   2   5   12  33  21  

Team8                                   2   5   10  31  21  

Team5                                   2   5   -2  25  27  

Team6                                   1   4   -1  21  22  

Team2                                   1   4   -8  20  28  

Team7                                   1   4   -11 25  36  

Team1                                   0   3   -24 12  36 

1. Turnauksen viimeinen kierros pelattiin 
ja laskemme varmistuksen käsin 
joukkueiden Team3 ja Team8 bushold-
pisteet. Team3 omat pelit 3-4, 8-3 ja 3-
5 kaikki voittoja buschold 0 + varjopelit 
6-4 ja 4-2 nelosen näkökulmasta, 8-2 ja 
8-7 kahdeksikon näkökulmasta, 5-6 ja 
7-5 vitosen näkökulmasta. Varjopelien 
voittojen summa kolmesta eri 
näkökulmasta (4,8 ja 5) 2+2+2 
voittojen osalta 6 täten bushold pisteet 
ovat 0+6 yhteensä 6. Team8 omat pelit 
8-2, 8-3 ja 8-7 kaksi voittoa ja yksi 
tappio tästä 1 buschold piste. Varjopelit 
1-2 ja 4-2 kakkosen näkökulmasta, 3-4 
ja 3-5 kolmosen näkökulmasta,  7-1 ja 
7-5 seiskan näkökulmasta. Varjopelien 
voittojen summa näkökulmista (2,3 ja 
7) 1+2+1 eli 4. Yhteensä 1+4 eli 5. 
Näin saimme laskettua turnauksen 
lopullisen järjestyksen. 

2. Tästä voisimme nyt hyvin jatkaa 
suoraan välieriin, sillä nykyinen turnaus 
mahdollisti selkeät sijoitukset 1.-4. 

  

Kuten huomataan buschold laskennalla on 
aivan selkeä logiikka, mutta mitä enemmän 
kierroksia, niin käsin laskeminen muodostuu 

ylivaikeaksi. SM-Haminan tulospäivityksiin ja 
uusien kierroksien parittamiseen tarvittiin 
ainoastaan n. 10min/kierros. 

Swissillä peluuttaessa aikataulut pystytään 
laatimaan ennakkoon hyvinkin tarkaksi ja 
täsmälliseksi. Suuria odotusaikoja ei pelaajille 
tule, mutta kohtuulliset tauot pystytään 
takaamaan, sekä ruokatauko joka pelipäivä. 
Lisäksi kaikille saadaan tulos, sekä pystytään 
takaamaan enemmän kuin kaksi peliä. 
Jatkocupit on helppo laatia sijoituksien 
mukaan. Pikkupisteet vaikuttavat vähäisesti 
lopputuloksissa ja busholdit takaavat ”lucky 
losereille” ajoittain pääsyn finaaliin! 

Näiden ajatuksien saattelemana käytiin 
meidän tekemän ohjelman vaiheet lävitse ja 
toivonkin että jos tulee jotakin ehdotuksia tai 
kysymyksiä, niin lähettäkään minulle postia 
osoitteeseen: marko.taipalvesi@gmail.com 
yritämme kehittää ohjelmistoa kokoajan 
eteenpäin. 

Lisäksi SM-Haminan täydelliset turnauslokit ja 
tulokset löytyvät osoitteesta 
http://splpetanque.sporttisaitti.com/sm-
kilpailut/tulokset/ 
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Petanque kolumni 
24.08.2014 

Kolumni Petanquesta 24.8.2014 (Marko 
Taipalvesi) 

Mielenkiinnolla olen seuranut 
keskutelupalstojen mielipiteiden vaihtoa, kun 
ollaan keskusteltu pelikenttien laadusta, 
kilpailujen osallistujamäärien pienuudesta tai 
ylipäätänsä lajiimme liittyvistä epäkohdista. 
Päätin kirjoittaa ihan oman näkemyksen ja 
kannanottoni näistä asioista ja korostan että 
mielipiteeni ovat omani eikä mikään 
liittohallituksen kannanotto, vaikka sitä 
edustankin. 

Kesä 2014 alkaa olemaan loppupuolellaan. 
Kaikki SM-kilpailut ovat tältä vuodelta kilpailtu 
ja mitallit jaettu. Vielä muutamia eri seurojen 
ulkokilpailuja on tiedossa ja tämän jälkeen 
alkaa jälleen pitkä ja uuvuttava hallikausi. 
Pitkä ja uuvuttava siksi, että kaikilla seuroilla 
ei nykytilassa ole mahdollisuutta omaan 
halliin, ei taloudellisesti kuin 
infrastruktuurisesti. Tämä tietää sitä että 
matkustuskilometrejä tulee määrätyille 
pelaajille jälleen paljon, jos haluaa pitää 
heittotaitonsa yllä pitkän talven yli. 

Tästä päästään mielestäni ensimmäiseen 
kehityskohtaan, miksi talvikaudella ei ole 
yhtään SM-kilpailua? Talvikauden kesto on 
yleensä n. 5,5 - 6kk, eli lähes puolet vuodesta. 

Eikö tällöin kannattaisi yrittää järjestää edes 
jotakin. Nyt tuntuu siltä että kun kaikki kesän 
viikonloput varataan petanquen pelaamiseen, 
niin porukka ei vaan jaksa enää kiertää 
kaikissa ja tämä tiputtaa heti osallistuja 
määriä eri kilpailuissa. Meille lanseerattiin 
hieno viikonloppu SM-sekakisat kuluneella 
vuodella. Osallistujamäärät olivat ainoa iso 
pettymys joka ei odotuksiin vastanut. Liekö 
sijainti ollut huono ja ainakin tulevaisuutta 
silmälläpitäen peluutuksessa epäonnistuttiin. 
No onneksi tämä on nyt linjattu ja Swiss-
peluutus astuu yhä enenemässä määrin 
pelitavaksi. 

Eikö olisi selvittämisen arvoista että 
järjestettäisiin vaikka kokeilumielessä 
talvikaudella esim. Seka-duppelin ja Seka-
trippelin SM-kilpailut. No nyt ensimmäinen 
viittaa ja toteaa ettei meillä ole halleja joiden 
kapasiteetti riittä. Tämä ei ole kuin 
järjestelykysymys. Joka alueelta löytyy 
sisähalli,  tällöin alueet hoitasivat omat 
karsinnat/valinnat edustusjoukkueiden 
suhteen ja keskitetysti pelattaisiin 
aluekarsintojen jälkeen SM-finaali. Tämä siis 
tarkottaisi sitä että SM-kisojen kesto muuttuisi 
lajikohtaisesti monipäiväisiksi ja pelattaisiin 
useampana päivänä. 

Kilpailujen rajoittamista ollaan liitolta vaadittu. 
Onko tässä mitään järkeä? Yleensä rajoitukset 
luovat vain erillaisia kiertoratkaisuja ja niinpä 
tässäkin taitaisi käydä. Lauantaina 23.8. liiton 
allakkaan oli merkattu 3 eri kilpailua. 
Kilpailupaikkakunnat olivat Järvenpää, Iittala 
ja Oulu. Järvenpäässä oli YD kilpailussa 10 
joukkuetta, Iittalassa YD 34 joukkuetta ja 
Oulusta ei ole tietoa! Nämä oli liiton 
kalenterissa tiedossa, lisäksi tiedossani oli 
kaksi muuta kilpailu, jossa toisessa oli 16 YD 
joukkuetta ja toisen määrää ei ole tiedossa. 
Petanquessa halutaan pelata nyt ja 
tulevaisuudessa omissa ryhmissä, joita ei 
pystytä pakottamaan yhdistettyihin 
kilpailuihin, miksi? Ymmärrän että joku vaatii 
suuria rahapalkintoja tai tähtiä lajillemme, 
mutta väitän että tämä ei ole ratkaisu, nämä 
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ovat kyllä hienoja asioita, mutteivat tule 
ongelmia ratkaisemaan. 

Kilpailujen tulot tulevat Suomessa 
järjestetyissä seurakilpailuissa 100% 
osallistujilta. Osallistujat maksavat siis kaikki 
palkinnot osallistumismaksuista ja loppusiivu 
jää järjestävälle seuralle, tämähän on selvää. 
Palkinnot ovat tällöin minimaaliset. Nyt kun 
kaikki pelaajat ovat tavoittelemassa palkintoja 
samalta viivalta, on se ruokkinut sitä että 
peliluokkia on synnytetty mitä erillaisempi 
Naiset, Yleinen, Veteraanit, vanhemmat 
veteraanit, seka jne. nämä kaikki johtavat 
siihen että sarjojen osallistumismäärät 
laskevat edelleen. Syy siihen miksi näitä 
katekorioita syntyy yhä lisää on se että 
jokainen kilpailija valitsee yhä tarkemmin sen 
missä voisi pärjätä parhaiten ja mihin rahansa 
sijoittaa. Kentällä on selväksi tullut jo 
muutaman vuoden ajan ettei ns. 
rahankerääjäpelaajat ole tervetulleita kaikkiin 
kilpailuihin, eikä se ole heidän syynsä että 
ovat hyviä pelaajia. Rakenne on vain väärä 
tällähetkellä. Jos olet hyvä pelaaja, niin miksi 
et olisi niin fiksu että kävisit hakemassa 
irtorahat pois kaikista kyläkilpailuista, kun taas 
osallistuisit oman tason kilpailuihin, jossa se 
voitto ei automaattisesti tulekaan. Tämä 
ideologia toimii tasan niin kauan kuin pelaajat 
ovat valmiita rahoittamaan tämän. Jos 
osallistuja määrät laskevat, niin tällöin laskee 
palkintojen arvot. Nykyinen rakenne sahaa siis 
oksaa altaan kokoajan! Olisiko ratkaisu tähän 
Darts-liittomainen A/B-lisenssi, joka takaa sen 
että kyseisessä kilpailussa on samantasoiset 
pelaajat ja täten houkutusarvo kilpailuun 
osallistumiselle nousisi. Lisenssien johdosta 
tulisi lopettaa nuo edellä mainitut katekoriat 
kokonaisuudessaan. Onhan Golfissakin 
tasoitusjärjestelmä käytössä ja tällöin 
ennakkoon heikommat pelaajat saavat hiukan 
hyötyä järjestelmästä ja silti kaikki pelaavat 
samassa ryhmässä! 

Pelikentistä on viimeaikoina keskusteltu 
paljon. Itse kannatan kenttää, joka on 
luokitukseltaan vaativa. Tämä tarkoittaa sitä 

että asetusheitto ei saa olla automaattisesti 
onnistuva, vaan suorituksessa tulee joutua 
tekemään yhtä paljon töitä kuin 
ammuntaheitossa. Tällöin kummankin 
pelimuodon hallitseminen takaa pelaajille 
tasapuoliset pärjäämismahdollisuudet ja 
tällaiset kentät kehittävät pelaajien 
osaamistasoa ja kuulan käsittelyä eniten. 
Tietenkin on selvää että niin kuin petanquen 
säännöt sanovat, niin peliä voidaan pelata 
lähes alustalla kuin alustalla ja tällöin kenttä 
on sama kummallekin joukkueelle. 
Monipuolista on se että Suomessa pelataan 
monenlaisilla alustoilla ja se luo omat 
vaativuudet pelaajille, sekä kilpailuissa 
pärjäämiselle. Kysymyksenä tulevaisuudelle 
onkin, että jos kilpailujen koot kasvavat eli 
tässä tapauksessa pelataan yhtäaikaisesti 
useamman katekorian kilpailuja, niin mistä 
saataisiin näitä vaativimpia pelikenttiä, joissa 
pinta-ala riittä pelaamiseen, vai eriytetäänkö 
määrätyn tason kilpailuja, jotta pelikenttien 
koko luokitukset pienenevät. Mielestäni 
ylimmäntason pelit tulisi viedä sellaisille 
kentille jotka palvelevat pelaajia parhaiten 
kansainvälisen kilpailutoiminnan alaisuudessa. 

Foorum keskusteluissa liputettiin kovaan 
ääneen juuri näiden vaativien kenttien 
suhteen, mutta onko tulevaisuudessa näin vai 
onko niin että foorumin kovaäänisimmät 
ovatkin todellisuudessa hyvin pieni 
vähemmistö? Lauantaina 23.8. vastakkain oli 
kaksi täysin erillaista kilpailua. Järvenpään Jä-
ke duppeli ja Iittalan I-duppeli! Järvenpää 
mainosti jo ennakkoon vaativista kentistä ja 
erittäin kovasta pelaajatasosta, kun taas kaikki 
tiesivät mainostamatta, että Iittalassa on 
pitkälti ”leikkikenttämäinen” hiekkapohja, 
pelaajia tulee paljon lähiympäristöstä ja täten 
pärjääminen kilpailussa tulisi olemaan 
helpompaa kuin Järvenpäässä. Osallistumisen 
voitti Iittala lukemin 34-10 ja pelaajamäärissä 
68-20!!! Pieni ajatusleikki, jos la 23.8. olisi 
tilanne ollut se että muiden kilpailujen 
osallistujien olisi ollut pakko osallistua 
jompaan kumpaan edellämainituista 
kilpailuista, niin väitä että pelaajamäärät olisi 



mennyt Iittalan suhteen tylysti 100-20! Lienee 
olevan niin että foorumin keskustelun pohjalta 
jokin muu vastaus on myös olemassa, kuin 
tuo että pelaajat haluavat yleisesti vaativimpia 
kenttiä! 

Petanque eli osallistujamäärissä Suomessa 
valtakauttaan 1990 luvun lopussa ja 2000 
luvun alussa. Sillon luotiin rakenteet 
toiminnalle sen aikaisten lokiikoiden mukaan. 
Nyt kun maailma on muuttunut ja pelin 
viehätysvoima laskennut, jäljellä on 
huomattavasti pienempi joukko pelaajia ja 
toimijoita. Edelleen pyritään silti täyttämään 
sen hetkisiä ”suuri saappaita”! Nyt olisi aika 
herätä ja uskaltaa muuttaa asioita radikaalisti 
nykypäivän mukaiseksi sillä, jos emme sitä nyt 
tee voi hetkenpäästä olla tilanne se ettei sitä 
tarvitse tehdäkään! 

 

 

 

 

 

 

 

UUTISET KENTÄLTÄ 

SP-L, TUL, Tuomarit jne. 
 

(SP-L) 

Miesten maailmanmestaruuskilpailut ovat 

siirretty/peruttu Tahitilta! Lokakuun lopussa 

piti pelata Tahitilla huippu Petanqueta ja 

Suomenkin edustusjoukkue Tuukka Ylönen, 

Samuli Kankkunen, Arttu Poikolainen ja Toni 

Ikonen olivat valmistautuneet koitokseen. 

Järjestäjä haki kuitenkin Polyneesian 

hallitukselta päätöksen jonka perusteella 

kisoja siirrettäisiin useita kuukausia tai 

peruttaisiin syynä Ebola viirus! Siirtäminen/ 

peruuttaminen on työllistänyt kaikkia lajiliittoja 

erittäin paljon, koska kilpailun kustannukset 

olivat kaikille suuret ja nyt onkin työ saada 

korvauksia menetetystä matkakustannuksista. 

Asiaa pyritään selvittämään pikaisesti, mutta 

todennäköisesti se kestää vielä pitkään! 

 

Tätä lehtistä kirjoittaessa Naiset pelaavat 

parhaillaan omaa EM-kilpailuaan Turkin 

Mersinissä. Alkuswiss on saatu pelattua ja 

Suomen naisten saldo oli 4 voittoa ja yksi 

tappio (Ranskalle). Hieno jatkopaikka siis 16 

parhaan joukossa oli taattu ja jatkopelit 

edessä. Välipoulessa naiset ovat selvittäneet 

tiensä jo 8 parhaan joukkoon. Tsemppiä 

Katille, Merjalle, Helenalle ja Mirvalle. 



 

Myöhemmin Syksyllä Juniorit matkaavat omiin 

EM-kilpailuihin Ranskaan. Tsemppiä heille! 

 

Ensi vuoden 2015 SM-viikko pelataan 

Hyvinkäällä. Paikallinen petanqueseura MAP-

Räime haki ja sai kilpailun järjestelyoikeudet 

eli paljon lähemmäksi KAU-Petanqueta ei voi 

SM-kisat saapua. Viikon ajankohta on 29.6 – 

4.7.2015 

 

Kilpailukalenterin suurin muutos on Seura-SM 

kilpailun ajankohta, joka on aikaisemmin 

pelattu syksynä elokuun/syyskuun aikana. Nyt 

se tulee siirtymään toukokuuhun. Järjestäjää 

ei ole vielä selvinnyt. 

 

Hamina Bastionissa pelataan myös 2015. PM-

kilpailut tullaan järjestämään hulppeassa 

miljöössä ja ajankohta on 1.-2.8.2015 

 

Syysliittokokous Marraskuussa. Katkolla ovat 

ainakin KAU-Petanquen edustajan Marko 

Taipalveden hallitustoiminnan kausi, mutta 

myös liiton puheenjohtajan kaksi vuotinen 

kausi on valinnan alla. Tähän mennessä on 

pitkästä aikaa liitolle ilmaantunut kaksi 

henkilöä, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa 

puheenjohtajaksi. Katsotaan miten käy, 

eletään mielenkiintoisia aikoja! 

 

(TUL) 

Veteraanipäivät pelataan toukokuun lopulla ja 

pelipaikkana on Varkaus. 

 

Mestaruusduppelit tullaan pelaamaan 

15.8.2015 pelipaikka on vielä avoin ja se 

tullaan julkaisemaan loppuvuoden aikana. 

 

Hallikauden perinteinen trippelikilpailu 

pelataan Iittalassa Iskuarenalla. Ajankohdaksi 

on suunniteltu 28.2.-1.3.2015! 

 

Pyritään kehittämään TUL:n peluutus-

systeemejä. Otetaan käyttöön Swiss 

peluutusta yhä enemmän ja pyritään saamaan 

pelaajille lisää tietoa tästä. Swiss mahdollistaa 

paremman aikatauluttamisen kilpailulle ja 

tällöin vältytään älyttömiltä odotusajoilta. 

 

CSIT-maailman kilpailut Italian Lignanossa ei 

ole tuottanut syksyn aikana mitään lisätietoa, 

toivottavasti saadaan jouluksi lisätietoja ja 

saadaan varauksia aikaan. Ainoa ennakkotieto 

on että paikkavarauksien yhteydessä tulee 

myös varausmaksu. 

 

 
Sellaista tällä kertaa. Vuoden viimeinen lehti 

ilmestyy jouluksi ja sisältänee kattavan 

paketin hallikilpailuja ympäri Suomen. 

Toivottavasti saataisiin kirjoittaa myös omista 

hallikilpailu järjestelyistä...! 
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