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KAU-Petanque UUTISET 3/2014 

Joulun aikaa, Joulun taikaa...

”Sana vapaa” palsta 
 

Jälleen on vuosi kulumassa vääjäämättä kohti 

loppuaan. Kun punanuttuiset, valkopartaiset 

herrat ovat valtaneet katukuvan niin voidaan 

todeta joulu alkaneeksi. Nyt on siis 

petankistienkin aika pysähtyä ja rauhottua 

joulun viettoon. On aika kerrata mitä saatiin 

aikaan 2014 vuoden varrella. Päälimmäisenä 

muistona oli hyvä menestyminen TUL:n 

mestaruuskilpailuissa, niin yleisellä tasolla, 

kuin naisten ja veteraanien tasolla. 

Järjestettiin todella hienoja kilpailuja, niin 

omana seurana, kuin Suomen Petanqueliiton 

toimesta. Lanseerattiin pelillisiä uudistuksia, 

sekä ohjelmistoja jne. Kaikki tämä 

rakkaudesta lajia kohtaan. 

Silti lajiakin tärkeämpää on pelaajat, ihmiset 

jotka antavat lajille kasvot ja persoonan. 

Osasta niistä kehittyy tärkeitä ystäviä, osasta 

tulee vain tuttuja, mutta silti ilman kaikkien 

panosta lajimme kuolisi. 

Vuosi 2015 tuo paljon muutoksia eri 

organisaatioissa. Liitossa puhaltaa uudet 

tuulet ja seuratasolla tapahtuu pieniä 

muutoksia, mutta tärkeintä on että kehityksen 

rattaat eivät jää paikalleen pyörimään. Kaiken 

pitää uusiutua ja kehittyä jatkuvasti. 

Toivotaan että Joulun aika suo kaikille joulun 

taikaa ja siitä kohti uutta vuotta. Haluan 

toivottaa kaikille seuran jäsenille, ystäville ja 

tutuille, sekä lehden lukijoille hyvää ja 

rauhallista Joulua ja menestyksekästä uutta 

vuotta 2015. 

 

Marko Taipalvesi 

KAU-Petanquen puheenjohtaja 

TUL:n petanquejaoksen puheenjohtaja 

 

 
 

 

JOULURUNO 

 

Piparin tuoksua, tonttujen juoksua, 

siinäkö joulu on? 

Kiirettä, huisketta, salaisuuskuisketta, 

siinäkö joulu on?  

Joulu saapuu jokaiselle, 

lapselle ja aikuiselle.  

Sydämiimme joulun lahja 

seimen luona annetaan.  

Tähti ja kuusi, lyhtykin uusi, 

siinäkö joulu on? 

Lapsenko juhlaa, 

paljon kun tuhlaa, 

siinäkö joulu on?  

Joulu saapuu jokaiselle, 

lapselle ja aikuiselle. 

Sydämiimme joulun lahja 

seimen luona annetaan.  

 

Jukka Salminen 

 

 

 



KILPAILU UUTISIA (01062014-260914) 

 

Hallikauden avaus 2014 

 

Hallikausi 2014 avattiin Loimaalta 

2014 Syyskauden ensimmäinen hallikilpailu 

käynnistyi KAU-petanquen osalta Loimaalta. 

Kuten aikaisemmin ollaan totuttu siihen että 

hallikauden ilmoittautumiset kilpailuihin pitää olla 

hyvissä ajoin tehty, niin jälleen kerran kilpailu oli 

ääriään myöden täynnä. Paikalla olleena havaitsin 

myös sen että on hyvä kun kilpailujen 

ilmoittautumiset on laitettu seinälle, niin esim. 

eilisen osalta Loimaan yleiset kilpailut täyttyivät 

hyvää vauhtia, sekä mukana olleet seurat keräsivät 

ilmoittautumisia myös muihin kilpailuihin. 

Joulukuun sekatrippelikilpailu 13.12, johon on siis 

n. 9 viikkoa aikaa, oli jo ilmoittautunut 17 

joukkuetta (max 20 otetaan kilpailuun) Loimaalle! 

Nyt mukana siis oli täydet 20 joukkuetta ja 

lohkomuotoisena mentiin. Viiden joukkueen 

lohkoista kaksi parasta A-finaaliin ja loput 

halukkaat pelaamaan B-finaalia. 

KAU-petanquelta mukana pelasivat joukkue 

Marko Taipalvesi ja Ilpo Vuorinen (KOP). 

Alkulohkojen jälkeen oli pelisaldona 2 voittoa ja 2 

tappiota, joka tiesi lohkon kolmatta tilaa ja näin 

ollen A-finaali paikkaa ei saavutettu. B-finaali 

selvitettiin yhdellä voitolla ja yhdellä tappiolla, 

joten pelipäivä sai lopulta arvosanan tyydyttävä. 

A-finaali oli kahden vahvan joukkueen näytöstä, 

josta selkeän voiton pelasivat Mika Metsä-Eerola 

ja Harri Lehtinen kukistamalla Jyrki Salon ja Arto 

Stenbergin joukkueen. 

Tästä se kausi alkaa ja ainakin loppuvuoden pelit 

tulisi pelaajien selvittää/ ilmoittautua pikaisesti 

missä haluavat pelata, sillä muutoin kohta saattaa 

olla hiukan myöhäistä! Nopeat syövät hitaat niin 

kuin sanotaan! 

Kiitokset Loimaalle järjestelyistä... 

 

Satagroup Sastamala 

 

11.10. Pelattiin Sastamalassa , ns. entinen 

Satalaatta kilpailu. KAU-Petanquelta mukana 

olivat kaksi joukkuetta Taito Pietilä ja Allan 

Degerstedt, sekä Marko Taipalvesi ja Kai Aalto 

(ANJ). 

Taito ja Allan pelasivat A-finaalin 6. ja Marko ja 

Kai B-finaalin 4. 

Voiton vei toisen kerran peräkkäin Loimaalaiset 

Seppo Lindman ja Seija Uusitalo. 

Kilpailuun osallistui kaikkiaan 15 joukkuetta. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=456725
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=457574
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16.10. Pelattiin Länsi-Suomen veteraanien avoin 

hallisarjan ensimmäinen osakilpailu Turussa. 

Joukkueita oli mukaan saatu 19 duppelijoukkuetta. 

KAU-Petanquelta matkaan lähtivät Allan 

Degerstedt ja Pekka Kaihevaara (MAP). Allan ja 

Pekka pelasivat hienon sijoituksen 5. 

Voiton vei Turkulaiskaksikko Jukka Virtanen ja 

Eero Pajala (TUR). 

 

MM-singeli karsinnat 

 

25.10.2014 pelattiin Helsingin Pasilan uudistetuilla 

pelikentillä ensi vuoden tammikuun maajoukkueen 

edustuspaikoista. Jaossa oli niin yksi naisheittäjän 

ja yksi miesheittäjän matkalippu Ranskan Nizzaan. 

Naisissa osallistuja määrä oli 10 heittäjää ja 

miehissä mukaan ilmottautui 6 heittäjää. 

KAU-Petanque lähetti kolme naista kokeilemaan 

tasoaan ja opiskelemaan singelin turnaus 

pelaamista. Mukaan lähtivät siis Raili Varalahti, 

Raili Pietilä ja Paula Degestedt. 

Pelattiin neljä kierrosta SWISS systeemillä ja neljä 

parasta välieriin. 

KAU-Petanquen naisten sijoitukset SWISS-

kierroksien jälkeen olivat 8.,9. ja 10. Keskinäisen 

paremmuuden olleen järjestyksessä Raili Varalahti, 

Raili Pietilä ja Paula Degerstedt. 

Naisten edustuspaikan voitti Riitta Kangas joka 

finaalissa voitti Merja Salonrannan 13-7. 

Miesten edustuspaikan voitti Jarkko Pahkala, joka 

jännittävässä finaalissa voitti Harri Lehtisen 13-12. 

 

Pyhäinpäivän SD 

 

Loimaalla pelattiin perinteiseksi muodostunut 

"Halloween" sekaduppeli. Järjestäjän 

kömmähdyksen myötä mukaa oli kelpuutettu 21 

joukkuetta. Vaikka yksi joukkue tuokin 

huomattavat vaikeudet järjestelyen osalta, niin tällä 

kertaa järjestelyt toimivat kohtuu hyvin ja 

pelijärjestyksestä pidettiin hyvää huolta. 

KAU-Petanquelta mukana olivat joukkueet Raili 

Varalahti ja Alpo Kärkäs, sekä Eija Suominen ja 

Marko Taipalvesi. 

Eija ja Marko pelasivat koko päivän hyvällä tasolla 

ja alkusarjan kaikki viisi peliä päättyikin parin 

voittoon. Alkusarjassa kohdattiin Raili ja Alpo 

(KAU) 13-9,  Carita ja Isto (TYR) 13-8, Eila ja 

Harri (LOI) 13-10, Kirsi ja Jyrki (PHN/MAP) 13-7 

ja Pirjo ja Ilpo (KOP) 13-3. 

Puolivälierissä Matti ja Tuija (LOI) väänsivät 

voiton 6-13 ja näin ollen sijoitus A-finaalin 5.-8. 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=458665
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=458675


Raili ja Alpo pelasivat B-finaalissa ja loppusijoitus 

heillä oli B-finaalin 5.-8. 

Voiton kuittasivat Meeri Käkelä (TUR) ja Arto 

Stenberg (LOI). 

 

 

Marrastrippeli 

 

8.11.2014 Pelattiin Iittalan Iskuarenalla 

Marrastrippeli petanquekilpailu.  Mukaan oli 

kelpuutettu 16 joukkuetta. Pelit pelattiin 

lohkomuotoisesti neljässä eri lohkossa, joista kaksi 

parasta A-finaaliin pelaamaan sijoituksista 1.-8. ja 

loput B-finaaliin. 

KAU-Petanquelta oli mukana kolme puhtaasti 

omanseuran joukkuetta, sekä yksi eriseuroista 

koostunut kompinaatio. 

Marko oli saanut tälläkertaa joukkueeseensa 

mielenkiintoisen nipun kasattua yhteen.  Pitkään 

huipputasolla esiintynyt Harry Uschanov, joka 

pelasi tänä vuonna veteraanien maajoukkueessa 

menestyksekkäästi,  oli yksi pelitovereista. Lisäksi 

säästeliäästi kilpaileva, moninkertainen 

arvokisakävijä maajoukkuetasolla ja tämän vuoden 

MM-joukkueen pelaaja Tuukka Ylönen täydensi 

hurjalla kokemuksellaan joukkueen. 

KAU-Petanquen kolme muuta joukkuetta pelasivat 

koostumuksessa: Paula ja Allan Degerstedt, sekä 

Pentti Heikkonen. Raili ja Taito Pietilä, sekä Reijo 

Suominen. Raili Varalahti, Alpo Kärkäs ja J-P 

Ropponen. 

Alkusarjojen jälkeen Markon joukkue oli pelanut 

puhtaan voitokkaan sarjan ja lähtivät A-finaalin 

kolmen hienon voiton saattelemana. Ensimmäinen 

voitto irtosi Loimaan naisjoukkueesta Minna 

Jokinen, Sanna Koski ja Meeri Käkelä 13-6. 

Toinen voitto ja turnauksen kovin peli käytiin 

joukkuetta Eero Ravantti, Manuel Simon-Bellamy 

ja Arto Stenberg, jotka johtivat jo 2-9, mutta niin 

kuin petanque on monesti osoittanut 

yllättävyytensä, niin peli kääntyi 11-9 jatkosnadien 

jälkeen meille. Kolmannessa pelissä kohdattiin ja 

lohkon voitosta pelattiin Mehtosen veljeksiä ja 

Saliniemen Aria vastaan ja voitimme sen 13-9. 

A-finaalissa kohdattiin ensimmäisellä kierroksella 

Saarelan sisarukset ja Laineen Sirkka. Tytöt 

käsittelivät meidät tylysti ja veivät ansaitun voiton 

nenän edestämme 5-13. Näin ollen lopullinen 

sijoituksemme oli A5.-8. 

KAU:n kolme muuta joukkuetta pelasivat B-

finaalissa ja tulostahan syntyi. B-finaalin 

loppuottelussa Paula, Allan ja Pentti kärsivät 

kirvelevän tappion Epolle, Manulle ja Artolle, 

mutta hieno B2. loppusijoitus. B4. pelasivat Raili 

P, Taito ja Reijo ja B5.-8. pelasivat Raili V, Alpo 

ja J-P. 

Turnauksen voiton vei joukkue Michel Simon-

Bellamy, Harri Lehtinen ja Seppo Lindman. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=459178
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13.11.2014 Pelattiin Porissa +55 veteraanien 

hallisarjan petanquekilpailu (VD). Mukaan oli 

saapu kaikkiaan 15 joukkuetta ja KAU-petanquelta 

mukana olivat Allan Degerstedt ja Pekka 

Kaihevaara. 

Kilpailu jossa pelattiin kaikki sijoitukset Allan ja 

Pekka pelasivat sijoituksen 10. Tämän kertaisen 

turnauksen voiton vei Juhani Hirvonen ja Olavi 

Nieminen UTUsta. 

 

Sastamala SD 

 
Eija ja Marko 

 

15.11.2014 Pelattiin Sastamalassa sekaduppeli. 15 

joukkuetta osallistui kilpailuun. KAU-petanquelta 

mukana olivat kolme joukkuetta: Paula ja Allan 

Degerstedt, Raili Varalahti ja Reijo Suominen, 

sekä Eija Suominen ja Marko Taipalvesi. 

Kaikkien kolmen joukkueen tie vei B-finaaliin 

jonka voiton kuittasivat Eija ja Marko hienon 

finaali venymisen myötä. Oltiin 1-10 tappiolla 

Tiina ja Kimmo Rosnellia vastaan, kunnes saimme 

oman pelin toimimaan... 13-10 finaali voitto oli liki 

1h ja 45min jälkeen selviö. 

B-finaalin kolmanneksi pelasivat Allan ja Paula ja 

neljänneksi Raili ja Reijo. 

Turnauksen voiton vei Seija Vaarala ja Arto 

Stenberg. 

 

VD Loimaa 

 

22.11.2014 Pelattiin Loimaalla Veteraaniduppeli. 

KAU-Petanquelta matkaa olivat lähteneet 

joukkueet Paula D ja Raili P, sekä Allan ja Taito. 

Tällä kertaa onni ei ollut joukkueiden myötä ja 

jatkopelit jäivät haaveeksi. 

Turnauksen voiton vei Kalevi Tuominiemi ja Erkki 

Saari ERP. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=459454
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SP-L ry Syysliitto- kokous 

 

23.11.2014 Pasilassa Helsingissä pidettiin Suomen 

Petanqueliiton sääntömääräinen syysliittokokous. 

Kokouksessa valittiin seuraavaksi 2 kaudeksi uusi 

puheenjohtaja. Puheenjohtaja pelissä oli kaksi 

halukasta ehdokasta, nykyinen puheenjohtaja Jari 

Nieminen ja uusi ehdokas Jari Eronen. Valinta 

meni äänestykseen, jossa äänin 15-32 valittiin 

seuraavaksi puheenjohtajaksi Jari Eronen (RIE, 

Kärkölä) 

Erovuorossa olleiden hallituspaikkojen valinnassa 

valituksi tulivat Eva Fredriksson-Haramo, Marko 

Taipalvesi ja Jyrki Salo. Jari Erosen 

hallituspaikalle valittiin Tuukka Ylönen. 

Varajäseniksi valittiin Kalevi Lehtinen ja Pekka 

Stark. 

 

SD Eura 

 

30.11. Pelattiin Eurassa Sekaduppeli. Pelipaikkana 

toimi Euran uusi sisäpelipaikka, joka oli 

puitteiltaan siisti ja käsitti kahdeksan pelikenttää. 

Joukkueita mukaan oli kelpuutettu täydet 16 

joukkuetta ja pelimuotona "Tanskalainen SWISS". 

KAU-Petanquelta mukana olivat Eija ja Marko. 

"Koko päivä pelattiin hyviä vastustajia vastaan 

hyvin ja pelit olivat viimeistä lukuunottamatta 

tasaisia!, Kaksi voittoa ja kaksi tappiota riitti 

kultaisen ananaksen pokkaamiseen eli SWISSin 

jälkeen sija 9.": totesi Marko 

Eipä tarvinnut jäädä käkkimään mutasarja peleihin, 

mutta eipä ne muutkaan sitä tehneet, kolme 

urhollista halusivat B-sarjassa jatkaa pelejä 

sunnuntai päivän ratoksi. Me lähdimme kohti kotia 

hyvissä ajoin! 

Turnauksen voiton vei Seija Uusitalo ja Seppo 

Lindman Loimaa! 

 

Adventti duppeli Turku 

 

7.12. Pelattiin Turussa Adventtiduppeli. Kilpailuun 

osallistui 14 joukkuetta. KAU-Petanquelta mukana 

olivat pelaajat Marko Taipalvesi ja Allan 

Deherstedt. Kummallakin pelaajalla oli 

Turkulainen peli kaveri. Markon parina pelasi 

ensimmäistä kertaa Kimmo Keränen ja Allanin 

parina Matti Halonen. 

Kumpikin joukkue pelasi itsensä 4.-kierroksen 

SWISSin jälkeen jatkoon A-sarjaan. Puolivälierissä 

tie nousi kummallakin pystyyn ja voitto lipesi 

vastustajille. Näin ollen sijoitukset A 5.-8. oli 

selviö. 

Voiton vei Loimaalle Seija Uusitalo ja Seppo 

Lindman. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=460405
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=460427
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11.12. Pelattiin Loimaalla VD-hallisarjan 

osakilpailu 3/7. Osallistujia oli kilpailuun saapunut 

13 joukkuetta. KAU-Petanquelta mukana olivat 

Allan Degerstedt ja Pekka Kaihevaara. Joukkue 

pelasi loppusijoituksen 10. Voiton vei tällä kertaa 

Teuvo Kyllönen ja Eero Pajala Turku. 

 

Loimaan juhlakisa ST 

 

13.12. Pelattiin Loimaalla seuran 25 vuotis 

juhlakilpailu. Pelimuodoksi oli valittu sekatrippeli. 

Niin kuin aina Loimaan kilpailut vetävät hyvin 

pelaajia ympäri Suomen, niin tälläkin kertaa. 

Kilpailu oli ns. loppuunmyyty jo hyvissä ajoin. 

KAU-Petanquelta osallistuivat joukkueet Raili 

Varalahti, Alpo Kärkäs ja Teuvo Niemi. Paula 

Degerstedt, Allan Degerstedt ja Tapani Juselius. 

Raili Pietilä, Taito Pietilä ja Reijo Suominen. Eija 

Suominen, Marko Taipalvesi ja Jari Eronen. 

Paulan, Allanin ja Tapani joukkue arvottiin samaan 

lohkoon Eijan, Markon ja Erpan kanssa. 

Kummatkin joukkueet pelasivat hyvät alkupelit ja 

jatkopaikan A-sarjan loppupeleihin. Eijan joukkue 

puhtaalla pelillä lohko voittoon ja Paulan joukkue 

yhdellä häviöllä lohkon kakkostila. 

Railien joukkueet pelasivat alkupelien jälkeen B-

sarjaa, jossa koitettiin uutta peluutusmallia 

ensimmäisellä kierroksella. Ajatuksena oli ns. 

pikapeli, joka kopioitiin suoraan golfin ”reikäpeli” 

ideasta. Pelattiin pääty kerrallaan vain 

päätyvoitosta systeemillä paras kolmesta! 

Kaikki KAU-Petanquen joukkueiden ensimmäinen 

jatkopeli jäi tällä kertaa viimeiseksi ja näin ollen 

A-sarjalaisten sijoitukseksi tuli A 5.-8. ja B-

sarjassa 5.-8., sekä 9.-12. 

Juhlakilpailun voiton vei Turun joukkue Meeri 

Käkelä, Ville Vartiainen ja Kari Randell. 

 

Hämeenlinna (YD) 

 
Harry ja Marko 

20.12.2014 Pelattiin Hämeenlinnan Pullerin hallilla 

yleinen duppeli kilpailu. Kilpailuun saapui 

kaikkiaan 19 joukkuetta eri puolelta Suomea. Pelit 

pelattiin lohkomuotoisena niin että lohkojen 1. ja 2. 

A-Sarjaan, 3.-4. B-sarjaan ja 5. kotia. 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=461200
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=461220
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=461748


KAU-Petanquelta mukana olivat Paula Kiiveri ja 

Erkki Saarinen, sekä Marko Taipalvesi ja Harry 

Uschanov (KIS). Paulalla ja Erkillä ei ollut onni 

myötä ja oman lohkon 5. sija tarkoitti pelipäivän 

loppumista. Eipä mennyt Markolla ja Harryllakaan 

aamupäivä ihan putkeen, huonointa peliä mitä olen 

aikoihin pelanut. Tuuria kävi siinä että lohkossa oli 

4 joukkuetta ja B-sarja paikka varma, muutoin 

oltaisiin saatu lähteä kotiin. 

B-sarjassa peli loksahti normaaliin uomiin ja 

tulosta alkoikin tulla. Marko ja Harry pelasivat 

hienon finaalin Nassun Risto Tuiskulaa ja Ismo 

Ristolaista vastaan. Risto ja Ismo oli hivenen 

niskan päällä pelissä, mutta lopussa Marko ja 

Harry tulivat piste kerrallaan iholle ja lopulta 

upottivat jäätävillä Harryn ratkaisulla vastustajan. 

Olipahan peli Marko totesi pelin jälkeen, pelin 

kestäessä n. 1½h! Tähän on tämä kausi hieno 

päättää, vuoden viimeiseen peliin! 

Turnauksen voiton vei Loimaalle Seppo Lindman 

ja Michel Simon-Bellamy! 

 

 

 

 

 

 

 

UUTISET KENTÄLTÄ 

SP-L, TUL, Tuomarit jne. 
(KAU) 

Syyskokouksessa valittiin seuralle uusi 

puheenjohtaja kaudeksi 2015. Marko 

Taipalvesi toimii seuraavan vuoden 

puheenjohtajana. Hallitukseen uusina 

henkilöinä valittiin Harri Lindfors ja Allan 

Degerstedt, Asko Räsäsen jäätyä pois. 

 

Vuosimaksuina päädyttiin pitämään edelleen 

samat vanhat maksut, eli yleinen, naiset ja 

veteraanit 30€/vuosi ja juniorit 0€/vuosi. 

 

Vuoden 2015 kaupunginmestaruuskisat tullaan 

edelleen järjestämään totuttuun tapaan 

(ajankohdat katsotaan myöhemmin) ja ne 

pelataan avoimena niinkuin aikaisemminkin. 

Osallistumismaksuiksi sovittiin 5€/pelaaja 

oman kaupungin pelaajilta tai seuran jäseniltä. 

Muiden osallistumismaksu on 10€/pelaaja. 

 

Sisäpelipaikasta ei ole uutta kerrottavaa. SEW 

muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2015 aikana ja 

tämän jälkeen selviää onko mahdollista saada 

vapautuvista tiloista seurallemme uutta 

heittopaikkaa. Tilaa vapautuu kaikkiaan n. 

16 000 m2. Keskusteluja tullaan käymään 

kesän aikana ja toivotaan että ollaan 

onnekkaita asian suhteen. 



 

(SP-L) 

Syysliittokokouksessa uudeksi 

puheenjohtajaksi äänestettiin Jari Eronen, joka 

voitti Jari Niemisen äänin 32-15. 

Liittohallitukseen valittiin kaikki samat vanhat 

jäsenet ja uudeksi Jari Erosen tilalle Tuukka 

Ylönen Helsinki. 

 

Lisenssimaksut vahvistettiin saman kaavan 

mukaan kuin ennenkin eli yleinen, naiset ja 

veteraanit 30€/vuosi ja juniorit 5€/vuosi. 

Seurojen maksut ovat myös edelleen 

120€/170€. 

 

2015 Vuoden aikana pelataan SM-kilpailu 

viikko Hyvinkäällä ja PM-kilpailut Hamina 

Bastionissa Suomessa. 

 

(TUL) 

Vuoden viimeisessä kokouksessa valittiin 

TUL:n vuoden Petanque henkilöksi Harri Rinne 

Leppävaaran SiSu. 

 

Veteraanien trippelimestaruuskilpailu pelataan 

toukokuun lopussa Varkaudessa ja Yleisen 

mestaruusduppelit Jyväskylässä. 

 

IV CSIT maailmankisojen petanque joukkuetta 

valitaan. Kilpailuun lähetetään koko kiintiön 

mukainen edustus tarvittaessa. Miehillä on 8 

duppelijoukkue paikkaa, naisilla 4 singeli 

pelaaja paikkaa ja lisäksi lähetetään kaksi 

tuomaria ja joukkueen johtaja. Italian 

Lignanossa pelattavaan kilpailuun löytyy 

esitteet sivuiltamme 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com ja 

lisätietoja Markolta 

marko.taipalvesi@gmail.com (0400-473 249). 

 

 

 

 

Niinpä niin... Nyt aletaan olemaan aika lähellä 

tämän vuoden loppua. Itse allekirjoittanut on 

pelanut tämän vuoden viimeisen kilpailun ja 

jää nyt ansaitulle vapaalle petanquen suhteen. 

Onkin aika kiittää kaikkia pelikavereita vuoden 

varrelta, eli KIITOKSET Eija S, Ilpo V, Pirjo S, 

Kai A, Erppa, Allan D, Petri T, Kalevi V, Reijo 

S, Jykkes, Harry U, Tuukka Y ja Kimmo K. Sen 

lisäksi kaikille Hyvää ja Rauhallista Joulua! 

 

Tämä oli 12. lehti jonka 4. vuoden aikana olen 

kirjoittanut. Ajatuksissa on ainakin jatkaa 

kirjoittamista kunhan vain aika antaa myöden. 

13. numero olisi ajatuksissa saada ulos tuossa 

huhti-toukokuun aikana 2015! Siihen siis... 
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