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KAU-Petanque UUTISET 1/2015 

Murroksessa kohti kevättä ja tuntematonta...

”Sana vapaa” palsta 
 

Seuran Petanque toiminta on saavuttanut 

aktiivisuudessaan murrosikäisen teini-iän. 

Välillä ollan haastettu ja uhmattu taasen välillä 

kuunneltu ja kasvettu. Matkan varrella ollaan 

saatu paljon hyviä ystäviä ja luotettavia 

partnereita. On aika kasvaa itsenäiseen ikään 

ja ottaa edelleen lisää vastuuta toiminnastaan. 

 

Tämä sama kuvaus toimisi koko lajin 

pelikuvana Suomessa. Noustiin harrastaja 

määrissä ja buumi oli kova. Suosio kasvoi ja 

oltiin tyytyväisiä teini-ikään asti. Mutta sitten 

tapahtui jotain, alettiin sokeutua ja 

unohdettiin perusasiat, muttei huolestuttu. 

Rakenteet eivät ollutkaan kunnossa ja raha 

alkoi ratkaisemaan. Mitä tapahtui? 

Taannuttiin, josta on vaikea lähteä uuteen 

nousuun. Miten houkutella uusia harrastajia? 

Miten saataisiin vanhoja takaisin? Kuinka 

lajista saataisiin mediaseksikäs ja kiinnostava? 

Tässä vain muutama kysymys valtavasta 

kysymyslaarista, joka tulisi pystyä 

ratkaisemaan! 

 

Rakenteita on nyt pakko nykyaikaistaa ja 

kivuliaita päätöksi pitää pystyä tekemään. 

Ollaan radikaalin ajanjakson alussa. 

Menestyminen kansainvälisesti odottaa aivan 

kynnyksellä, mutta jatkuvuutta ei ole. Nyt 

sekin asia pitää saada kuntoon. Kaikki lähtee 

siis seuroista ja niiden hyvinvoinnista. Tämä 

takaa lajille näkyvyyttä ja sitä kautta 

harrastajia. Tällöin laji lähtee uuteen nousuun. 

Me olemme sen takana! 

 

Tulevan kesän näyteikkunana lajille toimivat 

SM-kilpailut, joita pelataan monessa eri 

sarjassa, mutta viikon päätapahtuma pelataan 

Hyvinkäällä, keskellä kaupunkia, kauppatorilla. 

Toivotaan että tapahtumasta tulee onnistunut 

ja ikimuistoinen. Seuraavana vuonna 

palaammekin jälleen Hamina Bastionin 

suojaan ja silloin on myös aika ”paukuttaa” 

jotakin aivan uutta ja ennen kuulumatonta. 

Toivottavasti nähin tapahtumiin saadaan myös 

tekijöitä mukaan eikä ne vain kaadu 

muutamien harteille. 

 

Silti näiden kaikkien tapahtumien takuuna 

toimii ainoastaan lajin harrastajat ja aito 

rakkaus petanqueta kohtaan. Nyt kun lumi on 

sulanut ja kevät purot lirisevät, on aika 

latautua ennenkuulumattomaan kesään. 

Toivotankin kaikkille harrastajille niin vanhoille 

kuin uusille menestystä pelikentille ja 

tervetuloa Karkkilan turnauksiin. 

 

 

Marko Taipalvesi 

KAU-Petanquen puheenjohtaja 

TUL:n petanquejaoksen puheenjohtaja 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



KILPAILU UUTISIA (01012015-30042015) 

Loppiaisen sekaduppeli 

 

6.1.2015 Avattiin vuoden ensimmäiset pelit 

Loimaalla sekaduppelin merkeissä. Paikalle oli 
saapunut 20 joukkuetta ja lohkomuotoisesti 

mentiin. 

KAU-Petanquelta mukana olivat Eija ja Marko. 

Tämän vuoden lohkoarvonnoissa saatiin heti 
kunnon "jackpot" kun samaan lohkoon 
arvottiin Seija ja Seppo Loimaalta, Eila ja Aatu 

Loimaalta, Pipsa ja Ilpo (Ilpo Tyrväälle 
karanneena) muutoin Valkeakoskelta, sekä 

Anja ja Jari Valkeakoskelta. 

Pelit olivat kaikki hyvätasoisia ja tiukkoja, 
mutta jokin jäi puuttumaan. Ja kun vain 

kahdelle oli A-sarjan paikka jaossa, jäi se 
tälläkertaa väliin. 

Muutoin pelattiin hyvä turnaus ja saatiin kovia 
pelejä! 

 

Veteraanien HS 4/7 

 

8.1.2015 pelattiin Eurassa neljäs osakilpailu. 

KAU-Petanquelta mukana olivat tutut Allan 
Degerstedt ja Pekka Kaihevaara. 

Kilpailuun osallistui kaikkiaan 16. joukkuetta ja 

kaikki sijoitukset pelattiin loppuun asti. Allan ja 
Pekka sijoittuivat tällä kertaa sijalle 13. 

Turnaus voiton vei Turkulaiset Matti Halonen 
ja Jussi Lindblom. 

+65 veteraanien duppeli 

 

Loimaalla pelattiin 16 joukkueen voimin +65 

vuotiaiden veteraani duppeli. 

KAU-Petanquelta mukana oli kaksi joukkuetta. 

Raili Varalahti ja Tapani Juselius, sekä Pentti 
Heikkonen ja Taito Pietilän joukkue. 

Raili ja Tapani pelasivat hienosti 6. ja Pentti ja 
Taito 13. 

Voiton vei Turkulaiset Kullervo Kupila ja Mikko 

Lehtonen. 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=462889
http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=463401
http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=463690


Lucky Stone 

 

Helsingin Pasilassa järjestettiin kansainvälinen 
turnaus 17.-18.1.2015. Kisapromoottorina 

hääri yksi Suomen "man of the Petanque" 
Henri Palmqvist. Paikalle oli saatu väriä niin 

Saksasta, Ruotsista, Virosta ja Ranskasta. 

Lauantaina pelattiin 16 joukkueen trippeli 
kilpailu ja Sunnuntaina oli vuorossa 31 

joukkueen duppeli kilpailu. 

KAU-Petanquelta osallistuttiin Sunnuntain 

duppeli kisaan Marko Taipalveden ja Kai 
Aallon myötä. Kun pelimuotona oli suora Cup, 

niin ensimmäinen häviö takasi Markolle ja 
Kaitsulle B-sarja paikan. 

B-sarjassa vastaan tulivat heti Kallion omat 

miehet Kimmo Parviainen ja Jyri Suksi. Peli oli 
jännittävää vääntöä heti alusta loppuun asti ja 

lopulta Kimmo ja Jyri väänsivät 13-10 voiton 
Kalliolaisille. 

Näin oli KAU-Petanquen "Lucky Stonet" 

heitetty. 

Lauantain Trippeli kisan voiton vei joukkue 

Marko Aalto, Mika Nietula ja Thomas Foussier. 
Kolmannelle paikalle yli hienosti joukkue Jyrki 

Salo, Antti Pasanen ja Jarkko Pahkala. 

Sunnuntain duppelikilpailun vei hienon 
taistelun jälkeen (peli kesti 2h 20min) Jyrki 

"Muti" Matikainen ja Ari-Pekka Mäkelä 13-12 
ja vastassa olivat Kari Korkeamäki ja Mika 

Nietula. 

Turnausviikonloppu oli todella hyvä ja tällaisia 

tapahtumia tarvittaisiin Suomi Petanquehen. 

Naisten duppeli Loimaa 

 

24.1.2015 Pelattiin Loimaalla naisten duppeli. 

Turnaukseen oli saapunut 13 naisduppeli 
paria. KAU-Petanquelta mukana olivat Paula 
Degersted ja Raili Pietilä. 

Paula ja Raili pelasivat B-sarjan 3. 

Koko turnauksen voiton vei Valkeakoskelle 

Taru ja Pirjo Saarela. 

Hämeenlinnan synttäri 
trippeli 

 

24.1.2015 Pelattiin Hämeenlinnan Pullerin 
hallilla Linnan Petanquistien synttäru trippeli. 
12 joukkuetta oli saapunut paikalle. 

Joukkue Tiia Salo, Marko Taipalvesi ja Jyrki 
Salo pelasivat vaihtelevan päivän ja ainoaksi 

ilon aiheeksi jäivät voitot päivän 
ensimmäisestä ja viimeisestä pelistä ja näin 

ollen sijoitus 11. 

Voiton vei joukkue Arto Stenberg, Michel 
Simon-Bellamy ja Harri Lehtinen. 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=463700
http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=464189
http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=464199
http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=464199


Helsingin firmaliiga 2015 

 

Helsingin firmaliiga 2015 

Yli kymmen vuotta aktiivisesti on tullut 
pelattua rakastamaansa lajia 

Petanqueta. 2000 luvun alussa se alkoi ja 
kaiken näköisissä tapahtumissa ja kilpailuissa 
on tullut vierailtua ja järjestämisiä erillaisista 

pelitapahtumistakin on jo sen verran paljon 
että homma on tuttua siis aidan kummaltakin 

puolelta. Silti aina haluaisi jotakin uutta... 

Syksyllä, alku talvesta kysyttiin että haluatko 

lähteä mukaan pelaamaan Helsingin Talvi 
liigaa, joka pyörähtäisi käyntiin tammikuun 
aikana. Lupauduin mukaan ja tarvittaessa 

opastaisin noviisipelaajamme lajin pariin ja 
toimisin joukkueen koutsina. Talviliigan ideana 

olisi että kahdessa isossa lohkossa pelattaisiin 
yksinkertainensarja ja parhaat A-finaaliin, 

loput B-finaaliin. Pelipäiviksi Helsingin 
Pasilassa valikoitui joko tiistai ilta tai torstai ilta 
ja mukaan mahtuisi kaikkiaan 24 trippeli 

joukkuetta. 

Alkuinnostuksen jälkeen, kun pelien piti alkaa 

huomasin että joukkueessamme oli juuri tuo 
kolme pelaajaa, joista yksi olin minä itse. 

Kaksi muuta pelaajaamme olivat Petri 

Taipalvesi, joka oli kasanut joukkueemme ja 

toimi kapteeninamme. Pelikokemusta hänellä 
oli vuoden verran ja muutamasta kilpailusta 

edelliseltä kesältä. Toisena heittäjänä oli Petrin 
työkaveri Petri Kovanen, joka taasen oli 
pelanut ainoastaan muutaman kerran 

petanqueta elämänsä aikana, eikä omanut 
minkäänlaista kilpailutaustaa lajista, eikä edes 

omia pelikuulia. Päätimme lähteä kilpailuun 
päättäväisesti, tekemään omaa suoritusta 
muista välittämättä. 

Neljä tiistaita oli siis tiedossa ja noin kolme 
peliä illassa oli ihan hyvä rytmi. Pyrimme 

saapumaan hallille hyvissä ajoin, jotta 
lämmittelyt ja keskustelut saatiin hoidettua 

rauhassa. Ensimmäisessä pelissä saatiinkin 
heti vastaan joukkue josta minullakaan ei ollut 
mitään käsitystä. En tuntenut heistä ketään, 

enkä ollut koskaan kenenkään heistä nähnyt 
peliä edes pelanneen. 

Ottelu kännistyi ja heti alusta asti jokin 
pelissäämme oli pahasti lukossa. Mikään ei 

onnistunut ja tuntui että tuurikin oli meidät 
hylännyt. Silti emme pelaneet huonosti, mutta 
käsittämättömällä tavalla hävisimme 0 – 13. 

Shokeraava alku ja täysin ymmällä mitä 
tapahtui, melkein epätoivo hiipi puseroon ja 

kotiin lähtö oli lähellä. Ei sitä osanut paljon 
valaisevaa palautetta antaa edes 
pelikavereille, mutta pakko oli yrittää ja ottaa 

uusi lähtö. Ironisinta oli että tämä meidät 0-13 
voittanut joukkue hävisi ainakin 8 seuraavaa 

peliä, liekö voittanut ainoatakaan muuta 
alkusarjan peliä? 

Lusikka otettiin kauniiseen käteen ja oli aika 
alkaa pelaamaan aivan peruspeliämme, jossa 
vastuu jaettaisiin pelikokemuksen suhteen. 

Tämä kannatti, Petri K alkoi saamaan 
varmuutta asetuksiinsa ja veli poika pelasi 

välipelaajanamme. Toisesta pelistä lähtien 
alkoi voittoputkemme, joka kesti kaikkiaan 

kahdeksan seuraavan pelin ajan ja näin ollen 
varmistimme paikkamme A-finaaliin 
finaalikierroksella. Vaikka viimeisenä tiistaina 

hävisimme kaksi viimeistä peliä tiukasti, niin 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=464898


katse oli jo perjantaissa 6.2. pelattavassa 

finaalissa, johon pääsi kummankin lohkon 
neljä parasta! Meidän sijoituksemme 

Exboulebor (8-3) sija 3. 

Finaalissa pelisysteemi oli kahdeksan 
joukkueen kesken suora kolmenkierroksen 

SWISS, niin että ensimmäisellä kierroksella 
kohtasivat eri lohkojen 1.-4., 2.-3., 3.-2. ja 4.-

1.. 

Ensimmäinen finaali matsimme oli ”Delete” 
teamiä vastaan. Kakki pelaajat tuntemattomia, 

mutta joukkueessa yksi todella hyvä pelaaja, 
jonka vastuu heille oli myös elintärkeä. Me 

saimme peruspelin heti kasaan ja tulosta 
syntyi, voitomme kirjattiin 13-5. Seuraavalla 

kierroksella vastaan saatiin ehkä yksi 
paikallisista pahoista vastustajista ”Kaleva”, 
jotka käytännössä asuvat Pasilan hallilla. Heillä 

tuttuna konkari pelaajana Micke Tötterman 
joka Pasilassa on aina erittäin paha vastustaja. 

Peli näytti jo siltä että häviömme olisi 
sinetöity, mutten antanut joukkueen luovuttaa 

vaan pelasimme viimeiseen asti. Pahimmillaan 
oltiin 2-10 ja 5-12 häviöllä, mutta lopun 
trillerissä tultiin rinnalle 12-12 ja viimeinen 

piste hankittiin velipojan uskomattoman 
hienolla asetuksella! Voitto meille 13-12. 

Illan finaalissa ja kultamitallien ratketessa 
vastaan asettui jo alkulohkosta tuttu ”Sossut 
ja possu”, joilta puuttui Ilkka Konolan 

kokemus, mutta valttinaan heillä oli tasainen 
joukkuepelaaminen Pia Gripenbergin johdolla. 

Peli oli tiukka ja tasainen piste kerrallaan 
vääntöä, ehkä ajoittain olimme hiukan 

pinteessä, mutta loppuun asti vedettiin 
kunnialla. Ja kääntyihän se voitto meille 13-10 
ja näin oli ensimmäinen yhteinen 

turnausvoittomme selviö. 

Tapahtuma oli hieno ja hyvin järjestetty, siitä 

iso kiitos Teuvo Kamuselle, joka on jaksanut 
liigaa pyörittää vuodesta toiseen. Pelaajien 

yhteishenki oli hyvä ja selkeästi tällaiselle 
tapahtumalle on kysyntää. Kiitos kaikille 
pelaajille ja kaikille jotka tämä kirjoitus 

tavoittaa! Saattaa olla että vielä nähdään 

pelien merkeissä... (Marko Taipalvesi) 

Tarkemmat tulokset: 

http://www.helsinkipetanque.fi/petankkiliiga 

 

Finnish Masters 2015 

 

Viikko petipotilaana flunssan kourissa. 

Perjantain firmaliigan finaalin tuloksena 
huonosti nukuttu yö ja Helsingin Pasilan 

Petanquehallin pöly maistuu edelleen suussa. 
Alkamassa hallikauden ehkä paras ja 
mielenkiintoisin kilpailu koko vuonna Finnish 

Masters 2015. 

Tuomarina / tiedottajana ja jokapaikan 

höylänä matkaan, vaikka uupumus painoi 
niskassa sairauden takia. Silti tiedossa hauska 
ja mukava päivä. Hypättyäni autoon jotta 

matka pystyi käynnistymään puhelin soi 
hetken kuluttua. Ajatus oli että joltain 

joukkueelta tulee peruutus kilpailusta. Arvaus 
osui naulan kantaan, puhelimen toisessa 

päässä oli Stenbergin Aatu ja kertoi että 
tarvitsisivat varapelaajan Mikin tilalle 
sairauden takia. Itsekin toipilaana lupauduin 

viimeiseksi mahdollisuudeksi, vaikka tiedostin 
että kuinka hieno mahdollisuus tässä olisikaan 

pelikavereina Seppo Lindman ja Arto 
Stenberg. 

No näin joka paikan höylästä tuli myös 
kilpailuun osallistuva pelaaja! 

http://www.helsinkipetanque.fi/petankkiliiga
http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=464976


Finnish Mastersissa pelattiin 16 joukkueen 

toimesta 3. SWISS kierrosta, joista kahdella 
voitolla 8 parasta jatkopeleihin ja 

ratkaisemaan turnauksen voiton. 
Ensimmäisellä kierroksella kapteeni joukkueet 
eivät pystyneet kohtaamaan, vaan ne arvottiin 

kaikki erikseen ennen kilpailun alkua. Siitä 
eteenpäin SWISS-ohjelmisto arpoi tulevat 

peliparit menestymisen mukaan. 

Meidän joukkue kohtasi ensimmäisellä 
kierroksella joukkueen joka koostui Marko 

Aallosta, Mika Nietulasta ja Thomas 
Foussierista eli vastassa oli Lucky Stone 

trippelin voittanut joukkue. Minä pelasin 
meidän joukkueessa asettajan roolissa, Seppo 

aloitti ampujana ja Aatu komppasi tarvittaessa 
häntä. Mielestäni onnistuin asetuksissa hyvin, 
mutta vastustajan Thomas oli aivan liekeissä 

ampuen kaikki pois ja yleensä vielä jätöllä. Peli 
oli tiukka loppuun asti ja kun vielä onni meidät 

lopussa hylkäsi Sepon snadi ammunnoissa 
kirjattiin meille tappio 11-13. 

Toisessa pelissä kohtasimme joukkueen Ismo 
Ristolainen, Arto Rantakaulio ja Petri Lohman. 
Tämä peli meiltä hyvää tasoa ja kokoajan 

hallussa. Heittojärjestys sama kuin edellisessä 
pelissä ja voitto meille 13-2. 

Viimeinen peli ja panoksena jatkopelit voitolla, 
häviöllä kotiin. Vastaan saatiin kapteeni 
joukkue Arttu Poikolainen, Jari Eronen ja Iivo 

Paaso. He olivat heittäneet myös erittäin 
ailahtelevan alkuswissin tuloksena voitto ja 

tappio. Jouduttiin takakentille, joka selkeästi 
oli erillainen asettaa ja ampua. Alku lähti 

meiltä tahmeasti käyntiin 0-5 tilanteessa ja 
kaiken lisäksi Arttu oli aivan jäätävä poistojen 
suhteen. Emme missään vaiheessa päässeet 

peliin kiinni ja tappio 3-13 kirjattiin taululle. 
Turnaus oli päättynyt, mutta minun hommani 

jatkui tuomarointina ja tiedottajana! Silti oli 
kiva pelata todella kovanluokan pelikavereiden 

kanssa ja toivottavasti tämä ei jäänyt 
viimeiseksi kerraksi. Kiitos Seppo ja Aatu! 

Tämän vuoden Finnish Masters finaalissa 

kohtasivat joukkueet Mikko Kamppuri, Samuli 
Kankkunen ja Toni Ikonen ja vastaan he 

saivatjoukkueen Anssi Viinikainen, Ville Punta 
ja Mikko Lehti. Selkeän 13-5 voiton vei Mikko 
Kamppurin joukkue, joka pelasi hienoa 

joukkuepeliä finaalin aikana jokaisen pelaajan 
toimesta. 

Näin on FM2015 saatu pelattua ja kesän 
odottaminen on alkanut... 

Tarkemmat tulokset liiton sporttisaitin 

osoitteesta: 

http://splpetanque.sporttisaitti.com/tiedotteet/

kilpailutulokset/finnish-masters/2015/ 

 

SD Iittala 

 

Lauantaina ystävänpäivänä 14.2. Pelattiin 

Iittalan Iskuasemalla Sekaduppeli kilpailu. 
Mukana oli täydet 20 joukkuetta.  

KAU-Petanquelta mukana olivat Raili Varalahti 
ja Reijo Suominen,Paula ja Allan Degerstedt, 

sekä Raili ja Taito Pietilä. B-sarjan 8. pelasivat 
Raili ja Taito Pietilä. Muut joukkueet 
luovuttivat pitkän päivän alkusarjan jälkeen. 

Turnauksen voiton vei Seija Uusitalo ja Seppo 
Lindman Loimaalle. 

 

http://splpetanque.sporttisaitti.com/tiedotteet/kilpailutulokset/finnish-masters/2015/
http://splpetanque.sporttisaitti.com/tiedotteet/kilpailutulokset/finnish-masters/2015/
http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=465206


YD Loimaa 

 

Laskias-sunnuntaina 15.2. Pelattiin yleinen 

Duppeli Loimaalla. 16 Kiven kovaa joukkuetta 
otettiin kilpailuun mukaan. 

KAU-Petanquella mukana olivat Taito Pietilä ja 

Allan Degerstedt. Tällä kertaa menestystä ei 
tullut ja A-finaalin paikka jäi haaveeksi. 

Turnauksen voiton vei Arto Stenberg ja Harri 
Lehtinen Loimaalle. 

 

 

 

 

 

TUL:n hallitrippeli 2015 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=465216
http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=465779


 
 

 

 

 
 

28.2.2015 Pelattiin vuoden ja tämän kauden 

ensimmäinen TUL:n epävirallinen 
hallimestaruustrippeli Iittalan Iskuarenalla. 

Kyseinen kilpailu on järjestetty jo muutamana 
aikaisempana vuotena. Epävirallinen 
mestaruuskilpailu siksi että hallin kapasiteetti 

huomioon ottaen, joudumme rajaamaan 
kilpailun maksimissaan 16 joukkueen 

suuruiseksi. Aikaisemmin jokaisena vuonna 
kilpailu on ollut täyteen ”bookattu”, niin 
tälläkin kertaa. 

Uutuutena, kilpailu pelattiin ensimmäistä 
kertaa virallisella Swiss-systeemillä. 

Alkukierroksia oli kaikille 4., jonka jälkeen 
kaksi parasta suoraan välieriin ja neljä 

seuraavaa puolivälieriin. Kaikilla lopuilla oli 
maksimissaan kahden ottelun sijoituspelit 
jäljellä, eli pelejä tuli kaikille 5-7kpl koko 

päivän aikana. 

KAU-Petanquelta mukana oli kolme 

joukkuetta: KAU-I Marko Taipalvesi, Jyrki Salo 
ja Antti Pasanen. KAU-II Raili Pietilä, Taito 

Pietilä ja Allan Degerstedt. KAU-III Tapani 
Juselius, Alpo Kärkäs ja Reijo Suominen. 

Neljän Swiss-kierroksen jälkeen alkusarjan 

voiton kuittasi paikallinen Kalvolan Iskun Harry 
Uschanovin joukkue, joka voitti kaikki neljä 

peliään. Heille suorapaikka välieriin. Toisen 
paikan yhden ”buschold” pisteen turvin vei 
KOP:n Ilpo Vuorisen joukkue KAU:n 

Taipalveden joukkueen nenän edestä! 
Uschanov ja Vuorinen siis välieriin, 

puolivälieriin ja vastakkain Karhupetankin 
Sintero vs. Leppävaaran Harinen-Rinne, sekä 

KAU:n Taipalvesi vs. Jyväskylän Karppanen. 

Puolivälierissä Sinteron joukkue nappasi voiton 
lukemin 13-11 ja vähintään yhtä jännittävässä 

ottelussa ellei jännittävämmässä, jossa KAU:n 
Taipalveden joukkue oli jo 0-8 tappiolla käänsi 

viimeisellä hetkellä vielä voiton 13-12. 

Välierissä Ushanvin joukkue oli tyly Sinteron 

joukkuetta vastaan 13-0 voitto ja finaaliin. 
Toisessa välierissä mentiin tasaisesti aina 



tilanteeseen 7-7 ja tällöin onnetar käänsi 

KAU:n joukkueelle selkää ja tuurikkaan snadin 
siirron jälkeen Vuorisen joukkue nappasi 

kerralla 5 pistettä vieden tilanteen 7-12, josta 
oli mahdoton enää nousta. Voitto vUorisen 
joukkueelle 13-7 ja finaaliin. 

Finaalin voiton vei Vuorisen joukkue 13-7 ja 
pronssitaistelu Karkkilalle 13-7. 

TULOKSET: 

1. Ilpo Vuorinen, Aulis Ahonen ja Matti Lehtimäki 
Koskipetankki 

2. Harry Uschanov, Teuvo Pajuoja ja Petri Mehtonen 
Kalvolan Isku 

3. Marko Taipalvesi, Jyrki Salo ja Antti Pasanen 

Karkkilan Urheilijat 
4. Reijo Sintero, Timo-Pekka Eväkoski ja Erkki 

Kuismanen Karhupetankki 

5. Juha Karppanen, Joni Ylelä ja Vesa Karttunen 
Jyväskylän Valo 

6. Riitta Harinen-Rinne, Erkki Jokela ja Jouko Pirttikoski 

Leppävaaran Sisu 
7. Pirjo Saarela, Taru Saarela ja Sirkka Laine 

Koskipetankki 
8. Leila Pirttilahti, Pekka Vauhkonen ja Jyrki Piitulainen 

Leppävaaran Sisu 
9. Pirkko Haikonen, Helga Laakso ja Harri Rinne 

Leppävaaran Sisu 

10. Pekka Vilponen, Tapio Välimaan ja R. Sainio Kalvolan 
Isku 

11. Raili Pietilä, Taito Pietilä ja Allan Degerstedt 

Karkkilan Urheilijat 
12. Tapani Juselius, Alpo Kärkäs ja Reijo Suominen 

Karkkilan Urheilijat 

13. Erkki Metsä, Pekka Lähteelä ja Alpi Kylmänen 
Jyväskylän Valo 

14. Tapani Kalmi, Pertti Heiskanen ja Veikko Ojaranta 

Turun Pyrkivä 
15. Raimo Hokkanen, Jukka Kähärä ja Lauri Heino 

Karhupetankki 

16. Hanna Jokela, Kaija Vauhkonen ja Leo Sorsa 
Leppävaaran Sisu 

  

Turnaus aloitettiin klo 10:00 ja palkinnot, sekä 
kotimatkaan päästiin klo 19:15. TUL:n 
järjestely porukka kiittää ja kumartaa kaikille 

turnaukseen osallistuneille pelaajille sekä 
talkooväelle. Seuraavaksi nähdään sitten 

veteraanien merkeissä Varkaudessa! 

 

Iskuaseman VD 

 

7.3.2015 Pelattiin Iittalan Iskuasemalla 

Veteraani duppeli. Kilpailuun osallistui täydet 
20 joukkuetta. 

KAU-Petanquelta mukana olivat joukkueet 

Taito Pietilä ja Pentti Heikkonen, sekä Raili 
Pietilä ja Raili Varalahti.  

Taito ja Pentti pelasivat sijoituksen B-sarjan 5. 
ja Railit B-sarjan 8. 

Voiton vei Loimaalle Seija Uusitalo ja Seppo 
Lindman. 

 

Naistenpäivä duppeli 

 

Naistenpäivänä 8.3.2015 pelattiin 
Hämeenlinnan Pullerin hallilla naisten duppeli. 

Kilpailuun oli saapunut kaikkiaan 14 lähialueen 
naisjoukkuetta. 

KAU-petanquelta mukana olivat joukkueet 

Raili Pietilä ja Paula Kiiveri, sekä Raili Varalahti 
ja Paula Degerstedt. 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=466515
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Kilpailun finaali käytiin lähes paikallistaistona, 

kun vastakkain olivat Jaana Alanoja ja Sirkka-
Liisa Vinnari, sekä Eija Suominen ja Mirja 

Laine. Tällä kertaa voiton väänsivät 
Hämeenlinnaan Jaana ja Sirkka-Liisa. 

KAU:n naiset pelasivat hienot sijoitukset! A-

sarjan 5. pelasivat Pietilä ja Kiiveri ja B-sarjan 
3. Varalahti ja Degerstedt. 

Onnittelut kaikille menestyjille ja Eijalle 
hienosta hopea sijasta! 

 

Sekaduppeli Loimaa 

 

15.3.2015 Pelattiin Loimaalla SD-duppeli. 
Paikalle oli saapunut 19 joukkuetta ja 

pelimuotona oli ns. "Tanskalainen" Swiss 4-
kierrosta. 

KAU-Petanquelta mukana oli 4 joukkuetta. 

Pietilät ja Degerstedtit, sekä Raili Varalahti ja 
Reijo Suominen, sekä Eija Suominen ja Marko 

Taipalvesi. 

A-sarjaan pelasivat vaihtelevan päivän 

päätteeksi Eija ja Marko, joiden loppusijoitus 
oli 8. 

Turnauksen voiton vei Loimaalle Seija ja 

Seppo. Lisäksi kaikki palkintosijoitukset jäivät 
Loimaalle. 

 

Maalistrippeli Iittalassa 

 

Lauantaina 21.3.2015 pelattiin Iskuarenalla 

Iittalassa maalistrippeli 15 joukkueen voimin. 

KAU-Petanquelta mukana olivat kolme 
joukkuetta: 

Paula Kiiveri, Raili Varalahti ja Erkki Saarinen 

Paula Degerstedt, Allan Degerstedt ja Tapani 

Juselius 

Raili Pietilä, Taito Pietilä ja Asko Räsänen 

Tällä kertaa joukkueet eivät pelaneet 
mainittavaa menestymistä ja tulokset jäivät 
laihaksi. 

Turnauksen yllätysvoittoon pelasivat 
Valkeakoskelta Anneli Laitinen, Tarmo Sipilä 

sekä Tapio Välimaa. 

 

 

http://kaupetanque.sporttisaitti.com/?x118281=466723
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SekaTrippeli Loimaa 

 

Pitkänäperjantaina 3.4.2015 pelattiin Loimaalla 

sekatrippeli kilpailu. Kilpailuun oli 
ilmoittautunut 21 joukkuetta, mutta yllättäen 
paikalle saapui vain 18 joukkuetta. 

Pelimuotona oli jälleen ”Tanskalainen” swiss ja 
vaikkei alussa mainittukaan niin pelikierroksia 

pelattiin 4. 

Nykyään kilpailujen järjestelyissä onkin 

trendinä, ettei paikallinen kilpailunjärjestäjä 
enää järjestä kilpailua, vaan kilpailun 
oheistoimintoja eli yleensä ns. ”buffan” ja itse 

kilpailun läpivetämiseksi tarjoutuu jokin 
ulkopuolinen joukko joka vetää ns. swiss-

peluutuksen peliensä yhteydessä. Tämä tapa 
on selkeästi sekavoittanut järjestelyjä ja 
virheitäkin sattuu hyvin useasti. Swissin 

jälkeisiä tuloksia ei juuri kisojen jälkeen 
anneta pelaajien tiedoksi! 

No anyway, kilpailu vedetään aina jotenkin 
lävitse ja tälläkin kertaa KAU-petanque oli 

lähtenyt matkaan kolmen joukkueen voimin. 
Raili ja Taito Pietilän joukkueessa pelasi 
kolmantena Reijo Suominen. Paula ja Allan 

Degerstedtin kolmantena pelasi Timo Lingman 
ja kolmannessa joukkueessa pelasivat Raili 

Varalahden kanssa veljekset Petri ja Marko 
Taipalvesi. 

Vaikka kilpailuissa ollaan, niin meidän isoin 
tavoite on pelata hyvää peliä, omien taitojen 
puitteissa ja antaa hyvää 

harjoitusta/kokemusta kesän pelejä varten 
totesi Marko. Niin paljon vähemmän on taas 

harjoitusheittoja tullut tämän talvikauden 

aikana, että pelaamisessa ei ole minkäänlaista 

rutiinia. 

Alkuswissin jälkeen KAUn sijoitukset olivat 

seuraavat: 

Raili, Taito ja Reijo voitot 0 (0%) ja sijoitus 
18., Paula, Allan ja Timo voitot 1 (25%) ja 

sijoitus 17. ja Raili, Petri ja Marko voitot 2 
(50%) ja sijoitus 10. Eli B-sarja kutsui Paulan 

ja Raili V joukkueita. 

B-sarjan ensimmäisellä kierroksella 
kummankin joukkueen pelit loppuivat 

tappioon, vaikkakin Railin, Petrin ja Markon 
joukkueella oli avaimet kädessä pelin ratkaisua 

varten. Vain viimeisen kuulan poisto jäi 
tekemättä hudin myötä ja näin ollen tappio 

10-13 oli selviö. 

Turnauksen voiton vei joukkue Seija Uusitalo, 
Seppo Lindman ja Arto Stenberg. 

 

Huhtiduppeli Iittala 

 

Lankalauantaina 4.4.2015 pelattiin Iittalan 

Iskuasemalla Huhtiduppeli. Joukkueita oli 
kilpailuun saapunut 19 kappaletta ja 
pelimuotona oli perinteiset lohkopelit. 

KAU-Petanquelta mukaan oli lähtenyt Allan 
Degerstedt jolla oli pelikaverina Iittalan oma 

pelimies Harry Uschanov. Pelijärjestyksen 
ollessa Allan asettaa ja Harry ampuu. 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=468004
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Nämä kilpailut alkavat olemaan niitä varmoja 

kevään merkkejä, sillä kuukauden päästä 
pelataan ensimmäisiä ulkoturnauksia ja 

päästään pois sisäpeleistä. Tämä on 
kumminkin tämän lajin suola, ulkopelit! 

Alkulohkojen jälkeen Allan ja Harry olivat 

pelaneet hienosti A-sarjan peleihin, mutta 
Cupin ensimmäisellä kierroksella häviö tarkoitti 

mitallipelien ulkopuolelle jäämistä. 
Loppujenlopuksi hieno sijoitus 6. oli heidän 
lopullinen sijoituksensa. 

Turnauksen voitosta kävivät väännön 
joukkueet Seppo Lindman ja Ilpo Vuorinen 

vastassaan Mika Nietula ja Mikko Koskimäki. 
Tällä kertaa voitto Mikalle ja Mikolle. 

Pronssin nappasivat Marko Aalto ja Marko 
Jakonen Risto Tuiskulan ja Jukka ”kippari” 
Holopaisen nenän edestä. 

 

VD Hämeenlinna 

 

Torstaina 9.4.2015 pelattiin Hämeenlinnan 

Pullerinhallilla Veteraanien duppeliturnaus. 
Kilpailuun osallistui täydet 20 joukkuetta. KAU-
Petanquelta mukana olivat Paula Kiiveri ja 

Erkki Saarinen. 

Paula ja Erkki pelasivat hienosti ja sijoittuivat 

lopulta sijalle 5. 

Turnauksen voiton vei Euraan Juhani Hirvonen 

ja Viljo Stenberg. 

ND Tyrvää 

 

Lauantaina 11.4.2015 pelattiin Tyrväällä 
Naisten duppeli. Mukana oli toistakymmentä 

naisjoukkuetta ympäri etelä-Suomen. KAU-
Petanquelta mukana oli kaksi joukkuetta. Raili 

Varalahti ja Marja-Liisa Niemi, sekä Raili Pietilä 
ja Paula Degerstedt. 

Kummatkin joukkueet pelasivat hienon 

turnauksen ja pisteenä "iin" päälle finaalissa 
kohtasivat Karkkilan Raili Varalahti ja Marja-

Liisa Niemi, sekä Eija-Liisa Leino ja Teija 
Lähdeniemi. KAU:n tytöt olivat tälläkertaa 

etevämpiä ja kuittasivat finaali voiton ja koko 
turnauksen kultamitallit. 

Raili Pietilä ja Paula Degerstedt pelasivat myös 

hienosti ja pronssipelin tappio tiesi 
loppusijoitusta 4. 

Hieno panos kummaltakin KAU-Petanquen 
joukkueelta. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=468371
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TUL:n Petanque kurssi I 

 

18.4.2015 kokoontui Lappeenrantaan joukko 

aktiivisia Petanquen pelaajia. TUL oli 
järjestänyt ensimmäistä kertaa koulutuksen 

kaikille paikallisille halukkaille. Aiheena 
koulutuksessa oli sääntökertauksia, 
onnistuneen kilpailupäivän järjestäminen, 

pelimuoto Swiss ja käytiin me hiukan 
ulkokentällä kokeilemassa käytännön 

harjotteita. 

Tapahtuma veti hienon määrän aktiivisia 

pelaajia / järjestämisvastuussa olevia 
henkilöitä eli yhteensä kurssille osallistui 18 
henkilöä, joista 3 oli naisia. Kurssi kesti 

yhteensä 6h. 

Kurssin ”räätälöi” ja veti KAU-Petanquen ja 

liittohallituksen edustaja Marko Taipalvesi. 

”Hienoa, että tällaisia tapahtumapyyntöjä 

tulee kentältä asti! Emme tule lopettamaan 
tähän, vaan korva tarkkana kuuntelemme 
missä voitaisiin järjestää seuraava 

tapahtuma!” toteaa kurssin vetäjä Marko ja 
lisää ”Olipahan myös hienoa huomata että 

Lappeenrantaan asti lähtivät myös 
Leppävaaran ja Jyväskylän porukat!” 

Positiivisen palautteen myötä tulemme 
jatkamaan kurssin kehittämistä! 

 

 

VD Eura 

 

23.4.2015 pelattiin Eurassa Veteraani duppeli. 

KAU-Petanquelta mukana olivat Allan 
Degerstedt ja Taito Pietilä. 

Kaksikon saldoksi päivästä jäi yksi voitto ja 

lopullisena sijoituksena B-sarjan sijoitus. 

 

II-Seka Kvartetti Loimaa 

 

25.4.2015 Pelattiin Loimaalla sisäkauden 
päättävä sekakvartetti kilpailu. Järjestäjä Eero 
”EPO” Ravantti oli päättänyt tehdä kilpailusta 

jatkuvan yleisön pyynnöstä. Epolla on ollut 
mielenkiintoisia ja hyviä ideoita monasti 

erillaisten kilpailujen läpiviemisiksi, muttei 
koskaan pidä unohtaa Jokisen Minnan panosta 

nykyisissä kilpailuissa. Jälleen oli pelaajien 
murkinat tehty hyvällä maulla ja olihan niitä 
pelaajia syötettävänä ja juotettavana yli 

kuusikymmentä! Paikalle oli siis saapunut 16 
joukkuetta, lähes seuroittain oli kilpailuoikeus 

myönnetty. Pelimuotona oli neljä neljän 
lohkoa. 
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KAU-Petanquelta osallistui joukkue Raili 

Varalahti, Paula Degerstedt, Taito Pietilä ja 
Marko Taipalvesi. 

Samaan lohkoon KAU:n kanssa arvottiin myös 
ERP Eurasta Juhani Hirvosen ja Kalevi 
Tuohiniemen johdattamina, LOI Loimaan 

vuoden 2014 voittajat Minna Jokinen, Sanna 
Koski, Eero Ravantti ja Arto Stenberg, sekä 

Rauman Uotilan UTU Vesa Tuomisen johdolla. 

Alkupelit KAU.Pelasi seuraavasti: KAU – ERP 
13-5, KAU-UTU 10 – 8 ja KAU – LOI 13-2. 

Puuhtaalla pelillä jatkoon. 

Cupin ensimmäinen kierroksella vastaan 

asettu kivenkova KOK Kuusakoskelta MM-sigeli 
edustajan Jarkko Pahkalan johdattamana. 

KOK johti peliä jo 0-10, mutta kiristettiin omaa 
peliä ja hilattiin isku etäisyydelle. 9-12 
tilanteessa saatiin mahdollisuus voittaa peli ja 

otettiin hyvällä ammuntapelillä tarvittavat 
neljä pistettä ja peli poikki 13-12. 

Mitalli pelit edessä. Välierässä kohdattiin TYR 
Tyrvään joukkue Teija Lähdesniemi, Eija-Liisa 

Leino, Ville Vartiainen ja Ari Saliniemi. Peli oli 
tiukka koko ajan. 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-7, 7-7 
ja 7-8 Tyrväälle. Tämän jälkeen mentiin 

jatkopäädyille. Ensimmäisessä jatkopäädyssä 
ammuttiin snadi ulos ja tilanne edelleen 7-8. 

Toisessa saatiin hyvä alku ja pystyttiin 
paineistamaan vastustaja. Tiukassa tilanteessa 
kaverin hyvään ykköseen ammuttiin 

täydellinen karo ja kaksi näkyi meille. 
Vastustaja pystyi ampumaan ensimmäisen, 

mutta joutui suojaamaan loput. Meillä kolme 
kuulaa ja ykkönen, eli tilanne olisi tasan ja 

mentäisiin vielä ratkaisevaan jatkopäätyyn. 
Päätimme lähteä hakemaan riskillä 
voittopistettä. Rohkea asetus ja tuuri ei ollut 

mukana. Vastustajan etukuula siirtyi snadiin 
kiinni ykköseksi, kakkonen ja kolmonen oli 

meillä, eli poisto riittäisi voittoon. 
Ammuntapaikka oli erittäin vaativa ja kuula 

kiinni snadissa. Ensimmäinen ammunta, pituus 
täydellinen, mutta aivan vierestä ohitse. 

Toinen ammunta linja täydellinen, pituus 

hiukan edessä ja hyppy yli. voitto TYR 7-9. 

Pronssipelissä kohdattiin KOP Valkeakoskelta 

Saarelan sisaruksien johdattamana. 
Tankkimme oli tyhjä ja Voitto helposti KOP:lle 
5-13. 

4. sija, ihan huippu peliä pelattiin ja joukkue 
kemia toimi todella hyvin. Suunniteltiin ja 

toteutettiin ratkaisut rauhassa ja pelattiin 
omilla vahvuuksilla. Ei kumarreltu vastustajille 
vaan pelattiin todella tasapainoisesti. Hyvä 

pelipäivä. 

Turnauksen voiton vei Loimaan Koski, Jokinen, 

Ravantti ja Stenberg, jotka kuittasivat 
suurimmat kylmäsavulohet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UUTISET KENTÄLTÄ 

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

Seura avaa ulkokauden heti toukokuun alussa! 

Ensimmäisenä kilpailuna pelataan: 

 

 
 

Seuraavana heti viikon kuluttua uudistetussa 

konseptissa Karkkila Open: 

 

 

 
 

 

Seura singeli eli SS2015 pelataan kahtena 

sunnuntaina! 

 

 

 
 

 
 

 

Ja vielä keritään pelaamaan kaksi 

legendaarista kaupunginmestaruuttakin 

toukokuun aikana! 

 

 

 
 

 

Loput kilpailut ajoitetaan elo-syyskuulle! 

Kilpailukutsujen sisältöön voit perehtyä seuran 

sivuilta http://kaupetanque.sporttisaitti.com  

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Marko, 

osoitteessa marko.taipalvesi@gmail.com tai 

puhelimitse 0400-473249. 
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(SP-L) 

SM-kisaviikko pelataan Hyvinkäällä 29.6.-

4.7.2015! 

 
 

Seura SM-kilpailu pelataan Järvenpäässä 

23.5.2015. Pelipaikkana Sirkuskenttä. 

 

SM-sarjojen ajankohdat ja pelipaikat ovat 

seuraavat: 

1. kierros pelataan 6.6.2015 Järvenpäässä 

järjestäjä PSC Järvenpää. 

2. kierros pelataan 8.8.2015 Helsingissä 

järjestäjä Helsinki Boule yhdistys. 

Finaali kierros pelataan Tampereella 22.8.2015 

järjestäjänä Koo-Vee. 

SM-sarjoihin KAU-Petanquelta olisi tarkoitus 

osallistua Naisten SM-sarjaan, sekä 

Veteraanien 1. divisioonaan. 

 

SM Sekakilpailut viikonloppu pelataan 18.-

19.7.2015 Eurassa ja järjestäjänä toimii Euran 

Raiku ry. Pelimuotoina on (SD) ja (ST). 

Kilpailut ovat kaksi päiväiset, lauantaina (SD) 

jasunnuntaina (ST). 

 

KAU-Petanquelta on kilpailulisenssin ottanut 

tällähetkellä yhteensä 13 kilpailijaa. Yleisen 

lisenssi on kahdella pelaajalla ja 11 on 

veteraani lisenssejä. Naisia lisenssipelaaja 

joukosta on neljä. 

 

(TUL) 

TUL:n Veteraanipäivät Varkaudessa 25.-

26.5.2015. Tällöin pelataan veteraanien 

mestaruuskilpailut. Lajeina ovat miehille ja 

sekajoukkueille veteraanitrippeli (VT) ja naiset 

pelaavat veteraaniduppelin (NVD). Kilpailun 

ylituomarina toimii KAU-Petanquen Marko 

Taipalvesi ja järjestäjänä Varkauden 

Kanuunien Timo Hyttinen. KAU-Petanque on 

osallistumassa tapahtumaan isolla porukalla. 

 

CSIT Maailman kisoihin Suomesta lähtee neljä 

naista (NS) ja kolme mies joukkuetta (MD). 

Kisat pelataan Italiassa 7.-14.6.2015. 

 

TUL:n Järvi-Suomen kilpailut pelataan 

25.7.2015 Lappeenrannassa. Pelimuotona on 

(D). 

 

TUL:n mestaruuskilpailut pelataan 15.8.2015 

Jyväskylässä. Pelimuotona on (YD) ja (ND). 

 

 
Alkuvuoden värikkäät tapahtumat ovat nyt 

käsitelty. Sisäkausi on loppunut ja ulkopelit 

aloitettu harjoituksien merkeissä. Ensimmäiset 

kilpailut ovat ovella. Tästä se taasen lähtee. 

Toivottavasti kesästä tulee antoisa niin 

pelillisesti, kuin säitten puolesta.  

 

Seuraavan lehden pyrin julkaisemaan kesän 

lopussa, noin syyskuun alussa. Toivotetaan 

kaikille menestystä peleihin ja osallistumis-

intoa erillaisiin kilpailuihin, kyläkilpailuista aina 

SM-kilpailuihin. Teitä pelaajia varten näitä 

tehdään ja seuratoiminta tukee tätä kehitystä! 

Kohtaamisiin... 
 

Marko Taipalvesi 
 

©2015 Marko Taipalvesi 


