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KAU-Petanque UUTISET 3/2015 

Vuosi taasen kääntymässä kohti loppua, on kiitoksien...

”Sana vapaa” palsta 
 

Ensimmäinen puheenjohtaja vuoteni on 

kääntymässä loppusuoralle. Monta vuotta 

puurrettiin sihteerin roolissa, käytännössä 

samoja rooleja eri nimikkeellä. Vastuu 

seurasta ja pelaajista, sekä kaikkien 

tulevaisuudesta. Ilman ideoita ei ole 

ideologiaa, eikä suuntaa. Silti työhön tarvitaan 

meidän kaikkien panosta, niin kuin 

sananlaskussa sanotaan ”ollaan juuri niin 

vahvoja, kuin meidän heikoin lenkki on!” 

 

Ilmassa taasen Joulun taikaa... On aika kiittää 

kaikkia kuluneesta vuodesta. Kynttilän valossa 

on aika hiljentyä muistelemaan vuoden 

kohokohtia. Kovatyö palkitaan aina ja periksi 

ei anneta niin kuin Elastinen veisussaan 

virkkaa. Menestymiset mitataan usein 

mitalleilla ja niiden värillä. Vaikka kimallus 

välillä olisikin himmeämpää, niin aina voidaan 

petrata tulevaisuudessa ja tehdä ne muutamat 

pienet asiat paremmin. 

 

Joulun aikana yleensä muistellaan ystäviä, niin 

nykyisiä, kuin edesmenneitä. Käydään 

sytyttämässä kynttilöitä haudalle ja 

hiljennytään arjen kiireiden keskellä. Tämä on 

myös Petanquisteille tärkeä hetki, on aika 

myös hengähtää. Lajistamme on kasvanut 

hektinen ympärivuotinen laji, joka vaati lähes 

jokaisen viikonlopun aktivointia, lajin parissa. 

 

Vaikka Joulupukki mielletään fiktiiviseksi 

olennoksi, niin saammehan me uskoa siihen. 

Mikäs sen hienompaa on kuin pukin tuomat 

lahjat odottavat kuusen juurella joulupäivän 

aamuna. Siinä pitää kiirettä pienissä 

töppösissä, kun lahjakääreet saavat kyytiä. 

Taitaa ne Petanquistitkin odottaa uusia kuulia 

ja pelivarusteita... silti taitaa olla se paras 

lahja kaikille kun saadaan yhdessä harrastaa 

tätä hienoa lajia ja yhdessä oloa... 

 

Joulun aikaan kuuluu myös hyvä ruoka. 

Sanotaankin että Jouluna saa syödä koko yön. 

Perinteisiin on kuulunut Petanquessa jo 

monena vuonna pidetyt kinkkukisat, jotka ovat 

vain kasvattaneet suosiotaan. Saattaa olla että 

muutamilla pelaajilla on jo kinkunsyöntikiintiö 

täynnä ennen Joulua. Muistakaa silti syödä 

hyvin ja varokaa ähkyä, eihän Joulu ole kuin 

kerran vuodessa! 

 

Kiitokset vuodesta 2015 ja hyvää alkavaa 

vuotta 2016... pelikentillä ja niiden vierellä 

nähdään! 

 

Marko Taipalvesi 

KAU-Petanquen puheenjohtaja 

TUL:n petanquejaoksen puheenjohtaja 

SP-L ry:n liittohallituksen jäsen + taloudenhoito 

 

 

 

 



KILPAILU UUTISIA (01092015-31122015) 

Hallinavajaiskilpailu KUP 

 
Kouvolan uudella hallilla Petri. 

Lauantaina 5.9. oli tarkoitus lähteä pelaamaan 

perinteisiä Mustankivenheittoja Helsingin 
Vuosaareen. Koko viikon tuli seurattua 

säätiedotteita ja vettä oli luvassa 
enemmältikin. Siinä miettiessäni mitä tekisi, 
lähteäkkö vai eikö lähteä, silmään pisti samalle 

päivällä Kouvolan uuden sisähallin 
avajaiskilpailu. Päätös oli helppo nyt lähdetään 

katsastamaan jotakin uutta ja nokka kohti 
Kouvolaa... 

Kouvolan Urheilu Petanque, uusi tulokas 
värikkääseen petanque rintamaan. 
Puuhamiehinä seurassa tuttuja nuoria kasvoja 

Arto Rantakaulio ja Jarkko Pahkala sekä vähän 
vanhempia Petri Lohman ja seniori Pahkalat. 

Seuralla komeat uudet puitteet, pihalla 
ulkokenttiä ja uusi korkea halli johon mahtuu 
pelattavia kenttiä 10-12 kappaletta 

kenttäpituuden ollessa n. 11,5m. Pelialusta 
pitkälti samanlainen kuin Tallinnan Estion 

hallissa ja muistuttaa kotimaassa hiukan 
Hämeenlinnan sisäkenttää, ehkä astetta kahta 

helpompi asettaa ja ammunnassa saa jättää 

eteen kunhan heittoon ei tule kovin korkealla 

kaarella. 

Tänään pelattiin sitten kentän ensi pelit ja 

tästä se sitten alkaa! Onnea taustaryhmälle 
kovaa talkootyötä varten ja tsemppiä, mukana 
hengessä ollaan... 

Pelaajia hallinavaus duppelille saatiin 10 
joukkueen verran. Pelimuodoksi oli valittu 3.-

kierrosta swiss systeemillä ja 8 loppupeleihin 
A-sarjaan. 9. ja 10. sijoituspeliin B-sarjassa. 

KAU-Petanquelta mukaan kilpailuun olivat 

lähteneet veljekset Petri ja Marko Taipalvesi. 
Talven tulevia kilpailuja silmällä pitäen turnaus 

oli loistava harjoitus ja pelillistä vastusta oli 
varmasti tiedossa. 

Alkupelit pelattiin ”tarpeeksi” hyvin muttei 
mitään loistopeliä ja voitto saldo oli kolmen 
pelin jälkeen 2 voittoa ja yksi tappio. Swiss 

sijoitus 3. (Ensimmäinen peli voitto 13-1, 
toinen peli 13-4 ja kolmas peli Risto Tuiskulaa 

ja Simo Linteriä vastaan 11-13 tappio) 

Cup-kierroksella pelattiin sitten päivän huonoin 

peli ja tiputtiin 1-13 tappiolla sijoituksista 5.-8. 
pelaamaan. Turnaus kuitenkin päätettiin 
kahteen hienoon voittoon 13-3 ja 13-6 ja näin 

ollen loppusijoitus oli tyydyttävästi 5. Hyvä ja 
positiivinen kokemus koko päivä! 

Turnauksen voiton vei joukkue Petri Lohman 
ja Mikko Lahti hyvänä kakkosena Risto 
Tuiskula ja Simo Linteri. Pronssin vei 

vakuuttavalla pelillä Jarkko Pahkala ja Arto 
Rantakaulio. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=480774


III-SD Karkkila 

 
III-SD 2015 Karkkila mitalistit. 

 

III-SD Karkkila (SekaD) Karkkila 12.9.2015 
Kilpailuun mukaan oli ilmoittautunut 14 

joukkuetta ja pelaajia oli seuroista MAP 
(Hyvinkää, Riihimäki), PSC (Järvenpää), LOI 
(Loimaa), KIS (Kalvolan Isku), LIN 

(Hämeenlinna), PCP (Pori), KAU (Karkkila) ja 
LeSi (Leppävaaran Sisu Espoo). 

Aurinkoinen syyssää helli pelaajia koko päivän 
ja pelit saatiin pelattua upeissa olosuhteissa. 

Alkupelit pelattiin 4.-kierroksen swiss 

systeemillä, sekä ns. Viimeinen mahdollisuus 

kierroksella + A/B-cup finaalit. 

Swiss-kierroksien jälkeen johtopaikka pitivät 

hallussaan juniori maajoukkuepelaaja Tiia Salo 
ja valmentaja isä Jyrki Salo. Toisena olivat 
Turusta Loimaalle siirtynyt ja ensimmäisen 

kerran Karkkilan kenttään tutustunut Meeri 
Käkelä ja Marko Taipalvesi. 

 

 

 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=481514


 

 

 

KAU-petanquelta A-sarjaan pelasivat myös 

Paula ja Allan Degerstedt, Raili Varalahti ja 
Reijo Suominen, sekä Kaija Vauhkonen LeSi ja 

Petri Taipalvesi. 

Tiia ja Jyrki pelasivat vakuuttavasti koko 
päivän ja näin ollen heille vakuuttava finaali 

voitto Meeristä ja Markosta. 

Pronssin veivät Karkkilalaisparin Railin ja 

Reijon hyppysistä Eija-Liisa ja Harry Kalvolaan. 

 

 

Lopputulokset: 

 
1. Tiia Salo PSC ja Jyrki Salo MAP 
2. Meeri Käkelä LOI ja Marko Taipalvesi KAU 

3. Eija-Liisa Laakso KIS ja Harry Uschanov KIS 
4. Raili Varalahti KAU ja Reijo Suominen KAU 

5.-8. Seija Sillanpää LIN ja Kunu Wallin LIN 
5.-8. Paulla Degerstedt KAU ja Allan Degerstedt KAU 
5.-8. Merja Salonranta PCP ja Jouni Heinonen PCP 

5.-8. Kaija Vauhkonen LeSi ja Petri Taipalvesi KAU 
 
B1. Pirkko Haikonen LeSi ja Jyrki Piitulainen LeSi 

B2. Helga Laakso LeSi ja Pertti Harinen LeSi 
B3.-4. Erja Ståhl KIS ja Pentti Ståhl KIS 
B3.-4. Raili Pietilä KAU ja Taito Pietilä KAU 

B5.-6. Marja-Liisa Niemi KAU ja Teuvo Niemi KAU 
B5.-6. Leila Pirttilahti LeSi ja J-P Ropponen KAU 
 

Näin ollaan saatu koko kesän pelit pelattua ja 
kiitokset kuuluu kaikille pelaajille sekä 

talkootyöntekijöille. Kesä on ohi, mutta tästä 
jatketaan syyskautta ja ensi kevättä kohden. 
Tiilitehtaan kenttä herää taasen viimeistään 

ensi Huhti-Toukokuussa 2016! 
 

 



Seuraottelu KAU-LeSi 

 
Leppävaaran Sisu ja Karkkilan Urheilijat 2015. 

 

 

 

 

Kesäkauden päättäjäisjuhlaksi valitsimme tänä 

vuonna 24.9.2015 pelattavan seuraottelun 
Leppävaaran Sisua vastaan. Leppävaaralaiset 

ovat olleet koko kesän aktiivisesti mukana 
meidän järjestämässä kilpailutoiminnassa ja 
halunut tehdä pitkäjänteisesti seuramme 

kanssa yhteistyötä. Iso kiitos heille! 

Eli tiedossa oli mukava ja rento fiiliksinen 

pelipäivä. Seuraottelun lomassa järjestettiin 
ensimmäistä kertaa asetuskilpailu, johon 
osallistui hulpeat 26 pelaajaa! 

karsintakierroksella jokaisella kilpailijalla oli 
kolme asetusta 6,6m matkalle ja kaikkien 

kolmen kuulan yhteistulos ratkaisi. Karsinta oli 
tiukka, koska vain neljä parasta tulosta pääsisi 

finaaliin. Tällä kertaa finaalipaikka irtosi 95cm 
yhteistuloksella. 

Ensimmäinen Allan 56cm, toinen Leila 67cm, 

kolmas Marko 88cm ja neljäs Taito 95cm. 

Finaalikierroksella asetusmatkaa lisättiin 8,8m 

ja heittäjät heittivät käännetyssä 
järjestyksessä samat kolme asetusta. Allan piti 

pintansa ja viimeisenä heitti yhteistuloksen 
150cm. Toiseksi nousi Marko tuloksella 183. 
Kolmanneksi Leila tuloksella 234cm ja neljäs 

Taito 310cm. Näin oli ratkenut historian 
ensimmäinen KAU:n asetuskilpailu! 

 

Itse seuraottelussa muodostettiin 
kummastakin seurasta viisi joukkuetta ja 
joukkueet saivat itse päättää pelaavatko 

trippeliä vaiko duppelia. Peli kierroksia 
pelattiin kaikkiaan viisi eli kaikkia vastustajan 

joukkueita kohdattiin kertaalleen. Pisteitä oli 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=482417


jaossa joka pelistä, aina yhdestä pisteestä 

kolmeen pisteeseen riippuen kuinka peli oli 
päättynyt, lisäksi laskimme puhtaasti voitot. 

Peliaika oli kokeilussa 60min ja vain käynnissä 
oleva kierros loppuun. Tämä mahdollisti sen 
että tasapelejäkin olisi voinut syntyä, mutta 

tällä kertaa näin ei käynnyt! 

KAU-petanque otti heti isännän elkein ohjat 

käsiin ja hallitsi ensimmäisestä kierroksesta 
lähtien seuraottelua. Leppävaaralaiset 
pelasivat ajoittain ihan hyvää asetuspeliä, 

mutta ammunnassa on vielä paljon tehtävää. 
Lisäksi pelikentän erillainen pinta vaikeuttaa 

pelaamista, kun on tottunut pelaamaan ns. 
rullikentällä. 

Tälläkertaa Karkkila vei voiton pistein 46 – 19 
ja voitot 18 – 7. (Ohessa tarkemmat tulokset!) 

 

 

 

KAU-Petanque kiittää kesän peleistä kaikkia 
kisoissa käyneitä ja eteenkin aktiivista 

Leppävaaran Sisun ryhmää. Ensi vuonna 
nähdään taas... 

YD Iskuarena syyskuu 

 

26.9.2015 pelattiin Iittalassa Iskuarenalla 
tämän hallikauden ensimmäisiä kilpailuja. 

Pelimuotona oli yleinen duppeli ja joukkueita 
paikalla 19 joukkuetta. 

Pelikentät olivat samanlaiset kuin mihin viime 

kautena totuttiin. Ratojen 4 ja 5 päätyjä oli 
hiukan yritetty valaa suoremmaksi, jotta 

kuulalla olisi jotakin mahdollisuutta jäädä 
pelikentälle valumatta ulos viimeisen 1,5m 

matkalta ja näin ollen todellinen pelialue 
kasvoi hiukan. 1 ja 2 kentälle oli ripoteltu 
hiukan enemmän isokokoisempaa soraa, 

mutta asialla oli ilmeisesti ollut joku hyvin pihi 
”sorastaja” joka oli hyvin säästeliäästi sen 

tehnyt. Parannus kumminkin oikeaan 
suuntaan ja mielestäni tätä uudistusta olisi 
voinut tehdä myös muillekin kentille 3-8, joka 

selkeästi parantaisi pelattavuutta ja takaisi sen 
että kuulan hallittavuus vaikeutuisi hiukan niin 

asetuksessa kuin ammunnassa. 

Lohkomuotoisesti mentiin neljässä lohkossa ja 

aikapelinä noin 55min + 2 snadia. Kaksi 
parasta lohkoista A-sarjaan ja lopuista 
muodostettiin B-sarja. 

KAU-Petanquelta mukana oli vain yksi joukkue 
Petrin ja Markon joukkue. Petrille tämän hallin 

kokemus oli ensimmäinen ja ensikommentti 
olikin hyvin paikkaansa pitävä eli aika ”lirutus” 

kenttä on! Mutta kaikille siis samanlainen eli 
näillä mennään... 

Alkulohkomme oli kohtuullisen kova, mutta 

hyvä niin että kovia pelejä oli tiedossa. 
Tuloksellisesti pelimme ei aamusta sujunut ja 

voitot valuivat vastustajille, vaikka muutamaa 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=482724


peliä vietiin ihan kohtuudella, niin viimeinen 

puristus jäi tekemättä ja vastustaja meni ohi. 

B-sarjassa alkoi vasta kulkemaan jotenkin ja 

ensimmäisen voiton jälkeen kohdattiin 
Duhamelin joukkue, jota vastaan pelattiin 
varmasti yksi päivän kovimmista ja 

mielenkiintoisemmista peleistä. Taso oli hyvää 
luokkaa koko pelin kummaltakin joukkueelta 

Dani ampui yhdeksän peräkkäistä poistoa heti 
putkeen aluksi ja silti me johdimme 
parhaimmilaan peliä 12 – 6. Jälleen jäi 

tekemättä viimeinen rutistus ja niin vastustaja 
kampesi voittoon 12 – 13. 

Turnauksen voiton pelasivat A-sarjassa Seppo 
Lindman (LOI) ja Marko Jakonen (PSC) 

kukistamalla finaalissa Jari Erosen (RIE) ja 
Mikko Koskimäen (MAP). 

B-sarjan voiton vei Daniel Duhamel (KIS) ja 

Tapio Välimaa (KIS). 

Lokaduppeli Iskuarena 

 

Lauantaina 10.10. Pelattiin Iittalan 
Iskuarenalla Lokaduppeli. Loskasta ei ollut 

vielä tietoakaan, mutta sisäpelikausi on 
hyvässä käynnissä. 

Paikalle oli saatu täydet 20 joukkuetta, joka ei 

ole mikään poikkeus Iittalan alueella. Yleensä 
Iskuarenan peleissä on kaikki paikat varattu ja 

vain viime hetken poisjääntien johdosta 
saattaa olla jokin peruutuspaikka jäljellä. 

KAU-Petanquelta mukana olivat jälleen Petri ja 
Marko ja tavoitteena oli saada tuntumaa 
kenttiin. Turnaus kulkikin pojilla saman kaavan 

mukaan kuin pari viikkoa aikaisemmin ja 

edelleen määrätyt virheet olivat kiusana. Nyt 

päästiin jo katkopaikoille, mutta pelien 
katkaisu tökki edelleen. Silti hyvää kokemusta 

ja harjoitusta kisasta tuliaisena. 

Lokaduppelin voiton pelasivat Jarkko Pahkala 
KOK ja Jukka Holopainen NAS. 

VD Hallisarja 1/7 

 

15.10. Pelattiin Veteraaniduppelin hallisarjan 

1/7 osakilpailu Turussa. Mukana kilpailussa oli 
15 joukkuetta ja KAU-Petanqueta edusti Paula 

ja Allan Degrstedt, jotka pelasivat 
loppusijoituksen 13. Voiton vei Euraan Juhani 
Hirvonen ja Kalevi Tuohiniemi. 

100v Ilkka ja Rauli 

17.10. Helsingissä kokoontui Ilkka Konolan ja 

Rauli Rämön 100v juhlakilpailuun 18. 
kutsuttua trippelijoukkuetta. Karkkilasta 

mukana oli Petri ja Marko Taipalvesi joiden 
kaverina pelasi liiton puheenjohtaja Jari 
”Erppa” Eronen, Tuukka Ylösen sairastuttua 

kuumeeseen edellisenä päivänä. Pelit pelattiin 
Swiss-muotoisena kolmenkierroksen osalta ja 

loput Cup-muotoisena. Vaisun pelipäivän 
päätteeksi ja keuhkot täynnä kalkkipölyä 

sijoitus joukkueellamme oli B-sarjan 4. 
Turnauksen voiton vei tämän vuoden EM-
ryhmämme Mikko Lehti, Marko Aalto ja 

Thomas Foussier, jotka kaatoivat finaalissa 
Seppo Lindmanin, Jyrki Salon ja Arttu 

Poikolaisen. 

 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=483649
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=484084
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=484094


Finnish Ladies 2015 

 

17.10. Porissa pelattiin tämän kauden Finnish 

Ladies 2015 kilpailu. Neljän kapteenijoukkueen 
lisäksi kilpailuun hyväksyttiin viisi haastaja 

joukkuetta ympäri Suomen. 

KAU-Petanquen joukkueessa pelasivat Raili 

Pietilä, Raili Varalahti ja Paula Degerstedt. 
Joukkue aloittikin hienosti heti voittamalla 
paikalliset Porin tytöt Maarit Flink-Soinin, Tiina 

Rosnelin ja Kirsi Vesterlundin, mutta lento 
tyssäsikin sitten tähän voittoon ja lopullisen 

sijoitus tämän vuoden kilpailussa oli 8. Vuoden 
Finnish Ladies voitto kirjattii 

kapteenijoukkueelle jossa pelasivat Mirva 
Näsilä (PCP), Ninna Hätönen (PSC) ja Seija 
Vaarala (LOI). 

Naisten duppeli Iittala 

 
A-sarjan finalistit, Merja, Kati, Raili ja Paula. 

Lauantaina 24.10. pelattiin Iittalan 
Iskuarenalla Naisten duppeli (ND). Kilpailuun 
oli ilmoittautunut täydet 20 joukkuetta ympäri 

Suomen. 

KAU-Petanquelta mukana oli pelaajat Paula 

Degerstedt ja Raili Pietilä, Raili Varalahti ja 

Marja-Liisa Niemi, sekä Eija Suominen 

parinaan Anitta Olkinuora (LIN). 

Paulan ja Railin joukkue yltyikin hyvään 

syysvireeseen ja yllättivät monet positiivisella 
pelillä. Kokopäivän saldo seitsemästä pelistä 
kuusi voittoa tarkoitti hienosti koko turnauksen 

hopea tilaa. 

Myös Eijan ja Anittan joukkue pelasivat 

positiivisesti ollen lopputuloksissa 5. 

Raili ja Marja-Liisa eivät tällä kertaa päässeet 
kenttään sinuiksi ja alkupelien jälkeen tie 

nousi heidän osaltaan pystyyn ja pelit 
päättyivät loppusijoituksen ollen 17.-20. 

Turnauksen voiton veivät MM-naiset Poriin 
Merja Salonrannan ja Kati Niemisen toimesta. 

Pyhäinpäivän SD Loimaa 

 

31.10. pelattiin perinteinen pyhäinpäivän 
sekaduppeli Loimaalla. Joukkueita oli täydet 

20 ja KAU-Petanquelta mukana kaksi 
joukkuetta. Paula ja Allan Degerstedt, sekä 

Raili Varalahti ja Taito Pietilä. 

Paula ja Allan pelasivat B-sarja paikan 

alkupelien osalta ja B-sarjassa aina finaaliin 
asti. Finaalissa Porilaiset Tiina ja Kimmo 
Rosnell olivat parempia ja näin ollen Paulan ja 

Allanin lopullinen sijoitus B-sarjan 2. 

Railin ja Taiton loppusijoituksesta ei ole 

mitään tietoa! 

Tämän vuoden pyhäinpäivä turnauksen voitto 

meni Loimaalle Seija Uusitalolle ja Seppo 
Lindmanille. 

https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=484104
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=484888
https://kaupetanque-sporttisaitti-com.directo.fi/?x118281=485277


Kaamos-(YD) Kouvola 

 

Myös Kouvolassa pelattiin 31.10. 
Kaamosduppeli (YD). Paikalle oli saatu 

hienosti 19 joukkuetta ja taso oli erittäin 
hyvätasoinen. Ennakkoon kovia pareja oli 
kymmenkunta. KAU-Petanquelta mukana 

olivat veljekset Petri ja Marko Taipalvesi. Pelit 
pelattiin Swiss-muotoisena 4. kierrosta ja 

tämän jälkeen A- ja B-sarjat. 

Petri ja Marko pelasivat Swiss-kierrokset 

saldolla 2 voittoa ja 2 tappiota, joka riitti B-
sarjaan. B-sarjassa saldo tappio ja voitto 
takasi loppusijoituksen B-sarjan 5. 

(kokopäivän saldo 3 voittoa ja 3 tappiota, 
keskinkertainen päivä, mutta hyvvä 

valmistautumista joulukuuhun!) 

Voitton pelasi hyvällä ja tasaisella pelillä Harri 
Lehtinen LOI ja Henri Palmqvist KAL. 

Syys-singeli Turku 

 

Sunnuntai 15.11. ja päätin lähteä käymään 

Turussa paremman tekemisen puutteessa! 
Onhan tuo Turku ollut kotikaupunkini 

kahdenkymmenen vuoden takaa ja sieltä 
aikoinani ensi kosketuksen lajiin sain, mutta 

paljon on sen jälkeen Aurajoessa vettä 
virtanut ja laji muuttunut! 

Perinteinen syyssingeli oli vuorossa! 16 

uhkarohkeaa ja ilmeisesti yhtä eksynyttä kuin 
minäkin olivat löytäneet paikalle. Turnausta 

hehkutetaan perinteistä, eipä ole vaikea 
ennustaa sen tulevaisuuden suhteen jos 
paikalle viitsii vaivautua paikallisesta 

suurseurasta 8 pelaajaa + 1 helsiinkiläistynyt 
turkulainen! 

Pelattiin kisat poikkeuksellisesti 
lohkomuotoisena, koska pelaajamäärä oli 
hyvinkin optimaalinen. 

Oman lohkon arvonnassa voitin heti kolme 
turkulaista, joten tiedossa oli erittäin 

vaikeahko lohko välittömästi, mutta ei muuta 
kuin koittamaan! Vastustaja olivat vielä 

järjestyksessä Kullervo Kupila, Kari ”Kakku” 
Randell ja Jukka Virtanen. 

Ensimmäisen selvitin hyvällä omalla pelillä 13-

6, mutta ammunnan kadottua kyyti oli kylmää 
kahdessa seuraavassa jotka hävisin 4-13 ja 4-

13. Asetuksiin olin tyytyväinen, mutta 
ammunta tökki pahemman laatuisesti. B-sarja 

oli selviö! 

B-sarjassa ensimmäisen kierroksen luovutti 
Tuukka Airaksinen, joten sain vastaani Mikko 

Lehtosen välierässä. Mikko aloitti terävästi 
johtaen 0-4, jonka jälkeen aloin saamaan 

juonenpäästä hiukan kiinni ja ammunnat 
alkoivat osumaan. Asetukseni oli tosi 
kohdallaan ja vain siksi olin häviöllä vain 0-4! 

Tilanne tasoittui nopeasti ja loppupeli oli 
hallintaani voitaen 13-8. 

B-finaalissa vastaan tuli Euran Erkki Saari ja 
asetuspelini oli jälleen pelini kulmakivi ja tae 

voitolleni 13-6. B1. Marko Taipalvesi (KAU) ja 
B2. Erkki Saari (ERP) 

A-sarjan voitto meni Mika Metsä-Eerolalle 

(HBY) ja hopea Vesa Tuomiselle (UTU). 
Pronssi Kari Randell (TUR) ja 4. Jukka 

Virtanen (TUR). 
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Hyvä kilpailu ja kiva pelipaikka, mutta missä 

pelaajat? Edes paikalliset eivät löydä 
kilpailuihin, jokin on vikana? Pelejä liikaa ja 

liian usein, Ei haluta matkustaa, Ylitarjontaa 
kaikessa...! Nyt taantuu pelaajamäärät, kohta 
loppuu viimeisetkin tekijät ja talkoolaiset! 

Jäljelle ei jää kuin purnaava palaute joka 
tainnuttaa viimeisenkin uskonkipinän lajin 

suhteen... muistakaa viimeinen sammuttaa 
valot! 

Pikkujoulut KAU 

 

Vaikka vielä vuoden viimeiset kilpailut ovat 
heittämättä, niin KAU-Petanquen pikkujoulut 

sekä Gala ilta vietettiin perjantaina 20.11. 
Marskin majalla. Mukaan oli kutsuttu tuttava 

seuramme Leppävaaran Sisusta ja näin ollen 
kokonaisvahvuus oli 32 osallistujaa 
tilaisuudessa. 

Illanohjelma koostui Marskin majan herrojen 
loihtimasta upeasta seisovasta pöydästä 

loppuen kakkukahvitukseen myöhemmin 
illalla. Ruokailujen välissä oli erillaista 

aktiviteettiä laidasta laitaan. Piedettiin 
muutama pieni tietovisa, Hanna lausui 
tunteikkaasti runoja ja Ismmokin kävi 

estraadilla vääntämässä vitsin tyngän. Lisäksi 
suoritimme Gala illan mukaisesti vuoden 

menestyjien palkitsemisen. 

KAU-petanquen vuoden palkitut: 

Vuoden MVP pelaaja (arvokkain): Petri 
Taipalvesi 

Vuoden naispelaaja: Paula Degerstedt 

Vuoden veteraanipelaaja: Taito Pietilä 

Kunniamaininnat 2015: Teuvo Niemi, Erkki 

Saarinen, Tapani Juselius, Antti Pasanen, Jyrki 
Salo, Marko Taipalvesi ja Eija Suominen 

Lisäksi KAU-Petanque palkitsi vuoden 
vieraspelaajat aktiivisuuden, sekä kilpailuissa 
menestymisen osalta Karkkilan kilpailujen 

suhteen. 2015 valittiin Leppävaaran sisusta 
naispelaajaksi Leila Pirtti Lahti ja 

miespelaajaksi Pekka Vauhkonen. 

VT Loimaa 

 

22.11. pelattiin Loimaalla veteraantrippeli. 
Kilpailuun oli ilmoittautunut vain 10 
joukkuetta! 

KAU-Petanquelta mukana oli kaksi puhtaasti 
omaa joukkuetta: Raili ja Taito Pietilän kanssa 

pelasi Reijo Suominen, sekä toinen Raili 
Varalahden kanssa pelasivat Tapani Juselius ja 
Alpo Kärkäs. Kolmannesta joukkueesta 

vastasivat Paula ja Allan Degerstedt sekä Matti 
Halonen Turusta. 

Alkulohkoissa Kaikkien joukkueiden tie vei B-
sarjaan ja sijoitukset olivatkin 3., 4. ja 5. 

Voiton kisassa vei odotetusti Loimaalle Seija 
Uusitalo, Seppo Lindman ja Harry Uschanov. 
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Marras(D) Kouvola 

 

28.11. Pelattiin Kouvolan uudella sisähallilla 
marrasduppeli. Mukaan oli saatu 17 

joukkuetta ja KAU-Petanquelta mukana oli 
kolme joukkuetta, Paula Kiiveri ja Erkki 
Saarinen, Raili Varalahti ja Taito Pietilä, sekä 

Petri ja Marko Taipalvesi. 

Parhaiten KAU:lta onnistuivat Petri ja Marko 

pelaten B-sarjan 3.-4. päivän saldon ollessa 3 
voittoa ja 3 tappiota. 

Raili ja Taito pelasivat sijoille B-sarjan 5.-8., 
Paula ja Erkki lopettivat alkusarjan peleihin. 

Marrasduppelin voiton vei Nassulle Simo 

Linteri ja Tero Nikki, jotka voittivat finaalissa 
Kouvolan veljekset Jari ja Jarkko Pahkalan. 

Seuraavan kerran se onkin sama paikka ja 
kyseessä TUL:n Hallimestaruus2015 
(19.12.2015)... 

 

 

Finnish Veterans 2015 

 
Finnish Veterans 2015 

Vuoden viimeinen liiton arvokilpailu pelattiin 

Loimaalla 5.12.2015 Finnish Veterans 2015 
kilpailun merkeissä. Mukana oli kaikki 16 

joukkuetta, 8 kapteenien valittua joukkuetta, 
sekä 8 haastajajoukkuetta ympäri Suomen. 
KAU-Petanquelta mukana oli myös oma 

joukkue, jossa pelasivat Erkki Saarinen, Taito 
Pietilä ja Allan Degerstedt ja pelipaidan värinä 

heillä oli Oliivin vihreä. 

Pelimuotona pelattiin 3.-kierroksen Swiss, joka 
tarkoitti siis sitä että kaksi voittoa vähintään 

takaisi joukkueelle jatkon loppupeleissä ja 
panoksena upean Finnish Veterans 2015 

tittelin ja palkintorahoista merkkittävän siivun. 

Ensimmäinen pelikierros arvottiin niin että 

kapteenijoukkueet kohtasivat 
haastajajoukkueet ja tästä eteenpäin pelattiin 
normaalin Swiss-arvonnan mukaisesti. 

Turnaus alkoi odotetuissa merkeissä. 
Ensimmäisellä kierroksella 6 

kapteenijoukkuetta voitti pelinsä, mutta myös 
2 haastajajoukkuetta ylsi voittoon joka takasi 

suhteellisen tasaisen turnauksen tässä valossa 
mitattuna. Alku Swiss-kierroksien jälkeen 
johtoasemasta jatkoon pelasivat varmalla 

pelillä kapteeni Henrin joukkue eli Henri 
Palmqvist, Mirva Näsilä ja Ilkka Railio. 
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KAU-Petanquen joukkue pelasi kohtuullisen 

alkusarjan, mutta yksi murskavoitto VUF:n 
joukkueesta 13-0 ei tällä kertaa riittänyt ja 

Swissin sijoitus 11. oli loppusijoitus. Muut 
kaksi peliä häviöin Ravantille 1-13 ja Hirvoselle 
7-13. 

JatkoCup pelattiin siis kahdeksan joukkueen 
voimin. Alkupelit läpäisi 6 kapteenijoukkuetta 

ja 2 haastajajoukkuetta. JatkoCupin 
ensimmäisen kierroksen yllätyksestä vastasivat 
Kotkan oranssipaidat, jotka pelasivat varmalla 

pelillä niin asetus kuin ammunta pelillä ulos 
kapteeni Lindmanin joukkueen 13-6. Timo-

Pekka, Reijo ja Erkki virittelivät todellista 
yllätystä. Myös toinen haastaja joukkue 

Tampereelta eli Rinkkalan joukkue johti ennen 
kolmea viimeistä päätyä (siis jatkopäädyt 
luettu mukaan) 12-6 Antero Lehden 

joukkuetta, mutta loppupelien kipsi käänsi 
vielä voiton Lehdelle 12-13 ja näin valui 

mitallit Tamperelaisten hyppysistä. 

Välierissä Henri Palmqvistin joukkue oli 

jäätävä ja näin ollen Oransien Kotkalaisten 
lento loppui lyhyeen tylyin 13-3 lukemin. 

Sen sijaan tasaisesti pelanut, mutta ilman 

mitään todellista hurmosta pelanut toinen 
Kotkalaisten joukkue Harsian joukkue selvitti 

Lehden joukkueen 13-12 ja pelasivat itsensä 
Finaaliin. Harsian joukkueessa pelasi Kari 
Harsian lisäksi Kai Aalto ja Jari Häkkinen. 

Finaalissa Palmqvistin joukkue jatkoi siitä mitä 
oli koko päivän tehneet eli pelasivat varmaa ja 

tehokasta peliä. Mirva oli kokopäivän todella 
tehokas (mielestäni turnauksen ylivoimainen 

MVP-pelaaja) ja lähes virheettömällä pelillä 
takasi joukkueelle upean 13-3 voiton. 

Loimaalle iso kiitos mukavasta pelipäivästä ja 

ensi vuonna palataan näiden kilpailujen 
merkeissä. Hyvää uutta vuotta liiton puolesta! 

 

 

TUL2015 HMK 

 
Kauden 2015 ”Fantastic Four” ala KAU. Jyrki, Antti, Petri ja Marko. 

Vuosi huipentui Hallimestaruuskilpailun 
valloittamiseen Karkkilaan... 

TUL:n ensimmäinen virallinen 
Hallimestaruuskilpailu... 

Pari kuukautta sitten heräsi kunnianhimoinen 
tavoite järjestää iso tapahtuma Suomen 

petanquisteille. Päätettiin TUL:n porukassa 
lähteä luomaan kauden isoin hallikilpailu 
Suomeen. Tuli käytyä Kouvolassa pelaamassa 

hallikauden avauskilpailu ja siitä se 
kipinä/päämäärä alkoi selkenemään. 

Avauskilpailun aikana alettiin jo 
neuvottelemaan Kouvolan Urheilu petanquen 

kanssa tilan vuokraamisesta ja 
yhteistyökuviosta kilpailujen osalta. Päätimme 
yhteistuumin luoda TUL:n 2015 viralliset 

Hallimestaruuskilpailut, joka tarkoitti sitä, että 
osallistujien lukumäärää ei tultaisi 

rajoittamaan, vaan kaikki halukkaat tulevat 
kilpailuun mukaan pääsemään. Toisin 
sanottuna työnnettiin kätemme 

tuntemattomaan jota kukaan ei aikaisemmin 
ollut lähtenyt luomaan. Ei tiedetty kuinka 

paljon halukkaita pelaajia oli tulossa ja mitä 
kaikkia heille tulisi pystyä järjestämään 

tapahtumassa? Ja kun vielä haluttiin 
nimenomaan tapahtuma vuodelle 2015, alkoi 
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olla toisi kiire tätä järjestämään! Pelipäiväksi 

valikoituikin hyvin nopeasti 19.12. eli hiukan 
ennen Joulun kiireitä. 

Erityiskiitokset pitää tapahtumasta antaa 
järjestäjille. Alusta asti yhteistyötä tehtiin Petri 
Lohmanin ja Jarkko Pahkalan kanssa. TUL:n 

puolelta vastuussa olivat Kalevi Viskari ja 
Marko Taipalvesi. Kilpailun aikana 

päätuomarina toimi Arto Rantakaulio ja 
uskomattoman hienosti tapahtumaa palvelivat 
järjestävän seuran Kouvolan Urheilu 

petanquen talkooväki, jotka takasivat puitteet 
ja tarjoilut, sekä ruokahuollon. Lisäksi 

erityiskiitos Henri Palmqvistille, joka oli 
edustamassa Petanquen erikoistarvikemyynti 

Snadia paikan päällä. Uskomattoman hyvä 
porukka joka takasi tämän kaiken meille 
pelaajille... Kiitos. Sanat ei aina meinaa riittää 

kertomaan kaikkea, mutta nyt oli kovan 
luokan tekemistä! 

Ja itse tapahtumaan! Lukuina ensimmäinen 
tällainen tapahtuma veti kaikkiaan 30 

joukkuetta ja tämä tarkoitti pelaajamäärässä 
hulppeaa 97 pelaajaa, seuroja oli edustettuna 
yhteensä 18. eri seuraa ympäri Suomen. 

Joukkueissa sallittiin neljä pelaajaa, joten 
yhden vaihdon sai tehdä per/peli niin kuin 

virallisissa kilpailuissa on sallittu. Alkupelit 
pelattiin kahdessa eri ryhmässä A ja B, swiss-
muotoisesti 3.-kierrosta ja kummankin ryhmän 

8. parasta finaaleihin, muiden joukkueiden 
pelit päättyivät ja lopullinen sijoitus määräytyy 

alkukierroksien osalta swissin perusteella. 

Loppupeleihin selvinneet 16 joukkuetta 

pelasivat Cup-muotoisen jatkon, jossa 
ensimmäisellä kierroksella hävineet muodosti 
B-finaalisarjan ja voittaneet A-finaalisarjan. 

Pelit pelattiin aikapelimuotoisena aina välieriin 
asti, kylläkin niin että pyrittiin antamaan 

mahdollisimman paljon peliaikaa aikataulun 
puitteissa. 

Alkupelien suhteen ei suuria yllätyksiä 
jatkoonpääsyn osalta nähty ja näin ollen 
mitään ennalta kovia joukkueita ei ulos 

jatkosta jäänyt. Tietenkin oli monta sellaista, 

jotka joutuivat selkä seinää vasten 
kolmannessa pelissä, mutta klaarasivat ne 

kunnialla. Alkupelien piikkipaikkaa pitivät A-
ryhmässä Turun Pyrkivä joukkueella Pertti 
Heiskanen, Kullervo Kupila, Tapani Kalmi ja 

Tuula Rantanen, sekä toinen puhtaalla pelillä 
ollut joukkue Karkkilan Urheilijat Petri 

Taipalvesi, Antti Pasanen, Jyrki Salo ja Marko 
Taipalvesi. B-ryhmässä vastaavat olivat 
Mikkelin Vauhdin Mikko Neuvonen, Jouko 

Haajanen ja Heikki Pyrhönen, sekä Järvelän 
Jänteen ja Voikkaan Viestin yhdistelmäjoukkue 

Jari Eronen, Mikko Lahti ja Petri Lohman. 

1.-Cupkierroksella ns. ”kuolemanpelissä” 

Turun Pyrkivä oli jo 3-12 tappiolla, mutta 
hienolla pelillä nousivat uskomattomasta 
tilanteesta voittoon 13-12. Muut A-

finaalisarjaan pelaneet olivat joukkueet 
Taipalvesi KAU 13-7, Korkeamäki JoKo-KIS 13-

1, Ojonen VoVi 13-6, Barck PoPi 10-9, 
Niiranen AnKu 12-8, Eronen JäJä-VoVi 13-7 ja 

Neuvonen MiVa 13-4. 

Mestaruusmittelö kovassa käynnissä... 2.-
Cupkierros ja voittavat joukkueet olivat Barck 

Popi 13-9, Taipalvesi KAU 13-2, Eronen JäJä-
VoVi 13-12 ja Neuvonen MiVa 13-1. 

Välierissä kihelmöivää jännitystä... Toinen 
välieräpari oli Taipalvesi KAU vs. Neuvonen 
MiVa. Alussa Mikkeliläiset olivat hiukan pelin 

päällä ja johtivat. Muutaman pään päästä 
valta vaihtui ja tahtipuikkoa alkoivat 

heiluttamaan Karkkilan joukkue. Siirryttiin 
hiukan hyökkäävämpään peliin ja mikäs siinä 

siirtyessä kun kaksi tykkiä aloitti 
”keskitystulen”! Antti ja Jyrki pelasivat 
huikealla poisto prosentilla ja Petri upealla 

asetustasolla, minulle jäi tehtäväksi luoda 
henkeä kentänlaidalta, mikä on muuten paha 

paikka, elää siinä sen verran tunteella 
kokoajan. Loppu peli oli meidän näytöstä ja 

tulos puhuu puolestaan 13-6. 

Toinen välierä olikin sitten oikea trilleri. 
Erittäin tasainen peli joka meni lisäsnadeille 



asti. Barckin ja Erosen joukkueet väänsivät 

rintarinnan ja viimeisessä snadissa Barckin 
joukkue oli 9-10 tappiolla ja heillä viimeinen 

kuula, Erosen joukkueella piste kiinni siinä 
vaiheessa. Olisi tarvittu Markus Barckin 
viimeisellä kuulalla asetus n. 40cm ja tällöin 

tilanne tasa. Heitto lähti ja heti havaitiin pieni 
jännitys heitossa joka jäi n. 50cm eteen ja peli 

poikki Erosen joukkueelle 11-9. 

Finaalissa siis Taipalveden joukkue Karkkilasta 
ja Erosen joukkue Järvelästä/Voikkaalta. Alku 

oli täysin Erosen joukkueen hallussa ja peli 
luisti heiltä, kun taas KAU:n joukkueella oli 

todella haluton ja vaikea jakso. 2-7 tilanteessa 
kuin taikasauvan sivalluksesta henki saatiin 

päälle ja siten vastustajaa vietiin. Kolina oli 
kova ja asetukset superia, 20 minuuttia ja 
taululla lukemat 13-7. Voitto Karkkilaan ja 

kesän komea valtakausi sai jatkoa! 

Pronssipelissä Mikkelin Vauhti kaatoi 

Popinniemen joukkueen 13-6 ja pronssit heille. 

Hieno turnaus saatiin päätökseen, oli upea 

tunnelma! Pelillisesti mieleen jäi Pasasen Antin 
suoritukset ja kiistatta turnauksen MVP-
pelaaja. Mutta yhtä ylpeä olen koko muusta 

joukkueesta ja upeasta pelistä niin Petri 
Taipalveden osalta asettajana ja kaikkea 

muuta tarvittaessa tehnyt Jyrki Saloa, 
onpahan kaveri kasvanut pelaajana ja vielä 
nykyään ilman tupakkaa! Hyvä kaverit teitte 

”isoa duunia” ja piditte mut penkillä...! 

B-finaalin voiton vei Jyväskylän Valon joukkue 

Joni Ylelä, Juha Karppanen ja Vesa Karttunen. 

Muiden Karkkilan Urheilijoiden sijoitukset: 

18. Paula Kiiveri, Erkki Saarinen ja Asko Räsänen 

19. Eija Sominen, Jaana Alanoja (LIN) ja Heikki 
Pirtinaho (LIN) 

21. Alpo Kärkäs, Reijo Suominen ja Taito Pietilä 

25. Raili Varalahti, Paula Degerstedt ja Raili Pietilä 

 
TUL2015 Hallimestaruuskilpailu palkinto potretti 

 

 



 

  

 



 

 

Tarkemmat tulokset sivustolta: 

http://tulpetanque.sporttisaitti.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antti Pasanen (kirjoittanut joulukuu 2015) 

Juniorista aikuseksi manifesti... 

‘’Hei, olen noin 3 ja puoli vuotias Antti poika 

Joutsenosta, joka tällä hetkellä istuu isohkon 

hiekkakentän laidalla leikkimässä hiekkaleluilla 

ja katsomassa kun äitini, isäni ja pari muuta 

aikuista heittelevät jotain ihme rautapalloja’’.  

 

Tässä kohtaan vain katselen ‘’leikkiä’’ ja mietin 

‘’mitä ihmeen järkeä tuossa oikein on? ‘’ ja 

keskityn mielummin vain tähän omaan 

hommaan. Vuoden päästä huomaan, että 

äitillä ja isällä menee entistä enemmän aikaa 

‘’aikuisten hiekkalaatikkolla’’ enkä vieläkään 

tajua mitä järkeä siinä oikein on. Ei mene 

kauaa aikaa, kun minuakin alkaa kiinnostaa 

mitä tämä peli oikein on? Kyselen 

vanhemmilta vähän väliä jotain ja hetken 

päästä huomaan itseni heittelemässä 

samaisella hiekkakentällä mini-

petankkikuulilla. Tämän jälkeen innostukseni 

nousee ja noin kahden vuoden päästä omistan 

jo ensimmäiset omat petankkikuulat. Kuulat 

kulkevat aina mukanani kentälle mennessäni. 

 

Vuonna 2003 isäni, äitini ja samat henkilöt, 

jotka ovat aina heidän kanssaa petankkia 

heitellyt, perustavat Joutsenoon 

petankiseuran: Karjala Kuulan. Karjala Kuulan 

perustamisen jälkeen vanhempani alkavat 
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kiertää kisoja ja tottakai, minä olen heidän 

mukanaan aina. Vuodet vierii ja harjoittelen 

useammin ja useammin.  

 

Vuonna 2007 Mikkelissä minulla oli 

ensimmäiset SM-kisat. Näistä kisoista ei 

hirveästi menestystä tullut, mutta paljon uusia 

petankkikavereita, jotka tsemppasivat minua 

jatkamaan ja harjoittelemaan. Vuodet 

vierähtää ja harjoitusmäärät kasvavat.  

 

Vuonna 2008 koittaa seuraavat SM-kisani. 

Niistäkään ei kovin suurta menestystä tullut, 

mutta kokemusta, joka on hyvä asia. 

Tästäkään en lannistunut, vaikka neljäs sija 

neljästä osanottajasta nuoremmissa 

junioreissa harmittikin aika lailla. 

 

On jälleen kerran uusien SM-kisojen aika 

vuosimallia 2010. Tällöin harjoittelu alkoi jo 

näkyä ja menestystä tuli. Tällöin sain jo kaksi 

SM-mitalia nuoremmista junioreista ja yhden 

mitalin junioreiden ammunnasta. Tämä 

menestys sai minulle suuren kipinän ja ilmoitin 

olevani kiinnostunut junioreiden maajoukkue 

toiminnasta. Yhtenä päivänä olin menossa 

juuri takapihamme petankkikentälle ja kuulen 

kun äitini huutaa ovelta: ‘’ Antti, sinut on 

valittu maajoukkueeseen.’’ Tämän jälkeen olin 

aivan innoissani pankista.  

 

Vuodesta 2010 petankkiurani on edennyt 

nousujohteisesti ja olen päässyt kokemaan 

paljon kaikkea uutta. Päällimmäisenä tietenkin 

kaikki maajoukkuepelimatkat ulkomaille ja 

niiden mukana tuomat uudet opit ja 

petankkikulttuurien erot, sekä sieltä saadut 

petankkiystävät.  

 

Lopuksi haluan kiittää KAIKKIA suomen 

petankisteja, jotka ovat ottaneet minut 

mukaan petankiin ja antaneet neuvoja 

taktiikasta ja tekniikasta. Tärkeimpänä asiana: 

Te olette tsempanneet minua eteenpäin 

huonoista peleistä huolimatta. Kiitokset kaikille 

maajoukkue valmentajille ja maajoukkue 

pelikavereilleni, mutta suurimman kiitoksen 

haluan osoittaa Henri Palmqvistille, Arto 

Stenbergille ja Jyrki Salolle. Henri auttoi minut 

heti petankiin mukaan koulutuksella Pasilassa, 

josta kipinä lajiin lopullisesti tuli. Tämän 

jälkeen Arto opasti minua petankissa 

eteenpäin ja loppujen lopuksi Jyrki on ollun 

minulle tärkeä tukipilari jokaisessa asiassa ja 

edesauttanut minun petankiuraani 

huomattavasti.  

Petankiurani jatkuu tästä eteempäin yleisessä 

sarjassa ja lisäkokemuksia hankkimalla. 

Antti Pasanen 

 

 
Antin tyylinäytös Jyväskylässä 2015 TUL mestaruusduppelit 



 
 

 

 

UUTISET KENTÄLTÄ 

SP-L, TUL, Tuomarit jne. 

(KAU)             

 

2016 vuoden kilpailukalenteria aletaan 

hahmottelemaan. 

 

KAU-Petanque järjestää 2016 kauden TUL:n 

mestaruuskilpailut 13.8.2016 Tiilitehtaan 

kentällä. Sarjoina pelataan YD + ND 

 

Kesän kilpailukausi pyritään aloittamaan jo 

huhtikuussa, jos vain säät sallivat! 

KAU-Petanquen syysliittokokouksessa valittiin 

seuran puheenjohtajaksi ja sihteeriksi samat 

henkilöt kuin kaudella 2015. Marko ja Raili 

jatkavat. Toimikunnan jäsenet pysyivät myös 

samana. 

 

Sisäpelitilaa kartoitetaan edelleen ja tuntuu 

olevan hyvin vaikeata järjestää sellaista. Nyt 

alkaakin olemaan ainoa mahdollisuus 

yksityiseltä sektorilta vuokrattava pelitila, joka 

taasen voi kaatua rahoituspohjan 

ylläpitämiseen. Tämä kausi on todennäköisesti 

menetetty! 

 

KAU:n logo uudistui. Loppusyksystä teimme 

yhteistyösopimuksen paikallisen Meri Yrjänä-

Siivosen mainostoimisto Mainosmeren kanssa 

ja Meri suunnitteli meille uuden ilmeen 

pelivaatelogoksi ja nettiin yleislogoksi. 

Uudistuksella tavoitellaan lisää näkyvyyttä ja 

se otettiin heti käyttöön uusissa pelivaatteissa. 

 

 
KAU-Petanquen pelaajat toivottavat kaikille 

hyvää ja rauhallista Joulun aikaa, sekä 

menestyksekästä uutta vuotta pelaaja 

kolleekoille ympäri Suomen! 

 

 

(SP-L)               

 

Alustava kilpailukalenteri 2016 on julkaistu 

kesällä ja noudatamme sitä pohjana. 

 

Tulevat SM-kilpailut/ viikko tullaan pelaamaan 

vuonna 2016 Haminassa, heinäkuun 

ensimmäisellä viikolla. 

 

Miesten MM-kisat pelataan kaudella 2016 joko 

Tahitilla, Madakaskarilla tai Malesiassa. 

 

Naisten EM-kisat pelataan kaudella 2016 

Slovakiassa. 

 



Junioreiden ja veteraanien arvokilpailut 

pelataan kaudella 2016 Monacossa. 

 

Kaudella 2015 SM-kilpailuissa ei pelattu 

pronssimitalista, vaan välierien hävinneet 

jakoivat pronssitilan. Nyt uusimman päätöksen 

mukaan pronssiottelut palautettiin 2016 

kauden peleihin. Lisäksi tullaan pelaamaan 

myös muita sijoituspelejä! 

 

Taloudellisessa tilanteessa liitto tulee 

tekemään plusmerkkisen tuloksen kaudesta 

2015. Tähän vaikuttaa positiivinen 

lisenssikehitys, suuremmat osallistujamäärät, 

sekä tiukka kuluvalvonta. Lisäksi merkittävät 

säästöt aiheutui PM-kisojen peruuntumisesta, 

sekä junioreiden MM-kisojen väliin 

jättämisellä. Positiivisesta tuloksesta 

huolimatta liiton on oltava erittäin tarkkana 

tulevaisuudessakin kulujen osalta, jo yksi 

merkittävä kisamatka saattaa kääntää 

talouden miinusmerkkiseksi, puhumattakaan 

väärin organisoitu kilpailu 

järjestämiskuluineen. 

 

(TUL)                 

 

Kauden 2016 Veteraanipäivät järjestetään 30.-

31.5.2016 Lappeenrannassa. 

 

Mestaruuskilpailut pelataan Karkkilassa 

13.8.2016 sarjoina YD + ND 

 

Hallitrippeli pelataan 27.2.2016 Iittalassa. 

 

TUL Petanquella uudet nettisivut, jotka 

löytyvät: http://tulpetanque.sporttisaitti.com 

 

TUL teki historiallisen hallimestaruuskilpailun 

2015 Suomessa. Suurin osallistujamäärä oli 

siis 30 joukkuetta, 18 eri seurasta ja pelaajia 

oli kaiken kaikkiaan 97kpl. Kilpailun 

kokonaiskestoaika oli 11h 30min 

(alkupalaverista – palkintojen jakoon) 

Pelipaikkana Kouvola. 

 

 
Vuodenaikana tuli käytyä yhteensä 32 eri 

turnauksessa. Täten tahdon kiittää jälleen 

kaikkia joiden kanssa on tullut saaduksi 

pelattua kuluneen vuoden aikana samassa 

joukkueessa. Iso kiitos kuuluu siis:  

 

Petri, Jyrki, Antti, Erppa, Harry, Kaitsu, Eija, 

Tiia, Paula D., Meeri, Raili V., Tuukka, Harri, 

Kunu, Petri K., Seppo L., Aatu ja Taito.  

 

Sekä kaikille muille pelitovereille ympäri 

Suomen. Rauhallista Joulua kaikille ja ensi 

vuonna nähdään... 

 
 

Marko Taipalvesi 
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