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Suomen edustajat aloittivat mat-
kansa kohti Kanadassa pelatta-
via petanquen MM-kilpailuja 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta 
syyskuussa. Seurueeseen kuului 
vuonna 2018 delegaation johtaja 
Jari Nieminen, valmentaja Mika-
el Gripenberg, sekä totta kai 
pelaajat. 
 
Suomen edustuspelaajat olivat 
aiemmin samana vuonna koti-
maassamme karsinnat voittanut 
joukkue. Tähän joukkueeseen 
kuului Helsinki Boulen pelaajat 
Anssi Viinikainen, Mika Metsä-
Eerola, Mikko Kamppuri ja Antti 
Pasanen. Karsinnat joukkue oli 
voittanut ylimääräisen finaalin 
jälkeen, ajoittain erittäin tasok-
kaalla pelillä.  
 
Retki Kanadaan aloitettiin siis 
kotimaan lentokentältä, mistä 
matka vei lentokoneen siivittä-
mänä Amsterdamiin ja sieltä 
aina Kanadan maaperälle. To-
rontoon päästyämme oli vielä 
lento Quebeciin jäljellä. Quebe-
cissä koitti parin yön mittainen 
matkantekotauko, jossa oli tar-

koitus mm. päästä aikaerorasi-
tuksesta eroon. Päästiin leikki-
mään tässä ajassa turistiakin, 
ihmettelemään paikallisia nähtä-
vyyksiä. Täältä matka jatkui 
Desbiensiin, joka osoittautui ka-
nadalaiseksi pikkukaupungiksi 
järven rannalla. Kauniista luon-
nonmaisemista ihailivat muiden 
muassa samassa majoituspai-
kassa kisojen aikana asustaneet 
aasialaiset. Meille näkymät olivat 
toki kauniita, perinteistä suoma-
laisia: järvimaisemaa havupui-
neen. 
 
Kisapaikkaan päästiin tutustu-
maan ennen kisoja, ja paikallista 
kylääkin hämmästeltiin. Järjeste-
lyt toimivat siten, että kisapäivien 
aamuina keltaiset koulubussit 
hakivat hotellilta ja veivät kisa-
paikalle. Illalla taas pelien jäl-
keen bussit veivät takaisin hotel-
lille. Välillä ei pahemmin kyytejä 
näkynyt, eikä kylällä ollut en-
simmäistäkään taksia. Jos kyy-
din taksilla halusi, oli se tilattava 
noin 30 km päästä viereisestä 
kaupungista. 
 

Pelit päästiin aloittamaan Swiss-
systeemillä, eli ensimmäiset 5 
kierrosta ratkottaisivat ne jouk-
kueet jotka jatkavat kilpailua 
edelleen maailmanmestaruudes-
ta, ja jotka jatkavat pelejään 
CdN:in puolella. 
 
Ensimmäinen pelimme oli Sveit-
siä vastaan. Peli eteni kierros 
kierrokselta tasaisesti molempi-
en pelaten alle oman tasonsa. 
Tämä laskettakoon kisojen alku-
jännityksen piikkiin. Tappio 4-13. 
Toisessa pelissä vastaan asettui 
Kambodza. Tämä arveltiin ko-
vaksi vastukseksi, vaikka suurta 
kokemusta ei kavereista ollut-
kaan oikein kenelläkään. Meillä 
peli alkoi päästä lähemmäs 
omaa tasoa ja voitimme 13-9. 
 
Lopuissa alkupeleissä vastassa 
oli Slovenia (9-11), Libanon (13-
12), ja Taipei (6-13). Lopputu-
loksena oli se, että kahdella 
voitolla päädyimme sijalle 25 
alkusarjan jälkeen. Harmittavasti 
24 parasta pääsi ylempään jat-
kosarjaan metsästämään mesta-
ruutta.  
 
Peleistä ja niiden tuloksista 
yleisesti, on mainittava kaksi 
asiaa: Meksikon pelaajien peli-
ilo, joka näkyi ja kuului koko 
pelialueella. Heille ei alkusarjas-
sa tullut saaliiksi yhtäkään voit-
toa, mutta se ei kaverusten mei-
ninkiä haitannut. Toisena asiana 
on mainittava suomalaisille tyy-
pillisenä asiana huono arpatuuri. 
Hollanti sai vastustajikseen 5 
ensimmäiseen peliin seuraavat 
maat: Libanon, Belgia, Ranska, 
Tahiti ja Kambodza. Näistä 
Hollantilaiset saivat kokoon 1 
voiton ja paikan CdN:sa. 
 
Oli siis CdN:in vuoro, myös 
meidän osalta. Vastaan asettui 
juuri mainitsemani Hollanti. Niin 
vastustaja, kuin meidänkin pelu-

MIESTEN MM-TRIPPELI  

Desbiens, Kanada, 13.-16.9.2018 
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rit olivat silmin nähden pettyneitä 
putoamiseen pääkilpailusta, mi-
kä näkyi kentällä alisuorittami-
sena. Lopputulos 7-13 Hollanti-
laisille, ja suomen pelit olivat 
tältä vuodelta ohi. Kaiken kaikki-
aan se vakuuttava peli, mitä oli 
joukkueelta nähty kotimaassa, 
jäi vielä muille maille osin hämä-
rän peittoon. Välähdyksiä siitä 
oli, ja hyviäkin pelejä pelattiin, 
mutta se hurmio taisi jäädä tällä 
kertaa käyttämättä ylimääräise-
nä voimavarana. 
 
Kisoissa oli mukana myös am-
munta. Tämän kisamuodon fi-
naali tarjosi jännittäviä hetkiä. 
Finaalissa Madagaskarin ampu-
jalta hylättiin kaksi peräkkäistä 
snadin ammuntaa, jotka mo-
lemmat olisi olleet 5 pisteen 
arvoisia suorituksia. Tämä aihe-
utti paljon närää katsojissa, sillä 
voittoon ampui itsensä Ranskan 
Dylan Rocher. Vetikö tuomarit 
jollakin linjauksella tässä Rans-
kan suuntaan, en tiedä. Se 
kuitenkin mitä näin tapahtumaa 
katsomosta, oli tuomiot täysin 
oikeita sääntötulkintoja. Suomen 
edustaja ammunnassa oli Mikko 
Kamppuri, joka tuloksellaan (17) 
joutui tyytymään sijaan 32. 
 
Kokonaisuutena kilpailut eivät 
tarjonneet suuria yllätyksiä, jos 
katselee tuloksia jälkeenpäin. 
Trippelin mestaruuden voitti 
jälleen Ranska, hopealle tuli Ma-
rokko, ja pronssin jakoivat Se-
negal ja Tunisia. Ammunnassa-
kin voitto siis Ranskaan, hopea 
Madagaskarille, pronssin jako 
Marokolle ja Italialle.  
 
Kisat tarjoavat kuitenkin paljon 
huikeita suorituksia, toki myös 
heikkoja esityksiä. Kuitenkin 
”isojen maiden” keskinäiset pelit 

olivat ehdottomasti katsomisen 
arvoisia. Jos on omasta mielestä 
vähänkään oppimisen tarvetta, 
melkeinpä millä tahansa pelin 
osa-alueella, voin suositella ki-
soja oppimatkaksi. Pelejäkin 
muita kisaturisteja, sekä mahdol-
lisesti joitain pelaajiakin vastaan 
pääsee pelaamaan. Sellaisiakin 
pelaajia vastaan, joita ei meillä 
härmässä tulla ehkä ikinä näke-
mään. 
 

Mieleenpainuvaa oli myös kiso-
jen avajaiset. Joukkueet marssi-
vat kylän halki ja matkalla var-
maankin koko kylän väki oli ka-
dun varsilla ja heittivät yläfem-
moja pelaajille ja muille joukku-
eiden jäsenille. Ohjelma avajai-
sissa oli hieno ja mikä parasta, 
saimme istua katsomossa. 
Todella vaikuttavaa. 

teksti: joukkue 
kuvat: Meten arkistot
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Joukkue: 
Ninna Hätönen 
Helena Kuivasniemi-Lehti (Tiia 
Salon tilalle nimetty) 
Päivi Lehtonen-Palmqvist 
Mirva Näsilä 
 
Valmennus/joukkueenjohto: 
Kirsi Aalto, Jari Nieminen 
 
Ranska oli saanut järjestettäväk-
seen yhdeksännet naisten trip-
pelin EM-kisat. Kisapaikkana oli 
Välimeren rannalla sijaitseva Pa-
lavas les Flots, joka on tunnettu 
mm. heinäkuun lopulla vuosittain 
järjestettävästä kansainvälisestä 
naisten turnauksesta. Viime 
vuonna turnaukseen osallistui yli 
300 naispelaajaa. Palavas Pé-
tanque –seuralla on aikaisem-
paa järjestelyvastuuta muistakin 
isoista kilpailuista, esim. 6 Rans-
kan Masters –osakilpailua ja 2 
Ranskan cupin finaalia. 
 
Suomen naisten joukkue lähti 
matkaan keskiviikkoaamuna 
26.9., päivää ennen kisojen al-
kua. Lensimme Amsterdamin 
kautta Montpellieriin, jossa oli 
lähin kansainvälinen lentokenttä. 
Vaihto Schipholissa sujui on-
gelmitta, lähtöportti oli tuloport-

timme vieressä, ja matkalaukut-
kin saapuivat perille kohteeseen. 
Kuljetus lentokentältä hotellille 
hoitui vapaaehtoistyöntekijöiden 
kuljettamissa tila-autoissa, jotka 
oli kisojen ajaksi vuokrattu.  
 
Joukkueet oli majoitettu kolmeen 
eri hotelliin, josta kaikista oli 
kisapaikalle noin 10-15 min 
automatka. Suomalaisten kans-
sa samassa hotellissa asuivat 
mm. Englanti, Belgia sekä Norja 
ja Tanska. Toisessa lähihotellis-
sa asuivat mm. Ruotsi ja Hollan-
ti. Kolmas hotelli sijaitsi aivan eri 
suunnalla. Ja ranskalaisten ho-
tellia ei oltu edes mainittu, veik-
kaan, että oli kävelyetäisyydellä 
kisahallista. Hotelliaamiainen oli 
ranskalaiseksi todella hyvä. Ka-
nanmunat kylläkin jouduttiin keit-
tämään itse – sen lisäksi että 
niiden keittoajan arvioiminen oli 
aika arpapeliä, sai keittoastiaa 
vahtia silmä tarkkana, etteivät 
joutuneet muiden maiden pöy-
tiin! 
 
Ainoa iso miinus hotellissa oli, 
ettei siellä ollut iltaruokailumah-
dollisuuksia – sitä ei oltu sovittu 
kisajärjestäjien toimesta. Lisäksi 
hotelli sijaitsi keskellä Montpel-
lier’n teollisuusaluetta, kehätei-
den risteysalueella, joten käve-
lymatkan päässä ei ollut ainutta-
kaan ruokaravintolaa eikä mi-
tään ruokakauppojakaan. Osa 
joukkueista (mm. Tanska) oli 
vuokrannut käyttöönsä tila-au-
ton, jolla pääsivät liikkumaan it-
senäisesti, omia aikatauluja nou-
dattaen. Näin jälkikäteen ajatel-
len erittäin viisas ratkaisu, sillä 
kuljetusten järjestäminen ja 
koordinointi näytti ranskalaisille 
olevan aivan ylitsepääsemättö-
män vaikeaa.  
 
Torstaiaamuksi oli järjestetty 
bussikuljetus kisapaikalle kaikille 
joukkueille kello yhdeksältä. Lie-

västi ihmetystä herätti, miksi 
sinne kaikki muut paitsi ranska-
laiset vietiin aamutuimaan, sillä 
väliaikaiskäyttöön rakennettujen 
kenttien ja ammuntapaikkojen 
teko oli kesken, eikä “Sinisessä 
Hallissa” (la Salle Bleu) saanut 
heittää kuulia lainkaan. Sen 
sijaan joukkueet neuvottiin jat-
kamaan kävellen matkaa Pala-
vaksen petankkiklubille, jossa 
aamupäivän auringonpaahtees-
sa päästiin heittämään ulkoken-
tillä. Siitä oli kävelymatka Pala-
vaksen keskustaan, meren ran-
taan, jonne suuntasimme lou-
naalle hyvissä ajoin ennen am-
munnan karsintaa.  
 
Ninna ampui iltapäivällä karsin-
nassa tuloksen 19, ja sijoittui 
tilalle 15, jolla pääsi jatkokarsin-
taan. Alkukarsinnan 4 parasta 
Ranska (tulos 42), Espanja (33), 
Ruotsi (32) ja Puola (31) meni-
vät suoraan puolivälieriin. 4 
seuraavaa ratkaistiin jatkokar-
sinnassa, jonne pääsivät alku-
karsinnan sijoille 5.-20. sijoittu-
neet. Yhteenlaskettujen tulosten 
perusteella jatkoon menivät 
Slovenia (33+21=54), Sveitsi 
(22+31=53), Israel (24+29=53) 
ja Norja (28+23=51). Ninna teki 
tasaisen varmaa tulosta: 19+19 
eli yhteensä 38, jolla Ninna oli 
Euroopan 11. paras jättäen 
taakseen taakseen 22 kilpa-
kumppania – bravo! 
 
Perjantaiaamuna klo 8.30 pääs-
tiin sitten trippelissä tositoimiin: 
33 maata, 5 kierrosta swissiä, 
peliaika 75 min. ja tarvittaessa 2 
snadia.  
 
Ensimmäinen pelimme oli Tans-
kaa vastaan, josta ei tällä kertaa 
ollut vastusta Suomen naisille. 
Sekä ammunta että asetus su-
juivat hyvin, ja aina niin tärkeäs-
tä avauspelistä selkeä voitto 13-
4.  

Naisten EM-kilpailut 
27.-30.9.2018, Palavas les Flots, Ranska 
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Toiseen peliin saimme vastusta-
jaksi Ranskan. Naisemme eivät 
kuvia kumarrelleet, peli kulki 
todella mallikkaasti tilanteeseen 
9-3 asti. Sen jälkeen vastustaja 
paransi peliään (suorittivat mm. 
vaihdon), ja onnistui meitä pa-
remmin. Peli päättyi harmittavas-
ti tappioon 9-13. Suomen hyvä 
peli herätti kuitenkin kiinnostusta 
– “mikä ihmeen Suomi, johtivat 
Ranskaa vastaan ja melkein 
voittivatkin”. Lounastauon aikana 
Ninnaa ja Päiviä haastatteli mm. 
saksalainen lehtimies.  
 
Kolmas vastustaja Bulgaria ei 
saanut peliään käyntiin oikein 
missään vaiheessa, ja heidän 
onnistumisensa olivat yksittäisiä. 
Peli Suomelle 13-2. Neljäs peli 
Tsekkiä vastaan olikin sitten 
yllättäen tuskien taivalta: oma 
peli takkuili vaihdosta huolimat-
ta. Takkiin tuli luvuin   5-10, joten 
swissin viides ja viimeinen peli 
tulisi ratkaisemaan naistemme 
jatkopelit – oliko edessä alempi 
jatkosarja Nations’ Cup vai ylem-
pi, EM-mitalit mahdollistava 
mestaruussarja. 
 
Ratkaisupelissä tuli vastaan 
Monaco, jolla oli sama saldo 
kuin Suomella eli 2 voittoa ja 2 
tappiota: voitot Luxemburgista 
13-3 ja Hollannista 13-9, häviöt 
Sveitsille 10-13 ja Ruotsille 3-13. 
Peli oli erittäin tasaista vääntöä, 
tilanne 10-10 kahden ylimääräi-
sen, erittäin vaiherikkaiden peli-
kierrosten jälkeen. Koska kum-
pikaan joukkue ei katkopaik-
kaansa käyttänyt, mentiin jat-
kosnadille. Jännitystä ilmassa - 
perjantai-illan viimeinen käyn-
nissä oleva peli, josta Suomen 
naiset punnersivat voittoon 
tarvittavan 1 pisteen, tulos 11-
10. Huh huh, mikä trilleri!  
 
Viiden swiss-kierroksen jälkeen 
kärjessä oli Ranska puhtaalla 
pelillä, 5 voittoa. Suomi oli kol-
mella voitollaan sijalla 9. Muutkin 
pohjoismaat olivat kolmessa 
voitossa, Ruotsin sijoitus oli 8, ja 
Tanskan 11. Norja sijoittui epä-
onnekseen sijalle 17.eli kolmes-
ta voitosta huolimatta ei päässyt 

16 parhaan joukkoon, vaan jou-
tui Nations’ cupiin kuten veljes-
kansamme Virokin. Jättiyllätyk-
senä voidaan pitää Espanjan 
putoamista alempaan sarjaan. 
Ines Rosarion luotsaamana tuli 3 
ensimmäisestä pelistä tappiot: 
Belgialle 7-13, Suomenkin yllät-
täneelle Tsekille 11-12 ja Norjal-
le 6-13; voitot vain Jerseystä 13-
1 ja Virosta 13-10. 
 
Lauantaiaamuna ennen trippe-
leiden jatkoa ratkottiin ammun-
nan finaalit. Puolivälierätulokset 
Ranska-Norja 36-18, Slovenia-
Puola 21-19, Sveitsi-Ruotsi 27-
18 ja Israel-Espanja 32-19. Jo 
välierissä tulevat finalistit tekivät 
hyvää tulosta: Ranska-Slovenia 
30-18, ja Israel-Sveitsi 39-23. 
Varsinkin jälkimmäinen oli hui-
keaa katsottavaa, kun Israelin 
Sivan Siri ampui karokimaraa!  
 
Myös finaali oli todella jännittävä 
ja hienoa katsottavaa. Ennen 
viimeistä snadia Ranskan Char-
lotte Darodes oli 5 pistettä pe-
rässä, 28-33, mutta ranskattaren 
hermo piti ja snadin poistolla 9 
metristä tuli tasoihin. Tasatilan-
teessa 33-33 jatkettiin siten, että 
jokaisessa tehtävässä ammuttiin 

vain 1 matka, 7 m. Ranska voitti 
arvonnan, ja aloitti. Tasaisesti 
naiset etenivät, 3-3, 0-0, 1-1, 3-3 
ja 0-0. Ei saanut muiden pelaaji-
en villisti kannustaman Sivan Siri 
ratkaisevaa osumaa jatkosarjas-
sa, eikä kerrasta poikki -
vaiheessa, vaan kotiyleisön 
riemuksi EM-kulta meni ensin 
osuneelle Charlotte Darodes’lle.  
 
Lauantai-iltapäivä jatkui poule-
vaiheella. Suomen kanssa sa-
massa poulessa olivat Ruotsi, 
Ranska ja Englanti, ensimmäiset 
peliparit FIN-SWE, FRA-ENG. 
Suomen naiset jyräsivät ensim-
mäisessä pelissään Ruotsin 
historiallisin luvuin 13-0, peli ei 
kovin monta kierrosta kestänyt, 
Suomen naisten häikäisevän 
hyvä pelivire jatkui toisessakin 
pelissä, jossa tehtiin jälleen 
historiaa – upeat naisemme voit-
tivat Ranskan 13-8, ja paikka 
kahdeksan joukossa oli saavu-
tettu! Toinen jatkoon menijä 
poulestamme oli Ranska, muista 
pouleista Hollanti, Italia, Sveitsi, 
Saksa, Ukraina ja Belgia. 
Sunnuntaiaamun puolivälierässä 
Suomi sai vastaansa Italian. Peli 
kulki Suomen hallinnassa aina 
tilanteeseen 9-3 asti, jolloin vas-
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tustaja aloitti nousunsa. Kierros 
kierrokselta Italia paransi, ja 
vastaavasti Suomen pelin taso 
laski. Ykköskenttä, jolla emme 
aiemmin olleet pelanneet, osoit-
tautui varsinkin asetuksen kan-
nalta paljon hankalammaksi ja 
arvaamattomaksi kuin hallin 
muut kentät. Pelimme lähetettiin 
suorana striiminä CEP:in Face-
book-sivuston kautta. Paikan 
päällä sitä seurasi silmä kovana 
myös 2 Ranskan joukkueen 
teknistä delegaattia, olivat edel-
lisen päivän tappion jälkeen 
tarkkailuasemissa mahdollista 
maittemme välistä mitalipeliä 
varten. 
 
Sitten 10-10 tilanteessa kävi 
pahin mahdollinen painajainen: 
Suomen asettama, kierroksen 
viimeinen kuula osui huonosti 
alastulopaikkaan, suoraan ki-
veen, ja siirsi snadin epäonnek-
kaasti Italian yli metristen taka-
kuulien joukkoon. Peli Italialle 
13-10, ja se oli siinä. Musertava 
pettymys ja pelien päättymistapa 
kertakaikkisen upeasti pelan-
neelle Suomen naisjoukkueelle.  
 
EM-kultaa Ranskalle, joka ei 
finaalissa antanut pistettäkään 
Italialle. Pronssimitalit Saksalle 
ja Sveitsille. Nations’ Cupin 
voittaja oli Monaco, kakkosena 
Norja.  
 
Oli kunnia olla tämän joukkueen 
mukana kisoissa. Kiitos Helena, 
Mirva, Ninna ja Päivi – pelasitte 
hienon turnauksen ja edustitte 
upeasti Suomea! Kiitos myös 
joukkueenjohtajalle Jallulle, tär-
keille tukijoukoille Anterolle ja 
Harrille, ja uskolliselle kisaturis-
tille Seppo Havukaiselle kannus-
tuksesta kisojen aikana. Rans-
kan odottama revanssi ja en-
simmäinen naisten trippelin EM-
mitalimme saavat odottaa Es-
panjaan v. 2020 asti! 

 
teksti ja kuvat yhtä lukuun 

ottamatta: Kirsi Aalto 
 

Suomen pelit: 
 
5 swiss-kierrosta: 
Suomi-Tanska 13-4  
Suomi-Ranska 9-13 
Suomi-Bulgaria 13-2 
Suomi-Tsekki 5-10 
Suomi-Monaco 11-10 
 
Jatkopoule:  
Suomi-Ruotsi 13-0 
Suomi-Ranska 13-8 
 
Puolivälierä:  
Suomi-Italia 10-13 
  

kuva: Seppo Havukainen 

Palavaksen petankkiklubilla 
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Kuvia Euran 
SM-kisaviikolta 2018   

kuvat: Ari Saliniemi 

RISTIKON 
RATKAISU 
 
Vaakasuoraan 
1. Ylönen     
5. Uusitalo   
9. Läikkä 
11. Iänkaiken 
15. Kabbala       
17. Aero 
18. Rysät  
19. Oksat 
22. Eros             
23. Mittailu 
24. Ampua 
27. Bat 
28. Reuna       
31. Niemiset 
33. Eritrea 
35. Akti        
36. Ruhr     
38. Aias 
39. Inuitti       
40. Uit 
42. Stt  
43. Luku      
44. Kea 
46. Soul     
48. Kaaret      
50. Spa 
51. Sekasorto     
52. Eon 
53. Tase            
54. Utti 
 

Pystysuoraan 
1. Yläkierre 
2. Örebro 
3. Elias 
4. Näälä 
5. Ukk 
6. Ukaasi 
7. Säie 
8.  Ann 
10. Inat 
12. Krotti 
13. Eoka 
14. Artut 
16. Bysantti 
20. Sibeliukset 
21. Alat 
23. Mai 
25. Marita 
26. Unari 
29. Eranto   
30. Uikutus 
32. Meriket 
34. Oseaani 
37. Huurre 
39. Issat 
41. Tuto 
43. Laos 
45. Epot 
47. Lee 
48. Kat 
49. Asa 
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KISAT JA  
VALMISTAUTUMINEN 
 
EM-singelikilpailut järjestettiin 
vuonna 2018 toista kertaa. Ita-
lian Saviglianoon saapui naisten 
Euroopan mestaruudesta kamp-
pailemaan edustajia 31 maasta. 
Suomea edusti naisten sarjassa 
Päivi Lehtonen-Palmqvist kout-
sinaan Henri Palmqvist. Edus-
tustehtävävalintana toimineen 
Eurassa pelatun suomenmesta-
ruussingelin voittanut Jaana 
Alanoja ei käyttänyt edustus-
mahdollisuuttaan, joten paikkaa 
tarjottiin seuraavaksi hopea-
mitalistille. Päivi edusti Suomea 
myös edellisissä EM-kilpailuissa 
2016, joista tuomisina oli Coupe 
des Nationsin voitto. 
 
Usean maan edustajat olivat 
juuri edellisessä viikonvaihtees-
sa osallistuneet naisten trippelin 
EM-kisoihin Etelä-Ranskassa. 
Näille pelaajille kisojen ajankoh-
ta oli varsin haastava, sillä pa-
lautumisaikaa edellisestä kilpai-
lusta ei juuri jäänyt. Trippelin 
EM-kisoissa pelannut Päivi pala-
si Ranskasta Suomeen maanan-

tain ja tiistain välisenä yönä, ja 
lähtö näihin seuraaviin kisoihin 
oli jo varhain torstaiaamuna. 
 
PELIPAIKKA 
 
EM-kilpailuiden pelipaikkana toi-
mivat kahden paikallisen Pétan-
que/Lyonnaise -klubin tilat. Kisat 
pelattiin sisäkentillä mutta Italian 
syyssää mahdollisti lämmittelyn 
ja harjoittelun myös pihalla ole-
villa kentillä. Sisälle varsinaiseen 
pelipaikkaan oli kisoja varten ko-
van alustan päälle tuotu vaihte-
levan paksuisesti kivistä irtoma-
teriaalia. Kenttiä oli vaikeampi  
lukea, ja kivet sinkauttelivat sekä 
asetuksia että ammuntoja yllät-
tävästi. Toisaalta pehmeämmis-
sä paikoissa takakierteinen kuu-
la saattoi myös jarruttaa lähes 
paikoilleen. Toimivimmat asetuk-
set heitettiin voimakkaalla taka-
kierteellä, pystystä ja kohtalai-
sen ellei erittäin korkeina. Tä-
mänkaltainen heitto on fyysisesti 
haasteellinen toistaa useiden 
päivien ajan tasaisesti ja hallitus-
ti, mikäli siihen ei ole Suomen 
tyypillisesti sileämmillä kentillä 
muodostunut heittorutiinia. Ken-

tän haastavuus näkyi myös  
maailman huippujen pelaami-
sessa. Ammuttaessa kenttä pal-
kitsi parhaiten ne, jotka osasivat 
ampua suoraan kuulaan.   
 
1. PELIPÄIVÄ 
 
Päivin ensimmäinen vastustaja 
oli Unkarin Zsófia Kárpáti. Ottelu 
oli molemmilta tunnusteleva ja 
asetukset epävarmoja. Peli päät-
tyi Unkarin voittoon 6-13. Toisel-
la swiss –kierroksella Päiviä vas-
taan pelasi Ruotsin kokenut Lot-
ta Larsson. Keskittynyt Lotta 
voitti pelin tasaisella esityksel-
lään 5-13. Kolmannella kierrok-
sella vastaan tulleen Slovakian 
Päivi voitti 13-10, joten kahden 
seuraavan pelin voitolla tie olisi 
vienyt EM-pääkilpailussa jat-
koon. Neljättä peliä Monacoa 
vastaan Päivi hallitsi aluksi, 
mutta saatuaan snadin heitto-
vuoron Monaco pidensi pelimat-
kaa ja pidemmälle Päivin fysiik-
ka ei enää tahtonut riittää vaan 
nostoasetukset jäivät usein ly-
hyiksi. Loppujen lopuksi tiukan 
taistelun jälkeen peli kääntyi 
harmittavasti Monacon niukaksi 
11-13 voitoksi. Näitä ensimmäi-
sen päivän pelejä Päivin osalta 
leimasi epävarmuus – varmaa 
heittotapaa onnistua asetuksissa 
ei tahtonut millään löytyä, ja 
epäonnistumiset söivät uskoa 
omaan osaamiseen.  
 
2. PELIPÄIVÄ 
JA JATKOPELIT 
 
Toisena kisapäivänä pelatulla 
viimeisellä swiss-pelillä ei enää 
ollut jatkon kannalta merkitystä. 
Korkeista heitoista ensimmäise-
nä päivänä kipeytyneitä lihaksi-
aan aamun venyttelyllä ja jum-
palla vetreyttämään pyrkinyt Päi-
vi voitti Andorran selkeästi 13-4. 
Edessä siis oli jälleen Coupe 
des Nations 15 muun pelaajan 

Naisten EM-singeli   
Savigliano, Italia 5.-7.10.2018 
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kanssa kun 16 kisojen parasta 
jatkoivat taistelua Euroopan 
mestaruudesta.  
 
EM-kisojen jatkopeleihin selviy-
tyivät kaikki muut pohjoismaat, 
Norjan Charlotte Jayer komeasti 
swiss-kierrosten jälkeen toisena, 
Ruotsin Lotta Larsson kuuden-
tena ja Tanskan Mia Carlsson 
kahdeksantena. Viroa edustanut 
Merike Aava oli swissin jälkeen 
sijalla 16 ja viimeinen pääsar-
jaan päässyt. Päivin Halmstadin 
2016 Coupe des Nations –
finaalivastustaja Itävallan Isa-
bella Thill oli swissin jälkeen 
sijalla neljä. Muita kärkipään 
swiss-pelaajia olivat Ranska, 
Espanja, Italia ja Belgia. 
 
COUPE DES NATIONS 
 
Coupe des Nationsin alkupou-
lessa Suomen kanssa samassa 
poulessa pelasivat Unkari ja 
Bulgaria. Ensimmäisessä pelis-
sä Päivi voitti Bulgarian 13-8, 
jonka jälkeen vastassa oli uudel-
leen Unkarin pelaaja. Tälläkin 
kertaa Unkari oli parempi, nyt 
luvuin 1-13. Kolmannessa poule-
pelissä Päivi voitti uudelleen 
Bulgarian, numeroin 13-7, joten 
pelit etenivät cup-vaiheeseen 8 
parhaan joukkoon. Tässä vai-
heessa Päivi alkoi jo olla pa-
remmin sinut kentän kanssa ja 
toimiva tapa asettaa alkoi löytyä.  
Cupin ensimmäisellä kierroksella 
Päiville tarjoutui mahdollisuus 
revanssiin Monacon pelaajasta, 
ja hän käytti saamansa tilaisuu-
den: voitto lukemin 13-8. 
 
3. PELIPÄIVÄ, FINAALIPÄIVÄ  
 
Kolmantena pelipäivänä pelatus-
sa semifinaalissa Päiviä vastaan 
pelasi Tsekin Sylva Mrázková, 
josta voitto lukemin 13-1. Finaa-
livastustaja, vain 15 –vuotias Lu-
xemburgin Indira Ongano, oli 
voittanut Hollannin ja Unkarin 
pelaajat ennen finaaliin pääsy-
ään. Ongano ampui erinomai-
sesti, mutta ei saanut asetuspe-
liään onnistumaan kovinkaan 
varmasti. Päivi sen sijaan pyrki 
edelleen keskittymään ja paran-

tamaan asetustensa onnistumis-
ta. Taktiikka tuotti tulosta.  Suo-
mi voitti kultaa  Coupe des Na-
tionsissa toisen kerran peräkkäin 
–lukemin 13-7.  Hopeaa Luxem-
burgille ja pronssimitalin jakoivat 
Unkari ja Tsekki. 
 
EM-kilpailuissa Ranskan Sadri-
ne Herlem pelasi vahvasti finaa-
liin voittaen matkalla Englannin 
ja Ruotsin. Hänen finaalivastus-
tajansa Puolan Katarzyna Bla-
siak puolestaan oli päihittänyt 
cup-vaiheessa Turkin ja Tans-
kan pelaajat. Finaali päättyi 
Ranskan Sadrine Herlemin 13-9 
voittoon puolattaresta. 
 
TAVOITTEET JA TULOS 
 
Vaikka Päivin toiveissa ja tavoit-
teissa tällä kertaa olikin ollut 
sijoituksen parantaminen, eli 
pääsy kilpailemaan pääsarjassa, 
lohdutti Coupe des Nationsin 
voiton ja palkintoseremonan juh-
linta Suomen lippuineen, Maam-
me-lauluineen sekä kisasponso-
rin tarjoamine palkintoineen kui-
tenkin mukavasti.  EM-singelin 
Coupe des Nationsia ei siis 
toistaiseksi ole vielä voittanut 
mikään muu maa kuin Suomi, 
eikä kukaan muu kuin Päivi. 
Finaalivoitto  ”omassa sarjassa”  
(kuten liiton kunniajäsen Robert 
Simon-Bellamy minulle asian ai-
koinaan opetti) on  voitto isolla 
V:llä.  Ei CDN voitto suomalaisil-
le mitään arkipäivää ole.  
CDN:ään valmistautuessa täytyy 
käydä läpi myös pettymys pää-

sarjasta putoamisessa ja samal-
la keskittyä tuleviin peleihin ja 
uusiin haasteisiin ja ladata itsen-
sä voittavaksi pelaajaksi.  Iso 
hieno saavutus ja sitä arvostaa  
seistessään  palkintopallilla ja  
Maamme-laulua kuunnellessa. 
Hieno kokemus.  
 
KOUTSIN ROOLI  JA  PELIEN 
VÄLITTÄMINEN KOTIMAAHAN  
KANSAINVÄLISELLÄ 
KANAVALLA 
 
Koutsaamisen lisäksi otin mu-
kaani striimauskalustoa (känny-
kän, kolmihaarajalan ja telineen 
johon kamera kiinnitetään) ja 
päätin kokeilla, josko vaatimat-
tomalla laitteistoillani pystyisi 
lähettämään striimiä kotisuo-
meen. Striimi  on yksi niistä väli-
neistä, joilla  voimme levittää 
lajia ja  saada  pelistä innostu-
neet  kiinnostumaan enemmän-
kin lajista. Toisaalta striimillä  
voidaan välittää enemmänkin in-
formaatiota lajista ja pelaamises-
ta. Oiva markkinointikeino lajista. 
Koska naisten ja miesten pelit 
olivat eri aikaan onnistui molem-
pien sarjojen ja suomalaisten 
pelien kuvaaminen. Kuvaus on-
nistui varsin ahtaista olosuhteis-
ta huolimatta. Jonkin verran siitä 
on tullut myös positiivista palau-
tetta. Miesten pelejä kommentoi 
Tuukka Ylönen ja hetken aikaa 
debatoimme niitä yhdessäkin, 
joka sopivalla tavalla toi myös 
väritystä selostukseen. 
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ONNISTUNUT  KISAMATKA 
 
Kaiken kaikkiaan matka oli on-
nistunut ja järjestelyt toimivat 
hyvin. Tämä vahvisti käsitystä, 
että Euroopan liiton järjestelyihin 
voi luottaa.  Myös järjestävä maa 
ansaitsee kiitoksen. Mutta ennen 
kaikkea kiitokset Suomen Pé-
tanque-Liitolle ja tietenkin mat-
kalle olleelle Suomen Pétanque-
Liiton delegaatiolle: Tuukka Ylö-
nen (miesten koutsi), Anssi Vii-
nikainen (miesten EM-edustaja) 
ja Päivi Lehtonen-Palmqvist. 

 
teksti: Henri Palmqvist 

kuvat: 
Henri Palmqvistin arkistot  

Miesten EM-singeli 
Savigliano, Italia, 5.-7.10.2018 

 
 
Lähdimme matkaan mukana kosolti reippautta ja urheiluhenkeä, 
pelaajat olivat valmiina koitokseen, samoin huoltajat. 
 
Hotellimme sijaitsi noin 5 km päästä pelipaikasta, joten vuokraa-
mamme auto oli ehdoton. Tämä pitää ottaa nyt kartalle joka kerta 
kun porukkaa lähtee kisoihin, siis tuo auton vuokraus. 
 
Kentät olivat melko helpot mikäli pelaaja uskalsi heittää, käskeä 
kuulaa. Muutamat harjoitusheitot alle ja valmistautumaan itse 
kisoihin. 
 
Anssi pelasi hyvin, voitti kaikki jotka pitikin. 5 swissin jälkeen 
komeasti jatkoon. Sama meininki jatkui jatkopeleissä ja voitto 
esim. Alista oli hieno päänahka. Diego on liian kova pala purta-
vaksi, tämä on vaan fakta joka on tunnustettava. Tuolla kisoissa 
oli muutama vesseli jotka pelaavat ihan omalla levelillä ja sitten 
tulevat muut. 
 
Meidän taso on ehjä juuri tuossa 9-16 sijoilla, jopa kasin sakkiin 
mahdollista vakiinnuttaa paikka mutta tämä vaatii hieman enem-
män satsaamista singeliin ja varsinkin singeli-kisojen järjestämi-
seen. Toinen asia kokonaan on se, että kannattaakohan moisia 
Suomessa järjestää.. 
 
Kiitos Anssille ja muullekin porukalle kivasta reissusta, Italia 
vaikenee. 

Tuukka Ylönen 

Anssi Viinikaisen 
ottelut 

EM-singeleissä 2018: 
 
swiss: 
- Seiavush Gadzhiev (Venäjä) 13 – 9 
- Diego Rizzi (Italia) 5 – 13 
- Mark Nicol (Jersey) 13 – 12 
- Ionnis Giakoumis (Kreikka) 13 – 5 
- Manuel Strokoch (Saksa) 13 – 7 
 
poule: 

- Ali Abdi Aden (Ruotsi) 13 – 12 
- Diego Rizzi (Italia) 2 – 13 
 
sijoitus: 9.-16. 
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1. Maalipallo – Mitä seuraavis-
ta säännöissä todetaan maali-
pallosta? 
a) maalipallon tulee olla hal-
kaisijaltaan 30 mm 
b) maalipallon painon tulee olla 
10–20 grammaa 
c) maalipallot voivat olla puisia 
tai synteettisiä. 
2. Pelin aloitus; heittoympyrä 
– Mitkä seuraavista väittämis-
tä ovat tosia? 
a) kaikissa tapauksissa heitto-
ympyrä tulee merkitä ennen 
maalipallon heittoa 
b) vaikka heittoympyrän paikkaa 
on alettu usein merkitä, säännöt 
eivät ota siihen mitään kantaa 
c) Jos heitetyn maalipallon si-
jainti ei ole sääntöjen mukainen, 
vastustaja pudottaa sen peliken-
tällä sääntöjen mukaiseen paik-
kaan 
d) jos pelaaja nostaa heittoym-
pyrän paikaltaan, kun kuulia on 
vielä pelaamatta, heittoympyrä 
laitetaan takaisin paikalleen, 
mutta vain vastustaja saa pelata 
omat kuulansa. 
3. Kumpi väittämä pitää paik-
kansa: Jos pelaaja nostaa 
kuulansa pelialueelta silloin, 
kun hänen joukkuetovereil-
laan on vielä kuulia heittämät-
tä: 
a) pelaaja saa laittaa kuulan 
takaisin paikalleen edellyttäen, 
että se oli merkitty 
b) näitä kuulia ei saa enää heit-
tää. 

4. Mikä seuraavista pitää paik-
kansa: Tuomari näyttää orans-
sia korttia merkkinä: 
a) varoituksesta 
b) pelatun tai pelattavaksi aiotun 
kuulan hylkäämisestä 
c) syyllisen pelaajan sulkemisek-
si pelistä. 
5. Säännöissä sanotaan pu-
keutumisesta seuraavaa:        .  
Pelaajan tulee olla: 
a) asiallisesti pukeutunut 
b) oikein pukeutunut 
c) erityisesti on kiellettyä pelata 
uimahousuissa tai muissa ly-
hyissä housuissa. 
6. Kumpi väittämistä pitää 
paikkansa seuraavassa tilan-
teessa: 
Joukkue heittää ensimmäisen 
kuulan, joka kierii kielletylle 
alueelle. Toinen joukkue heit-
tää kuulan, jolle käy samoin. 
Kolmannen kuulan heittää: 
a) ensimmäisen kuulan heittänyt 
joukkue 
b) vastapuoli eli toisen kuulan 
heittänyt joukkue jatkaa heitto-
vuorossa. 
7. Maalipallon heittäminen - 
Arvonnan tai edellisen kier-
roksen voittaneella joukkueel-
la on: 
a) aina yksi yritys heittää maali-
pallo hyväksyttävästi 
b) ilman aikarajaa pelattaessa 
kolme yritystä heittää maalipallo 
hyväksyttävästi. 

8. Heittoympyrän sisään jää-
vän alueen 
a) saa puhdistaa maasta, kivistä 
tms. kierroksen aikana, mutta se 
on palautettava alkuperäiseen 
kuntoonsa kierroksen lopussa 
b) saa ainoastaan merkitä niin, 
että heittoympyrän voi palauttaa 
paikalleen, jos pelaaja siirtää 
sitä tahattomasti. 
9. Mikäli asettamalla heitetyn 
kuulan pysäyttää tai sen kul-
kusuunnan kääntää katsoja tai 
tuomari, 
a) se on jätettävä pysähtymis-
paikalleen 
b) heittäjä saa päättää, jättääkö 
hän kuulan paikalleen vai heit-
tääkö uudelleen. 
10. Aikarajan ylityksestä seu-
rannut keltainen kortti osoite-
taan 
a) heittovuorossa olevalle pelaa-
jalle 
b) koko joukkueelle. 
11. Joukkue ei onnistu heittä-
mään maalipalloa sääntöjen 
mukaiselle alueelle ja vasta-
puoli laittaa maalipallon sen 
jälkeen alle 6 metrin päähän 
heittoympyrästä, mikä tode-
taan mitaten. Mitä tästä sään-
töjen mukaan seuraa? 
a) Laittovuoro siirtyy takaisin 
maalipallon heittäneelle joukku-
eelle. 
b) Laittomaan paikkaan maali-
pallon laittanut joukkue saa 
varoituksen eli keltaisen kortin, 
mutta saa edelleen laittaa maa-
lipallon sääntöjen mukaiseen 
paikkaan 
c) Säännöt eivät sano tästä 
mitään. 
 

Oikeat vastaukset ja jut-
tu keskeisistä sääntö-
muutoksista ovat sivul-
la 20. 
 

Teksti: Janne Rissanen  

Tunnetko petankin säännöt? 

Tähän tietovisaan on koottu kysymyksiä petankin 
kansainvälisistä säännöistä ja niiden tuoreimpaan 
versioon vuodelta 2016. Kysymyksissä painottuvat 
ne kohdat, jotka ovat muuttuneet tai ovat uusia sit-
ten edellisen sääntöpäivityksen vuodelta 2011. 
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Vuorossa oli siis tämän ikäluo-
kan vuoden 2018 tärkein kilpailu 
eli taistelu ammunnan ja trippelin 
EM-mitaleista. Mitaleista, joita 
Suomella ei liikaa historiasta ole. 
Suomen joukkue (Antti Pasanen 
(kapteeni), Juuso Vartiainen, 
Niklas Palmqvist ja Elmo Yli-Vai-
nio) olivat saaneet tiedon edus-
tusmahdollisuudesta jo ajoissa 
keväällä. Aikaa päätapahtumaan 
valmistautumiseen oli reilusti ja 
tavoitteena oli hioa joukkue is-
kuun valmentaja Mika Metsä-
Eerolan avustuksella. Joukku-
een delegaattina kisoihin lähti 
Jarkko Pahkala. 
 
Tämä loistava kuusihenkinen 
tiimi lähti reissuun Helsinki-
Vantaalta aikaisin keskiviikko-
aamuna kohti Malagan kenttää, 
josta siirryttiin järjestäjien kyydil-
lä kisapaikalle, jonne matka kesti 
pienen tauon kanssa noin 3 
tuntia. Eli keskiviikkoiltapäivällä 
olimme onnellisesti pelipaikoilla. 
Ennakkoon tiedettiin, että hotel-
lin pitäisi olla hyvä ja pelipaikka 
noin 500 metriä hotellilta ja näin 
todentotta olikin. Puitteet kilpai-
luihin todellakin olivat enemmän 
kuin kunnossa. 
 

Keskiviikko 
 
Sitten vaan muodollisuudet ho-
tellin respassa, syömään ja 
kamat huoneisiin ja innokkaana 
etsimään kisatelttaa, jospa sinne 
pääsisi jo vähän kenttiä testaa-
maan. Saavuttuamme kisateltal-
le totesimme, että ”teltta" oli aika 
hulppean kokoinen (noin 40 m * 
80 m) ja korkeuttakin oli riittä-
västi. Valaistus teltassa oli ensin 
aavistuksen hämärähkö, mutta 
silmän tottuessa valoon niin ihan 
kelvollisesti näki siellä pelata. Ja 
sitten ne kentät. Kentissä oli 
vaalea, kova savimainen pohja, 
jonka päälle oli ajettu 16-32 mm 
sepeliä osittain jopa umpeen, eli 
nyt oli tehty kansainvälisen ta-
son kilpakentät, jotka vaativat 
pelaajilta kovaa teknistä osaa-
mista ja rajatonta itseluottamus-
ta jos meinaa näillä kentillä 
pärjätä. 
 
Halliin oli tehty 23 täysimittaista 
(4 m * 15 m) kenttää, joista kol-
me oli finaalikenttiä. Finaalikent-
tien ympärillä oli katsomot, joista 
kuvasivat pelejä espanjalaiselle 
la liga tv-kanavalle. Kentistä 10 
oli aavistuksen helpomman oloi-
sia kivituhkapintaisia kenttiä, 
joissa ei isompaa kiveäkään niin 
paljon ollut. Näillä kentillä pela-
sivat pääosin juniorit, joiden 

kisat olivat myös samaan ai-
kaan. Kenttiin tutustuttuamme 
totesimme, että ovat haastavat, 
mutta varsin pelattavat ja eten-
kin mielenkiintoiset. Eli aihetta 
epätoivoon ei ollut vaan luotim-
me täysin omaan taitotasoon ja 
tekemiseen tälläkin alustalla. 
Illalla vielä Mika ja Jarkko kävi-
vät vetämässä Antille yhden 
treenisarjan hotellin vieressä 
olevalla sora-alueella seuraavan 
päivän ammuntakisaa silmälläpi-
täen. Antin tekemisessä ei mat-
kan rasitus näkynyt ja Antti 
paukutti rennosti yli 30 tuloksen, 
joten jäimme vesi kielellä odot-
tamaan seuraavan aamun kisaa, 
ties mitä oli luvassa. 
 

Torstai 
 
Antti Pasanen aloitti Suomen 
kisat ammunnan EM-kilpailussa! 
Olimme sopineet, että kaikessa 
mennään tiiminä ja ammunta 
päivällekin oli kaikilla tärkeä 
tehtävä. Antti tekee hyvällä 
fiiliksellä parhaansa. Mika tukee 
ja kannustaa Anttia koutsina 
vieressä. Jarkko kuvaa suorituk-
set suorana liiton face-sivuille ja 
kannustaa minkä pystyy. Juuso, 
Niklas ja Elmo ovat mahdolli-
simman lähellä kilpailupaikkaa 
antamassa tukensa Antille. Eli 
kaikille yhtenäiset asut päälle ja 
tekemään mitä osataan. 
 
Ammunta alkusarja: Antilta ihan 
rentoa tekemistä ja tulos 20 ei 
ollut ehkä ihan sitä mitä Antti 
olisi ansainnut, mutta fiilis hyvä 
ja illalla vielä mahdollisuus jat-
kokarsinnasta jatkoon, mutta 
vaatisi huikean tulosparannuk-
sen aamusta. Ja se sieltä sitten 
tulikin. Antti pamauttaa jatkokar-
sintaan maailmanluokan tulok-
sen 46 ja Suomen ennätys oli 
vain millien osista kiinni. Antti 
tällä tuloksella reilusti jatkoon ja 
lauantaina ollaankin sitten pudo-

Alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut Espanjan 
El Ejidossa Almeriassa 
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tuspeleissä voiton päässä arvo-
kisamitalista. 
 

Perjantai 
 
Trippelin alkusarja: nyt se sitten 
muillakin alkaa kisat. Tehtävän-
jako joukkueessa selvä: joukkue 
pelaa ja Mika koutsaa. Jarkko 
hoitaa asiat toimitsijapöydällä ja 
kuvauksen. Yritetään ottaa hie-
not fiilikset ammuntakisasta mu-
kaan tälle päivälle. Suomi aloitti-
kin hienosti kahdella voitolla 
Tšekistä ja Saksasta. Pojat pää-
sivät tv-kentälle näyttämään tai-
tonsa kotijoukkue Espanjaa vas-
taan, joka oli yksi kilpailun en-
nakkosuosikeista. Joukkue tais-
teli parhaansa mukaan, mutta ei-
vät voineet tällä kertaa parem-
milleen mitään! Swissin viimei-
seltä kierrokselta vielä tappio Is-
raelille. 
 
Swiss 1. kierros 
Suomi - Tsekki 13 – 8 (2-0, 2-3, 
6-3, 6-7, 10-8, 11-8, 13-8) 
Juuso, Niklas, Antti 
 
Swiss 2. kierros 
Suomi - Saksa 13 – 10 (0-2, 0-3, 
0-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-6, 10-6, 10-
10, 12-10, 13-10) 
Juuso, Elmo, Antti 
 
Swiss 3. kierros 
Suomi - Espanja 4 – 13 (0-3, 2-
3, 2-8, 2-9, 2-12, 4-12, 4-13) 
Juuso, Elmo, Antti 
 
Swiss 4. kierros 
Suomi - Israel 9 – 13 (3-0, 3-4, 
3-6, 5-6, 5-9, 6-9, 8-9, 8-12, 9-
12, 9-13) 
Juuso -> Nikke, Elmo, Antti 
 
Lauantai 
 
Sitten olikin vuorossa Antilla 
ammunnan puolivälierä monaco-
laista (Nicolas Riviere Jnr) vas-
taan. Ottelun panoksena voitta-
jalle pääsy neljän parhaan jouk-
koon ja vähintään pronssinen 
arvokisamitali. Antti oli taas jopa 
yllättävän rento ja karkasi mona-
colaiselta jo hyvissä ajoin var-
maan voittoon. Ottelu keskeytet-
tiin ennen snadeja kun monaco-

laisella oli jo mennyt mahdolli-
suus voittoon (35 – 14). Täten 
pääsimme riemuitsemaan suo-
malaisille niin harvinaista arvo-
kisamitalia. Sitten valmistautu-
maan välierään, jossa vastaan 
tuli saksalainen (Pascal Müller), 
jolle niukahko tappio (28 – 40) ja 
palkintona huikea EM-pronssi! 
 
Trippelissä vuorossa poulevaihe, 
josta 2 parasta mestaruuscupiin 
ja loput Cup de Nationsiin. Suo-
mi aloitti hyvin voittamalla hel-
pohkosti Puolan, mutta sen 
jälkeen vastaan asettui tähtiä 
vilisevä ennakkosuosikki Rans-
ka, jolle ei hyvästä yrityksestä 
huolimatta voitu mitään. Poulen 
ratkaisupelissä vastaan tuli 
Tsekki. Pelistä selvä tappio ja tie 
vei Cup de Nationsiin. Cup de 
Nationsin puolivälierässä voitto 
Englannista huippujännittävän 
pelin jälkeen 13 - 12. Välierässä 
vastassa Hollanti, jolle selvä 
tappio ja pronssiset mitalit oli 
tuloksena Cup de Nationsista! 
 
Poule/ 1. peli 
Suomi - Puola 13 – 2 (1-0, 2-0, 
5-0, 6-0, 7-0, 7-2, 8-2, 12-2, 13-
2) 
Juuso, Elmo, Antti 
 
Poule 2. 
Suomi - Ranska 3 – 13 (0-3, 3-3, 
3-4, 3-7, 3-8, 3-9, 3-12, 3-13) 
Juuso -> Niklas, Elmo, Antti 
 
Poule 3. 
Suomi - Tsekki 8 – 13 (0-2, 0-4, 
1-4, 2-4, 2-5, 5-5, 5-7, 5-8, 6-8, 
7-8, 7-10, 8-10, 8-13) 
Elmo -> Juuso, Niklas, Antti 
 
Cup de Nations/ 1/4 finaali 
Suomi - Englanti 13 – 12 (3-0, 3-
4, 3-5, 4-5, 6-5, 7-5, 7-8, 7-11, 9-
11, 9-12, 12-12, 13-12) 
Juuso -> Niklas, Elmo, Antti 
 
CdN/ Semifinaali 
Suomi - Hollanti 4 – 13 (1-0, 1-2, 
1-4, 3-4, 3-7, 4-7, 4-10, 4-13) 
Elmo -> Juuso, Niklas, Antti 
 
Sunnuntaina oli vuorossa väli-
erät ja finaalit sekä palkintojen 
jako! 

Kaikenkaikkiaan hieno arvokil-
pailureissu takana ja tuloksena 
suomella Antin huikea ammun-
nan pronssi ja trippelille Cup de 
Nations pronssi, joka oli tältä 
joukkueelta hieman alakanttiin 
oleva tulos. Järjestelyt sujuivat 
El Ejidossa moitteettomasti ja 
saimme varmasti tuiki tärkeää 
arvokisakokemusta, joka antaa 
pojille hyvät lähtökohdat menes-
tyä jatkossa näissä tapahtumis-
sa ja antaa treeni-intoa jatkoon! 
Video materiaalia joukkueen 
edesottamuksista löytyy Suo-
men Petanque-Liiton facebook-
sivuilta, käykäähän katsomassa! 

 
teksti: Jarkko Pahkala 

kuvat: Mika Metsä-Eerolan 
arkistot  
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Ottelukohtaiset tulokset: 
http://www.cep-
petanque.com/eurocupD-
2018.html 
Facebook: CEP 
 
Helsingin Boule-Yhdistys ry / 
Helsinki Boule / HeBo 
https://hby.sporttisaitti.com/ 
Facebook: Helsinki Boule 
 
Pelaajat: 
Merike Aava 
Päivi Lehtonen-Palmqvist 
Tiia Salo 
Thomas Foussier 
Mikael Gripenberg, kapteeni 
Mikko Kamppuri 
Mika Metsä-Eerola 
Henri Palmqvist 
Villa Punta 
Jyrki Salo 
Anssi Viinikainen 
 
Joukkueenjohtaja: 
Anu Uusio 
 
Helsinki Boulen joukkue oli 
saavuttanut tammikuun Suomen 
Cupin voitolla paikan Eurooppa 
Cupin karsintoihin, jotka pelattiin 
neljällä eri paikkakunnalla, 7 
joukkuetta per paikkakunta.  
Nizzasta, Monacosta, Imperista 
sekä Belgiasta jokaisesta loh-
kosta pääsi 4 joukkuetta jatkoon 
marras-joulukuun vaihteen finaa-

leihin, jotka tultaisiin pelaamaan 
ensi kertaa 16 joukkueen kesken 
neljässä lohkossa. 
 
Italian karsinnoissa HeBon loh-
koon D oli arvottu Puola, Jersey, 
Skotlanti, Ukraina, Wales ja koti-
joukkue Imperia. 
 
Koska pelit olivat Italian Rivieral-
la, päätimme lähteä matkaan 
pari päivää aiemmin lomaile-
maan ennen varsinaista kilpai-
lua. Tiistaina aamuvarhain Finn-
air kuljetti meidät Nizzaan, jossa 
Tallinnasta saapunut Merike jo 
meitä odotti. Seikkailuintoisim-
mat päättivät jatkaa matkaa 
Nizzasta junalla ja mukavuu-
denhaluisimmat hyppäsivät tila-
taksiin. 
 
Mette oli varannut meille loisto-
paikalta hotellin, josta pelipaikal-
le oli kävellen 15 minuuttia, 
lähiruokapaikkoihin 5 minuuttia 
ja rantaankin vain 10. Eli puitteet 
olivat mitä mainioimmat hake-
maan EC-finaalipaikkaa. 
 
Keskiviikkona kävimme otta-
massa tuntumaa halliin, joka oli 
yhdeltä sivulta täysin aukinai-
nen. Onneksi, sillä muuten hal-
lissa olisi paahtunut. Lämpöä 
silti riitti ja Suomen keleihin 
tottuneilla hiki virtasi. Varsinaiset 

pelit alkoivat sitten torstai-ilta-
päivällä. 
 
Pelisysteemi karsinnoissa: 
- 6 singeliä, joista vähintään yksi 
naispelaaja - 2 pistettä voitosta 
- 2 trippeliä, joista vähintään yksi 
sekatrippeli - 5 pistettä voitosta 
- 3 duppelia, joista vähintään 
yksi sekaduppelia - 3 pistettä 
voitosta 
 
Yhteensä 31 pistettä ja koko 
sarjan voittajalle 3 ottelupistettä 
 
Meidän pelit olivat yllä olevassa 
järjestyksessä koko turnauksen 
ajan. Osa joukkueista pelasi 
kenttien rajallisuuden takia eri 
järjestyksessä. 
 
1. kierros 26.7. to ip Skotlanti-
HeBo (0-12,0-22,0-31) 
Jo heti singeleissä huomasim-
me, että Skotlanti oli selkesti 
meitä heikompi joukkue, joten 
mahdollinen turnausjännitys ka-
risi pelaajista heti alkumetreillä. 
Skotlanti oli lähtenyt matkaan-
pienellä 6+1 joukkueella, joten 
pelaajien vaihtokaan ei tullut 
kysymykseen. Olimme tylyjä 
vastustajia ja veimme voitot 
kaikista peleistä, joissa par-
haimmillaan Skotlanti sai 9 
pistettä.  
Näin turnaus alkoi parhaalla 
mahdollisia tavalla ja kun aamul-
la oli huili, lähdimme pelien jäl-
keen nauttimaan Imperian ran-
taelämästä kera lämpimän Väli-
meren. 
 
2. kierros 27.7. pe ap huili 
 
3. kierros 27.7. pe ip Jersey-
HeBo (2-10,2-20,2-29) 
Carrefour PC Jerseystä antoi 
singeleistä paremman vastuksen 
kuin Skotlanti. Voitimme kaikki 
muut singelit paitsi Toto joutui 
taipumaan Jerseyn tulevalle EM- 
singeliedustajalle Markille 10-13.  

EUROOPPA CUPIN KARSINNAT 
26.-29.7.2018, Italia, Imperia 

 
Helsingin Boule-yhdistys – Carrefour Petanque Club (Jersey) 

http://www.cep-petanque.com/eurocupD-2018.html
http://www.cep-petanque.com/eurocupD-2018.html
http://www.cep-petanque.com/eurocupD-2018.html
https://hby.sporttisaitti.com/
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No se oli loppujen lopuksi vain 
pieni kauneusvirhe pisteissä, 
sillä voitimme kaikki trippelit ja 
duppelit, joten kahden pelipäivän 
jälkeen kaksi voittoa kuudesta oli 
mukavasti plakkarissa. 
 
4. kierros 28.7. la ap Puola-
HeBo (8-4,13-9,16-15) 
Lauantaiaamuna oli sitten vas-
tassa hyvin latautunut Puola ja 
pelirupeamasta tulikin todella 
tiukka. Kolme singeleistä päättyi 
13-12, joista Puola vei kaksi. 
Lopuksi Puola vei singelit 4-2, 
joten ensimmäistä kertaa meillä 
oli turnauksessa tilanne, josta 
lähdimme takaa-ajoasemissa 
trippeleihin. Sekatrippeli oli sin-
geleiden tapaan tiukka, joka 
viimeisen kierroksen Puolan 3 
pisteellä meni heille 13-12. Toi-
nen trippeli voitettiin, joten mah-
dollisuus otteluvoittoon vielä oli, 
mutta vaati kaiken kolmen dup-
pelin voittoa. Valitettavasti dup-
peleista voitimme vain kaksi, 
joten Puolalle käytännössä yh-
den pikkupisteen voitto. 
 
5. kierros 28.7. la ip Wales-
HeBo (2-10,2-20,2-29) 
Lounaan jälkeen vastaan asettui 
Wales, joka loppujen lopuksi oli 
meille helppo pala. Muutamassa 
singelissä hieman takkuiltiin, 
mutta voitettiin kuitenkin singelit 
5-1. 
Trippeleissä ei sitten ollutkaan 
enää mitään haastetta vaan 
vietiin ne selvästi 13-6 ja seka-
trippeli jopa fannyllä. Voitto ja 
paikka EC finaaleihin oli jo var-
ma ennen duppeleita, mutta-
CEP:n sääntöjen mukaan kaikki 
pelit piti pelata, joten otettiin 
niistä nopeat voitot; Wales saa-
dessa parhaimmillaan 3 pistettä. 
 
Henri oli järjestänyt meille yllä-
tysbileet finaaleihin pääsyn kun-
niaksi ennen iltaruokailua. Varat-
tuna oli hotellin kattokerroksesta 
mukava terassi, jossa nautimme 
yhdessäolosta. Yhdessäolon jäl-
keen kaikkien maiden opas Hen-
ri kierrätti vielä meitä vanhassa 
kaupungissa ennen kuin maitta-
va illallinen vanhassa kaupun-
gissa päätti päivän. 

6. kierros 29.7. su ap Ukraina-
HeBo (0-12,0-22,0-31) 
Aamulla ei näkynyt jälkeäkään 
siitä, että olisimme varmistaneet 
EC-finaalipaikan. Pelaajat jak-
soivat pelata omalla tasollaan, 
joten Ukrainalla ei ollut mitään 
jakoa peleissä ja veimme ne 
tylysti puhtaalla pelillä...okey, 
yksi duppeli peli päättyi 13-12 
kapteenin halutessa pelata pitkä 
kaavan mukaan, mutta siitäkin 
jaksoimme puristaa voiton. 
 
7. kierros 29.7. su ip Imperia, 
Italia-HeBo (8-4,18-4,27-4) 
Peliin kotijoukkuetta vastaan oli 
sitten enemmän tunkua kuin 
yhteenkään peliin koko turnauk-
sesta eli kaikki halusivat pelata 
Diegoa ja entistä maailmanmes-
taria vastaan. Pettymys oli suuri, 
kun Diego ei tullutkaan paikal-
le....Italiakin oli tietty jo varmis-
tanut paikkansa finaaleihin, joten 
häntä ei tarvittu. Vaikkakin Eu-
roopan liiton edustajalta saadun 

tiedon mukaan Italia oli epäluu-
loisena ennakkoon kysynyt 
'?miten käy, jos häviämme Suo-
melle??' 
Pelasimme loistavat singelit, 
joista veimme kaksi. Mainitta-
koon, että Ville pelasi loistavan 
pelin Donato Goffredoa vastaan. 
Tilanne oli 8-8, josta yhdellä 
reijällä mestari kuritti ja meni 
menojaan. Lisäksi Anssi voitti 
13-12 Frederick Sciortinon, joten 
emme aivan tyhjin käsin lähte-
nee tästä otteluparista, vaikka 
loppupeleissä turpiin tulikin. 
 
Pelin jälkeen nautimme Imperian 
järjestämästä rennosta banketis-
ta ja osa jaksoi matkata vielä 
Imperian yöhön. Maanantaina 
aamuna odottivat uudet seikkai-
lut Nizzassa ja Monacossa, 
mutta niistä sitten jossain muus-
sa forumissa kuin täällä ;-) 
 
Onnittelut kaikille Imperiassa ol-
leille EC-finaalipaikasta! 
 

Teksti: HeBo 
Kuvat: HeBon arkisto  

Helsingin Boule-yhdistys – San Giacomo (Italia) 
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http://www.cep-
petanque.com/eurocup.html 
Facebook: CEP 
 
Helsingin Boule-Yhdistys ry / 
Helsinki Boule / HeBo 
https://hby.sporttisaitti.com/ 
Facebook: Helsinki Boule 
 
Pelaajat: 
Merike Aava 
Päivi Lehtonen-Palmqvist 
Thomas Foussier 
Juha Kulmala 
Mika Metsä-Eerola,kapteeni 
Henri Palmqvist 
Villa Punta 
Anssi Viinikainen 
 
Joukkueenjohtaja: 
Anu Uusio 
 
Helsinki Boulen joukkue oli 
saavuttanut Eurooppa Cupin 16 
parhaan Eurooppalaisen seura-
joukkueen finaalipaikan tammi-
kuun Suomen Cupin ja heinä-
kuun Italian 7 joukkueen karsin-
tajohkon kautta. 
 
Matkaan kansainvälinen joukkue 
lähti Euroopan eri suunnilta. 
Isoin jengi matkusti 29.11. tors-
taina Ranskan mellakoinnista 

välittämättä Pariisiin lentäen ja 
sieltä TGV junalla Angoulemeen.  
Varoituksista huolimatta, matka 
sujui joustavasti. Ranskan vah-
vistuksemme Toto Foussier oli 
lähtenyt jo aiemmin poimimaan 
kyytiin vanhempansa meitä 
kannustamaan.  
 
Lentäjäihmeemme Kulmalan Ju-
ha kiisi paikalle Lontoosta ja 
Viron vahvistuksemme Merike 
Aava lenteli Amsterdamin kaut-
ta, josta seurauksena matka-
laukku saapui perille vasta en-
nen nukkumaan menoa. 
 
Kun kaikki olivat saapuneet 
kisakaupunkiin, menimme tes-
taamaan hallille kenttiä sekä 
tutustumaan vastustajiin pieni-
muotoisessa Tervetulotilaisuu-
dessa. Pelipaikaksi osoittau-
tuikaksi isoa hallia, jossa mo-
lemmilla puolilla oli 32 kenttää. 
Valitettavasti aamulla saimme 
karvaisevasti kokea, että halli, 
jossa pelasimme ensimmäiset 
pelit Luxemburgia vastaan, ei 
suinkaan oltu lämmitetty ja vain 
ns. isot nimet pelasivat lämmite-
tyllä puolella. Pelien piti alkaa 
ohjelman mukaan 8.15, mutta 
alussa olleet pienet avajaismuo-

dollisuudet venyttivät alkua puo-
lella tunnilla. 
 
16 joukkuetta oli alkukarsintojen 
(johon osallistui 28 joukkuetta) 
jälkeen kaavoitettu niin, että 
meidän lohkossa pelasivat Lu-
xemburg, Monaco ja Slovakia 
ko. ottelujärjestyksessä. 
 
Alkulohkot pelattiin järjestykses-
sä: singelit, trippelit ja duppelit. 
Jatkopeleissä: singelit, duppelit, 
trippelit. 
- 6 singeliä - vähintään 1 nainen, 
2 pistettä voitosta 
- 3 duppelia - 1 seka, 3 pistettä 
voitosta 
- 2 trippeliä - 1 seka, 5 pistettä 
voitosta 
 
Maksimissaan siis 31 pistettä ja 
koko pelisarjan voittaja sai 3 
otteluvoittopistettä. 
 
30.11. pe ap HeBo-Luxemburg 
(6-6,11-11,11-20) 
Oltiin etukäteen juteltu, että peli 
Luxeja vastaan tulee olemaan 
meidän ns. pääpeli alkulohkos-
sa. Tiedettiin, että Monaco on 
kova ja Slovakia lohkon heikoin, 
joten voittamalla Luxit, oli mah-
dollisuus päästä Mestaruus 
Cupiin, johon lohkon kaksi pa-
rasta pääsi. Lohkon 3. ja 4. 
menisivät pelaamaan Fed Cupin 
voitosta. 
 
Aloitimme pelit kylmän hallin 
puolella, jossa ilman lisävaate-
kerrosta ei pystynyt pelaamaan. 
Hienosti pelasimme tasan singe-
lit, joiden jälkeen näki, että Luxit 
olivat odottaneet hieman hel-
pompaa vastusta. Kun sitten 
haastoimme myös trippeleissä, 
jossa Mette, Anssi ja Toma 
hienosti voittivat Luxit 13-3, oli 
tilanne tasan myös trippeleiden 
jälkeen. Valitettavasti duppelit 
eivät sitten kulkeneet samaan 
malliin vaan Luxit veivät ne 

EUROOPPA CUPIN FINAALIT 
30.11. - 2.12.2018, Ranska, Saint-Yrieix-sur-Charente 

Helsingin Boule-yhdistys – BP Riganelli (Luxemburg) 

http://www.cep-petanque.com/eurocup.html
http://www.cep-petanque.com/eurocup.html
https://hby.sporttisaitti.com/
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puhtaasti 3-0, joten kiireellä lou-
nastelttaan syömään ja keskit-
tymään Monaco-otteluun. 
 
30.11. pe ip HeBo-Monaco (2-
10,7-15,10-21) 
Pikalounaan jälkeen kiirehdim-
me pelaamaan Monacoa vas-
taan. Pääsimme yllätys, yllätys 
lämpimälle puolelle, jossa olikin 
myös yleisöä pääkatsomoissa 
sekä ahtailla käytävillä yleisöä 
välillä liiankin kanssa. Henri ja 
Toto pääsivät pelaamaan dup-
pelin pääkatsomoon ja näyttivät 
kaikille, miten kova joukkue 
olemme... voitto hienosti duppe-
lista 13-11. Valitettavasti se ei 
riittänyt, että otimme jokaiselta 
kierrokselta yhden voiton, mutta 
yllätys oli myös Monacolle, että 
eivät lyöneet meitä kahden kier-
roksen jälkeen. Monacon koutsi 
kävi seuraavien pelien aikana 
kyselemässä, miten meillä me-
nee....niin se englanninkielikin 
sieltä sitten löytyi ranskankieli-
sen alkupsyykkien jälkeen ;-) 
 
1.12. la ap HeBo-Slovakia (10-
2,10-12,16-15) 
Lauantaina alunperin lohkon hei-
koimmaksi joukkueeksi laskettu 
porukka kohdattiin ensin singe-
leissä kylmässä hallissa. Viisi 
voittoa hienosti meille jopa kol-
mella 13-3 voitolla. 
 
Tämän jälkeen CEP teki päätök-
sen, että jatkopelit pelataan vain 
lämpimässä hallissa, jossa oli 
tilaa 32:lle yhtäaikaiselle pelille. 
Trippeleissä otimme hieman 
riskiä kokoonpanojen suhteen ja 
valitettavasti riski toteutui eli 
takkiin tuli molemmissa trippe-
leissä vaihdosta huolimatta. Pai-
neet oli sitten kolmessa duppe-
lissa, josta piti voittaa kaksi. 
Näinhän siinä sitten kävi... tosin 
Merike ja Ville ottivat niukasti 13-
12 voiton eli voitto olisi voinut 
kääntyä myös Slovakialle. 
 
No, tiedossa oli, että jos voite-
taan, pelataan iltapäivällä Puo-
laa vastaan ja tappiolla vastassa 
häviäjä ottelusta Sveitsi/Norja. 
Lounastauko ja keskittymään 
Puola-peliin. 

Fed Cup: 
1.12. la ip 1/4 finaali HeBo-
Puola (10-2,16-2,16-2) 
Aloitimme pelit Puolaan vastaan 
erinomaisilla singelipeleillä muis-
taen, että heinäkuun Italian Im-
perissa karsinnoissa hävisimme 
Puolalle 16-15. Jatkopeleissä 
seuraavana oli vuorossa duppe-
lit, joista otimme kaikista hienot 
voitot. 
Tilanteessa 16-2 trippeleitä ei 
tarvinnut enää pelata Puolan 
vastustuksesta huolimatta. Toki 
ymmärtää, että kun tulee Rans-
kaan pelaamaan, niin mielellään 
pelaisi kaikki pelit. 
No, me halusimme keskittymään 
tärkeään aamun välierään, joten 
ilmoitimme, että emme halua 
enää pelata ko. päivän aikana ja 
pelit jatkuivat aamulla 8.30. Vas-
tustaja oli tuossa vaiheessa vielä 
epäselvä. 
 
2.12. su ap välierä HeBo-Norja 
(4-8,7-14,17-14) 
Norjan petankkitaso on viime 
vuosien aikana kasvanut hui-
masti eli takana on ne vuodet, 
jolloin he eivät saaneet joukkuet-
ta edes PM-kilpailuihin. Norjan 
nuori neitonen on jo kiinnittänyt 
huomion itseensä mm. voitta-
malla lähes Saviglianon EM 
singeleistä mestari Ranskan. 
Meidänkin pelaajiin neitokainen 
vaikutti niin, että joukkueenjohta-
jalta tultiin pyytämään, että sais-
ko pelata viereisellä kentällä 
naispelien kanssa :-D  
 
Norja oli just niin kova kuin 
ennakkoon uskoimme eli veivät 

singelit 4-2. Duppelit kun hävit-
tiin 2-1, niin olimme molempien 
trippeleiden pakkovoittojen 
edessä. Hienot pelit saimme ai-
kaiseksi ja Norjan alkupelien 
voittojen jälkeen, oli heille yllä-
tys, että matkasimme Fed Cupin 
finaaleihin. Näitä pelejä löytyy 
muuten petanque.no FB:ssä! 
 
2.12. su ip finaali HeBo-Hol-
lanti (4-8,7-14,7-19) 
Telttalounaan jälkeen meille 
infottiin, missä Fed Cupin finaali 
pelataan...ei tietenkään lähellä 
Mestaruus Cupin finaaleja, jotta 
emme niitä häiritse. Ennen kaik-
kien finaalistien esittelyä Rans-
kan TV:n edessä, meille kuiten-
kin ilmoitettiin taasen uudet 
kentät. No, normaalia säätämis-
sä näissä arvokisoissa, joten 
mielellämme mentiin kentille, 
jossa olimme juuri hakanneet 
Norjan. Hienojen alkuseremoni-
oiden jälkeen, pelit alkoivat 
taasen singeleillä ja lopputulok-
sena sama kuin Norjaa vastaan: 
2-4 Hollannille. 
Myös duppelit menivät samalla 
kaavalla, joten psyykkaus trippe-
leihin oli valmis. Valitettavasti 
sekatrippeli ei lähtenyt kulke-
maan ja ennen kuin ehdimme 
vaihtaa, peli oli jo ohi ja tämän 
myötä myös kultamitalit Fed 
Cupissa. No, joka tapauksessa 
historiallinen Fed Cupin hopea 
HeBolle ja HeBon vuoden 2018 
menestystarina sai jatkoa! 
 
Kiitokset kaikille Eurooppa Cu-
pissa mukana olleille! 

Teksti ja kuvat: HeBo  
 
Helsingin Boule-yhdistys – Les Cailloux Club de petanque (Hollanti) 
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Uusimmat petankin kansainväli-
set säännöt sisältävät joukon, 
jos nyt ei merkittäviä, niin aina-
kin merkille pantavia muutoksia 
edelliseen v. 2011 sääntöpäivi-
tykseen verrattuna. Poimintoja 
näistä muutoksista käsitellään 
seuraavassa. Sääntöpäivitys on 
julkaistu SP-L:n sivustolla 
https://www.petanquefinland.co
m/liitto/saannot/. 
 
Aikarajoitteiset pelit ovat nyt 
tulleet maininnanomaisina täy-
dennyksinä kansainvälisiin sään-
töihin (pykälissä 5, 7, 19, 32, 
33). Sen lisäksi on julkaistu 
erilliset aikarajoitteisten pelien 
säännöt, myös suomeksi. 
 
Kolmannessa pykälässä hyväk-
sytyn maalipallon ominaisuuksia 
on täydennetty maininnalla, että 
painon tulee olla 10–18 gram-
maa. 
 
Viides pykälä on muuttunut pal-
jon otsikkoa (Pelialue ja alusta) 
myöten. Pelikenttien ja pelialuei-
den käsitteitä on selvennetty, 
mikä johtunee osittain aikarajoit-
teisten pelien mukaantulosta. 
 
Pelin aloitusta koskevassa pykä-
lässä 6 on runsaasti muutoksia: 
Maahan piirretyn heittoympyrän 
koosta todetaan kokorajojen 35-
50 cm lisäksi se, että kaikkien 
pelaajien molempien jalkojen on 
mahduttava siihen kokonaan. 
Maalipallon kolme heittoyritystä 
ovat historiaa, ja kaikissa peli-
muodoissa yrityksiä on vain yksi. 
Epäonnistuneen heittoyrityksen 
jälkeen vastustaja laittaa maali-
pallon paikalleen, mikä todella-
kin tarkoittaa maahan laittamista 
eikä esimerkiksi maahan pudot-
tamista golfpallon tapaan. Häm-
mennystä on herättänyt se, kun 
säännöt eivät tässä yhteydessä 
mainitse suoraan, mitä tapahtuu, 
jos vastustajajoukkue ei laita-
kaan maalipalloa sääntöjen 
mukaiseen paikkaan (eikä 

myöskään pykälässä 7, jossa 
viitataan samaan asiaan). Tä-
män asian voi ratkaista pykälän 
35 (Rangaistukset) nojalla siten, 
että rikkeestä annetaan varoitus 
ja maalipallon laittovuoro kuiten-
kin säilyy, koska säännöissä ei 
ole erillistä mainintaa vuoron 
vaihtumisesta. Huomionarvoinen 
on myös maininta, ”jos pelaaja 
nostaa heittoympyrän paikal-
taan, kun kuulia on vielä pelaa-
matta, heittoympyrä laitetaan 
takaisin paikalleen, mutta vain 
vastustaja saa pelata omat 
kuulansa.” 
 
Maalipallon heittopituuksia ei 
pykälässä 7 enää määritellä 
nuorempien pelaajien osalta 
yhtä tarkasti kuin ennen, vaan 
todetaan vain, että voidaan 
käyttää lyhyempiä etäisyyksiä. 
Heittoympyrän sijainnista tode-
taan sen lisäksi, että sen on 
oltava vähintään yhden metrin 
päässä kaikista esteistä, myös 
se, että sen on sijaittava vähin-
tään kahden metrin päässä 
toisessa käytössä olevasta 
heittoympyrästä. Ahtaissa olois-
sa tästä jouduttaneen käytän-
nössä tinkimään, mutta ulkope-
leissä täysimittaisilla kentillä 
tämä on ihan huomionarvoinen 
seikka. 
 
Entisten sääntöjen pykälä 10a 
on muuttunut pykäläksi 11, ja 
sitä seuraavien pykälien nume-
rointi on muuttunut niin, että 
sääntöpykäliä on nyt 41. Pykä-
län 24 (entinen 23) nimi (Sääntö-
jen vastaisesti heitetyt kuulat) ja 
sisältö muuttunut. 
 
Poistettuja kuulia koskevaa 
pykälää 27 on täydennetty mai-
ninnalla: ”Jos pelaaja nostaa 
kuulansa pelialueelta silloin, kun 
hänen joukkuetovereillaan on 
vielä kuulia heittämättä, näitä 
kuulia ei saa enää heittää.” 
Rangaistuksia käsittelevää pykä-
lää 35 on täydennetty määritte-

lemällä, minkä värisiä kortteja 
tuomari voi milloinkin näyttää pe-
laajalle tai joukkueelle eri tilan-
teissa erilaisten sääntörikkomus-
ten merkiksi. 
 
Pukeutumisesta todetaan pykä-
lässä 39 nykyään näin: ”Jokai-
sen pelaajan tulee olla oikein 
pukeutunut. Erityisesti on kiellet-
tyä pelata yläosa paljaana, ja 
turvallisuussyistä on käytettävä 
peittäviä kenkiä, jotka suojaavat 
varpaita ja kantapäitä.” Toisin 
sanoen pukeutumissääntöjen 
henki on muuttunut. Enää ei 
viitata mitenkään petankin ”her-
raskaisiin” pukeutumisperintei-
siin, vaan pelaajien turvallisuus 
on etusijalla. Ajan henkeä ku-
vastavat myös matkapuhelinten 
käytön ja tupakoinnin (sähkötu-
pakka mukaan lukien) kieltämi-
nen pelin aikana. 
 

Teksti: Janne Rissanen  

Keskeisiä sääntömuutoksia 

 

Sääntötietovisan oikeat  
vastaukset sekä 

sääntöpykälät, joissa kyseisiä 
asioita käsitellään: 

 
1 c – 3§,   2 a, d – 6§,   3 b – 27§, 
4 b – 35§,   5 b – 39§,   6 a – 16§, 

7 a – 6§,   8 a – 6§,   9 a – 20§, 
10 b – 35§ kohta 1,  
11b – 6§, 7§, 35§ 

 
 
 

Kaikki oikein?  
Ohhoh, taidat olla oikein 

sääntöguru, tai onnittelen, että 
olet tutustunut sääntöihin ennen 

testiä, tai sitten vain narraat. 
 
 

 

Yksi tai kaksi ohilaukausta – 
hyvin on homma hallussa. 

Tuomarihommiin! 
 

 
 

Kolme pummia tai enemmän – 
olisiko sakkokierroksena hyvä 

tutustua sääntöihin tarkemmin? 
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30 kesää tamperelaista sarjatoimintaa 

Kooveen petanque-jaosto on vuodesta 1989 alkaen järjestänyt Tampereella petanquen kesäsarjoja. 
Sarjan nimi on välillä vaihtunut sponsorin vaihtuessa: TSOP-liiga -> Käpyliiga -> Linkosuo Petankki-
liiga 
 
Joukkuemäärät olivat suurimmillaan 1990-luvulla (esim. 1992 osallistui 66 joukkuetta). 
Kesän 2018 sarjaan osallistui 36 joukkuetta kahdella eri sarjatasolla. 
 
Firmajoukkueet ovat pelanneet omaa sarjaansa varsinaisen kesäliigan ohessa. 
 
Myös firmajoukkueiden määrät ovat pudonneet 1990-luvun huippuvuosista (esim. 1995 osallistui 23 
joukkuetta). Vuonna 2018 oli 5 firmajoukkuetta. 
 

Linkosuo Petankkiliigan 
2018 voittajajoukkue 
Lokomo. 
Kuvassa vasemmalta: 
Rauno Käpynen 
Reijo Taka-Eilola 
Matti Vasama 
Tuula Hallikainen 
Matti Lehtimäki 
Timo Salminen 

Tampereen Sähkölaitoksen 
joukkue (vas. Kari Lehtinen, 

Heikki Parkkinen ja 
Jari Haapanen) voitti 

kesän 2018 firmasarjan. 
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Näin vuodet kuluivat ja Petankis-
tilla oli edessä 50-vuotissynty-
mäpäivät. 
 
Lapset Matti ja Maija olivat jo 
muuttaneet pois kotoa. He olivat 
vaimon  Fanny os. Karo kanssa 
kahdestaan. Kaikkihan nykyään 
eroavat, mutta eivät he. Heitä 
yhdisti kaiken muun lisäksi 
tietenkin petankki, tuo ainoa 
oikea laji. Ja mikäpä voisi avio-
paria paremmin yhdistää kun 
molemmat olivat jaloja ja hienoja 
ihmisiä eli petankin pelaajia. 
 
Pieni pettymys oli, että lapsista 
ei tullut koskaan oikeita aktiivipe-
laajia. Kyllähän vanhemmat 
Matti-pojan kanssa petankkia 
pelasivat miltei viikoittain ja 
tytärkin Maija oli usein mukana, 
mutta muutoin eivät lapset sitä 
parhainta ja hienointa lajia ikävä 
kyllä harrastaneet. No, hyvä 
näinkin, Petankisti ja rouva sen 
sijaan olivat yhä aktiiveja. 
 
No, siitä Petankisti oli kuitenkin 
onnellinen, että lapset eivät ikinä 
sortuneet mihinkään kamaliin 
lajeihin kuten jäätappeluun tai 
potkupalloon nyrkkitappelusta 
nyt puhumattakaan. Joitakin 
nuoruuden kokeiluja oli ollut, 
mutta siihen se oli onneksi jää-
nyt. Järki oli voittanut kaikki 
moiset haihatukset. Siksipä 
lapset olivatkin terveitä ja hyvin 
voivia. Kun ei terveyttään vaa-
ranna kaiken maailman hömpö-
tyksillä niin pysyy terveenä. 
 
Syntymäpäivävastaanotto oli 
tulossa. Sitä ruvettiin suunnitte-
lemaan. Kovin isoa porukkaa ei 
tulisi, mutta kymmeniä kuitenkin 
eli suunniteltavaa oli. 
 
Kaiken tarjoilun ja ohjelman 
täytyisi tietysti liittyä petankkiin. 
Alkuruokana olisi pallon muo-
toon tehty vihersalaatti yhden 
pyöreän kirsikkatomaatin kera eli 
ihan kuin petankkikuula ja snadi. 
Pääruoan kanssa olisi pyöreitä 

pariisinperunoita ihan kuin sna-
deja. Tämä Petankisti keksi heti. 
Mitä olisi niiden kanssa vaati 
enemmän miettimistä. Sitä Pe-
tankisti pohti pitkään. Mutta 
sitten hän keksi että petankki-
kuulahan siinäkin voisi olla. 
Tulisi olemaan juuri kuulan 
kokoinen täytetty lihapulla. Kun 
pitää huomioida kaiken maail-
man vegaanit, laktoosi-intole-
rantit, gluteenittomat, allergikot  
yms. niin täytyi ruoista toki olla 
vaihtoehto näille ravintovammai-
sillekin. Jälkiruokana olisi pe-
tankkikuulan kokoinen ja näköi-
nen pyöreä jäätelö. Ja niin leipä 
– no tietenkin pyöreä oikean 
kokoinen sämpylä. Tuttu leipo-
mo pystyisi niitä tekemään tila-
uksesta. Keittoa ei ollut koska 
sihen ei saanut mitään yhteyttä 
petankkiin. 
 
Juomana olisi ainakin petankki-
juomaa pastista ja varmaan 
kahvin kanssa voisi olla petank-
kijuomaa calvadosta. Jotain vii-
niäkin varmaan olisi, mutta niihin 
ei löytynyt mitään petankkiaihet-
ta eli olisivat vain pakkopullaa 
tarjoilussa. Mitään oikeaa ni-
menomaan petankkiviiniä ei 
löytynyt yleisessä myynnissä 
vaikka jotain googlaamalla löy-
tyikin. Ei mutta, etiketithän voisi 
nekin itse viineihin tehdä eli 
sekin hoituisi jotenkuten, keksi 
Petankisti. 
 
Musiikin suhteen maailmalla oli 
tehty joitakin petankkiaiheisia 
kappaleita, mutta paljoa ei löyty-
nyt. Jokunen voitaisiin ehkä 
soittaa, mutta muuten ei musii-
kista välitetty. Elokuviahan oli 
tehty, mutta niiden esittäminen 
ei syntymäpäiviin sopinut. Kuuli-
en kolina tietysti sopisi musiikik-
si, mutta ehkä kaikki eivät pitäisi. 
 
Kaiken koristelun tuli tietysti 
myös liittyä petankkiin. Lautaslii-
na, pöytäliinat ym. täytyi tieten-
kin myös olla petankkiaiheisia. 
Tilaamaahan niitä joutuisi, koska 

valmiina juuri ollut, mutta kyllä-
hän niitä rahalla saisi. Ja eivät 
erityispainatukset kuitenkaan 
mahdottomia maksaisi. 
 
Veitset, haarukat, lusikat – no 
niihin ei petankkiaihetta oikein 
helpolla saanut. Ei sekään ihan 
mahdotonta olisi, mutta turhan 
hankalaksi ja kalliiksi menisi. 
Lasit, lautaset, kahvikupit ym. 
olisi hyvä myös olla petankkiai-
heisia mahdollisuuksien mu-
kaan. Koska niitä kuitenkin tar-
vittaisiin kymmeniä päätti Petan-
kisti hieman pitkin hampain että 
petankkikuvitusta ei niihin kaik-
kiin hankittaisi tilausastioilla 
vaan ravintolan astiat saisivat 
riittää. Joutuisi ostamaan kym-
menittäin ja jatkokäyttöä noin 
isolla määrällä ei usein olisi. 
Lautasilta syötiin eli mitään 
tarraa tai liukenevaa kuvaa ei 
niihin oikein voinut laittaa. Kah-
vikuppeihin ja isompiin laseihin 
löytyi sentään ratkaisu. Vesiliu-
koinen irtokuva, joka pesussa 
poistuisi, mutta kestäisi kuitenkin 
kahvinjuonnin lämmön, olisi rat-
kaisu. Ja niin, ei hän teenjuojia 
syrjinyt, teekupeille sama. 
 
Paljon oli pohdittavaa ja suunni-
teltavaa koska luonnollisesti 
petankin tuli olla mahdollisuuksi-
en mukaan kaikessa läsnä. 
 
Joitakin ilmapalloja voisi olla 
koristuksena ja niissä kaikissa 
tietenkin petankkiaihe. Petankki-
kuulia tulisi tietysti näkyä kaikki-
alla. Styroksipallotkin riittivät 
suureksi osaksi, mutta muutama 
oikea kuulakin pitäisi toki olla 
esillä. Ainakin yksi tosi iso pe-
tankkikuula ainakin metrin hal-
kaisijalla pitäisi kuulua koristuk-
siin, jotta näkyisi varmasti kaikil-
le. 
 
Kyllä siitä hyvä tulisi kun oikein 
suunnittelee ja miettii, tuumaili 
Petankisti.  
 

Petankistin syntymäpäivät 
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Näin sitten koitti syntymäpäivä. 
Petankisti oli pukeutunut pukuun 
ja kravattiin, mutta ihan tavalli-
nen pikkutakki ei ollut kelvannut. 
Täytyi pikkutakkiinkin saada 
petankkikuulan kuvia, jotta olisi 
hänelle sopiva. Sitä samaa 
pikkutakkia voisi myöhemminkin 
käyttää. Fanny-rouvalla se si-
jaan oli ihan normaali juhla-asu.  
 
Kaikkialla juhlapaikalla oli täten 
suunnitelmien mukaisesti esillä 
petankki.  
 
Vieraita tulisi viitisenkymmentä. 
Olisi petankin pelaajia, sukulai-
sia, työtovereita, vanhoja ystäviä 
ym.   Vieraita alkoi saapumaan 
ja kättely alkoi. Jotkut onnittelivat 
lyhyesti ja jotkut pitivät pienen 
puheen. 
 
Näin sitten Petankisti oli viisi-
kymppinen kun edellisenä päi-
vänä oli ollut nelissä kymmenis-
sä. Seuraavana päivänä hän 
olisi jo yli viisikymppisenä jo 
lähes kuusikymppinen. Niin sitä 
vanhennutaan parissa päivässä 
20 vuotta. 
 
Vielä melko nuoret lapset tulivat 
seuralaisensa kanssa. Poika tuli 
tyttöystävänsä kanssa ja tytär 
poikaystävänsä kanssa. Ei toi-
sinpäin eli eivät olleet siis kum-
pikaan muodikkaasti lesbo eikä 
homo, mihin Petankisti oli ihan 
tyytyväinen vaikka olikin ihan 
avarakatseinen. Eihän se edes 
todella tärkeään asiaan petank-
kiin mitenkään liittynyt. 
 
Jos/kun lapsenlapsia rupeaisi 
tulemaan niin ehkä niistä jonkun 
voisi valmentaa petankin huipul-
le, haaveili Petankisti. Omien 
lasten peli-into kun ei ollut niin 
pitkälle riittänyt. Eikä Petankisti 
itsekään ihan huippupelaaja ol-
lut. 
 
Alkujuoman oli vedellä laimen-
nettua pastista (petankkijuomaa 
totta kai). Kuohuviiniä ja samp-
panjaa kun ei petankkijuomaksi 
mielletä niin ne eivät tulleet 
kysymykseen.. 
 

Kun kaikki vieraat olivat saapu-
neet, oli vuorossa Petankistin 
suvun vanhimman pitämä puhe. 
Ei Petankisti ollut puhetta kai-
vannut, mutta pitihän sekin 
kestää. Ei siinä kuitenkaan 
montaa minuuttia mennyt. Yleis-
tä tarinaa siinä puheessa ja eipä 
paljoa jäänyt mieleen. 
 
Lahjojakin tuli kaikenlaista tava-
raa. Petankistillahan oli toki 
kuulia ennestään, mutta yhdet 
tilauskuulat kalleinta mahdollista 
laatua hän sai ja tietenkin oikeaa 
kokoa ja painoa. 
 
Ruokailu alkoi ja niin tuli tämä 
petankkiaiheinen ateria tuli 
syötyä. Olisihan syntymäpäivillä 
kahvikin riittänyt, mutta oli nyt 
kuitenkin kunnon ateria. Kahvin 
kanssa ruokailun jälkeen oli 
sitten petankkijuomaa calvados-
ta. 
 
Valta-osa vieraista oli oikein 
kunnon väkeä. No, Petankistin 
näälä eli vaimon veli oli kyllä 
aikoinaan harrastanut potkupal-
loilua, mutta oli muutaman 
vammautumisen jälkeen lopet-
tanut. Jokunen muukin harrasti 
jonkin sortin terveyden vaaran-
tamista ja yhä vielä. Kyllähän 
Petankisti tämän tiesi ja heitäkin 
koitti ymmärtää. Hän oli kuiten-
kin aika suvaitsevainen. Jos joku 
ehdoin tahdoin haluaa tervey-
tensä vaarantaa, niin se oli 
kuitenkin kunkin oma asia. Moi-
sesta tyhmyydestä kuitenkin 

sakotetaan terveysongelmilla eli 
syyttäköön vain itseään. 
 
Ensimmäisen luokan ihmiset 
olivat luonnollisesti petankin 
pelaajat. Kakkosluokkaan kuu-
luivat ne jotka eivät terveyttään 
vaaranna millään turhuuksilla. 
Kolmannen luokan ihmisiä olivat 
sitten kaiken maailman potkupal-
loilijat, jäätappelijat ynnä muut 
terveyden vaarantamisen eli 
urheilun harrastajat. Varsinaiset 
ammattiurheilijat tietenkin petan-
kin ammattilaisia lukuun ottamat-
ta olivat sitten jo neljännen 
luokan kansalaisia eli ihan alinta 
luokkaa. Yksikään Petankistin 
syntymäpäivävieraista ei onnek-
si ollut tuota alinta kastia. 
 
Ateria syötiin ja syntymäpäivät 
jatkuivat vapaalla seurustelulla. 
Mitään erityistä ohjelmaa ei ollut. 
Jos paikalle olisi saatu petankki-
rata olisi siitä toki saatu synty-
mäpäiväpeli tai pelejä. Yhdenkin 
petankkiradan rakentaminen tila-
päisesti ravintolaan olisi ollut 
ikävä kyllä aika hankalaa. Sekin 
oli ollut harkinnassa. 
 
Näin juhlat etenivät loppuaan 
kohti ja vieraat alkoivat poistu-
maan. Petankisti ja vaimo lähti-
vät viimeisinä. Syntymäpäivät oli 
täten vietetty. 
 

Teksti ja piirros: S. Koriste 
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Vaakasuoraan 
1. YT kultaa 2018     
5. ST pronssia, N SM-sarja 
pronssia, VT kultaa 2018 
9. Täplä 
11. Aina 
15. Juutalaisen mystiikan valta-
virtaus 
17. Ex-finnair 
18. Kalanpyydykset 
19. Haaraumat 
22. Lemmenjumala 
23. Petankkituomarin päätehtä-
vä? 
24. Tuttu verbi 
27. Masterson 
28. Usein narutettu 
31. Petankkiperheen jäsenet 
33. Afrikan maa, joka ei kuulu 
kansainväliseen petankkiliittoon 
35. Esitys 
36. Alue saksassa 
38. Kreikkalainen tarusankari 

39. Eskimo 
40. Teatteri 
42. Tietotoimisto 
43. 13, on tärkeä sellainen meil-
le  
44. Papukaija 
46. Pääkaupunki Aasiassa 
48. Kuulan heitossa 
50. Hoitola 
51. Arabikevään seuraus mo-
nessa paikassa 
52. Energiayhtiö 
53. Kirjanpidollinen 
54. Armeijan alue 
 

 
 

Pystysuoraan 

1. Petankkiheitossa esiintyvä 
2. Ruotsin kunta 
3. Tämän kaimoilla ei ole ainut-
takaan SM-mitalia 
4. Vaimon veli 
5. Pitkäaikainen presidentti 
6. Uhkavaatimus 
7. Punoksessa 
8. Ulkomaalainen naisen etunimi 
10. Kierrenuotat 
12. Luukala 
13. Taistelujärjestö Kyproksella 
14. Eniten SM-mitaleja omaava 
mies kaimoineen 
16. Keskiajan keisarikunta 
20. Säveltäjämestari vaimoineen 
21. Tilavuudet 
23. Zetterling 
25. N SM-sarja hopeaa 2018 
26. Kylä Lapissa 
29. Deklinaatio  
30. Vaikerrus 
32. SD kultaa, ND kultaa, NT 
pronssia, N SM-sarja hopeaa 
2018 kaimoineen 
34. Valtameri 
37. Jääpeite 
39. Afrikkalaiset 
41. Lätkäseura 
43. Aasian maa, joka ei enää 
kuulu kansainvälisiin liittoihin 
2018 
45. Dopingaineet 
47. Etelävaltioiden menestyksel-
lisin kenraali Yhdysvaltain sisäl-
lissodassa 
48. Ford-malli 
49. Filmin herkkyysluku 
 
 
 

PETANKKIRISTIKKO 
laatija: Esko Riste 

 

 

Ristikon ratkaisu löytyy 

sivulta 9. 


