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  SM-kisaviikko, 28.6.-4.7.2020 
Killerin ravirata, Jyväskylä 

  
 

su 28.6.: Veteraanien (+55) singeli, Vanhempien veteraanien (+65) singeli 
ma 29.6.: Veteraanien (+55) duppeli 

ti 30.6.: Veteraanien (+55) trippeli, Junioreiden (-18) singeli 
ke 1.7.: Veteraanien (+55) sekaduppeli, Junioreiden (-18) duppeli 

to 2.7.: Yleinen singeli, Naisten trippeli 
pe 3.7.: Yleinen duppeli, Naisten duppeli 
la 4.7.: Yleinen trippeli, Naisten singeli 

 
Kaikki lajit pelataan yksipäiväisinä. Lajit alkavat ko. päivänä klo 9.00. 

Tarkemmat aikataulut julkaistaan, kun tiedetään ilmoittautuneiden määrät. 
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Naisten singeli ja duppeli pelattiin 
vuorotellen sekaduppelin kanssa. 
Pelisysteemi oli sekava, kun laji 
vaihtui joka kierroksella eikä mihin-
kään lajiin voinut keskittyä kunnolla. 
Kirjoitan pelien tulokset kuitenkin 
peräkkäin selvyyden vuoksi. 
 
Singelissä Anu Uusio aloitti urak-
kansa Eestiä eli Merike Aavaa vas-
taan hyvällä asetuksella. Meriken 
peli ei alkanut yhtä hyvin - kaksi 
reikää - hyvällä asetuksella sai kui-
tenkin estettyä Anun lisäpisteet eli 
tilanne 1-0. Toisella kierroksella Me-
rike oli vahvempi ja sai pisteen. 
Onnistumisten myötä Meriken peli-
kin parani ja vaikka Anukin osui ja 
puolusti hyvin Merike pääsi 1-4 
johtoasemaan. Sitten Anu sai am-
muttua kahdella kierroksella peräk-
käin jätön ja pääsi peliin mukaan 3-
4. Merike asetti loistavasti kaksi 
klossia yhdellä kierroksella - aina 
kun Anu sai ykkösen Merike asetti 
siihen kiinni ykkösen 3-6. pari 
seuraavaa kierrosta oli taas loista-
vaa ammuntapeliä Anulta, jättöjä ja 
poistoja ja peli 5-6 ja 6-6. Tasaisen 
pelin aika loppui tilanteessa 9-8, 
mutta Anu punnersi lopputulokseksi 
13-8.

Seuraavassa singelissä Anulla oli 
vastassa Sveitsi ja vaikka Anu aloitti 
hyvin, niin Sveitsi pelasi todella 
loistavasti ja tilanne 0-3. Toisella 
kierroksella Anu sai hyvällä klossilla 
estettyä lisäpisteet 0-4. Sitten meni 
muutama kierros Sveitsin hallitessa 
hyvillä asetuksilla ja ammunnoilla 0-
7, 0-8, 0-9. Kuudennella kierroksella 
Anu sai kaksi pistettä Sveitsin 
sortuessa reikiin. Ammunnat tulivat 
aivan kuulan eteen, mutta hyppäsi-
vät yli. Seuraavalla kierroksella 
Sveitsi saikin ammunnat perille 2-
11. Anukin osui ja jäi, mutta Sveitsi 
asetti pieneen tilaan 2-12. Seuraa-
valla kierroksella Anun ammunta 
tuotti tulosta ja tilanne 3-12. Seu-
raavalla kierroksella tuli reikä ja 
vaikka Anu asetti hyvin, niin Sveitsi 
asetti vielä paremmin ja peli päättyi 
3-13. 
 
Kolmas singelikierros alkoi Anun 
hyvällä pelillä 7 metriin Uutta Kale-
doniaa vastaan 2-0. Sitten vastusta-
ja ampui karon ja poiston 2-1 ja 
heitti snadin 9,80. Peli jatkui pitkänä 
2-3, 2-4, 2-5, 2-8, 2-10 Uuden 
Kaledonian pelatessa huikeaa ase-
tus- ja ammuntapeliä. Anu sai vih-
doin snadin onnistuessaan hyvällä 

asetuspelillä 3-10 ja snadin siirrolla 
5-10. Enempää pisteitä hän ei saa-
nutkaan kun Uusi Kaledonia asetti 
loistavasti 5-11 ja parilla jätöllä 5-12 
ja 9,50 metriin vielä asetus sisään 
5-13. 
 
Viimeisellä swissin kierroksella 
Anulle tuli vastaan varmaa asetus ja 
ammuntapeliä pelannut Monaco. 
Kierrokset menivät 0-2, 1-2, 1-3, 1-
4, 1-7, 1-8, 1-10 jolloin Monaco am-
pui reiän ja snadi pomppi hänelle 
tuoden kaksi pistettä. Siitä sisuun-
tuneena Anu pelasi loistavan kier-
roksen 3-10. Valitettavasti se ei 
riittänyt ja Monacon ampuessa ja 
asettaessa hyvin peli meni 3-12 ja 
3-13. 
 
Duppelissa Anua ja Outi Raitasuota 
vastaan tuli Kiina. Ensimmäinen 
kierros alkoi hyvin neljällä onnistu-
misella Kiinan haparoidessa 2-0. 
Seuraavat kaksi kierrosta Kiina vei 
onnistuen ammunnoissaan loista-
vasti meidän ampuessa hipsuja 2-4 
ja 2-7. Viides kierros oli tasainen 
kummankin joukkueen onnistuessa 
viidellä kuulalla, mutta pisteet heille 
2-9. Seuraavalla kierroksella onnis-
tui kumpikin joukkue kolmella   

2. – 5.5.2019, El Ejido, Almeria, Espanja 

MM-KISAT: 
SINGELI, DUPPELI, SEKADUPPELI 

Naisten singeli ja duppeli 
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kuulalla 2-10. Seuraavalla kierrok-
sella ei neljä onnistumista meitä 
riittänyt pisteeseen vaan Kiina vei 
karoillaan 2-11. Kiina osui hyvin 
myös seuraavalla kierroksella ja 
tilanne 2-12. Viimeinen kierros oli 
Kiinalta vahvaa ammuntaa vaikka 
asetukset saatiinkin hyvin peliin, 
niin se ei riittänyt 2-13. Onnistumis-
prosentit Kiinalla 55 % ja Suomella 
46 %. 
 
Suomi vs. Luxemburg meni 0-1, 0-
4, snadi kuoli, 0-7, 0-10 onnistumis-
prosentin ollessa meillä alle 30 % ja 
heillä yli 40 %. Meidän onnistuessa 
kahdella saatiin piste, kun Luxit 
saivat yhden onnistumisen. Viimei-
sellä kierroksella onnistuttiin kolmel-
la, mutta silloin Luxien ammunta 
kulki ja peli poikki 1-13. Kentät oli-
vat siis haastavat. 
 
Suomi-Ukraina -peli oli melkoisen 
hidasta vääntöä. Ensimmäisellä 
kierroksella onnistuttiin yhdellä kuu-
lalla, mikä esti Ukrainaa ottamasta 
useampia pisteitä 0-1. Toinen kier-
ros meni paremmin molemmilta - 
kuudella onnistumisella saatiin 2 
pistettä. Seuraava kierros oli mo-
lemmille vaikea, mutta saatiin pari 
pistettä 4-1. Seuraavalla kierroksel-
la epäonnisen ammunnan vuoksi 
snadi siisrtyi vastustajalle 4-2. 
Viides kierros oli loistavaa peliä - 
asetukset ja ammunnat sujuivat 
molemmilta, mutta meillä oli 5 
onnistumista heidän neljää vastaan, 
eli tilanne 6-2. Hyvä peli jatkui 
seuraavankin kierroksen ajan 7-2. 
Snadin kuoli - ei pisteitä. Meille 
huono kierros ja vastustajalle 3 
pistettä 7-5, jolloin tuli aika. Ensim-
mäinen snadi oli tasaista vääntöä 
molempien onnistuessa vuorotellen, 
meille kuitenkin tärkeä piste. Vii-
meisellä snadilla meillä ei onnistu-
nut mikään, mutta ei onnistunut 
vastustajakaan kahta enempää ja 
saivat vain kaksi pistettä 8-7. 
 
Mauritiusta vastaan pelattiin alku 
aivan huikeaa peliä. Viisi onnistu-
mista potenssiin kaksi ja peli 3-0. 
Seuraavalla kierroksella kaksi on-
nistumista riitti pisteeseen 4-0. 
Vastustaja ei onnistunut kolmannel-
la kierroksella yhdelläkään kuulalla 
meidän tehdessä neljä huippu-
asetusta 8-0. Mauritius teki vaihdon 
ja peli piristyi meidän kaksi onnsi-
tumista ei riittänyt 8-2. Sitten onnis-
tuimme taas neljällä ja tilanne 10-2. 
Hyvä kierros molemmilta, mutta 
karo Mauritiukselta käänsi kierrok-

sen heille 10-3. Seuraava kierros oli 
asettajien juhlaa, vaikka tuli siellä 
kummallekin osumat, mutta asetuk-
set olivat loistavia 10-5. Meille hyvä 
kierros neljällä onnistumisella toi 
kaksi pistettä ja tilanne 12-5 kun tuli 
aika. Vastustaja vaihtoi pelijärjes-
tystä ja saikin kolmella onnistumi-
sellaan meidän haparoidessa kaksi 
pistettä 12-7. Seuraava kierros oli 
aivan mieletön molempien onnistu-
essa neljällä ensimmäisellä kuulal-

la, sitten meidän epäonneksi am-
munnassa snadi siirtyi ja vaikka 
saatiinkin hyvä asetus viimeisellä 
vastustaja ampui karon ja saivat 
viisi pistettä 12-12. Ylimääräisellä 
snadilla kovan väännön jälkeen 
meille piste - huhhuh - 13-12. 
 
Kaksi voittoa ei riittänyt jatkoon ja 
lopullinen sijoitus 27. 
 

Kati Nieminen  
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Hyvällä fiiliksellä suuntasimme au-
ton kohti Almeriaa. Treenit jätkillä oli 
sujunut lupaavasti, kovaa peliä oli 
luvassa. 
 
Hotelli oli iso, kokonaan pelaajille –
varattu kompleksi jossa erittäin kat-
tavat ruokailut. Sijainti lähellä peli- 
kenttiä joten tämä puoli oli esimer-
killisesti hoidettu. Parit treenit alle, 
kisat alkakoon, olimme valmiit. 
 
Singelissä edustajanamme oli 
Marko Jakonen, osallistujia 48 eri 
maasta. Ensimmäisessä matsissa 
vastaan Tsekin edustaja, tästä tu-
loksena voitto hyvällä peruspelillä. 
Toiseen matsiin vastus kovenisi 
Espanjan myötä. 
 
Aika tasaista vääntöä, mutta kääntyi 
lopussa Espanjalle 13-8. Seuraava-
na vastassa Tanska, erittäin tärkeä 
matsin jatkoa ajatellen. Loistavien 
asetusten myötä Jakosella oli mo-
nilla kierroksilla paikkoja ratkaista 
ottelu mutta heikko ammuntapeli 
ratkaisi voiton Tanskalle. Viimeises-
sä matsissa vastaan Taipei ja voitto 
tästä. Ei silti riittänyt vaan pelit 
loppuivat siihen. Tuloksena 4 swis-
sin jälkeen 27.sija., ei jatkoon. 
 
Duppelissa edustajanamme oli Ja-
konen ja Arttu Poikolainen, muka-
na samat 48 maata. 
 
Ensimmäisenä vastassa Hong 
Kong. Pelasimme loistavasti, mm. 
lopetus parilla karolla päätti pelin 
nopeasti. Seuraavana vastaan kova 
Italia. Jatkoimme siihen mihin jäim-
me eli pelasimme edelleen todella 
kovalla tasolla mutta yksinkertaises-
ti ei vaan voinut mitään sillä Italia 
vastasi huutoon ja lopetti meidän 
pyristelyt mm. 8 perättäisellä jätöllä 
heti pelin alkuun joten peli oli loppu 
melko nopeasti.  
 
Vaikka häviö tulikin niin tiesimme 
että mikäli jatkaisimme samalla 
tasolla niin voittoja tulisi varmasti. 

Seuraavana vastassa Luxembourg. 
Valitettavasti tasomme ei pysynyt 
enää samalla tasolla vaan muuta-
mien virheidemme saattelemana 
Luxemburg korjasi melko helpon 
voiton. 
 
Jatko oli edelleen omissa käsis-
sämme ja voitto Espanjasta viimei-
sessä pelissä oli tähtäimessä. 
Pelimme jatkui ihan hyvällä tasolla 
mutta tietäen Espanjan kovan tason 
niin esityksemme ei riittänyt jatkoon 
tällä kertaa. Tuloksena 37.sija., ei 
jatkoon. 
 
Pelasimme siis alusta lähtien todel-
la hyvää peliä joka ehkä hieman 
hiipui loppua kohden. Täytyy tosin 
myöntää että arpakin olisi voinut 
olla parempi. 4 matsia, joista oike-
astaan yksi ns. helpompi vastus 
etukäteen. Kyllä tuohon 48 maahan 
mahtuu lukuisia maita joita olisimme 
tuolla pelillä voittaneet mutta näin 
tällä kertaa. 

Todettakoon myös että useat maat 
saavat duppeleihin todella kovan 
parin kasaan. Peli on laadukasta ja 
useasti näki että kierroksilla ammu-
taan lähes kaikilla kuulilla hyvällä 
prosentilla. 
 
Sekaduppelista ei jäänyt paljon jäl-
kipolville kerrottavaa: 3 matsia al-
kuun selkään ja viimeisessä matsis-
ta voitto Senegalista. Tuloksena 41. 
sija, mukana 46 maata. 
 
Loistavasti järjestetyt kisat. Pelien 
taso huippumaila kova, paljon töitä 
edessä mikäli haluamme mukaan. 
 
Nyt vaan kuulat käteen ja kohti uu-
sia kisoja. 
 

Coach Ylönen  

2. – 5.5.2019, El Ejido, Almeria, Espanja 

MM-KISAT: 
SINGELI, DUPPELI, SEKADUPPELI 
Miesten singeli ja duppeli, sekaduppeli 
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  MM, El Ejido, Almeria, Espanja 
2. - 5.5.2019 

 
Miesten singeli: Marko Jakonen (27./48) 

- Petr Morávek (CZE) 13 – 6 
- David Fernandez (ESP2) 8 – 13 

- Emil Pedersen (DEN) 7 – 13 
- Choalb Malga (TPE) 13 – 8 

 
Naisten singeli: Anu Uusio (37./46) 

- Merike Aava (EST) 13 – 8 
- Corinne Althaus (SUI) 3 – 13 

- Irėne Togiaki (NCL) 5 – 13 
- Marie Lyne Bolis (MON) 3 – 13 

 
Miesten duppeli: Marko Jakonen ja Arttu Poikolainen (37./48) 

- Alesandre Beaumont, Chico Herbert Kwok (HKG) 13 – 3 
- Diego Rizzi, Alessio Cocciolo (ITA) 1 – 13 

- Claudio Contardi, Adrien Daunois (LUX) 4 – 13 
- Juan Marin, José David Fernandez (ESP2) 2 – 13 

 
Naisten duppeli: Anu Uusio ja Outi Raitasuo (27./41) 

- Zhou Lanling, Guijin Chao (CHN) 2 – 13 
- Nathalie Demange, Indira Ongaro (LUX) 1 – 13 

- Valentina Slysz, Olena Kolodiy (UKR) 8 – 7 
- Anju Dawkee, Cindy Leelah (MRI) 13 – 12 

 
Sekaduppeli: Outi Raitasuo ja Arttu Poikolainen (41./46) 

- Asma Belli, Majdi Hammami (TUN) 2 – 13 
- Nathalie Poget, Joėl Chervet (SUI) 9 – 11 

- Dani Cassini, Mathieu Neilson (SCO) 7 – 13 
 

Artsi 
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PSC Järvenpään karsintalohkon 
pelit pelattiin Waterloossa Belgias-
sa. Järjestävänä seurana toimi PC 
Pachy (mm. 2016 mestari). Lohkon 
muut joukkueet olivat Buddy Venä-
jältä, Sörbyängens Bouleklubb 
Ruotsista, Baldock Town PC Eng-
lannista, Pc Wiener Trilogie Itäval-
lasta ja Monkstone PC Walesista. 
Pelit pelattiin hallissa, joka toimi 
osana urheilukeskusta. Olosuhteet 
olivat todella haastavat. Ulkona 
lämmintä 40 astetta ja hallissa yli 30 
astetta. Todella nihkeissä merkeis-
sä siis mentiin. Kentät olivat melko 
kapeat (n. 2 m), hiekkapohjaiset, 
paljon kallistuksia ja jonkun verran 
kiviä. Kovuus vaihteli kentittäin. 
Toiset olivat selkeästi toisia kim-
moisampia. Kentät suosi kaikenlais-
ta asetusta nostoista rulleihin, 
kunhan alastulopaikat oli hallussa. 

Ammunnassa hyvät osumat palkit-
tiin usein jätöillä, mutta varma et 
voinut olla osumasta jos isku tuli 
eteen. Herkästi pomppi yli. 
 
Ja sitten peleihin. Koutsina joukku-
eessa hääri Juha Turunen. Valmen-
nustoiminnassa mukana jääkiekon 
puolella ja tuttu kaveri joukkueelle, 
niin päätettiin hakea vähän "ulko-
puolista" näkökulmaa touhuun. Pe-
laajina oli Mari, Ninna, Jax, Arttu, 
Juuso, Veiko, Mikko ja Samuli. Mei-
dän kaikki pelit alkoivat singeleillä. 
Torstaina ensin vastaan tuli Ve-
näjä. 8 - 4 pisteet meille singeleistä, 
mistä oli hyvä jatkaa, vaikka ehkä 
vähän nihkeää oli. Trippeleistä kak-
si voittoa ja homma taputeltu (18-4). 
Duppeleista vielä pisteet 6-3 ja 
lopputulos 24-7. Raskasta oli pela-
ta, kun vastustajan joka kuulaan 

meni vähintään minuutti ja apua 
kyseltiin vähän väliä koutsilta kat-
somosta. KUUMA!!!  
 
Perjantaina pelit jatkuivat iltapäiväl-
lä, kun aamulla oli huili. Tämähän 
kävi ja sai nukkua pitkään. Vastas-
sa Wales ja singeleistä täydet 12 
pistettä. Trippeleihin walesilaiset 
paransi peliään reilusti, mutta kaksi 
voittoa meille ja voitto hoidettu (22-
0). Duppeleista 6-3 pisteet ja loppu-
tulos 28-3. Pelit lähtenyt hyvin 
käyntiin ja tästä eteenpäin alettaisiin 
ratkoa sijoja 1-5, koska muitakin 
vähän seuraillessa ole-tettiin mui-
denkin voittavan nämä kaksi. 
 
Lauantaiaamu ja Englanti. Hyvää 
vääntämistä singeleissä pisteet 8-4 
meille. Trippeleissä tulikin sitten pa-
taan pari kertaa. Parin tunnin vään-
tö yleisessä 10-2 johdosta 10-13 
tappioon. Vastustajan ampuja veteli 
hurjalla prosentilla kuulia ja snadeja 
pois. Sitten oltiinkin tilanteessa mis-
sä pitää voittaa kaikki duppelit (8-
14). Pienet palaverit alle ja pari 
nopeaa voittoa, mutta kolmannessa 
tappio ja lopputulos 14-17. Vastus-
taja pelasi hyvällä tasolla ja kovalla 
tsempillä. Oli mukava pelata aamul-
la, niin hallissa ei ollut kovin kuuma, 
vielä. Vettäkin alkoi satamaan, 
mutta ei paljon viilentänyt. 
 
Iltapäivä ja vastassa Ruotsi. Palikat 
kasattu tai niin ainakin luultiin. 
Singeleistä pisteet naapuriin 8-4. 
Vähän ehkä oli jäänyt kaivelemaan 
edellinen peli?!? Trippeleihin hyvät 
alut ja seka voittikin omansa. Yleis-
tä johdettiinkin TAAS reilusti 11-2 ja 
lopputulos 11-13 parin tunnin vään-
nön jälkeen. Pisteet 5-5 ja koko-
naistilanne 9-13. Allekirjoittaneella 
alkoi se kuuluisa tatti otsassa kas-
vaa näiden parin trippelin myötä. 
Duppeleihin kaikkia voittamaan, 
mutta ekan tappion myötä homma 
vähän lässähti ja kaikista pataan 
lopputulos 9-22. Hyviä nuoria pe-
laajia oli tässä Ruotsin joukkuees-
sa. Hyvällä ilmeellä, hyökkäävällä 
taktiikalla painoi menemään. Pie-
nestä taas tavallaan kiinni. Palave-
rin paikka ja tilannepäivitys, joka 
kertoi sen, että aamulla pelataan 
jatkopaikasta Itävaltaa vastaan. Pie-

25. - 28.7.2019, Waterloo, Belgia 

EuroCup -karsintakierros 
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ni scouttaus tulevaan vastustajaan 
ja fransmanneilla täytetty nippu vas-
tassa.   
 
Sunnuntaiaamu ja vihellys pilliin. 
Singeleissä hyvät alut ja pelit olivat-
kin nopeasti ohi pistein 12-0 meille. 
Palaveri ja sekatrippeliin päätettiin 
parhaiten singeliä pelanneet laittaa 
ja 13-1 olikin varsin nopeasti tau-
lussa. Toisessa tuli pataan, mutta 
kokonaispiteet nyt 17-5 ja jatko-
paikka varma ennen duppeleita. 
Duppeleissa kaikissa pataan. Aina-
kin omassa pelissä vastustajan 
"paineet" tai jotain olivat kadonnut. 
Pari kertaa taisi ampua 6 pois ja 
muutenkin paljon rennomman nä-
köistä peliä.   
 
Viimeinen rutistus ja isännät vas-
tassa. Singeleistä pari voittoa, ti-
lanne 4-8. Trippeleissä alkoi näkyä 
vastustajan rutiini pelata näitä pe-
lejä. Pari voittoa Belgiaan ja tappio 
tuli (4-18). Duppeleista yksi voitto ja 
vähän tarvittiin jo tuomareita mu-
kaan säätämään. Vähän oli fair play 
vastustajalla hakusessa ja sääntöjä 
siinä sitten ihmeteltiin. Lopputulos 
7-24.  
 
Palvelu toimi järjestäjien puolelta to-
della hyvin ja mukavaa porukkaa.  
 
Tavoite saavutettu ja eteenpäin. 
 

teksti: Juha-Pekka Siro     

Buddy (Moscow)

(RUS)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

0 YS 1 Dmitry Zhilin 8 13 Arttu Poikolainen 2

2 YS 2 Konstantin Gotsftid 13 6 Mikko Kamppuri 0

2 YS 3 Evgeny Osokin 13 9 Samuli Kankkunen 0

0 YS 4 Alexandr Lee 4 13 Veiko Proos 2

0 YS 5 Vladimir Korneevsky 9 13 Juha-Pekka Siro 2

0 NS Svetlana Barinova 5 13 Mari Lohman 2

Konstantin Gotsftid Juha-Pekka Siro

Dmitry Zhilin Veiko Proos

Evgeny Osokin Mikko Kamppuri

Svetlan Barinova Marko Jakonen

Y Vladimir Korneevsky Samuli Kankkunen

N Anna Korneevskaya Ninna Hätönen

Y Evgeny Osokin Marko Jakonen

0 Y Aleksandr Lee Mikko Kamppuri 5

Y Vladimir Korneevsky Arttu Poikolainen

Y Konstantin Gotsftid Veiko Proos

0 Y Dmitry Zhilin Juha-Pekka Siro 5

N Anna Korneevskaya Mari Lohman

7 24

0

3

3

D 2 0 13

0 13

D 1 13 11

7 13

7 13

3

0

0

Monkstone PC

(WAL)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

0 YS 1 Sean Smith 5 13 Arttu Poikolainen 2

0 YS 2 Roger Griffin 1 13 Juha-Pekka Siro 2

0 YS 3 Roger Green 9 13 Samuli Kankkunen 2

0 YS 4 Tony Smith 3 13 Veiko Proos 2

0 YS 5 Peter Kensett 5 13 Marko Jakonen 2

0 NS Vickie Adsheat 8 13 Mari Lohman 2

Tony Smith Samuli Kankkunen

Bernard Adsheat Arttu Poikolainen

Roger Green Ninna Hätönen

Peter Kensett Mikko Kamppuri

Y Sean Smith Veiko Proos

N Jayne Dunn Mari Lohman

Y Sean Smith Veiko Proos

0 Y Tony Smith Marko Jakonen 5

Y Bernard Adsheat Juha-Pekka Siro

Y Roger Green Mikko Kamppuri

0 Y Roger Griffin Arttu Poikolainen 5

N Jayne Dunn Ninna Hätönen

3 28

3

0

3

D 2 13 11

4 13

D 1 3 13

9 13

9 13

0

3

0

Sörbyangens

Bouleklubb (SWE)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

2 YS 1 Emil Nilsson 13 8 Arttu Poikolainen 0

2 YS 2 Robert Ulfsson 13 4 Juha-Pekka Siro 0

2 YS 3 Martin Skärbäck 13 7 Samuli Kankkunen 0

0 YS 4 Leo Brood Björk 12 13 Marko Jakonen 2

0 YS 5 Lucas Rudin 11 13 Veiko Proos 2

2 NS Lotta Larsson 13 1 Mari Lohman 0

Emil Nilsson Juha-Pekka Siro

Fride Olsén Mikko Kamppuri

Leo Brood Björk Veiko Proos

Robert Ulfsson Marko Jakonen

Y Lucas Rudin Samuli Kankkunen

N Lotta Larsson Ninna Hätönen

Y Emil Nilsson Veiko Proos

5 Y Lucas Rudin Arttu Poikolainen 0

Y Fride Olsén Juha-Pekka Siro

Y Leo Brood Björk Samuli Kankkunen

0 Y Robert Ulfsson Marko Jakonen 5

N Lotta Larsson Ninna Hätönen

22 9

0

0

0

D 2 13 6

13 11

D 1 13 9

13 11

9 13

3

3

3

PC Wiener

Trilogie (AUT)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

0 YS 1 Alberto Hinojosa 6 13 Juha-Pekka Siro 2

0 YS 2 Lionel Bossard 6 13 Arttu Poikolainen 2

0 YS 3 Stéphane Barbery 2 13 Samuli Kankkunen 2

0 YS 4 Thierry Fink 5 13 Marko Jakonen 2

0 YS 5 Pierre Viennet 1 13 Veiko Proos 2

0 NS Silvia Marega 7 13 Mari Lohman 2

Pierre Viennet Marko Jakonen

Florian Guy Arttu Poikolainen

Alberto Hinojosa Veiko Proos

Thierry Fink Juha-Pekka Siro

Y Lionel Bossard Samuli Kankkunen

N Silvia Marega Mari Lohman

Y Alberto Hinojosa Veiko Proos

5 Y Thierry Fink Juha-Pekka Siro 0

Y Florian Guy Arttu Poikolainen

Y Lionel Bossard Samuli Kankkunen

0 Y Stéphane Barbery Marko Jakonen 5

N Helene Klopf Mari Lohman

14 17

0

0

0

D 2 13 8

13 7

D 1 13 8

13 10

1 13

3

3

3

PC Pachy Waterloo

(BEL)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

2 YS 1 Bruno Dufour 13 5 Veiko Proos 0

2 YS 2 Michaėl Beuckelaers 13 5 Marko Jakonen 0

2 YS 3 Laurent Beken 13 4 Mikko Kamppuri 0

0 YS 4 Ismacil Daaud-Cali 12 13 Samuli Kankkunen 2

2 YS 5 Ibrahima Diallo 13 10 Arttu Poikolainen 0

0 NS Elke Roelandt 2 13 Mari Lohman 2

Bruno Dufour Ninna Hätönen

Christopher Jermus Samuli Kankkunen

Michaėl Beuckelaers Arttu Poikolainen

Ibrahima Diallo Mikko Kamppuri

Y Ismacil Daaud-Cali Juha-Pekka Siro

N Elke Roelandt Mari Lohman

Y Ismacil Daaud-Cali Mari Lohman

5 Y Laurent Beken Samuli Kankkunen 0

Y Christopher Jermus Juha-Pekka Siro

Y Ibrahima Diallo Marko Jakonen

5 Y Bruno Dufour Mikko Kamppuri 0

N Sharon Handschoewerker? Ninna Hätönen

24 7

0

0

3

D 2 13 8

8 13

D 1 13 10

13 4

13 1

3

3

0

Sörbyangens Bouleklubb 
– 
Petanque Sport Club Järvenpää 

Baldock Town PC

(ENG)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

2 YS 1 Jack Blows 13 7 Juha-Pekka Siro 0

2 YS 2 Ross Jones 13 11 Arttu Poikolainen 0

0 YS 3 Sean Prendergast 5 13 Samuli Kankkunen 2

0 YS 4 Reece Gould 10 13 Veiko Proos 2

0 YS 5 Matthew Eversden 3 13 Marko Jakonen 2

0 NS Rachel Shaw 3 13 Mari Lohman 2

Matthew Eversden Veiko Proos

Philip Winston Juha-Pekka Siro

Ross Jones Mikko Kamppuri

Jack Blows Marko Jakonen

Y Sean Prendergast Samuli Kankkunen

N Emma Coggins Mari Lohman

Y Matthew Eversden Juha-Pekka Siro

5 Y Reece Gould Marko Jakonen 0

Y Philip Winston Samuli Kankkunen

Y Jack Blows Arttu Poikolainen

5 Y Ross Jones Veiko Proos 0

N Emma Coggins Ninna Hätönen

17 14

13 10

13 2

0

3

0

3

0

3

D 2 13 5

0 13

D 1 2 13

taulukot: Artsi 
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Matkaan startattiin torstaina 
28.11.2019, kuten niin monesti 
aiemminkin, Finnairin sinisin siivin. 
Ja Veiko toki omia reittejään Viron 
suunnalta. Lento Pariisiin josta mat-
ka jatkui Veikoa lukuunottamatta 
autokyydeillä. Etujoukko matkusti 
söpösti Fiat 500:lla ja takajoukot 
perässä tila-autolla. Rapian viiden 
tunnin ajomatkan päätteeksi vihdoin 
kohteessa. Nopea sisäänkirjautu-
minen hotelliin ja sitten nokka kohti 
pelipaikkaa. Paikan päällä ehdittiin 
puolisen tuntia tutustua kenttiin 
kunnes tuli valomerkki ja paikka 
kiinni. Sinä aikana ehti hyvin totea-
maan, että vaikka ilmeisesti edellis-
vuodesta hallien lämpötilaa oli 
saatu nostettua, ei siellä kuuma 
tulisi. Siitä suunta takaisin kaupan 
ja ruokailun kautta hotellille lepäile-
mään ja valmistautumaan seuraa-
van päivän koitoksiin.  
 

Finaalitapahtumaan osallistuivat 
seurajoukkeet Ranskasta, Latvias-
ta, Hollannista, Ruotsista, Italiasta, 
Unkarista, Englannista, Tsekistä, 
Belgiasta, Puolasta, Luxemburgista, 
Tanskasta, Sveitsistä, Monacosta, 
Saksasta ja Suomesta. PSC Jär-
venpään kanssa samassa alkuloh-
kossa Sveitsi, Monaco ja Saksa. 
Lohkosta kaksi parasta EuroCuppiin 
ja kaksi huonointa FedCuppiin.  
 
Ensimmäisellä kierroksella vastaan 
La Petanque Genevoise (Sveitsi). 
Kaikki kierrokset kulkivat järjestyk-
sessä singeli, duppeli ja trippeli. 
Singeleissä joukkueelle kaksi voit-
toa, joten tilanne 8-4. Duppeleissa 
kaksi selkeää tappiota ja kolmaskin 
peli hävittiin Veikon ja Jaksun hy-
västä pelistä huolimatta. Duppeli-
kierros siis 9-0 ja kokonaistulos 17-
4.  Trippeleitä ei näin ollen tarvinnut 
pelata.  
 
Toisella kierroksella vastassa Bou-
lefreunde Malsch e.V. (Saksa). 
Singeleissä hienosti neljä voittoa 
meille joten tilanne 8-4. Duppeleis-
sa harmillisesti jälleen tuli takkiin 
kaikissa peleissä joten tilanne 8-13. 
Trippeleihin sitten ryhtiliike ja par-
haat niput kentälle. Tuloksena jouk-
kueelta kaksi hienoa peliä sekä 
voittoa ja kokonaisvoitto pistein 18-
13. 
 
Seuraavaksi uusinta La Petangue 
Genevoisea vatsaan ja taistelu jat-
kopaikasta EuroCuppiin. Jäätävällä 
tasolla jatkui tämän Sveitsin poru-
kan peli ja singeleissä takkiin 2-10. 
Huikea esitys singelikierroksella 
nähtiin, kun Jaksu pelasi Maiky Mo-
linasia, joka on singelin hallitseva 
maailmanmestari, vastaan voittaen 
tämän 13-11. Duppeleissa seka-
joukkueella ei ihan riittänyt rahkeet 
voittoon vaikka tiukkaa vääntöä oli-

kin. Samuli ja Juuso voittivat oman 
pelinsä 13-2, mutta kokonaistulos 
duppelikierroksen jälkeen 5-16. 
FedCup siis kutsui. Isä Molinas vei 
Jaksun ja Veikon ”kahville” pelien 
ratkettua. 
 
FedCupissa ensimmäisenä vastaan 
SK Upesciems (Latvia). Joukkueella 
hieman alavireisyyttä ennen pelien 
alkua. Koutsi otti hienosti tilannetta 
haltuun ja loi pelihenkeä joukkueel-
le. Nyt lähdetään vielä voittamaan 
ja pelaamaan hyviä pelejä! Pelit 
ehdittiin jo aloittaa, kun tuli kutsu 
joukkueiden esittäytymiseen ja aloi-
tusseremonioihin. Eipä muuta kuin 
seremonioihin ja sitten takaisin sor-
vin ääreen. 
 
Singelit olivat melko lailla selvää 
peliä, tuloksena 10-2. Duppelikier-
roskin oli voitokas vaikkakin seka-
peliä väännettiin pitkään ja hartaas-
ti. Vastustaja hiillostui, kun kyseltiin 
haluavatko pelata pelin loppuun, 
vaikka kokonaistulos on jo selvä. 
No eipä mitään, pelaamaanhan sitä 
oltiin tultu ja niin veivattiin loppuun 
asti vastustajan murjottaessa ja 
tiuskiessa. Kokonaistulos  kierrok-
selta 19-2. 
 
Näihin peleihin saatiin oma kannat-
tajakin järjestävän seuran naisim-
meisestä, jonka ystävällisyydestä 
saimme nauttia pelipäivien lounas-
tauoilla.  
 
Semifinaalissa vastaan OKS Sokot 
Wroctaw (Puola). Pelipäivän alkua 
varjosti se, että joukkueen kolme 
pelaajaa olivat sairastuneet. Taiste-
luun oli kuitenkin lähdettävä ja 
joukkue teki kaikkensa. Singelikier-
roksen jälkeen tilanne olikin kutkut-
tavasti 6-6. Duppeleista saatiin 
puristettua yksi voitto, jonka jälkeen 
tilanne siis 12-9. Olimme tilanteessa 
jossa riitti vain molempien trippelei-
den voitto. Valitettavasti sekatrippe-
lissä kärsittiin karvas tappio, kun 
vielä jouduttiin tekemään vaihto 
siarastuneen pelaajan tilalle. Loppu-
tuloksena siis niukka tappio 17-14. 
Joukkue sijoittui siis jaetulle kol-
mannelle tilalle FedCupissa. 

29.11. – 1.12.2019 
Saint-Yrieix-sur-Charente, Ranska 

EuroCup -finaalit 

Pétanque Sport Club Järvenpää: 
Mari Lohman, Ninna Hätönen, Juha-Pekka Siro, 

Samuli Kankkunen, Marko Jakonen, Veiko Proos, 
Mikko Kamppuri, Arttu Poikolainen 

 

Koutsi: Jari Eronen 
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Alkuillasta vielä palkintoseremoniat 
joihin ehätti vain joukkueen naisväki 
virheellisen informaation takia. Mi-
talit käytiin pokkaamassa ja fiiliste-
lemässä voittajien juhlintaa. Seu-
raavana aamuna oli aikainen lähtö 
taas tien päälle ja puolikuntoista 
porukkaa, joten ilta meni hissuk-
seen hotellilla voimia keräillen 
kotimatkaa varten. Tällä kertaa 
joukkue ei saanut ihan kaikkea 
potentiaaliaan käyttöön mutta aika-
lailla maksimisuoritus näihin olosuh-
teisiin.  
 
Kiitokset koko joukkueelle jälleen 
mukavasta reissusta, ja erityiskiitos 
koutsi Erpalle joka joukkueen luot-
saamisen lisäksi välitti kotisuomeen 
elävää kuvaa paikan päältä! 
 

Ninna Hätönen     

La Pétanque

Genevoise (SUI)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

2 YS 1 Alwin Pittet 13 6 Juha-Pekka Siro 0

2 YS 2 Maiky Molinas 13 4 Arttu Poikolainen 0

2 YS 3 Alexandre Utz 13 0 Veiko Proos 0

0 YS 4 Dan Taton 9 13 Samuli Kankkunen 2

0 YS 5 Marlyse Girod 12 13 Marko Jakonen 2

2 NS Mireille David 13 8 Mari Lohman 0

Alexandre Utz Veiko Proos

Mokhtar-Maf Alidra Marko Jakonen

Maiky Molinas Juha-Pekka Siro

Alwin Pittet Mikko Kamppuri

Y Marlyse Girod Samuli Kankkunen

N Mireille David Ninna Hätönen

Y

0 Y 0

Y

Y

0 Y 0

N

17 4

0

0

0

D 2 13 10

13 4

D 1 13 63

3

3

Poule 

Petanque Sport Club

Järvenpää

Boulefreunde Malsch

E.V. (GER)
pist pist

0 YS 1 Juha-Pekka Siro 11 13 Rachid Belhaid 2

2 YS 2 Marko Jakonen 13 7 Laurent Diot 0

0 YS 3 Veiko Proos 5 13 Philippe Jankowski 2

2 YS 4 Samuli Kankkunen 13 9 Roger Sibka 0

2 YS 5 Arttu Poikolainen 13 2 Cédric Jankowski 0

2 NS Mari Lohman 13 3 Sabrina Royer 0

Marko Jakonen Laurent Diot

Arttu Poikolainen Rachid Belhaid

Juha-Pekka Siro Eugéne Gackel

Mikko Kamppuri Cédric Jankowski

Y Samuli Kankkunen Philippe Jankowski

N Ninna Hätönen Patricia Stoeckbauer

Y Juha-Pekka Siro Eugéne Gackel

5 Y Veiko Proos Cédric Jankowski 0

Y Marko Jakonen Philippe Jankowski

Y Arttu Poikolainen Laurent Diot

5 Y Samuli Kankkunen Rachid Belhaid 0

N Mari Lohman Patricia Stoeckbauer

18 13

13 1

13 2

0

0

0

3

3

3

D 2 8 13

8 13

D 1 0 13

La Pétanque

Genevoise (SUI)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

2 YS 1 Alwin Pittet 13 8 Samuli Kankkunen 0

2 YS 2 Claude Macari 13 11 Arttu Poikolainen 0

2 YS 3 Joseph Molinas 13 0 Juha-Pekka Siro 0

0 YS 4 Maiky Molinas 11 13 Marko Jakonen 2

2 YS 5 Jean-Paul Legrand 13 7 Veiko Proos 0

2 NS Mireille Davis 13 11 Mari Lohman 0

Joseph Molinas Veiko Proos

Alwin Pittet Marko Jakonen

Claude Macari Samuli Kankkunen

Jérémy Théniére Juha-Pekka Siro

Y Jean-Paul Legrand Arttu Poikolainen

N Anna Leitao Mari Lohman

Y

0 Y 0

Y

Y

0 Y 0

N

16 5

0

3

0

D 2 2 13

13 10

D 1 13 13

0

3

FedCup 

Petanque Sport Club

Järvenpää

SK Upesciems

(LAT)
pist pist

2 YS 1 Marko Jakonen 13 0 Dainis Kalnins 0

2 YS 2 Mikko Kamppuri 13 7 Ginta Miglane 0

2 YS 3 Juha-Pekka Siro 13 8 Gints Mistris 0

2 YS 4 Samuli Kankkunen 13 9 Dzintars Seilis 0

2 YS 5 Veiko Proos 13 7 Juris Keiss 0

0 NS Mari Lohman 10 13 Jekaterina Soika 2

Veiko Proos Ginta Miglane

Marko Jakonen Gints Mistris

Juha-Pekka Siro Dzintars Seilis

Samuli Kankkunen Danis Kalnins

Y Mikko Kamppuri Juris Keiss

N Ninna Hätönen Jekaterina Soika

Y

0 Y 0

Y

Y

0 Y 0

N

19 2

0

0

0

D 2 13 0

13 11

D 1 13 03

3

3

OKS Sokól

Wroclaw (POL)

Petanque Sport Club

Järvenpää
pist pist

0 YS 1 Lukasz Kastelik 3 13 Juha-Pekka Siro 2

0 YS 2 Kamil Ladaczek 4 13 Marko Jakonen 2

2 YS 3 Mateusz Wojna 13 10 Mikko Kamppuri 0

2 YS 4 Pawel Pieprzyk 13 11 Samuli Kankkunen 0

2 YS 5 Tomas Lipczynski 13 11 Veiko Proos 0

0 NS Katarzyna Blasiak 10 13 Mari Lohman 2

Marek Baba Juha-Pekka Siro

Mateusz Wojna Samuli Kankkunen

Pawel Pieprzyk Veiko Proos

Tomas Lipczynski Marko Jakonen

Y Kamil Ladaczek Mikko Kamppuri

N Katarzyna Blasiak Ninna Hätönen

Y Mateusz Wojna Mikko Kamppuri

0 Y Lukasz Kastelik Marko Jakonen 5

Y Kamil Ladaczek Veiko Proos

Y Tomas Lipczynski Juha-Pekka Siro

5 Y Pawel Pieprzyk Samuli Kankkunen 0

N Katarzyna Blasiak Ninna Hätönen

17 14

3

0

0

D 2 13 3

13 7

D 1 5 13

5 13

13 10

0

3

3

taulukot: Artsi 
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Albena on tuttu EM-kisojen pito-
paikka jo aiemmilta vuosilta. Tänä 
vuonna kisat olivat syyskuun 16.-
22.9. Turistikaupungin kojut olivat 
auki kisaviikon sunnuntaihin saak-
ka, jolloin niiden ovet sulkeutuivat.  
 
Kaikki joukkueet asuivat kisapaikan 
all-inclusive hotelleissa. Meidän ho-
tellimme ruokatarjonnasta moni osa 
joukkueesta sai kisaviikon aikana 
ilkeän vatsapöpön, joka ei mennyt 
hetkessä ohi. Osalla oli vatsafluns-
saa. Tämä ei tietenkään edistänyt 
kisasuorituksia, mutta onneksi saa-
tiin aina kolme pelaajaa kentälle. 
 

Kenttä ja ammuntakisa 
 
Tapahtumapaikka oli yleishalli, jos-
sa oli pienet katsomotilat. Kisapai-
kalla ei ollut myynnissä mitään pe-
tankkiin liittyvää. Kentän pohjalla oli 
hallin peruspinnoite, eli joustava 
pinnoite, jonka päälle oli laitettu 
kaksi kerrosta muovia kosteuden-
eristeeksi ja niiden päälle huopa. 
Kenttien pääasiallisena materiaalina 
oli valkoista hiekkaa. Tämän päälle 
oli tuotu kerros merestä nostettua 
kiveä ja pieniä simpukan kuoria. 
 

 
 
Kisoissa jo veteraanien pelien aika-
na pelikentän keskustan valkoinen 
kovettumaton hiekka sekoittui yh-
teen kivikerroksen kanssa ja muo-
dosti harmaan kerroksen. Tämä 
kerros sitten jousti enemmän tai 
vähemmän riippuen materiaalin 
määrästä ja alla olevan huovan 
asennosta. Paikoin piti heittää 
varovaisesti ja oikealla tavalla, jotta 
kuula pomppaisi hallitusti eteen-
päin. Erityisesti pidemmillä matkoilla 
piti heittää asetukset joskus epäta-
vallisen rohkeasti pitkälle alas, jo-
hon ei olla Suomessa totuttu. Kent-

16. – 22.9.2019 

EM-KISAT, ALBENA, BULGARIA 
 

Veteraanien kisa (16.-18.9.) 
 

Joukkueessa pelasivat:  
Antero Lehti, Helena Kuivasniemi-Lehti, Seija Uusitalo 

ja Seppo Lindman. 
 

Swiss 
 
Suomi - Wales  
Kierrokset: 2-0, 2-2, 3-2, 3-4, 4-4, 4-7, 6-7, 7-7, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-13 
Tyypillinen ensimmäinen peli, jossa tutustuttiin kentän metkuihin ja hiukan 
onnekkaimmilla pompuilla tuli pisteitä. 
 

Suomi - Turkki 
Kierrokset: 1-0, 5-0, 10-0, 12-0, 13-0 
Peli oli aika nopeasti ohi, nyt meillä onnistui kaikki ja vastustajalla oli vaikeuk-
sia. 
 

Suomi - Englanti 
Kierrokset: 4-0, 4-2, 4-3, 8-3, 10-3, 10-4, 12-4, 13-4 
Taas oli peli hallussa ja lisäpistepaikat käytettiin hyödyksi. 
 

Suomi - Latvia 
Kierrokset: 0-1, 1-1, 4-1, 7-1, 8-1, 8-2, 13-2 
Lisäpistepaikat saatiin käytettyä oikein hyvin hyödyksi. 
 

Suomi - Monaco 
Kierrokset: 0-2, 1-2, 5-2, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 7-6, 11-6, 13-6 
Tiukka peli, joka saatiin käännettyä, koska Monacon ”nuorekas ja touhukas” 
lippispäinen ampuja alkoi vetelemään ohi. 

 

Poule 

 
Suomi - Latvia 
Kierrokset: 5-0, 7-0, 8-0, 8-4, 8-7, 12-7, 12-8, 12-9, 13-9 
Huomattavasti vaikeampi peli, kuin ensimmäinen kohtaaminen, mutta voitto 
tuli siitä huolimatta. 
 

Suomi - Tanska 
Kierrokset: 2-0, 2-2, 2-5, 3-5, 5-5, 5-7, 5-8, 7-8, 7-12, 10-12, 13-12 
Tämä voitto oli makea, sillä pitkänhuiskeat tanskalaiset olivat jo tuulettamas-
sa voittoa, mutta viimeisellä kierroksella heidän pelinsä romahti. 

 

Cup (kahdeksan parasta maata) 
 
Suomi - Puola 
Kierrokset: 0-0, 3-0, 3-6, 5-6, 5-6, 5-8, 5-10, 6-10, 6-10, 6-13 
Tässä pelissä tuli kolmannella kierroksella esimerkki siitä, miten yksi onnen-
potku voi muuttaa koko pelin. Puola yritti ampua viimeisellä kuulallaan mei-
dän parasta kuulaa pois, joka oli kakkosena hieman Puolan ykkösen takana. 
Viimeinen ammuntaheitto osui Puolan omaa ykköskuulaa kattoon, josta se 
osui meidän parhaaseen kuulaan niin, että se aiheutti ketjureaktion ja poisti 
vielä pari muutakin meidän reilusti metrejä erillään olevaa kuulaa ja Puola sai 
kuusi pistettä. 
 

Arto Stenberg 



 Suomen Pétanque-lehti 2020 
  

 13 
  

tien päädyissä valkoinen hiekka oli 
kovettunut enemmän ja muodosti 
reunan, joka muistutti Doverin val-
koisia kallioita.   
 
Ammuntakisaa varten kentältä 
lanattiin pois päällysmateriaali ja 
jäljelle jäi ohut kerros kovettunutta 
ja epätasaista valkoista materiaalia. 
Kohdeympyrät olivat hyvin jousta-
via. EM-ammunnan ensimmäisellä 
karsintakierroksella 34 miestä am-
pui yksittäisiin kuuliin neljältä eri 
matkalta vain kuusi kappaletta vii-
den pisteen jättöjä (6/136 eli n. 4 %) 
Antti Pasanen sai karsinnassa 15 
pistettä, eikä päässyt jatkokarsin-
taan. 
 
Suomella on veteraanien EM-ki-
soissa hyvä mahdollisuus pärjätä 
paremminkin, kun kaikki palaset 
loksahtavat paikalleen. Vertailun 
vuoksi Ruotsi sai hopeaa. Ranskan 
joukkue voitti kisan tähtiensä Fazzi-
non ja Foyotin johdolla, vaikka oli-
vatkin vaikeuksissa Espanjaa vas-
taan. Miesten heittorutiini oli kyllä 
jäätävää, vaikka heillekin kenttä teki 
välillä tepposiaan. 
 
Ranskalla ei mennyt kisoissa hyvin, 
koska mitalia ei tullut ammunnassa 
eikä trippelissä. Maassa käytiin ko-
vaa keskustelua huonon menestyk-
sen takia kisojen aikana ja niiden 
jälkeenkin. Tämä johti pieniin yli-
lyönteihin mm. Sarrio kielsi hänen 
peliensä live-kuvaamisen joksikin 
aikaa. 
 
Loppuottelu oli tasainen, mutta Italia 
voitti huikean viimeisen kierroksen 
ansiosta. Belgialle jäi sympaattisen 
kakkosen osa. 

Arto Stenberg   

 

Miesten kisa (19.-22.9.) 
 

Joukkueessa pelasivat:  
Seppo Lindman, Antti Pasanen, Jyrki Salo ja Arto Stenberg. 

 

Swiss 
 

Suomi – Monaco: 6-13 
Suomi – Irlanti: 6-13 
Suomi – Unkari: 13-9 
Suomi – Itävalta: 4-13 
Suomi – Turkki: 13-4 

 
Eipä tuota suoritusta voi hirveästi kehua, mutta joukkueesta oli 3/4 sairaana. 
Surkeita tuloksia, mutta onneksi pelikentällä housut pysyivät puhtaina. Sijoi-
tus swissin jälkeen 29/36 ja suuntana Nations Cup. 

 

Nations Cup 

 
Suomi – Slovakia: 13-1 
Suomi – Monaco: 13-7 
Suomi – Unkari: 13-10 
Suomi – Portugali: 7-13 

 
Osa joukkueesta oli tervehtynyt ja peli alkoi sujumaan hieman paremmin. 
Kentän metkut olivat paremmin hallussa. Joukkueen minimitavoite tuli saavu-
tettua, eli paikka vuoden 2020 MM-kisoihin. Lopullinen sijoitus kisoissa 22/36. 

kuva ylhäällä: 
Seija Uusitalon arkistot 

kuva vasemmalla: 
Arto Stenbergin arkistot 
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La Route vers le Championnat 
 
Kisoja edeltävä leiri sujui rennoissa 
merkeissä, suunnitelmien mukai-
sesti. Harjoitteet ja muutamat pelit 
loivat rennon tunnelman joukkuee-
seen, juuri mitä haimme.  
 
Itse matka alkoi aamutuimaan Hel-
sinki-Vantaa kentältä kohti Pariisia. 
Saavuttuamme De Gaullen kentälle 
huomasimme että vuokra-automme 
oli kerrankin riittävän tilava koko 
porukalle, joten hymy oli herkässä 
nälästä huolimatta. Pikaiset burgerit 
naamaan ja nokka kohti pelipaik-
kaa. Reilun tunnin ajomatka Saint 
Pierre des Elbeufiin taittui laaduk-

kaita juttuja kertoen, pientä jännitys-
tä oli ehkä ilmassa... 
 
Pelipaikka ja hotelli oli meille kaikille 
tuttu, Teoa lukuunottamatta, joten 
niissä ei ollut mitään ihmeellistä. 
Nopea tsekkaus hotelliin, kuulat 
kyytiin ja pelipaikalle harjoittele-
maan. Halli oli siis tuttu jo entuudes-
taan, hyviäkin muistoja löytyi kysei-
sestä paikasta ja kentistä. 
 
Harjoittelimme sekä hallin pihalla 
että hallissa, itse pelikentiltä meidät 
häädettiin pariinkin otteeseen pois. 
Eestin saapuessa paikalle muuta-
mat harjoituspelit heidän kanssaan 
ja olimme valmiit. 

Seuraavana päivänä suoritettiin 
ammunnan karsinnat ja maatamme 
edusti Le Diable, Pasanen. Antti 
ampui mielestäni hyvin, monet hei-
toista menivät kuulan verran yli 
suorasta linjasta mutta ei auttanut, 
karsiutuminen jatkosta oli tulokse-
na. Tietenkään tämä ei ollut tavoit-
teemme, päinvastoin, edellisvuoden 
mitalia lähdimme kiillottamaan kirk-
kaammaksi. Fiilis oli silti positiivinen 
suorituksen jälkeen. Ei hätää siis 
ammunnan suhteen. 
 
Illalla joukkueen kanssa rento ruo-
kailu tutussa paikassa ja aloittavan 
kokoonpanon ilmoitus joukkueelle. 
 
Pelipäivän aamuna fiilis korkealla, 
samoin odotukset. 
 
Joukkueita yhteensä 16, ensimmäi-
senä päivänä rankattaisiin pelaa-
malla seuraavan päivän poulet. 
Selvää oli että hyvin pelaamalla 
saisimme itsellemme hyvät lähtö-
kohdat seuraavaan päivään ja tämä 
oli selkeä tavoitteemme. Toisaalta 
kuten illalla totesimmekin yhdessä 
joukkueena, tämän päivän peleillä 
ei ollut mitään merkitystä jatkoa 
ajatellen, teimme reitin mestaruu-
teen itsellemme vain hieman hanka-
lammaksi. 
 
Itse pelit ensimmäisenä päivänä 
sujuivat tasaisen huonosti. Parit 
kovemmat vastustajat joille ei 
mitään saumaa ja heikompienkin 
kanssa olimme todella lirissä, ei 
luvannut kovinkaan ruusuista seu-
raavaa päivää poulea ajatellen. 
Pakko myöntää, että kun katseli 
esim. Belgian kaverien harjoittelua, 
varsinkin ammuntoja, niin tuli äitiä 
ikävä ja se ei tule ihan joka päivä.. 
 
Illalla ruokailu jälleen tutussa pai-
kassa, ja tutut eväät, mutta jotain oli 
tehtävä. Muutamat kyselyt Suo-
meen valmennusryhmän luottojätkil-
le Artulle, Aatulle ja Hatelle, ja 
hallitulla riskillä seuraavan päivään 
joka todella punnitsi kykymme. 
 
Aamulla vastaan heti Espanja joka 
oli edellisenä päivänä mm. piessyt 
Ranskan pystyyn ja oli rankingin 
numero uno. Peli osui helpommalle 

3. - 6.10.2019, Saint Pierre Lès Elbouf, Ranska 

EM-KISAT U23 

 kuva: Meten arkistot 

 
Joukkue: 

Teo Ekström (Bitankki) 
Elmo Yli-Vainio (Helsingin Boule-Yhdistys) 

Niklas Palmqvist (Helsingin Boule-Yhdistys) 
Antti Pasanen (Loimaan Petanque) 

 
Valmennus / Joukkueenjohto: 

Tuukka Ylönen / Mika Metsä-Eerola 
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puolelle ja se oli pelastuksemme. 
Saimme vihdoin asetuksen toimi-
maan, ja sitä kautta myös ammun-
tapeli parani luottamuksen myötä. 
Manolot tulivat hieman takki auki ja 
eivät ehtineet peliin mukaan vaikka 
suu kävikin. Voitto siitä ja mieli 
korkealla, tästä oli hyvä jatkaa. 
Samaan aikaan Ruotsi voitti Rans-
kan, joten rakkaat naapurimme 
seuraavaksi vastaan. Hyvä ja tiukka 
peli joka olisi voinut kääntyä kum-
malle vaan. Muutamat tärkeät 
pelastukset meiltä ja jälleen pois-
tuimme voittajina kentältä. Seuraa-
vana aamuna vastaan tulisi Slove-
nia, joukkue jolle olimme hävinneet 
edellisenä päivänä viimeisen otte-
lun. Voitto tästä ja paikka välierissä 
olisi meidän. 
 
Aamulla latinki oli hyvä ja vaikka 
parilla ensimmäisellä kierroksella 
emme loistaneetkaan niin usko 
tekemiseemme oli kova ja peli 
kääntyikin nopeasti meille selkeään 
voittoon. Välierässä vastaan aset-
tuisi Monaco, maa jolle olimme 
myös hävinneet aikaisemmin ki-
soissa. Joukkueessa pelasi todella 
ylimielinen kaveri, tämän matsin 
halusin todella voittaa, samoin 
pelaajista aisti että revanssi maistui. 
Hyvää tasaista peliä puolin toisin, 
meiltä yksi loistava kierros ja johto 
oli meillä. Monacon ammuntapeli 
alkoi sakkaamaan ja vaihtokaan ei 
heitä auttanut joten uskomatonta 
mutta totta, finaalipaikka oli mei-
dän!! Fiilis joukkueessa loistava 
mutta silti jalat maassa, ihmeenkin 
rauhallinen olotila vallitsi. Täytyy 
myöntää, että kättelin Monacon 
ylimielistä kaveria hieman reip-
paammalla puristuksella, muistaa 
varmasti ensi kerralla kätellä kun-
nolla ja katsoa silmiin kuten hyviin 
tapoihin kuuluu, tappiostaan huoli-
matta.  

Finaalissa vastassa olisi Saksa joka 
oli pelannut kaikki päivät todella 
tasaista, ei häikäisevää mutta kor-
kealla onnistumisprosentilla. Jo pe-
rinteeksi muodostunut tapamme eli 
pelien jälkeen heti ulos hallista ja 
ajatukset muualle toimi jälleen hyvin 
välierän jälkeen. 
 
Olimme autollamme juttelemassa 
viisaita kun meille kerrottiin, että 
finaali alkaakin ilmoitettua aiemmin, 
jo 25 minuutin kuluttua. Ehkä hyvä 
meille, ei ehditty liikaa jännittää 
tulevaa koitosta... 
 
Pojille mikrofonit kiinni ja show 
alkakoon. Monesti olen kisoissa 
käynyt, mutta myönnettäköön että 
upean fiiliksen alla oli pientä jänni-
tystäkin, kun joukkueiden esittelyt 
olivat ohi ja katsomo pullollaan 
ihmisiä, jotka olivat tulleet katso-
maan finaalia jossa meidän omat 
pojat upeasti olivat esillä. 
 
Itse peli alkoi meiltä loistavasti 
saksalaisten selvästi hermoillessa. 
Itse asiassa jatkoimme siitä mihin 
Monaco pelissä olimme jääneet eli 
perussuorituksia ilman mitään 
kikkailuja.  Meillä oli paikkoja rat-
kaista peli jo alkukierroksilla, mutta 
emme ihan onnistuneet kotiutta-
maan annettuja paikkoja. Odotin 
että milloin Saksa tulee peliin, mutta 
muutamat aivan järjettömän hienot 
heitot meiltä lopetti saksalaisten 
viimeisetkin pyristelyt ja tuloksena 
historiallinen voitto ja vielä 13-0 
tuloksella!!! Kuka olisi uskonut 
ensimmäisen pelipäivän jälkeen? 
 
Palkintojenjaossa saimme odotella 
tovin ennen kuin pojat pääsivät 
pokkaamaan kultaiset mitalit kau-
laansa. 
 

Historiallinen hetki jonka varmasti 
muistavat ikuisesti. Hämmentävää 
oli kuulla Maamme-laulu EM-kisojen 
päätteeksi, ei ihan jokapäiväistä 
herkkua lajista riippumatta tällä 
tasolla. Mahtava fiilis, pojille onnitte-
luja sateli,  ja varsinkin ns. pienem-
mät maat olivat varmasti iloisia 
tapahtuneesta ja antoi uskoa myös 
heille omaan tekemiseen. 
 
Kerrankin saisimme mennä banket-
tiin voittajina ja myös lähteä voittaji-
na. Taputtelijoita riitti ja pojat ottivat 
kaiken kunnian ja onnentoivotukset 
vastaan. Hienosti hoidettu myös 
tämä puoli. Poikamme edustivat 
mallikkaasti, voimme olla heistä yl-
peitä. 
 
Kisat olivat kaiken kaikkiaan jouk-
kueeltamme uskomaton suoritus, 
todella ylpeä pitää olla pojista. 
Täällä härmässä emme edes tajua  
kuinka kova suoritus tuo heiltä oli, 
mm. lentokentällä yksi ranskalainen 
kaveri näytti kuvaa kuinka kaulaili 
Rocherin kanssa. Ihmetteli mitaleja 
poikien kaulassa ja ei voinut uskoa, 
että pojat olivat voittaneet EM-
kultaa vaikka esim. Ranskan jouk-
kueessa pelasi Tyson Molinas. 
Myös paluulennolla koneen kippari 
kuulutti matkustamossa olevista 
EM-mestareista, koneellinen ihmisiä 
osoitti onnittelunsa runsaiden ta-
putusten kera. Ainutlaatuista tämä-
kin. 
 
Oli suuri kunnia ja ilo olla tämän 
joukkueen matkassa mukana kohti 
ainutkertaista saavutusta. Kiitokset 
kaikille pelaajille ja Metelle, joka on 
tehnyt valtavan duunin näiden poi-
kien kanssa kohti odottavaa menes-
tystä. Usko on ollut välillä koetuk-
sella, jopa kisojen ensimmäinen 
päivä ei ihan hirveästi luvannut,  

Poule

1. krs Voitt. Häv. Vh-Hv Jat. Put.

1 Espanja 9 13 12 X

16 Suomi 13 13 X

9 Ruotsi 13 7 13 X

8 Sveitsi 0 2 X
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 mutta onneksi lajimme ja urheilu 
ylipäätään on mahdollisuuksia täyn-
nä. Kiitos vielä kerran: Antti, Elmo, 
Niklas ja Teo, Metteä unohtamatta. 
Upea, uskomaton matka joka päät-
tyi Mestaruuteen, Euroopan Mesta-
ruuteen!! Harvalla kaverilla on 
Tähti-paitoja, teillä on, ikuisesti. 
 

Coach Ylönen 
 
Entä mitä tämän jälkeen? 
 
Tänä vuonna meillä on paljon näy-
tettävää. Jokainen maa haluaa voit-
taa hallitsevat mestarit. Onnistumi-
nen tämän vuoden kisoissa on 
mahdollista pelaamalla samalla ta-
valla kuin viime kisat lopetettiin. 
Pelejä voitetaan kovalla itseluotta-
muksella ja hyvällä joukkuehengel-
lä. Kaikki on pienestä kiinni - mutta 
mahdollista.  Mahdollisuuksien mu-
kaan, pelaajille otetaan tänä vuonna 
henkinen valmentaminen mukaan. 
Tuosta myöhemmin. 
 
Olemme varmasti valmiita 1.10. kun 
pilliin vihelletään. 

Ohjeita tuleville mestareille: 
 
Aina ei ole pakko eikä edes mah-
dollista menestyä ja menestystä voi 
olla muutakin kuin voittaminen. 
 
Kilpa-urheilua tosin mitataan yleen-
sä voitoilla, mitaleilla ja pistesijoilla, 
ylipäätään menestyksellä. 
 
Mutta mitä menestys sitten on? 
Mitaleita? Pokaaleja? Onnistumi-
sia? Asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamista?  
 
Ja onko sillä merkitystä miten 
menestystä saavutetaan? 
 
Onko silti menestymistä tärkeäm-
pää itse matka kohti menestystä? 

Kovat treenit, voitot/häviöt, tavoit-
teet ja niiden saavuttaminen, uuden 
oppiminen, lukuisat pettymykset ja 
niistä selviytyminen… jne. 
 
Kaikki nämä kasvattavat meitä ja 
ovat monille tärkeämpiä kuin abso-
luuttinen mitattava menestys. 
 
Näitä voi jokainen miettiä kun 
seuraavan kerran ottaa kuulat 
käteen ja ampuu parit reiät..;) 
 
Tsemiä harjoitteluun/kilpailuihin - 
oikoteitä ei ole! 
 

Valmennustiimin puolesta, 
Tuukka Ylönen ja 

Mika Metsä-Eerola  
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ANTTI PASANEN  
 

 
 
*Nimi:  
Antti ‘’El Diablo’’ Pasanen 
 
*Seura:  
Loimaan Pétanque ry 
 
*Asuinpaikkakunta:  
Joutseno, Lappeenranta 
 
*Minkä ikäisenä aloitit lajin:  
Tarkalleen en muista minä vuonna 
aloitin petankin mutta luulisin että 
vuonna 2006, joten olin tuolloin 8-
vuotias. Ensimmäiset SM-kisat mi-
nulla oli vuonna 2007. 
 
*Miksi aloitit lajin:  
Lajin aloitin oikeastaan vanhempien 
kautta. Äiti ja isä rupesivat heittele-
mään petankia vuonna 2002 ja siitä 
lähtien olen istunut kentän laidalla 
leikkien hiekkaleluilla ja katsoen, 
mitä ihmettä he oikein tekevät.  
 
*Nimeä henkilöt tai tahot, jotka in-
nostivat  lajin aloittamiseen:  
Toki ensimmäisinä, ketkä lajiin o-
pasti oli omat vanhemmat ja sitten 
koko Karjala Kuulan väki. Tämän 
jälkeen vuonna 2009 kävimme Hen-

ri Palmqvistin opeissa ja siitä se hi-
mo tähän lajiin sitten lähti. 
 
*Tärkeimmät lajin oppimiseen liit-
tyvät henkilöt:  
Kiittäen toki kaikkia maajoukkue- 
valmentajia haluan nimetä tärkeim-
miksi henkilöiksi minun petanque 
‘’uralla’’ ensimmäiseksi Henri Palm-
qvistin, jonka kautta viimeinenkin 
petanque kipinä syttyi, tämän jäl-
keen suurena tekijänä oli ja on 
edelleen Arto Stenberg, joka auttoi 
vielä enemmän tekniikan ja taktiikan 
suhteen. Sitten kuvioihin tuli Jyrki 
Salo, hän viilasi vielä heittoani ja 
taktiikkaani ja löysimme näin ollen 
yhteisen sävelen. Jyrkin kanssa 
olemme kokeneet todella paljon 
peleissä kuin vapaa-ajallakin ja 
yhteistä taivalta on takana monta 
vuotta, joka vain jatkuu ja jatkuu. 
Suurena tekijänä on ollut myös 
Mika Metsä-Eerola, jonka kanssa 
on koettu paljon maajoukkue juttuja. 
Iso maininta myös EM-kulta koutsil-
le Tuukka Ylöselle, jonka kanssa 
reissaaminen ei käy tylsäksi ja peli 
tilanteissa toimii mahtavana koutsi-
na. 
 
*Tärkeimmät menestymiset jos ei 
lasketa EM-kultaa:  
Hienoimpia saavutuksia toki on en-
simmäiset junnumitalit, mutta en-
simmäiset yleisen sarjan SM-mitalit 
muistaa kyllä. Kaksi PM-mitalia 
myös löytyy, joten nekin ovat hieno-
ja saavutuksia. Suurin tavoite on 
tämän vuoden U23-kisat ja niissä 
pärjääminen, kun pääsen niihin ki-
soihin viimeistä vuotta pelaajana.  
 
*Mikä on seuraava tavoitteesi la-
jin tiimoilta:  
Viime vuosi oli kaikin puolin todella 
menestyksekäs, josta haluan sanoa 
suuren kiitoksen meidän joukkueel-
le Seppo Lindmanille, Arto Stenber-
gille ja Jyrki Salolle. Heidän kans-
saan viime vuosi oli aivan mahtava 
ja tämä vuosi puristetaan vielä 
kovemmin. Kiitos myös vielä kerran 
meidän U23-joukkueelle, eihän tätä 
lehtijuttuakaan olisi ilman teitä. Kun 
kaikki opit on sisäistetty ja harjoitus 
kerran vain lisääntyivät niin rupesi 
myös menestystä tulemaan. Viime 
vuoden menestyksestä päästäänkin 
tähän vuoteen, jossa tavoitteena 

toki pelata omalla tasolla, mutta 
myös puristaa niissä kisoissa vielä 
lujempaa joissa viime vuonna jäi 
hampaankoloon jotain.  
 
*Mikä petankissa viehättää:  
Petankissa minua viehättää epäon-
nistumisen ja onnistumisen suhde. 
Kun tulee huono heitto niin haluaa 
vielä enemmän onnistua seuraa-
vassa heitossa, koska tietää että 
varmasti osaa homman jota tekee. 
Myös kaiken uuden oppiminen on 
todella viehättävää. Tottakai voitta-
minen on aina kivaa ja sitä haetaan 
joka pelissä.  
 
*Onko sinulla idoli jos niin kuka 
(kotimainen/ukomainen):  
Minulla ei ole sellaista ‘’idolia’’ 
petankissa, mutta ehkä eniten on 
seurannut livenä mitä on nähnyt tai 
sitten youtubesta Philippe Suc-
haud:n tekemistä ja tekniikkaa. 
 
*Onko sinulla ajatuksia miten sai-
si lisää nuoria lajin pariin:  
Uusin junioreiden saaminen on 
todella hyvä kysymys. Kun miettii 
Suomen junnuja tällähetkellä, niin 
hyvin suuri osa on tullut vanhempi-
en kautta lajiin. Petanquen näky-
vyyttä pitäisi jotenkin saada enem-
min. Lähivuosina laji on päässyt toki 
enemmin telkkariin, joka on hyvä. 
Toki nykynuoriso ei ehkä katso 
telkkaria niin paljoa, joten petanki 
pitäisi saada ehkä jotenkin sosiaali-
seen mediaan josta ns. ‘’ulkopuoli-
set’’ löytäisivät lajin.  
 
*Millä kuulilla (koko, merkki, 
tyyppi) pelasit EM-kullan:  
EM-kisat pelasin Obut RCC kuulilla 
jossa painoa 690 g ja halkaisija 73 
mm. 
 
Lopuksi haluan sanoo kiitoksen 
KAIKILLE suomalaisille petankisteil-
le, jotka ovat ottaneet tälläisen 
‘’pikkupojan’’ mukaan lajiin ja opas-
taneet alusta lähtien. Olemme kaik-
ki yhtä perhettä, pidetään se mie-
lessä ja moikataan kun nähdään. 
 
 
  

U23 EUROOPAN MESTARIT 2019 
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ELMO YLI-VAINIO 
 

 
 
*Nimi: 
Elmo Yli-Vainio 
 
*Seura: 
Helsingin Boule-yhdistys 
 
*Asuinpaikkakunta:  
Sastamala 
 
*Minkä ikäisenä aloitit lajin: 
12 vuotiaana, kävimme kavereiden 
kanssa tutustumassa. Kyseessä oli 
ERKKI-ryhmän tutustumiskäynti 
Tyrvään petanquen hallilla 
 
*Miksi aloitit lajin: 
Kilpapetanque tuntui mukavalta, 
kun se oli järkevämpää ja tietyllä 
tavalla haastavampaa kuin perus ” 
mökkipetankki”. Laji sopii hyvin 
luonteeseeni ja löysin pian käden ja 
silmän yhteistyön. 
 
*Nimeä henkilöt tai tahot, jotka in-
nostivat lajin aloittamiseen:  
Jukka Salonoja, Tyrvää Petanque, 
hän toimi meidän kaveriporukan 
valmentajana sekä Erkki-ryhmän 
puheenjohtaja Hannu Laaja 
 
*Tärkeimmät lajin oppimiseen liit-
tyvät henkilöt: 
Omien vanhempien lisäksi, valmen-
tajina: Jukka Salonoja, Jyrki Salo, 
Henri Palmqvist, Arto Stenberg ja 

tällä hetkellä toimiva Mika Metsä-
Eerola. 
Pelikavereina: Antero ja Elmeri Laa-
ja, Sauli Ylirönni ja Riku Toivonen, 
Bang Singthong, Juuso Vartiainen, 
Ville Punta, ja muut joukkuekaverit 
eri kisoista ja ehdottomasti EM-kul-
taporukan kaverit (Niklas, Antti ja 
Teo) 
 
*Tärkeimmät menestymiset jos ei 
lasketa EM-kultaa:  
SM-mitalit junioriajalta: 2014 (singe-
lipronssi ja duppelihopea), 2015 
(singelipronssi, duppelipronssi ja 
trippelihopea), 2016 (singelipronssi 
ja duppelikulta), 2017 (trippelikulta 
ja duppelikulta) 
EM-kisat 2018 Espanjassa U23 Na-
tions Cupin pronssi arvokkaana ko-
kemuksena ja opin paikkana. 
 
*Mikä on seuraava tavoitteesi 
lajin tiimoilta:  
Varusmiespalveluksen jälkeen 
(maaliskuu 2020) kovaa treeniä, ke-
säksi varmuus heittoihin. 
 
*Mikä petankissa viehättää: 
Voi aina kehittyä, mukavat ja taita-
vat kaverit, rauhallisuutta ja hermoja 
vaativa laji, sekä moninainen peli-
taktiikka, joka koukuttaa. 
 
*Onko sinulla idoli jos niin kuka 
(kotimainen/ukomainen): 
Minulla ei ole tällä hetkellä esikuvia, 
koska heitot pitää ihan itse löytää. 
Jos uppoutuu liikaa toisen tyyliin, 
heitto voi jäädä jatkuvan etsimisen 
asteelle. Mainitsisin Antti Pasasen 
tyylin ja Dylan Rocherin ampuma-
tarkkuuden.  
 
*Onko sinulla ajatuksia miten 
saisi lisää nuoria lajin pariin: 
Enemmän julkisuutta lajille medias-
sa, kuten näin menestyksien myötä, 
sekä jokainen pelaaja veisi lajin 
tunnettavuutta eteenpäin omalla 
tahollaan. 
 
*Millä kuulilla (koko, merkki, 
tyyppi) pelasit EM-kullan: 
Obut Match+, koko74, paino 680g 
 
 
 
 

NIKLAS PALMQVIST 

 

 
 
*Nimi:  
Niklas Palmqvist 
 
*Seura:  
Helsingin Boule-yhdistys 
 
*Asuinpaikkakunta:  
Espoo 
 
*Minkä ikäisenä aloitit lajin:  
16 
 
*Miksi aloitit lajin:  
Törmäsin uusiin hyviin ystäviin ja 
koska vanhemmat pelas kans. 
 
*Nimeä henkilöt tai tahot, jotka in-
nostivat  lajin aloittamiseen?  
Henri Palmqvist ja Päivi Lehtonen-
Palmqvist 
 
*Tärkeimmät lajin oppimiseen 
liittyvät henkilöt?  
Henri Palmqvist 
 
*Tärkeimmät menestymiset jos ei 
lasketa EM-kultaa:  
Juniorien SM-hopeaa ammunnasta,  
SM-sarja hopeaa. 
 
*Mikä on seuraava tavoitteesi la-
jin tiimoilta?:  
MM-karsinnoista kisapaikka. 
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*Mikä petankissa viehättää:  
U23-joukkueen hyvä ilmapiiri ja yh-
teishenki 
 
*Onko sinulla idoli jos niin kuka 
(kotimainen/ulkomainen):  
Ei ole. 
 
*Onko sinulla ajatuksia, miten 
saisi lisää nuoria lajin pariin:  
Mainostamalla ahkerammin ja jatku-
vammin, lajikokeilu Aalto-yliopiston 
opiskelijoille vois olla hyvä mahdol-
lisuus (voin siinä olla mahdollisesti 
auttamassa), liiton nettisivuille pa-
remmat ohjeet lajin kokeiluun ja 
aloittamiseen, myös seurojen tulisi 
tehdä enemmän mainostusta 
  
*Millä kuulilla (koko, merkki, tyyp-
pi) pelasit EM-kullan:  
OBUT RCC 72/690 

TEO EKSTRÖM 
 

 
 
*Nimi: 
Teo Ekström  
 
*Seura:  
Bitankki  
 
*Asuinpaikkakunta:  
Salo 
 
*Minkä ikäisenä aloitit lajin:  
13-vuotiaana 
 
*Miksi aloitit lajin:  
Isä Vesa Ekström oli pelannut ja sai 
minut kiinnostumaan asiasta. 

*Nimeä henkilöt tai tahot, jotka 
innostivat  lajin aloittamiseen:  
Vesa Ekström 
 
*Tärkeimmät lajin oppimiseen liit-
tyvät henkilöt:  
Vesa Ekström (kuski), Mirja Laine 
(2. kuski), Rauli Rämö (peliaikaa 
seuran puolelta), Arto Stenberg 
(heittotekniikka) 
 
*Tärkeimmät menestymiset jos ei 
lasketa EM-kultaa: 
Yleisen SM-trippelin puolivälierä 
2018 
 
*Mikä on seuraava tavoitteesi la-
jin tiimoilta:  
Tavoite on uusia Euroopan mesta-
ruus ja päästä edustamaan yleiseen 
maajoukkueeseen jonkinlaiseen ar-
vokisaan. 
 
*Mikä petankissa viehättää:  
Petankissa viehättää se, että kuka 
vaan voi voittaa kenet vaan. 
 
*Onko sinulla idoli jos niin kuka 
(kotimainen/ulkomainen):  
Thanakorn Sangkaew (Thaimaan 
ampuja) ja Antti Pasanen 
 
*Onko sinulla ajatuksia miten 
saisi lisää nuoria lajin pariin:  
Minulla ei ole ainakaan mitään 
kovin järkevää ideaa lisänuorison 
hankkimiseen. 
 
*Millä kuulilla (koko, merkki, tyyp-
pi) pelasit EM-kullan:  
Kuulat olivat OBUT RCC 73/690 
 

haastattelut ja kuvat: 
Henri Palmqvist  

Suomen MM- ja EM-mitalit kautta aikojen: 
 

1999 
Junioreiden MM-pronssi (Kimmo Rantanen, Tero Haapanen, Aleksi Leskinen, Tuomas Leskinen) 

 

2005 
Naisten ammunnan EM-pronssi (Tarja Roslöf) 

 

2012 
Veteraanien EM-pronssi (Mikko Lehto, Pauli Piiparinen, Antero Lehti, Henri Palmqvist) 

 

2018 
U23 ammunnan EM-pronssi (Antti Pasanen) 

 
2019 

U23 EM-kultaa (Elmo Yli-Vainio, Antti Pasanen, Teo Ekström ja Niklas Palmqvist) 
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Tiistai, Ammunta 
 
Helena oli edustajamme ammunta-
kilpailussa, hallitsevana Suomen 
mestarina selkeä valinta. Ammunta 
suoritettiin kello 17.30, kenttä oli 
vaikea ja irtopisteitä ei ollut luvassa. 
Alku oli Helenalla hieman tahmea, 
ja sitten useampi heitto meni aivan 
vierestä ohi tai yli. Valitettavasti sitä 
ammuntakilpailun vaatimaa huip-
puotetta ei löytynyt ja tulokseksi jäi 
vaatimaton 10 pistettä. Sijoitus 39. 
 

Keskiviikko, 
trippelin MM-kilpailu  
 
SWISS 
 
Kilpailualueen kenttä on todella 
vaikea. Kova ja pinnassa on irtoki-
viä. Mutta myös pohjamateriaalissa 
on kiviä, joten hyvältä näyttävään 
paikkaan alas tuleva kuula saattaa 
silti pompata yllättävästi. Ammun-
nan on tultava perille. Näistä lähtö-
kohdista tiesimme, että voittaak-
seen pelejä ei onnistumisprosentin 
tarvitse olla korkea, virheitä tulee 
myös vastustajille väistämättä. Tä-
mä arvio joutui koetukselle ensim-
mäisessä pelissä. Kilpailu alkoi 
ottelulla Indonesiaa vastaan. Päivi 
oli saapunut paikalle muuta joukku-
etta myöhemmin, joten hän aloitti 
penkillä. 

Pelasimme ihan ok, Indonesia joutui 
ampumaan monella kierroksella ja 
välillä pitkäänkin matkaan. Mutta 
heidän ampujansa oli liekeissä. Hän 
osui jatkuvasti ja teki vielä jättöjäkin 
haastaviin paikkoihin. Pääsimme 
pikkukirillä kuuteen pisteeseen, 
mutta lopputulos kirjattiin 6-13. 
Jatkossa tilaisuuden tullen seurai-
limme Indonesian otteita, mutta ne 
olivat vain häivähdys tästä aloitus-
pelistä. 
 
Toiseen peliin asettui vastaan 
Mauritius. Päivi tuli mukaan peliin 
asettajan paikalle Ninnan tilalle. 
Pelasimme tasaisen hyvin ja tällä 
kertaa vastustaja ei venynyt sanka-
ritekoihin vaan pelasi kohtuullisesti. 
Kierrokset olivat melko tasaisia, 
mutta olimme hiukan niskan päällä 
koko ajan ja rakensimme 7-2 johto-
aseman. swiss-kierrokset pelattiin 
aikapeleinä, ja Mauritiuksen kaven-
taessa tilanteeksi 4-7, jäi heille 
enää yksi kierros tasoittaa ottelu. 
Kierros alkoi hapuillen, meillä oli 
enää Helenan kuulat vastustajan 
viittä vastaan. Helena asetti hienosti 
ykkösen, ja tämä otti vastustajalta 
kaikki kuulat alas. Voitto Suomelle 
7-5. 
 
Päivän kolmas peli ja vastassa 
vahva petankkimaa Hollanti. He 
olivat pelanneet joko hitaasti tai 
tiukkoja kierroksia, kun kaksi en-
simmäistä peliä olivat päättyneet 
luvuin 4-8 ja 9-5. Ottelu Suomea 
vastaan oli heille aivan uudenlainen 
kokemus. Ensimmäinen kierros: 
Suomi 5-0. Toinen  kierros: Suomi 
11-0. Pelasimme kaksi täydellistä 
kierrosta. He eivät onnistuneet kun 
parilla kuulalla, ja niihin Mirva ampui 
kylmästi jätön. Kolmannella kierrok-
sella Hollanti ampui jo snadia. 
Meillä oli mahdollisuus viedä ottelu 
Fannylla 13-0, mutta mikään ei 

vaikealla kentällä ollut ilmaista. 
Hollanti tsemppasi 0-12 tilanteesta 
lukemiin 7-12. Naiset eivät tästä 
hermostuneet vaan kuittasivat va-
rmasti 13-7 voiton. Iso voitto swissin 
kolmanteen peliin ja kova päänah-
ka! Hollanti sijoittui lopulta kahdek-
san parhaan joukkoon. Stadionilla 
kävi onneksi pieni tuulenvire, mutta 
30 asteen lämpö ja pitkä pelipäivä 
takasivat että oli mukava siirtyä 
hotellille lepäilemään.  
 

Torstai 
 
Kohti uutta pelipäivää ja ennen 
yhdeksää pelikentälle kävellessäm-
me näimme Ranskan joukkueen 
vetämässä aamujumppaa pelialu-
een vieressä. Heillä kuulemma on 
osana maajoukkuetoimintaa myös 
fyysistä harjoittelua. Ranskalaiset 
totesivat, että on syytä ottaa kaikki 
asiat huomioon, jos aikovat pysyä 
lajin mahtimaana Aasian tehdessä 
kovaa nousua. Me saimmekin vas-
taamme taas aasialaisjoukkueen, 
tällä kertaa Malesian. Jatkoimme 
voitokkaalla kokoonpanolla Päivi 
asettajana, Helena välissä ja Mirva 
ampujana. Alkupeli oli Malesialla 
vaikeaa. Me rakensimme hyviä 
paikkoja, mutta emme onnistuneet 
käyttämään niitä täysin hyväksi. 
Johdimme hyvin 7-2, mutta peli olisi 
voinut olla vaikka ohi jo tässä 
vaiheessa. Sitten Malesia petrasi, ja 
meillä alkoi vaikea vaihe. Malesia 
siirtyi 7-9 johtoon. Aika läheni lop-
pua, kun tsemppasimme pelin 
tasoihin 9-9. Viimeinen kierros alkoi 
tästä, ja valitettavasti se toi voiton 
Malesialle 9-13. Saldomme oli 2 
voittoa ja 2 tappiota, joten jatko-
paikkaan tarvittaisiin voitto viiden-
nestä pelistä (lopulta yksi joukkue, 
Kanada, meni jatkoon kahdella 
voitolla). 
 

19. – 23.11.2019 

NAISTEN MM-KISAT 
PHNOM PENH, KAMBODŽA 

Joukkue: 
Ninna Hätönen, Helena Kuivasniemi-Lehti, 

Päivi Lehtonen-Palmqvist, Mirva Näsilä, 

Arttu Poikolainen (coach), Jari Nieminen (delegaatti) 
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Ratkaisupeliin saimme vastustajaksi 
Ukrainan. Vaihdoimme Helenan ti-
lalle Ninnan. Ukraina ei ollut etukä-
teen kovin vastustaja, mutta kaksi 
voittoa heilläkin oli alla. Ja aikape-
leissä heikkoa alkua voi olla vaikea 
paikata. Naiset tekivät juuri niin kuin 
pitikin ja ottivat heti pelin haltuunsa. 
Ottelu eteni koko ajan Suomen ko-
mennossa ja elintärkeä voitto kir-
jattiin 13-6. Swissin 8 parasta jouk-
kuetta etenivät suoraan 16 jouk-
koon, ja sijat 9-24 pelaisivat välikier-
roksen oikeudesta 16 parhaan jou-
kossa. Arpa heitti meille vastaan 
Italian. Kukapa muukaan kuin Italia. 
EM-kisoissa heitä vastaan oli koettu 
harmittavan tiukka tappio, ja Kaihu-
an MM-kilpailuissa Italia voitti 
Suomen avausottelussa selvästi. 
Nyt oli kalavelkojen maksun aika. 
 
Päivi jatkoi mahtavaa asetuspeliä ja 
Mirva ja Ninna säestivät hienosti. 
Italiakin pelasi hyvin, mutta vaihto-
kaan ei heitä auttanut ja Suomi otti 
riemukkaan 13-9 voiton! Italiaa ei 
Suomi ole missään sarjassa kovin 
usein voittanut, ja tähän paikkaan 
se voitto todella maistui makealta. 
Italialaiset olivat luonnollisesti kovin 
pettyneitä tappiosta, mutta heidän 
kunniakseen täytyy sanoa että he 
tulivat myöhemmin iloisesti meitä 
kannustamaan. 
 
Olimme kuudentoista parhaan jou-
kossa ja vastustajaksi tuli järjestä-
jämaan ykkösjoukkue. He olivat 

swiss-osion kolmanneksi paras 
joukkue. Nyt olisi luvassa hulaba-
loota, kambodžalaiset kannustivat 
omiaan todella intohimoisesti. Kai-
ken lisäksi peli lähetettiin suorana 
MM-kilpailuiden nettisivuilla. Ennen 
pelin alkua nähtiin mielenkiintoinen 
episodi. Vain ja ainoastaan meidän 
kentällemme ruvettiin yht´äkkiä te-
kemään kunnostustöitä kolmen ha-
ravamiehen voimin! Menin kentälle 
tätä ihmettelemään ja samalla 
Italian mainio tuomari tuli paikalle 
tekemään projektille stopin. Kivet 
kentällä eivät meitä haitanneet, 
mutta eihän emäntämaa voi tehdä 
mitä huvittaa. 
 
Todella vaikealla kentällä pelasim-
me hienon avauskierroksen asetta-
en neljä kertaa lähelle. Kambodža 
ampui kaikki pois ja useamman 
jätön. He ottivat 3 pistettä, kun vii-
meinen jättö kontrasi yhden oman 
pois. Tämän jälkeen he eivät pelan-
neet yhtä hyvin, ja etenkin asetus-
pelissä oli ongelmia. Me pelasimme 
hienosti, varsinkin Päivin asetuspeli 
piti Kambodžaa tiukasti pihdeissä. 
Peli eteni tasaiseti pisteiden valossa 
8-8:aan. Meillä oli hyviä paikkoja, 
etenkin yksi, jossa heillä oli enää 
yksi kuula. Tästäkin heidät pelasti 
moninkertainen MM-ammunnan 
mestari ampumalla viimeisellä kuu-
lalla karon. Hänen muutamat haa-
muheittonsa ja meidän herpaantu-
misemme parhaissa paikoissa es-
tivät meidän karkaamisen johtoase-

maan. 8-8 tilanteessa pelasimme 
hienon kierroksen ja nousimme 11-
8 johtoon. Shokkivoitto oli kahden 
pisteen päässä. Kambodža taisteli 
ja kavensi tilanteeksi 10-11. Seu-
raavalla kierroksella heidän tähtipe-
laajansa onnistui asettamaan kaksi 
lisäpistettä pieneen tilaan ja se toi 
heille 13-11 voiton. Meiltä hieno peli 
ja upea taistelu. Niin harmittava 
tulos. Nyt kaksi kuukautta pelien 
jälkeen tätä kirjoittaessa vieläkin 
tappio kirvelee. Mutta hieno oli 
nähdä naisten haastavan maailman 
huippujoukkuetta täysin tasaväki-
sesti! 
 
Monen maan edustajat tulivat pelin 
jälkeen harmittelemaan tulosta ja 
onnittelemaan hienosta esityksestä 
kilpailuissa. Myös U23-joukkueen 
historiallisesta mestaruudesta saim-
me onnitteluja. Helppo oli kantaa 
Suomi-paitaa ylpeästi. 
 
Kaiken kaikkiaan erittäin hyvin jär-
jestetyt kisat. Hyvä hotelli, hyvää 
ruokaa, kuljetukset toimivat ja aika-
taulut pitivät. 
 

Arttu Poikolainen  

Joukkue Kouvolan karsinnan jälkeen. 
(kuva: Nikolai Andreev) 
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HE LÖYSIVÄT ZENIN 
 
Ei nämä pelaajat mitään ihmeellistä 

ole ne vaan löysivät sen sisäisen 

Zenin joka meissä kaikissa piilee. 

Usein se on vain löytämättömissä. 

 

Sen löytäminen onkin ihan toinen 

juttu eikä siihen mitään taikatemp-

pua ole olemassa. Yksilönä tai 

joukkueena siinäkin on ero ja meille 

suomalaisille yksilölajit ovat olleet 

helpompia kuin ryhmässä toimimi-

nen. 

 

Hyvään harmoniaan yksilön ja 

joukkueen sisällä vaikuttaa moni 

asia. 

 

Osallisina siinä totisesti ovat ennen 

kaikkea joukkueen jäsenet ja jouk-

kueeseen liittyvät taustajoukot joihin 

kisamatkalla kuuluvat joukkueen 

johdosta vastaavat henkilöt.          . 

 

Onnistumisen pelon voittaminen on 

iso asia. Tämä syntynyt sisäinen 

harmonia helposti näkyy myös pe-

lissä. 

 

Jokaisella meistä pelin harrastajista 

on mahdollisuus löytää tällainen 

rohkea pelkäämätön ja vain suori-

tukseen keskittynyt ilmapiiri. 

YKSI YÖ 

Mitä tapahtui yhdessä yössä? 

Finaali ja swissin jälkeiset pelit näyt-

tivät siltä kuin neljä ensimmäistä pe-

liä meiltä. Kuitenkin kääntäen siten, 

että hävinnyt joukkue ei ollut suo-

malaiset vaan liiallisia odotuksia 

kantaneet vastustajat. Olimme me-

nettäneet kaiken eikä meillä ollut 

kuin voitettavaa. Tässä vaiheessa 

astui Zen kehiin.                   . 

 

Poikien yrittäminen muuttui suori-

tusten tekemiseksi. Perussuoritus-

ten ilman liiallista yrittämisestä. Ku-

kaan ei enää odottanut heiltä mi-

tään. 

 

Tietämättään he olivat ottaneet 

Zenin haltuun. Tämä vielä enem-

män sai vastustajat hämmenty-

mään, ei siis pelkästään suoritukset 

ja niiden onnistuminen vaan pelaa-

jimme olemus. Näittekö miten mie-

het olivat kentällä, näittekö heidän 

lähes värähtämättömän viileytensä 

ja suhtautumisensa onnistumisiin. 

Vain harvoin näki heidän hymyile-

vän. Keskittyminen oli täydellistä ja 

sopi kuin nyrkki silmän joukkueen 

sisäiseen harmoniaan. 

PELAAJAT 

Antti Pasanen löysi sisäisen minän-

sä, joka pelasi ampujana parhaalla 

tasollaan aivan huikeata peliä. Pa-

rasta mitä arvokisoissa on nähty. 

Parasta Anttia ellei vieläkin parem-

paa mitä koskaan nähty. Huikea 

suoritus. El Diablo - The Devil .       . 

 

Teo Ekström löysi itsestään lyömät-

tömän asettajan niin sisäisesti kuin 

fyysisesti. Heitot ominaisuuksiltaan 

vastasivat toisiaan ja sopivat kent-

tään kuin nyrkki silmään. Nimen-

omaan suoritusten jatkuva toistojen 

samanlaisuus oli ihailtavaa katsot-

tavaa. Sanontani on, että asettaja 

tekee pelin. Se on verrattavissa 

lätkäveskariin. Jos veskari onnistuu 

pelissään niin hyökkääjät voivat 

hyökätä rohkeammin, eikä tarvitse 

peruutella. 

 

Niklas Palmqvist teki käsittämättö-

miä. pelkäämättömiä suorituksia 

kaikkein vaikeimmassa välipelaajan 

roolissa, jossa onnistumiset ja epä-

onnistumiset ovat kaikkein näky-

vimpiä. Ja aina joutuu pelaamaan 

vaikeaan tilanteeseen. Varmasti jo-

kaiselle jäi mieleen kaksi viimeisen 

kierroksen ammuntaa ja niissä kä-

sittämätön, onnistunut suoritus. Voi-

sin sanoa, että juuri noissa heitois-

sa näkyi tuo valtava rohkeus mikä 

tässä miehessä on.                . 

 

Elmo Yli-Vainio, vaikka ei loppupe-

leissä kentällä ollutkaan, niin oli 

vahva ja tärkeä tuki rauhallisella, 

pelkäämättömällä, taitavalla ole-

muksellaan. Kentällä olijoitten on 

helppo olla kun tietää, että heidän 

epäonnistuessaan on joukkueessa 

vahva pelaaja, joka paikkaa roolin 

kuin roolin. Hän oli koko ajan läsnä 

antamassa tukensa ja näin vahvis-

tamassa oman joukkueen pelaamis-

ta. Huikea jättiläinen. Iso osa tätä 

joukkuetta. 

JOUKKUEENJOHDON JA  

TAUSTAJOUKKOJEN ROOLI 

Joukkueenjohto vastasivat tuosta 

yhdessä yössä tapahtuneesta taika-

tempusta. Sillä kaikella on vaikutus-

ta kaikkeen. Pieniä palasia, joista 

muodostuu kokonaisuus. Jokainen 

kilpailumatka on haaste niin pelaajil-

le kuin joukkueenjohdollekin. Asioi-

den hoituminen matkan aikana on 

merkittävässä roolissa. Se on tär-

keä osa synnyttämässä sitä syner-

giaa, jolla taikatemppu voidaan 

tehdä. Tuukka Ylöstä ja Mika Met-

sä-Eerola yhdistää häikäilemätön, 

päättäväinen ja rohkea usko tule-

vaan ja ennen kaikkea mahdolli-

suuksiin. Heidän toimillaan on ollut 

iso merkitys saada joukkue toimi-

maan niin kuin toimi. He takasivat, 

että joukkueella on se "tila" joka 

heille tarvitaan.                      . 

 

Iso huomio kuuluu myös taustajou-

koille poikia valmentaneille tahoille 

heidän alkuajoistaan lähtien, he 

ovat olleet synnyttämässä tätä 

ilmiötä joka toteutti tämän historialli-

sen EM-kullan.                   . 

”Sohvaperunan kuvakulmasta” 

ANALYYSIÄ U23 EM-KISOISTA 

Ai että… päivä alkaa aurinkoisena, sädehtivänä, vaikka 
on kylmä ja pimeää. 
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Kiitos liitolle ja kaikille petankisteille, 

kaikki olemme osa tätä EM-kultaa. 

Me olemme pétanquen EM-kulta-

kansaa. Ilman suomalaisia pelaajia 

ei olisi ollut sitä vastusta mitä heille 

on osattu antaa heidän kehittymi-

sensä varrella. Huikeata! 

EM-KULTA - HISTORIAA ON 

KIRJOITETTU 

Pétanquen arvokilpailun kultahisto-

riaa on kirjoitettu ja vielä sinivalkoi-

sin värein.                               . 

 

Koskaan ei tule tapahtumaan näin, 

että Swiss kierrosten jälkeen viimei-

senä ollut joukkue voittaa finaalin 

13-0. Se ei vain koskaan tule tapah-

tumaan. 

 

Tämä on meidän suomalaisten yh-

teinen voitto ja nautitaan siitä nyt ja 

aina. 

 

Iso kiitos Elmo, Antti, Teo ja Niklas. 

Iso Käsi Mette ja Tuukka ja tausta-

joukot. Kiitos kaikki suomalaiset pe-

tankistit. 

teksti ja kuva: Henri Palmqvist 
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Asiasta on ollut artikkeleita ainakin 
Loimaan Sanomissa, Etelä-Saimaa 
-lehdessä, Perniönseudun Lehdes-
sä, Salon Seudun Sanomissa,  Kä-
pylä-Lehdessä ja viimeisimpänä 
Helsingin Sanomissa. Teksti-TV no-
teerasi asian sähkeessään tuoreel-
taan. 
  
Helsingin Sanomien toimittajalta tuli 
hieman kritiikkiä tiedottamisen 
suhteen. Hän oli sattumalta nuori-
sourheilusta juttua valmistellessaan 
osunut jollekin nettisivulle jossa 
viitattiin euroopanmestaruuteen ja 
sen jälkeen lähtenyt salapoliisityönä 
etsimään tietoja ja oikeiden henki-
löiden nimiä yhteystietoineen yhden 
jos toisen pikkujohdannaisen kaut-
ta.  
  
Kun tämän kuultuani itse tarkastelin 
tietoja liiton ja jäsenseurojen sivuilta 
niin eipä ollut helppoa, jossain oli 
pieni kuva, ehkä myös pieni teksti. 
  
Lajiliiton sivuilla ei mitään, näin 
myös useimpien lajiseurojen sivuil-
la. Voi sanoa, ettei mitään tai jos on 
niin ujosti. 

Helsinki Pétanquen etusivulta löytyy 
isompi kuva ja maininta. Siis erik-
seen kaivamalla tietoa löytyy kun 
luulisi asian olevan tapetilla joka 
paikassa ja joka hetkessä. Sen 
verran kova juttu on kyseessä. 
  
Tämä on meidän kaikkien yhteinen 
mestaruus, jota ei pidä laittaa 
piiloon, sen pitää olla esillä seurasta 
ja paikkakunnasta riippumatta.  
  
Hesarin toimittaja oli käynyt Pasilan 
hallilla aiemmin jossain yhteydessä 
ja niinpä hän innostui asiasta ja 
ryhtyi etsimään yhteystietoja paneu-
tuakseen asiaan.  
  
Toimittajan kova duuni palkittiin ja 
palkinnon saajina olivat kaikki 
petankistit. Näin oli saatu valtakun-
nallisen lehden liitteeseen ja alueel-
liseen (Helsinki, Vantaa ja Espoo) 
ilmaisjakeluun kaikkien lajissa mu-
kana olevien pitkään toivoma artik-
keli. 
 
Kyllä, kyllä me teemme tätä tosis-
samme niin tosissaan, että jokainen 
kokee mielihyvää kun yhteinen 

lajimme saa arvoistansa näkyvyyttä. 
Meidän pitäisi olla onnellisia ja 
iloisia voitosta, jokaisella meistä on 
siihen osuutemme.  
  
Minua lähestyttiin pian EM-voiton 
jälkeen useammaltakin taholta ja 
kysyttiin mahdollisuuksiani tiedot-
taa. Kävi ilmi, että liitolla ei ole 
olemassa ”pressilistaa”. Sellainen 
lista aikoinaan synnytettiin Helsinki 
Petanquehen kun Lucky Stonesta 
tiedotettiin. Mutta se on jo kadonnut 
bittiavaruuteen. 
  
Pienetkin julkisuuden häivähdykset 
ovat tärkeitä myös meidän itsemme 
lajia harrastavien kannalta. Usein 
kurotamme ”kuuta taivaalta” ja  
helposti unohdetaan pienet, jotka 
ovat tärkeitä ja joissain tilanteissa 
tärkeämpiä  kuin suuret valtakana-
vat.  
  
Näissä me voimme kaikki olla 
aktiivisia. Yleisesti ottaen voisimme 
ottaa askeleen eteenpäin. Pieni as-
kel on iso askel. Voisimme rohkeas-
ti näyttää ulospäin kuinka nautimme 
tästä hermoja raastavasta tarkkuus-
lajista, kilpapetankista. Jokaiselle 
meistä tekee hyvää kun se huomi-
oidaan muuallakin kuin vain omissa 
peli-illoissamme.  
  

EUROOPANMESTARUUS 
JA TIEDOTUSVÄLINEET 

Euroopan mestaruus on kova juttu. 
 

Miten siihen ovat tiedotusvälineet reagoineet? 

Salon Seudun Sanomat 

Perniönseudun Lehti 



 Suomen Pétanque-lehti 2020 
  

 25 
  

Tämä koskee kaikkea markkinoin-
tia. Tämä koskee sosiaalisen medi-
an maailmaa ja siellä lajin esiin 
tuomista.  
  
Pétanque maailmanlaajuisesti on 
tällä hetkellä Facebookissa. Siellä 
tapahtuu ja siellä laji elää.  Olemme 
iso kansainvälinen yhteisö. Tiedon-
välitys sitä kautta kulkee myös 
nopeasti puhumattakaan lukuisista 
pelivideoista ja livelähetyksistä. 
Tässä sektorissa kotimaassa mm. 
kouvolalaiset tekevät hienoa duunia 
kuvatessaan pelejä ja jakavat niitä 
livenä.  
  
EM-voittoon liittyen on arvostettava 
Helsinki Pétanque:n elettä antaa 
hallijäsenyys ilmaiseksi kaikille EM-
voittajajoukkueen pelaajajäsenille.  
  
Jos emme itse usko lajiin ja sen 
kiehtovuuteen ja siihen, että se on 
mielenkiintoinen laji myös yleisesti, 
niin että olisimme valmiita teke-
mään työtä lajin näkyvyyden eteen 
niin kuka muukaan sitä tekee. 
  
Onnittelut kaikille suomalaisille 
petankisteille EM-kullasta!!!  Tästä 
mahdollisuudesta voimme olla 
avoimin mielin kaikki ylpeitä, sitä ei 
meiltä pois oteta.  
  

Laatinut 
Henri Palmqvist  

HS Helsinki 
(viikko 4) 

Käpylä-Lehti 

Etelä-Saimaa 

YLE teksti-TV 

Metrosta 
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Lajissamme on ollut vallalla käsitys, 
että ainoastaan paljon pelaamalla 
tullaan mestareiksi. Petanque-heit-
to – kuula lähtee kädestä – on suo-
rite, jonka ajatellaan olevan niin 
helppoa ja vaivatonta, ettei siinä 
tarvitse sen enempää valmennusta. 
 
Yhä useammassa maassa usko-
taan kuitenkin valmennuksen roo-
liin. Henkilökohtaisten harjoitteitten 
tekemisellä ja lukemattomilla tois-
toilla kasvatetaan rutiinia kilpailuti-
lanteeseen. Rutiinisuoritteella teh-
dään tulosta myös paineen alla ja 
väsyneenä. 
 
Tosiasiassa onnistunut heitto on 
tarkkaan määritelty koko tekniseltä 
suoritteeltaan, ja siinä onnistuminen 
ja onnistuneitten heittojen jatkuva 
toistaminen haastavissa olosuhteis-
sa on ison työn takana.  
 
Toiset kentät sallivat asetuksessa 
matalia heittoja, toisiin on pystyttävä 
nostamaan. Toiset kentät sallivat 
eteen ampumisen toisilla on osutta-
va vain ja ainoastaan suoraan 
kuulaan. Jotta kehittyy monipuoli-

seksi heittäjäksi, on opittava vali-
koima heittotapoja, jotka sallivat 
hyvin erityyppisillä kentillä pelaami-
sen. Monitaitoisuus erilaisilla alus-
toilla pelaamiseen vaatii valtavan 
määrän työtä. Jos alun alkaen oppii 
sellaisen heittotekniikan joka on 
mukautettavissa erilaisiin alustoihin 
ollaan oikealla tiellä, jos tähdätään 
kehittyneeksi kv. tason pelaajaksi.  
 
Meillä on runsas määrä pelaajia,  
jotka katselemalla kansainvälisten 
huippujen pelejä ja pelaamista ovat 
oppineet  tyylipuhtaan heiton. Tämä 
ei kuitenkaan toimi kaikilla. Kaikilla 
ei ole sellaista kykyä että vain kat-
selemalla hyviä suorituksia oppisi 
omaan heittoon asioita.  
 
Meillä on myös runsas määrä pe-
laajia, jotka eivät tiedä mitä asioita  
tekevät oikein ja heittojen epäonnis-
tuttua lähtevät korjaamaan pahim-
millaan juuri niitä oikeita asioita ja 
voivat näin joutua hakoteille. Pelaa-
jien kehittyminen yrityksen ja ereh-
dyksen kautta on myös hyvin hidas-
ta. 
 
Monella pelaajalla pelaaminen voisi 
yhdenkin pienen oivalluksen kautta 
kehittyä valtavasti. Apuna voi usein 
ollakin ulkopuolinen arvioitsija, joka 
pystyy ohjaamaan oikeaan suun-
taan. 
  
Monilla varsinkin nuorilla heitto 
lähtee tarkentumaan  heidän lähipii-
riltään saamista ohjeista tai lähipiiri-
en hankkimasta ulkopuolisesta 
valmennuksesta.   
 
Tähän kuten muihinkin lajeihin liittyy 
useita itse heittosuoritukseen liitty-
viä lainalaisuuksia. Tekijöitä, joita 
löytyy kaikilta heittäjiltä, vaikka 
usein jokaisen heitto näyttää erilai-
selta. Näitten lainalaisuuksien hah-
mottaminen  on tärkeätä. Niiden tie-
dostaminen ja vaikutus heittoon on 
tärkeätä hahmottaa, jotta omaa 
heittoa onnistuu kehittämään ja sen 
jälkeen voi lähteä synnyttämään 
rutiinia harjoitusten toistoilla. 
 
Kaiken kaikkiaan valmentautuminen 
on monipuolinen tapahtuma. Val-
mentaminen on vuorovaikutussuh-

de, jossa valmennettava  ja valmen-
taja yrittävät yhdessä löytää oikean 
tien pelaajan kehittämiseksi.  
 
Karrikoiden sanotaan, että petan-
quessa on kolme osa-aluetta, joita 
voi kehittää: asetus, ammunta ja 
taktiikka. Lisäksi tarkkuuslajiimme 
liittyy pitkien pelipäivien vaatima 
kestävyys, oman kehon huolto 
pitkän pelipäivän aikana mahdolli-
sesti hyvinkin haastavissa olosuh-
teissa (kuuma, kylmä, aurinko) sekä 
erityisen voimakkaasti mentaaliset 
tekijät. 
 
Ja kaikki työ tähtää jokaisen yksit-
täisen muutaman sekunnin mittai-
sen suoritteen onnistumiseen tar-
koitetulla tavalla. Silloin pitää olla 
kaikki kunnossa. Yksi onnistunut 
kuula voi muuttaa pelin. Yksi onnis-
tunut kuula enemmän kullakin peli-
kierroksella on paljon. 
 
Valmennusta on monta eri tasoa ja 
moneen eri asiaan puuttuvaa. Am-
mattitaitoisella  toiminnalla valmen-
nuksesta ei voi olla muuta kuin 
apua. 
 
Hienoa on ollut huomata, että 
useassa seurassa on valmennus 
otettu tärkeäksi tekijäksi. Itse asias-
sa lajin paras tervetulotoivotus 
uusille pelaajille olisi nimenomaan 
pelisääntöjen lisäksi ohjata heitto-
tekniikkaan liittyviä asioita. 
 
TERVETULOA LAJIN PARIIN - 
näin se heitto kulkee.  
 

teksti: Henri Palmqvist 
kuvat: Nikolai Andreev  

MUUTAMAN SEKUNNIN TÄHDEN 

Onko valmennuksella merkitystä? 
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KISAMATKOILLA… 
(kuvat: Seija Uusitalon arkistot) 
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Kun harrastus lajiin vie mukanaan 
ja sitä myötä tulee ajankohtaiseksi 
hankkia henkilökohtaiset, viralliset 
kuulat, huomaa pelaaja olevansa 
yllättäen varsin monimutkaisen 
yhtälön edessä. Asia ei olekaan 
aivan niin yksinkertainen kuin 6 
vapaa-ajan kuulan paketin osto 
lähimmästä marketista. 
  
Virallisia kuulamerkkejä on kym-
menkunta, jokaisella on vähintään 
puolenkymmentä erilaista, erikovui-
sista ja erityyppisistä metalleista 
tehtyä kuulamallia joista edelleen 
lähes jokaisesta on periaatteessa 
saatavilla noin kymmenen erisuu-
ruista ja parikymmentä eripainoista 
versiota. Sen päälle tulee sitten 
vielä raidoitus, jossa siinäkin yleen-
sä on  muutama erilainen valinta-
mahdollisuus. Siis nopeasti arvioi-
den yli 10.000 erilaista vaihtoehtoa, 
joista valita. Mikä neuvoksi tässä 
tilanteessa? 
  
PEULKALOSÄÄNNÖT 
 
Yleisesti puhutaan muutamista 
peukalosäännöistä: 
  
asettajalle pienemmät, ampujalle 
suuremmat 
asettajalle painavammat, ampujalle 
kevyemmät 
asettajalle enemmän raitoja, ampu-
jalle sileämmät kuulat 
asettajalle kovat, ampujalle pehme-
ät tai kovalle kentälle pehmeät, 
pehmeälle kentälle kovat kuulat 
  
Näillä ei kuitenkaan vielä pitkälle 
valinnassa pääse. Suuremmat kuin 
mitkä? Kevyemmät kuin mitkä? 
Koska kuulia valmistetaan 650 ja 
800 gramman lisäksi myös 10 
gramman välein siltä väliltä olevalla 
painolla, ja 71 mm halkaisijaltaan 
sekä 80 mm halkaisijaltaan olevien 
kuulien lisäksi on saatavilla myös 
kaikkia välikokoja, on oltava jotain 
muitakin kriteereitä valintaan kuin 
edellä mainitut yleisohjeet. Lisäksi 
on helppo kentillä todeta, että itse 
asiassa äärikokoja käytetään tuskin 
koskaan. Yleisin maailmassa käy-
tetty kuula on sileä, 74 mm hal-
kaisijaltaan ja painaa 700 grammaa. 
Siitä pieniä variaatioita kumpaankin 
suuntaan sekä painossa että hal-
kaisijassa, niin löydetään 80% 

maailmassa (myös Suomessa) 
käytetyistä kuulista. 
  
KUULAN HALKAISIJA TÄRKEIN 
 
Ratkaisevin tekijä kuulan valinnassa 
on heittäjän oman käden koko. 
Koon mittaamista varten on kehitet-
ty Ranskassa useita erilaisia mitta-
ustapoja, jotka antavat keskenään 
lähelle saman vastauksen vaikkakin 
painottavat hieman eri tavoin esi-
merkiksi sormien pituutta suhteessa 
kämmenen kokoon. Ranskalaisen 
pétanque-koulun kehittämä yksin-
kertainen mittaustapa on mitata 
etäisyys sormet suorina heittokäden 
keskisormen päästä peukalon ja 
ranteen liittymäkohtaan. Tämän 
mitan perusteella asiantunteva 
kuulakauppias osaa kertoa käden 
kokoon sopivan kuulan koon. 
  
Mittauksen antamaa kokoa voi 
halutessaan muuttaa millillä suun-
taan tai toiseen mikäli haluaa pai-
nottaa ampumista tai asetusta. 
Kovin suuriin kokomuutoksiin ei ole 
suositeltavaa mennä. Liian suuri 
kuula on heitettäessä mahdoton 
hallita; se lipsahtaa kädestä irti  hel-
posti liian aikaisin, eikä siihen saa 
asetettaessa kunnon kierteitä. Liian 
pieni kuula taas häviää käden 
sisään ja senkin hallittavuus on 
huono. 
  
ENTÄ  KUULAN PAINO? 
 
Mitä kevyempi kuula, sitä herkem-
min se muuttaa vierintäsuuntaansa 
maan epätasaisuuksiin osuessaan. 
Toisaalta kevyempää kuulaa on 
kevyempi heittää, joka pitkän peli-
päivän aikana sekin tulee tärkeäksi 
tekijäksi jaksamisen kannalta. Si-
nänsä kuka tahansa kyllä jaksaa 
heittää myös 800 grammaa paina-
van kuulan kymmeneen metriin, 
mutta mitä enemmän voimaa heit-
toon joutuu käyttämään, sitä enem-
män heiton tarkkuus kärsii jos 
pelaaja ei ole harjoitellut tätä varten. 
  
Painavampi kuula jyrää alleen 
pienet maan epätasaisuudet ja 
jatkaa alkuperäiseen suuntaansa 
vakaammin. Painava kuula ei 
myöskään lähde liikkeelle pienistä 
hipaisuosumista vaan vaatii kunnon 
iskun siirtyäkseen paikaltaan. Näin 

ollen asettaminen suosii jonkin 
verran painavamman kuulan käyt-
töä kuin ammunta. 
  
Aloittelevalle pelaajalle, ja pelaajal-
le, joka käytännössä useimmiten 
sekä ampuu että asettaa ja haluaa 
myös kehittyä molemmissa, täytyy 
suositella kuitenkin ns. ”normaali-
painoista” kuulaa, eli noin 680-720 
g painoista kuulaa. Tätä paina-
vammat ja kevyemmät kannattaa 
jättää erityiseen käyttöön, eli pel-
kästään ampumiseen tai pelkästään 
asettamiseen ja pelaajalle, joka jo 
tietää varmasti juuri tällaiset halua-
vansa. 
  
RAITAA VAI RUUTUA? 
 
Kohtuus on aluksi paikallaan myös 
raidoituksen suhteen. Kuula, joka 
on täysin sileä tai jossa on kevyt, 1-
2 raidan raidoitus, soveltuu sekä 
ammuntaan että asetukseen eikä 
aiheuta haittaa kummankaan har-
joittelulle. Täysi raidoitus sitten sille, 
joka todella tietää juuri sen halua-
vansa. Voimakkaasti kokonaan 
ruuduiksi asti raidoitettu kuula 
mahdollistaa tiukkojen kierteiden 
käytön, mutta sellaiseen kuulaan 
tottumattomalle aiheuttaa yllättäviä 
lopputuloksia heitoissa. Heiton 
virheet korostuvat.  
  
PITOA VAI  EI? 
 
Kuulissa käytetty metalliseos voi 
olla ruostuvaa tai ruostumatonta. 
Ruostuvan kuulan pinta muuttuu 
käytössä ruostumatonta kuulaa 
karheammaksi, jolloin siihen saa 
voimakkaamman pidon. Tällöin 
etenkin asetuksessa saadaan 
aikaan voimakkaampia kierteitä. 
Jotkut taas, etenkin jotkut ampujat, 
toivovat kuulan pinnalta liukkautta 
jotta se irtoaisi mahdollisimman 
puhtaasti kädestä heittohetkellä. 
Joidenkin kuulien pinta tulee kulu-
essaan liukkaammaksi kuin toisten. 
Haluttu tuntuma kuulan pintaan on 
hyvin pelaajakohtainen asia. Jolle-
kin pinnan tietty karheus on ääret-
tömän tärkeä ominaisuus kuulassa, 
toinen taas heittää lähes millä 
kuulilla tahansa edes huomaamatta 
kovin merkittäviä eroja. Kysymys 
lienee osittain kämmenten tuntoais-
tin herkkyydestä, osittain mentaali-

Kuinka valitsen kuulat 
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sesta tekijästä ja osittain tottumises-
ta ja pelaajan omasta heittoteknii-
kasta. 
  
PEHMEÄ VAI KOVA? 
 
Metalliseos voi myös olla pehmeää 
tai kovaa. Vaihtelu kovuusarvoissa 
on 110-140 kg/neliömillimetrillä.  
Kovat kuulat kestävät sepelilläkin 
pelaamista, pehmeämmästä kuu-
lasta merkinnät hakkautuvat nope-
ammin pois. Pehmeä metalli mah-
dollistaa helpommin ampuvan 
kuulan jäämisen peliin. Lisäksi on 
saatavilla kuulia, joiden metallin 
molekyylirakennetta on muokattu 
siten, että, saa kuulan käyttäyty-
mään ikään kuin sen metalliseos 
olisi pehmeämpi kuin se todellisuu-
dessa on. Kuula on näin kestäväm-
pi mutta käyttäytyy pehmeämmän  
kuulan tavoin.  
  
Pelialusta vaikuttaa myös valintaan. 
Perusperiaate on, että kovalla alus-
talla käytetään pehmeämpää ja 
pehmeällä alustalla kovempaa 
kuulaa. Pehmeä kuula vaimentaa 
kovan alustan aiheuttamia kuulan 
kimpoamisia, ja vastaavasti kovem-
pi kuula liikkuu pehmeämmällä 
alustalla herkemmin. Metallin ko-
vuuden vaikutuksen todennus ja 
sen todellisen merkityksen suuruu-
den arviointi vaatisi tarkempia 
tieteellisiä tutkimuksia, joita ilmei-
sesti Ranskassakaan ei vielä ole 
tehty. 
  
Ammunnassa pehmeämmin käyt-
täytyvä  kuula jää paremmin peliin, 
koska se pienen pienellä joustollaan 
vaimentaa kimpoilemista. 
Muun muassa maailmankuulu pe-
laaja, moninkertainen maailman-
mestari, ranskalainen Phillippe 
Quintais kulkee kilpailumatkoillaan 

kahden erilaisen pelikuulasarjan 
kanssa valiten pelin kuulat alustan 
ja peliroolinsa mukaan. 
 
ONKO ERIVÄRISIÄ KUULIA SAA-
TAVILLA? 
 
Ostettaessa kuulan pinnassa saat-
taa olla ruostumista estävä suojavä-
ri, joka kuluu nopeasti heitettäessä 
pois. Musta kuula ei siis muutaman 
pelin jälkeen välttämättä enää ole 
pinnaltaan lainkaan musta. Pieniä 
eroja kuulien metalliseosten väreis-
sä on, mutta ainoa oleellisesti 
muista poikkeavan värinen kuula on 
pronssista valetut kuulat. 
 
HINTA 
 
Valmistuksessa käytetty metalliseos 
on se tekijä, joka eniten vaikuttaa 
kuulan hintaan. Kuulien hinnat 
vaihtelevat noin 80 eurosta vajaa-
seen 300 euroon kolmelta kappa-
leelta. 
  
KUULIEN VALMISTAJAT 
 
Käsittelemättä on kuulien eroista 
enää ainoastaan valmistajan merki-
tys. Virallisten kilpailukuulien val-
mistajia löytyy Ranskan lisäksi 
nykyisin myös Thaimaasta ja Italias-
ta. Myös osa Ranskassa valmiste-
tuista kuulista tuottaa kuula-
aihionsa alihankintana Thaimaasta 
ja ainoastaan pintakäsittelee ne 
Ranskassa.  
  
Joillekin pelaajille tietty kuulamerkki 
on tärkeä, aivan kuin joillekin autoili-
joille tietty automerkki on se ainoa 
oikea. Kaikki nämä ranskalaiset 
tehtaat ovat kansainvälisen lajiliiton 
hyväksymiä välinevalmistajia, val-
mistusprosessi on säädelty ja sitä 
valvotaan, se tuottaa tasalaatuisia 

kuulia joille tehtaat antavat takuun. 
Takuulla on merkitystä ainakin 
niissä viime aikoina ilmenneissä 
tapauksissa, joissa kuulan hitsaus-
sauma antaa periksi ja kuula halke-
aa suhteellisen vähän heittelyn 
jälkeen.  
 
MARKETKUULIEN JA VIRALLIS-
TEN KUULIEN ERO 
 
Marketeissa ja huoltoasemilla 
kuuden kappaleen pakkauksissa 
myytävät halvat vapaa-ajankuulat 
on useimmiten valmistettu Kauko-
Idässä, niissä on käytetty halpoja 
metalleja ja niiden tasapainotus on  
olematon. Lisäksi kuoren vahvuus 
vaihtelee ja on yleensä n. 2 mm,  
kun kunnon virallisissa kuulissa 
vaippa on n. 7-9 mm vahva. Painon 
saavuttamiseksi Kauko-Idän kuulis-
sa voi täytteenä olla jätettä, hiek-
kaa, vettä  tai hitsattuja metallikap-
paleita ja saman sarjan kuulien 
keskinäinen paino saattaa vaihdel-
la. Lisäksi niiden pinnoite usein rik-
koutuu ikävästi. Kuulien halkaisija-
kaan ei ole määritelty. 
  
Kunnon kuulat ovat rakenteeltaan 
ontot eikä niissä saa olla sisällä 
niiden liikkeeseen vaikuttavia ainei-
ta. Kunnon kuulia hankkiessasi 
oleellista on se, että kuulat nimen-
omaan ovat viralliset, kansainväli-
sen lajiliiton hyväksymät, sekä 
kuulien valmistaja, että tyyppimalli. 
 

Laatinut:  
Päivi Lehtonen-Palmqvist  

kuva: 
Ari 
Saliniemi 
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Kun sattumalta asuin petanquen 
MM-kisapaikkakunnalla, olihan siel-
lä käytävä. Hienot kisathan ne olivat 
ja hienoa oli nähdä Espanjan rie-
mua voitettuaan Ranskan finaalis-
sa.  
 
Portugalin MM-kisoissa meitä suo-
malaisturisteja oli toistakymmentä. 
Monacon kisoissa suomalaisturisti-
en määrä oli alle kymmenen. Gre-
noblen 3:issa MM-kisoissa ei mil-
lään ollut kymmentä suomalaisturis-
tia. Ainoana suomalaisturistina olen 
ollut mm Dakarin, Antananarivon, 
Desbiensin, Mountainbanin. Pala-
vas les Flotsin, Nizzan ja Saint 
Pierre les Elbeufin kisoissa. 
 

Matkoilta muistiin jääneitä 
tapahtumia 
 
Portugalissa majoituspaikkamme oli 
noin 45 km:n päässä kisapaikasta, 
joten huonekuntamme päätti vuok-
rata auton. Minä jouduin kuskiksi. 
Yhden kerran ajoimme välin nopeal-
la moottoriteillä, mutta juuri silloin 
matkanteko keskeytyi onnettomuu-
teen ajoradalla, jossa oli keskikaide. 
Monacon matkalla oli kommelluksia 
vaikka muille jakaa. Sovimme 
aamupalalla, millä junalla lähdem-
me Nizzasta (majoituspaikkamme) 
Monacoon. Junassa huomasin, että 
pääsylippumme jäi huoneeseen. 
Soitin Tuomo Lehtisen, joka oli 
jäänyt huoneeseen, puhelimeen, 

hotellin respaan ja lisäksi yksi 
matkaseurueesta soitti puolisolleen 
hotelliin. Kukaan ei vastannut. Niin-
pä läksi seuraavalla junalla takaisin 
Nizzaan, jossa minun lompakkoni 
varastettiin junasta noustessani. 
Sain kuoletettua luottokorttini nope-
asti, mutta muutama seuraava tunti 
meni Nizzan poliisiasemalla. Tuomo 
oli lähtenyt minun perääni junalla, 
kun luuli, että pääsyliput olivat 
minulla. Tuomo ei päässyt kisa-
alueelle ja joutui kantamaan minun 
varusteitani. Sain lainattua rahaa 
yhdeltä matkaseurueeseen kuulu-
neelta, joten loput päivät menivät 
normaalisti. Minun kuulani olivat 
laatikossa, jonka kantovälineenä oli 
oksa. Oksan yläpäähän olin kaiver-
tanut paikan snadille. Yksi saksa-
laismies kävi kahtena päivänä 
kuvaamassa laatikkoani. Moni 
tietää, että olen tehnyt sen jälkeen 
vähän upeampia kuulalaatikon kan-
tokahvoja. 
 
Vuoden 2006 Grenoblen kisat olivat 
kisaturisteillekin raskaat, kun sa-
maan aikaan ja samassa paikassa 
järjestettiin sekä yleinen että nais-
ten MM-kisa. Päivät alkoivat klo 8 ja 
osa päivistä loppui vasta seuraavan 
vuorokauden puolella. 
 
Brysselin MM-kisoihin sain mukaan 
Ahlrothit Lassen ja Arjan. Majoi-
tuimme B&B-paikkoihin, minä eri 
osoitteessa. Taksi, jonka otimme 

lentokentältä ei tuntenut Brysselin 
keskustaa, joten hän vei meidät 
toiselle taksiasemalle. Emäntäni 
kertoi, että aamiaisen on kasvisruo-
kaa, mutta ennen kuin läksin sieltä 
pois, sain paistettuja kananmunia ja 
parman kinkkua. 
 
Pattayan kisoihin järjestin kisamat-
kan ja lupasin varaajille 60 :n euron 
alennuksen. Kaikki paikat menivät 
enkä kärsinyt tappioita, sillä olin 
myynyt mainoksia kisalehtiseen. 
Pattayalla oli kuumaa, minkä vuoksi 
suunnistaessamme kisahalliin, em-
me osanneet varautua olosuhteisiin. 
Niinpä palelimme hallissa. 
 
Dakarin MM-kisoihin menin itse 
varaamallani lennolla, joka oli vasta 
pimeään aikaan perillä. Siellä ken-
tän laidalla kaikki muut ihmiset 
olivat tummia ja vaihdoin paikallista 
rahaa seinän varressa. En kokenut 
kärsineeni vääryyttä. Vielä kun löy-
sin hotellin minua hakemaan tulleen 
auton, kaikki oli hyvin. Kisapaikka 
oli noin 20 km:n päässä hotellistani, 
joten matkustin välit taksilla. 
 
Izmirissä vaimoni huomasi kadulla 
merkinnät, jotka osoittivat MM-
kisojen olevan juuri sillä paikkakun-
nalla. Olin varannut hotellihuoneen 
50 km;n päästä, jossa luulin kisan 
olevan. Sain peruutettua varaamani 
huoneen ja jouduimme tyytymään 
sviittiin, joka oli ainoa vaihtoehto, 
kun varasimme huoneen viime ti-
passa. Sviitti oli halvempi kuin aikai-
semmin varaamani huone. 
 
Bangkokin naisten ja junioreiden 
MM-kisoissa oli myös erikoisia ta-
pahtumia. Junioreiden kisat järjes-
tettiin ensin. Majoituttuani läksin lä-
heiselle kadulle tiedustellakseni, 
miten kisapaikalle pääsee. Vasta-
puolella katua oli massage, jonka 
omistaja kertoi tietävänsä, missä 
kisapaikka on. Hän kertoi myös, 
että taksi kisapaikalle maksaa 240 
bahtia. Siinä vaiheessa takanani oli 
neljä Puolan naisten edustuspetan-
kistia, jotka halusivat mukaani tak-
siin. Minä edessä ja neljä naista 
takana menimme Bangkokin yliopis-
tolle. Maksoimme taksin ja läksim-
me etsimään petanquekenttiä. Het-
ken etsittyämme, kysyin opiskelijoil-
ta asiasta. He totesivat, että olem-

Porista Phnom Penhiin 24 vuotta 
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me väärällä yliopistolla. He varasi-
vat meille taksin ja kertoivat kuskil-
le, minne pitää ajaa. Niinpä pää-
simme kisapaikalle. Siellä katselin 
vähän aikaa puolalaisjunioreiden 
peliä. Heidän koutsinsa tuli hetken 
päästä juttelemaan ja kysyi, olenko 
menossa hotelille, sillä naiset ha-
luaisivat jo lähteä. Mikä siinä, va-
rasimme lennosta taksin ja läksim-
me hotelille. Matkalla yritimme 
sanoa kuskille hotellimme nimen, 
jossa molemmissa sanoissa oli R-
kirjain, joka ei thain kielessä äänny. 
Huomasin kuitenkin huonekortis-
samme thainkielisen ohjeen hotellil-
le pääsemiseksi. jälkeenpäin sain 
Puolan edustussnadin. Nuoret puo-
lalaisnaiset halusivat ottaa selfien 
minusta heidän kanssaan. Kolme 
neljästä ovat minun facebook-kave-
reitani. 
 
Kaihuassa olin Viron joukkueen 
koutsina tietäen, että tehtävään ei 
minua valittu taitojeni vaan lompak-
koni takia. Maksoin näet omat ku-
luni. Kannustin kuitenkin heitä ja oli 
ilo seurata heidän hyviä otteitaan 
kisoissa. Mm. Ranska oli 11-4 
tappiolla, mutta onnistui voittamaan 
sen pelin. 
 
Mersinin matkalla onnistuin varaa-
maan lennolle Istanbulista Adanaan 
businessluokan paikat. Saimme 
myös ao. luokan palvelun. Voi olla, 
että businessluokka jää kokematta 
uudelleen, ellei äkkirikastumista tu-
le. 
 
Olen viime vuosina ruvennut käyt-
tämään majoittumiseen myös Air-
Bnb -huoneita/huoneistoja. En ole 
vielä pettynyt valintaani. 

 

Tulevaisuus 
 
Näyttäisi siltä, että matkustelu jat-
kuu edelleen. Vuonna 2020 trippeli-
kisat järjestetään Torrelavegassa ja 
Lausannessa. Ei ole tiedossa yli-
pitkiä lentoja ja majoituskustannuk-
sistakin ehkä selviän. Kisat ovat en-
nen mustikankeruuaikaa, joten jou-
dun rehkimään jälkikäteen kustan-
nusten kattamiseksi. Kesäkuussa 
käyn myös Stavangerissa, jossa 
järjestetään Pohjoismaiden sairaa-
loiden väliset kisat. Siellä minulla on 
kuitenkin kuulat mukanani ja aika 
paljon puolustettavaa. 
 

teksti ja muut kuvat: 
Seppo Havukainen    

Kisaturistina olen saanut mm. nämä snadit. 

Tässä on alkamassa Suomen ja Hollannin välinen 
ottelu Kanadan MM-kilpailuissa Desbiensissä v. 2018. 

Puhelimen käyttö on ollut kiellettyä kilpailun aikana, 
mutta se ei estänyt monacolaisia Saint Pierre les Elboufin 
EM-kisoissa sitä tekemästä (v. 2017) 

tämä kuva: Nikolai Andreev 
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 Kesällä 1989 rantautui petanque 
peli Loimaalle. Puuhamiehinä olivat 
Heikki Honkaniemi ja Henry Nero. 
Tämä kansainvälinen peli valloitti 
nopeasti loimaalaisia. Simon-Bella-
my oli kertomassa meille lajista ja 
häneltä tilasimme ensimmäiset kuu-
lamme. Loimaan Petanque perus-
tettiin 14.11.1989, ensimmäisenä 
vuonna jäseniä oli yli 50. Nykypäi-
vään verrattuna oli myös aktiivisia 
nuoria mukana. 
 
Alkuvuosina pelattiin urheilukeskus 
Hirvihovin pihalla ja siellä oli myös 
alakerrassa neljä kenttää. Kilpailu-
toiminta alkoi heti. Seuraottelut 
etenkin Poria vastaan on jäänyt 
mieleen, siinä oli Suomi – Ruotsi  
-maaottelu tunnelmaa. Taidettiin 
vuoroin voittaa. 
 
1990-luvun puolivälissä saimme 
kunnon hallitilat Nahkalinnasta (nyk 
Vesikoskitalo). Siellä oli useampi 
kenttä, joten voitiin järjestää isom-
pia kisoja. Välillä jouduimme muut-
tamaan pienempään tehdastilaan, 
mutta muutaman vuoden jälkeen 
pääsimme takaisin. Nyt meillä on 
hallissa 9 – 12 kenttää ja ulkokentät 
rakennuksen pihassa. Kaupungin 
keskuspuistoon saatiin petankki-
kenttä, jossa pelataan kesäiltaisin, 
kuten myös Vesitornin juurella. 
 
Kun saatiin kunnolliset harjoitustilat 
ja kentät, alkoi myös tulla menes-
tystä roppakaupalla, SM-tasolla ja 
kansainvälisestikin. Tero Haapanen 
oli mukana nuorten MM-kisoissa 
pronssia voittaneessa joukkueessa.  
 
Eila Nummila ja Elvi Aaltonen oli 
tuttu parivaljakko kentillä, kuten 
muutkin seuran naispelaajat mm. 
Pirjo Kivinen, Annikki Saarinen ja 
Seija Uusitalo. Heitä näkee kentillä 
vieläkin Elviä lukuun ottamatta, joka 
on jo luovuttanut peli-ilon muille. 
Miehistä seuran menestynein pe-
laaja kautta aikojen on epäilemättä 
Seppo Lindman. Hyvänä kakkosena 
tulee varmasti Niemisen Markku, 
hänkin on kuulunut seuraan melkein 
alusta asti ja on myös napannut 
useampia SM-mitaleita.  
 
SM-tasolla on muutenkin pärjätty lä-
hes joka sarjassa, käsittäen monta 
eri palaajaa ja menestys on jatkunut 

aina näihin päiviin saakka. Viime 
vuonna seuramme jäsen Antti 
Pasanen oli U23 EM-kultaa voitta-
neessa joukkueessa. Myös yleisen 
sarjan joukkue selvitti tiensä EM-
kisoihin (Seppo Lindman, Arto Sten-
berg, Jyrki Salo ja Antti Pasanen) ja 
veteraanijoukkueessa pelasi Seija 
Uusitalo sekä Seppo Lindman yh-
dessä PCP:n Antero Lehden ja He-
lena Kuivasniemi-Lehden kanssa, 
selviytyen kahdeksan parhaan jouk-
koon.  
 
Kilpailuita kiertävien pelaajien ohel-
la harrastusmielessä pelaavat jäse-
net ovat seuralle elintärkeitä, har-
joituksissa käy pari kertaa viikossa 
15 – 20 henkilöä. Jäsenten kesken 
pelataan viikkokisaa ja järjestetään 
rennosti hallilla -tapahtumia yms. 
mukavaa yhteistä tekemistä. Viime 
vuosina seuran jäsenmäärä on 
pyörinyt 45 kieppeillä. Jonkin verran 
on tullut uusia pelaajia, mutta 
ikääntyminen vähentää toisaalla. 
Vanhin jäsenemme täyttää ensi 
kuussa 96 vuotta.  
 
Uusia pelaajia saadaksemme 
olemme esitelleet lajia messuilla, 
kaupungin tapahtumissa, keltanok-
kakisassa jne. Paikallisia nuoria 
emme ole vielä saaneet innostu-
maan, vaikka järjestämme joka 
vuosi junnutapahtuman. Lento- ja 
koripallo on kaiketi Loimaalla ne 
”ykköslajit”. Toimintaamme tukee 
osaksi Loimaan kaupunki, mutta 
lähinnä varat tulevat kilpailutuotois-
ta ja jäsen- sekä hallimaksuista. 
Siksi olisikin tärkeää saada seuraan 
uusia jäseniä ja pelaajia järjestä-
miimme kilpailuihin, jotta toiminta 
jatkuu tulevaisuudessakin. Sama 
koskee varmasti monia muitakin 
seuroja. Seuramme pitkäaikaisem-
pia puheenjohtajia ovat olleet 
Ossian Lindman ja Pekka Airo. Nyt 
seuraamme johtaa toista kautta 
Minna Jokinen. 
 
Seuran juhlavuotta olemme juhli-
neet erilaisissa yhteyksissä. Kau-
pungin johtajistoa vastaan pelattiin 
toukokuussa näytösottelu, kaupun-
gin juhlavuoden (50 v) päätapahtu-
massa keskuspuistossa. Seuran 
jäsenet veivät voiton puhtaasti, 
tietenkin.  
 

Loimaan Petanque 30 vuotta 
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Vuosijuhlaa vietimme 16.11.2019, 
jäsenten lisäksi kutsuimme vieraita 
myös Länsi-Suomen alueen seu-
roista, kiitos kaikille teille juhlaam-
me osallistuneille. Illan mittaan 
nautittiin hyvästä ruuasta ja olipa 
ohjelmaakin jonkin verran ja lopuksi 
tanssia. Juhlassa Elvi ja Kauko 
Aaltonen nimettiin seuran kunniajä-
seniksi, kiitokseksi seuran eteen 
tehdystä työstä vuosien saatossa. 
 
Juhlakisat järjestettiin 30.11.2019 
trippelikisana, mukana oli 20 jouk-
kuetta. Päivä aloitettiin kakkukah-
veilla ja tuoreen EM-mestarin 
kukituksella. Kaikki pelaajat saivat 
muistoksi seuran logolla varustetun 
metrimitan. Palkintoja jaettiin myös 
tavallista runsaammin. Illalla oli 
vielä erillinen iltakisa, joka pelattiin 
arvotuin joukkuein, lisäksi heitettiin 
vähän mölkkyäkin ja kivvaa oli.  
 
Kiitos kaikille seuramme ikääntymi-
sen huomioineille seuroille ja henki-
löille! Ja ennen kaikkea iso kiitos 
jäsenillemme! Tästä on hyvä jatkaa 
etiäpäin. 
 

Eila Nummila ja Minna Jokinen  
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-No niin, aloitetaan. Ensimmäinen 
kysymys: Mitkä ovat olleet elämän-
ne kohokohdat? 
-Ensimmäinen oli se kun ensimmäi-
sen kerran pikkulapsena sain tart-
tua petankkikuulaan. Isä oli kuu-
lasatsin jostain saanut. Siitä se 
lähti. Sitten tietysti elämä jatkui 
petankin parissa. Ikävä kyllä se oli 
alkuun vain sivuharrasteena. Koulut 
käynti ja opiskelu haittasi kovasti 
tärkeämpää tekemistä. 
-Olette koulutukseltanne BM, byro-
kratian maisteri ja työura on paikas-
sa Virallinen Virasto. Mikä on sen 
asema elämänkaaressa? 
-No, opiskella täytyi jos kunnon työ-
paikan halusi ja kun Byrokraattiseen 
Tiedekuntaan pääsin niin näin se 
meni. Niin sitä on sitten itsensä ja 
perheensä elättänyt.  
-Eli oli vähän kun pakkopullaa? Ei 
ollut mitään kutsumusta byrokrati-
aan? 
-Näin. Ja kyllä työkin toki häiritsee 
aika lailla sitä paljon tärkeämpää 
asiaa eli petankin peluuta. 
-Entä muita kohokohtia? 
-Kerran näin naisen ampuvan aivan 
ihania karoja. Siitä lähti perhe-elä-
mäni myöhemmin liikkeelle. 
Oli tuleva vaimon ja kaksi lastakin 
siitä seurasi. Vaikka niitä karoja 
katsellessa ei vielä tulevaisuutta 
tiennyt. Silloin vain ihastelin niitä 
upeita heittoja – ja, no ehkä ihan 
vähän heittäjääkin. 
-Eli naiseen, joka ampuu niin ihania 
karoja ei voinut olla rakastumatta? 
-Ei, kyllä se valtavan hienolta näytti 
ja rouva onkin sitten aika hyvin 
pärjännyt petankissa. 
-Lapsista ei tullut petankkiaktiiveja? 
-Ei, mutta kyllä he vieläkin vähän 
pelaavat eli eivät ole sitä ainoata 
oikeata lajia täysin hylännet. 
-On siis vain se yksi ainoa ja oikea 
laji – petankki? 
-Näin on. Totta kai. 
-Onhan niitä myös vähän samanta-
paisia lajeja. On muita kuulapelejä 
ja sitten vaikka mölkky. 
-No, onhan niitä, mutta kyllähän ne 
vain korviketta ovat oikeaan urhei-
luun nähden. 
-Mutta eivät sentään syntiä? 

-Ei ihan, mutta melkein. Miksi har-
rastaa korvikelajia kun voi mieluum-
min pelata hienoa kunnon urheilula-
jia eli petankkia? Eli onhan se aina-
kin pikkuisen häpeällistä tyytyä kor-
vikkeisiin. 
-Entä muut lajit? 
-No, ne ovat jo melkein synnillisiä. 
Kaikki nuo jäätappelut, nyrkkitappe-
lut, pallon potkinnat ynnä muut kau-
heudet. 
-Entä jos pojasta olisi tullut NHL-
jääkiekkoilija ja tyttärestä ammat-
tinyrkkeilijä? Olisitteko olleet ylpeä 
isä? 
-Ei, näin joskus painajaisia moises-
ta kauheudesta. Onneksi minulla on 
niin viisaat lapset eli jättivät kaiken 
maailman jäätappelut ja pallon 
potkimiset aika vähäisiin kokeiluihin. 
Nyrkkitappelusta nyt puhumatta-
kaan. 
-Eli olisi ollut kauhun paikka? 
-Kyllä. No, ehkä siihenkin olisi tot-
tunut, mutta kamalaa se olisi ollut. 
Eiväthän nuo urheilijoiksi väitetyt 
jäätappelijat ja nyrkkitappelijat sen-
tään ihan rikollisia ole. Mutta kyllä 
se vaan olisi pitkään hävettänyt. 
-Työelämä on mennyt byrokraattina, 
mutta olisiko toiveammatti kuitenkin 
ollut petankin pelaaja? 
-Kyllä, mutta se ei täällä onnistu. 
Ammattilaisia kuitenkin on ja tie-
naavatkin parhaat melkoisen hyvin 
tavalliseen palkansaajaan verrattu-
na. Eivät he toki NHL-ajajien ja F1-
pelaajien palkoille pääse, mutta 
kuitenkin kelpo ansioilla. Ainakin 
Etelä-Euroopassa ja Kaakkois-Aa-
siassa olisi voinut olla mahdollista 
ruveta ammattilaiseksi. Aasiassa 
jotkut naispelaajat ovat armeijan 
upseereja, joiden työhön kuuluu tai 
on petankki.  
-Olisivatko taidot riittäneet ammatti-
laiseksi asti? 
-Sitä olen miettinyt. Varmaan jos 
olisi saanut ihan nuoresta lähtien 
kylliksi harjoitella niin että koulun 
käynnit, opiskelut ja työt eivät olisi 
häirinneet olisi voinut onnistua. 
Mutta huipulla taso on kova. Am-
mattilaisia ei Euroopassa isoja mää-
riä ole - vain kaikkein parhaat. 
-Mitalejakin on kertynyt? Mitä puut-
tuu? 

-Onhan niitä mitaleja jokunen, mutta 
kyllä kansainvälisen arvokisan mitali 
olisi upeata. 
-Eläkeikään on vielä aikaa. Onko 
suunnitelmia eläkevuosille? 
-Kyllä silloin voin lopultakin keskit-
tyä pelkästään petankin peluuseen 
kun työt eivät enää haittaa sitä yhtä 
ja ainoaa tärkeämpää tekemistä. 
-Lapsenlapsia ei vielä ole? 
-Ei, mutta jos niitä tulee niin heistä 
voisin koittaa valmentaa petankin 
pelaajia. Junioripelaajia tarvitaan 
kovasti. Eläkeläisenä olisi aikaa 
lasten lasten valmennukseen huip-
pulajin huippu-urheilijoiksi. 
-Välillä voittaa, välillä häviää. Har-
mittavatko tappiot? 
-Tappiot kuuluvat lajiin väistämättä. 
Paremmalle häviää. Mutta jos 
häviää siksi että pelaa huonosti se 
harmittaa. 
-Ja näinkin on käynyt? 
-Ikävä kyllä. 
-No, mikä siinä petankissa on niin 
ihanaa? 
-Kaikki. Kun kuula lähtee kädestä. 
Joko matalana kaarena tai korkea-
na kaarena tai sitten oikein ylös ja 
tullen alas suoraan juuri haluttuun 
paikkaan. Ihania kaaria. Ja ammun-
ta. Onko ihanampaa ääntä kun 
kuula kohtaa toisen kuulan? Musiik-
kia korville. Joku voisi tehdä sävel-
lyksen petankkikuulille. Ajatella, 
pelkkää kuulien kolinaa – mahta-
vaa. Ja petankin pelaajat, kaikki 
ovat hienoja ihmisiä – aivan par-
haimmistoa. 
-Ihanko kaikki? Eikö joku saksalai-
nen pelannut väärennetyillä kuulil-
la? 
-No, myönnettäköön, melkein kaik-
ki. Mutta yleisesti ottaen petankin 
pelaajat ovat ihmiskunnan eliittiä. 
Onko yksikään hirmuvaltias ollut 
petankin pelaaja? 
-No, hyvä. Otetaanpa sitten vielä 
lopuksi vähän sanaleikkejä. Eli mitä 
sanat tuovat mieleen. 
-Selvä. 
-Ensimmäinen sana: appelsiini. 
-Petankkikuula. 
-Kirsikka. 
-Snadi. 
-Hulahula vanne. 
-Petankin heittorinki. 
-Hernekeitto. 
-Petankkikisan taukoruoka. 
-Avaruusraketti. 
-Tosi korkea petankkiheitto. 

Petankistin haastattelu 

Petankisti päätyi sattuneesta (tai sattumattomasta) syystä 
haastateltavaksi. 
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-Kaikki mielijohteet viittasivat pe-
tankkiin. No otetaan vielä yksi. Jää-
kaappi. 
-Lämmittämätön pelihalli petankille 
talvella. 
-Eli kokemuksia on jääkylmästä pe-
laamisesta? 
-Kyllä aikoinaan. 
-No niin. Kiitokset haastattelusta ja 
oikein hyviä hetkiä petankin parissa. 
-Kiitokset. Sen ainoan oikean ur-
heilun lajissa hyvät hetket varmasti 
tulevat jatkumaan. Eihän kunnon 
petankistilla voi muita ollakaan kuin 
huippuhetkiä jalon lajinsa kanssa. 
 

Teksti ja piirros: S. Koriste  

RISTIKON RATKAISU: 

 

Kouvolan SM-kisaviikolta… 
(kuvat: Nikolai Andreev) 
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Vaakasuoraan 
1. Kaksinkertainen kansainvälinen 
arvokisamitalisti    
7. YD 2019 voittajan suku  
13. Ikuinen 
15. Katras 
16. Keinokuidut       
17. YT 2019 voittaja 
18. Usein mukana kisan seuran-
nassa 
19. Pelloilla 
20. Keskusjärjestö    
22. Anttala  
23. Donner 
25. Havaijinpeippo    
27. Aasa 
29. Haravan päät    
31. Välimerkki 
34. Kreikan kirjain    
35. Huonosti pitävä kuulan merkka-
us väri 
38. Hyvin sanotut 
39. Metsän kuningas  

40. Paasikivi    
41. Afrikan pohjoisosassa  
45. Tumma olut      
46. Irstas   
47. Papukaija   
48. Ex-ruhtinas   
50. ND kultaa, SD kultaa 2019 
52. Pikkarainen    
53. YT 2019 voittaja   
54. Kaukasialainen 
55. Hirmuvaltias        
 
Pystysuoraan 
1. YT 2019 voittaja 
2. Hätistää 
3. Heinänaiset 
4. Asanti 
5. Räty 
6. Etuanti 
8. Vessat 
9. Eläinradalla 
10. Pokerikäsi 
11. Taloustutkimuslaitos 

12. F.E.Sillanpää 
14. Isossa karhussa 
21. Pääsuoni 
24. Petankkikisakin 
26. Aines 
28. Raskaat musiikit 
29. Ominaisuus 
30. Petankkikisassakin 
32. Ahertaa 
33. Pääkaupunki 
36. Valvoi DDR:ssä 
37. Erikoismerkki 
42. Voiko tulla huonosi menneestä 
kisasta? 
43. Finnair ennen 
44. Kylvivät tuhoa 
47. VD kultaa 2019 
49. SD pronssia, NT kultaa 2019 
50. Kolmas auringosta 
51. Vanha automerkki 
 

PETANKKIRISTIKKO 
(laatija: Esko Riste) 

Ratkaisu edellisellä sivulla. 


