sijoitus 5., pisteitä 62
ei osallistunut
sijoitus 2., pisteitä 67
sijoitus 5., pisteitä 55
sijoitus 7., pisteitä 134
Kausi yhteensä: sij. 6., pist. 318

KOS 04:
TRE 04:
OHO 04:
NISA 04:
SM 04:

Esan vuosi numeroina

Pitää kattoa että mistä saa parhaat liittymisedut,
eniten puheaikaa...

Jätkä on vielä ”independent” eli et kuulu
mihinkään seuraan, miksi näin?

Tavoitteena on voittaa ainakin yksi kisa ja ottaa
vähintään kolme finaalipaikkaa. Rankingissa pitää
nousta ainakin kolmen joukkoon.

Ensi kauden tavoitteet?

Taivaskallion kisat. Uran toiset kisat ja heti
nousujohtoisesti finaaliin hyvässä säässä.

Mikä oli kauden kohokohta?

Lisää tarkkuutta tarvitaan. Tulee vielä liikaa
lapsuksia.

Mikä erottaa vielä ihan terävimmästä kärjestä?

Esa Tuovinen ja Kanadanmajavamalja.

“Ihan mahtavalta tuntuu”
Haastattelussa Esa Tuovinen, taistelupetankin Vuoden tulokas
vuosimallia 2004. Suoritettu Helsingissä 27.12.2004.

Olet Vuoden Tulokas. Miltäs Nyt Tuntuu?
Ihan mahtavalta tuntuu.
Onko pysti löytänyt jo paikan takan reunalta?
Ei. Se on mukana. Aina mukana.
Mitä kautta löysit taistelupetankin?
Sampsa (Toivanen) suositteli. Eka kosketus lajiin
oli Jokiuoman kisoissa -04.
Oliko vaikeaa tulla messiin?
Ei missään tapauksessa. Kuulat käteen, siitä se
lähtee.
Kisat: Oliko tarpeeksi? Miten järjestelyt
toimivat? Oliko taso sopiva?
Muutama kisa olisi voinut olla enemmän. Olisi
saanut enemmän pisteitä. Järjestelyt toimivat, sää
ei vaan aina ollut suosiollinen. Taso oli kova.
Kuka oli pahin vastustaja?
Markus [Miettinen] pelasi pahinta henk. koht.
”sikaa”.
Harjoitusmäärät?
Kyllä aina mökkiviikonloppuina tuli kavereiden
kanssa pelattua.
Taktiikat? Mitä mietit kun heität?
Kelaan vaan heittoa ja maastoa. Ihan heitto
kerrallaan olen kattonut.
Miten pääsit vuoden tulokkaaksi, mitkä olivat
vahvuutesi?
Tasaisuus ja tiukka asenne. Pelataan loppuun
vaikka yhdellä kuulalla.

Taistelupetankkilainen on Suomen Taistelupetankkiliitto ry:n jäsenlehti, joka lähetetään kaikille Suomen Taistelupetankkiliitto ry:n lisenssin haltijoille.
Lisätietoja kaikesta taistelupetankkiin liittyvästä löytyy Suomen Taistelupetankkiliiton kotisivuilta: www.taistelupetankki.fi
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16.4.

5.6.

Kisakausi auki
Jokiuomassa.
Vähän sadetta.

23.5.

15.8.

29.8.

30.8.

Ville Könönen
Puheenjohtaja

Päätössaunailta
hyvissä
tunnelmissa

27.11.

Ensimmäiset paripelit Kaivopuistossa ja kaatosateessa

21.9.

Peruspetankkilaiset
vetävät taas hernettä
nenään

SM-kisat
sujuu hyvin,
lopussa sataa

28.8.

Skabat Suomenlinnassa ja kaatosateessa

Taivaskallion
kisat, vesisadetta taas

11.7.

Helsingin
Sanomat kertoo
Taistelupetankista

Olemme hyvällä tiellä, nähdään kisoissa,

Viime vuoden “To Do” -listasta on muutama kohta
vielä hoitamatta; sponsoreita tarvitaan vieläkin ja
sääntöjä ei vielä ole käännetty kaikille ulkomaan
kielille. Seuraava tp-tapahtuma on vuotuinen liittokokous keskiviikkona 20.4. klo 18.00 Ravintola
Kerhosessa. Kokouksessa sovitaan ensi kesän kisoista ja äänestetään mahdollisista sääntömuutoksista.
Kaikki innokkaat ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan.

kentän vaarallisimpia. Kisojen toimivuus pitää
myös varmistaa; lyhyempikestoisia kisoja (iltakisat)
voitaisiin ensi kaudella kokeilla ja järjestelyjen pitää
edelleen toimia, että jengille jää hyvä maku suuhun.
Sadetta ei ensi kaudella enää suvaita. :)

Rakkaat taistelupetankkilaiset,

Kulunut taistelupetankkikausi 2004 oli menestys.
Kisojen määrä moninkertaistui, harrastajien määrä
lähes tuplaantui ja uusia seuroja syntyi. Pelimuodoista myös paripeliä pelattiin ihan virallisestikin. TP-elämysportaali osoitteessa www.taistelupetankki.fi kasvoi ja kehittyi ja muodosti hyvän
tukikohdan lajin harrastajille.

Modernin liiketalouden lakien mukaisesti myös
tulevalta pelikaudelta on syytä odottaa vähintään
yhtä ripeää kasvua. Tuotteen pitää olla silloin
edelleen kunnossa. Ulkoiset puitteet ovat suurinpiirtein mallillaan, nettisivut ovat kuosissa ja esitteitä
löytyy.

25.3.

Jää-TP perutaan
huonon jäätilanteen vuoksi

Liittokokous hyvässä hengessä

Fiilisbarometri 2004

16.1.

STPL ry saa PRH:n
virallisen
hyväksynnän

Hieno “Näin
pelaat” -esite
valmistuu

Vuosi alkaa
2.1.

TP valtaa Tampereen auringon
paistaessa

Terveeseen kasvuun päästään parhaiten harrastajamääriä kasvattamalla. Kavereita ja sukulaisia kannattaa sitkeästi maanitella mukaan kisoihin. Hyvä
esimerkki on tässä lehdessä haastateltu Esa
Tuovinen, jonka ensi kosketus lajiin oli suoraan
Kosmoksen kisoissa ja loppukaudesta mies oli
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Vuoden 2004 TP-kisat:

Pyynikin näkötornin lähiseutu.

Muuta:
Kansallismaisemat.

Monipuolinen. Pelialue oli laajana kumpuilevaa
sorakenttää, jota reunustivat nurmi- ja kallioalueet.
Aaltoilevaan maisemaan lisähaastetta toivat kivet ja kävyt.
Korkeuserot huimimmissa paikoissa yli 100 metriä.

Maasto:

Alue:

Kenttäprofiili

Taistelua Tampereella!
Suomen Taistelupetankkiliiton www-portaalin
käyttäjät ovat valinneet kisavuoden 2004
onnistuneimmiksi tp-kilpailuiksi Tampereella
Pyynikin harjulla lauantaina 5.6.2004 järjestetyn
ranking-kisan. “Taistelua Tampereella”-tapahtuman
organisoi Taistelupetankki ry, ja se sai 50% kaikista
annetuista äänistä. Toiseksi äänestyksessä sijoittui
OHo:n järjestämä “Taivaskallion Taisto” (11.7.).
Voittoisa kisa erottui monella tapaa vuoden muista
kandidaateista, sehän oli mm. ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella kisattu osakilpailu. Tämän
lisäksi – kuten kisoissa käyneet hyvin muistavat –
kaikissa muissa vuoden viidessä osakilpailuissa
satoi vettä, paikoin hyvinkin rankasti. Pyynikin
kisan osallistujaprofiili oli myös poikkeuksellinen:
mittelöön osallistui 17 voitonhimoista taistelijaa,
joista lähes 10 oli ensikertalaisia. Vain SM-kisoissa
kilpailijoita oli enemmän.
Tiukan kilpailun vei lopulta nimiinsä järjestävän
seuran puheenjohtaja Ville Könönen. Hopean
taisteli itselleen LäSKin Johannes Lahti ja kolmannen sijan jakoivat Ari Kokkonen (LäSKi) ja Jaakko
Seppälä (Nisäkkäät ry). Könönen, joka jyräsi
helposti tiensä alku- ja välieristä mestaruuteen,
lanseerasi juuri Tampereella myöhemmin keskustelua herättäneen “Könösen aloituksen”. Avausheittoihin liittyvä pelitaktiikka oli Tampereella
niin murskaava, että taktiikan estämiseksi alettiin
suunnitella jopa sääntömuutoksia virallisiin
pelisääntöihin. Myöhemmin “Könösen aloituksella”
ei ole saavutettu aivan samanlaista menestystä –
eikä sääntömuutoksista ole tämän lehden painoon
mennessä päästy sopuun.
Palkinnoksi vuoden kisajärjestäjä saa 5 euron stipendin, joka osoitetaan erityisesti seuran juniorityöhön. Onnea TP ry!
LäSKin J. Lahti tavoittelee palloja Pyynikillä.

Taistelupetankki on myös

Jää-Tee-Peetä
pelattiin 12.3.
Laajalahden
jäällä.

Lisää kuvia: www.helsinki.fi/~jaseppal/tp/jtp

mainio talvilaji

Katso täydellinen lista: www.taistelupetankki.fi

Ranking-listat 2004, top 10

5.

4.

3.

2.

1.

Esa Tuovinen

Antti Suhonen

Sami Veikkolainen

Markus Miettinen

Janne Luhtasaari

Jaakko Seppälä

TP

-

TP

OHo

NISÄ

OHo

NISÄ

-

85

62

-

103

17

130

85

-

138

170

-

83

68

-

76

120

1

-

17

67

67

17

67

110

40

-

23

-

-

55

85

17

120

-

95

116

196

125

-

134

143

207

218

143

264

236

237

263

272

318

378

412

422

459

604

YHT.

6.

Ville Könönen

LäSKi

17

-

NISA SM04

7.

Johannes Lahti

KOS

120

Seura KOS04 TRE04 OHO

8.

Sampsa toivanen

-

Sija Nimi

9.

LäSKi

Paripelissä pelattiin
vain yksi osakilpailu.

10. Ari Kokkonen

Seuraranking

1. Nisäkkäät (1232)
2. Ogelin Heitto (1002)
3. Taistelupetankki (650)
4. Länsi-Suomen Kilkkaus (611)
5. Kosmos (486)

