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“Kannattaa
varoa minua”
Haastattelussa Kalle Harva, taistelupetankin Vuoden tulokas
vuosimallia 2005. Suoritettu Helsingissä 11.1.2006.

Rakkaat taistelupetankkilaiset,

- Olet Vuoden Tulokas. Miltäs Nyt Tuntuu?
- Todella hyvältä.
- Oliko valinta yllätys?
- Ei täysin.
Vuoden
tulokas 2005,
Kalle Harva.

- Onko pysti löytänyt jo paikan takan reunalta?
- Jep. Pysti on kirjahyllyssä, keskeisellä paikalla.
- Mitä kautta löysit taistelupetankin?
- Kuulin lajista Timo Pitkäsen kautta ensi kertaa
jo kun laji oli syntymässä. Ennen ensimmäistä
kisaani viime kesänä, mulla oli n. puolen tunnin
kosketus lajiin.
- Oliko vaikeaa tulla messiin?
- Ei ollut vaikeaa.
- Kisat: Oliko tarpeeksi?
- Vähän enemmän olisi voinut kisoja olla. Pääsin
viime kaudella vain kolmeen kisaan mukaan.
- Miten järjestelyt toimivat?
- Aika hyvin. Kahvia ja pullaa voisi olla tarjolla
eikä väliaikaohjelmakaan olisi huono juttu.
- Oliko taso sopiva?
- Sopiva. Tulin tokaksi heti ekoissa kisoissa.
- Kuka oli pahin vastustaja?
- Aika paha sanoa… Luhtasaari on aikamoinen
peikko.
- Ketä pitää ensi vuonna varoa?
- Minua. En usko että kärki muuttuu kauheasti.
- Harjoitusmäärät?
- Taistelupetankkia neljä kertaa päivässä plus punttis
ja lenkki. Talvi on kulunut harjoitellessa.
- Taktiikat? Mitä mietit kun heität?
- Nössöilyllä pääsee yllättävän pitkälle. Siksi on
hyvä että Sami [Veikkolainen] voitti SM-kisat
kun se pelaa aggressiivisesti.

- Miten pääsit vuoden tulokkaaksi, mitkä olivat
vahvuutesi?
- Pienempänä olen pelaillut faijan kanssa
tylsäpetankkia, joten kuulat eivät olleet vieraat.
Taktiikassa oli suurin vahvuus.
- Mikä erottaa vielä ihan terävimmästä kärjestä?
- Pitkien kilkkausten puute ja vähän lisää
kokemusta tarvitaan vielä.
- Mikä oli kauden kohokohta?
- Ekan kisan menestys tai toisaalta SM-kisat kun
sai mitalin.
- Oliko mano-a-mano-pelit hauskempia kuin
perinteiset lohkopelit?
- Kaikki on jees. Paripeliä ehkä jaksaa kerran
vuodessa, mutta mano-a-manoa voisi pelata
enemmänkin.
- Ensi kauden tavoitteet?
- Tavoite on nousta rankingissa. Olisi hauskaa
voittaa myös yksi kisa.
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Kulunut taistelupetankkikausi 2005 oli menestys.
Iloiseen joukkoomme liittyi peräti viisi uutta
seuraa ja kisojen osanottoennätykset paukkuivat.
Liiton talous parani kun uusia lisenssipelaajia tuli
mukaan ja paidat menivät hyvin kaupaksi.
Kuherruskuukausi median kanssa jatkui ja seksikäs
lajimme sai hienoa näkyvyyttä mm. TV:ssä parhaaseen katseluaikaan.
Hyvässä kiidossa jatkamme kohti uutta taistelupetankkikautta, joka alkaa jo maaliskuun alussa
Laajalahden jäällä mikäli olosuhteet sallivat.
Huhtikuussa liittokokouksessa sovitaan ensi kesän
kilpailukalenteri ja tarkoitus on viedä eteläiselle
naapurikansallemme muutakin kuin ylenkatsetta
ja humalaisia turisteja kun taistelupetankki vierailee
kesällä Virossa. Lyhyempiä iltakisoja on tiedossa
useita ja avoimien harjoitusten kautta pyritään tuomaan uusia ja toivottuja harrastajia hauskan lajin
pariin.

Kiitos kuluneesta ja nähdään taas tulevalla kaudella!
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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

Parasta pr-työtä ei kuitenkaan ole mairittelevat
lehtikirjoitukset tai televisiospotit; laji etenee ja
kasvaa parhaiten luonnollisesti ja kauniisti sen harrastajien kautta. Esitelkää lajia edelleen kavereillenne ja sukulaisillenne mökkireissuilla ja häiden
jatkoilla ja houkutelkaa rohkeimpia mukaan kisoihin ja harjoituksiin. Vaikka kisojen taso onkin
noussut, on niissä tarjolla paljon onnistumisen elämyksiä myös aloittelevalle taistelupetankistille.
Tästä on taas hyvä esimerkki vuoden 2005 tulokas,
RautaQLa:n Kalle Harva, jonka mietteitä löytyy
lehden viimeiseltä sivulta.
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Vuoden 2005 TP-kisat:

Mano-a-mano!
Taistelupetankin nettisivuston taistelupetankki.fi:n
keskustelupalstalla on syksystä asti voinut äänestää
mielestään kauden 2005 parasta kisaa. Äänestyksen
ääniharava on ollut lähes 50 % äänistä kerännyt
heinäkuussa Helsingin Taivallahdessa käyty “Manoa-mano”-cup. Tämä kisa käytiin ensimmäistä kertaa pudotuspelinä yksi yhtä vastaan eikä lohkoissa.
Laji on syntyhetkistään sopinut luontevasti noin
neljän hengen ryhmässä pelattavaksi ja ensimmäinen virallinen kilpailumuoto noudattelikin tätä
käytäntöä. Testipelit osoittivat että kun yksittäisen
pelin pelaajamäärä on kolmesta viiteen, on pelin
seuraaminen vielä helppoa ja jos putoaa ryhmästä
ensimmäisenä ei uuden pelin alkua joudu kohtuuttoman kauan odottamaan. Silti yksittäisten pelien
kestoa on hankala arvioida ja siten kilpailut saattaa
venyä pitkäänkin. Lohkopeleissä pelataan yleensä
lohkon koosta riippuvaan määrään voittoja ja kaksi
parasta etenee kustakin lohkosta jatkokierroksille.

Keväällä 2005 ideoitiin uusi kaksintaisteluun perustuva kilpailutyyppi, eräänlainen taistelupetankin
pikashakki. Siinä kaksi pelaajaa tai paria pelaa toisiaan vastaan ennaltasovittuun määrään voittoja ja
etenee keskinäisten tulosten mukaisesti cup-muotoisessa (mm. tenniksestä tutussa) kaaviossa. Pelattaessa yksi yhtä vastaan eli kahden hengen lohkossa
ei luonnollisesti joudu pudottuaan odottamaan
muun ryhmän pelaamista ja ottelut nopeutuvat.
Peli on myös taktisesti erilaista kun joutuu ottamaan
huomioon vain toisen pelaajan kuulat ja strategiat.
Molemmille pelityyleille on lajissa paikkansa ja tulevalla
kaudella tullaan molempia näkemään käytännössä.
Viikonloppuina käytävät kisat tultaneen pelaamaan
lohkomuotoisina ja viikolla iltakilpailuna pelataan yksi
yhtä vastaan joko cup-muotoisesti tai alkulohkojen
kautta. Näistä lisää tulevissa numeroissa.

Mano-a-mano -cup-kaavio
453-lohkokaavio 12 pelaajalla – ei
lohdutuslohkoja
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1. kierros

A
B
C
D

2. kierros
R1
R8
R5
R4
R3
R6
R7
R2

E
F
G
H

3. kierros
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2

I
J
K
L

1. kierros
E1
F1

A

E2
F2
G1

B

H1
G2
H2

C

2. kierros
R1
R6
R7
R12
R2
R5
R8
R11
R3
R4
R9
R10

3. kierros
A1

D

B2
C2

F

D1
E1
D2
E2

Seuran rekisteröinti helpottui

Asiamies ojentaa auttavan käden
Kuluvana talvena Suomen Taistelupetankkiliiton
(STPL) suuresti rakastettu hallitus osoitti jälleen
huomattavaa kaukonäköisyyttä ja ryhtyi järeisiin
toimiin liiton jäsenyhdistyspohjan laajentamiseksi
nykyisestä (3). Koska STPL:n jäsenyys on mahdollista vain rekisteröidyille yhdityksille (ry), hallitus
nimesi Asiamiehen auttamaan vielä rekisteröimättömiä seuroja ry-statuksen hankkimisessa. Vastaleivottu Asiamies Miettinen ilmoittaa tavoitteekseen “kaksinkertaistaa jäsenseurojen määrä syksyyn
2006 mennessä”.
Itseasiassa aatteellisen yhdistyksen (jollaiseksi on
laskettava muiden muassa maineikkaat taistelupetankkiseurat Ogelin Heitto, Länsi-Suomen Kilkkaus ja RautaQLa) ilmoittaminen yritysrekisteriin
on nykyisin naurettavan helppoa. Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) tehtävä perustamisilmoitus

on nimittäin mahdollista tehdä täysin sähköisesti
osoitteessa www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/
sahkoinen_ilmoitus.html. Ja hintaa operaatiolle
kertyy vain 60 euroa.
Mikäli aatteelliseen taistelupetankkiseuraan
kuuluvaa taistelupetankkilaista kuitenkin hirvittää
byrokratian rattaisiin suinpäin syöksyminen, voi
hän jättää yhdistyksen perustamisen jättää myös
Asiamiehen harteille. Tällöin taistelupetankkilainen
vain lähettää kohteliaasti muotoillun tiedustelun
osoitteeseen asiamies@taistelupetankki.fi. Tämän
jälkeen Asiamies hoitaa kaikki käytännön järjestelyt
ja vie prosessin läpi helposti, nopeasti, asianmukaisesti ja samaan hintaan kuin PRH:kin.
Taistelupetankkiseuran rekisteröinti ei enää tästä
helpotu. Sähköposti käteen ja postia Asiamiehelle!

Ranking-listat 2005, top 10

Seuraranking

Sija Nimi

Seura Pisteet Kisat Sija04

1.

Jaakko Seppälä

NISÄ

827

6

1.

2.

Janne Luhtasaari

OHo

806

5

2.

3.

Sami Veikkolainen

OHo

751

6

4.

4.

Ville Könönen

TP

739

5

7.

5.

Kalle Harva

RQLa

546

3

-

6.

Pasi Pousi

DT-65

390

2

-

7.

Jouni Vilén

KOS

376

4

19.

8.

Reija Siljander

OHo

341

4

19.

9.

Teppo Jalava

KOS

320

6

11.

10. Sampsa Toivanen

KOS

305

4

9.

B1

E

C1
A2

Edellisellä kierroksella voittaneet
Edellisellä kierroksella hävinneet
Kunkin kierroksen voittajat boldilla

Liittokokous 21.4.2006 – Ole mukana päätöksissä!

1. OHo
(1898/3/6/2.)
2. RQLa
(1388/9/6/7.)
3. NISÄ
(1300/4/6/1.)
4. KOS
(1218/6/6/5.)
5. DT-65
(851/4/2/-)
6. TP
(756/2/5/3.)
7. LäSKi
(530/5/3/4.)
8. MaTo
(169/2/3/6.)
9. RutKu*
(0/2/0/-)
+ Seurattomat
pelaajat
(443 p./7 pelaajaa)
(pisteet/pelaajia -05/
kisat -05/sijoitus -04)
*Osallistui vain parikisaan

