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Suuri persoona on poissa joukostamme. 
 

Ennen ulkokauden alkua saapui surullinen viesti, seuramme 

kunniapuheenjohtaja Armas Hursti menehtyi vaikean sairauden 

uuvuttamana. Armas oli ulkomaita myöden tunnettu taiteilija, 

jonka taide oli voimakasta, kantaaottavaa ja ihmisyyttä 

puolustavaa. Pelaajana Armas oli vahvasti pelissä myötäelävä 

sekä viimeisinä, ja ehkä parhaimpina, pelivuosinaan 

veteraanijoukkueemme luotettava yleispelaaja.  
 

 
Armas ja Tuukka Hursti Pétanquen SM-kisoissa Hyvinkäällä 

2015. 
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Pelillisesti vuosi jäi meiltä SM-tasolla taas varsin vaisuksi. Paitsi 

sarjoissa, joissa tuli tasaisen hyvä menestys. Tänäkään vuonna eivät 

yksittäiset onnistumiset kyenneet palauttamaan seuraamme takavuosien 

mitalitunnelmiin korkeimmilla sarjatasoilla. 

 

MAP Räimeen kisat: 
 

20.8 Seurasingeli, Riihimäki  10 heittäjää 

Väkeä oli paikalla mukava määrä, keli suosi ja Talvikenttä puolestaan 

suosi asettajia. Hallitseva mestari Kimmo ei tänä vuonna päässyt 

loistamaan vaan palattiin tutuille urille. Lohkovoittajat suoraan finaaliin ja 

kakkoset kisaamaan pronssipeliin. Yksinkertaisen alkusarjan osalta 

kukaan ei ilman tappioita selvinnyt, taas todella pienet marginaalit. 

 

Alkulohkojen voittajista Petri kohtasi Mikon. Mikko voitti finaalin 

murskaavasti 13 – 1. Pronssipelissä Jussi puolestaan nöyryytti Karia  

13 – 4. Ei jäänyt jossiteltavaa sijoituksista. 

 

1. Mikko Koskimäki      

2. Petri ”Pete” Tolonen     

3. Juha ”Jussi” Nieminen 

4. Kari Korkeamäki 

5. Jarmo ”Jallu” Räty 

6. Johanna ”Jonna” Hintikka 

7. Markku Hurri 

8. Sirpa Korkeamäki 

9. Kimmo Tuovinen 

10.  Pekka Kaihevaara    

 

28.11.2016 Seura-ammunta, Hämeenlinna  6 heittäjää 

 Oli kerrankin kunnon ammuntarata SM-ammuntojen jäljiltä.  

Ensimmäisen kierroksen jälkeen Kari oli ennätyksellään 25 p. johdossa ja 

Mika toisena 21 p. Nuo tulokset olivat kevyttä tavaraa Markun 

innostuessa 31 pisteen ennätysjahtiin. Hyvätasoinen kisa! Nämä 

keskinäiset hallikisat eivät tänä vuonna väkeä vetäneet. Aktiivisuus oli 

normaali-iltoja vaisumpaa, sääli. 

1. Markku Hurri 31 

2. Kari Korkeamäki 25 

3. Mika Nietula 21 

4. Petri Tolonen 19 

5. Kimmo Tuovinen 19 

6. Sirpa Korkeamäki   3 
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12.12.2016 Seura-asetus, Hämeenlinna  5 heittäjää 

Taas heitettiin seuran omalla shapluunalla, joka on ehkä liiankin vaativa 

ja hermoja raastava. Ensimmäisellä kierroksella Kari heitti 10 pistettä ja 

Markku pisteen vähemmän. Muut olivat aivan pisteen tai parin 

tuntumassa. Vaan toisella kierroksella ei kukaan pystynyt parantamaan. 

1. Kari Korkeamäki 10 

2. Markku Hurri   9 

3. Jarmo Räty   8 

4. Pekka Kaihevaara   8 

5. Mika Nietula   6 

 

 
Mikko on seuran ehdoton ykköspelaaja niin singelissä kuin kauden 

menestyksenkin perusteella. Pete ja Jussi toivat uuttaa voimaa seuran 

singelikaartiin. 

 

Yksittäiset kisat: 
Hallikausi alkaa nykyään suorana jatkumona kesän kisoille. Ja sitäkin 

vaivaa sama ongelma kuin suvellakin. Jopa naapuriseurat järjestävät 

päällekkäisiä kisoja nyt ja ikuisuuteen! Yksittäisissä kisoissa tuli ehkä 

aiempia vuosia enemmän voittoja, se osoittaa seuran mahdollisuudet 

myös isomman tason kisamenestykseen. 

   

1.10.2016 Hallikauden avajaiset YD, Loimaa 15 joukkuetta 

Loimaalla eivät yleensä vieraat juhli, eikä tämäkään kisa tuottanut 

poikkeusta.  

Markku ja Kimmo venyivät parhaaseen a-ryhmään A-cupin 7.  

Sirpa ja Kari eivät loimaalaisten seulasta selvinneet B-cupin 3. 
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4.10.2016 III VK-Pelti cup, Karkkila  12 joukkuetta 

Syksyn viimeinen ulkokisa pelattiin upeassa syyssäässä. Pelaajia oli peräti 

kahdeksasta eri seurasta. Markku oli saanut pelikaverikseen Hirvosen 

Jussin Eurasta. Laadukkaalla pelillä vasta finaalissa löytyi miehille 

pysäyttäjät. 

Markku ja Juhani    Hopea 

 

8.10.2016  Lokaduppeli, Iittala   18 joukkuetta 

Totutusti oli tupa täynnä väkeä ja pitkä kisa edessä. Hallissa oli uudistettu 

kenttiä ja saatu niistä paljon pelattavammat lisäämällä soraa. Uudistus 

otettiin ilolla vastaan. Markku ja Kimmo olivat enemmän ottavana 

osapuolena peleissä. Mikon parina oli Stenberg Aatu Loimaalta ja 

Karilla Uschanovin Harry kotikentällään. Näillä tiimeillä edettiin aina 

mitalipeleihin asti. Välierässä Kari ja Harry kampesivat tiukan 

keskinäisen taiston kotiin lukemin 13 - 10. Finaalissa Lindman ja Salo 

tarjosivat viiden pisteen paikkaa, vaan ei ammuttu vastustajan viimeistä 

kuulaa kentältä pois. Naapuri kiitti ja korjasi voiton 7-13. 

Kari ja Harry    Hopea 

Mikko ja Arto    Pronssi 

Markku ja Kimmo    B-cupin 5 

 

26.11.2016 Epon kylmäsavulohikisat, Loimaa 16 joukkuetta 

Eero Ravantti alias ”Epo” on ideoinut nämä, nyt kolmatta kertaa 

järjestetyt kisat. Jokaisessa joukkueessa on neljä pelaajaa ja kahdeksan 

kuulaa. Silti ison kasan saaminen on yhtä vaikeaa kuin trippelissäkin. 

Sirpa ja Kari olivat saaneet joukkueeseensa uskolliset kisojen kiertäjät 

Merja Salonrannan ja Jouni Heinosen. Yhteistyö sujui mainiosti ja oikeat 

pelit voitettiin välierään asti, siinä aikatappio 9-12. Vaan himmeimmät 

savulohimitalit otettiin pois kuljeksimasta. 

Sirpa, Kari, Merja ja Jouni   Pronssi 

 

10.12.2016 Pikkujoulu-sekatrippeli, Loimaa  12 joukkuetta 

Ei lähtenyt peli uomiinsa eikä joululahjoja sadellut. 

Sirpa, Kari ja Heikki vasta    C-cupin 3 

 

17.12.2016 Duppeli, Hämeenlinna  19 (?) joukkuetta 

Muutamia pelaajia meiltäkin oli mukana. A-cupissa Mikko taisteli 

Nassun Jukka Holopaisen kanssa totutusti mitalipeleihin asti. Kolmas sija 

tuli Järvenpään jyrätessä kirkkaimmista mitaleista.  

Mikko ja Jukka    Pronssi 

Kimmo ja Petri    C-cupin 2 

 



 6 

17.12.2016 TUL:n II Hallimestaruuskilpailu, Kouvola 19 joukkuetta 

Sinänsä outoa kun TUL:n joukkue järjestää omat kisansa TUL:n 

valtakunnallisten kisojen kanssa samaan aikaan? 

Meiltä mukana olivat taas Sirpa ja Kari KIS:n Eija-Liisa Laakson ja 

Harry Uschanovin joukkueessa. Se viimeinen swissin peli oli 

omalaatuinen, jos ei ammunta kontrannut myös omaa kuulaa pois, niin 

sitten siirrettiin snadi vastustajalle.  Selvä pelin hallinta johti kuitenkin 

yllätystappioon. Swissin 9. sija ja matka B-cupiin. Sen verran oli 

ammattiylpeyttä, että hoidimme homman kolmella voitolla kotiin hyvien 

palkintojen kera. 

Sirpa, Kari, Eija-Liisa ja Harry   B-cupin 1 

 

18.12.2016 Viikkokisasarja syksy 2016, Hämeenlinna 26 pelaajaa 

Hallilla käytiin uutta syyssarjaa pitkin syksyä. Ahkerat harrastajat 

palkittiin, mutta ei sentään ilman pelillisiä ansioita päässyt mukaan 

finaalipäivään. Runkosarjassa paras sijoituksemme oli Jallun 8. sija. 

Finaaleissa Jallu, parinaan Vinnarin Urpo, hoitivat koko sarjan kotiin ja 

molemmille kaulaan    Kulta 

 

6.1 Loppiaisen sekaduppeli, Loimaa  22 joukkuetta 

Sirpa ja Kari iskivät alkusarjassa puhtaan pelin eli neljä voittoa ja voitto 

vielä A-cupin ensimmäisellä kierroksella. Sitten tuli hyytyminen ja kaksi 

varsin selvää tappiota. 

Sirpa ja Kari    A-cupin 4 

 

14.1 Tammiduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Kärkipäässä oli tosi kovia nimiä. MAP:n Mikko ja Mika taipuivat B-

cupiin. Siinä muita joukkueita vietiin suvereenisti ja päivän saaliina 

 Mikko ja Mika    B-cupin 1 

 

28.1 Synttäritrippeli, Hämeenlinna  20 joukkuetta 

Peräti kahdeksan heittäjää oli meiltä mukana. Mikko oli saanut 

pelikavereiksi Mikko Lehdon ja Pauli Piiparisen. Odotetusti A-cupiin, 

mutta mitalipeleihin menivät vain valtakunnan neljä huippujoukkuetta. 

Meidän muut sankarit pelasivat pääosin B-cupissa ilman mainetekoja. 

Mikko, Mikko ja Pauli    A-cupin 6 

Kari, Jallu ja Mika    B-cupin 4 

Petri, Kimmo ja Sirpa   B-cupin 8 

 

11.2 Helmiduppeli, Kouvola  17 joukkuetta 

 Kouvolan halli kerää kohtuullisen hyvin pelaajia, hallissa tilaa riittää. 
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Markku oli ehtinyt tännekin, Vuokko Majander joukkuekaverina. 

Kouvolan vakiokärjessä olevat eivät pettäneet vaan niskaan sentään 

hengitettiin. 

Markku ja Vuokko    A-cupin 6 

 

26.2 Viikkokisasarja kevät I 2017, Hämeenlinna 16 pelaajaa (finaalissa) 

Tämä viikkokisasarja oli edelleen kohtuullisen suosittua puuhaa 

Runkosarjassa paras sijoituksemme oli Jallun 3. sija. Finaaleissa Jallun 

parina oli Kimmo (10.), ja taas Riihimäen miehet hoitivat koko sarjan 

kotiin. Huippujännittävässä finaalissa Kunu ja Harry kokosivat 12 

pistettä.     

Jallu ja Kimmo    Kulta 

 

  
Kimmo ja Jallu hallitsivat talven tapahtumia Hämeenlinnan hallilla. 

Väliin olivat yhdessä tai ainakin toinen pistämässä palkintostipendit 

taskuunsa kauden kolmessa viikkosarjassa eli tuplavoittajia molemmat. 
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4.3 Naisten duppeli, Hämeenlinna  18 joukkuetta 

Sirpa pelasi Loimaan Annikki Saarisen asettajana. Alkusarjasta mentiin 

komeasti A-cupiin ja siinä edelleen mitalipeleihin. Pienillä, lähinnä 

taktisilla eroilla tuli kirvelevät tappiot. Hienon päivän saldona 

Sirpa ja Annikki    A-cupin 4 

 

4.3 Maalisduppeli, Iittala   18 joukkuetta 

Ikiliikkujamme Markku taas paikalla, nyt asettajana Pirkko Paavola 

KIS:sta. Lopullinen sijoitus oli   B-cupin 4 

 

11.3 Yleinen duppeli, Loimaa  10 joukkuetta 

Markun menossa mukana oli nyt vuorostaan Kimmo. Vähän villoja kun 

vain yksi joukkue jäi taakse. 

 

12.3 Yleinen singeli, Iittala   24 pelaajaa 

Kova meno lienee hyydyttänyt heittäjän. Markku yksinäisenä 

sutenamme oli kokolailla peräpäässä. 

 

18.3 Maalisduppeli, Kuusankoski  18 joukkuetta 

 Markku ja Kimmo olivat taas ilmeisesti jäännöspeleissä? 

 

25.3 Maalistrippeli, Iittala   18 joukkuetta 

Mikon kavereina olivat Holopainen ja Pahkala. Joukkueen tulivoima riitti 

mitalipeleihin, joissa Loimaa ja HBY korjasivat arvokkaimmat metallit. 

Mikon jengi hoiteli kunnialla kuitenkin pronssiottelun. MAP:n 

täysjoukkue päinvastoin taipui B-cupin vastaavassa ottelussa. 

Mikko, Jukka ja Jarkko   Pronssi 

Markku, Kimmo ja Petri   B-cupin 4 

 

8.4 Huhtiduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Mikon uutena parina pelasi Petteri Tiljander KAL. Sijoitus painui peräti 

B-cupin perälle. 

 

9.4 Viikkokisasarja kevät II 2016, Hämeenlinna 23 pelaajaa 

Runkosarja oli meiltä hyvä esitys. Kari oli 2., Markku 3. ja Jallu 6. 

Finaaleissa olivat myös Sirpa, Mika ja Kimmo. Välieristä Kimmo 

selviytyi finaaliin, muut MAP:ilaiset pronssipeliin. Kimmo uusi voittonsa 

Vuoren Mikan parina, Hate ja Urpo kaatuivat lukemin 13 – 8. 

Kimmo ja Mika Vuori    Kulta  

Kari ja Jallu    Pronssi 

Sirpa ja Mika    4 
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22.5 Avoin Iskun mestaruusduppeli, Iittala 20 joukkuetta 

Markku ja Kimmo pelasivat omana joukkueena ja Mikko heitti taas 

vaihteeksi Holopaisen Jukan kanssa. Molemmat joukkueet jäivät 

puolivälin huonommalle puolelle. 

 

30.4 7. Karkkila Open   17 joukkuetta 

Markku oli houkutellut parikseen ison luokan heittäjän, Jari ”Erppa” 

Erosen Riemukaaresta.  Karkkilan vakiomenestyjiin kuuluva pari Marko 

ja Jyrki joutuivat tunnustamaan vauhdikkaan ja hurmioituneen 

parivaljakkomme liian eteviksi. Komea oli siis ulkokauden avaus 

seurallemmekin! 

Markku ja Erppa    Kulta  

 

6.5 VI-UD-TUL 2017, Karkkila  14 joukkuetta 

Vain Sirpa ja Kari puolustivat seuramme värejä jo perinteisessä TUL:n 

kisassa. Puhtaalla pelillä ja swissin ykkösinä edettiin aina mitalipeleihin 

asti. Sitten katosi Karin ammunta ja Taipalvedet välierässä hieman 

parempia ja pronssipelissäkin Korson korskeat miehet yllättivät 10 – 13. 

Nyt ei sentään päreet palaneet, mutta naamataulu kyllä kärähti! 

Sirpa ja Kari    A-cupin 4 

 

13.5 Karkkilan avoin kaupungin mestaruustrippeli 13 joukkuetta 

Sirpa, Kari ja Petri nauttivat upeasta pelisäästä. Oman pelin taso 

kuitenkin ailahteli sen verran, että paremmat joukkueet pääsivät 

harjoittamaan kenttäkiusaamisen jaloa taitoa! 

Sirpa, Kari ja Petri    A-cupin 6 

 

2.-3.6 Keskiyön pétanque-trippeli, Valkeakoski 4(?) joukkuetta 

Markku kävi pokkaamassa voiton korsolaisten Vuolasen ja Liljan 

kanssa. Tunnetusti toisten into piisaa pitkäänkin rypistykseen! Yöllä 

pelattavat kisat ovat kuitenkin menettäneet takavuosien hohtonsa ja 

heittäjämäärät ovat varsin vaatimattomia.  

Markku, Jarmo ja Rami   Kulta 

 

4.6 Tampere-turnaus   16 joukkuetta 

Mikko oli trippeliin koonnut joukkueeseensa Piiparisen ja Tiljanderin 

Helsingistä. Vaikka maan kärkijoukkueet eivät vaivautuneet paikalle, niin 

pelit olivat tasokkaita. Mikko ja kumppanit pelasivat itsensä aina finaaliin 

saakka. Loppuväännössä KIS:n kolmikko Kouhia – Sinkkonen – Sirén 

veti pitemmän korren. 

Mikko, Pauli ja Petteri    Hopea 
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10.6 Avoin duppeli, Helsinki, Katri Valan puisto 22 joukkuetta 

Markku ja Mikko olivat kauden tehokkain parimme. Nyt oli hienoissa 

puistomaisemissa mitalipelit edessä ja lopulta pronssipokaalit kädessä. 

Pekka pelasi Monton Raikan kanssa B-cupin voiton. 

Markku ja Mikko    Pronssi 

Pekka ja Raimo    B-cupin 1 

  

  
 Markku ja Mikko upeassa Katri Valan puistossa pronssipokaalit kourassa. 

Kaksikko oli seuramme parasta A-ryhmää, niin tuloksen teon kuin 

kisoissa kiertämisen osaltakin. 

 

10.6 Karkkilan avoin duppelimestaruus 12 joukkuetta 

Sirpa ja Kari löylyttivät swiss-kierroksilla kolme Karkkilan joukkuetta 

ja veivät sen ykköstilan. Cupissa kaatui kaksi Karkkilan joukkuetta lisää 

ja suurin numeroin. Jännittävässä finaalissa ennakkosuosikit Marko 

Taipalvesi ja Jyrki Salo hiostivat, auringon paisteen lisäksi, tilanteeksi jo 

3 – 8. Jatkoimme taistelua ja 10 – 10 kohdalla vastustaja pehmeni. 

Sirpalta lukkoasetus 10 metriin ja Karilta korkea kuppinyyläys jätöllä ja 

vastustajan kuulan poistolla. Se oli siinä! 

Sirpa ja Kari    Kulta 
  

11.6 Avoin Iskun mestaruussingeli, Iittala 23 heittäjää 

Kimmo ei pystynyt pelaamaan edellisvuoden tasollaan. Mutta MAP:sta 

löytyi muita miehiä paikkaamaan. Seuramme paras singelin pelaaja 

Mikko nujersi finaalissa Jari Santaluodon ja Markku täydensi 

menestyksekkään päivän voittamalla pronssipelissä Tapio Välimaan.  

Mikko     Kulta 

Markku     Pronssi 
Kimmo     B-cupin 6 
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22. - 23.6 Mittumaari-sekaduppeli, Loimaa 11 joukkuetta 

Keskikesän juhlan kunniaksi pelattiin yli puolen yön. Alkusarjan 

värjöttelyn jälkeen kipaistiin jatkamaan lämpimään halliin! Sirpa ja Kari 

menivät kahdella voitolla, rimaa hipoen, jatkoon. Välierässä kaatuivat 

Salonranta ja Heinonen 13 – 6. Finaali oli niin kova vääntö, että piti 

pelihousutkin repiä. Meillä oli roima 12 – 4 johto vaan tappioksi se 

lopulta kääntyi, kun ei ampujamme saanut ratkaisupaikassa katkaistua. 

Sirpa ja Kari    Hopea 

 

29.6 Länsi-Suomen avoin duppeli, Loimaa 10 joukkuetta 

Meiltä mukana oli kaksi joukkuetta. Kimmo ja Markku jäivät 

mitalipeleissä ilman kaulakorua. Heikki ja Jussi karahtivat seuraavalle 

sijalle. 

 Kimmo ja Markku    A-cupin 4 

 Heikki ja Jussi    A-cupin 5 

 

1.7 Vammala Open, Sastamala  41 joukkuetta 

Muutaman kesän tauon jälkeen meillä oli edustus tässä huikeita 

osallistujamääriä keräävässä kisassa. Edellisvuosien menestystä ei nyt 

saatu. 

Kimmo ja Jussi    C-cupin 6 

Markku ja Pete    E-cupin 5  

 

15.7 Mansikkapaikka-sekaduppeli, Valkeakoski 21 joukkuetta 

Tänä vuonna meiltä oli mukana jopa kuusi heittäjää ja kovaa tulosta 

tehtiin. Kimmo ja Saarelan Taru tosin taipuivat C-cupiin. Vaan kaikki 

muut MAP:laiset olivat mukana taistelemassa mitaleista. Jallu oli 

valinnut tänään tehokkaamman Saarelan sisaruksista, Pirjon. Sirpa ja 

Kari olivat mukana perhetiiminä. 

 

Jonna oli ensimmäistä kertaa kisoissa yhdessä Jussin kanssa ja yllättivät 

kyllä koko runsaslukuisen pelaajakatraan. Haastoivat vielä tosissaan kisan 

ennakkosuosikit ja voittajat Seijan ja Sepon Loimaalta. 

 

Jallu ja Pipsa löylyttivät välierässä Sirpan ja Karin peräti 13 – 3, mutta 

loimaalaisia ei nytkään finaalissa yllätetty. Pronssipelissä Sirpan ja Karin 

rutiini riitti 13 – 5 – voittoon. 

Jarmo ja Pirjo    Hopea 

Sirpa ja Kari    Pronssi 

Johanna ja Juha    A-cupin 4 

Kimmo ja Taru    C-cupin 3 
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Silloin kisa on mennyt hyvin, jos pääsee finaaliin pelaamaan Seijaa ja 

Seppoa vastaan. Pipsa ja Jallu olivat selkeästi kisan toiseksi paras 

joukkue. MAP Räimeelle tulivat myös pronssit sekä yksi kappale 

palaneita naamoja. 

 

29.7 i-Duppeli, Iittala   40 joukkuetta 

Tämän vuoden i-Duppeli oli suomalaisittain iso kisa ja myös sää oli 

varsin kelvollinen. Heittäjiä oli peräti 20 eri seurasta. Meiltä kuitenkin 

mukana oli vain pari paria. Mikko ja Markku sinnittelivät a-cupiin asti. 

Siinä voitto tuli vasta viimeisessä pelissä. Kari ja Jallu hävisivät ne niin 

sanotut väärät pelit. Syöksylasku oikeni vasta alacupeissa. 

Mikko ja Markku    A-cupin 7 

Kari ja Jallu    D-cupin 1 

 

29.7 Nauvo Open duppeli   29 joukkuetta 

 Meiltä mukana olivat Jussi, Pete, Kimmo ja Ismo Voutilainen? 

Ei tullut lauantain ratoksi tänä vuonnakaan suuria mainetekoja. Vaan 

osallistujamäärä oli ihan kunnioitettava. 

 

30.7 Nauvo Open singeli   23 pelaajaa 

Myös singelikisa oli kasvattanut suosiotaan. Kärkipaikoille ei pystytty 

venymään. 
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12.8 TUL:n mestaruusduppeli, Jyväskylä 48 joukkuetta 

Sirpa ja Kari palasivat tähän suosittuun mestaruusmittelöön vuoden 

tauon jälkeen. TUL:n kisassa kohtaa monesti vastustajia aina pohjoista 

Suomea myöten. Alkukierroksilla saavutettiin pari selkeää voittoa ja yksi 

aikahäviö. Toinen aikahäviö tuli harmittavasta heti cup-vaiheen alussa. 

Loppu päivä sujui pääosin voittojen tiellä, yksi jopa 2 – 12 asemesta. 

Sirpa ja Kari    B-cupin 3 

      

26.8 IV VK-Pelticup YD, Karkkila  17 joukkuetta 

Pekka ja Monton Raimo LIN olivat mukana loppukesän koitoksessa. 

Hyvin pelattu alkusarja vei A-cupiin asti. Siinä tuli harmillinen 

puolivälierätappio, mutta loput pelit menivät voitollisesti. 

Pekka ja Raimo    A-cupin 5 

 

2.9 Riemukaari-duppeli, Kärkölä  19 joukkuetta 

Riemukaari on järjestänyt jo vuosikausia suositun ja kovatasoisen 

duppelikisan. Mikko oli mukana kuin vahingossa kun Joel Anttosen 

pelikaveri jäi viime tingassa pois. Uusi yhdistelmä oli jopa ylivoimainen. 

Finaalissa järjestävän seuran Lehtosten pariskunta ei päässyt voitolla 

juhlimaan, vaan Mikko ja Jolle hoitivat homman näytöstyyliin ja komea 

kiertopalkinto kymmenen vuoden tauon jälkeen Riihimäelle. 

Mikko ja Joel    Kulta 

 

16.9 V Sekaduppeli, Karkkila  12 joukkuetta 

Sirpa ja Kari aloittivat parilla murskavoitolla, vaan vesisateen alettua 

hävisivät omalaatuisessa pelissä Markulle ja Vinnarin Sirkka-Liisalle 

niukasti 11 - 12. Cup-vaiheessa sateen lotistessa peli muuttui 

lätäkköpetankiksi, pelihalut katosivat Sirpalta ja Karilta häviön myötä. 

Vaan Markku ja Sirkka-Liisa ovat kovassa kunnossa säällä kuin säällä. 

Vasta finaalissa taipuivat.    

 Markku ja Sirkka-Liisa   Hopea 

 Sirpa ja Kari    A-cupin 8 
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Karkkila järjestää kesällä monenmoista kisaa ja kamppailua. Jokunen 

voitto sieltä aina heruu meillekin. Sirpa ja Kari tovin tauon jälkeen 

Karkkilan mestareina, nyt yleisen duppelin voittajina. 

 

23.9 Syysduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Hallikausi puskee päälle jo kesken ulkopelikauden. Iittalan Iskuasemalla 

Mikko oli tutun kovassa vedossa ja varsin tutussa seurassa. Holopaisen 

Jukan kanssa tuloksena finaalipaikka, jossa Sipilä ja Vuorinen saivat 

oikein tuntuvaa kyytiä 13 – 2. Markku heitti KUP:n Jarkko Pahkalan 

kanssa A-cupiin, siinä peli ailahteli, kuitenkin kohtuullinen sijoitus. 

Kisassa oli mukana pelaajia peräti 14 eri seurasta. 

Mikko ja Jukka    Kulta 

Markku ja Jarkko    A-cupin 7 

 

30.9 Avajaisduppeli, Loimaa  13 joukkuetta 

Markku ja Petri pitivät seuramme mainetta yllä Loimaan hallin kauden 

avauskisassa. Täällä taso oli niin hurja, ettei tovin loistavallakaan pelillä 

päässyt mitalipeleihin. Sirpa ja Kari lienevät pitkän kauden uuvuttamia, 

pelkkiä tappioita koko päivä.  

Markku ja Petri    A-cupin 6 

Sirpa ja Kari    B-cupin 3-4 

 

Veteraanikisoja: 

Veteraaneilla on aikaa ja mahdollisuuksia pelata myös arkipäivisin. Paitsi 

me väliinputoajat, jotka tärväämme aikamme työntekoon. Onneksi 

pääkisat sentään ovat SM-sarjaviikolla tai lauantaisin. Veteraanikisojen 

taso nousee koko ajan uusien ikäryhmien kavuttua 55-rajapyykille. 
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20.11.2016 Veteraaniduppeli, Loimaa  11 joukkuetta 

 Korkeamäen perheen sisäisessä kisailussa naisenergia oli valttia. 

 Sirpa ja Annikki Saarinen   B-cupin 1 

 Kari ja Harry Uschanov   B-cupin 4 

 

3.12.2016 VI Finnish Veterans, Turku  16 joukkuetta 

Kari oli asettajana KIS:n Harry Uschanovin joukkueessa ja kolmantena 

pelaajana Markku Nieminen Loimaalta. joukkue oli ideoitu erään muinoin 

otetun valokuvan perusteella. 

 

Puhtaasti linnan Petanquisteja edustanut joukkue kaadettiin rutinoidusti ja 

upealla pelillä 13 – 6. Vaan toisella kierroksella antoivat Suomen 

maajoukkuenaiset todellisen oppitunnin. Kun lukemat ovat jäätävästi 4 – 

13 ei paremmuudesta synny kiistaa. Pelin henki oli että kolmella 

kierroksella on otettava kaksi voittoa, joten jännitystä piisasi. Keijo Salon 

joukkue VUF:sta jäi hurmiopelissämme vaille voiton mahdollisuuksia. 

Taululla 13 – 3 ja menimme komeasti cupiin. 

 

Kari Harsia, Antero Lehti ja Jukka Virtanen olivat päivän päätähdet ja 

koko kisan voittajat. Hilkulla oli noutaja heille tulla jo puolivälierässä. 

Meillä peli lähti kulkemaan shokkialun 0 – 8 jälkeen. Kivuttiin jo ohikin 

tilanteeseen 10 – 8 vaan sitten jotenkin puuduttiin hyvästä vauhdista. 

Vielä oli meillä voiton paikka jonka Antero pilasi täydellisellä karo+:lla. 

Tuon kilvoittelun jälkeen sopi kuitenkin lähteä pystyssä päin 

kotimatkalle. 

 

7.1 Veteraaniduppeli, Iittala  16 joukkuetta 

Markku pelasi Linnan Urpon ja Veksin kanssa. Kisassa oli mukana 

monen sortin Suomen mestaria huolehtimassa pelien tasosta. Peli lähti 

kulkemaan vasta B-cupissa, mutta siinä mentiinkin sitten ihan maaliin 

asti. 

Markku, Veikko ja Urpo   B-cupin 1 

     

31.1 Veteraaniduppeli, Eura  9 joukkuetta 

Meiltä ei Euran hallilla paljon kävijöitä löydy eikä arkipäivä sitä kaikille 

tee mahdolliseksikaan. Markku heitti Monton Raikan parina ja miesten 

vauhti loppui vasta finaalissa, jossa Wallinin Kunu ja Hirvosen Jussi 

latoivat 13 – 2 voittolukemat. 

Markku ja Raimo    Hopea 

 

13.4 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna  19 joukkuetta 

Viisi pelaajaamme lähti kisaamaan hallin päätöskisaan. Heikki ja 

Kokkosen Pekka jäivät yllättäen B-cupiin, jossa pelihuumori ja 



 16 

voittoputki löytyivät. Sirpa ja Laakson Eija-Liisa KIS olivat B-cupin 

nurjemmalla puolella. Kari ja Markku hyytyivät A-cupin 

puolivälierässä. Vaan Jallu marssi Uschanovin Harryn kanssa 

himmeimmille mitaleille saakka. 

Jallu ja Harry    Pronssi 

Kari ja Markku    A-cupin 6 

Heikki ja Pekka    B-cupin 1 

Sirpa ja Eija-Liisa    B-cupin 8 

 

3.6 Raili Ojosen muistokisa, VD, Kotka 5(?) joukkuetta 

Markku taas menossa matkassaan KAU:n Wallin. Kotka ja Kouvola 

dominoivat kisaa. Riihimäkeläiset olivat heti perässä. 

Markku ja Gunnar    Pronssi 

 

5.-6.6 TUL:n Veteraanipäivät, VT, Vantaa 40 joukkuetta 

Meiltä olivat mukana Pekka ja Markku, pelaten yhdessä Linnan Monton 

ja Sillanpään kanssa. Ei se aivan nappiin mennyt Tikkurilan kentillä ja 

lopullinen sijoitus vasta 21. 

 

  
Veteraanien maailmaa tämäkin: Menossa ovat Veteraanien Euroopan 

mestaruuskisat Monacossa 2016. Otettiin yhteinen potretti joukkueista 

ennen voitokasta Tanska-ottelua. 

 

 Sarjat: 

Hämeenlinnan petankkiliiga 

 

Hämeenlinnan liiga pelattiin totutusti kymmenen joukkueen 

kolminkertaisena sarjana. Joka illalle tuli näin mukavasti kolme peliä. 

Meiltä joukkueita oli taas mukana A-sarjassa peräti kolmin kappalein. 

Aivan viime vuoden hurmioituneeseen esitykseen ei nyt ylletty. 
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kevät A-sarja: 

 

MAP Räime II 9 voittoa 15:sta Sirpa, Kari, Petri, Heikki ja Mika 3. 

 

Dynamo 6 voittoa 15:sta Jonna, Kimmo, Jussi, Ismo sekä Taavi 

Pitkämäki      8. 

 

Tiradores 3 voittoa 15:sta Aki Kiviniemi, Susanna Hämäläinen, 

Hannu Koskinen, Markku ja lainamiehenä Leo Tamminen 

Hämeenlinnasta     10. 

      

Kauden petankkiliigaan lähdettiin kohtuullisen tutuilla kokoonpanoilla. 

Muutama vakiopelaaja oli sivussa tai muuttanut seuravaihdon myötä 

joukkuetta. Hivenen uudistunut MAP Räime II oli totutun varma joukkue. 

Runsaasti tuli tiukkoja vääntöjä ja toisaalta ”rökäle”-pelejä. 

 

Dynamo paransi rutkasti edellisvuodesta ja voitti puolet pelaamistaan 

peleistä. Musta hetki tuli kun joukkue joutui yhtenä peli-iltana antamaan 

kolme luovutusvoittoa. Se oli liian iso tasoitus loppukauteen. 

 

Tiradores, hallitsevan mestarin päänahka kelpaa aina! Ja joukkuetta 

lyötiin kuin vierasta sikaa! 

 

syksy A-sarja: 

 

MAP Räime II 7 voittoa 12:sta Sirpa, Kari, Petri ja Heikki 3. 

 

Dynamo 8 voittoa 12:sta Jonna, Kimmo, Jussi, Ismo, Taavi, Mikko 5. 

 

Tiradores 7 voittoa 12:sta Aki, Hannu, Markku ja Jorma Lahtinen 8. 

 

Räime II joutui repimään syyskaudella pisteitä oikein tosissaan, puolet 

peleistä menivät jatkosnadeille. Ja tasaisia ne olivat loputkin. Palkintona 

oli jokavuotinen finaalipaikka. 

 

Dynamo paransi syksyllä rutkasti peliään ja nousi jo finaalipelien 

kynnykselle. Siinä Urpon kokenut joukkue suisti heidät takaisin 

rappusille. Ei auttanut viime hetken vahvistuksetkaan, kevään luovutukset 

realisoitiin nyt. 
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Tiradores onnistui hieman pesemään kasvojaan. Ja kyllä se sitten kuului, 

muillekin, lähitienoilla. Rennolla menolla parista joukkueesta ohi, vaan 

sarjapaikka on nyt muiden käsissä ensi keväänä. 

     

26.8 Finaalit 
 

 A-sarja  

MAP Räime II Sirpa, Kari ja Petri  Hopea 

 

Hämeenlinnan omat joukkueet Guzmania ja Hemulit olivat dominoineet 

runkosarjaa. Olimme hävinneet kaikki kesän pelit molemmille porukoille. 

Nyt oli siirrytty pitkästä kuuden joukkueen finaalista suoraan neljän 

parhaan mittelöön. Uusi systeemi ei isommin mahdollistanut löysäilyä 

runkosarjassa. 

 

Vaan nyt oli tahti toinen välierässä Hemuleita vastaan. Koko meidän 

joukkueelta hieno peli ja kun ammuntakin osui, niin voitimme (paras 

kolmesta) ensimmäisen taiston 13 – 9. Se oli shokki vastustajalle? 

 

Seuraavassa pelissä ammuin pelkkiä reikiä eikä neljällä kuulalla oikein 

pärjätty, varsinkin kun vastustajan ammunta oli nyt ensiluokkaista 5 – 13. 

 

Ratkaisupelissä murensimme vastustajan loistavilla asetuksilla ja 

kohtuullisella ammunnalla peräti 13 – 2. 

 

Taisi loppua meiltä paukut siihen paikkaan. Finaalissa Guzmania oli 

jäätävällä tuulella, heti tuli turpaan nolosti 0 - 13. Toisessa pelissä 

meilläkin oli jo omat hetkemme ja saumamme. Ei vaan riittänyt nytkään 

voittoon, 7 – 13. Voittajasta ei jäänyt pienintäkään epäselvyyttä. 

 

Räime II:lta kuitenkin erinomainen lopputulos. Pete lunasti paikkansa 

uutena vakiopelaajana, jolta luonnistuu välipelaajan rooli hienosti. 

 

Ja taas on syytä kiittää järjestäjiä. Nyt jatkettiin onnistuneesti kolmen 

peli-illan systeemillä. Joukkuemäärä oli juuri riittävä ja tunnelma oli läpi 

kesän erinomainen. Seura-aktiiveina nostamme Räime II:n hattua 

uskollisille liigan puurtajille! 

 

Ystävyysottelut ja kutsukilpailut: 
   

9.9 Kiertopalkinto taas MAP Räimeelle 8 joukkuetta 

25. Karkkila – Riihimäki - ottelu oli edellisvuotta tasaisempi. Meiltä 

mukana oli sekä lähes kaikki seuraottelut pelanneita konkareita että myös 
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aivan uusia tulokkaita. Tulostahtia ei tuo häirinnyt alkuunkaan, vaan 

seuramme hallitsi kisaa heti ensi kierroksesta lähtien, vieden isäntien 

uskon voittoon pitkälti jo kättelyn jälkeen. 

 

Tilanne kierroksittain oli MAP:n juhlaa, KAU:n upouusista vahvistuksista 

huolimatta. 4 – 0, 1 – 3, 3 – 1, 2 – 2 eli neljän pelikierroksen myötä 

voittolukemat 10 – 6. Oli siinä hetken voitontoiveita myös isännillä 

heidän hyvän toisen kierroksensa ansiosta. 

 

Mikko ja Kimmo olivat joukkueemme selkäranka, neljä voittoa. 

Pekka ja Pete pelasivat hyvän päivän, kolme voittoa. 

Jonna ja Jussi lunastivat toiveet kahdella voitolla. 

 Sirpa ja Kari olivat heikoin lenkki, vain yksi voitto. 

  

SM-kisat ja -sarjat 
 

12.11.2016 SM - ammunta 2016, Hämeenlinna 

Kilpailtiin Suomen mestaruusmitaleista ja silti MAP:sta oli ”kotihallissa” 

paikalla vain yksi heittäjä. Kari heitti veteraanien kisassa 13 pistettä, 

sijoitus oli 11. Jatkoon olisi vaadittu kolme pistettä enemmän. Lindmanin 

Seppo Loimaalta toisti parin vuoden takaisen urotyön ja voitti sekä 

yleisen että veteraanien kisan. 

 

19.6 Sekatrippelin SM-kisa, Turku  36 joukkuetta 

Turun vaikeilla kentillä saavutettiin eräs kesän pelillisistä kohokodista. 

Sirpa, Kari ja Petri kisasivat MAP Räimeen paidoissa kahdeksan 

parhaan joukkoon. 

 

Avauskierroksella tuli kylmää kyytiä Riemukaaren Soikkelilta ja 

Lehtosilta. Emme pelanneet edes huonosti, mutta Soikkelin jatkuvat karot 

ratkaisivat.  

 

Toisella kierroksella vastaan edellispäivänä sekaduppelissa voittaneet 

Anttonen ja Seppä + Joel Anttonen. Molemmille selkeä kuoleman peli, 

tosin meillä oli paljon vähemmän hävittävää?! Vastustaja nuolaisi ennen 

kuin tipahti. 4 – 11 – tilanteessa vaihdoimme Peten ampujaksi ja karoa 

sekä jättöä pukkasikin nyt meille. Yllätimme lopulta 13 -11-pistein ja 

innolla puuskuttamaan eteenpäin! 

 

Kolmannella kierroksella Kupilan Kullervon joukkue kaatui suvereenisti 

13 – 5.  
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Eräänlaisia ennätyksiä: 

Ja nuo kaikki pisteet tulivat yhdellä Karin huolimattomalla snadiin 

osuneella viimeisen kuulan ammunnalla. Oli miehen petankkiuran surkein 

heitto! 

 

Viimeinen swiss-kierros Bitankin kolmikkoa vastaan oli meidän, aika 

yksipuolista, näytöstä. 13 – 4 ja lopulta swissin 10. sija ja cup-peleihin. 

 

Neljännesvälierät, vastassa olivat aina kovat Näsilät sekä yllättäen 

asettajana ollut Lassi Mäki. Sirpalta aivan loistavaa asetuspeliä, ei 

pysynyt Lassi kyydissä. Ja kun vielä miesten ammunta oli kuosissa ja 

vastustaja teki kohtalokkaan virhearvion ampujan vaihdossa, niin 

kättelimme kotiin 13 – 11 – voiton. 

 

Puolivälierässä hallitsevat Suomen mestarit Mette ja Merike sekä 

Salmisen Timo. Meillä iski selkeä väsymys koko porukkaan eikä kokenut 

vastustaja jättänyt sitä hyödyntämättä 1 – 13. Silti tuli hieno tulos 

seuraennätystä sivuten. Lisää kivikenttiä kehiin!  

Sirpa, Kari ja Petri    5. – 8. 

 

  
Kuvassa kansainvälisen kentän pintaa Monacon EM-areenalta. 

Inhottavimmilla kentillä kiveä oli vieri vieressä. Tuollaisessa pellossa 

kuulansa snadin lähelle asettaa vain todellinen huipputekijä. 

 

3.-8.7 SM - kisat 2017, Hamina 
Haminan Bastionissa pelattiin jälleen. Ruokatarjonta oli taas 

huippuluokkaa, vaan sääoloissa olisi, tänäkin vuonna, ollut luojalla 

parantamisen varaa. Ja myös kaupungin ruokapaikkojen määrä iltaisin oli 
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pudonnut aika radikaalisti ja ilman kunnon kilpailua oli joissakin niistä 

harvoista palvelussakin isoja puutteita. 

 

Kentät olivat taas kaikki samaan suuntaan eli sen laskisin pieneksi 

miinukseksi. Ja toisaalta saisi välillä olla muutakin kuin vierintäkenttää 

isoissa kisoissa (muuallakin kuin Turussa!). 

 

MAP Räimeelle ei edelleen mitaleja suotu, mutta hyviä peliesityksiä 

useammallekin pelaajallemme kertyi. Se pieni henkinen rutistus mitaleille 

ei vaan nyt lähde luontumaan. 

 

 Maanantai 3.7 

Kisat aloitettiin perinteisesti veteraanien singelikisoilla +55 ja +65-

sarjoissa. 

 

Veteraanien singelissä (63 heittäjää) mestaruusunelmin päivään lähtivät 

taas Kari ja Markku. Viiden kierroksen swississä ei Karin kolme voittoa 

riittänyt jatkoon, 31. sija. Markku oli kahdella voitolla 39. Kari otti vielä 

tuntumaa kenttiin Pemic-cupissa, mutta heivasi taas kerran ennen polvien 

pettämistä. 

 

 Tiistai 4.7 
Veteraanien duppelissa oli taas aivan hurjasti porukkaa mukana (92 

joukkuetta). Eiliset heittäjät, nimittäin Kari ja Markku olivat nyt parina. 

Sirpa pelasi Loimaan lisenssillä yhdessä KIS:n Eija-Liisa Laakson kanssa 

sijoittuen 69. 

 

Kari ja Markku aloittivat selvällä voitolla tyrvääläisistä. Sitä seurasi 8 – 

10 aikapelitappio Hirvoselle ja Tuomiselle. Kolmannella kierroksella 

kiusattiin KIS:n miehiä voitolla. Ja ratkaisupelissä tiukka vääntö 

tamperelaisten kanssa, nyt se voitto tuli 8 – 6 eli pirun tarkkaa touhua oli. 

 

Swissin jälkeen sijana 10. Cupissa laitettiin tuulemaan turkulaisten 

kustannuksella. Tosin pääsivät vielä isolla kasalla tuntumaan ennen kuin 

saimme pelin poikki lukemin 13 – 10. TOP 16 ja vastassa Mikkelin 

miehet Kimari ja Pyrhönen. Pitivät alussa meitä ihan pilkkanaan ja 

hetkessä olimme häviöllä 0 – 8. Sitten miehille iski täydellinen kipsi, 

totesimme miesten menneen henkisesti jo Mikkeliin ja paiskoimme 

voitoksi tyrmäävästi 13 – 8. Alussa aivan karmeaa asetusta ja sitten kaikki 

onnistui ja Markun ammuntataidot tulivat oikealla hetkellä esiin. 

 

Puolivälierässä kimurantti vastustaja, Virtanen ja Randell Turusta. 

Taisteltiin hienosti tilanteeseen 7 – 7 asti ja sitten saakeli sössittiin koko 
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homma ja tappioksi tuli 7 – 13. Silti päivän sijoitus oli seuran paras tämän 

vuoden SM-kisaviikolla.   5. – 8. 

 

Keskiviikko 5.7 
Veteraanien trippeliin (53 joukkuetta) lähtivät Kari ja Markku KIS:n 

Harry Uschanovin kanssa. Sirpa pelasi Eija-Liisan ja Linnan Jaana 

Alanojan kanssa. Naisten sijoitus 32. ja sillä sijoituksella mukaan Pemic-

cupiin. 

 

Swiss: 

1. Kari ja kumppanit tahkosivat taas tamperelaisten kanssa hartaasti. 

Eväitä voittoonkin oli vaan lahjoitettiin peli lopussa pois 8 – 12. 

2. Nyt yritettiin rynnäköidä Linnan porukka kumoon, vaan sama toistui 

taas. Hyvä asetuspeli ei avittanut kuin kympin arvoisesti. Taas 

lahjoitettiin voitto naapurille 10 – 13. 

3. Vaihdettiin Harry ykkösampujaksi ja nyt saatiin peliin paineetonta 

onnistumista. Annoimme terveiset ”toispual jokke” pistein 13 – 6. 

4. Kauniiksi lopuksi osoitimme ensin Karkkilaisille, ettei meihin 

nyyläpeli onnistu kun matkassa on kaksi ampujaa, helposti 13 – 5. 

5. Ja sitten vielä suupalaksi KIS:n naiset saivat vain säälipisteen. 

 

Silti swissin jälkeen sijoitus oli vasta 28. Pemic-cupissa kumoon 

KOP:laiset 10 – 6. Sitten voitettiin, jo alkupeleissä kohdattu, Linnan 

joukkue makeasti 13 – 9. Välierässä vastaan Sirpan joukkue.  Pitkä ottelu, 

jossa olimme onnekkaampia 13 – 11. Olisi kyllä aivan hyvin voinut 

mennä toisinkin päin! Ja vielä kesäillan hämärtyessä pelattiin cupin 

finaali.  Vastassa olivat Salonoja, Leino ja Yliaho Tyrväältä. Hävisimme 

harmittavasti 12 -13 ja se oli yksinomaan Eija-Liisa Leinon ansiota. 

Ottelun päättyessä kello oli jo yli 23:n ja kaikki kaupungin säälliset 

ruokapaikat kiinni. Aikamoisen tolkutonta touhua, jonka muuttamisesta 

puhutaan ja keskustellaan… 

  

Torstai 6.7  
Naisten trippeli (17 joukkuetta) ja yleinen singeli (78 pelaajaa) olivat 

vuorossa. Sirpa pelasi taas Eija-Liisan ja Linnan Jaana Alanojan kanssa. 

Neljästä pelistä vain yksi voitto ja sillä 15. sija. 

 

Singelissä oli MAP:n osalta käynyt kova kato. Siinä pelasivat meiltä vain 

Markku ja Kimmo. Yleisessä singelissä pelattiin neljä kierrosta swissiä 

eikä taidot kummallakaan riittäneet kuin yhteen voittoon. Päivän pelit 

olivat sillä paketissa. 
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Perjantai 7.7 

Yleinen duppeli (52 joukkuetta) sekä naisten duppeli (24 joukkuetta) 

olivat päivän ohjelmassa.  

 

Meidän miespelaajat olivat kasanneet kaksi puhdasta seurajoukkuetta. 

Yhdessä pelasivat Mikko ja Markku sekä Pete ja Kari. Kimmon parina 

oli Harry Uschanov KIS. 

 

Heti ensimmäisellä kierroksella tuli kaikille tappiot. Ja yhtä nolosti 

jatkettiin seuraavakin kierros. Viimeisillä kolmella kierroksella kaikki 

kiillottivat kilpeään kahdella voitolla, vaan ei tie vienyt edes säälicupiin. 

 

Naisten duppelissa Sirpa pelasi Annikki Saarisen kanssa. Neljän swiss-

kierroksen ja kahden voiton jälkeen oli sijoitus 12. Pemic-cupissa tuli heti 

häviö kokeneelle parille Nieminen - Aalto. 

 

 
Alkuhetki Monacossa ennen koitosta Norjaa vastaan. Kivinen kenttä teki 

tepposet asettajille kun kalkkikiveä oli rutkasti ja niiden alla pehmeitä 

ansapaikkoja. Tämän pelin asettajana pistän häviön vahvasti omaan, enkä 

norjalaisten huulirasvan, piikkiin. 

 

Lauantai 8.7 
Miehillä petankin kuningas eli trippeli (32 joukkuetta) ja nyt oli 

viimeinen tilaisuus kasvojen pesuun. Kari ja Markku olivat uudelleen 

saaneet ampujaksi Uschanovin Harryn. Määrällisesti laimeaksi jäi 

valitettavasti seuramme edustus, mutta nyt se korvattiin laadulla. 
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Pelattiin vain kolme kierrosta swissiä ja erä 1:  

Yksi Nastolan Nassun joukkueista oli selvästi askeleen perässä 

asetuksessa ja ammunnassa. Meiltä peli oli tasapainoinen ja tiivis 

joukkuepeli. 13 – 8. 

 

Erä 2: Nyt vastus koveni, PCP:n A. Lehti, Salonranta ja Heinonen 

uhreina. Asetus toimi erinomaisesti ja tehokaksikko hoiti vastustajan 

kuulien lähentelyt varmoin ammunnoin. 13 – 7. 

 

Erä 3: Nassun Linteri ja Nikki sekä PSC:n nuorempi Siro kokivat hekin 

kovan kohtalon. Nyt saatiin tienata täysi tuntiraha, peli venyi aina 

jatkosnadeille saakka. Ottelu ratkesi meidän selkeästi parempaan 

ammuntapeliin. 12 – 9 ja hienosti swissin 4. sija. 

 

TOP 16-cupissa vastaan Bitankin Rämö, Konola ja Pankkonen. Nyt oli 

ongelmia asetuksen kanssa ja naapurilla onnistui onnekkaasti yritykset. 

Numerot olivat jo masentavasti 1 – 10 vaan vielä noustiin sillasta takaisin 

henkiseen painiin. Jatkosnadiin asti väännettiin, saatiin piste. Mutta 

ratkaiseva toinen asetus jäi parin sentin päähän. Harmittavasti hävittiin 

peli 10 – 11, mutta komea nousu kyllä korvasi osan tappion tuskasta.  

 

MAP Räimeen osalta kisat olivat ohitse.  Kisaviikkoon mahtui sentään 

pari kolme innostusta antanutta päivääkin. Vaan olisi saanut seurastamme 

olla enemmänkin pelaajia taiston tuoksinassa. 

 

27.5 ja Yleinen SM-sarja, Eura ja Järvenpää 12 joukkuetta 

5.8 Mika, Mikko, Kimmo ja uutena miehenä Petri lähtivät puolustamaan, 

toista kertaa, MAP Räimeen värejä SM-sarjassa. Ja tekivät sen 

kohtuullisella menestyksellä. 

  

 Eurassa tuli murheellinen alku, joukkueemme hävitessä Riemukaarelle, 

Bitankille ja HBY 2:lle. Sitten otettiin ryhtiliike esiin ja voitot Kallion 

kirkkaasta sekä Nassun 2-sakista. Päivän päätteeksi hieno kamppailu 

Järvenpään ykköstä vastaan 11 – 13. 

 

  Toinen kierros pelattiin tänä vuonna tutulla Rantakentällä. Heti tyrmättiin 

kotijoukkueen kakkossakki ja perään rumasti turpiin nassun 1- tiimiltä. 

Vuoristorataa mentiin, sarjanousija Mikkelistä voitto ja perään häviö 

HBY 1:lle. Sarjan komeana kruununa oli selkeä voitto, koko runkosarjan 

voittaneesta, Loimaasta 13 – 6. Loppusijoitus oli 8. ja se täytti kyllä 

joukkueelle asetetut odotukset. 
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27.5 ja Veteraanien SM-sarja, Eura ja Järvenpää 12 joukkuetta 

5.8 Mukaan lähtivät Kari, Jallu, Markku ja yleisestä sarjasta siirtynyt 

Heikki. 

  

Ensimmäisellä kierroksella laitettiin iso ratas pyörimään heti hallitsevaa 

Suomen mestaria VUF:ia vastaan. Saivat meiltä yhden vaivaisen pisteen. 

Samaa kyytiä ja suurinumeroisesti kaatuivat myös Riemukaari, KIS:n 2, 

Bitankki ja Turun kakkosjoukkue. Viimeisessä pelissä väsymys taisi iskeä 

ja vauhti hyytyi, Loimaa oli liian monta pistettä parempi 5 – 13. 

Kuitenkin kärkipaikan saattelemana ajeltiin kotia kohti. 

 

Järvenpäässä vieriteltiin toinen kierros ja tuskaista taival oli. KOP sentään 

nujerrettiin väkisin 13 – 10, mutta Turun ykkösjoukkue oli jo aivan liian 

hyvä 5 – 13. Vielä perään, tosin taistellen, häviö Anjalankoskelle sekä 

veltolla pelillä myös Kalvolan ykköstiimille. Päivän paras peli jäi 

viimeiseksi, siinä hienolla joukkuepelillä Porista voitto 13 – 10. 

 

Tänä vuonna ei seitsemän voittoa riittänyt finaalipaikkaan. Olisi pitänyt 

saada Loimaata vastaan kolme pikkupistettä enemmän. Sijoitus 5., se ei 

kyllä ollut aivan se mitä lähdettiin hakemaan. Toki erinomainen oli 

saavutus tänäkin vuonna. 

  

18.5 ja Etelän II-divisioona, Espoo ja Vantaa (Korso) 7 joukkuetta 

1.6 Lajin hiljaa muhivasta hiipumisesta kertoo edelleen se, että vain viisi 

seuraa asetti joukkueita II-divariin. MAP Räimettä edustivat Jussi, Taavi, 

Jallu ja Heikki. Vaan itse sarja oli, kulunutta sanontaa käyttäen, 

äärettömän tasainen. 

 

 Espoon kierroksella vetäisimme EPA 3:lle Fannyn 13 – 0. Sitä kuitenkin 

seurasivat aikapelihäviöt Kalliolle ja Korsolle. Sarjan lopputuloksen 

kannalta viimeisen peli 13 – 9 – voitto ennakkosuosikki Karkkilasta 

osoittautui ratkaisevaksi.  

 

 Toinen kierros ja Korsossa tuli kaksi komeaa voittoa EPA:n 1- ja 2-

joukkueista. Lopputilanteessa oli neljä joukkuetta neljässä voitossa! 

Keskinäisessä vertailussa MAP oli sarjan voittaja ja ”matka” jatkui 

elokuisiin Tampereen karsintoihin. 

 

19.8 I-divisioonan karsinnat, Tampere   

Nyt kilvoiteltiin noususta yleiseen divariin. 1. vaiheen vastustajana, paras 

kolmesta, varsin harvoin kohdattu Jyväskylän Valon 1-joukkue. Valo 

karkasi valoisana alkupelin hetkenään jo reippaaseen johtoon. Jussi 

kapteenina herätteli joukkuetta ja sehän tehosi. Sateen ropistessa 
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käännettiin peli 13 – 11 voitoksi. Toisessakin pelissä toistui aivan sama 

kuvio. Valo ei pystynyt pitämään etumatkaansa. Kun meidän miehet 

puhalsivat rinnalle, niin vastustajan kädet jäätyivät, tulos 13 – 9. 

 

Se oli ison tuuletuksen paikka tuulisella Tampereella. Toisen vaiheen 

vastustajaksi oli matematiikka heittänyt Karjala Kuulan Joutsenosta. 

Seura oli menettänyt ykköstykkinsä pääkaupungin seuralle ja niin siinä 

kävi, että MAP Räime nousi I-divisioonaan luovutusvoitolla! 

 

19.8 Naisten SM-sarjan finaalit, Tampere 4 joukkuetta  

Vaan ei sieltä Tampereeltakaan ilman mitalia kotiin kurvailtu. Sirpa oli 

jälleen mukana naisten SM-sarjassa Loimaan 1-joukkueessa yhdessä 

Seijan, Pirjon ja Annikin kanssa. Runkosarjassa tuli kahdeksan voittoa 11 

pelistä ja kolmas sija. Finaaleissa Kallion naiset menivät taistelemaan, 

osin tuurillakin, kirkkaista mitaleista 13 – 7 ja 13 – 10. Himmein mitali 

kuitenkin tuli kun hyvin pelanneille Linnan Petanquisteille tuli 

täydellinen musta hetki ja Loimaa kertalaakilla ohi ja kättelyyn! 

Näin Sirpa ja Loimaan rouvat, saavutuksena oli Pronssi 

 

20.5 Seura-SM, Loimaa   25 joukkuetta 

Seurajoukkueiden Suomen mestaruus himottaa seurajoukkueita vuodesta 

toiseen. MAP Räimettä edustivat Mika, Mikko, Heikki, Kari, Kimmo, 

Markku, Petri ja Jarmo. 

 

Homma oli jaettu kahteen swiss lohkoon, me olimme siinä parittomassa 

lohkossa. Ja kumartamalla tuli ensimmäinen voitto huilausvuoron 

muodossa. Sirpa pelasi Loimaan 2-joukkueessa. Ei siinä seurakaveria 

säälitty, vaan meille puhdas 3 – 0 – voitto. Ja kun oli saatu vauhti päälle, 

niin kuritettiin myös Valkeakosken A-ryhmää yhtä tylyin numeroin. 

 

Olimme omassa lohkossa Järvenpään kanssa ainoat puhtaan pelin 

joukkueet. Onni suosii rohkeaa, ensimmäisessä pudotuspelissä Espoon 

Patonki sai tuta MAP:n kovuuden. Edelleen jatkettiin puhdasta sarjaa, 

pelit 13 – 2 ja 13 – 6. Nyt oltiin jo kahdeksan sakissa. 

 

Kauden yllätysjoukkue Nastolan Nassu niisti meiltä mitalihaaveet 

hirmuisilla lukemilla 0 – 13 ja 4 – 13. Ei ehditty tällä erää saamaan 

konetta ollenkaan hyrisemään. 

 

Sijoituspeleissä kaadoimme nyt Loimaan 3-joukkueen yllättävänkin 

reilulla erolla, 13 – 6 ja 13 – 1. Turkulaisten kanssa tuli vielä päivän 

päätteeksi ihan hyvä vääntö. Pelit menivät 0 – 13, 13 – 10 ja 7 – 13. 
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Lopputulemana oli MAP Räimeen joukkueelle komeasti 6. tila. Se on 

seurahistorian toiseksi paras tulos. 

  

Kansainväliset kuviot 
5.3 III Lucky Stone-duppeli, Helsinki 38 joukkuetta 

Hyvin olivat vetäjät saaneet väkeä Pasilan vaativille kentille. 

Kansainvälistä pelaamista, joukkueita oli taas Mongoliaa myöten. Nyt 

väännettiin kolmen lohkoissa. Kari asettajana ja Mika ampujana lähtivät 

hakemaan paluuta palkintopallille. Kisan esitteessä luki, että poulella 

mennään ja niin luulimme mekin. Komeaa on piestä ruotsalaisia, sekapari 

Di Tella ja Andersson nöyrtyivät 13-2 (lähtöpisteet 2-2!). Maalaisina 

pidimme selvänä, että piste riittää seuraavasta pelistä jatkoon. Ihan urku 

auki ei ollut enää Niemisen Katia ja Kuivasniemi-Lehden Helenaa, 

tulevia voittajia, vastaan. Puolivaloilla hävittiin 7-9 ja sopalle! Sen olikin 

sitten joku muuttanut sirkkelipouleksi, joten ei paljon innostanut paluu 

soralle. Bitankin pojat lähettivät meidät, 10 - 13, tosi närkästyneinä 

kotimatkalle. Olisi vaan pysytty alkuperäisessä ideassa eli suorassa 

cupissa!  

 

18. - 20.10 Veteraanien III EM-kisat, Monaco 28 joukkuetta 

2016 Ensimmäisen kerran MAP Räime sai edustajan aikuisten arvokisoihin. 

Kari oli neljäntenä pyöränä veteraanien maajoukkueessa, jonka rungon 

muodosti Seija Uusitalo ja Seppo Lindman Loimaalta sekä Harry 

Uschanov Kalvolan Iskusta. Valmentajana matkassa Mika Metsä-Eerola 

ja olihan siellä myös oma faniryhmäkin. 

 

 Puitteet Club Bouliste Monégasquen kentillä olivat oikein suuren 

maailman tyyliin. Kentät (ainakin 33) olivat viisikerroksisen kerrostalon 

katolla ja näistä katettuja 24. Neljännessä kerroksessa oli yli sadan hengen 

ravintola sekä seuran klubitilat. Isäntäseura on voittanut muun muassa 

Euroopan cupin ja Monaco on myös voittanut maailmanmestaruuden 

miesten trippelissä. Kaikesta näkyi isäntien olevan mukana kisojen 

järjestelyssä suurella sydämellä. Majapaikkana hotelli ”Marriott”, sekin 

todella luksusluokkaa. 

 

 Kenttien pinnat olivat ranskalaiseen tyyliin kalkkikiveä ja sitä oli sitten 

paljon. Pääkentät lisäksi ovelan kaltevia ja laikkupaikoista inhottavan 

kovia. Lennettiin paikalle jo sunnuntaina, joten ehdittiin maanantaina 

ottaa tuntumaa kenttiin ja vähän itse kaupunkiin. Suomessa ei näin 

vaikeilla kentillä ole joutunut pelaamaan ja sehän tietysti osaltaan nyt 

kostautui. 
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 Suomen lippu teräksisten käsivarsien kannattelemana kuin Koskelan 

Akselilla ikään. Seija, Harry ja Seppo muodostivat maajoukkueen 

rautaisen rungon ja Mika valmensi, monet kansainväliset kisat itsekin 

pelanneena, ansiokkaasti. 

 

 Tiistai 18.10. Kisat alkoivat avajaismarsseilla, Kari sai kunnian kantaa 

Suomen lippua. Ensimmäinen kierros (swissillä mentiin), vastassa 

Bulgaria ja Seija, Seppo ja Harry pistivät ison rattaan päälle. Tuli 

Bulgarian pojille hätäinen ”Fanny” 13-0. Meiltä ei yhtään huonoa heittoa 

koko pelissä! 

 

 Toinen kierros ja vastassa oli Venäjä. Kenttä oli melkoinen kivikasa ja 

ahdingossa oltiin. Joukkuetta heräteltiin ja Kari tuli asettajaksi Seijan 

tilalle. Kuulat alkoivat totella ja homma kääntyi meidän 13 - 10 voitoksi. 

Tosin sekin tapahtui vasta aikapelin ylimääräisellä jatkosnadilla. 

 

 Kolmas kierros saatiin käyntiin ja tietysti taas erilainen, ansoja sisältänyt 

kivikasa alustana. Vastassa nyt Norja, joita avitimme liiton snadeilla ja 

huulirasvapuikoilla. Siitähän ne innostuivat taistelemaan ja kun Karilta 

hukkui pelin lopussa asetus täysin, niin takkiin tuli 9 – 13. Niin se vain 

on, ettei hyväkään ammunta pelasta luokatonta asettajaa. Asemat 

jatkopeleihin kuitenkin hyvät ja vielä istuttiin klubilla ja syötiin kunnon 

päivällinen, kolme ruokalajia pöytään kannettuina jokaisessa ruokailussa! 

 

 Keskiviikko 19.10. Swissin viimeiset kaksi kierrosta ja vastaan asettui 

San Marino. Seija hoiti taas asetushomman ja Seppo ja Harry ampuivat. 
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Ja ampuivat komeasti. Tilanteessa 7-2 San Marino oli vetänyt kaksi reikää 

ja heillä kentällä neljä kuulaa. Seppo veti kahdella karolla pari kuulaa 

peräseinään ja Harry jatkoi samaan malliin. Kuusi pistettä tuli meille ja 

San Marinon miehillä aivan pöllämystyneet ilmeet 13 – 2. 

 

 Swissin viimeinen kierros Ruotsia vastaan, joka oli kahdella voitollaan 

ahtaassa raossa. Naapurin miehet taistelivat sinnikkäästi, 7-8 tilanteessa 

Kari asettajaksi. Vaan asetuspeli ontui ja Ruotsi hyödynsi tilanteen ja vei 

pisteen 8 – 13 voitollaan. 

 

 Maittavan lounaan jälkeen 16 joukkuetta jatkoi neljän joukkueen 

pouleina. Vastassa oli edellissyksystä tuttu Tanskan joukkue. Meiltä 

tuleen laitettiin ykkösnyrkki eli Kari penkillä (koko poulen ajan). Nyt 

väännettiin tosissaan ja meidän parempi ammuntamme sen lopulta 

ratkaisi 13 - 10. Urheilutoimittaja sanoisi, että ”äärettömän tärkeä piste”. 

 

 Ja vastus se vain koveni kun kentälle marssi Saksan joukkue. Joukkueen 

asettaja, nykyisin hyvinkin tunnettu Klaus Mohr, oli aivan jäätävä. 

Asetusprosentti lähes sata ja miehen kuula kulki kuin juna asemalle. Oli 

meillä silti kahdesti katkaisupaikka, vaan hyydyimme 12 – 13 tappioon. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: Puolivälierässä Saksa voitti Ruotsin ja pääsi 

mitalipeleihin. Vaan täällä tuomaritkin olivat ammattilaisia ja 

päätuomari vei mister Mohrin kuulan halkaistavaksi. Sisältä löytyi 

pumpulia ja elohopeaa. Koko Saksan joukkue suljettiin kisoista ja 

Mohrille tuli kilpailukielto pitkälle 20-luvulle asti. 

 

 Vielä piti sitten vääntää se viimeinenkin poulen peli. Nyt oli Itävalta 

täysin aseeton ja vastaantulija. Loppulukemat 13 – 4 kertovat selkeästi 

joukkueiden tasoeron! Vielä syötiin makoisa päivällinen pitkän kaavan 

mukaan ja hotellille nukkumaan. 

 

 Torstai 20.10. Kahdeksan joukkuetta jäljellä ja meidän 

puolivälierävastustajaksi tuli, jo kertaalleen kohdattu Venäjä. Alku oli 

melkoisen tyrmäävä. Venäjän ampuja paukutti karoja ja meitä vietiin, 

Seijan hienosta asetuspelistä huolimatta, hetkessä lukemiin 0 – 10. Mette 

yritti herättää joukkueemme horroksesta ja Kari tuli asettajaksi. Tällä 

kertaa takaa-ajo kantoi kahdeksan pisteen arvoisesti ja selkeitä voiton 

toiveitakin oli. Vaan ei ollut pelimme edellisten päivien luokkaa ja 

jouduimme luopumaan mitaleista 8—13 hävinneinä. Allekirjoittaneen 

mielestä sijoituksemme oli 4.- 7. 
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 Palasimme vielä kerran pelikentille, nyt katsomon puolelle jännittämään 

finaalia. Siinä Hollanti pelasi mestarin arvoisella tasolla ja Luxemburg 

sähläsi ja jännitti. Alle aikayksikön numerot 13 – 2. Ja hulppeaksi lopuksi 

osallistui koko joukkue faneineen illan juhlagaalaan. Isännät eivät 

herkkuruuissa ja shampanjan kanssa kitsastelleet (Taittinger oli yksi 

kisojen sponsoreista). Puitteet olivat kaikin puolin aivan upeat ja isäntien 

ystävällisyys ylivertaista. 

 

  
 Tuimat ilmeet ja tiukka takaa-ajo menossa Venäjää vastaan. Alkusarjassa 

noustiin takaa ohi, puolivälierässä tuli sitten mieli kylmäksi kuin naapurin 

helvetti. Venäjän ampuja (vas.) oli heidän sankarinsa pelaten elämänsä 

pelin. 

 

 Muut kisat: 

 
2.9. HYVA-petankki, Hyvinkää  8 joukkuetta 

 Lähes tavanomaiseen tyyliin voittopokaali päätyi Kaskipellon joukkueen 

palkintokaappiin puhtaalla pelillä. 

 Outi ja Mika Nietula, Anatoli Kekkonen  Kulta 

 

2.9. Klaara-turnaus, Riihimäki  x joukkuetta 

 Markku, Pekka ja Aki   Kulta 
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Eräänlaisia ennätyksiä: Noin puolitoista vuosikymmentä sitten 

osallistuimme tähän kisaan ensimmäistä kertaa ja jopa kahdella 

joukkueella. Palkintojen jaon jälkeen (kulta ja pronssi) järjestäjät 

ilmoittivat, ettei Pohjankorven Räimettä toiste kutsuta kisaan! Olen 

kehotuksesta pysynyt poissa. 
 

KAUSI 2018 
 

URKENEEKO MAP:LLE UUSI NOUSUKAUSI? 
 

Hämeenlinnan koko jalkapallohalli on edelleenkin täydessä remontissa. 

Toivottavasti sen vaatteisiin tarttuva haju saadaan pois uusien 

jalkapallokenttien materiaalien myötä. Hartaasti myös toivomme etteivät 

remontti-reiskat olisi pilanneet petankkikenttiämme. Toivottavasti myös 

yhä useammat pelaajat ympäri Suomen palaavat hallin kisoihin. 

Viikkosarjaa taas varmaan heitetään muuttolintujen paluuseen ja niiden 

kevätviserrykseen asti. 

 

Hämeenlinnan Petankkiliiga 
Lähdemme tietysti palauttamaan pokaalin takaisin Riihimäki – Hyvinkää 

- akselille. Liigan etuna on myös se, ettei Soraharjulla vaadita lisenssejä 

tai seurajäsenyyksiä. Se on erittäin hyvä tilaisuus tulla mukaan 

kilpailutoimintaan. 

 

MAP Räimeen perinteiset tapahtumat 
Hurstin heitot ja mahdollisesti myös Räime Open saattavat palata taas 

kilpailukalenteriin. Kilpailukalenteri vain menee tukkoon joka vuosi ja 

poikii pääasiassa pikkukisoja, joista ei paljon seurojen kassan täytteeksi 

ole. Ammunnat ja asetukset myös, toivottavasti, heitetään sekä tietysti 

taistellaan tosissaan seurasingelin voitosta. 

 

SM-sarjat 
Sarjojen osalta meillä on positiivinen ongelma. SM-sarjaan, yleiseen I-

divisioonaan ja veteraanien SM-sarjaan olisi löydettävä riittävästi 

pelaajia. Alkaa olla jäsenhankinnan ja valmennuksen paikka. Minimi 

lienee 12 pelaajaa, on aika riski lähteä sarjaan kolmella pelaajalla. 

Seura-SM:ään muodostetaan ainakin yksi iskukykyinen joukkue, kahteen 

joukkueeseen vaaditaan nykyistä enemmän lisenssipelaajia. 
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Vuoden 2017 ja 2018 SM-kisat 
Tämän vuoden osalta ovat vielä ammunnan Suomen mestaruudet 

ratkomatta. Kuulien kolketta on tiedossa lauantaina 4.11.2017 Pasilan 

hallilla. Taitaa meidän edustus jäädä seuran mestariampujan varaan. 

 

SM-kisat 2018 pelataan Eurassa Kauttuan koulun kentillä. Eivät nuo 

kentät ainakaan keväällä olleet helpot. Asetus meni herkästi pitkäksi, 

ampujille ehkä hivenen ystävällisempi. Tavoitteena seuralla pitää tietysti 

olla paluu mitaleille parin laihemman vuoden jälkeen. 

 

Lopuksi annetaan seuramme toimintaa pyörittäville puurtajille erityisen 

lämpimät kiitokset kuluneesta kaudesta! 

 

Kari Korkeamäki 

skkorkeamaki@elisanet.fi  

045 – 1121 635 

 

PS 

 

 
Saksan elohopeaspesialisti seisoo aivan Harryn vieressä. Pitänee tässä 

itsekin heittää reissu sinne Italian ihmemaahan, mistä elohopeakuulia 

kuulemma saa ostella. Ja ulkonäkö vielä kranaatin malliseksi, niin eivätpä 

uskalla tuomarit halkaista. Räjähtävä idea! 

 

sama 
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