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SM-kisoissa tuli kohtuullisen hyviä suorituksia ja yksittäisissä kisoissa 

kauden mittaan myös palkintosijojakin. Vaan sarjojen osalta otettiin 

takapakkia kun ykkösjoukkueemme heilahti laidan yli SM-sarjasta. 

 

MAP Räimeen kisat: 
 

21.4 Hurstin heitot, Hämeenlinna  16 joukkuetta 

Hyvällä yhteistyöllä luodaan otolliset puitteet hienolle kisalle. MAP hoiti 

kisajärjestelyt ja Linnan Petanquistit ahersivat kahvion puolella. Nyt ei 

ylitetty kenttämäärää, vaan omia resursseja hyväksi käyttäen joukkue- ja 

kenttämäärä oli juuri oikea. Ei turhanaikaista istuskelua muiden pelatessa. 

Hommassa oli hyvä henki, ei potkittu kiviä pois kentiltä, ei peitetty reikiä 

eikä pelattu tarkoituksellista ajanpeluuta. 

 

Isäntäseurana MAP Räime oli asettanut kisaan kaksi omaa joukkuetta: 

Taisteluun lähtivät Mika Nietula, Mikko Koskimäki, Markku Hurri ja 

Petri ”Pete” Tolonen, Ismo Voutilainen Kimmo Tuovinen. Heti 

swissin aluksi joukkueet vastakkain ja Mikan porukka teki ”Fannyn” 13-

0. Toisella kierroksella molemmat joukkueet nöyrtyivät tappioon. Vaan 

kolmannella kierroksella Mikan joukkue teki nyt uuden ”Fannyn” 

tamperelaisista. 

 

Petrin joukkue hukkui B-cupin syövereihin ja Mikan joukkue hävisi A-

cupin ensimmäisen pelin ja löi hanskat tiskiin. Kisan voittajaksi nousi, 

todellisessa taistelufinaalissa, joukkue Arto Stenberg, Harri Lehtinen ja 

Aku Korhonen. Hopeaa hienosti taistellut joukkue Kimmo Rantanen, 

Kenshi Kobe ja Antti Lehtonen. Pronssit pokkasivat Jyrki Salo, Seppo 

Lindman ja Seija Uusitalo. 

Mika, Mikko ja Markku   A-cupin 7-8 

Petri, Ismo ja Kimmo    B-cupin 7-8 

 

Yksittäiset kisat: 
Sama ylitarjonnan piru vaivaa hallikisojakin vuodesta toiseen ja kausi 

tuntuu päättymättömältä. 

   

7.10.2017 Lokaduppeli YD, Kouvola  24 joukkuetta 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Markku ja Kari totesivat kaikkien muiden joukkueiden pyyhältäneen 

ohitseen! 
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21.10.2017 Lokaduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Totutusti oli täysi tupa joukkueita ja pitkä kisa edessä. Vaan sorat oli taas 

piilotettu ja rullaus valttia. Meiltä oli mukana vain yksi pelimies. 

Mikko ja Arto Stenberg   A-cupin 5 

 

4.11.2017 Pyhäinpäivän sekaduppeli, Loimaa 18 joukkuetta 

Sirpa ja Kari Korkeamäki eivät kyenneet urotöihin, sentään A-cupiin 

riittivät taidot.  

Sirpa, Kari    A-cupin 8 

 

11.11.2017 Marrasduppeli, Kouvola  23 joukkuetta 

Kouvolan uusi halli on maan parhaita ja vetää mukavasti joukkueita. 

Meiltä olivat mukana Petri ja Kimmo sekä Markku Linnan Raikan 

kanssa. Tulokset ovat kadonneet naamakirjan syövereihin. 

 

16.12.2017 Duppeli, Hämeenlinna  15 joukkuetta 

Muutamia pelaajia meiltäkin oli mukana. A-cupissa Mikko taisteli Sauli 

Ylirönnin kanssa ja aina finaaliin asti. Ja taipuivat kakkosiksi vasta 

kahden tunnin väännön jälkeen. Muut miehemme kamppailivat 

menestyksellä B-cupin palkinnoista. 

Mikko ja Sauli    Hopea 

Kimmo ja Petri    B-cupin 2 

Markku ja Juha ”Jussi” Nieminen  B-cupin 3 

 

16.12.2017 TUL:n III Hallimestaruuskilpailu, Kouvola 26 joukkuetta 

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

valtakunnallisten kisojen kanssa samaan aikaan! Meiltä mukana olivat 

taas Sirpa, Kari ja ”uutena” Heikki Pirtinaho. Swissistä parit voitot ja 

cupiin. Siinä tuli helpon voiton jälkeen tiukka taistelu ja niukka voitto 

kotkalaisista. Siihenkö paukut katosivat, selkeä häviö ensin Jyväskylän 

Valolle ja turpiin tuli myös Karkkilalta. 

Sirpa, Kari ja Heikki    A-cupin 4 

 

6.1 Loppiaisen sekaduppeli, Loimaa  17 joukkuetta 

Sirpa ja Kari iskivät alkusarjassa vain yhden voiton ja loppu meni vielä 

huonommin. Tosin vastustaja tarvitsi toisinaan parikin jatkosnadia. 

Sirpa ja Kari    B-cupin 8 

 

6.1 Loppiaisen duppeli, Kouvola  23 joukkuetta 

Mikko heitti Holopaisen Jukan kanssa komeasti swissin voittoon ja silti 

lopputulos oli vasta     B-cupin 2 

Petri ja Kimmo myös jatkoon swissin yhdeksäntenä ja noutaja tuli 

cupissa myös heille vaikka pöllyttivät voittajajoukkuetta swississä 13-3. 
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Eräänlaisia ennätyksiä: 

Viidellä voitolla ja kahdella häviöllä voi tuloksena olla sijat 1. tai 10. 

 

7.1 Viikkokisasarja syksy 2017, Hämeenlinna 31 pelaajaa 

Hyvän suosion saaneita sarjoja jatkettiin toisenakin vuotena ja suosio oli 

jopa kohoava, runkosarjassa paras sijoituksemme oli Petrin 9. sija. 

finaaleihin myös Ismo, Martti Karimies, Pekka Kaihevaara ja Kimmo 

10.- 13. Mitalipeleihin venyivät muut paitsi Ismo. Ja ropisi sieltä 

palkintopallipaikkojakin.  

Kimmo ja Harry    Kulta 

Pekka ja Martti    Hopea 

Petri ja Mika Vuori    Pronssi 

 

  
Kimmo ja Harry voittivat kauden ensimmäisen viikkosarjan ja kisan 

vetäjä Martti nautiskeli hopeasta. Hämeenlinnan hallin ulkoiset puitteet 

ovat Suomen parhaasta päästä kun hajuhaitat katosivat peruskorjauksen 

myötä 
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28.1 Synttäritrippeli, Hämeenlinna  20 joukkuetta 

Taas peräti kahdeksan heittäjää oli meiltä mukana. Vain Markku selvisi 

A-cupiin. Muilla menestys oli kehnon puoleista. 

Markku ja Riemukaari   A-cupin 5 

Mikko, Kari H. ja Pauli   B-cupin 4 

Pete, Kimmo ja Jussi    B-cupin 5-8 

Mika ja Linna     B-cupin 5-8 

Sirpa, Kari ja Heikki    17 - 20 

 

3.2 Naisten duppeli, Hämeenlinna  16 joukkuetta 

Sirpa pelasi Loimaan Annikki Saarisen asettajana. Alkusarjasta mentiin 

komeasti A-cupiin. Sitten paukut tylsyivät ratkaisun paikassa. Hienon 

päivän saldona kuitenkin 

Sirpa ja Annikki    A-cupin 7 

 

10.2 Sekahelmet, Iittala   20 joukkuetta 

Markku heitti Saarelan Tarun ampujana. Kudit ja hudit johdattivat parin 

puolimatkan krouviin. 

Markku ja Taru    B-cupin 2  

   

17.2 Helmitrippeli, Iittala   15 joukkuetta 

Oli pitkä päivä ja mielenkiintoisia pelejä. Karin joukkue oli häviöllä 

ennen viimeistä päätä 7-11 ja asetus meni suoraan snadiin kiinni. Silti tuli 

voitto pelistä!  Välierää jauhettiin rapiat kaksi tuntia ja siinä onni loppui. 

Markku, Kimmo ja Pete väänsivät myös mukaan A-cupiin. Se sujui 

mollivoittoisesti. 

Kari, Harry ja Daniel    Pronssi 

Markku, Kimmo ja Petri   A-cupin 8 

 

25.2 Viikkokisasarja kevät I 2018, Hämeenlinna 32 pelaajaa 

Sarjan viehätys jatkui myös talven tuivertaessa. 

Runkosarjassa paras sijoituksemme oli Jarmo ”Jallu” Räty ja 3. sija. 

Finaaleissa Jallun parina Martti (13.) ja taas miehet hoitivat mitalin 

kotiin. Sillä voiton taistelivat Sirpa ja Alanojan Jaana. 

Huippujännittävässä finaalissa nousivat 2-12 asemasta voittoon Simosta 

ja Urposta. Karilla ei finaalit kulkeneet. 

Sirpa ja Jaana    Kulta 

Jallu ja Martti    Pronssi 

 

10.3 Yleinen duppeli, Eura   15 joukkuetta 

Markun menossa mukana oli nyt vuorostaan Raikka Linnasta. Vähän 

villoja kun vain yksi joukkue jäi taakse. 
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11.3 Yleinen singeli, Iittala   24 pelaajaa 

Singelin erikoismiehemme Mikko viihtyy Iittalan maisemissa. Nyt 

finaalissa kaatui järjestävän seuran Harry Uschanov. Kimmo ja Markku 

punnersivat B-sarjaa. 

Mikko     Kulta 

Kimmo     B-cupin 5 

Markku     B-cupin 8 

 

24.3 Maalistrippeli, Iittala   16 joukkuetta 

Paikalla oli edustajia peräti 13 seurasta. Mikon kavereina olivat 

Holopainen ja Tuiskula. Joukkueen tulivoima riitti mitalipeleihin, joissa 

Loimaan Uusitalo ja Lindman sekä Ex-MAP Jyrki Salo korjasivat 

pääpotin. Mikon joukkue oli finaalissa ottavana osapuolena.  

Mikko, Jukka ja Risto    Hopea 

 

30.3 Pitkäperjantain YT, Loimaa  16 joukkuetta 

Kahdella puhtaalla seurajoukkueella oltiin matkassa. Sirpa, Kari ja Jallu 

väänsivät hienosti välieriin saakka, sitten puhti loppui kahteen selkeään 

tappioon. Kimmo, Markku ja Petri heittivät aina B-cupin finaaliin asti. 

Sirpa, Kari ja Jallu    A-cupin 4 

 Kimmo, Markku ja Petri   B-cupin 2 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

Sirpan joukkueen viisi ensimmäistä peliä, päivän teemaan sopien, 

menivät toiselle jatkosnadille! 

 

7.4 Huhtiduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Täysi tupa kisailijoita ja Mikon parina pelasi Stenbergin Arto. Tahti oli 

kova ja finaalissa kaatui pari Lindman- Salo. Muiden inhoama 

rullauskenttä toimii Mikon asetuksilla. Vähän voittoja kertyi MAP 

Räimeelle vuoden aikana ja Mikko oli niissä pääosin meidän 

kapellimestarimme. 

Mikko ja Arto    Kulta 

 

22.4 Viikkokisasarja kevät II 2018, Hämeenlinna 31 pelaajaa 

Runkosarja jäi meidän osaltamme kapeamman menestyksen varaan. 

Markku oli 4., Pete 8. ja Sirpa 12. Pronssipelissä seuratoverit kohtasivat. 

Siinä Pete veti pisimmän korren yhdessä Jaken kanssa lukemin 13-4. 

Pete ja Jake    Pronssi 

Sirpa ja Markku    4 
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29.4 8. Karkkila Open   20 joukkuetta 

Poikkeuksellinen hellekesä alkoi vasta vappuna. Karkkilassa satoi koko 

ajan ja lämpötila +7 astetta. Oli tuo melkoista hampaat irvessä pelaamista.  

Markku ja Jussi komeasti mitalipeleihin sekä myös Kimmo ja Petri 

ryntäsivät A-cupiin, Sirpa ja Kari vajosivat alempaan kastiin. 

Markku ja Jussi    Pronssi 

Kimmo ja Pete    A-cupin 5-8 

Sirpa ja Kari    B-cupin 5-8 

 

1.5 3. Vantaan Avoin mestaruuskilpailu 12 joukkuetta 

 Markku kävi Raikan kanssa voittamassa pienemmän finaalin B-cupin 1 

 

5.5 VII-UD-TUL 2018, Karkkila  8 joukkuetta 

Nyt meiltä oli intoutunut mukaan kolme joukkuetta, vaan muiden 

osanotto oli laimeaa. Kisa oli nyt MAP:n näytöstä, sillä loppuottelu oli 

pitkä ja tiukka vääntö. Siinä Pete ja Markku voittivat pitkässä pelissä 

Sirpan ja Karin 13 -10. 

Petri ja Markku    Kulta 

Sirpa ja Kari    Hopea 

Pekka ja Kimmo    B-cupin 4 

 

  
MAP:n juhlaa Karkkilassa, kaksoisvoitto. Hankkijoina olivat Kari, Sirpa, 

Markku ja Petri. Ja himmeimmät mitalit menivät hyvinkääläisille. 

 

10.5 29. Baltique Duppeli, Helsinki  34 joukkuetta 

 Helatorstain kunniaksi oli saatu paljon väkeä perinteiseen kevään kisaan. 
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Meiltä Martti, Lehtisen Harrin parina, tekee komeaa tulosta 

ensikertalaiseksi ja pelasi heti mitaleille. Mikko heitti Salon Jyrkin 

kanssa aina A-cupin puolivälieriin asti. Kimmo ja Pete kunnostautuivat 

pohjamutacupin voittajina! 

Martti ja Hate    Pronssi 

Mikko ja Jyrki    A-cupin 5-8 

 

12.5 Karkkilan avoin kaupungin mestaruustrippeli 16 joukkuetta 

Kisaan oli saapunut heittäjiä peräti 13 seurasta nauttimaan hienosta 

kevätsäästä ja pelin jännityksestä. MAP:n juhlaa tuli tästäkin Tiilitehtaan 

kentän koitoksesta. Finaalissa niukan voiton, 13 - 10, veivät Markku, 

Kimmo ja Jussi peitoten Karin, Harryn ja Danielin kolmikon. Myös 

Sirpa heitti ladyjen Eija-Liisa ja Jaana kanssa A-cupiin. Samoin Petri 

Seijan ja Raikan kanssa. 

Markku, Kimmo ja Jussi   Kulta 

Kari, Harry ja Daniel    Hopea 

Petri, Seija ja Raimo    A-cupin 6 

Sirpa, Eija-Liisa ja Jaana   A-cupin 7 

 

  
Harry, Daniel ja neljä urhoa MAP Räimeestä (Kari, Kimmo, Markku ja 

Jussi) ovat yhteiskuvassa sekä hellepäivänä hankitut mitalit kaulassa. 

 

3.6 Avoin Iskun mestaruussingeli, Iittala 14 heittäjää 

Kimmo ei pystynyt pelaamaan parhaiden päivien tasollaan. Mutta 

MAP:sta löytyi muita miehiä mitalipeleihin. Seuramme paras singelin 
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pelaaja Mikko nujersi tällä erää finaalissa Sauli Ylirönnin ja Markku 

täydensi menestyksekkään päivän, tosin häviämällä pronssipelissä Rauno 

Käpyselle.  

Mikko     Kulta 

Markku     A-cupin 4 

 

10.6 28. Tampere-turnaus   15 joukkuetta 

Markku oli trippeliin koonnut joukkueeseensa Korson miehet Vantaalta. 

B-cupiin valuivat. Kari kamppaili yhdessä Harryn ja Danielin kanssa. 

Tavaramerkkinä tuntui olevan pikkupisteillä pihalle meininki, vaikka 

voitot alkusarjassa 2-1. Suivaannus iski ja pelit jäivät siihen kun B-

cupissakin olisi tullut pohjalle pelkkää huilaamista. 

  

21. - 22.6 Mittumaari-sekaduppeli, Loimaa 14 joukkuetta 

Keskikesän juhlan kunniaksi pelattiin taas reippaasti yli puolen yön. Nyt 

oltiin sovinnolla hallissa jo alusta lähtien. Sirpa ja Kari menivät kahdella 

voitolla, rimaa hipoen, jatkoon. Cupissa ei peli enää ottanut sujuakseen. 

Markulla parina oli kisojen ensikertalainen Aila Väliaho. B-cupissakin 

tuloksena oli lisää voittoja ja hyvä sijoitus. 

Sirpa ja Kari    A-cupin 8 

Aila ja Markku    B-cupin 3 

 

14.7 Mansikkapaikka-sekaduppeli, Valkeakoski 20 joukkuetta 

Tänä vuonna meiltä oli taas mukana jopa kuusi heittäjää ja kovaa tulosta 

tehtiin, eikä hirmuista hellettä pelätty. Sirpa ja Kari taipuivat B-cupiin, 

pisteen häviöllä ratkaisupelissä. Vaan kaikki muut MAP:laiset olivat 

mukana taistelemassa mitaleista. Jallu oli valinnut Saarelan sisaruksista 

Pirjon. Parille Roukon kentät ovat armeliaita ja tulosta syntyy, Finaali jäi 

nyt haaveeksi, mutta pronssimitalit lievittivät tuota luopumisen tuskaa. 

Markun vuoro oli nyt heittää Saarelan Tarun kanssa. Kirvelevän 

puolivälierätappion jälkeen tuli lohdutukseksi parit voitot. 

 

Päivän sankarit olivat Johanna Hintikka ja Juha. Joukkue oli nyt 

hurjassa iskussa eikä pysäyttäjää Saarelan sisarusklaanista tai MAP:n 

heittäjistä löytynyt. Loppuotteluissa himmeämpiin mitaleihin joutuivat 

tyytymään Sirpa ja Hannu Saarela. 

Jonna ja Jussi    Kulta 

Jarmo ja Pirjo    Pronssi 

Markku ja Taru    A-cupin 5 

Sirpa ja Kari    B-cupin 4  
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21.7 V VK-Pelticup YD, Karkkila  18 joukkuetta 

MAP:lta mukana kaksikko Kimmo ja Ismo. Tasaisen hyvää pelaamista 

ja päivän kruunasi himmeämmässä mitalipelissä otettu voitto 

korsolaisista. 

 Kimmo ja Ismo    Pronssi 

 

28.7 i-Duppeli, Iittala   32 joukkuetta 

Tämän vuoden i-Duppeli oli suomalaisittain taas melko iso kisa ja myös 

sää oli tietysti kelvollinen. Meiltä kuitenkin mukana oli vain kolme 

miestä. Edellisvuosien tasolle ei tänä kesänä ylletty, vaan ”viihdyttiin” 

alemmissa cupeissa. 

Markku ja Vuolasen Jarmo   B-cupin 3 

Mikko ja Wallinin Kunu   C-cupin 1 

Pekka ja Monton Raikka   D-cupin 5 

 

28.7 Nauvo Open duppeli   31 joukkuetta 

 Meiltä mukana olivat Jussi, Pete, Kimmo ja Ismo. 

Ei tullut lauantain ratoksi tänä vuonnakaan suuria mainetekoja. Vaan 

osallistujamäärä oli jälleen ihan kunnioitettava. 

Kimmo ja Ismo    B-cupin 5-8 

Pete ja Jussi    D-cupin 1 

 

29.7 Nauvo Open singeli   18 pelaajaa 

Myös singelikisa oli kasvattanut suosiotaan. Kärkipaikoille oli meiltäkin 

tunkua. Ismo heitti upeasti aina mitalipeleihin asti ja Kimmo hoiti kotiin 

B-cupin voiton. 

Ismo     A-cupin 4 

Kimmo     B-cupin 1 

 

 
Onneksi tällainen ei ollut kesän 2018 pelikeli. Jussi pelaa suomalaisille 

tuttua ”vesikuulaa” Nauvossa!  
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29.7 Karkkilan avoin kaupungin mestaruussingeli 19 pelaajaa 

Vuoden tauon jälkeen oli meiltäkin edustus tässä singelikisassa. Harmi 

kun samalle päivälle on tarjolla kaksikin eri singelikisaa. Kari voitti taas 

kerran swissin puhtaalla pelillä. Cupissa kaatuivat isäntien Petri 

Taipalvesi ja Kallion Kirkkaan Mikko Lehto yllättävänkin isoilla eroilla. 

Vaan isoimmassa pelissä KIS:n Harry Uschanov otti hyvityksen 

alkusarjan häviölleen ja voitti näytöstyyliin 4 – 13. 

Kari     Hopea 

  

11.8 TUL:n mestaruusduppeli, Kotka  48 joukkuetta 

Sirpa ja Kari palasivat tähän suosittuun mestaruusmittelöön vuoden 

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

Suomea myöten. Alkukierroksilla saavutettiin pari niukkaa voittoa ja 

kaksi yhden pisteen aikahäviötä. Toinen aikahäviö tuli harmittavasti heti 

cup-vaiheen alussa. Loppu päivä sujui pääosin voittojen tiellä. 

Sirpa ja Kari    B-cupin 3 

 

24.8 Femman 30-v juhlakilpailu YD, Helsinki 22 joukkuetta 

Meiltä tässä juhlakisassa olivat mukana Markku ja Martti. 

Parivaljakkomme jäi kokolailla puolimatkan krouviin B-cupin 2 

 

1.9 Karkkilan avoin sekaduppeli   8 joukkuetta 

Huonoon rakoon oli kisa ajoitettu. Vaan MAP:n väki ei siitä välittänyt. 

Finaalista löytyi peräti kolme Räimeen pelaajaa. Vahva oli esitys 

seuramme edustajilta samana päivänä kahdessa eri kaupungissa! 

Markku ja Saarelan Taru   Kulta 

Jonna ja Jussi    Hopea 

 

15.9 Riemukaari-duppeli, Kärkölä  15 joukkuetta 

Riemukaari on järjestänyt jo vuosikausia suositun ja kovatasoisen 

duppelikisan. Vaan nyt ei syksyn sää antanut armoa. Oli homma varsin 

litimärkää puurtamista. Ja kenttä tuli pompottavaksi ampujille.  

 

Paremman väen Riemu-cupiin selvittivät tiensä Kari ja Kimmo sekä 

Pete Monton Raikan parina. Kaari-cupissa Jonna ja Jussi pelasivat 

käsiinsä parhaat palkinnot. 

Kari ja Kimmo    A-cupin 5-8   

Pete ja Raikka    A-cupin 5-8 

Jonna ja Jussi    B-cupin 1 
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15.9 Keltanokka kisa, duppeli, Loimaa 12 joukkuetta 

Loimaa ansaitsee ison kiitoksen seurana, joka vuodesta toiseen järjestää 

kisoja myös junioreille! Pelaajat oli jaettu kahteen eri lohkoon: Niin 

sanotussa junnulohkossa pelasi Vesa Voutilainen, parinaan Seija 

Vaarala, aina mitalipeleihin asti. Varttuneempien lohkossa Ismo 

Voutilainen vei voiton yhdessä Tarmo Sipilän kanssa. 

Vesa ja Seija    junnujen 4 

Ismo ja Tarmo    aikuisten Kulta 

 

22.9 Syysduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Hallikausi puskee päälle jo kesken ulkopelikauden. Iittalan Iskuasemalla 

Mikko oli taas tutun kovassa vedossa. Parinaan oli Ikosen Toni. Ja 

poikien pysäyttäjä, Jakonen – Lindman, löytyi vasta finaalissa. Ismo 

raivasi tiensä A-cupiin yhdessä Vaaralan Seijan kanssa, vaan siinä tahti jo 

hieman hiipui. Kari ja Salon Jyrki voittivat viiden lohkossa kolme peliä, 

vaan jäivät silti B-cupiin yhden pikkupisteen erolla. Ja sehän söi miehiltä 

heittohalut. 

Mikko ja Toni    Hopea 

Ismo ja Seija    A-cupin 7 

Kari ja Jyrki    B-cupin 8 

 

Veteraanikisoja: 

Veteraaneilla on aikaa ja mahdollisuuksia pelata myös arkipäivisin. Paitsi 

me väliinputoajat, jotka tärväämme edelleenkin aikamme työntekoon. 

Jotenkin vain tuntuu, että vähäväkisiä kisoja olisi jo liiankin kanssa? 

 

25.11.2017 VII Finnish Veterans, Loimaa  16 joukkuetta 

Tämä kisa on säilyttänyt hohtonsa ja vakioinut osallistujamääränsä! 

Meiltä mukana olivat Markku korsolaisten kera ja Pekka mukana 

Linnan miehissä. Vähiin jäivät voitontoiveet. Vain yksi voitto tuli 

kuudesta pelistä. 

 

14.2 Ystävänpäivän +55 duppeli, Helsinki  20 joukkuetta 

Meiltä matkassa oli uusi kombinaatio eli Martti Ja Markku. Komeasti 

miehemme marssivat A-cupiin vaan siinä oli kohtelu sitten jo kovempaa. 

Hyvänä sijoituksena Martti Ja Markku  A-cupin 7 

 

3.3 Veteraaniduppeli, Iittala  20 joukkuetta 

Markku ja Heikki komeasti A-cupiin, samoin Martti parinaan Kunu 

Linnasta. Kärkiparit olivat kisassa luun kovia ja pronssipelissä Saarelan 

sisarukset yllättivät Markun ja Heikin. 

Markku ja Heikki    A-cupin 4 

Martti ja Gunnar    A-cupin 5 
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18.4 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna  20 joukkuetta 

Joukkuemääristä voisi olettaa halleilla olevan pääsääntöisesti 10 kenttää, 

vaan ei ole, joten puitteiden ylittäminen on enemmänkin sääntö?! 

Markku ja Jallu puolustivat MAP:n värejä kohtuullisen hyvin ja 

tuloksena pienemmän cupin voitto. 

Markku ja Jallu    B-cupin 1 

 

24.5 Veteraaniduppeli, Kuusankoski  19 joukkuetta 

Kysymyksessä oli Koski-Kuulan 20-vuotisjuhlakilpailu. Markku oli 

saanut matkaansa Kunun ja hyvän päivän päätteeksi mukaan mitalitaiston 

tuoksinaan. 

Markku ja Kunu    A-cupin 4 

 

 Sarjat: 

Hämeenlinnan petankkiliiga 

Hämeenlinnan liiga pelattiin tänä kesänä yhdeksän A-sarjajoukkueen 

kolminkertaisena sarjana. Taisi olla ensimmäinen kerta kun koko sarja 

meni lähestulkoon kuivin jaloin, niin komea oli kesän kirkkaus ja 

hellepäivien loputon lukumäärä. Ja kuumana olivat myös meidän 

joukkueet! 

 

kevät A-sarja: 

Räime II 9 voittoa 13:sta Sirpa, Kari, Petri ja Heikki  2. 

Dynamo 8 voittoa 14:sta Kimmo, Jussi, Ismo ja Martti  3. 

      

Kauden petankkiliigaan lähdettiin kohtuullisen tutuilla kokoonpanoilla. 

Muutama vakiopelaaja oli sivussa. Räime II oli taas totutun varma 

joukkue. Koko kauden oli kahdeksan pelin kierroksen tuloksena aina 

kuusi voittoa! Dynamo paransi rutkasti edellisvuodesta ja voitti yli puolet 

pelaamistaan peleistä. Kaverit olivat lähteneet sarjaan voitto mielessä! 

 

syksy A-sarja: 

MAP Räime II 9 voittoa 12:sta Sirpa, Kari, Petri ja Heikki 1. 

Dynamo 5 voittoa 10:sta Kimmo, Jussi, Ismo, Martti ja Taavi  3. 

Markku oli vierailevana tähdenlentona Hemuleissa, ei menestystä. 8. 

 

Räime II hävisi syyskaudella vain kaksi peliä ja nousi pikkupisteillä aina 

runkosarjan voittajaksi. Palkintona oli, taas kerran, jokavuotinen 

finaalipaikka. Dynamo oli kahden selkeän kärkijoukkueen takana, 

kuitenkin pikkupisteillä kuuden joukkueen tasaisen ryppään paras. 

Nihkeästi sujuneesta syyskaudesta huolimattakin joukkue venyi 

finaaleihin. 



 14 

 

 
Kari, Pete ja Heikki jännittävät finaalien huipputasaisessa 

ratkaisupelissä. Ratkaiseeko kokemus vai onnen kantamoiset vuoden 

2018 voittajan?!  

     

1.9 Finaalit 

 A-sarja  

MAP Räime II Sirpa, Kari, Petri ja Heikki Kulta 

 Dynamo  Kimmo, Ismo, Martti ja Taavi Hopea 

 

Välierissä Guzmania antoi tasoitusta muille kun Lehtisen Hate oli 

pelaamassa Suomi - Viro - maaottelussa. Dynamon miehet kiittivät ja 

kuittasivat selkeät voitot heti kahdessa pelissä! 
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Kiksitiimi oli voittanut Räime II:n jokaisessa runkosarjan kolmessa 

koitoksessa ja sama tyly tahti jatkui myös finaalien ensimmäisessä pelissä 

hävyttömän selkeällä 2 – 13 – erolla. Seuraavaksi pelattiin kesän 2018 

oudossa kelissä eli vesisateessa. Räime otti Heikin peliin ja 9 – 10 

kohdalla käännettiin neljän kasalla peli voitoksi. Kolmannessa pelissä 

rutiini ja loistavat asetuksemme takasivat melko selkeän 13 – 7 – voiton. 

 

Ja finaalissa alkoi MAP Räimeen pelaajien keskinäinen 

hegemoniakamppailu. Dynamo voitti arvonnan ja vei pelin 

mahdollisimman kauaksi yleisöstä?! Se taktiikka johdatti joukkueen, 

loistavalla pelillä, nöyryyttävään 13 - 2 voittoon. Samoilla seutuvilla 

jatkettiin. Räime vaihtoi nyt Karin kehiin ampujaksi ja nyt Dynamo sai 

maistaa omaa myrkkyään, lukemat Räimeelle 13 -3.  

 

Kolmas ja ratkaiseva koitos siirrettiin yleisön eteen, hiukan 

hiekkaisemmalle kentälle. Pelistä tuli yleisöön menevä huippujännittävä 

koitos, jossa Dynamo nousi jo 12:en pisteeseen. Ja katkaisukuula jäi 

kahden millimetrin päähän! Räimeen rutiini ratkaisi kun Ismon 

jättöammunnasta snadi karkasi takarajalle. Sinne asetetut kaksi viimeistä 

kuulaa Räime II tykitti ulos kentältä. 

  

Nyt jatkettiin taas onnistuneesti kolmen pelin/ilta systeemillä. 

Joukkuemäärä hiipui jälleen hitusen edellisvuodesta, mutta loistava 

kesäsää korvasi sen. Kiitoksen arvoisesti uskollinen järjestäjäporukka 

jaksaa meille peli-iltoja puuhata. Siitä annamme heille lämpimän 

kiitoksen! 

 

Ystävyysottelut ja kutsukilpailut: 
   

8.9 Kiertopalkinto aina vain MAP Räimeelle 8 joukkuetta 

26. Riihimäki – Karkkila - ottelu oli kotijoukkueen yksipuolista 

näytöstä. Tilanne kierroksittain oli taas MAP:n juhlaa, KAU:n hienoisesta 

pyristelystä huolimatta. 4 – 0, 3 – 1, 3 – 1, 3 – 1 eli neljän pelikierroksen 

myötä voittolukemat 13 – 3. 

  

 Sirpa ja Pete olivat kova luu vastustajille, neljä voittoa. 

 Jonna ja Hessu olivat myös lyömätön pari, neljä voittoa. 

Jallu ja Kari kärsivät yhden tilastotappion, kolme voittoa. 

Pekka ja Kimmo pelasivat myös hyvän päivän, kaksi voittoa. 
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Taas kerran saimme kokoon kunnioitettavan määrän pelaajia vuotuiseen 

seuraotteluun. Naisten johdolla MAP Räimeen voittoputki jatkui. 

 

SM-kisat ja -sarjat 
 

4.11.2017 SM - ammunta 2017, Helsinki   Y 25 + V 17 pelaajaa 

Kilpailtiin Suomen mestaruusmitaleista ja silti MAP:sta oli taas paikalla 

vain yksi heittäjä. Markku heitti yleisessä karsinnassa 14 pistettä. Sillä ei 

hurjatasoisessa mittelyssä pärjännyt. Kullervo Kupila ampui uudeksi 

Suomen ennätykseksi 50 pistettä. Veteraanikisassa Markku heitti 

yhdeksän pistettä. 

 

16.6 Sekaduppelin SM-kisa, Turku  46 joukkuetta 

Toisen kerran peräkkäin oli sekakisat päätetty järjestää Kupittaan 

vaativilla kentillä. Huippuvuosien osallistujamääriin ei tänäkään vuonna 

ylletty. Vaan hellesää ja hienot pelit loivat tunnelmaa. 

 

Sirpa ja Kari olivat seuran värejä puolustamassa. Sitkeällä väännöllä 

pari Kuokkanen ja Holopainen voitettiin 13 – 11. Flink-Soini ja Vuorinen 

yllätettiin kyllä tosi kaukaa takaa, Sirpan loistavilla asetuksilla noustiin 

sillasta 12 – 11 voittoon. Kuivasniemi-,,.Lehti oli tällä erää piirun verran 

parempi, taistelu päättyi 9 -13 tappioon. Se ei haitannut, swissin 10. tila ja 

pelit jatkuivat tovin. Ensimmäisessä cup-pelissä kamppailu oli kovempaa 

kuin loppulukemat, 5 – 13, näyttivät. Se oli siinä ja pihviä pötsiin. 

Sirpa ja Kari    17. – 32. 
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17.6 Sekatrippelin SM-kisa, Turku  34 joukkuetta 

Niin se on, että ajetaan peräkkäin Riihimäeltä Turkuun ja joudutaan heti 

ensimmäisessä pelissä vastakkain. Sirpa, Kari ja Pete jatkoivat viime 

vuoden pohjalta. Ensimmäisessä pelissä Hakala-Hirvonen-Wallin 

nöyrtyivät nopeasti 13 – 2 tappioon. Vaan toisella kierroksella oltiin 

ottavana osapuolena. Kolmikko Salonranta, Heinonen ja Punta pystyivät 

parempaan peliin ja veivät voiton 9 – 13 numeroin. Paljon ratkaisevassa 

kolmannessa pelissä kohdattiin yksi isäntien joukkueista: 2*Ojaranta ja 

Kupila. Meillä löytyi sen verran enemmän ammuntavoimaa, jotta voitto 

saatiin kotiin pistein 13 – 9. Viimeisellä kierroksella pelattiin koko rahan 

edestä joukkuetta Laine-Tuiskula-Ekström vastaan. Käytettiin snadit 

loppuun ja pölyn hälvettyä totesimme hävinneemme 10 – 11. 

 

Jatkoon mentiin 16. eli viimeisenä joukkueena. Ja sehän tiesi peliä 

swissin voittajia Uusitalo-Lindman-Jakonen vastaan. Yhdellä pienellä 

virheellä heti 0-6 eikä pyristely meitä tuonut lähemmäksi voittoa. 

Loppunumerot 6 – 13 ja kotimatka osui kohdalle. 

Sirpa, Kari ja Petri    9. – 16. 

 

1.7-7.7 SM - kisat 2018, Eura 
Urheilun mahtiseura Euran Raiku järjesti, muutaman vuoden tauon 

jälkeen, pétanquen SM-kisat Kauttuan koulun kentillä. Olivat tehneet 

erinomaisen tasokkaat kentät, eivät päästäneet pelaajia helpolla, ja 

ruokapuoli oli todella maittavaa. Osallistujamäärissä oli pienoista 

notkahdusta, majoitustilojen puutteestako tuo johtui? Useita tuttuja 

seuroja oli mukana tosi pienellä heittäjämäärällä. Tähän kastiin voidaan 

lukea myös oma seuramme?! 

 

1.7 Sunnuntai 

Kisat aloitettiin totutun tavan mukaisesti veteraanien singelikisoilla +55 

ja +65-sarjoissa. Ja kuten kesän tapoihin kuului, niin ainakin minä poltin 

taas naamani! 

 

Veteraanien singelissä (45 heittäjää) mestaruusunelmin päivään lähtivät 

taas Kari ja Markku sekä uutena kasvona Martti. Kari aloitti voitolla, 

Markku haamulla ja Martti tappiolla. Kari ja Markku jatkoivat 

voittoputkeaan vaan kolmannella kierroksella kaikki hävisivät. Martille 

tuli voitto viimeisellä yrittämällä, sijoitus 34. Kari oli harmittavasti 17. eli 

ensimmäinen laulukuorossa. Markku oli 15. ja mukaan pudotuspeleihin. 

 

Ensimmäisessä cup-pelissä oli Markulla hieno pelivire päällä ja kerran jo 

voittokuulatkin käsissä. Vaan tappioksi kääntyi numeroin 11 – 13. 
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Huonolle miehelle ei Markku (9. – 16.) hävinnyt, vaan tulevalle Suomen 

mestarille! 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Tuon kamppailun voittanut Porin Antero Lehti on ensimmäinen pelaaja 

joka on voittanut sekä yleisen että veteraanien singelin SM-kultaa! 

 

2.7 Maanantai 

Veteraanien trippeliin (”vain” 37 joukkuetta) lähtivät Kari KIS:n Harry 

Uschanovin ja LOI:n Daniel Duhamelin kanssa. Markku ja Martti 

KVP:n Lauri Kolehmaisen sekä Sirpa pelasi KIS:n Eija-Liisan ja Linnan 

Jaana Alanojan kanssa. Ja tulos oli hieno. 

 

Swiss: 

1. Kari ja kumppanit tahkosivat porilaisten kanssa hartaasti. Eväitä 

voittoonkin oli hurjan loppukirin ansiosta, niukka 11 - 12 tappio. 

Huilausvuoron saaneet naiset kannustivat kentän laidalla. Markku ja 

Martti pelasivat myös täyden ajan ja heille tiukka 12 – 11 voitto. 

2. Karin katras kaatoi helsinkiläiset selkeästi 13 – 5. Ja naiset voittivat 

todellisessa jännitysnäytelmässä turkulaiset 13 – 12. Tupla-M taipui 

loimaalaisille 9 – 13. 

3. Karin joukkue oli päässyt vauhtiin ja taas selkeä 13 – 2 voitto. Naiset 

hävisivät käänteisin numeroin edellisen vuoden mestareille. Toinen 

miesjoukkue palasi voittojen tielle lukemin 13 – 6. 

4. Kauniiksi lopuksi kaikki kolme joukkuetta voittivat viimeisen pelinsä 

ja mukaan 16 joukkueen cupiin! 

 

Karin joukkue taisteli tiensä eteenpäin voittamalla tulisen taiston 

tuoksinassa Tampereen kolmikon Taka-Eilola-Suominen-Käpynen 12 – 

11. Oli kavereillakin jo eräässä vaiheessa voiton paikka. Muut 

joukkueemme kohtasivat keskinäisessä pelissä. Siinä naiset hallitsivat 

suvereenisti ja voittivat 13 – 6. 

 

Puolivälierissä lento katkesi kummaltakin tiimiltä. Karinkin joukkue 

hävisi kolmikolle Harsia-Palmqvist-Aalto 3 – 13, vailla mahdollisuuksia 

haastamiseen. Vaan naisilla virtaa riitti hanttiin pistämiseen. Loimaalaiset 

Kivinen-Nieminen-Ravantti voittivat todella tasaisen ottelun 9 – 13. 

 Kari, Harry ja Daniel    5. – 8. 

 Sirpa, Eija-Liisa ja Jaana   5. – 8. 

 Martti, Markku ja Lauri   9. – 16. 
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3.7 Tiistai 
Veteraanien duppelissa (56 joukkuetta) oli mitalipelit siirretty 

pelattavaksi vasta seuraavana aamuna. Eiliset heittäjät, nimittäin Kari ja 

Markku olivat nyt parina. Sirpa pelasi yhdessä KIS:n Eija-Liisa Laakson 

kanssa. 

 

Swiss: 

1. Kari ja Markku aloittivat selvällä 13 – 2-voitolla. Naisten kiusana oli 

taas pari Harsia-Palmqvist eikä pisteitä herunut. 

2. Savon miehet Hippinen-Neuvonen ammuttiin yhteistuumin nurin 

tasaisessa pelissä 13 – 7. Naiset hävisivät nyt Näsilän pariskunnalle, ei ole 

rouva Fortuna nyt myötämielellä. 

3. Nyt kääntyi kohtelu toisinpäin, kun Harsia-Palmqvist aloittivat vahvasti 

0 -7, vaan sitten Markku ampui häkellyttävän hienosti ja Kari seurasi 

ampumalla loputkin kuulat mäkeen. Lopputulemana nautittava 13 -7. 

Naisten päivän pelasti voitto Linnan Veksistä ja Urposta 13 – 11. Sirpan 

ja Eija-Liisan loppusijoitus oli 44. Kari ja Markku peräti swissin 2. 

sijalla. 

 

Cupissa laitettiin tuulemaan helsinkiläisten kustannuksella. Pari 

Degerstedt ja Mäki jäivät pisteittä. TOP 16:ssa osui eteen inhottava 

asetuskenttä, oli vaikeaa ja vastustajille Tikka ja Kamppuri kenttä oli 

vieläkin veikeämpi. Ymmärsimme vaihtaa Markun asettajaksi, se tepsi ja 

peli kulki kuin rasvattuna. Numeroin 13 – 5 edettiin kahdeksan sakkiin. 

TOP 8:ssa tuli jo todella kovaa vastusta Tampereen parilta Rissanen ja 

Reijonen. Markun koko päivän jatkunut ammuntavire oli vieläkin terässä. 

Vaan Tampereen miehet kuittasivat heti kun meille tuli heikompi hetki. 

Me jyräsimme kuitenkin riemukkaasti 13 – 8 voittoon ja välieriin. 

 

4.7 Keskiviikko 
Yksi yö kaiken muuttaa voi, yö oli yhtä rankkasadetta ja se tiesi, että oli 

kuin olisi tullut toiseen valtakuntaan. Koko asetus ja ammuntahomma 

menivät meillä uusiksi alustan muututtua pomppuradaksi. Välierässä 

vastaan nyt Daniel ja +65-singelin mestari Jukka Salonoja Tyrväältä. Me 

sekoilimme heti alkajaisiksi naapureille 0 – 7 eteen. Sitten vuorostaan me 

pääsimme mukaan peliin vastustajan suosiollisella avustuksella. Ja oli 

meillä jo voittokuulakin kädessä vaan ei onnistunut. Kun Jukka ampui 

sitten omassa ratkaisun paikassaan puhtaan karon, niin meidän hopeoitu 

tiemme oli tukittu. 
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Pronssipelissä Markkua ja Karia vastaan se toinenkin trippelikaveri eli 

Harry parinaan Martti Kouhia (KIS). Pronssiottelu oli meiltä heikkoa 

peliä, yleisöäkin kertyi kentän laidalle toteamaan, että vastustaja ampui 

paremmin ja erityisesti asetti tasaisen varmasti. Hävisimme 6 – 13. 

 

Markku ja Kari    4. sija 

  

Ei se päivä siihen päättynyt, vaan nyt alkoi yleisen duppelin läiskintä. 

Mukaan oli uskaltautunut 38 joukkuetta. Meiltä olivat mukana Kari ja 

Petri sekä Martti Linnan Veikko Tuovisen kanssa. Se homma ei niin 

sanotusti ”pelittänyt” sitten yhtään. Molemmille joukkueille tuli heti 

alkuun rökäletappiot. Martille ja Veksille tuli toinen suurinumeroinen 

tappio. Kari ja Pete kaatoivat ennen kohtaamattomat turkulaiset, tosin 

niukasti. Sitten hekin palasivat tappioiden tielle. Lopuksi neljäs kierros ja 

molemmilta porukoilta peli oli ihan sitä samaa tuskailua.  

Vaatimattomasti sijoitukset olivat 34. ja 36. Koko nolo loppu tuli pitkälle 

päivälle. 

 

5.7 Torstai 
Naisten duppelissa (24 joukkuetta) Sirpa pelasi Loimaan Annikki 

Saarisen kanssa. Kolmen swiss-kierroksen ja yhtä monen tappion jälkeen 

oli sijoitus 22. 

 

Miesten duppelin loppuottelun loppuvääntö oli yleisöön menevää 

katsottavaa, vaan muut seurat saavat kehua omiaan! 
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6.7 Perjantai 

Yleinen singeli (72 pelaajaa) sekä naisten trippeli (14 joukkuetta) olivat 

päivän ohjelmassa.  

 

Singelissä narujen lomaan astelivat Kimmo, Pete ja Kari. Pete aloitti 

lupaavasti selvällä voitolla, muille rökäletappiot. Toisella kierroksella 

Kimmolle hienosti voitto, Petelle tuli niukka tappio ja Karille myös tappio 

kaukaa saapuneelle Messalle. Kolmas kierros vahvisti kaavan, Kimmo 

voitti, muut eivät. Viimeisellä kierroksella Kimmo hävisi tulevalle 

Suomen mestarille, Anssi Viinikaiselle, Pete ja Kari ylsivät voittoihin. 

Kimmo oli swissin 26. ja selvisi jatkoon. Petri oli 48. ja Kari vasta 68. 

 

TOP 32 Kimmo kohtasi Mika Metsä-Eerolan. Kimmo pelasi hyvää 

petankkia ja antoi tasapäisen vastuksen ”Metelle”. Pienellä onnen 

kantamoisella naapuri pääsi karkuun ja korjasi voiton itselle. 

Kimmo     17. – 32. 

 

Naisten trippelissä joukkue Sirpa, Eija-Liisa ja Jaana palasivat tekemään 

taas hyvää tulosta. Ensimmäisessä pelissä Sirpa kohtasi seuratoverit 

Loimaalta, Uusitalo, Kivinen, Saarinen. Eräänlaisessa arvovaltataistelussa 

pisteet Sirpan joukkueelle 9 – 8. Toisella kierroksella tahti vain parani ja 

Nummilan joukkue kaadettiin selvin lukemin 13 – 7. Kolmannella 

kierroksella häviö Kuivasniemi-Lehden joukkueelle, tosin pitkän ja 

sitkeän kamppailun jälkeen 10 – 13. Swissin jälkeen 5. sija ja tie auki 

puolivälieriin. HBY:n naiset olivat siinä pelissä valitettavasti vahvempia 

ja pelipäivä päättyi 6 – 13 – häviöön. 

 

Kun kuningaslajiin eli miesten trippeliin ei MAP Räime saanut joukkuetta 

kasaan, niin kisat olivat meidän osalta ohitse. 

 

26.5 ja Yleinen SM-sarja, Valkeakoski ja Loimaa 12 joukkuetta 

18.8 Mikko, Kimmo ja uutena miehenä Markku lähtivät puolustamaan, 

kolmatta kertaa, MAP Räimeen värejä SM-sarjassa. Tänä vuonna ei 

onnistumisilla juhlittu. Ensimmäisellä kierroksella voitto tuli vain PSC 

1:stä ja toisella NAS 2:sta. Toisella kierroksella oli Mikon tilalle nostettu 

Taavi. Loppusijoitus oli 11. ja se ei täyttänyt joukkueelle asetettuja 

odotuksia. 

 

25.8 Putoamiskarsinta Turussa. Mikko palasi joukkueeseen. Vaan lohdutonta 

kertomaa olivat karsintapelit Turkua vastaan. Numeroin 5 – 13 ja 1 – 13 

jätettiin karheat hyvästit yleiselle SM-sarjalle. 
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26.5 ja Yleinen I-divisioona,  Valkeakoski ja Loimaa  10 joukkuetta 

18.8 Jo alussa kaksi joukkuetta ei käyttänyt sarjapaikkaansa ja vielä matkan 

varrella yksi joukkueista luovutti leikin kesken. Me lähdimme hakemaan 

sarjapaikan pitämistä ja tuossa tavoitteessa pysyttiin. Joukkueessa 

pelasivat Jussi, Pete ja Ismo. 

 

Ensin saatiin voitot Kuusankoskesta ja Tampereen 2:sta. Harmittavan 

luovutuksen takia toinen voitto mitätöityi. Loimaalla voitto Tampereen 

1:stä ja loppusijoituksena 8. sija ja sarjapaikka säilytettiin. 

 

 
Jussi, Pete ja Ismo lähtivät taistelemaan sarjapaikasta I-divisioonassa. 

Homma on hoidossa, ainakin ilmeistä päätellen. Loimaan 

sarjakierroksella aurinko taas paistoi tasapuolisesti. 
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26.5 ja Veteraanien SM-sarja, Valkeakoski ja Loimaa 12 joukkuetta 

18.8 Mukaan lähtivät Kari, Jallu, Heikki ja uutena miehenä Martti. 

  

Ensimmäisellä kierroksella pelattiin puolivaloilla ja ailahtelevasti. Häviöt 

VUF:lle ja Loimaalle. Välissä voitto Anjalankoskesta, jota seurasi selkeä 

häviö Turulle. Päivän kuitenkin pelastivat CDC:n ja Euran ykkössakin 

lyöminen. Toisessa osiossa pisteen häviö Kalvolan 1:lle jatkoi joukkueen 

ahdinkoa. Voittoputki Riemukaaresta sekä Kalvolan ja Euran 

kakkosporukoistakaan ei enää pelastanut finaalipaikkaa. Viimeinen naula 

arkkuumme oli häviö porilaisille. Toissa vuonna kuudella voitolla pääsi 

finaaleihin, nyt sillä tuloksella tuli kunnioitettava 7. sija. 

   

25.8 Naisten SM-sarjan finaalit, Turku 4 joukkuetta  

Sirpa oli jälleen mukana naisten SM-sarjassa Loimaan 1-joukkueessa 

yhdessä Seijan, Pirjon ja Annikin kanssa. Runkosarjassa tuli kahdeksan 

voittoa 12 pelistä ja neljäs sija. Finaaleissa HBY 1-joukkue oli hivenen 

taitavampi; 13 – 8 ja 13 – 11. Himmein mitali kuitenkin tuli kun HBY:n 

2-joukkue pehmitettiin selvästi 13 – 6. 

Näin Sirpa ja Loimaan rouvat, saavutuksena oli jälleen Pronssi 

 

19.5 Seura-SM, Kouvola   27 joukkuetta 

Seurajoukkueiden Suomen mestaruus keräsi edellistä vuotta enemmän 

joukkueita. Pelipaikkana olivat Kouvolan laskettelukeskuksen 

parkkipaikan kovat ja vaikeat kentät. Enemmälti vierittäjien asetuksilla 

mentiin. MAP Räimettä edustivat Mikko, Heikki, Kimmo, Markku, 

Petri, Juha, Martti ja Kari (swissin huilaten). 

 

Sirpa pelasi taas Loimaan 2-joukkueessa ja tuloksena 23. sija. 

 

Kolme kierrosta swissiä vedettiin pohjille. Alussa saatiin vastaan tutut 

kilpakumppanit Varkauden kanuunoista. Voitto otettiin kotiin hallitusti 

pelein 2-1. Järvenpäätä vastaankin oli tovin mahdollisuuksia ja yksi 

voittokin siinä napattiin trippelimiestemme kurittaessa Jakosta ja 

kumppaneita. KOP 2:sen veteraanivierittäjät olivat tehdä meille kepposet. 

Puserrettiin kuitenkin homma kotiin 2-1. Lopputulemana oli ilahduttava 

6. sija swissin jälkeen.  

 

16-cupissa vastaan julmasti HBY:n 1-joukkue vaan emme kuvia 

kumartaneet. Trippelissä saavutettiin peräti 13-1 voitto ja sen siivittämänä 

yllättävän helposti jatkoon 2-1. Puolivälierässä turkulaisia vastaan 

menivät duppelit tasavoitoin ja ratkaisevassa trippelissä pientä haparointia 

ratkaisuhetkellä ja 10 - 13-tappio. Sitä seurasi selkeä 0-2 häviö isäntien 
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KUP 3:lle ja päätteeksi luovutusvoitolla kisan 7. sija. MAP on 

vakiinnuttanut paikan lähelle petankin suurseuroja. 
 

KAUSI 2019 
 

Hämeenlinnan hallissa on nyt hyvä harjoitella. Hallin lattiapinnoitteen 

jälkeen ilma on raikas ja vaativa kivikenttäkin löytyy. Talvenkin osalta 

harjoittelun puitteet ovat nyt vallan mainiot! 

 

Hämeenlinnan Petankkiliiga 
Lähdemme tietysti puolustamaan kaksoisvoittoamme Riihimäki – 

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

lisenssejä tai seurajäsenyyksiä. Se on erittäin hyvä tilaisuus aloittaa vähän 

vaativampien petankkipelien parissa. 

 

 
Taavi, Kimmo, Ismo, Martti, Petri, Heikki, Sirpa ja Kari ovat 

nauttimassa kaksoisvoiton huumasta. Kiertopalkinto vaihteeksi Riihimäen 

ja Räime II:n palkintokaappiin. 

 

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

kilpailukalenteriin. Seuran sisäiset kisat ovat kuihtuneet joko vetäjien tai 

pelaajien puutteeseen. Ehkä tähän saadaan korjaus kuluvan kisakauden 

aikana. 
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SM-sarjat 
Sarjojen osalta meillä on negatiivinen ongelma. 12 lisenssipelaajaa ei 

riittänyt kuluneella kaudella turvaamaan kauttaaltaan iskukykyisiä 

joukkueita. Kannattaako yleiseen ykkösdivisioonaan lähteä kahdella 

joukkueella ja saadaanko veteraanien joukkueeseen riittävästi 

lisenssipelaajia? Säännöt ovat tiukentuneet ja kisapaikalla on oltava aina 

vähintään kolmen pelaajan joukkue. 

 

Vuoden 2019 SM-kisat 
SM-kisat 2019 pelataan Kouvolassa, heinäkuun alkupäivinä, Mielakan 

parkkipaikalla eli sama kenttäalue kuin tämän vuoden seura-SM:ssä. 

Tavoitteena seuralla pitää tietysti taas olla paluu mitaleille parin 

laihemman vuoden jälkeen. Seura-SM:ään rahkeet riittänevät yhden 

joukkueen asettamiseen. Sekapelit ja ammunnat tietysti kiinnostavat 

ainakin muutamia. SM-viikolle tulee nyt uutena pelimuotona veteraanien 

sekaduppeli. 

 

Pienen, mutta pippurisen, seuramme hallinnollisen toiminnan ja 

rahoituksen parissa työskennelleille tulee tässä erityiset kiitokset. 

 

 

Kari Korkeamäki 

skkorkeamaki@elisanet.fi  

045 – 1121 635 
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