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SM-kisoissa ja SM-sarjoissa tuli seuramme jäsenille mitaleita ja 

yksittäisissä kisoissa ja karsinnoissa myös edellisvuosia parempaa 

menestystä! 

 

MAP Räimeen kisat: 
 

17.12.2018 Ammuntamestaruus, Hämeenlinna 4 heittäjää 

Kerrankin olisi ollut tilaisuus heittää ihan virallisella ammuntaradalla, 

jossa pohja ei petä kisan kuluessa. vähäisessä määrin oli kuitenkin 

harrastusta asiaan havaittavissa. 

1. Kari Korkeamäki 21 p 

2. Heikki Pirtinaho 14 p 

3. Petri Tolonen   7 p 

4. Kimmo Tuovinen   6 p  

 

Yksittäiset kisat: 
Niin on tungosta viikonlopuille, ettei pikkuseuralle löydy järkevää rakoa 

oman kisan pitämiseen ja pennosten keräämiseen tulevia koitoksia varten. 

Paljon pieniä kisoja samalle päivälle, sillä tunnutaan jatkettavan 

ajankierrosta toiseen. 

   

6.10.2018 Hallikauden avajaiskisa YD, Loimaa 10 joukkuetta 

Kari kävi kyykkäämässä KIS:n Harry Uschanovin kanssa B-cupin 4 

 

6.10.2018 Naistenduppeli, Iittala   15 joukkuetta 

Edellisten aviosiipat, Sirpa Korkeamäki ja KIS:n Eija-Liisa Laakso 

monistivat tuloksen    B-cupin 4 

 

20.10.2018 Lokaduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Pelaajia oli kokoontunut kisailemaan peräti 11 eri seurasta ja täysitupa 

(siis ylibuukattu). Oli siellä meidänkin mies ja hienosti pärjäsi. 

Mikko Koskimäki ja RIE:n Jari Eronen  Hopea 

 

3.11.2018 Pyhäinpäivän sekaduppeli, Loimaa 22 joukkuetta 

Väkeä oli kuin helluntain epistolasssa, meiltäkin mukana pari urhoa. 

Ismo Voutilainen ja HBY:n Seija Vaarala  B-cupin 1 

Markku Hurri ja KOP:n Taru Saarela  B-cupin 5 

 

10.11.2018 Marrastrippeli, Iittala   14 joukkuetta 

Kimmo, Pete ja Markku saivat Iskuaseman rullauskentät hyvin 

hallintaan. Pysäyttäjiksi tarvittiin finaalissa aivan Suomen kärkinimiä. 
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Mikko kuittasi häviön pronssipelissä Salon Tiian ja ”Erppa” Erosen 

kanssa. Ismo taivalsi B-cupissa Tyrvääläisten muassa. 

Kimmo, Pete ja Markku   Hopea 

Mikko, Tiia ja Jari    A-cupin 4 

Ismo, Saliniemi ja Wallin   B-cupin 4 

 

17.11.2018 Marrasduppeli, Kouvola  23 joukkuetta 

Meiltä mukana Kimmo ja Markku, vaan tulospalvelua ei noteerannut 

miehiämme. 

 

1.12.2018 Jouluduppeli, Kouvola  22 joukkuetta 

Markku ja Wallinin Kunu eivät tehneet tulosta. 

 

1.12.2018 Pikkujoulutrippeli, Loimaa  24 joukkuetta 

Ismo ja Tyrvään miehet pelasivat parempaan cupiin. Yksi tappio väärässä 

pelissä ja sijoituksena    A-cupin 5 

 

15.12.2018 Kinkkuduppeli, Eura   16 joukkuetta 

Ismoa ja Vaaralan Seijaa himotti kinkun kotiin kanto. Vaan täyden hallin 

kisassa pikkusilavaa ja hyvä sijoitus  A-cupin 4 

 

16.12.2018 Viikkokisasarja syksy 2018, Hämeenlinna 31 pelaajaa 

Hyvän suosion saaneita sarjoja jatkettiin tälläkin kaudella ja suosio oli 

taattu, runkosarjassa paras sijoituksemme oli Petrin 13. sija. Finaaleihin 

ei ollut nyt edustajaa. 

 

15.12.2018 TUL:n IV Hallimestaruuskilpailu, Kouvola 32 joukkuetta 

Meiltä mukana olivat taas Sirpa, Kari KIS:n Eija-Liisan ja Harryn 

kanssa. Swissistä parit voitot ja mukaan A-cupiin. Siinä tuli tiukan 13 - 12 

voiton jälkeen niukka 10 - 11 tappio Lohmaneille sekä selvä häviö 

mikkeliläisille.  

Sirpa, Kari ja Eija-Liisa sekä Harry  A-cupin 6 

Petri, Markku ja Kimmo liian myöhään voittojen makuun, loppusijoitus 

     B-cupin 2 

 

26.12.2018 Tapaninpäivän sekaduppeli, Iittala 19 joukkuetta 

Kinkkua oli sulattamassa melkoinen määrä pelaajia pyhäpäivästä 

huolimatta. Ismolla oli uutena parina nyt Suomisen Eija Linnasta. Tie vei 

yläcupiin ja siinä aherrettiin tulokseksi  A-cupin 7 

 

6.1 Loppiaisen sekaduppeli, Loimaa  20 joukkuetta 

 Sekaduppelia sekahaulla. Ismo ja Olkinuoran Anita Linnasta B-cupin 7 
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Kimmo ja Markku kiersivät ahkerasti kisoja kauden aikana. Tässä tuli 

palkintona B-cupin paremmuus Karkkilasta. 

 

12.1 Synttäritrippeli, Hämeenlinna  9 joukkuetta 

Taitavat aika monet pelaajat karsastavan ”kivi”kenttiä, kun uskallusta ei 

useammalta joukkueelta löytynyt. 

Karin kausi alkoi voitolla yhdessä Harryn ja Loimaan Danielin kanssa. 

Välierässä tuli Harryn ammunta, 7-10 tilanteessa, viimeisellä kuulalla ja 

poisto, vastustajalle vain kaksi pistettä. Siitä sitten hiivittiin ohi ja 

finaaliin. Kotijoukkueen miehet heitettiin kumoon 13- 7. 

Martti Karimies siirtyi MAP Räimeen pelaajaksi, Linnan Ahosen ja 

Olkinuoran kanssa mitalipelit jäivät kahteen tappioon. 

Ismo tuli Tyrvääläisten kera B-cupin ykkösiksi ja Sirpa Linnan naisten 

kanssa kakkosiksi. 

Kari, Harry ja Daniel    Kulta 

Martti, Heikki ja Anita   A-cupin 4 

Ismo, Ari ja Pasi    B-cupin 1 

Sirpa, Eija ja Sirkka-Liisa   B-cupin 2 

 

19.1 Tammiduppeli, Loimaa  8 joukkuetta 

 Niin vähissä oli pelaajaporukka, että trippeli kutistui duppeliksi. 

 Kari ja Harry parilla voitolla(!)   A-cupin 4 

 Sirpa ja Eija-Liisa    B-cupin 3 
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9.2 Sekaduppeli, Iittala   18 joukkuetta 

Aika vakiintuneet sekaduppeliparit olivat liikkeellä. Kadehtien katseltiin 

A-cupiin selvinneitä. 

Markku ja Taru    B-cupin 1 

Sirpa ja Kari    B-cupin 3 

Ismo ja Seija    C-cupin 1 

   

16.2 Helmitrippeli, Iittala   16 joukkuetta 

Ismo jaksoi aktiivisesti kiertää hallikisasta toiseen. Nyt pelattiin Tyrvää-

Pori-akselin kanssa    B-cupin 2 

 

17.2 Viikkokisasarja kevät I 2019, Hämeenlinna 32 pelaajaa 

Hyvin jaksoi porukka taas vääntää sarjaa ja meillekin tuli nyt jo 

menestystä. 

Runkosarjassa paras sijoituksemme oli Sirpan 5. ja Jarmo Rätyn 6. sija. 

Finaaleihin pääsivät myös Martti 7. ja Kari 10. 

 

Mitalipeleissä Kari ja Harry suistuivat pronssipeliin, samoin Jallu Sirkka-

Liisan kanssa. Martti pelasi finaalissa Simon kanssa, voittoon eivät taidot 

tänään riittäneet. 

Martti ja Simo    Hopea 

Kari ja Harry    Pronssi 

Jallu ja Sirkka-Liisa    4 

Sirpa ja ”Hopo”    5 -6 

 

23.2 TUL:n hallikisa, Iittala  20 joukkuetta 

Kari, Kimmo ja Pete menivät kolmella voitolla selkeästi A-cupiin. Siinä 

voittoja herui enää kertaalleen ja sijoitus  A-cupin 6 

 

23.2 Torttuduppeli, Turku  6 joukkuetta 

 Pienellä porukalla kisattiin. Ismo ja Tyrvään Pasi pitivät perää. 

 

9.3 Naisten duppeli, Hämeenlinna  9 joukkuetta 

Sirpa pelasi Loimaan Seija Vaaralan parina. Pisteen häviö tuli välierässä 

ja sitten pelaamisen iloa pronssitaistossa. 

Sirpa ja Seija    Pronssi 

 

10.3 Yleinen singeli, Iittala   20 pelaajaa 

Singelin erikoismies Mikko viihtyy Iittalan maisemissa. Nyt finaalissa 

kuitenkin häviö Rauno Käpystä vastaan. Kimmo pelasi myös A-cupissa 

ja Petri B-cupissa. 

Kimmo     A-cupin 7 

Petri     B-cupin 6 
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16.3 Yleinen duppeli, Eura   14 joukkuetta 

Ismo ja Seija Vaarala olivat taas yhdessä pelaamassa. A-sarjassa tuli 

yhdellä voitolla    A-cupin 6 

 

23.3 Maalistrippeli, Iittala   17 joukkuetta 

Onko järkeä ottaa yksi ylimääräinen joukkue mukaan ja sen myötä kaksi 

kierrosta sekä hyvinkin pari tuntia notkumista valtaosalle porukkaa? Ismo 

heitti nyt Tyrvään paidassa ja komeasti mitaleille. Kimmo, Pete ja Wallin 

voittivat pienemmän cupin kultaa. 

Ismo, Pasi ja Isto    Pronssi 

Kimmo, Pete ja Kunu    B-cupin 1 

 

30.3 Maalisduppeli, Loimaa  15 joukkuetta 

Kimmo ja Petri olivat pelipäällä ja raivasivat tiensä aina mitalipeleihin 

asti. kovilla ampujilla varustetut joukkueet olivat kuitenkin himpun verran 

parempia ja miehillemme sijana   A-cupin 4 

 

14.4 Junnutapahtuma, Loimaa  11 joukkuetta 

Ikähaarukkana junioreilla oli 5-16 vuotta ja pelattiin yhdessä vanhemman 

pelaajan kanssa. Vesa ja Ismo Voutilainen kirivät vanhempien ryhmässä 

sijalle 5. 

 

14.4 Viikkokisasarja kevät II 2019, Hämeenlinna 29 pelaajaa 

Runkosarjasta mentiin isommalla ryhmällä päätöspäivään. Martti oli 3., 

Markku 5. ja Petri 6., jatkoon menivät myös Kari 8., Jarno Lahti 11. 

sekä Kimmo 13. 

 

Nyt finaalit oli muutettu yksinkertaiseksi sarjaksi, jossa ei voittamatonta 

joukkuetta löytynyt. 

Jake ja Harri Lehtinen    Kulta 

Pete ja Markku    Hopea 

Kari ja Sirkka-Liisa    Pronssi 

Martti ja Kunu    4. 

Kimmo ja Heikki Ahonen   6. 

 

1.5 4. Vantaan Avoin mestaruuskilpailu 24 joukkuetta 

Korsolaisten kisa sai hienon osallistujamäärän kentälle. Pete ja Juha 

Nieminen hoitelivat B-cupin voiton kotiin tuomisiksi ja Kimmo Johanna 

Niemisen kanssa puolestaan C-cupin voiton. 

Pete ja Jussi    B-cupin 1 

Jonna ja Kimmo    C-cupin 1 
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4.5 Karkkilan avoin kaupungin mestaruusduppeli 12 joukkuetta 

Vapun hieno kevätsää oli muuttunut niin kalseaksi, että lumihiutaleitakin 

ehti satamaan. Oli siis melkoista tönkköpeliä talvitamineissa. Meiltä 

olivat mukana Korkeamäet ja Voutilaiset. Edellisten pelit päättyivät 

puolivälierätappioon, Voutilaisten voittoon sijoituspelissä. 

Sirpa ja Kari    8 

Vesa ja Ismo    9 

 

2.6 Marko Taipalveden muistoturnaus, Karkkila 39 joukkuetta 

Talvella edesmenneen, suomalaisen pétanquen todellisen 

monitoimimiehen muistokisaan saapui kovan luokan pelaajia, tehden 

kisasta yhden kauden kohokohdista. Meiltäkin paikalla olivat Niemiset, 

Korkeamäet, Petri, Heikki ja Markku. Päivän aikana sää ehti muuttua 

sateesta helteeseen! 

 

Pete ja Heikki aloittivat murskavoitolla, samoin Markku ja Kolehmaisen 

Lauri Tampereelta. Avioparit sitten eivät puolestaan kyenneet voittojen 

tielle. Toisella kierroksella Korkeamäet nappasivat ”Fannyn” muiden 

äimistellessä häviöitään. Kolmannella kierroksella myös Niemiset 

pääsivät voiton makuun, Korkeamäet veivät keskinäisen kisan Peteä ja 

Hessua vastaan ja Markun tiimillä tökki taas. Neljäs rundi käyntiin ja 

Korkeamäet menivät voitolla A-cupiin. Markulle ja Latelle tuli selkeä 

voitto, myös muut raatoivat niukat aikapelivoitot. Ne riittivät kuitenkin 

vain B-cupiin. 

 

A-cupissa ei kumarreltu Linnan miehiä kuin parin pisteen verran. Sitten 

Helsingin herrat Keränen ja Palmqvist eivät antaneet meille sitäkään 

vähää (0 – 13). 

 

B-cupissa Markun joukkue hävisi finaalin ja Niemiset pronssipelin. Pete 

ja Hessu voittivat C-cupin finaalin. 

Sirpa ja Kari    A-cupin 5-8 

Markku ja Lauri    B-cupin 2 

Jonna ja Jussi    B-cupin 4 

Pete ja Hessu    C-cupin 1 

Koko muistoturnauksen voiton veivät Petri Taipalvesi ja Marko Jakonen. 

 

9.6 Avoin Kalvolan Iskun mestaruussingeli, Iittala 32 heittäjää 

MAP;n singelivaltikka on siirtynyt Jussin käteen. Kohtuullisen isossa 

singelikisassa tuli voitto finaalissa isäntien Aleksi Hännisestä. Markulla 

ei heitto sujunut tarvittavassa määrin.  

Jussi     Kulta 

 Markku     D-cupin 4 
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20. - 21.6 Mittumaari-sekaduppeli, Loimaa 11 joukkuetta 

Keskikesän juhlan kunniaksi pelattiin taas yli puolen yön. 

Tanssimaailmasta oli kopioitu mukaan ns. miesten haku. Kimmolla kävi 

”flaksi” kun pariksi valikoitui Loimaan Pirjo Kivinen. Peli kulki kuin 

tanssi ja juhlan pääteenä koko kisan voitto. Ismo parinsa kanssa sooloili 

B-cupissa ja Petri pareineen humppasi C-cupissa. 

Kimmo ja Pirjo    Kulta 

Ismo ja Sari    B-cupin 3 

Pete ja Tuija    C-cupin 2 

 

29.6 Vammala Open, Sastamala  40 joukkuetta 

Vaikka SM-kisojen venyttämisen takia kisaviikon alku osuu aina 

seuraavaan päivään, ei Vammala Openin suosio osoita mitään 

laantumisen oireita. Ismo paikallisen Pasin kanssa jäi puolimatkan 

krouviin. Muilla Riihimäen miehillä meni lujaa ja finaalista heitä löytyi 

peräti kolme, Kimmo ja Petri olivat lähellä kivimiestä, vaan ote siitä 

kirposi illan kuulaudessa. Voiton veivät ”Erppa” Eronen ja Mikko 

Koskimäki. 

Kimmo ja Pete    Hopea 

 

14.7 Mansikkapaikka-sekaduppeli, Valkeakoski 25 joukkuetta 

Tänä vuonna meiltä oli taas mukana jopa kuusi heittäjää, mutta tuloksesta 

ei ollut tänä vuonna tietoakaan. Koko revohka alimmaiseen cupiin eikä 

sielläkään tehty muuta kuin luovutuksia. 

Sirpa ja Kari     C-cupin 4 

Markku ja Aila Uitto    C-cupin 6 

Jonna ja Jussi    C-cupin 6 

 

20.7 VI VK-Pelticup YD, Karkkila  15 joukkuetta 

MAP:lta oli mukana mukavasti väkeä. Sirpa ja Kari, Markku ja 

Kimmo, sekä Pete ja Jallu olivat ahnehtimassa voittoa. Sen verran voisi 

kyllä järjestäjiltä toivoa, ettei saman seuran joukkueita laiteta swissin 

ensimmäisellä kierroksella vastakkain. Vaan komeat hellekelit oli paikalle 

tilattu säiden haltijalta 
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Pete ja Jallu puolustivat seuramme värejä, tosin oudoissa pelipaidoissa, 

pronssimitalin arvoisesti. 

 

Alussa Korkeamäet kurittivat Kimmoa ja Markkua, Pete ja Jallu Merjaa ja 

Jounia. Sitten Korkeamäet jyräsivät Peten ja Jallun yli, Markun ja 

Kimmon peli ei auennut vieläkään. Päätöskierroksella Korkeamäet löivät 

röyhkeällä pelillä ja ammunnalla, tulevat voittajat, Miska Niemisen ja 

Jyrki Matikaisen. Myös muut joukkueemme ylsivät nyt jopa 

murskavoittoihin. 

 

B-cupissa ”Hurrikaani” kimmahti vastustajien turmaksi. Vastustajien 

pistesaaliit olivat 1, 6 ja finaalissa huikeasti 0. 

 

Petankissa tapana on ollut, että swissin voittaja karahtaa heti kiville. Vaan 

voi se tapahtua kakkosellekin, Korkeamäet hävisivät Helsingin miehille 

11 – 12, hurjasta loppukiristä huolimatta. Jallu ja Pete voittivat käänteisin 

numeroin karkkilalaiset. 

 

Välierässä tuli häviö Petrille ja Harrylle, mutta pronssipelissä 

riemastuttava 13 – 9 voitto Ojajärvestä ja Salosta. 

Jallu ja Pete    Pronssi 

Sirpa ja Kari    A-cupin 7 

Kimmo ja Markku    B-cupin 1  
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27.7 Nauvo Open duppeli   24 joukkuetta 

 Meiltä mukana olivat Jussi ja Mika sekä Pete ja Kimmo. 

Näistä edelliset paahtoivat aina mitalipeleihin saakka ja veivät 

pronssimitalit turkulaisten nenän edestä, jälkimmäiset toistivat saman 

tempun B-cupissa. Eli selvästi edellisvuotta parempaa pelaamista. 

Jussi ja Mika    Pronssi 

Kimmo ja Pete    B-cupin 3 

 

 
MAP:lta on ollut viime vuosina hyvä edustus Nauvon kisoissa. Tänä 

vuonna Jussilla ja Mikalla oli myös mitalituomisia kotipuoleen. 

 

28.7 Nauvo Open singeli   22 pelaajaa 

Myös singelikisa oli taas kasvattanut suosiotaan. Valitettavasti tuloslistat 

olivat puutteelliset. A-cupiin selviytyi vain Mika eikä hänkään päässyt 

mitalipeleihin asti. 

Mika     A-cupin 6 

Jussi     B-cupin 2 

Kimmo     B-cupin 3-4 

 

27.7 i-Duppeli, Iittala   28 joukkuetta 

Tämän vuoden i-Duppeli oli samalla 30-vuotisjuhlakisa. Meiltä kuitenkin 

mukana mitalitaistossa oli vain kolme miestä. Peräti kolme seuramme 

pelaajaa taisteli mitaleista ja Jake yhdessä Vuoren Mikan kanssa 

pokkasivat pronssia. Toiset kolme pelaajaamme taapersivat alemmissa 

cupeissa. 

Jake ja Mika V    Pronssi 

Markku ja Kari Nuikka   A-cupin 5 

Pekka Kaihevaara ja Monton Raikka  A-cupin 8 

Kari ja Jallu    C-cupin 6 

Sirpa ja Seija Sillanpää   D-cupin 3 
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10.8 TUL:n 100 v mestaruusduppeli, Valkeakoski 36 joukkuetta 

 KOP:n aktiivit tekivät tänä kesänä kovan työn järjestämällä eniten 

yksittäisiä kilpailuita. Ansaitut kiitokset annamme heille. 

 

Sirpa ja Kari olivat totutusti kisassa mukana. TUL:n juhlakisassa oli 

seuraltamme ennätysmäinen osanotto. Heittorinkiin astuivat myös 

Markku ja Martti, Hessu ja Jussi, Ismo ja Pete sekä Jonna ja Jallu. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

Heti ensimmäisen ottelun alussa Kemin petankin Pekka Sauvola ja Reijo 

Kokkonen ojensivat meille lahjat! En ole moiseen Suomessa ennen 

tottunut. 

 

Todellinen kommellus sattui isäntien pelaajalle alkusarjassa kun katsoi 

rajat väärin, luuli tappaneensa snadin ja lähti kävelemään rinki kädessä. 

Siinä kuoli heiltä kolme kuulaa käteen ja pelinsä sekosi niin, että 

heitimme kahdella kierroksella 12 pistettä. 

 

Ismo ja Pete takoivat alkusarjassa hurjat viisi voittoa ja myös kolme 

muuta MAP Räimeen teamia harppasi jatkoon. Jonnalle ja Jallulle tuli 

valitettavasti riman pudotus. Sitten tulosvastaavan pasmat taisivat seota 

kun cupin alkua odoteltiin hyvinkin tunnin puhti. 

 

A-cupin alussa loppui henkselien paukuttelu kun kaikki joukkueemme 

hävisivät. Neljällä joukkueella B-cupista tuli melkein seuran sisäinen 

kisa, mitä nyt Tampereen miehet kärkinelikkoa hämmensivät. 

Sirpa ja Kari    B-cupin 1 

Markku ja Martti    B-cupin 3 

Heikki ja Jussi    B-cupin 4 

Ismo ja Pete    B-cupin 6-8 

Jonna ja Jallu    C-cupin 8 

 

24.8 Sekaduppeli, Karkkila   11 joukkuetta 

Ei ollut tähän Karkkilan kisaan yleisöryntäystä. Oli oikein kaunis 

loppukesän päivä eli puitteissa ei moittimista. Markku, parinaan Jaana 

Linnasta jaksoivat jauhaa. Swissin 2. sija, välierässä niukka tappio kisan 

voittajille ja perään selkeä voitto pronssipelissä. Sirpa ja Kari eivät olleet 

parhaassa lyönnissä. Liikaa oli tarjolla istumista, joten heivasivat koko B-

cupin pois. 

Markku ja Jaana    Pronssi 

Sirpa, Kari    - 
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7.9 Karjalaturnaus, Mynämäki  11 joukkuetta 

Turnaus, josta MAP:n väellä ei paljon kokemusta ole. Nyt Ismo kävi 

Tyrvään Kari Jaakkolan kanssa testaamassa kisan. Ja tekivät sen jopa 

hienolla tuloksella. 

Ismo ja Kari J.    Hopea  

 

7.9 Karkkilan avoin kaupungin mestaruussingeli 14 pelaajaa 

Eikä tuon lauantaisen päivän anti MAP Räimeen osalta siihen jäänyt.  

Jussi voitti swississä ensin isäntien ykköspelaajan Petri Taipalveden ja 

perään Korson Wallinin. Swissin ykkönen, Jyrki Salo LOI, oli tässä 

kohden vielä liian iso kala voitettavaksi. 

 

A-cupissa saivat, vuoron perään Susirajan Meriläiset singelin oppia, 

isoilla eroilla Jussi finaaliin. Siinä vastassa taas Salon Jyrki ja nyt tarttui 

jo isokin kala koukkuun, eikä kovasta rimpuilustaan huolimatta voinut 

mitään. Kirkkain mitali Jussille 13 – 8 voitolla. 

Jussi     Kulta  
 

  
Jussi kuittasi, kauden aikana, kaksi komeaa singelikisan voittoa. MAP:n 

taannoinen puuhamies Jyrki Salo ei vienyt himoittua Karkkilan 

singelimestaruutta vieläkään. 

 

28.9 Avajaiskisa YD, Loimaa  16 joukkuetta 

Hallikausi puskee päälle turhankin aikaisin. Ilmojen puolesta olisi vallan 

hyvin voinut pelata vielä ulkonakin. Meiltä hallikauden korkkasivat Kari 
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ja Markku. Swissillä mentiin ja meidän urhomme voittivat kaksi 

ensimmäistä peliään ja pelasivat puolivaloilla viimeisen pelinsä. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Kahdella voitolla paikka A-cupissa on sata varma. Vaan järkytys oli 

melkoinen kun olimme tuloksissa vasta yhdeksäs. Sitten piti vielä pelata 

itsemme uudelleen A-cupiin ylimääräisellä swiss-kierroksella! 

 

Aika lailla tuo säätö söi miestä ja pelihuumoria, kun nämä pelipäivät 

yleensäkin venytetään liian pitkiksi. PCU:n miehet vetivät elämänsä 

ammunnoilla meidät ulos mitalipeleistä eikä nyt enää tynkäsijatkaan 

kiinnostaneet. 

Kari ja Markku    A-cupin 8 

 

Veteraanikisoja: 

 

24.11.2018 VIII Finnish Veterans, Loimaa  16 joukkuetta 

Meiltä mukana olivat Markku kokeneiden Antero Lehden ja Marko 

Aallon kanssa sekä Sirpa Eija-Liisan ja Jaana Alanojan kanssa. 

Molemmat tiimit aloittivat häviöllä. Toisella kierroksella Markun joukkue 

nöyrtyi uudelleen, naisten taistelu tuotti makean 12 - 11-voiton Virtasen 

Jukan joukkueesta. Kolmannella kierroksella vuorostaan Markun joukkue 

pöllytti Virtasen jengiä. Naisille tuli tyly tappio, näin molemmat 

joukkueet kotitaipaleelle vaeltamaan. 

 

16.2. +55 EM-karsinta (1/2), Loimaa  10 joukkuetta 

Tosimielellä lähdettiin meiltäkin mukaan arvokisakarsintaan joukkueella 

Sirpa, Kari, Heikki ja Markku. Kiihkeätunnelmainen peli Hirvosen 

joukkuetta vastaan kääntyi voitoksemme 13 – 9. Näsilät ja kokeneet 

helsinkiläiset eivät paljon saumaa tarjonneet, 6 – 13 tappion kärsi vielä 

tässä vaiheessa ottaa. Ratkaisupelissä Tampereen miehet kiskoivat jo 

rajun 1 – 9 eron. Onnistuneella vaihdolla heräteltiin joukkueemme 

mukaan peliin ja syöstiin Ylämäen joukkue alamäkeen eli kohti 

kotikontua. Hienosti meille tuli swissin kakkossija! 

 

Välierässä kyykytettiin Aallon Makoa ja turkulaisia oikein vauhdilla. 

Meiltä onnistui melkein kaikki, heiltä taas ei. Komeasti 13 – 1. 

Finaalissa vastassa ennakkosuosikit Uusitalo, Kuivasniemi-, Lehti ja 

Lindman. Asetuspeli oli molemmilta lähes 100-prosenttista ja kovat 

heittojen onnistumiset löytyivät myös välipelaajilta. Kun Lindmanin 

Sepon ammuntaprosentti oli 130, niin mitä pirua siinä enää mahtaa. 

Saatiin sentään piste ja, ehkä hienoisena yllätyksenä, myös kakkossija. 
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18.2 HPetin veteraanitrippeli, Helsinki  17 joukkuetta 

Heikki, Martti ja Markku kävivät toteamassa, ettei ”boccia”-kentillä 

kannata pelata edes B-sarjaa. 

 

2.3 Veteraaniduppeli, Iittala  19 joukkuetta 

Markku ja Pekka olivat enemmänkin ottavana osapuolena eikä sijoitus 

ollut korkeampi kuin    B-cupin 6 

 

16.3 Veteraaniduppeli, Kouvola  24 joukkuetta 

Veteraaneilla väkeä ja virtaa riittää. Markun parina oli Veikko Lavonen 

ja menestys oli puolta väliä parempaa  B-cupin 2 

 

30.3. +55 EM-karsinta (2/2), Turku  9 joukkuetta 

Vain yksi joukkue oli kaikonnut pois karsimasta. Me jatkoimme taas, 

hyväksi havaitulla, joukkueella Sirpa, Kari, Heikki ja Markku. 

Tampereen joukkueen kovana kohtalona oli joutua jälleen häviäjän osaan, 

äärimmäisen niukasti 13 – 12. Uusitalon joukkue pudotti meidät takaisin 

hiekan pinnalle Fannylla. Ratkaisupelissä meiltä löytyi ryhtiä, Heinosen 

joukkue hallitusti nippuun 13 – 5 ja nyt swissin nelosena jatkoon. 

 

Välierässä olivat uudelleen vastassa Loimaan ja Porin pirut. Nyt kentät 

muutettiin erikoispitkiksi poistamalla reunalankut. Puoleen väliin peliä 

olimme jopa niskan päällä ja yritimme viedä pelit kovalle alustalle. Ei 

vaan saatu kahta voittopäätä putkeen ja vastustajan ammuntavoima oli 

liikaa, numerot 7 – 13. Hienosti sijalla  3. – 4. 

 

19.4 Veteraaniduppeli, Loimaa  9 joukkuetta 

Osallistujamäärän perusteella voisi olettaa, ettei keväisen auringon loiste 

enää innostanut nielemään hallien pölyä. 

Sirpa ja Kari 4/6 voitosta huolimatta olivat vasta B-cupin 1 

 

25.4 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna  17 joukkuetta 

Markku heitti Aallon Makon kanssa aina finaaliin asti, Pekka Monton 

Raikan kanssa B-cupin finaaliin. Sirpa ja Sillanpään Seija menestyivät 

hieman heikommin 

Markku ja Mako    Hopea 

Pekka ja Raikka    B-cupin 2 

Sirpa ja Seija    B-cupin 5 

 

13.6 TUL:n veteraanien trippelimestaruuskilpailu, Espoo 46 joukkuetta 

Kisa oli osa Työväen Urheiluliiton 100-vuotisliittojuhlia. Huikea määrä 

joukkueita oli saapunut paikalle, mutta järjestäjät olivat jättäneet kisan 

vetämisen vain yhden hartioille. Kentät silkkaa kivituhkaa eli täysin 
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vierintäkentät. Sääkään ei suosinut, hirmu kova tuuli ja sekaan kaatoi 

vettä. Aikataulu petti, ajanottoilmoituksessa oli puutteita, mutta kyllä silti 

parhaat seuloontuivat mitaleille. 

 

Kari, Heikki ja Markku hoitelivat alkusarjan varmasti, neljä voittoa 

viidestä pelistä. Heti A-cupin alussa katosi asetus ja se oli vientiä 2 – 13 – 

tappiolla katsomoon. Alussa ilmoitettiin B-cupissa pelaavan sijat 17 - 32, 

sekin muuttui ”hovissa” eli olisimme olleet B-cupissa, jos emme olisi 

olleet jo kehä 1:llä! 

 

 Sarjat: 

Hämeenlinnan petankkiliiga 

Hämeenlinnan liiga pelattiin tänä kesänä kymmenen A-sarjajoukkueen 

kolminkertaisena sarjana. Ja taas sää suosi peli-iltoja lämpimillä ja 

kuivilla keleillä. Meiltä olivat mukana tietysti Räime II ja Dynamo sekä 

uutena kokoonpanona Ranne Team. Lisäksi Jake pelasi totuttuun tapaan 

Guzmanian porukassa ja Mika teki pikavisiitin Tepen tiimissä. 

 

kevät A-sarja: 

Ranne Team 10 voittoa 15:sta Markku, Jallu ja Martti  1. 

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

Dynamo 9 voittoa 15:sta Kimmo, Jussi, Ismo, Taavi ja Jonna 5. 

      

Oli todella tasaista pelaamista koko kevään. Kesätauolle lähdettäessä oli 

kuuden kärki kahden pisteen sisällä. Siinä luvussa olivat myös meidän 

kolme joukkuettamme. Räime II:n veti heti alussa kuuden pelin 

voittoputken, mutta sitten alkoi tökkiä pahemman kerran ja Ranne Team 

sekä Guzmania kiilasivat ohi. 

 

syksy A-sarja: 

Dynamo 11 voittoa 12:sta Kimmo, Jussi, Ismo ja Taavi   1. 

Ranne Team 5 voittoa 12:sta Markku, Martti, Aila, Jyrkit Salo ja

 Säkkinen sekä Aki Kiviniemi    4 

MAP Räime II 5 voittoa 12:sta Sirpa, Kari, Petri ja Heikki 5. 

 

Dynamo hävisi syyskaudella vain yhden pelin ja nousi 5. sijalta aina 

runkosarjan voittajaksi asti. Ranne Teamin pelaajien vaihtuvuus oli 

silmiin pistävää, tulos oli vaisua, silti finaalipaikka pisteen erolla. Räime 

II:n joukkuehenki rakoili ja tulos oli sitä rataa heikonlainen. Näin 

ennätyksellinen 16 vuoden finaalisarja katkesi vuosikymmenen 

ykkösjoukkueelta. 
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Dynamon joukkueelle ovat hopeamitalit alkaneet tulla turhan tutuiksi. 

Jake hymyilee kultamitaliaan yhdessä kilpaa auringon kanssa. 

     

1.9 Finaalit 

 A-sarja  

Dynamo Kimmo, Ismo, Jussi ja Taavi  Hopea 

Ranne Team Markku, Aila ja Aki  Pronssi 

 

Välierissä Guzmania kohteli kaltoin TePeä voitoin 2-0. Kaksoisvoitosta ei 

meidän tänä vuonna enää tarvinnut haaveilla, kun omat joukkueet olivat 

vastakkain. Dynamo ei antanut, kovasti varamiehiselle Ranne Teamille 

paljonkaan voiton mahdollisuuksia. Ensimmäinen peli selvällä erolla 

pistein 13 - 5. Toisessa koetuksessa Ranne Teamkin oli jo kuvioissa 

mukana, vaan ei paremmalleen mahtanut, tulos 13 – 10. 

 

Hyvä tahti edellisessä ottelussa nosti Ranne Teamin joukkueen, yllättäen, 

pronssipelissä tervakoskisia vastaan helpon oloiseen voittoon 13 – 8. 

 

Kuten viime vuonnakin, Dynamo alkoi finaalipelit ryminällä ja 

heittämällä lukemiin 13 - 2. Toisessa pelissä ote kääntyi Guzmanialle, 

numerot 6 – 13 ja kaikki taas kolmannen pelin varassa. Dynamon ote 

herposi totaalisesti ja Jake Guzmanian kera pokkasi kultaa 13 – 0-

voitolla. 
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Sarjoihin osallistui tänä vuonna 20 joukkuetta ja molemmissa sarjoissa oli 

mukavan tasaista menoa voittojen ja tappioiden mennessä onnistuneesti 

ristiin. Meiltäkin tulee suuri kiitos puuhaporukalle! 

 

Ystävyysottelut ja kutsukilpailut: 
   

1.9 Kiertopalkinto jälleen MAP Räimeelle 10 joukkuetta 

27. Karkkila - Riihimäki - ottelu oli vierasjoukkueen ällistyttävän 

yksipuolista näytöstä. Tilanne kierroksittain oli taas MAP:n juhlaa, 

KAU:n heikosta pyristelystä huolimatta. Oliko isänniltä ja emänniltä jo 

pitkän kauden mukana kadonnut isoin peli-ilo? 1 – 4, 1 – 4, 0 – 5, 1 – 4,  

1 – 4 eli viiden pelikierroksen jälkeen tylyt voittolukemat 4 – 21. 

 

 
Kesästä toiseen käy kivilaattapalkinto ulkoilemassa ja palaa sitten 

riihimäkeläisten palkintokaappiin. 

 

Sirpa ja Hessu olivat hirmu vedossa, viisi voittoa. 

 Jonna ja Kari peräänantamattomasti nousivat, viisi voittoa. 

 Jyrki ja Jussi saivat, yhdellä hairahduksella, neljä voittoa. 

Pete ja Kimmo pelasivat myös hyvän päivän, neljä voittoa. 

Jallu, Ismo ja Vesa pelasivat, lopussa löysäten tahtia, kolme voittoa. 
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SM-kisat ja -sarjat 
 

27.10.2018 SM - ammunta 2018, Helsinki   Y 27 + V 15 pelaajaa 

Kilpailtiin Suomen mestaruusmitaleista ja silti MAP:sta oli taas kerran 

paikalla vain yksi heittäjä. Ajankohta on meille huono. Hämeenlinnan 

halli on vielä kiinni ja ulkona on ihan eskimokeli. Treenaa siinä sitten! 

 

Markku Hurri heitti yleisessä karsinnassa huikeat 34 pistettä, kolmas 

sija ja jää seuraennätyksestäkin vain kaksi pistettä. Puolivälierässä vielä 

25 pistettä vaan vastuksena ollut Foussier pisti tauluun 32. 

Markku     5. – 8. 

 

Veteraanien kisassa Markku heitti 27 pistettä ja sillä tuloksella tuli taas 

karsinnan kolmas sija. Nyt puolivälierä meni alisuorittamiseksi ja niin oli 

päivä pulkassa. 

Markku     5. – 8. 

 

18.5 Seura-SM, Valkeakoski  31 joukkuetta 

Seurajoukkueiden Suomen mestaruus keräsi edellistä vuotta enemmän 

joukkueita. Pelipaikkana olivat Valkeakosken Roukon kovat ja vaikeat 

kentät. Paikka ei ole mikään ampujan paratiisi. MAP Räime oli tehnyt 

rajun nuorennusleikkauksen joukkueeseensa. Kimmo, Markku, Petri ja 

Jussi edellisvuoden tapaan olivat mukana. Mika Nietula, Jonna, Taavi 

ja Jarno Lahti täydensivät nuorehkon joukkueen. 

 

Sirpa pelasi Loimaan 3-joukkueessa ja tuloksena oli 23. sija. 

 

Kolme kierrosta swissiä vedettiin taas pohjille. Onniko suosi meitä, kun 

heti alkuun ilmainen voitto huolivuorolla! (Ei näitä haamuja oikeasti 

kukaan halua istuskella kun pelaamaan on tultu). 

 

Toisella kierroksella oli hieno vääntö kovakuntoista Kouvolan 

ykkösjoukkuetta vastaan. Ei siinä voittokaan ollut kuin muutaman 

onnistumisen päässä. Tappiosta sisuuntunut joukkueemme selvitti tiensä 

16-cupiin kaatamalla isäntien emännät, numeroja vakuuttavammalla 2-1 

voitolla. Tuloksena siis jatkoon riittävä swissin 15. sija. 

 

16-cupissa tuli alkuun kovaa kyytiä, vastassa oli Loimaan 1-joukkue. 

Hyvästä pelaamisestamme huolimatta tappio 0 – 2 ja mitalitie karahti 

kiville. Sitä seurasi todella tasainen tiimellys Kalvolan Iskun 

ykkösjoukkuetta vastaan. Peli oli 1-1 ja toisen duppelin voittokuulat eivät 

onnistuneet, vaan harmittava 12 - 13 häviö. 
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Melkoisesti uusiutunut MAP Räimeen joukkue on yhteiskuvassa Seura-

SM:ssä. Pelillinen tulos oli aivan kelvollinen. 

 

Espoon Patonkista jäähdyteltiin 2-1—voitto ja sen päälle tuli vielä yksi 

luovutus. Loppusijoitus oli todella helteisissä olosuhteissa, varsin 

tyydyttävä, 13. 

 

15.6 Sekaduppelin SM-kisa, Helsinki (Pakila) 44 joukkuetta 

Huippuvuosien osallistujamääriin ei tänäkään vuonna ylletty. Vaan 

hellesää ja hienot pelit loivat tunnelmaa. Ja tietysti ennen kokematon 

pelipaikkakin toi oman panoksensa pelipäivään. 
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Sirpa ja Kari olivat taas kerran kisassa seuran värejä puolustamassa.  

Markun parina oli Saarelan Taru ja Ismon parina Suomisen Eija. 

Neljällä swiss-kierroksella haettiin 16 kyvykkäintä jatkoon.  

 

Kovin lupaava ei ollut alku koko poppoon taivuttua tappion tielle. toisen 

kierroksen jälkeen oli hymy herkässä. Korkeamäet yllättivät Riemukaaren 

Lehtoset, Markku näytti kaapin paikan kouvolalaisille ja Ismolle voitto 

parista Peltomaa-Havukainen. Kolmas kierros, Sirpa ja Kari pysyivät 

jatkovauhdissa voittamalla parin Lievonen-Lehtinen. Muut kaksikkomme 

menettivät tappiolla otteen cupista. Vihonviimeinen kierros ja myös 

Korkeamäet hävisivät hyytävän hyvin pelanneelle Kuivasniemi-

Lehti*2:lle. Ja turpiinsa saivat muutkin! 

Sirpa ja Kari    27 

Markku ja Taru    33 

Ismo ja Eija    34 

 

16.6 Sekatrippelin SM-kisa, Helsinki (Pakila) 36 joukkuetta 

Sirpa, Kari ja Jallu seuran omana kolmikkona olivat pelissä mukana. 

Petri heitti yhdessä Raikan ja Seijan kanssa, Markku Saarelan sisarusten 

kera sekä Ismo Vesterlund-Wallin-tiimissä. Sama oli meininki kuin 

edellisenä päivänäkin. 

 

Petellä peli käynnistyi alavireisesti, mutta muut poistuivat kentiltä varsin 

selkeillä voitoilla. Sirpan joukkue aiheutti toisella kierroksella yllätyksen 

voittamalla kovan kolmikon, 2*Näsilä + Poikolainen. Sirpan asetus oli 

rautaa ja ampujien taso vähintäänkin kilpakumppaneiden luokkaa. 

Meidän muut eivät moisiin urotekoihin pystyneet, tosin pari niukkaa 

tappiota oli mukana.  

 

Kolmas swiss ja Tupla-Palmqvistit sekä Keränen jättivät Sirpan sakin 

nollille. Vaan toisaalla Hurri-kaani röykytti samoin omaa vastustajaansa. 

Ismo ja Petri eivät palanneet voittojen tahtiin. Neljäs swiss: Markku ja 

Saarelat jatkoivat hurjaa menoaan, nyt nujertui Salonrannan sakki 13 – 11 

ja sillä tuli komeasti swissin 3. tila. Eija-Liisa, Harry ja Daniel taistelivat 

Sirpan joukkuetta vastaan ihan viimeiseen kuulaan saakka. Vaan meille 

aikapelivoitto 10 – 9 ja swissin 9. tila. Ismon voitto ei riittänyt viemään 

joukkuetta jatkoon ja Petrille taas lohduton tappio. 

 

16-cupissa Markun joukkueen taival katkesi, hienosta taistelusta 

huolimatta, 12 – 13 häviöön loimaalaisille. 
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Sirpan joukkue pelasi, hellesäässä, henkisesti kuuman pelin, jossa 

provosoija taantuikin itse haistatteluasteelle. Kun joukkue jää toiseksi 

sekä asetuksissa että ammunnassa, niin lopputulos 13 -7 kertoo asiaa 

harrastaneille kohtuullisen paljon. Turhaa kiukuttelua! 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Todella hieno idea oli viedä puolivälierä- ja mitalipelit Pakilan 

siirtolapuutarhan keskellä oleville neljälle petankkikentälle. Lisäksi siellä 

oli myös ruokailumahdollisuus tankkausta varten. Ja katsojiakin oli 

oikein mukava määrä. 

 

Sirpa, Kari ja Jallu kohtasivat uudelleen HBY:n tehokolmikon ja tahti oli 

edelleen lähes yhtä murskaava 3 – 13. Vaan olihan mahtava pelipaikka ja 

-päivä mitellä paremmuudesta. 

Sirpa, Kari ja Jallu    5 – 8 

Markku, Taru ja Pipsa   9 – 16 

Ismo, Kirsi ja Pasi    22 

Pete, Seija ja Raikka    34 

   

30.6-6.7 SM - kisat 2019, Kouvola 
Kisat käytiin Mielakan laskettelukeskuksen parkkipaikalla. Kovat ja 

haastavat kentät, joissa sai nostaa heittoa. Toimi, kunnes tuli viime 

vuoden toisinto, kentät eivät sietäneet vettä. Se johti heittämisessä paluuta 

rullaukseen. Niin pahaksi sade yltyi, että tasavallan huippuampujista aika 

moni joutui siirtymään täydelliseen ”maapaskaan”. Hilkulla oli myös 

kisojen keskeyttäminen pahempien myräköiden myllertäessä. 

 

Mistä lienee tullut idea pitkittää kisaviikkoa veteraanien sekaduppelilla, 

en kuullut kenenkään ilmoittautuvan moisen pyytäjäksi. Lieneekö 

ratkaisu, väen vähetessä, olevan keinotekoisessa asioiden pitkittämisessä? 

 

Hienoihin ideoihin kuului oman TV-kentän järjestäminen kahvion 

viereen. Mutta pitikö sen olla kaikista vaikein kenttä koko alueella, 

hivenen kivisemmällä kentällä olisi tullut tason nostoa ja katseltavuutta 

peleihin. 

 

30.6 Sunnuntai 

Kisat aloitettiin totutun tavan mukaisesti veteraanien singelikisoilla +55 

ja +65-sarjoissa. Ja aurinko porotti kirkkaalta taivaalta. Hyvä on siinä 

harrastajan heitellä. 

 

Veteraanien +55 singelissä (54 heittäjää), mestaruutta tavoittelemaan 

lähtivät taas Kari ja Markku, Martti ja ensikertalaisena myös Sirpa. 
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Swissin kolmen erän kierroskohtaiset pelitulokset ovat valitettavasti 

kadonneet jonnekin bittiavaruuteen.  

 

32-cupiin rynnivät Kari kahdella ja Martti, rimaa hipoen, yhdellä voitolla. 

Sirpan ja Markun voitot eivät riittäneet. Heti alussa ollut keskinäinen 

matsi ei oikein sytyttänyt kisatunnelmaan. Martti taisteli komeasti tulevaa 

voittajaa, Lindmanin Seppoa vastaan, häviten vain 10 – 13. Kari pelasi 

unelmapelin ja niputti Kimarin Jaakon peräti 13 – 2. 16-cupissa Ari 

Reijonen oli kiistatta parempi voittolukemin 13 – 7. 

Kari     9 – 16 

Martti     17 – 32 

Sirpa     36 

Markku     46 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

+65 veteraanien kisassa oli peräti 70 heittäjää. 

 

1.7 Maanantai 

Veteraanien dupppeliin (74 joukkuetta) lähtivät Kari ja Jallu puhtaasti 

MAP:n joukkueena. Markku pelasi KVP:n Lauri Kolehmaisen kanssa 

sekä Sirpa pelasi Loimaan Pirjo Kivisen kanssa. 

 

Swiss: 

1. Sirpalle alkajaisiksi voitto Hoposta ja Kunusta eli aina lähiseudun 

ihmisiä vastassa. Markulle tuli harmittava aikapelitappio 7 – 10. Karin 

ja Jallun vastuksina CDC:n miehet, kuuden pisteen loistoalusta 

huolimatta punnerrettiin voiton eteen pitkään. 

2. Seija ja Seppo kohtelivat Karia ja Jallua kaltoin. Ja aika selkeät häviöt 

tulivat myös muille tiimeillemme. 

3. Karin joukkue oli päässyt vauhtiin, silti vain 13 – 12 voitto, kun Eija-

Liisa ja Sirkka sortuivat liian varovaiseen peliin. Naiset hävisivät 

suurinumeroisesti Anjalankosken miehille. Toinen miesjoukkue palasi 

iloisesti voittojen tielle lukemin 13 – 6. 

4. Kari ja Jallu kukistivat KOP:n Saarelat kepeästi 13 – 3 ja jatkoon 

15:na. Naisille tappio korsolaisia vastaan, mutta Markun joukkue 

taisteli voiton numeroin 13 – 11. 

 

Kari ja Jallu pelasivat 32-cupissa melkoisen nitropelin Helsingin naisia 

Ahonen-Matikainen vastaan. Lopussa ampumalla otettiin vastustajan 

hienot asetukset pois ja voitto kotiin 12 – 10. 
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Eräänlaisia ennätyksiä:  

16-cupissa mukana hikoilemassa olivat Kotkan Eväkoski ja Sintero. Kun 

kaikki aikapelit aloitettiin 2-2-tilanteesta, niin taululla oli lopussa 

lukemat 6 – 7 eli faktisesti ottaen pisteitä oli tehty 4 - 5. Oli koko 

kisaviikon vähäpisteisin peli. 

 

Kari ja Jallu    9 – 16 

Markku ja Lauri    51 

Sirpa ja Pirjo    52  

     

2.7 Tiistai 

Veteraanien trippelissä (40 joukkuetta) oli pelin henki, että pelataan neljä 

kierrosta swissiä ja 16 joukkuetta pääsee jatkoon. Rajut sateet olivat yön 

aikana muuttaneet kentät melko täydellisesti. Kuppiheitto katosi ja 

rullaamalla edettiin. Kun kentän savi nousi esiin tuli myös ammunnasta 

vaikeampaa. 

 

Kari ja Heikki sekä Uschanovin Harry ampujana. 

Markku ja joukkueessa mukana olivat Kolehmainen ja Marko Aalto. 

Sirpa pelasi yhdessä KIS:n Eija-Liisa Laakson ja Linnan Jaana Alanojan 

kanssa. Taas ovat tämänkin swissin tulokset jonnekin sähköiselle 

hautausmaalle kärrätty. 

 

Karin sakki joutui TV-kentälle äimistelemään muuttuneita olosuhteita ja 

takkiin tuli. Tuli pari voittoa Oravaisten joukkueista, osin karmealla 

riskilläkin pelaten. Heikin loistavat asetukset olivat myrkkyä Pohjanmaan 

miehille. Bitankkia vastaan ei saatu peliä poikki 12 - 5 - johtoasemasta, 

vaan jatkopäässä häviö ja hyvästit heitettiin cupille. Myös Markun 

joukkue jämähti kahteen voittoon eikä Buchholzit riittäneet heilläkään. 

 

Naisten peli oli sitten, viimevuotiseen tapaan aivan eri sfääreissä. TV-

kentälläkin komea voitto todella kovasta Porin joukkueesta, tosin 

musiikin soitolla senkin pelin nauhoitus onnistuttiin kadottamaan. 

Sirpan joukkue oli kolmella voitolla kirkkaasti jatkossa, swissin seitsemäs 

sija. 16-cupissa Tampereen miehet taistelivat, turhaan. Meidän tytöille 

”nääs” hieno voitto 13 – 11. Puolivälierässä vastaan tulivat (jo 

toistamiseen VT:n voittaneet) Uusitalo, Lindman ja Lohman. Eivät ruojat 

antaneet naisillemme edes pistettä, tylyä oli moinen kohtelu. Mutta 

loistavan pelipäivän päätteeksi oli tuloksena paikka kahdeksan sakkiin 

viimevuotiseen tapaan. 

Sirpa, Eija-Liisa ja Jaana   5-8 

Kari, Heikki ja Harry    24 

Markku, Lauri ja Marko   27 
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3.7 Keskiviikko 
Ei ilmoja pidellyt veteraanien sekaduppelin (50 joukkuetta) päivänä, kova 

tuuli ja vettä vihmoi tasaisen tappavaan tahtiin. Olivat siinä pelihalut 

koetuksella. 

 

Meiltä tutut kaksikot liikkeellä eli Sirpa ja Kari toisaalla ja Markku 

Saarelan Tarun kanssa toisaalla. Myös pelillisesti kylmää kyytiä, neljä 

kierrosta swissiä ja vain 16 jatkoon. 

 

Markulle tuli voitto Tampereen parista Hallikainen-Ahonen ja Sirpalle 

loppurutistuksella aikapelivoitto 11 - 10 Sipilästä ja Suomisesta. Markku 

jatkoi nujertamalla parin Kauppinen - Miettinen, mutta Korkeamäet 

totesivat taas kerran, etteivät parille Uusitalo-Lindman tahdo pärjätä. 

Kolmannella kierroksella tulivat rökäletappiot molemmille joukkueille. 

Sirpan ja Karin voitto viimeisellä kierroksella ei enää tilannetta riittävästi 

kohentanut ja Markun joukkueen alamäki vain kiihtyi. 

Markku ja Taru    18 

Sirpa ja Kari    20 

 

4.7 Torstai 
Naisten trippelissä (16 joukkuetta) Sirpa pelasi taas Eija-Liisan ja Jaanan 

kanssa. Tällä kolmikolla on hyvä yhteishenki ja pelitaidot kohdallaan. 

Heti alkuun nujertui kova Lohmanin joukkue 13 – 7. Sitä seurasi 

niukempi voitto KOP:n naisista 13 – 10. Kolmannella kierroksella tappio 

Näsilän joukkueelle ei enää vaarantanut paikkaa jatkossa. Hienosti 

tuloksena swissin kolmas sija. 

 

8-cupissa kaatui kovan taiston jälkeen Loimaan ykkössakki 13 – 9 ja 

mitalipelit edessä. Välierässä kisan voittanut Niemisen joukkue oli liian 

tiukassa iskussa, naisillemme 4 – 13 – tappio. Helteen aiheuttama 

väsymyskö iski, kun pronssipelissä Aallon joukkuetta vastaan ei saatu 

aikaiseksi pistettäkään? 

Sirpa, Eija-Liisa ja Jaana   4. sija 

 

Yleinen singeli (92 heittäjää) ja meiltäkin mukana kuusi heittäjää, tosin 

yhden lisenssi on Tyrväältä. Pelattiin kolme kierrosta swissiä ja 52 

heittäjistä jatkoon. 

 

Swiss 

1: Jussi hävisi Näsilän Harrille, Pete aloitti komeasti voitolla Toivosen 

Rikusta, Kimmo hävisi pisteellä taistelupelin Metsä-Eerolalle. Karin 

vastuksena hallitseva mestari, Anssi Viinikainen, kova haaste kantoi 
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tulokseen 9 – 13. Ismo hävisi Vartiaiselle, mutta Markku taiteili 13 – 10 

voiton Lohmanin Petristä. 

2: Pete ja Markku olivat valitettavasti nyt ottavana osapuolena. Kari voitti 

sikalyhyellä asetuksella Kimmon, Ismo iski Tienhaaran kumoon ja Jussi 

ryntäsi voittojen tielle, nyt uhrina Virrankare lukemin 13 – 8. 

3: Petrikin pääsi taas voiton makuun lyömällä Ismon 13 - 9 ja selvisi 

meistä ainoana mukaan cupiin. Muilla otti, häviöiden seurauksena, 

ohrakyrsä ja kahvion orsille seuraamaan parempien peliä. 

 

Kahvio kutsui myös Peteä heti välicupin jälkeen. Siinä tuli varsin 

yksiselitteinen häviö Jarkko Kalliolle 6 – 13. 

Petri     33 – 52 

Ismo     67 

Jussi     68 

Kari     70 

Markku     81 

Kimmo     84 

 

5.7 Perjantai 

Yleinen duppeli (62 pelaajaa) sekä naisten duppeli (28 joukkuetta) olivat 

päivän ohjelmassa. Keli oli karsea, vettä satoi koko päivän ja lämpötila oli 

tuossa 10 asteen korvilla. Sai siinä huoltoporras hankkia kuivaa vaatetta ja 

energialähdettä. Vaan urhoollisesti sinniteltiin pelipäivä ihan loppuun asti. 

 

Yleisessä pelasivat pareina Jussi ja Pete sekä Kimmo ja Martti, 

Markku pelasi Olkinuoran Simon kanssa.  Ismo pelasi Tyrvään 

joukkueessa. Kolme kierrosta swissiä ja puolet porukoista jatkoon. 

 

Swiss 

1. Kimmo ja Martti sekä Markku ja Simo aloittivat homman selkeillä 

voitoilla, Jussi ja Pete ottivat niukan 11 – 13 tappion Varkauden miehiltä. 

2. Kimmo ja Martti kukistivat kovan parin Pahkala – Pelletier ja selvällä 

erolla. Markun joukkueelle kohtuullisen tyly tappio ja Jussi ja Pete 

entistäkin niukempi häviö 9 – 10 Bitankin parille. 

3. Kimmo ja Martti menivät kirkkaasti jatkoon viimeisen pelin häviöstä 

huolimatta. Markku ja Simo kipusivat myös jatkoon voitolla 

Lohmaneista. Ismon joukkue kahdella voitolla oli jatkossa. Jussia ja Peteä 

ei enää lohtuvoittokaan pelastanut. 

 

Cup-32: Nyt keskinäinen marssijärjestys muuttui Markun ja Simon 

kyyditessä Kimmon ja Martin ulos cupista selkeällä 13 – 3 voitolla. 

Ismon joukkueelle harmittava 11 – 13 tappio parille Karimäki-Gren. 
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Cup-16: nyt tuli noutaja viimeisellekin parillemme häviöllä Hätönen-

Näsilälle 5 – 13. 

Markku ja Simo    9 – 16 

Kimmo ja Martti    17 – 32 

Ismo ja Pasi    17 – 32 

Juha ja Petri    51 

 

Päivän parhaasta seuramme jäsenen esityksestä vastasi taas Sirpa, 

yhdessä Loimaan Annikki Saarisen kanssa. Kolmella swissillä haettin 16 

parasta jatkoon. 

 

Omat koiratko purivat kun Loimaan ykkössakki hävisi tuiman mittelön 

lopulta 13 – 10. Toisella kierroksella voittoputki jatkui voitolla Tyrvään 

ykkösjoukkueesta. Kolmannella kierroksella aikapelihäviö parille 

Salonranta-Railio numeroin 10 – 12 ja swissin neljäs tila. 

 

16-cupissa Loimaan Uusitalo-Kivinen kaadettiin uudelleen 11 – 9. 

Puolivälierässä hienon päivätyön tehneet Karkkilan Kiiveri ja Varalahti 

taipuivat lopulta numeroin 13 – 8. 

 

Välierässä Salonranta ja Railio olivat iskussa vieden pelin 13 – 6. Sään 

aiheuttaman ”kärsimysnäytelmän” viimeisessä näytöksessä Sirpan ja 

Annikin kanssa hytisivät Jyväskylän nuoret yllättäjänaiset Netta Soiro ja 

Lotta Somerkoski. Peli aaltoili puolelta toiselle ja yleisön jännittäessä 

kokemus vei lopulta voiton nuoruudesta. Taululla loppulukemat 13 – 10. 

Sirpa ja Annikki    Pronssi 

 
Seuran jäsenistä Sirpa pelasi pronssia Loimaan joukkueessa yhdessä 

Annikki Saarisen kanssa. Sirpalle tuli jälleen vuoden muhkein SM-

mitalisaalis. 
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6.7. Lauantai 

edessä petankin kuningaslaji, yleinen trippeli (30 joukkuetta). Markku ja 

Kari sekä Simo matkaan toiveikkaana. Mitaleiden hakuun lähti myös 

Ismo Tyrvään tiimissä. 

 

Swiss: 

1. Pääsimme oikein TV-kentälle Riemukaaren hirmuja vastaan. Hyväkään 

asetuspeli ei näitä ampujia vastaan auttanut. Ismon joukkue vei Rintalan 

joukkuetta ja otti reippaan voiton. 

2. Pitikö sitä sitten joutua keskinäiseen koitokseen ja vielä viimeisenä 

päivänä. Eihän näitä Tyrvään tykittäjiä mikään pysäyttänyt. 

3. Nyt kääntyi onni toisin päin. Me voitimme Korhosen joukkueen, mutta 

Ismon joukkue hävisi Pahkalalle. 

 

Cup-16: Vahvistettu porilaisten joukkue lähetti myös Ismon kohti Riksua. 

Lopputulos oli 7 – 13. 

Ismo ja tupla-Pasi(?)    9 – 16 

Kari, Markku ja Simo   25 

 

25.5 ja Yleinen I-divisioona,  Loimaa ja Valkeakoski  10 joukkuetta 

3.8 Jo alussa kaksi joukkuetta ei käyttänyt sarjapaikkaansa. MAP Räimeeltä 

sarjassa peräti kaksi joukkuetta. MAP1; Petri, Jonna, Kimmo ja Jake. 

MAP2; Mika, Jussi, Taavi ja Jallu. 

 

 Loimaalla tuskailtiin ennen kokemattomassa vesisateessa, jossa ei tosin 

tippa erottunut silmäkulmasta. Jos joku meitä onnettomia sivusta seurasi, 

niin piti varmaan aivan hullujen hommana. Onneksi jury lyhensi 

pelipäivää yhdellä kierroksella. MAP2 voitti keskinäisen pelin. Kaikki 

muut pelit hävittiin kalseassa kelissä. Murheellista kerrottavaa. 

 

 Valkeakoskella oli onneksi mukavan pilvipoutainen päivä. MAP2 

ryhdistäytyi ja voitti Bitankin, molemmat Kallion Kirkkaan joukkueet ja 

kauniiksi lopuksi myös Kuusankosken. Tuloksena oli lopulta 4. sija, 

harmittavan lähellä nousukarsintaviivaa siis. MAP1 ei vieläkään kyennyt 

yhtään peliä voittamaan ja 10. sija tiesi valumista putoamiskarsintaan. 

 

25.5 ja Veteraanien SM-sarja, Loimaa ja Valkeakoski 12 joukkuetta 

3.8 Mukaan lähtivät Kari, Heikki ja Martti sekä Markku teki paluun 

joukkueeseen. Pekka oli kotiin jäävänä varamiehenä. 
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Loimaan myräkän keskellä saimme tiukat taisteluvoitot UTU-Petankista 

ja Tyrväästä, Kalvolan kakkosjoukkue kaatui komeasti. Poria vastaan 

hävisimme Fannylla ja Loimaalle vasta sinnikkään kamppailun jälkeen. 

 

Valkeakoskella monta peliä käännettiin voitoksi oikea-aikaisilla 

vaihdoilla. Heikki asetti varmasti ja Markun ammunta oli varmaa. Mutta 

erityisesti liekeissä oli Martti, lähes täydellisenä ampujana, mutta myös 

asettajana. Eura, Riemukaari ja CDC olivat sinnittelyistään huolimatta 

vailla oleellisia mahdollisuuksia. KIS:n ykkössakilta puuttui ykkösampuja 

ja se sinetöi pelin meille. Sitten tuli päivän huonoin peli VUF:ia vastaan, 

nyt ei vaihtokaan auttanut, tappion karvasta nieltiin. Illan päätteeksi 

väännettiin turkulaisten kanssa oikea maratonpeli. Kaikki muut kentät ja 

palvelut oli jo purettu, joten yleisö ei isommin häirinnyt. Voitto kotiin ja 

lopulta meille tuli komeasti runkosarjan 3. sija ja finaalipaikka 

Kupittaalle. 

 

17.8 Veteraanien SM-sarjan finaalit, Turku 4 joukkuetta  

Finaalit pelattiin toistamiseen Turun Kupittaan, aina tuulisilla, mutta 

riittävän vaativilla kentillä. Kari ja Heikki olivat asettajina, Martti 

välipelaajana ja Markku ampujana. 

 

Välierässä vastassamme oli kokenut Loimaan joukkue. Upealla pelillä 

siirryimme heti 6-0-johtoon. Loimaa aloitti ankaran takaa-ajon, meidän 

asetuksemme kiersivät hienosti snadille ja ampujat hoitivat vastustajan 

lähentely-yritykset. Vaan täysi päivätyö, 1 h 50 min, piti kamppailla 

ennen kuin kentälle tullut Heikki täräytti karolla voiton meille. Toisessa 

pelissä ryntäsimme taas 6-0-johtoon, siitä Loimaa ei enää toipunut, joten 

jyräsimme loistopelillä 13-0 lukemilla finaaliin. Ja sehän vain meille 

maistui makealta! 

 

Isännät olivat nujertaneet runkosarjan ylivoimaisen ykkösen, Porin, 

suoraan myös kahdessa pelissä. Meillä hyvä vire jatkui edelleenkin. 

Meiltä tuli tasaisen varmaan asetusta ja näyttäviä ammuntoja. Se takasi 

helpon tuntuisen 13-6-voiton. Vaan seuraavan taiston tuoksinaan Turku 

lisäsi ammuntavoimaa kentälle. ”Kakku” Randell pelasi varmaa peliä ja 

johdatti isännät selkeään 3-13-tulokseen. Ratkaisevassa kolmannessa 

pelissä meiltä ei löytynyt lääkkeitä laskeneen pelivireen kohentamiseen. 

Ja kun ”Kakku” ja kaverit jatkoivat huikeaa suoritustaan, niin kultamitalit 

olivat isäntien heiniä. 4-13 ei jätä jossittelulle sijaa. Vaan hienon sarjan 

palkintona oli 

Kari, Heikki, Martti, Markku ja Pekka  Hopea 
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Markku on heittämässä taas yhtä varmaa ammuntaa finaalin 

ensimmäisessä ja voitokkaassa pelissä. Heikki ja Martti ovat 

jännittämässä kentällä ja Kari huilausvuorossa kentän laidalla. 

 

17.8 Yleinen 1./2. divisioona-karsinta, Turku 2 joukkuetta 

MAP1; Petri, Jonna, Kimmo ja Jake. Paikkaa ykkösdivariin himoitsi 

myös Kouvolan Urheilupétanque. Nyt joukkueemme oli vihdoinkin 

päässyt omalle taitotasolleen. Vaan helpolla ei KUP avauspelissä 

antautunut, 13 - 10. Myös tasaisessa toisessa pelissä osat vaihtuivat 

pistein 9 – 13. Häviöstä sisuuntuneena joukkueemme kiristi ruuvia ja hoiti 

homman kotiin tuloksella 13 – 8. Näin MAP Räimeellä on ensi vuonnakin 

kaksi paikkaa yleisessä 1. divisioonassa. 

  

17.8 Naisten SM-sarjan finaalit, Turku 4 joukkuetta  

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

yhdessä Seija Uusitalon, Pirjo Kivisen ja Seija Vaaralan kanssa. 

Runkosarjassa tuli yhdeksän voittoa 13 pelistä ja 2. sija. Finaaleissa 

kaatui Hämeenlinnan 1-joukkue; 12 – 13, 13 – 3 ja 13 – 5. Finaalissa 

Järvenpää voitti molemmat pelin pistein 9 – 13. 

Sirpa ja Loimaan rouvat, saavutuksena oli toistamiseen Hopea 
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KAUSI 2020 
SM-sarjat 
Sarjojen osalta meillä on positiivinen ongelma. Kaksi divarijoukkuetta ja 

veteraanien SM-sarja mahdollistavat kaikille jäsenille mahdollisuuden 

pelata näissä lisenssisarjoissa. 

 
Veteraanien SM-sarjan osalta tavoitteena on ottaa voittopokaali pois 

turkulaisilta. Hienoa olla mitaleilla todistavat kaikki kahdeksan mitalistia! 

 

Hämeenlinnan hallissa on saatu remontti valmiiksi ja siitä on hyvä lähteä 

valmistautumaan uuden vuosikymmenen peleihin. Viikkokisoissa 

turnataan kevääseen asti ja kesällä toivottavasti taas taistellaan 

kesäsarjassa. 

 

MAP Räimeen perinteiset tapahtumat 
Hurstin heitot jos saataisiin johonkin rakoon pelikalenteria vihdoinkin 

tungettua. Seuran jäsenten väliset kaipaavat vetäjää. 

 

Vuoden 2020 SM-kisat 
SM-kisat 2020 pelataan Jyväskylässä, heinäkuun alkupäivinä, Raviradan 

parkkipaikalla. Tavoitteena seuralla pitää tietysti taas olla paluu mitaleille 

myös miesten otteluissa. Seura-SM:ään rahkeet riittänevät yhden 

joukkueen asettamiseen, aika näyttää. Sekapelit ja ammunnat tietysti 

kiinnostavat ainakin muutamia. 
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Erityiset kiitokset kuuluvat seuramme puuhanaisille ja -miehille. Ja iso 

kiitos myös kaikille niille, jotka ovat jaksaneet pitkän kauden aikana 

osallistua petankin kiehtovaan pelimaailmaan. 

 

Valitukset, rutinat ja painokanteet voi osoittaa Käkisalmen 

kämnerinoikeuteen. Valitettavasti kaikki kanteet on siellä esitettävä 

suullisesti ja paikan päällä. 

 

Näin toivoo ainakin ja erityisesti! 

 

 

Kari Korkeamäki 

skkorkeamaki@elisanet.fi  

045 – 1121 635 
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