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Räimeen kisat: 
 

12.05 III Duppeli 

Voimalla seitsemän joukkueen, kilvoiteltiin Räimeen arvostetusta 

duppelimestaruudesta. Kunu ja Make tekivät suvereenin paluun ja veivät 

kiertopalkinnon. Kari ja Sirpa jatkavat (ikuista?) hopeaputkeaan. 

Alkusarjan valtiaat Pekka ja Reijo taipuivat lopussa. 

1. Markku Valve, Gunnar Wallin 
2. Sirpa Korkeamäki, Kari Korkeamäki 

3. Hannu Koskinen, Heikki Pirtinaho 

4. Pekka Kaihevaara, Reijo Kytölä  

 

07.07 Singeli  

Upeassa poutasäässä heitettiin perinteinen Riihimäen singelimestaruus, 

poikkeuksellisesti kansainvälisenä kisana! Sää oli kaunis ja tunnelma 

hyvä. Ja sijoitukset niin pienestä kiinni kuin vain petankissa voi olla. 

1. Gunnar Wallin 

2. Kari Korkeamäki 

3. Eero Lalu 

4. Sirpa Korkeamäki 

5. Hannu Koskinen 

6. Leena Lalu 

7. Veikko Kosunen 

8. Fabio Farizo Santana 

 

19.08 II Räime Open 12 heittäjää 

Räime Open-singeli keräsi pelaajia myös Karkkilasta ja Hyvinkäältä. 

Odottamattoman tasaisen kisan kärkisijat pysyivät kotijoukkueella. 

Loppuottelu oli ehkä Räimeen historian tasaisin, jännittävin ja tasokkain 

kautta aikojen. 

1. Gunnar Wallin 
2. Heikki Pirtinaho 

3. Armas Hursti 

4. Raimo Monto 

B-cupin voitti Petri Meripaasi. Tiukassa tuntumassa taistelivat Teppo 

Moilanen ja Justus Hyytiäinen. 
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Koko osallistujakaarti on valmiina kisojen alkuun. On nuorta ja vanhaa, 

pitkää ja pätkää. Ja ennen kaikkea pelitaitoa löytyy eikä lopputuloksesta 

ole tietoa. Perhospuisto on jyrätty kovaksi ja kerrankin pelataan suljetuilla 

ja virallisen kokoisilla kentillä. 
 

Yksittäiset kisat: 
 

07.10.06 Hyvinkään singelimestaruus 10 heittäjää 

Hurstin klaani iski uudelleen. Tuukka Hursti jyräsi koko päivän hyvillä 

ammunnoilla ja käänsi komeilla jätöillä myös finaalin 13 – 9 voitoksi. 

Hallitseva mestari jätettiin niukasti mitalien ulkopuolelle. 

1. Tuukka Hursti 

2. Kari Korkeamäki 

3. Gunnar Wallin 

4. Armas Hursti 

 

28.10.06 Lisenssitrippeli, Hämeenlinna 

Räime II:n joukkue, Kunu, Kari ja Heikki, teki ensi esiintymisen 

Hämeenlinnan hallilla. 

 Sijoitus kovassa kansallisessa seurassa oli hienosti 6. 

 

17.12.06 Kinkkuduppeli, Hyvinkää 10 joukkuetta 

Pekka ja Kärkölän ”varamies” pyyhkivät lattiaa ennakkosuosikeilla ja 

korjasivat mukaansa muhkeat kinkut  Kulta 
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Juuso Hyytiäinen ja Heikki Velin veivät mukaansa Armaksen lahjoittamat 

taulut.     Hopea 

Risto Leino ja Alpo Jussila, myös hienoisia yllättäjiä Pronssi 

Katri ja Petri Meripaasi olivat neljäntenä. 

     

13.01 Hämeenlinnan avoin singelimestaruus 

Heikki Pirtinaho otti Räimeen historian ensimmäisen Hämeenlinnan 

mestaruuden ja KULTAmitalin Pullerin hallilla. Ja vastus oli tasokasta, 

SM-mitaleitakin rohmunneet Sami Lukka CdC:sta (hopea) ja Jarmo 

”Roppa” Pitkäkangas (pronssi) joutuivat nöyrtymään. 

 

17.02 Hämeenlinnan avoin duppelimestaruus 

Kilvoittelun tasoa kuvaa se. että kultamitalit matkasivat aina Sloveniaan 

asti. Eivät ne Ljubo Ziukovic ja Mitka Keber Räimeen joukkueita ihan 

pilkkanaan pitäneet, vaan punnersivat naamat totisina ja rimaa hipoen 

selvisivät alkusarjasta. 

Pekka ja Kunu komeasti pudotuspeleissä asti  5.-8. 

Karille ja Heikille iski saunavuoro huomattavasti aikaisemmin. 

 

17.03 Avoin kansallinen duppeli, Hämeenlinna 

Erityisen kovatasoisessa kisassa ja Hämeenlinnan hallin todella vaativilla 

alustoilla voiton korjasi pari Lindman - Jakonen. Pitkäksi venyneen kisan 

yllätyksen tekivät Pekka Kaihevaara ja Kunu Wallin. Hopea  

 Eikä se voittokaan tainnut olla kuin parin pisteen päässä! 

 

01.04 Loimaan hallikauden päätöskisa 

Loimaan omat hirmut korjasivat voiton. Pekka ja Kunu taistelivat 

urhoollisesti    A-sarjan 4.  

 

06.04 Tipukisat, Helsinki  

Heikki, Kunu ja Kari 

Ailahteleva päivä voittoa seurasi tappio ja kun sama vielä toistui, niin 

saldoksi jäi hyvä harjoitus vierintäkentille. 

 

19.05 Hyvinkään kevätduppeli 5 joukkuetta 

Kovatasoinen, mutta vähäväkinen turnaus pelattiin Paavolan koulun 

tuulen tuivertamalla kentällä. Yksinkertaisessa sarjassa ei löytynyt 

voittamatonta joukkuetta, vaan mitalit ratkaistiin pikkupisteillä. 

1. Kari Korkeamäki, Heikki Pirtinaho 

2. Pekka Kaihevaara, Kunu Wallin 

3. Tuukka ja Armas Hursti 

4. Risto Leino, Alpo Jussila 

5. Reijo Kytölä, Eero Lalu 
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Tilanne on tiukka ja kolistelu voi kostautua. Tuumaustauolla ovat Heikki, 

Tuukka ja Kari. Tämä peli meni Hursteille 13 -12. 

 

21.06 Juhannusfestivaalit, duppeli, Hämeenlinna 26 joukkuetta 

- kisa on suora cup-kilpailu eli häviöllä on aina ulkona pääpotista 

 

 Kunu ja Raimo tekivät joukkueena huiman parannuksen  

B-cupin pronssi 
Jokioisten Koetuksen joukkue Sirpa ja Reijo sinnittelivät hienosti 

B-cupissa. 

  

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Heikki ja Kari väänsivät aloituskierroksella loimaalaisia vastaan 2 tuntia 

ja 15 minuuttia. Kaiken lisäksi pelattiin, muista peleistä poiketen, 

avoimella kentällä. Voi sanoa ettei ole koskaan hävitty noin hyvällä 

pelillä. 

 

14.07 Mestari-Duppeli, Kotka 55-v 

Pekka Kaihevaara ja Gunnar Wallin  KULTA 

Pekka ja Kunu osoittivat, etteivät miehet ole sokeria vaan terästä. Sateesta 

ja sitä myöten vaikeasta kentästä huolimatta jyräsivät voitosta toiseen 

loppuun asti. 
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29.07 Hirviheitot, Loimaa 
Oli joku tunari mennyt pilaamaan Suomen parhaat petankkikentät 

kivituhkalla. Siinä sitä sitten heitettiin vesisateessa pehmeään mössöön. 

22 joukkueen kisassa taso oli Loimaan tyyliin kivenkova. 

Heikki ja Kari    A-cupin 5.-8. 

 Sirpa ja Kunu    B-cupin 3.-4. 

 

04.08 Waltikka-turnaus, Valkeakoski 

Loistavan alkusarjan jälkeen tuli vastaan Loimaan vintiöt. Erityisen 

tiukan väännön jälkeen tie kulki kohti pronssiottelua. Uuvuttavan pitkä 

päivä päättyi hienoiseen tappioon. 

Sirpa, Kari ja Heikki    A-sarjan 4. 
 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Viimeisen alkusarjapelin ja puolivälieräpelin välissä oli Räimeen 

joukkueella 3 tunnin ja 40 minuutin mittainen tauko. Minkäänlaista 

”ruokatuntia” ei kisoissa ollut. Olisi tuossa raossa hyvin ehtinyt käydä 

kotona syömässä ja saunomassa! 

 

06.08 Hämeenlinnan duppelimestaruus 

 Heikki Pirtinaho, Kari Korkeamäki  HOPEA 
Loistavan illan kruunaus jäi pientä vaille, vastustaja käytti törkeästi 

hyväkseen huonot valaistusolosuhteet, voitto Parolan miehille 10 - 13. 

Ennakkosuosikit oli tiputettu jo valoisaan aikaan! 

 

15.08 Hämeenlinnan singelimestaruus 

Räimeen pelaajat rynnistivät kaikki puolivälieriin, Heikki opetti 

toistamiseen CdC:n miehelle, että singelikisoissa pärjää älyllä paremmin 

kuin ammunnalla. 

Heikki Pirtinaho    KULTA 

Eero Lalu     4. 

Kunu Wallin    5.-8. 

Kari Korkeamäki    5.-8. 

 

18.08 I-duppeli, Kalvola 

Mukana oli 23 joukkuetta ja pelit pelattiin puhtaasti vierityskentillä. Sää 

oli upea, samoin Räimeen menestys. 

Eero ja Heikki    Pronssi 
Kari ja Kunu    6. 

Molemmat Räimeen joukkueet hävisivät voittajille 12 - 13 eli pienestä on 

petankkipeli kiinni! 
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12.08 XVII Järvenpää-duppeli 

Jo toistamiseen tuli Järvenpääläisten hopealautasiin Räimeen pelaajien 

nimet kun Heikki ja Kunu jyräsivät tämän arvostetun kansallisen kisan 

voittoon. Ja Järvenpään kisoista löytyy kyllä vastusta Kankkusta ja muita 

maajoukkuehirmuja myöten. 

Heikki Pirtinaho, Gunnar Wallin  KULTA 

 

Räimeen ja erityisesti Heikin menestys herätti ihmettelyä aina liiton 

petankkisivujen chatti-osastoa myöten. Eikä todellakaan syyttä suotta. 

 

15.09 VII Riemukaariduppeli, Järvelä 

Kari ja Heikki    KULTA 
Sateen ropistessa ja väliin auringon paisteessa pelkkiä voittoja ja kauden 

parasta nyyläyspeliä. Puhtaan alkusarjan, neljä voittoa, jälkeen vietiin 

isäntiä ensin suvereenisti välierässä ja lopuksi finaalissa 13 - 7. Peli vain 

parani isojen ottelujen alettua.   

  

  
 Riemukaariduppelin kiertopalkinto on siitä komeimmasta päästä. 

Isäntien mielestä palkinto taisi mennä väärille miehille, kun oma seura vei 

sijat 2. – 4. Syksyn viimeinen kisa veti naamat haikean totisiksi jopa 

voittajilta. Räimeen pelityyli oli valttia vaikealla kentällä! 
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 Sarjat: 
 

syksy 06- Ka-Ri-turnaus eli Karkkilan ja Riihimäen välinen duppelisarja.  

talvi 07  

 Räime II  Sirpa, Heikki ja Kari  KULTA 

 

 Räime III  Kunu, Pekka, Markku, Raimo PRONSSI 

 

Heikin ja Karin murskaava kevätkausi toi ylivoimaisen voiton. Pisteitä 

kertyi 30, 35 pelistä ja seuraavaan joukkueeseen tuli eroa peräti yhdeksän 

pistettä. III-joukkueen hopea jäi harmittavasti vain yhden pisteen päähän. 

Parin edellisen vuoden tapaan Räime hallitsi tapahtumia ja Karkkilalta 

löytyi vain yksi tasaisen varma joukkue, joka kiilasi tuohon 

joukkueidemme väliin. 

 

 
Kunu, Heikki, Kari, Markku ja Pekka Karkkilan sarjan päätösgaalassa. 

Kiertopalkinto pysyy Räimeen hallussa aina vuoteen 20??. 
 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Karille ja Heikille tuli peräti kuudentoista pelin voittoputki, joka katkesi 

vasta viimeisessä pelissä. Edellinen ennätys oli parilla Niemi-Saaristo, 

yksitoista voittoa. 
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syksy 06- Hämeenlinnan talvisarja 

talvi 07 Räime II osallistui uuteen sarjaan Hämeenlinnan hallilla. Joukkueessa 

pelasivat Heikki, Kunu, Kari ja Markku. Kovatasoinen sarja oli 

tiukkaakin tiukempi ja jopa vaativampi kuin kesäsarja. Mukana olivat 

kovat joukkueet myös Tampereelta ja Valkeakoskelta. 

Räimeelle tuloksena oli, (10 voittoa 14:sta pelistä) ehkä jopa 

”perinteinen” ja kesäsarjastakin tutuksi tullut  Hopea 
 

  

 Hämeenlinnan petankkiliiga 

 

B-sarja: 

kevät 9 voittoa 11:sta Leena, Sirpa, Eero ja Jarmo  1. 

syksy 13 voittoa 17:sta Leena, Sirpa, Eero ja Jarmo  1. 
08.09 Finaali  Leena, Sirpa, Eero   4. 

 

Runkosarjassa tuli upeat voitot sekä keväällä että syksyllä. 

Finaalissa tuli, kiivaan taistelun laannuttua, kunniakas neljäs tila. 

Eli joukkue kyllä ylitti itsensä ja täytti roimasti ennakko-odotukset sekä 

osoitti olevansa A-sarjan kynnyksellä. 

 

 
Leena, Sirpa ja Eero sinnittelevät koleassa syysilmassa. 

Loistavan runkosarjan jälkeen tuli finaaleissa hienoinen notkahdus. 

Kentät oli käännetty runkosarjan jälkeen, toi kyllä väriä ja vaikeusastetta 

peleihin. 
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 A-sarja: 

 

kevät 12 voittoa 15:sta Heikki, Kari ja Kunu   2. 

syksy 10 voittoa 14:sta Heikki, Kari, Kunu, Markku ja Taavi 2. 

08.09 Finaali   

Heikki, Kari ja Kunu    Pronssia 

  

Runkosarjassa Räime II oli koko kauden kärkisijoilla ja kevään 

voittoprosentti on kaikkien aikojen paras. Finaalin välierässä, koko sarjan 

voittanut, Paletti oli takavuosiensa kunnossa. Räimeelle niukka 1-2 

tappio. Pronssiottelussa Vanhan Nallen todella kokenut joukkue joutui 

nöyrtymään. Näin Räime II palasi mitaleille poikkeuksellisen välivuoden 

jälkeen. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Finaalien harjoittelun lomassa Kari täräytti snadin ammunnan, kuulalla 

suoraan ilmassa snadille, jalkamitalla noin 13,5 m! 
 

 

16.06 Hyvinkään kesäsarja  12 joukkuetta 

Heikki, Armas, Tuukka ja Tuomas (Leskinen) KULTA 

 Terhi Hyytiäinen, Katri ja Petri Meripaasi  HOPEA 

 Pekka Kaihevaara, Gunnar Wallin ja Raimo Monto PRONSSI 
  

Pohjankorven Räimeen II-joukkue (Leena ja Eero Lalu, Sirpa ja Kari 

Korkeamäki) lähti urhoollisesti puolustamaan mestaruutta edellisvuoden 

joukkueella. Puolivälierien huikeiden snadin tappoammuntojen jälkeen 

muut joukkueet rynnistivät ohi ja käteen jäi, hienon taistelun jälkeen, 

neljäs sija. Ja perinteisesti aurinko porotti täydeltä terältä koko päivän. 

 

11.08 Suomen toiseksi komein kiertopalkinto palasi samaa tietä takaisin 

Räimeen palkintokaappiin, kun 15. Karkkila– Riihimäki-ottelussa 

Riihimäki väänsi kuudennella kierroksella ratkaisevat pisteet. Riihimäen 

lopullinen voitto 16 -14. Jännitys säilyi hienosti viimeiselle kierrokselle 

asti. 
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 Kesän kohokohtiin kuului tietysti se perinteisin mittelö Karkkilaa vastaan. 

 Kuten kuvasta näkyy, niin porukkaa oli ilahduttavan paljon ja 

kiertopalkinto pysyi Riihimäen tukevissa käsissä. Hyvinkää antoi meille 

kiitettävästi taustatukea. 

 

Heikki ja Eero 5 voittoa, Jallu ja Armas sekä Pekka ja Kunu 4 

voittoa/pari. Leena, Taneli, Taavi ja Make hoitelivat oman osansa tyylillä. 

Sekapari Yrjö ja Kari diskvalifioitiin liiallisen urheilujuoman nauttimisen 

takia. 

 

Ystävyysottelut: 
 

06.11.06 Ystävyysottelu, Linnan Petanque – Martin Petanque 

Hämeenlinnan hallilla käydyn, mukavan ja yllättävän tasaisen, ottelun 

voitti Linnan Petanquistit 9 -7. Kisa ratkesi vasta illan viimeisen kuulan 

ampuneen Urpon onnistumiseen. Sirpa ja Hessu ottivat kolme voittoa. 

Mukana olivat myös parit Armas ja Pekka, Kunu ja Raimo sekä Risto ja 

Kari. 

 

14.04 Karkkilan hallikauden päätöskisa 

 Riihimäen ja Hyvinkään yhdistetty joukkue jyräsi Karkkilan tylysti 12 - 4. 

Make ja Kunu sekä Kari ja Heikki voittivat kaikki neljä ottelua, Taavi ja 

Armas voittivat kolme peliä, Risto ja Pekka ottivat myös voiton. 

 Päälle nautittiin hyvästä ruoasta ja kipakoista löylyistä. 
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13.10 Varkaus – Riihimäki 

Varkauden kahden kentän hallissa kolisteltiin niin kuulia kuin 

päälakeakin. Oli meinaan melkoisen matala kenttä toiselta reunalta. Vaan 

itse kentän pinta oli vaativa murskesorapinta jossa ei huonolla heitolla 

tosiaan tehnyt mitään. Ruokatauolla tilanne oli vielä 9 – 9, sen jälkeen 

Varkauden Kanuunat tykittivät 18 – 12 voiton. Pistelasku ja joukkueiden 

kokoamissysteemit olivat savolaisen omaperäisiä, mutta mielenkiintoisia. 

Itse ottelut menivät Varkaudelle 6 – 4. Päälle isännät tarjosivat hyvät 

ruuat ja saunat oheistoimintoineen. Hienolla reissulla olivat mukana 

Sirpa, Kari, Veikko, Heikki, Kunu sekä Pekka Hyvinkään edustajana. 

Varkauden virallinen seuranimi on komeasti ”Savo-Karjalan Petanque-

seura Kanuunat” ja pelaa myös I-divisioonassa. 

 

SM-kisat ja -sarjat 
 

Yleinen I-divisioona, Helsinki ja Kouvola 

09.06 ja Heikki, Eero, Kunu ja Kari heittivät Martin Petanquen joukkueena. 

21.07 Runkosarjassa 6 voittoa 11 joukkueen sarjassa ja sijoitus 2. – 7. Loimaa 

oli vertailun jälkeen toinen SM-karsintoihin päässyt. Parhaassa 

pelissämme Loimaata kylvetettiin 13 - 7. Tulos osoittaa, ettei SM-sarja 

ole kuin kukon askeleen päässä. 

 

 
Totinen ilme on uusien pelipaitojen myötä poistunut. Vaan tarkkana pitää 

olla. Ykkösdivarissa ei enää saa mitään ilmaiseksi ja Kouvolassa oli kyllä 

hirmuisen vaikea pelialusta, murskepintainen parkkipaikka. 
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Yleinen II-divisioona 

MAP II:ssa pelasivat Armas Hursti, Pekka Kaihevaara, Alpo Jussila ja 

Raimo Monto sekä MAP III:ssa Juuso Hyytiäinen, Ari Hakala ja Heikki 

Velin. MAP III oli 12 joukkueen sarjassa 8. viidellä voitolla ja MAP II oli 

10. kolmella voitolla. Kohtuullisen hyvä tulos, pienellä harjoittelulla ja 

tiukalla ottelutahdilla.. 

 

24 - 25.08 Yli 55-vuotiaiden SM-duppeli 

 Eero ja Heikki    4. 

 Kaikkien aikojen paras saavutus Räimeen pelaajille SM-tasolla. 

 Eikä se mitalikaan jäänyt kuin parin millimetrin päähän 

 Kunu ja Pekka    9. 
täydensivät hienoa menestystä B-cupin voitolla. 

 

 Raimo ja Armas olivat myös mukana taiston tuoksinassa. 

 

01.09 Seura-SM (trippeli + 2*duppeli/joukkue) 

Eero, Petri ja Justus heittivät Martin Petanquen trippelijoukkueena. 

Duppeleissa Pekka ja Kunu sekä Raimo ja Armas  

Tuloksena, kuten edellisenäkin vuonna, 14. sija (26 joukkuetta). 

Rajusti uusiutunut joukkue näytti iskukykynsä eli pelaajamateriaalia ja 

tasoa Hyvinkään - Riihimäen alueelta kyllä löytyy. 

 

12.10 Suomi – Ruotsi, yli 55-vuotiaat Pasilan hallilla 

Armas ja Kunu, todelliset ”ruotsintappajat” voittivat kaikki viisi 

otteluaan. Ja kun muutkin onnistuivat, niin Ruotsi sai oikein isän kädestä. 

Lopputulos Suomelle peräti 31 – 4. 

 

 Vuoden tulokaspelaaja: Fabio Farizo Santana 
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Fabio, Espanjan paras pesäpalloilija, yrittää horjuttaa Räimeen 

kaksinkertaisen singelimestarin itseluottamusta. Tällä kertaa vielä 

tuloksetta. Leena kannustaa taustalla. 

  

 Kauden aikana saatiin ilahduttavan paljon uusia heittäjiä. 

Veikko Kosunen muutti Riihimäelle, osallistui aktiivisesti Räimeen 

kisoihin ja järjesti ansiokkaasti Varkauden matkan. 

Susanna Hämäläinen ja Aki Kiviniemi kehittyivät kesän aikana 

varteenotettaviksi haastajiksi tulevalle kaudelle. 

Reijo Kytölä antoi aikoinaan Räimeelle kyytiä Karkkilan joukkueessa. 

Taitava heittäjä, jolta eivät myöskään jutut ja anekdootit lopu. 

Ismo Voutilainen ja Juha Kankus, vuosikaudet Hämeenlinnan liigassa 

heittäneet asuvat myös Riihimäellä ja tulivat mukaan harjoitusrinkiin 

toteamaan paikallisten taidot. 

Nuorta intoa ja taitoa edustavat Teppo Moilanen ja Teemu Jormalainen 

Hyvinkäältä, kuten myös jo aiemminkin heittäneet Justus Hyytiäinen ja 

Matias Hyytiäinen. Nuorisoketjun kehitysvauhti on sitä luokkaa, että 

”papoilla” on ensi kesänä hikinen urakka pysyä poikien edellä. 

Mikko Laine on kovan luokan pelaaja, joka on edustanut helsinkiläistä 

Bitankkia. Mikko on hyvä taktikko ja joukkuepelaaja. 

 

 Ei tässä ihan kaikkia kisoja ole varmaan edes tullut mainituksi. 

 Ja osallistujissakin saattaa taas olla virheitä. 
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KAUSI 2008 
 

JATKUUKO MITALISADE VAI TULEEKO 

LUNTA TUPAAN? 
 

 
 Eero ja Veikko ottavat mittaa toisistaan Räimeen singelikisoissa. 

Taustalla Korkeamäen perheen ykköspelaaja ilottelee Hannun 

kustannuksella. 

  

 Ka-Ri-turnaus 2007-2008 
 

Duppeli-sarja Karkkilan Urheilijoiden joukkueita vastaan alkoi 

lokakuussa. Joukkueet kohtaavat toisensa viisi kertaa eli pelejä piisaa aina 

kevään koittoon asti. Räime asetti sarjaan kaksi joukkuetta ja Hyvinkää 

yhden. Joka toinen lauantai tarvitaan riviin kuusi pelaajaa, joten rohkeasti 

vaan mukaan! Joukkueiden kapteeneina toimivat Heikki, Kunu ja Armas. 

 

Halli-illat 
 

 Siirtyvät, oman hallin menetyksen johdosta, toistaiseksi Hämeenlinnaan. 

Syksyn osallistumismaksun on Martin Petanque maksanut ja kuljetukset 

hoidetaan kimppakyydeillä. Käy tutustumassa kenttään, olosuhteet ovat 

ehkä Suomen parhaat. 

Syksyllä on myös seuraottelu Linnan Petanque – Martin Petanque. 
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Sunnuntaina 25.11 on hallilla kansallinen trippelikisa, osallistuminen 

edellyttänee pelaajalisenssiä. 

 

Hämeenlinnan Talviliiga 
 

Käynnistyy tammikuussa 2008. Joukkuemäärä on rajattu. Ehlä sinne 

kuitenkin mahtuisi myös toinen joukkue Riihimäen – Hyvinkään alueelta. 

Räime II:n rajuna tavoitteena on sarjan voitto! 

 

Hämeenlinnan Liiga 
 

Alkaa perinteisesti toukokuussa 2008. Räime osallistuu sarjaan kuudetta 

kertaa. Kesän isoja kysymyksiä tulevat olemaan: 

Ottaako Räime II kultaa? 

Nouseeko Räime III A-sarjaan? 

Löytyykö halukkaita Räimeen IV-joukkueeseen? 

Uskaltautuuko Hyvinkää mukaan? 

 

 
Räimeen aseet tulevalle kaudelle ovat peli-ilon säilyttäminen, 

joukkuehengen parantaminen, onnistumisen elämykset sekä pelikaverin 

kannustaminen. Ulkoinen ilmekin on jo muuttunut. Vuoden 2008 

pelipaitojen mannekiineina ovat Heikki Pirtinaho, Eero Lalu ja, paidat 

ideoinut ja toteuttanut, Kunu Wallin. 
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Räimeen perinteiset tapahtumat 
 

Perhospuistossa pelataan taas maanantaisin kovalla ja vaativalla kentällä. 

 

Perjantai-illat pyhitetään perinteisesti Patastenmäen kentälle. 

Hiekkakenttä, tasaiset pelit ja letkeä tunnelma ovat petankin suola. 

Toivottavasti ensi kesänä saadaan aikaiseksi ammuntarata ja myös 

Armaksen kenttäennätys rikotuksi. 

 

Pohjankorven Räimeen IV duppelikisa toukokuussa, III Räime Open 

kesäkuussa ja Riihimäen singelimestaruus heinäkuussa. Vievätkö Kunu ja 

Make taas kaiken? Kisojen vetovastuu on edellisvuoden voittajilla. 

 

Kaupunkiottelu Karkkilaa vastaan touko-kesäkuussa ja virallinen, 16. 

kiertopalkinto-ottelu heinä-elokuussa Riihimäellä. 

 

Martin Petanquen toiminta: 
 

I-divisioonassa kovana tavoitteena on pääsy SM-sarjan karsintoihin. 

Joukkueen rungon muodostanevat Räimeen heittäjät. 

 

II-divisioonaan kootaan kaksi joukkuetta, jos vain halukkaita löytyy. 

Myös II-divarissa pelaaminen edellyttää pelaajalisenssiä.. 

 

Toukokuussa Hyvinkään Kevätduppeli. Vetovastuu ja kentän valinta ovat 

Heikillä ja Karilla. 

 

Hyvinkään perinteinen kesäsarja järjestetään kesäkuussa yksipäiväisenä. 

Suotavaa olisi, että Riihimäeltäkin lähtisi mukaan useita joukkueita. 

Pienellä onnella voi kokematonkin joukkue voittaa koko kisan! 

 

Harjoitusillat jatkuvat keskiviikkoisin Aseman koulun kentällä. 

 

Löytyykö vapaaehtoisia vetäjiä Hyvinkään singelimestaruuskisojen 

järjestelyihin? 

 

Syksyllä saatetaan ottaa uusintaottelu Varkauden Kanuunoita vastaan? 

 

Jos ja kun tuossa ei ollut riittävästi tapahtumia, niin petankkikisojen 

allakka löytyy netistä: www.petankki.fi. 
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Kauden 2008 tuleva yllättäjä (?) on heittämässä salaisella 

harjoituskentällä. Tiedätkö missä kenttä sijaitsee? 

 

Arkistoja pöyhi ja tulevaa arvuutteli 

 

Kari Korkeamäki 

kari.korkeamaki@skv.fi 

0400- 810 487, 045 – 1121 635 

 

 

 

mailto:kari.korkeamaki@skv.fi

