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Räimeen kisat: 

 

 
Petanquen sosiaalinen ulottuvuus! Pelien tauolla on Kunu lohkaissut 

yhden mehevistä jutuistaan Taavin, Maken ja Leenan ratoksi. 

 

8.6 IV Duppeli 

Viisi joukkuetta uskaltautui mukaan kisaan Patastenmäen sora-areenalle. 

Sirpan ja Karin hopeaputki päättyi näyttävästi viiden voitokkaan pelin 

siivittämänä. J.Ensio Räty ampujanaan Pasi yllättivät muut 

ennakkosuosikit, vaikka Jallulla oli heittokäsi kantositeessä. Totinen 

taisto käytiin myös muista sijoista. 

Räimeen kehittyneimmän pelaajan pokaalin pokkasi Jatso Pitkämäki. 

1. Sirpa Korkeamäki, Kari Korkeamäki 

2. Jarmo Räty, Pasi Karvola 

3. Armas Hursti, Mikko Koskimäki  

4. Gunnar Wallin, Taavi Pitkämäki 

5. Jatso Pitkämäki, Taneli Pitkämäki 

 

13.7 Singeli  

Hieno sää suosi, jälleen kerran, todella perinteistä Riihimäen 

singelimestaruuskisaa. Osanottajamäärä oli noussut kolmeentoista, tosin 

mukana oli tällä kertaa vain kansallisen tason ”huippuja”! Mies viime 

vuosituhannelta palasi voittokantaan finaalissa, jonka taso nousi, loppua 

kohden, henkeä salpaavan laadukkaaksi. Asetukset vierivät kukkapurkin 

kokoiselle alueelle ja ohi ei ammuttu. 
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Eräänlaisia ennätyksiä: 

1. Kari Korkeamäki  1999 Heikki Pirtinaho 

2. Heikki Pirtinaho  2000 Markku Valve   

3. Gunnar Wallin  2001 Markku Valve   

4. Hannu Koskinen  2002 Markku Valve 

5. Sirpa Korkeamäki  2003 Heikki Pirtinaho 

6. Raimo Monto  2004 Heikki Pirtinaho 

7. Mikko Koskimäki  2005 Tuomas Leskinen 

8. Markku Hurri  2006 Gunnar Wallin 

  B-cupin voitti Eero Lalu 2007 Gunnar Wallin 

    2008 Kari Korkeamäki 

Kolmen voiton putki on työn ja tuskan 

takana. Paineita Markun haastajille! 

7.9 III Räime Open 11 heittäjää 

”Sama kaiku on askelten”. Karin asetusten taso Perhospuiston karulla 

sannalla pysyi kovana koko kisan ajan. Näin Räime Openin voittajaksi 

tuli taas uusi nimi. Kunu otti, hallitsevan mestarin arvokkuudella, hopeaa 

ja ensimmäisen Räime Openin voittaja Heikki pronssia. Risto Leino oli 

hyvässä vireessä, A-lohkon voiton jälkeen pieni hiipuminen tuotti 

neljännen sijan. 

1. Kari Korkeamäki  2. Gunnar Wallin 

3. Heikki Pirtinaho  4. Risto Leino 

B-cupin voitti Eero Lalu ja C-cupin taitavin oli Ismo Voutilainen. 

  
Sirpa ja Kari dominoivat kesän 2008 kisoja Riihimäellä. Tuomarina 

toiminut, raudankova asettaja, Markku Valve onnittelee toista kaltaistaan. 

Karin ilme on kysyvä, eikö näitä pyttyjä pitänyt olla kaksin kappalein? 
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Yksittäiset kisat: 
     

7.2 Hämeenlinnan hallin singelimestaruus 19 heittäjää 

Heikki Pirtinaho puolusti urhoollisesti mestaruuttaan. LP:n, paremmin 

asettajana tunnettu, Jarmo Lahti tuli puun takaa ohi.  Hopea 

Muut kisan ennakkosuosikit Heikki oli raivannut jo aiemmin tieltään. 

Rajusta alkusarjojen aikarajoituksista huolimatta kisa kesti puolille öin. 

Kari Korkeamäki oli omalla tasollaan  5.-8. 

 

1.3 Hämeenlinnan hallin duppelimestaruus  5 seuran pelaajia 

Kunu ja Urpo (LIN) komeasti finaalissa, urhoollinen taistelu Linnan 

ykköstykkejä vastaan ei aivan riittänyt  HOPEA 

Heikki ja Kari välierässä, samoja ykköstykkejä vastaan, harmittavan 

niukka 12 - 13 tappio.    PRONSSI 

 

12.4 Hämeenlinnan hallin trippelimestaruus 12 joukkuetta 

Räime II voitti alkusarjassa jopa Arto Stenbergin luotsaaman Porin 

joukkueen. Äärimmäisen tasaisessa alkusarjassa ei edes se riittänyt A-

cupiin. Lopputuloksena oli 7. sija joukkueella Heikki, Pekka ja Kari. 

 

5.12.07 Hämeenlinnan pikkujoulutrippeli 

Räimeen edustajat eivät, arvotussa, kisassa tonttuilleet, vaan marssivat 

kaikki loppuotteluun. Kari kavereineen oli onnekkaampi, äärimmäisen 

pienellä erolla 13 – 12, Sirpan ja Kunun joukkuetta. Ilta oli taidollisesti 

molemmilta joukkueilta kauden parhaita näytöksiä. 

 

11/2007 Hämeenlinnan kinkkukisa  13 pelaajaa 

Heikki Pirtinaho hoiteli kolmiosaisessa kisassa kinkut parempaan 

talteen. Koko Hämeenlinnan seudun muu kärkikaarti jäi nuolemaan 

näppejään. 

 

27.1 Synttäritrippeli, Hämeenlinna 

Kovatasoisessa kisassa ja Hämeenlinnan hallin todella vaativilla alustoilla 

voiton korjasivat Loimaan hirmut. Räimeen joukkueessa pelasi Heikin ja 

Kunun lisäksi, vierailevana tähtenä, Urpo Vinnari LP:sta. 

 

9.3 50-vuotiaiden duppeli, Loimaa 

Taas voitiin todeta, että ”veteraanien” kisat ovat varmasti yleisen tason 

veroisia. Pekka ja Heikki venyivät tasokkaassa kisassa A-cup 5.-8. 

Kunu oli H-linnan Urpon kanssa B-cupin voittajia. 
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21.3 Tipukisat, Helsinki  

Heikki, Pekka ja Kari 

Myllypuron hallin vierityskentät tekivät, jälleen kerran, tepposet ja 

sijoitus oli tavanomaisen vaatimaton. 

 

3.5 Hyvinkään II kevätduppeli  11 joukkuetta 

Hyvinkään jäähallin kivikovalla parkkipaikalla pelattiin pitkälle 

illansuuhun asti. Hurstin klaani, isoihin peleihin ilmestyneine  

erityisavustajineen, pamautti 13-10 voiton hallitsevista mestareista. 

Myös vanhojen tekijämiesten pronssiottelussa mitalit jäivät Hyvinkäälle. 

Joukkueita oli mukana myös Karkkilasta ja Lahdesta. 

1. Armas Hursti, Tuukka Hursti, Pertti Kuusela 

2. Kari Korkeamäki, Heikki Pirtinaho 

3. Petri Tolonen, Tuomas Autio 

4. Risto Leino, Kunu Wallin 

B-cup: 2. Pekka Kaihevaara ja Raimo Monto. 

 

  
Armasta ja Tuukkaa hymyilyttää Kevätduppelin hieno menestys ja 

riihimäkeläisten suistaminen valtaistuimelta. Eikä tunnu pokka pitävän 

myöskään B-sarjan karkkilalaisilla voittajilla Ahdilla ja Pertillä. 

 

17.5 Aulanko-trippeli  

Pekka, Eero ja Heikki edustivat Räimettä. Palkintopallille asti ei 

vaivauduttu. 
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17.5 Pekka Vihtalahden muistoturnaus, Pori 10 joukkuetta 

Kunu, parinaan Vinnarin Urpo, venyivät tässä veteraanisarjan 

rankingduppelissa komeasti mitaleille.  Pronssi 

 Kotijoukkueen karaistuneet sarjajyrät napsivat kirkkaimmat mitalit. 

 

18.5 Kalvolan Iskun singeli  16 pelaajaa 

 Kunu Wallin täydensi loistavan viikonloppunsa heti seuraavana päivänä. 

 Kalvolan ja Valkeakosken pelaajat eivät paremmalleen mitään voineet. 

 Ammunta osuu ja asetus on hallinnassa, niin tuloksena on KULTA. 

 

5.7 IX Pitsiturnaus, duppeli, Rauma  29 joukkuetta 

Sirpa ja Kari tekivät uuden aluevaltauksen Länsirannikolta. Voitetun 

alkulohkon jälkeen tuli A-cupissa sija 9. – 16. Totuttuun tyyliin, Länsi-

Suomen kisoissa, Lindmanin Sepon joukkue Loimaalta voitti. Sää oli 

helteinen ja pelialue paras Suomessa nähty. 

 

26.7 Hirviheitot, Loimaa  18 joukkuetta 

Räimeelle voitto Loimaan Hirviheitoissa! Tässä kisassa taso on aina niin 

kova, että B-cupin voittokin on varmasti maininnan arvoinen saavutus! 

Heikki ja Eero    B-cupin 1. 

  

28.9 Hämeenlinnan trippelimestaruus 7 joukkuetta 

Kauden viimeinen ulkokoitos oli Soraharjun tuulen tuivertamalla kentällä, 

jossa varisseiden lehtien vaellus halki kentän loi epätodellisen tunnun 

alustan ”liikkuessa” heiton edellä. Sirpan hallittujen asetusten ja Heikin 

tarkkojen ammuntojen siivittämänä Räime II nousi mukaan 

voittotaisteluun, kolmantena lenkkinä hääräsi Kari. Riihimäelle 

muuttaneen Sami Lukan joukkue oli ylittämätön este ja ansaitsi 

kultamitalit. ”Ropan” joukkue kaatui selkeästi välierässä (Harvinaista 

herkkua!) Räime II:lle    HOPEAA  

 

16.8 I-duppeli, Kalvola 

Mukana oli parisenkymmentä joukkuetta ja pelit pelattiin puhtaasti 

vierityskentillä. Sää oli sateinen ja taso ehkä hivenen edellisvuotta 

pehmeämpi, samoin Räimeen menestys. 

Eero ja Heikki    5. 

Sirpa ja Kari hyytyivät jo alkusarjaan. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Heikki Pirtinaho ampui snadin ulos kentältä neljässä perättäisessä 

heittokierroksessa! 

 

 



 7 

30.8 XVIII Järvenpää-duppeli  13 joukkuetta  

Kesää 2008 leimasi onnettomasti tehdyt kilpailukalenterit. Edellisvuoden 

voittajat, Heikki ja Kunu, hääräsivät Hämeenlinnan finaaleissa. Räime II 

oli kuitenkin perinteisesti paikalla ja Sirpan hienojen asetusten myötä 

seuloontui parhaaseen A-sarjaan. Kisoissa käytettiin, kokeilemisen 

arvoista, ns. sveitsiläistä systeemiä. 

Sirpa ja Kari Korkeamäki   6. sija 

 

 VIII Riemukaariduppeli, Järvelä 11 joukkuetta 

Kari ja Heikki lähtivät puolustamaan edellisvuoden voittoa. Kisan taso oli 

todella kova, Suomen mestareita löytyi lähes joka joukkueesta. 12 - 13 

tappio parille Jakonen - Kouvonen heti ensimmäisessä ottelussa tiesi 

mahdollisuuksien menettämistä timantin kovassa lohkossa 

  

  
Karkkilan päätöskisassa tasattiin pisteet toverillisesti: Reijo, Heikki, 

Armas ja Raimo arvuuttelevat Yrjön heiton tulosta kevätauringon 

helottaessa jo pihalla. 

 

 Sarjat: 
 

syksy 07- Ka-Ri-turnaus eli Karkkilan ja Riihimäen välinen duppelisarja.  

talvi 08 Räime II  Heikki, Kari ja Juha Kankus KULTA 

Räime III Kunu, Pekka, Reijo Kytölä ja Veikko Kosunen PRONSSI 
 Martin Petanque Armas, Raimo ja Risto  5. 
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Sarjan alku oli sähläämistä ja väärissä joukkueissa itseään vastaan 

pelaamista. 1. kierroksen tuloksilla heitettiinkin vesilintua. 

Oli tulla homma omaan nilkkaan, Karkkilan paras joukkue, Pentti 

Heikkonen ja Veikko Nyqvist, johti aina viimeiseen peliin asti. Siinä 

vanhat konkarit Pekka ja Veikko venyivät ”varmasta” 3-12 

tappioasemasta voittoon. Uusintaottelussa voitosta Räime II ei antanut 

armoa järkytetyille karkkilalaisille, kultaa pistein 13-9. 

 

Palkintona hienosta kamppailusta ojennettiin Räime III:lle pronssit. 

Uudet tulokkaamme Hyvinkään suunnasta hyytyivät lopussa mitaleilta 

kaikkien aikojen ehdottomasti tasaisimmassa sarjassa. 

28 kierroksen jälkeen oli seitsemän joukkuetta viiden pisteen sisällä! 

 

 
Totisia miehiä on palkintojen jaossa. Kiertopalkinto seuraa Heikkiä ja 

Karia kuin hai laivaa. Karkkilan miehiä mietityttää se yksi vaivainen 

Räime III:lta saamatta jäänyt piste, jolla pytty olisi palannut Karkkilan 

palkintokaappiin. 
 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

9.2. Heikki Pirtinaho täräytti yhdellä ammunnalla neljä, eri puolilla 

snadia ollutta, vastustajan kuulaa pois. Kuulien välimatkat olivat 

jotakuinkin puolen metrin luokkaa. 

20.10. Rappari-Risto ja Harri johdossa 0-2. Seuraavan kierroksen jälkeen 

Karilla ja Heikillä kuusi kuulaa elossa, vastustajalla ei yhtään. Hyvää 

ampujaa vastaan ei kannata jättää peliä edes parin kuulan varaan! 
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talvi 08 Hämeenlinnan talvisarja  14 joukkuetta 

 Räime II osallistui, kullan kiilto silmissä, talvisarjaan Hämeenlinnan 

hallilla. Joukkueessa pelasivat Heikki, Kunu ja Kari. Kovatasoinen sarja 

oli äärimmäisen tiukka, jopa vaativampi kuin kesäsarja. Mukana olivat 

jälleen kovat joukkueet Kalvolasta, Tampereelta ja Valkeakoskelta. 

Räimeelle tuloksena oli taas kerran ”perinteinen”  Hopea 

Mitalin väri ratkesi keskinäisen pelin, ”Roosaa” vastaan, perusteella. 

Räimeelle tuli sarjassa 10 voittoa 13 pelistä, kova sarja, hieno tulos. 

  

  
Räime II myhäilee voitettuaan taas yhden talvisarjan pelin. Sarjasta tuli 

kaulaan hopeamitalit, itse asiassa ei Räime ole Hämeenlinnan sarjoissa 

näin lähelle kultaa päässyt koskaan. Kunu ja Hessu tykistönä ja Kari 

asettajana. 

 

Hämeenlinnan petankkiliiga 

B-sarja: 

kevät Räime III: 13 voittoa 15:sta Leena, Sirpa ja Kari  1. 
Räime IV: 7 voittoa 15:sta  Jarmo, Kimmo Tuovinen, Mikko, 

Risto ja Veikko  12. 

syksy Räime IV: 10 voittoa 15:sta Raimo, Kimmo, Mikko ja Risto  4. 
30.8 Finaali  Kimmo, Mikko ja Risto Pronssi 
 

Kevään runkosarjassa Räime III oli murskaavan ylivoimainen ja nousi 

syksyksi A-sarjaan. Räime IV tuli mukaan uutena joukkueena ja oli 
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kevätkierroksen hivenen ailahtelevainen. Voitti kuitenkin jopa Räime 

III:n. Syksyllä IV-joukkue puolusti hienosti Räimeen mainetta ja nousi 

finaaleihin. Räimeen historian toinen B-sarjan pronssi oli komeana 

tuloksena nousujohtoisesta kaudesta. Kaiken järjen mukaan Räimeellä on 

ensi kaudella A-sarjassa kolme joukkuetta! 

 

 
Räimeen edustusjoukkueesta Pekka näyttää mallia A-sarjan asetusten 

tasosta. Heikki ja Eero ovat iskuvalmiina! Kesän aikana oli taas 

harvinainen poikkeus, jos Räime II pelin hävisi! 

 

 A-sarja: 

kevät Räime II 12 voittoa 15:sta Heikki, Eero ja Pekka 1. 

 

syksy Räime II 11 voittoa 15:sta Heikki, Eero, Pekka ja Armas 2. 

 Räime III 6 voittoa 15:sta Leena, Sirpa, Kari, Hannu ja Taavi 10. 

 

30.8 Finaalit 

 A-sarja   

Räime II   Heikki, Armas ja Pekka 4. 

 

Räime II jatkoi syksyllä jyräämistä tuttuun tapaan ja selvitti tiensä 

helposti finaaleihin, tosin runkosarjan voitto lipsahti, kesken syyskauden 

uudistuneelta joukkueelta, makeampiin suihin. Kuuden joukkueen 

finaaleissa odottavan aika on pitkä ja taisi päästä kipsi iskemään. 

Päivän laihana saaliina oli, silti kunnioitettava saavutus, 4. sija. 
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A-sarjan voittajiksi palasivat Rotevat Kalvolasta ja hopeaa saaneessa, ja 

runkosarjan voittaneessa, joukkueessa pelasi myös Gunnar Wallin. 

Tuntuu tuo kultamitali karttavan tehokkaasti meidän seudun heittäjiä! 

 

Räime III lähti puolustamaan upouutta sarjapaikkaansa ja sijoittui 

vakuuttavasti keskikastiin. Naisten hienojen asetusten edessä helisivät 

kovatkin joukkueet. Voitto jopa hutiloineista runkosarjan ykkösistä. 

 

16.6 Hyvinkään kesäsarja  12 joukkuetta 

Heikki, Armas, Tuukka   KULTA 

 Tuomas Autio, Petri Tolonen, Matti Tilaeus HOPEA 

 Reijo ja Janne Tervalahti, Heikki Velin   PRONSSI 
 

Hurstin klaanin kasaama Petroskoin sankarit jyräsivät viime vuoden 

tapaan mestareiksi, häviämättä yhtään ottelua kahteen vuoteen. 

Kaunista säätä ja hyvätasoista kisaa häiritsi liiaksi eräiden joukkueiden 

kohtuuton etanolilla läträäminen. 
 

Pohjankorven Räimeen II-joukkue (Leena ja Eero sekä Kari) hyytyi tänä 

vuonna B-sarjan pronssille. Sijalle astunut Räimeen IV-joukkue (Hannu 

Koskinen, Risto Leino ja vierailevana tähtenä Allan Degerstedt) rynnisti 

mitalipeleihin. Kovan taistelun tuloksena oli kunniakas neljäs sija. 

 

9.8 Suomen toiseksi komein kiertopalkinto pysyi Riihimäellä  
16. Riihimäki – Karkkila ottelussa Riihimäki oli, kotikentästä 

huolimatta, todella lujilla. Neljän kierroksen ja kuudentoista pelin jälkeen 

tilanne tasan 8 – 8, voitto meille ratkesi pikkupisteillä. Vieraskoreina 

isäntinä annoimme tasoitusta ja pelasimme vaihtelevilla 

trippelijoukkueilla vierailijoiden duppeleita vastaan. 

 

Riihimäen ykkösjoukkue (Kunu, Mikko ja Hannu) oli parhaassa vedossa 

kolmella voitolla. Mukana olivat myös Armas, Taneli, Jarmo, Eero, 

Leena, Heikki, Kari, Sirpa, Veikko, Pasi ja Markuista Valve. Taitaa olla 

meidän puolelta kaikkien aikojen suurin osallistujamäärä. 
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 Sirpa, Veikko ja Heikki tuumaavat taktisesti parasta heittoa. Tälläkin 

kertaa LP voitti sen yhden vaivaisen heiton erolla! Olosuhteet 

Hämeenlinnan hallilla ovat loistavat, ehkä valoa saisi olla himpun verran 

enemmän? 

  

Ystävyysottelut: 
 

19.1 Ystävyysottelu, Linnan Petanque – Martin Petanque 

Hämeenlinnan hallilla käydyn tasaisen väännön voitti Linnan Petanquistit 

ja taas vain yhden vaivaisen pelin erolla 12 – 13. ”Poika” jäi Pullerin 

hallille paikallisten naisten ansiosta!  

Myös Sirpan, Veikon ja Heikin joukkue teki komeaa jälkeä neljällä 

voitolla! Kunu, Pekka ja Raimo sekä Armas, Kari ja Risto kolme voittoa. 

Mukana hääräsivät myös Hyytiäisten joukkue Juha, Justus ja Matias sekä 

Petri Meripaasi ja Mikko Laine. 

 

29.3 Karkkilan hallikauden päätöskisa 

Riihimäen ja Hyvinkään yhdistetty joukkue, vahvennettuna yhdellä 

Karkkilan kolmikolla, väänsi tiukan ottelun Karkkilaa vastaan. 

Tasaisen kauden loppuhuipennuskin päättyi tasan 6 – 6. Heikki, Armas ja 

Raimo voittivat kaksi peliä, Kunu, Pekka ja Risto yhden pelin ja Kari, 

Hannu ja Veikko jyrättiin nollille. 

Päälle nautittiin hyvästä ruoasta ja jaettiin Talvisarjan pokaalit. 
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26.4 Riihimäki - Varkaus 
”Savo-Karjalan Petanque-seura Kanuunat” Varkaudesta olivat Räimeen 

vieraana helteisenä kevätlauantaina. Pelit kisattiin Lempivaaran 

hiekkateillä todella vaativissa olosuhteissa. Varkaus nitisti Räimeen 

päänahat numeroin 13 – 13 (ota näistä savolaisten systeemeistä selvää?). 

Päivän kajahtavimman ammunnan teki Kunu ampumalla Kosusen Veikon 

kuulan hajalle. Innokkaimmat jatkoivat mukavaa urheilutapahtumaa 

petankkihenkisellä illanvietolla. 

Kuulia sijoittelivat Kari, Heikki, Kunu, Pekka, Raimo, Risto ja 

Varkauden tukena myös Veikko ja Jarmo. 

 

SM-kisat ja -sarjat 
 

Etelän alueen II-divisioona 

MAP:ssa pelasivat Armas Hursti, Pekka Kaihevaara ja Raimo Monto. 

Ennen viimeistä kierrosta MAP oli vahvasti menossa nousukarsintoihin. 

Viimeisen kierroksen tappiot pudottivat joukkueen lopulta neljänneksi. 

4 voittoa 7 pelistä eli yhtä voittoa puuttui nousukarsinnoista. 

 

Yleinen I-divisioona, Tampere ja Järvenpää 

7.6 ja Heikki, Eero ja Kari heittivät Martin Petanquen joukkueena. 

19.7 Runkosarjassa 4 voittoa 11 joukkueen sarjassa ja sijoitus 10. 12-13 häviö 

Varkaudelle sinetöi matkan putoamiskarsintoihin. Kotkan I-joukkueesta 

tuli voitto MAP:n divisioonauran upeimmalla pelillä. Muuten joukkue 

herpaantui ratkaisuhetkillä ja voitot valuivat käsistä. 

 

2.8 Karsinnat, Mynämäki 

Karsinnoissa enemmän aikaa tuhraantui odotteluun kuin pelaamiseen. Jo 

vain ote kirpoaa kun vastustaja on pelannut eteen viisi tuntia ja itse olet 

norkoillut parempia katselemassa hyvältä matkaa kolmatta tuntia. 

Kuopion savolaiset ne nyt karvaan kalkin juottivat. Pelit 1-2 ja se siitä 

sarjapaikasta. Eeron asetuksista ei homma ollut kiinni, ampuivat vaan 

meitä hivenen paremmin. 
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SM-sarjojen ja divarin pelejä Tampereella 7.6. Noin 50 joukkuetta 

kisailemassa paikasta auringossa, joka tällä kertaa paistoi tasapuolisesti 

kaikille. Arvokasta kokemusta MAP:n joukkueelle. 

 

7.7 Yli 55-vuotiaiden SM-duppeli, Helsinki 

Eero ja Heikki sekä Kunu ja Pekka pääsivät Kaisaniemen vierityskentillä 

jatkopouleeseen, mutta sen jälkeen tie nousi pystyyn. Kisoissa käytettiin 

naurettavaa ja älyttömän lyhyttä aikarajoitusta, jolla ei ole mitään 

tekemistä petankin kanssa. On ihme pelleilyä Suomen merkittävimmässä 

petanquetapahtumassa.  

    

10.7 Yli 55-vuotiaiden SM-singeli, Helsinki 
Heikki ja Kunu lähtivät rohkeasti mukaan myös singeliin. Ei ollut 

Kaisaniemen maineikas pesäpallokenttä Räimeen miehille mallattu. 

Rullauskentillä voitot vierivät Loimaan Leiskun suuntaan.  

  

31.5 Ähtärin mökkimestarit 2008 

Aune ja Pekka Kaihevaara. 

Muita mitalisteja: Raija ja Heikki Pirtinaho, Raimo Monto, Sirpa ja Kari 

Korkeamäki. 
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 Vuoden uudet pelaajat: 

  

  
Mikko Koskimäki oli uusista pelaajista aktiivisimpana mukana lähes 

kaikissa kisoissa. Räimeen duppelissa Armaksen kanssa pistetään 

kampoihin Korkeamäen pariskunnalle. 

  
Kimmo Tuovinen ja Mikko Koskimäki lähtivät nuoruuden innolla 

mukaan kesän kisoihin. Nousu Hämeenlinnan liigan A-sarjaan heti 

ensimmäisenä vuotena osoitti miesten kyvyt. Vastaavaa nousua ei 

Räimeen joukkueilta ole nähty vuosiin. Nouseeko heistä alueemme uudet 

haastajat ”vanhoille pieruille”? 

  

Markku Hurri oli Riihimäen singelikisassa yllättää pontevasti ja 

tunkeutua heti alokasvuotenaan mitalipeleihin. Karin rutiini 

puolivälierässä riitti, nitropelissä, 13-12 voittoon. Miehelle käteen kunnon 

kuulat ja sitä myötä vanhat tekijät helisemään. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

12.11.07  Hämeenlinnan hallilla. Heikki ampui, vastustajan kahden reiän 

jälkeen, kentälle jääneet vastustajan neljä kuulaa (kolmella omallaan), 

kuolleiksi. Asetin viimeisen kuulani 43 cm:n päähän heittoringin 

etureunasta. Silläkin sai viidennen pisteen vaikka snadille oli matkaa 

lähes kahdeksan metriä! 
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7.1.2008 Hämeenlinnan hallilla tämäkin. Karilla ja Heikillä kuusi 

kuollutta, Kunun joukkueella kuusi kuulaa elossa. Tulee se joskus omaan 

nilkkaankin, vaan annaalien mukaan voitimme sentään Heikin kanssa 

tämänkin pelin. 

 

KAUSI 2009 
 

LÖYTYVÄTKÖ JOUKKUEIKSI TOIMIVAT 

TIIMIT, RÄMÄHTÄÄKÖ RÄIMEELLE 

ARVOMETALLIA? 
 

  
Myös uusia kasvoja on mukana Riihimäen singelimestaruudesta 

haaveilemassa. Vas. Veikko, Jarmo, Hannu, Mikko, Jatso, Leena, Kunu, 

Eero, Sirpa, Markku, Heikki, Raimo ja Juha. 

 

KARKKILA-RIIHIMÄKI-SEURAOTTELU 

Karkkilan Urheilijoiden 40-vuotisjuhlien kunniaksi haastoivat KaU:n 

pelaajat meidät neljän duppelijoukkueen otteluun. Neljä kierrosta ja 16 

ottelua/joukkue syksyn aikana. Homma alkoi 11.10. ja Riihimäki-

Hyvinkää siirtyi vakuuttavaan 11-5 johtoon. Kaikki pelit tietysti 

Karkkilan hallilla ja vaihtopelaajia saa käyttää. 
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 Ka-Ri-turnaus 2009? 

Duppeli-sarja Karkkilan Urheilijoiden joukkueita vastaan, alkutalvesta 

2009, riippuu isännän äänestä. Toivottavasti jo viisi vuotta jatkunut 

perinne ei katkeaisi! 

 

Talven halli-illat Hämeenlinnassa 

Hallipelit jatkuvat, oman hallin taannoisen menetyksen johdosta, 

Hämeenlinnassa Pullerin hallilla. Syksyn osallistumismaksun maksanee 

Martin Petanque ja kuljetukset hoidetaan kimppakyydeillä. Räimeen 

vuorot alkoivat 20.10 ja jatkuvat joka maanantai-ilta. Käy tutustumassa 

kenttään, olosuhteet ovat Suomen parhaat ja kaikki halukkaat ovat 

tervetulleita kyytiin. 

 

Syksyllä pelattaneen seuraottelu Linnan Petanque – Martin Petanque. 

Sunnuntaisin hallilla pelataan arvotut duppelit, vaatii pienen 

osallistumismaksun itse kultakin. 

 

13.-14.12. hallilla on valmennustapahtuma. Hinta 20…30 €. 

Kinkkukisat 19. ja 26.11. sekä 3.12. 

25.10 hallimestaruusduppeli ja 29.11. avoin trippelikisa. 

Pikkujoulukisa 5.12. ja synttäritrippeli 24.1.2009. 

 

Hämeenlinnan Talviliiga 
Käynnistynee tammikuussa 2009. Joukkuemäärä on rajattu. 

Räimeellä olisi varmasti porukkaa useammankin joukkueen kasaamiseen. 

Räime II:n rajuna tavoitteena on, taas kerran, sarjan voitto! Räime III 

voisi varmistaa tuplavoiton! 

 

Hämeenlinnan Liiga 
Alkaa taas perinteisesti toukokuussa 2009. Räimeen joukkueet 

osallistuvat sarjaan seitsemättä kertaa. Kauden isoja kysymyksiä: 

Ottaako Räime peräti kolmoisvoiton? 

Löytyykö halukkaita, B-sarjassa, Räimeen V-joukkueeseen? 
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Räime IV:n herroja, Kimmo, Veikko ja Jarmo, hymyilyttää kauden hyvä 

menestys ja Räime III:n avainpelaajat, Sirpa ja Leena, pohtivat lajin 

hienouksia Guzmanian Kirsin kanssa. 

 

Seuraottelu Varkaudessa 1.11.2008 
Pyhäinpäivän lauantaina pelataan epäpyhästi petankkia Varkauden 

kimuranteilla hallikentillä. Halukkaita mahtuu mukaan sen mikä autoihin 

sopii. Matkat ja hotellimajoitukset sekä ruokailut on jokaisen hoidettava 

itse. Pistelasku on taatusti savolaisen moniselitteinen! 

 

Räimeen perinteiset tapahtumat 
Perhospuistossa kirotaan maanantaisin kiville menneitä heittoja kovalla ja 

vaativalla kentällä. 

Perjantai-illat otetaan perinteisen rennosti ja sankkenevalla 

pelaajamäärällä  Patastenmäen kentällä.  

Toimeen tarttuvaa kenttämestaria kaivataan ammuntaradan tekijäksi ja  

Armaksen kenttäennätyksen rikkojaksi. Löytyykö vapaaehtoista? 

 

Pohjankorven Räimeen V duppelikisa, IV Räime Open ja Riihimäen 

singelimestaruus kannattanee järjestää kauden alkupuolella koska 

loppukesästä otteluohjelma menee, meistä riippumattomista syistä, 

taaskin ”tukkoon” ja porukka ylikierroksille. 

Kaupunkiottelu Karkkilaa vastaan, 17. kiertopalkinto-ottelu heinä-

elokuussa, nyt vieraissa. Karkkilassa on heittäjiä niin paljon, että 

jokaiselle mukaan lähteneelle löytyy varmasti pelipaikka! 
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Martin Petanquen toiminta: 
II-divisioonaan kootaan 1…2 joukkuetta, jos vain halukkaita löytyy. 

Myös II-divarissa pelaaminen edellyttää pelaajalisenssiä (hinta noin 30 €). 

Divarijoukkueiden rungon voisi koota alle 55-vuotiaista ja yli 55-vuotiaat 

kannattaisi ilmoittaa veteraanien SM-sarjaan, jossa joukkuemäärä tullee 

olemaan jotain kolmenkymmenen luokkaa ja taso varmasti teräksenluja. 

 

Toukokuussa Hyvinkään Kevätduppeli Hurstien valitsemalla kentällä ja 

ajankohtana. Onko taas takataskussa yllätysveto?  

Hyvinkään perinteinen kesäsarja, jos järjestäjiä löytyy. 

 

Jos innokkaita Hyvinkäältä löytyy, niin harjoitusillat jatkuvat 

keskiviikkoisin Aseman koulun kentällä. Kannattaisi ehkä harkita 

jonkinlaista paikallisotteluiden sarjaa Hyvinkää-Riihimäki-akselilla? 

Aikanaan ainakin pesäpallossa noissa paikallisotteluissa oli kiihkeä 

tunnelma ja porukkaa paikalla kuin Helluntain epistolassa! Ja jos vielä 

rummutetaan paikallislehdessä ennakkoon, niin voihan siinä siivellä 

löytyä tukku uusia pelaajiakin! 

 

Keväällä saatetaan ottaa uusintaottelu Varkauden Kanuunoita vastaan? 

Parhaat heittäjät osallistunevat tänäkin vuonna SM-kisoihin ja 

yksittäisissä kisoissa kierretään, toivottavasti ensi kesänä isommallakin 

porukalla, kunkin halujen ja mahdollisuuksien mukaan. Yksittäisten 

kisojen osallistumismaksut ovat yleensä tuollaista 10 euron luokkaa. 

 

Harkitumpaa harjoittelua, joukkuepelaamisen opettelua ja halukkaille 

mahdollisuus pelata sarjoissa ja kisoissa ja ennen kaikkea peli-ilon 

säilyttäminen. Jokainen tietysti päättää itse oman panostuksensa! 

Ovatko siinä ensi kauden suuntaviivat? 
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Kuka putsaa palkintopöydän kaudella 2009 ja tuleeko Räimeen 

duppelipokaaliin uudet nimet? 

 

Tulokset taltioi ja menestyjät mainitsi 

 

Kari Korkeamäki 

kari.korkeamaki@hyva.fi 

045 – 1121 635 

 

mailto:kari.korkeamaki@skv.fi

