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Vuosi 2010 alkoi surullisissa merkeissä, kun tammikuussa tuli 

tieto seuramme jäsenen Risto Leinon kuolemasta pitkäaikaisen 

sairauden murtamana. Risto oli sydämellinen ihminen ja 

rauhallinen sekä luotettava joukkuepelaaja. 
 

 
Risto Leino seuraottelussa Linnaa vastaan Kunun ja Juhan kanssa. 

Ristosta jäi valoisa muisto ystävällisenä ja käytökseltään korrektina 

ihmisenä sekä rauhallisena ja kannustavana joukkuetoverina.  
 

MAP Räimeen kisat: 
 

13.6 Hyvinkään kesäsarja   9 joukkuetta 

 Pekka Kaihevaara, Raimo ”Raikka” Monto, Veikko T. HOPEA 

Kisa oli vieraiden juhlaa. Petroskoin sankarien, Armas Hursti, Tuukka 

Hursti sekä Heikki Pirtinaho, pitkä voittoputki katkesi tylysti. Joukkue 

jäi neljänneksi.  

Voiton korjasi pitkään sarjassa mukana ollut ”Väsyneet kädet” (Tolonen, 

Tilaeus, Laaksonen). Joukkue pelasi ehdottomasti päivän parasta peliä. 

”PeVeRan” Pekka, Raikka ja Veikko olivat finaalissa aseettomia 195 

vuoden pelikokemuksesta huolimatta. 

”Kaskipellon Kalske” (Vaaherkumpu, Nietulat, Velin), pienen 

rivitaloyhtiön kova yllätysjoukkue nujersi Hurstin klaanin 

pronssiottelussa jännittävien vaiheiden jälkeen 13-12. 
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”Sikaleerot” eli Leena Lalu, Eero Lalu, Sirpa Korkeamäki ja Kari 

Korkeamäki, hävisivät ensin kaikki alkusarjan pelit, mutta voittivat 

sitten B-cupin, sellaista on petankki. 

Valitettavasti olosuhteissa oli taas mukana kosteita elementtejä. 

 

 
Räime II ja IV keskinäisessä mittelössä Hämeenlinnan liigassa.  

Kauden pelit 1-1, tässä revanssihenkisessä toisessa kohtaamisessa II veti 

pitemmän korren lukemin 13-5.  

 

3.7 Singeli  

Nuoriso nöyryytti kokenutta kaartia. Mikko Koskimäki teki selvää jälkeä 

jo kovassa alkusarjassa. Vastustajille neljässä pelissä yhteensä 12 pistettä, 

vaikka lohkossa olivat mukana sellaiset tekijämiehet kuin Gunnar 

”Kunu” Wallin ja Pirtinahon Heikki. Välierässä Eero sai kasaan neljä 

pistettä ja finaalissa helteen uuvuttama Kunu taisteli sentään yhdeksään 

pisteeseen. Paras mies voitti. Mikko lienee kaikkien aikojen nuorin 

Riihimäen singelin voittaja? 

Aki Kiviniemi oli päivän yllättäjä, pronssiottelussa 13-11 voitto Eerosta. 

1. Mikko Koskimäki  6. Pekka Kaihevaara 

 2. Gunnar Wallin  7. Raimo Monto  

3. Aki Kiviniemi  8. Sirpa Korkeamäki   

4. Eero Lalu  9. Kari Korkeamäki  

 5. Heikki Pirtinaho  10. Leena Lalu 
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Yksittäiset kisat: 
 

12.10.2009 Duppelikisa, Loimaa   18 joukkuetta 

Kunu ja Vinnarin Urpo tekivät hyvää tulosta. Loimaalla Lindmanin 

valtakunnassa tuloksena   4. sija 

 

31.10.2009 Hämeenlinnan hallin avoin trippeli  10 joukkuetta 

Kunu oli Hämeenlinnan joukkueessa voittamassa Hopeaa 

 Kari, Mikko ja Heikki putosivat mitalitaistosta pikkupisteillä. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

Melkoista u-tuuria Räimeen joukkueella kävi, kun vastustaja ampui vain 

omia kuuliaan ja sai silti samasta päästä kuusi pistettä. 

 

28.11.2009 Adventtiduppeli, Hämeenlinna  11 joukkuetta 

Kunu ja Vinnarin Urpo A-sarjan    5.-8. 
 

XI 2009  Kinkkukisa, Hämeenlinna 

 Kunulle kolmiosaisen sarjan    Hopea 

 

12.12.2009 Sekaduppeli, Hämeenlinna    
Räimeen edustajina Sirpa ja Kari, ailahtelevalla pelillä B-cupin 3.-4. 

 

21.3 Hämeenlinnan hallimestaruusduppeli 9 joukkuetta 

 Sami Lukan joukkue voitti finaalissa Mikon ja Heikin. 

MAP Räime rynnisti komeasti palkintopallille, Pekka ja Raikka hoitelivat 

pronssiottelun kotiin. 

 Mikko ja Heikki    Hopea 

 Pekka ja Raikka    Pronssi 
 

17.4 Hämeenlinnan trippelikisa   6 joukkuetta 

Pekka, Raikka ja Jarmo ”Jallu” Räty niukasti ulos mitaleilta 4. 

 

13.5 Baltique Duppeli, Helsinki 

Mikko ja Heikki voittivat komeasti alkulohkonsa ja jatkocupissa oli 

vastustaja johdossa, mutta peli vasta vähän yli puolivälin, kunnes… 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

…tuomari marssi kentälle ja ilmoitti kysymyksessä olevan aikapelin, 

koska muut odottavat. Vastustaja keskittyi kävelyyn ja korjasi ”voiton” 

tanttaamalla. Moiseen ”reiluun urheiluhenkeen” kyetään vain hesalaisten 

kisoissa. 
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12.6 Suvitrippeli, Kalvola   13 joukkuetta  

Linnan joukkue Kunu, Urpo ja Alpo  Kulta 

 

 
Syksyn 2009 seuraottelussa Karkkilalle koettu tappio ei kyennyt 

masentamaan Räimeen heittäjiä. Tämän kitkerän välipalan jälkeen 

seurasivat kauden kovat koitokset, joissa Karkkilaa sitten vietiin oikein 

tosissaan. 

 

Veteraanikisoja: 

 Veteraanikisoissa menestystä kertyi SM-kisojen lisäksi myös halleissa. 

 

4.11.2009 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna  20 joukkuetta 

 Kunu ja Urpo    Pronssi 

 Heikki ja Valto    5.-8. 

 

11.11.2009 Veteraaniduppeli, Harjunpää  14 joukkuetta 

Kunu ja Urpo     5. 

 

2.12.2009 Veteraaniduppeli, Kokemäki  19 joukkuetta 

Kunu ja Urpo    6. 

 

2.1 Veteraanitrippeli, Kalvola  12 joukkuetta 

Kunu ja Kinnuset    Hopea 

Pekka, Raikka ja Heikki   Pronssi 
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10.3 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna  13 joukkuetta 

 Raikka ja Urpo    6. 

 Pekka ja Heikki    7. 

 

14.4 Veteraaniduppeli, Loimaa  16 ranking-joukkuetta 

Länsi-Suomen alueen veteraaniduppelin talvisarjan finaalikierroksella 

Heikki parinaan KIS:n Pekka Kokkonen pelasivat koko päivän täydellistä 

petankkia. Loppuottelussa tuli voitto näytöstyyliin Linnan parista Hirvelä-

Tuovinen.     Kulta 

  

13.6 Veteraaniduppeli, Pori  15 joukkuetta 

 Heikki ja Kunu    5. 

   

 - - - - 

 

10.7 Vammala Open, Sastamala  27 joukkuetta 

Heikki ja Kari     Kulta 

Katso ”Petankistin päiväkirja”. 

 

14.8 Hirviheitot, Loimaa   20 joukkuetta 

Loimaan helteessä on paha päästä mitaleille. Kari ja Heikki ottivat 

alkusarjassa kolme ammattimaista voittoa + yksi itse tuhrittu peli. 

Puolivälierissä kisan voittajajoukkueen Arto Stenbergin varmuus oli 

liikaa. Eli Arton sanoin tiukat pelit ratkaistaan korvien välissä. Tulos 7-13 

eli sentään haastamaan pystyttiin. Sijoituspelien jälkeen 5. 

Eero ja Kunu suistuivat B-cupiin. 

  

21.8 I-duppeli, Kalvola   32 joukkuetta 

Ei kulkenut peli Räimeen heittäjiltä Kalvolan uusilla vierityskentillä. 

Kisan kärjessä olivat yllättäen puhtaat vierittäjät ennakkosuosikkien 

sijaan. Kunu ja Eero B-cupin pronssilla. 

Mikko ja Tuukka B-cupin 5. 

Kari ja Heikki C-cupin pronssilla. 

Vaikka lasitavaraa tulikin ilman erityisiä ansioita, niin homma oli huikea 

pudotus edellisvuosien mitalisateeseen verrattuna. 

 

22.8 X Riemukaariduppeli, Järvelä  10 joukkuetta 

 Riemukaariduppelissa oli palattu takaisin koulun sorakentille. 

 Kari ja Heikki hävisivät vain kisan kärkikaksikolle eli alkulohko oli 

todella kova. B-cupissa parilla taistelupelillä 1. sija.  

 Lindman-Uusitalo Loimaalta voittivat kolmannen kerran peräkkäin. 
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17.7 XX Järvenpääduppeli  10 joukkuetta 

Heikki ja Kari     Kulta 

Katso ”Petankistin päiväkirja”.  

 

19.8 Waltikka-Turnaus, Valkeakoski  19 joukkuetta 

 Kunu oli Linnan ison Esan kanssa A-cupin 8. 

 

 Sarjat: 
 

syksy 09 Iso seuraottelu Karkkilan Urheilijoiden hallilla, molemmilta osallistui 

neljä joukkuetta nelinkertaiseen sarjaan. 

 Meiltä pelasivat Heikki, Kari, Pekka, Kunu, Veikko, Raikka, Armas, 

Mikko, Taavi ja Sirpa sekä keväällä Jyväskylään muuttanut puuhamies 

Veikko Kosunen + Ismo Voutilainen ja Juha Kankus. 

 Toisella kierroksella Karkkila hivuttautui neljän pisteen johtoon. Se piti 

loppuun asti. Turpiin tuli pelein 26-31. 

 

16.1-10.4 Ka-Ri-turnaus eli Karkkilan ja Riihimäen välinen duppelisarja.  

 Räime II  Heikki ja Kari  KULTA 

Räime IV  Mikko ja Taavi  4. 

 Räime III  Pekka ja Raikka  5. 

 Räime I  Armas, Kunu ja Sirpa 6. 

 

Karkkilan joukkue Harri, Marko ja Pertti roikkuivat sinnikkäästi Räime 

II:n kannoilla aina maaliskuun lopulle asti. Sitten taas kerran repesi. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

27.3.2010 Kari ja Heikki antoivat neljässä pelissä vastustajille vain neljä 

pikkupistettä. Kolmelle Karkkilan joukkueelle vain yhden pisteen, Pekka 

ja Raikka saivat sentään kolme pistettä. 

 

Räime II:lle 23 voittoa 28 pelistä ja kuudes Ka-Ri-sarjan voitto putkeen 

selvällä neljän pisteen erolla kakkoseen. 

Mikko ja Taavi  pystyivät voittamaan Räime II:n jopa kahdesti, mutta 

neljän pelin luovuttaminen maksoi pronssimitalit. 
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Heikin ja Karin voitonmerkit toistuvat vuodesta toiseen. Harrille maistuu 

sarjan hopea ja Taavin takatukka on siinä asennossa, ettei pronssimitaleita 

ole vielä tässä vaiheessa luovutettu. 
 

talvi 10 Hämeenlinnan talvisarja  10 joukkuetta 

 Sami Lukan joukkue vei taas tasaisen sarjan voiton vain yhdellä häviöllä. 

Mikko ja Kunu tukenaan Roppa, kahdella häviöllä  Hopea  

Pekka, Raikka ja Linnan Veikko pisteen perässä Pronssi 

Räime II:n joukkueessa uurastivat Sirpa, Heikki, Taavi, Veikko ja Kari. 

Ja taas pisteen erolla sijoitus oli 4. 

Mitalien kohtalot ratkaistiin vasta vihonviimeisessä pelissä. 

Räimeen pelaajille tämän sarjan kaikkien aikojen paras 

kokonaismenestys. 

  

 Vaan kesällä tahti oli vieläkin vinhempaa! 

 

Hämeenlinnan petankkiliiga 

 

 A-sarja: 

kevät Räime II 11 voittoa 14:sta Heikki, Kari, Kunu ja Taavi 2. 

 Räime IV 11 voittoa 14:sta Pekka, Mikko, Raikka ja Jallu 4. 

 

 B-sarja: 

Räime III 9 voittoa 13:sta Leena, Sirpa, Eero ja Armas 4. 
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Kevätkaudella Räime II ja IV olivat tasaisen varmoja. Räime II hävisi 

vain kolme peliä kärkijoukkueille. Keväällä Räime IV voitti keskinäisen 

ottelun ajalla, mutta tupeksi yhden pelin keskivälin joukkueelle. 

Räime II:n pikkupisteet olivat taas sarjan parhaat. 

Räime III heitti tasaisen varmasti ja pysyi hyvin B-sarjan kärjen 

vauhdissa. 

 

syksy A-sarja: 

Räime II 11 voittoa 14:sta Heikki, Kari, Kunu ja Taavi 2. 

Räime IV 11 voittoa 14:sta Pekka, Raikka, Mikko, Jallu ja 

Roppa   3. 

B-sarja: 

Räime III 10 voittoa 13:sta Leena, Sirpa, Eero ja Armas 2. 

  

Syksyllä Räime II kylvetti Räime IV:n mennen tullen. Kolme 1…2 

pisteen aikapelihäviötä pudotti II-joukkueen Paletin taakse. Räime IV 

hävisi kärkijoukkueille, mutta täydellinen tupeksiminen Riihitonttuja 

vastaan maksoi lopulta koko runkosarjan voiton. A-sarjan neljän kärki oli 

poikkeuksellisen tiukka, neljä joukkuetta kahden pisteen sisällä. 

B-sarjassa Räime III paransi otettaan ja oli selkeästi sarjan kakkonen. 

Joukkue alkoi hitsautua yhteen. 

 

Riihimäkeläisväriä oli taas myös Mighty Bulls´n joukkueessa. Ismon ja 

Juhan  kohtalona oli suistua takaisin B-sarjaan. 
 

11.9 Finaalit 

 A-sarja   

Räime II  Kunu, Taavi ja Heikki  KULTA 

Räime IV  Mikko, Pekka ja Raikka 5.-6. 

 

B-sarja 

Räime III  Leena, Eero, Armas ja Aki Kiviniemi 

      KULTA 

Finaaleissa jysähti täyspotti! 

Räime IV tosin taisteli sinnikkäästi Myyntimiehiä vastaan, mutta hävisi 

niukasti 1-2 ja päivän pelit olivat joukkueelta ohi. 

Välierässä Räime II joutui tiukalle jo heti avauspelissä, Lukan Samilla 

vahvistettu Guzmania sinnitteli loppuun asti. Harvoin asettajalle jää 

trippelissä viimeinen kuula. Taaville jäi ja mitä tämä voimasanoja 

viljelevä, mutta tosipaikassa lujahermoinen mies teki. Ampui perkele 

jätöllä pelin poikki! Siitä ei vastustaja enää noussut, pelit Räimeelle 2-0 ja 

finaaliin. 
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Loppuottelussa runkosarjan ja finaalin moninkertainen voittaja, Paletti, ei 

voinut Taavin asetuksille ja Kunun sekä Heikin varmoille ammunnoille 

mitään. Tulos kiistatta 2-0. 7. vuosi toi vihdoin sen kirkkaimman mitalin 

ja kiertopalkinnon Riihimäelle. 

 

B-sarjan finaaleissa J-Team oli jo pudottanut No namen, mutta Räime III 

oli toista maata. Finaalipaikkaan vaadittiin kuitenkin täysi vääntö, voitot 

meille 2-1. Myös finaalissa B:n runkosarjan voittanut Veteraanit sai 

kylmää kyytiä Räimeen jyrätessä 2-0 voittoon. Se oli Räimeen historian 

ensimmäinen B:n finaalien voitto ja samalla nousu takaisin A-sarjaan.  

 

 
Armas, Leena ja Eero kesän melskeissä, Sirpalla huolivuoro. Joukkue 

paransi otteitaan koko kauden ajan ja vei lopulta koko B-sarjan voiton. 

  

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Räime II hävisi kauden aikana kuusi peliä, mutta yksikään vastustaja ei 

saanut 13 pistettä. Se on sitä kirottua aikapeliä se! 

 

Ystävyysottelut: 
 

31.7 Kiertopalkinto pysyy vuodesta toiseen Riihimäellä  
18. Riihimäki – Karkkila-ottelussa ratkaisu tuli hetkessä. 

I-kierros meille 6-0 ja samaa rataa jyrättiin peräti kuusi kierrosta. 

Kokonaistulos meille murskaavasti 30-6. 
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Heikki ja Taavi, Sirpa ja Kunu sekä Pekka ja Raikka voittivat kaikki 

pelinsä. Meiltä mukana myös Mikko, Kari, Aki, Armas, Taneli, Ismo, 

Jallu, Eero ja Leena.  
Tasoero helpolla sorakentällä oli ällistyttävä. Harjoitus tuo tulosta. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Osallistujamäärä perinteikkäässä seuraottelussa oli ennätys, mukana oli 

peräti 27 heittäjää. 

 

 

 
 Komea rivistö Patastenmäessä, vain Ismo ja Kari puuttuvat kuvasta. 

Kiertopalkinto on enteellisesti jo ennen kisan alkua Armaksen hoteissa. 

 Kesä 2010 oli hurjine helteineen ihanteellinen kuulapelin harrastajille. 

  
14.11.09 Ystävyysottelu, Varkauden Kanuunat– MAP Räime 

Kosusen Veikon johdolla matkattiin taas Varkauteen, jossa seuraottelu 

savolaisin säännöin päättyi MAP Räimeen tappioon. 

MAP:n tehokkain oli Raikka, jonka loistavat ammunnat olivat päivän 

parasta antia. 

Mukana myös Sirpa, Kunu, Pekka ja Kari. 
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SM-kisat ja -sarjat 
 

12.-17.7 SM-kisat 2010, Järvenpää 
Laiskana miehenä pistän tämän otsakkeen alle ”Petankistin päiväkirjan”, 

josta paikallinen Aamuposti jo aiemmin julkaisi osan. 

 

”PETANKISTIN PÄIVÄKIRJA 
 

Riihimäen Perhospuistossa yksinäinen mies heittää keskittyneesti 

teräskuulan toisensa perään. Mies on puiston vierellä asuva Heikki 

Pirtinaho. Huippu-urheilija ja petankin erikoisseura MAP Räimeen 

menestynein pelaaja. Tavoitteena on menestys lajin SM-kisoissa 

Järvenpäässä. 

 

La 10.7. SM-kisoja edeltää pitkät perinteet omaava Vammala Open. Lähtö 

kotipihasta on jo 6.15, kuskina ja pelissä asettajana on Kari Korkeamäki. 

Pitkä peliura on seulonut Heikistä ensiluokkaisen ampujan, joka hallitusti 

poistaa vastustajan hyvät asetukset, sekä erinomaisen joukkuepelaajan. 

Alkusarjassa selvitään jatkoon yhdestä tappiosta huolimatta. Alkavat 

hermojen hallintaa edellyttävät 16 joukkueen pudotuspelit. Kaksi 

Helsingin joukkuetta voitetaan, peli on hallinnassa ja kuulaylivoima 

omalla joukkueella. Välierässä Hämeenlinnan nuoret kaatuvat selvästi 13-

4. Iltayhdeksän jälkeen alkavaa finaalia kokoontuu seuraamaan 50 

asiantuntevaa katsojaa. Katsomon myötä heittotarkkuus paranee 

entisestään ja piste pisteeltä Sastamalan oma joukkue jää jälkeen. Taululla 

komeilevat lukemat 13-6, vuosia tavoiteltu 13-kiloinen graniittinen patsas 

nostetaan yhdessä voiton merkiksi. Kotisaunan lauteille Heikki ehtii 

aamuyöstä kello yhden maissa. 

 

Ma 12.7. SM-kisat alkavat Heikin osalta veteraanien singelissä eli mies miestä 

vastaan kisassa. Vaikeaksi tiedetty Järvenpään kenttä tekee tepposet. 

Asetukset vierivät liiaksi taakse tai sivuun eikä tällä tasolla riitä silloin 

hyvätkään ammunnat. Tänään ei ollut asiaa 16 parhaan joukkoon, mutta 

paljon kisoja kiertänyt Heikki ei anna yhden kisan tuloksen häiritä 

mielenrauhaansa. 

 

Ti 13.7. Veteraanien duppeli. Asettajana on nyt Lasse Pakkanen Porista, 

moninkertainen Suomen mestari ja kylmähermoinen joukkuetoveri 

Porista. Kisaviikon päätavoite alkaa. 

Alkupoulessa Loimaa ja Helsinki ovat ottavana osapuolena. Aurinko 

paahtaa ja hiki valuu, mutta kaksikkomme hermot ovat jatkocupissa 

rautaa. Kärkölän miehet saavat yhden ja Anjalankosken kaksi pistettä. 

Heikki ja Lasse ovat jo kahdeksan parhaan joukossa. 
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Puolivälierässä raumalaiset taistelevat, mutta Heikin jättöammunnat ovat 

heillekin liikaa. Välierässä vastaan asettuu edellisen päivän Suomen 

mestari Markku Nieminen asettajansa kanssa. Eivät auta ”vanhat” meriitit 

loimaalaisia, Heikki ja Lasse voittavat pitkän ja tasaisen taiston 13-8 ja 

menevät loppuotteluun. 

 

Finaalin taso on huikea, yksi kisojen kohokohtia. Vastaan tulevat Harry 

Uschanoff ja Pekka Kokkonen Kalvolasta. Molemmat Heikille tuttuja 

miehiä ja kovia taistelijoita. Tilanteessa 6-11 Heikki ja Lasse 

ryhdistäytyvät hirmuiseen takaa-ajoon ja saavuttavat vastustajan. Peli on 

12-12 ja Harrylla on viimeinen kuula kädessään, mies keskittyy huolella, 

tästä ammunnasta on kiinni Suomen mestaruus. Kuula lentää hallitussa 

kaaressa, kilahtaa Heikin ykkösenä olevaan kuulaan ja jää sen tilalle, 

KARO! Yksi vaivainen piste himmentää mitalin väriksi hopean. 

Yhdentoista aikaan Suomen suviyössä, Tuusulan järven rannalla, Heikin 

kaulaan ripustetaan uran ensimmäinen SM-mitali. Hopea ei ole häpeä. 

 

Ke 14.7. Veteraanien trippeli. Nyt heitetään puhtaasti oman seuran joukkueella. 

Asettajana on Pekka Kaihevaara, jo reippaasti yli 70-vuoden oleva 

teräsvaari Hyvinkäältä ja välipelaajana, myös hyvinkääläinen, Raimo 

Monto, joka asettaa tai ampuu taktisen tilanteen niin vaatiessa. 

Molemmat ovat Heikin tavoin rauhallisia miehiä ja näin ollen ihanteellisia 

joukkuetovereita. 

 

Joukkueelle ei ole ladattu paineita, ainoastaan toiveita. Kuluneiden 

päivien aikana on kentän salat opittu ja asetukset pysyvät snadin lähellä ja 

ammunnat osuvat. Heikki takoo ammunnoillaan poistoja, jättöjä ja karoja. 

Peli kulkee: Poulessa kaatuvat tutut hämeenlinnalaiset ja yhden 

tilastotappion jälkeen myös Kärkölän joukkue. Tavoite on saavutettu ja 

pudotuspelit alkavat. Kotkalaisten pyristely hyytyy viiteen pisteeseen ja 

Valkeakoski saa vain neljä pistettä. Tie mitaleille on auki.  

Välierässä Helsingin Femma ei luovuta finaalipaikkaa ilmaiseksi. 

Vaaditaan yli kahden tunnin ajan kestävää keskittymistä ja onnistuneita 

asetuksia ja entistä tarkempia ammuntoja. Lopulta Heikki ampuu 

vastustajan henkisen selkärangan poikki ja joukkueemme korjaa voiton 

lukemin 13-11. 

Pitkä välierä on uuvuttanut kolmikkomme. Finaaliin ei enää riitä 

paukkuja. Tämän vuoden veteraanisarjoja dominoinut Anjalankoski ottaa 

selkeän 13-2 voiton. Heikki nousee taas joukkueensa mukana 

palkintokorokkeelle. Päivän uurastus on päättynyt ja yllätyshopea maistuu 

ystävillemme. 
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MAP Räimeen hopeamitalijoukkue potretissa. Kyllä petankissa hyvällä 

joukkuehengellä ja toimivilla henkilökemioilla kaataa koviakin 

joukkueita. Seuran tarjoamat ja varmasti ansaitut mitalikahvit juotiin 

Riihimäki-Karkkila-ottelun alkajaisiksi. 

 

To 15.7. Yleinen duppeli. Heikin asettajana on MAP Räimeen nouseva tähti 

Mikko Koskimäki. Alkusarja selvitetään tyylikkäästi, mutta I 

pudotuspelikierroksella vastaan asettuvat Samuli Kankkunen, 20 Suomen 

mestaruuden mies, ja Arto Stenberg, myös moninkertainen mestari. 

Heikki ja Mikko johtavat yllättäen 4-1 kunnes mestaripelaajat saavat 

tykistönsä kuntoon ja ampuvat järjestelmällisesti kaikki Mikon ja Heikin 

kuulat pois snadin lähettyviltä. Lyhyestä virsi kaunis, aina ei voi voittaa. 

 

La 17.7. XX Järvenpää - duppeli. Vielä kerran Heikki palaa SM-areenalle Karin 

hoitaessa asettajan hommat. Neljän voiton siivittäminä Heikki ja Kari 

ampuvat ja asettavat finaalissa loistavasti. Tuore naisten Suomen mestari 

Merja Salonranta ja Jouni Heinonen Bitankista jäävät jyrän alle pistein 

13-5. Kiertopalkintona olevasta hopealautasesta löytyvät kaikkien 

Suomen huippupelaajien nimet. Heikin nimi kaiverretaan siihen jo 

toistamiseen, aiempi voitto tuli yhdessä Kunu Wallinin kanssa. 

 

SM-kisaviikko on ohi, mutta Heikin petankkikausi jatkuu. Elokuussa on 

karsinnat 12 huippujoukkueen SM-sarjaan kaudelle 2011. Syyskuussa 

seuraavat seurajoukkueiden SM-kisat ja myös ensimmäiset maajoukkue-
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edustukset siintävät lähitulevaisuudessa. Harjoittelu jatkuu, aateluus 

velvoittaa.” 

 

Ilman isompaa menestystä SM-kisoissa mukanaolijoista jäivät Sirpa, 

Kari, Armas, Tuukka ja Kunu. 

Osanottomme laajuus oli kyllä pieneltä seuraltamme poikkeuksellisen 

komea. 

 

Yleinen I-divisioona, Tampere ja Anjalankoski 

15.5 ja Sirpa, Heikki ja Kari sekä uusina vahvistuksina Tuukka ja Raikka 

19.6 heittivät MAP Räimeen joukkueena. 

 

 Runkosarjassa 8 voittoa 12 joukkueen sarjassa ja komeasti I-divisioonan 

pronssimitalit kaulaan. 

 Ilman ennakkopaineita pelanneen joukkueen kaikki jäsenet onnistuivat 

venymään parhaimpaansa. Sarjassa ei tullut yhtään MAP Räimeelle 

tyypillistä notkahdusta ennakkoon kevyemmille vastustajille. Sarja oli 

rauhallisen joukkuepelin juhlaa. 

 

 

 
Tiukka tilanne Anjalankoskella I-divarissa. Uusiutunut joukkue ylti 

Sirpan johdolla koviin tuloksiin. Järvenpää joukkueesta on jo osa 

silminnähden epätoivoissaan. MAP Räime voittikin ottelun selvästi 13-6. 
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7.8 SM-sarjakarsinta, Tampere 

Miehisin voimin liikkeellä ollut joukkue pelasi puolivillaista ja 

epävarmaa peliä HBY:n joukkuetta vastaan. Kaikki poppakonstit otettiin 

käyttöön, ei auttanut vaan 0-2 tappio sulki SM-sarjan raollaan olleen oven 

ihan neniemme edestä. Näinkö naisenergian puute kostautui, Sirpan 

lisäksi yleisessä SM-sarjassa ja I-divisioonassa pelasi vain yksi nainen. 

 

28.8 Seka-duppelin SM-kisa, Hämeenlinna 52 joukkuetta 

MAP Räimeen ensiesiintyminen sekaduppelin SM-kisoissa toi 

onnistuneiden suoritusten myötä hyvän mielen. 

Sirpa ja Kari aloittivat Kaupunginpuiston huippuvaikeilla kentillä 

räväkästi. PSC Järvenpään Hätönen ja Jakonen (olivat lopulta pronssilla) 

kumoon suvereenisti 13-4. Sirpan asetukset olivat aivan omaa 

luokkaansa. Linnan Eija ja Teuvo saivat myös kylmää kyytiä 13-6. 

Parin tunnin paussi tihkusateessa ja sitten välicupissa niukka 10-13 tappio 

Kallion Kirkkaalle. Sadekuuro kesken pelin muutti kentän hitaaksi, se 

kostautui. Tiukka peli on kiinni pienistä asioista. 

Sijoitus 17.-22. tuli tosi hyvällä pelillä. 

 

4.9 Seura-SM, Kokemäki   20 joukkuetta 

MAP Räime osallistui seurajoukkueiden SM-kisoihin. 

Duppeleissa Heikki ja Kari sekä Pekka ja Raimo sekä trippelissä 

Mikko, Eero ja Armas. 

Heti alkuun jäi harjoitteluaikaa kun Riemukaari luovutti. 

Hyvän taistelun jälkeen tuli 1-2 tappio Järvenpään nimivahvalle 

I-joukkueelle. 

Kuopio kaadettiin jännittävien vaiheiden jälkeen 2-1, trippelijoukkueen 

venyessä voittoon kovan paineen alla 13-11. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä:  

Jostakin, meille mystiseksi jääneestä, syystä järjestäjät alkoivat vetää, 

kesken kisan, kortilla joukkueita kahdeksan parhaan joukkoon! Tämän 

pelillisen ja urheilullisen ratkaisun sylttytehdas olisi mukava tietää? 

Varsin käsittämätöntä touhua SM-kisoissa.  

   

Harmittava 1-2 häviö Peesin naisvaltaiselle joukkueelle tiesi paikan 

menetystä kahdeksan parhaan joukkoon. Kortti tuo, kortti vie! 

”varmoja voittoja” ei tällä tasolla ollut jaossa, vaan pieni alisuorittaminen 

ratkaisuhetkillä kostautui. 

Sijoitusotteluissa kaadettiin ensin Valkeakoski 2-1 ja lopuksi, 

nautiskellen, Hämeenlinna 2-0. Näiden voittojen ansiosta tuloksena oli 

seurahistorian paras sijoitus 9. 
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Kari ja Heikki eivät suostuneet näissä kisoissa häviämään, viidessä 

pelissä vastustajat saivat yhteensä vain 20 pistettä. 

 

 
Heinäkuisen menestysviikon saldo. Heikille kaksi veteraanien SM-hopeaa 

ja lisäksi Karin kanssa Vammala Openin sekä Järvenpääduppelin voitot. 

Takana Heikin menestyksen ponnahduslauta, Perhospuiston kenttä ja sillä 

heitetyt tuhannet harjoitusheitot ja sadat pelit. 
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KAUSI 2011 
 

PARANEVATKO TAIDOT, JOUKKUEHENKI 

JA MENESTYS? 
 

KARKKILA-RIIHIMÄKI-SEURAOTTELU 

Karkkilan Urheilijat haastoivat meidät taas syyskaudella pelattavaan 

neljän duppelijoukkueen otteluun. Neljä kierrosta ja 16 ottelua/joukkue 

syksyn aikana. Homma alkoi 9.10. Kaikki pelit tietysti Karkkilan hallilla 

ja muut pelipäivät ovat 23.10, 13.11 ja 27.11. Joukkueita saa vaihdella 

mielivaltaisesti eri pelikertojen välillä.  

Osallistumismaksu 5 €/pelaaja/kerta, kuskit ilmaiseksi. 

Ensimmäisen kierroksen jälkeen tilanne on kutkuttavasti 8-8. 

 

Ka-Ri-turnaus 2011? 

Duppeli-sarja Karkkilan Urheilijoiden joukkueita vastaan, alkutalvesta 

2011, riippuu tälläkin kertaa isännän äänestä. Toivottavasti jo seitsemän 

vuotta jatkunut perinne ei katkeaisi! Jatkuuko Heikin ja Karin 

yksitoikkoinen(!) voittokulku? 

 

Pikkulinnut ovat laulaneet, että 4.12 Karkkilan hallilla olisi avoin 

duppeliturnaus? Ollaan kuulolla. 

 

Talven halli-illat Hämeenlinnassa 

Hallipelit jatkuvat, totuttuun tapaan, Hämeenlinnassa Pullerin hallilla. 

Syksyn kuljetukset hoidetaan kimppakyydeillä ja osallistumismaksu on  

3 €/kerta/pelaaja. MAP Räimeen vuorot alkavat maanantaina 18.10. 

 

Hallikaudella pelattaneen, viime kaudella väliin jäänyt, seuraottelu 

Linnan Petanque – Martin Petanque. 

  

Hämeenlinnan, Kalvolan ja Loimaan halleilla kisoja on jatkuvalla 

syötöllä, ne itse kukin selvittäköön. 

 

Hämeenlinnan Talviliiga 
Käynnistynee tammikuussa 2011. Joukkuemäärä on rajattu 16:een. 

Pitäisin jälleen mahdollisena jopa kolmen MAP Räimeen joukkueen 

osallistumista sarjaan. 
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Hämeenlinnan Liiga 
Alkaa taas perinteisesti toukokuussa 2011. Räimeen joukkueet 

osallistuvat sarjaan yhdeksättä kertaa. Räime II puolustaa uunituoretta 

mestaruuttaan, Räime IV hamuaa ensimmäistä mitaliaan ja Räime IV 

varmistanee ainakin sarjapaikan. Liigan kolmoisvoitto otetaan 

kiitollisuudella vastaan! 

 

 

 
Kunu, Armas, Jallu, Taavi, Raikka, Aki, Heikki, Sirpa, Susanna, Leena ja 

Eero nauttivat mukavasta yhdessäolosta, komeasta kesäsäästä sekä mieltä 

kiehtovasta kuulapelista Patastenmäen kentällä. Kameran takana lienee 

joku sikarin tupruttelija. 

  

MAP Räimeen perinteiset tapahtumat 

 
Kuluneella kaudella omia kisoja oli vain kaksi. 

Resursseja olisi ehkä myös duppelikisan järjestämiseen vuoden tauon 

jälkeen? Perhospuisto tai Patastenmäki ovat hyviä vaihtoehtoja, mutta 

mikä estää viemästä kisaa näkyvämmälle paikalle?  

Trippeli perinteisesti Aseman koulun pihalla kesäkuussa, nyt kisaa ei 

rajata enää Hyvinkään-Riihimäen talousalueelle. Seuran rahatilanne 

vaatisi runsasta osanottoa tähän kesän merkkitapahtumaan. 

Riihimäen singelimestaruus keskikesällä (yritetään tänä vuonna olla 

sähläämättä sitä samalle päivälle kuin Järvenpää-Blues). 
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I-divisioonassa jatketaan SM-sarjapaikan havittelua. Pelaaminen 

edellyttää pelaajalisenssiä (hinta lienee noin 40 €). 

 

Harjoitusillat: Riihimäen Perhospuistossa kisataan maanantaisin ja 

keskiviikkoisin sekä Patastenmäen tunnelmaa pidetään yllä perjantaisin. 

Talkoilla voitaisiin, vihdoin ja viimein, tehdä myös ammuntarata 

Patastenmäkeen ja katsoa kuka on se hurja, joka vie Armakselta 

kenttäennätyksen. 

 

Hyvinkään harjoitusillat ovat lopahtaneet vähäiseen osanottoon, 

kaupunkiin perustettiin kilpaileva petankkiporukka Hyvinkään 

Urheiluseuran sisään. Eiköhän haasteta tämä HUS:n porukka ensi kesänä 

ja pyyhkeillään se sitten mennen tullen! 

 

Vuoden 2010 SM-kisat ja tapahtumat jäänevät jokaisen omalle kontolle. 

Pelipaikkoja ei ole edes tiedossa tätä kirjoitettaessa. 

Seura-SM:n osallistumismaksut kyllä maksetaan seuran toimesta. Onko 

syytä järjestää karsinnat, niin ei tarvitse sitten mutista joukkuevalinnoista 

kesken kisan. 

Myös kapteenin paikka on avoinna, halukkaat ilmoittautukoot! 

 

Yksittäisiin kisoihin toivoisin laajempaa osallistumista, potentiaalia itse 

kullakin on, hyvänä päivänä, menestyä! Rohkeasti vain mukaan! 
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Suomen komein petanquen kiertopalkinto talvehtii Riihimäellä! 

 

Kaikkien aikojen menestysvuoden tapahtumat kirjasi 

 

Kari Korkeamäki 

kari.korkeamaki@hyvinkaa.fi 

045 – 1121 635 

 

(PS Puuttuvista kisoista ja nimistä voi tällä erää valittaa Suomen Sökö-

liiton kansliatoimikunnalle 16.9.2010 mennessä) 

mailto:kari.korkeamaki@hyvinkaa.fi

