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MAP Räimeen kisat: 
 

4.6 Hyvinkään kesäsarja, Aseman koulu 7 joukkuetta 

Kaunis hellesää suori jälleen perinteistä kesäsarjaa. Kisa käytiin 

yksinkertaisena sarjana ja pelipäivä venyi todella pitkäksi. Tunnelma oli 

hyvä ja Kaihevaaran Aune hoiti pelaajille pientä purtavaa ja virvoittavaa 

juomaa. Voitot menivät ovelasti ristiin ja kolme joukkuetta päätyi 

tasapisteisiin. Pikkupisteiden ynnäämisen jälkeen tulos oli 

1. Petankistit: Pekka Kaihevaara, Raimo ”Raikka” Monto, Gunnar 

”Kunu” Wallin 
2. Räime II: Sirpa Korkeamäki, Kari Korkeamäki, Eero Lalu 

3. Pretenders: Armas Hursti, Tuukka Hursti, Hannu Lindholm 

4. Kaskipellon Kalske: Kari Vaaherkumpu, Jyrki Salo, Mika Nietula 

Vierailevat joukkueet jätettiin jäännöspisteille.  

 

 
Hieno helle ja hyvä tunnelma Hyvinkään Kesäsarjassa. Kaskipellon fanit 

olivat lähteneet oikein porukalla kannustamaan omiaan. Taustalla olevat 

Kunu, Raikka ja Pekka hoitivat voiton kotiin, tosin vasta pikkupisteillä. 

 

30.7 Riihimäen mestaruussingeli, Patastenmäki  8 heittäjää 

Mikko ja Kari takoivat puhtaan voittosarjan ennen finaalia. Äärimmäisen 

tasaisen finaalin ratkaisi Mikon parempi ammuntavarmuus. Lopputulos 

13-11. Uusista kasvoista Jyrki löi, vieläkin tasaisemmassa 

pronssiottelussa, Kimmon 13-12. 
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1. Mikko Koskimäki  5. Sirpa Korkeamäki 

 2. Kari Korkeamäki  6. Mika Nietula  

3. Jyrki Salo  7. Eero Lalu   

4. Kimmo Tuovinen   8. Gunnar Wallin   

 

 
 Eräänlaisia ennätyksiä: 

Finaalissa Karin kuula 0,1 mm:n päässä snadista, Mikolla kaksi kuulaa 

alle 2 mm:n päässä ja edessä. Kari jätti kaksi kuulaa heittämättä! 

 

24.9 Räime Open-singeli, Kaskipelto  11 heittäjää  

Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestettiin Räime Open-singeli 

Kaskipellon upouusilla petankkikentillä Hyvinkäällä. Petankissa tarvitaan 

joskus tuuria, jotta alkusarjan pelit menevät sopivasti ristiin. Kunu putosi 

B-cupiin vaikka voitti alkusarjassa neljä peliä viidestä ja Mikko pääsi A-

cupiin voittamalla kaksi peliä neljästä. Mikolle se riitti, ensin 13-12 voitto 

välierässä ja finaalissa selkeä 13-2 voitto Jyrkistä. Karkkilalaiset 

vierailijat jakoivat pronssitilan. Tunnelmaa muuten mainiossa kisassa 

latisti etanolin voimalla pelanneet. 

1. Mikko Koskimäki  5. Gunnar Wallin 

 2. Jyrki Salo  6. Mika Nietula  

3. Marko Taipalvesi  7. Eero Lalu   

3. Harri Lindfors   8. Kari Korkeamäki 

    

Yksittäiset kisat: 
 

30.10.2010 Sekaduppeli, Hämeenlinna  15 joukkuetta 

 Kunu ja Tuula Kalvolasta olivat sijalla  7. 
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7.11.2010 Syyssingeli, Turku   40 heittäjää 

Turun hallissa Kunu oli hirmuisessa ammuntakunnossa. Välierässä 

vastustaja nujerrettiin peräti 13-0. Ja loppuottelussa kaatui hallitseva 

ammunnan Suomen mestari Seppo Lindman Loimaalta 13-9. Kulta 

 

4.12.2010 Karkkilan I Jouluturnaus    15 joukkuetta 

Karkkilan ensimmäiset yleiset hallikisat onnistuivat järjestelyiltään 

erinomaisesti. Parempi tulospalvelu ja kentille ohjaus kuin SM-kisoissa. 

Alkupoulesta Kari ja Heikki jatkoon helposti, samoin Armas ja Tuukka 

sekä Kunu ja Taipalveden Marko. Pekka ja Raikka putosivat. 

Jatkocupista välieriin pääsivät Kari ja Heikki. Välierässä mahtavan 

väännön jälkeen tuli 10-13 tappio parille Aalto - Metsä-Eerola eli tasoa 

kisasta löytyi. Pronssiottelussa KAU:n Heiskanen ja Hartikainen 

karkasivat pikavauhtia 0-10 johtoon. Ryhdistäytymisen jälkeen  

Kari ja Heikki    Pronssi 
Kunu ja Marko     B-cupin 1. 

Armas ja Tuukka    B-cupin 4. 

 

26.12.2010 Sekaduppeli, Iittala   18 joukkuetta 

Räimeen ensimmäinen sekaduppelivoitto meni Heikille. Iittalassa 

voitto yhdessä KOP:n Sirkka Laineen kanssa. Asettajan hommaa helpotti 

yhdessä päässä, kun Heikki ampui vastustajan viimeisetkin kuulat ulos 

kentältä. Ja tuloksena    Kulta 

 

26.2 Helmitrippeli, Iittala   20 joukkuetta 

Sirpa, Kari ja Heikki pelasivat hyvää petankkia, vaan ilman tulosta. 

Ratkaisupaikoissa ei pelejä saatu poikki. Tuloksena kaksi voittoa viidestä 

pelistä. 

 

2.4 Kevätduppeli, Karkkilan hallilla  16 joukkuetta 

Kari ja Heikki olivat tylyjä alkusarjassa, Leppävaaran ”nyylääjät” ja 

Kotkan pojat kumoon. Sitten istuskeltiin kolme tuntia. Puolivälierissä 

Tepu ja Alpo Karkkilasta kumoon helposti. Välierässä Bitankin Merja ja 

Jouni jauhoivat ja taistelivat, vaan yli kahden tunnin sinnittely ei auttanut. 

Peli Räimeelle 13-9. Finaalissa Kotkan ykkösjoukkue Barck-Aalto oli 

myös tosi kova pala, Heikin takarajan ammunnat kruunasivat voiton 

Räimeelle 13-10.    Kulta 
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Melkein kellon ympäri sai uurastaa, jotta tuloksena oli komeat pokaalit. 

Muiden mitalijoukkueiden voittaminen kesti yhteensä lähes neljä tuntia. 

 

3.4. Hämeenlinnan hallisingeli   24 heittäjää 

Kovaa peliä, kolmen alkulohkot, vaan kaikki Räimeen heittäjät selvittivät 

tiensä A-cupiin. Puolivälierässä Kari kukisti Mikon tahtojen taistelussa 

13-11 ja Kunukin putosi mitalipeleistä. Välierässä koko kisan voittanut 

Veikko Tuovinen vei voiton väkisin 13-12. Kari pisteli viimeisessä 

pelissä Kokkosen Pekan KIS:stä nurin ja otti himmeimmän mitalin.  

Kari      Pronssi 
Kunu     6. 

Mikko     7. 

 

16.4 Hämeenlinnan hallitrippeli    7 joukkuetta 

 Pekka, Raikka ja Kunu pitivät yllä seuran mainetta Pronssi 

 

21.5 Avoin KIS-singelimestaruuskisa, Kalvola 29 heittäjää 

Mikko osoitti pärjäävänsä singelissä myös Räimeen kisojen ulkopuolella. 

Kolmen joukkueen alkulohko on aina raastava kokemus eli pelipäivänä ei 

passaa hävitä. Loppuottelussa Mikko kukisti isäntien viimeisen toivon 

lyömällä Jouni Sinkkosen.  

Mikko     Kulta 
 Kimmo raivasi myös erinomaisesti tiensä A-cupiin 6.  
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3.6 Baltique duppeli, Helsinki  36 joukkuetta 

Mikko ja Heikki selvittivät tiensä mestaruuscupiin kuuden lohkosta. 

Välierän kirvelevän tappion jälkeen miehet näyttivät Stenbergin Artolle ja 

Jyrki-boylle pelaamisen mallia. Kova tulos isossa kisassa Pronssi 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

18.5 Eero asetti, Ankkapuistossa harjoituksissa snadin 6 metrin ja kahden 

millimetrin päähän snadista. Ennätykset on tehty rikottaviksi. 30.9 Kari 

pisti Patastenmäessä paremmaksi. Tasan 6000 mm! Molempia tuloksia 

mitattiin pitkään ja hartaasti. 

 

9.7 Vammala Open, Sastamala  27 joukkuetta 

Heikki ja Kari lähtivät puolustamaan mestaruuttaan. Alkusarjassa 

kevyesti pari pikavoittoa. Se kostautui kolmen tunnin odotuksena. Ja kun 

ensimmäinen cup-peli oli juuri alkanut, tuli kyytipojaksi vielä tunnin raju 

ukkoskuuro. Valkeakosken naiset osasivat vierittää märällä kentällä ja 

ottivat nöyryyttävän voiton. B-cupia tahkottiin aina kello 22.00 asti 

(Vammalassa pelataan perinteisesti kaikki sijoitukset) ja sen finaali oli 

oikein kunnon vääntö, häviön siivittämänä  B-cupin 2. 

 

30.7 Pori Open    9 joukkuetta 

Heikki parinaan Tuomo Lehtinen Porista  selvittivät helposti tiensä aina 

finaaliin saakka, vaikka läsnä oli nimivahvoja joukkueita. Petankissa ei 

tarvitse luutua vanhoihin kuvioihin. Heikki asetti lyhyet matkat ja Tuomo 

pitkät. Finaalissa tuli sitten kunnon vastus PCP:n Jutilasta ja Nevosta. 

Kokemus ja hermojen hallinta ratkaisi, Heikki katkaisi pelin kauniilla 

ammunnalla kutkuttaviin lukemiin 13-12. Taas uusi aluevaltaus 

Räimeelle.      Kulta  

     

2.7 Hirviheitot, Loimaa   17 joukkuetta 

Vuosien tauon jälkeen Räime palasi Hirviheitoissa mitalipallille. Eero ja 

Heikki ottivat hankalissa olosuhteissa varmoilla asetuksilla ja tarkoilla 

ammunnoilla pronssia. Vaatii kestävyyttä kun aurinko paistaa, vettä sataa 

ja ukkostaa vuoron perään. Mikään yllätys ei liene, että Loimaan pari 

Uusitalo-Lindman voitti.   Pronssi 

 

24.7 Mansikkapaikka sekaduppeli,Valkeakoski 25 joukkuetta 

Peräti 12 seuran pelaajia kisasi vaihtelevassa säässä Roukon kentällä. 

Sirpa ja Kari menivät kolmen lohkosta A-cupiin. Pitkän tauon jälkeen 

arpa heitti vastaan Aallon pariskunnan. Olivat yksinkertaisesti liian hyviä 

ampujia. Sijoituspeleissä vielä hyvällä peruspelillä kaksi voittoa ja sen 

myötä sijoitus oli    5.  
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6.8 V.S-duppeli, Mikkeli   10 joukkuetta 

Seuran uusista jäsenistä Tommi Walther parinaan Olli Kaarela oli 

mitalipeleissä. Tappiot välierässä sekä lisäksi Bitankin tutulle parille 

Salonranta - Heinonen. Niiden myötä kunnioitettava sijoitus 4. 

  

20.8 i-duppeli, Kalvola   25 joukkuetta 

 Kalvolaan oli tänä vuonna kokoontunut todella kovatasoisia joukkueita.  

 i-duppelista on aiemminkin tullut mitaleita, vaan nyt tuli vihdoin voitto. 

 Mikko ja Heikki kaatoivat A-sarjassa ensin Marko Aallon ja Arto 

Stenbergin, sitten Seija Uusitalon ja Seppo Lindmanin ja finaalissa Mikko 

Kamppurin ja Mika Metsä-Eerolan. Vallan hurja sarja, palkintona Kulta 

 

Raikka ja Kunu sekä Mika ja Jyrki hyytyivät alkusarjaan. 

 

  
TUL:n mestaruus, Jokioisten Koetuksen paidassa, Sirpalle ja Karille. 

Sirpa nauttii seitsemän pelin voittoputkesta ja Kari on tapansa mukaan 

pöllämystynyt menestyksestä. Vuorisen Ilpon ja Santaluodon Jarin huikea 

27 pelin voittokulku TUL:n kisoissa päättyi. 

 

20.8 TUL:n mestaruuskisat, Karkkila 46 joukkuetta 

Tämän todellisen superlauantain toinen mestaruus löytyi Karkkilan 

Harjun tutuilta sorakentiltä. Sirpa ja Kari jyräsivät alkusarjassa kumoon 

Rapparin joukkueen Karkkilasta ja Toikan joukkueen Kotkasta. Sen 

jälkeen alkoi hermoja raastava 32 joukkueen cup. KIS:n Kinnuset 

tyrmättiin alkupaloiksi, uudet kasvot Piikkiöstä myös kumoon reiluin 



 8 

lukemin. Joukkuehenki on hyvä, asetus on ensiluokkaista ja ammuntakin 

napsahtaa, kelpaa nauttia pelistä. Puolivälierässä sen saavat tuta Karjalan 

Kuulan edustajat. Kotkan Barck ampui välierässä hurjan määrän jättöjä ja 

tilanne oli tukala. Runsaslukuisen yleisön kannustus hyydytti kotkalaiset 

ja hallitulla snadin siirrolla kolme pistettä, peli poikki ja finaaliin. 

Kova oli finaalikin, euralaiset hävisivät kuitenkin asetuspelissä, vaikka 

Hirvosen Jussi ei reikiä ampunutkaan jättikuulillaan. Tilanteessa 10-10 

tuli katkaisun paikka, kolme asetusta hallitusti ahtaaseen väliin. Näin 

Jokioisten Koetus sai ensimmäiset TUL:n mestaruudet petankissa! Ja 

kaiken lisäksi yleisessä sarjassa.   Kulta 

 

Pekalla oli parinaan Allan Degerstedt Karkkilasta, hyvin miehet 

väänsivät aina puolivälieriin asti, jossa tie tyssäsi häviöön kotkalle. 5.-8. 

 

13.8 XXI Järvenpääduppeli  12 joukkuetta 

Raikka asettajana ja Kunu ampujana, käänsivät tasaiset ottelut 

voitokseen ja korjasivat upean kiertopalkinnon taas MAP Räimeelle. 

Finaalissa tuli, jännittävien vaiheiden jälkeen, voitto vastassa olleista 

lahtelaisista lukemin 13 – 10. 

Välierässä Raikalle ja Kunulle hävinneet Mikko ja Tuukka pokkasivat 

pitkän päivän päätteeksi pronssia lyömällä turkulaiset. Kaikkien aikojen 

menestys kisassa, jonka hopeisesta voittolautasesta löytyvät lähes 

kaikkien Suomen huippupelaajien nimet. 

Heikki ja Kari, edellisen vuoden mestarit, verryttelivät pari häviötä eli 

kahta turnausta on turha pelata samana päivänä. 

Raikka ja Kunu    Kulta 

Mikko ja Tuukka    Pronssi 

  

10.9 Mustankiven heitot, Helsinki  24 joukkuetta 

Sirpa ja Kari puolustivat MAP Räimeen värejä todellisessa hellesäässä 

ja avoimilla kentillä pelatussa hyvähenkisessä kisassa. Kolmen voiton ja 

kahden tappion jälkeen tuloksena oli  B-cupin 5. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

Bitankin papat pistivät aina snadin yli yhdeksän metrin, Sirpa asetti 

lähelle, Bitankin ampuja ampui ohi kuulasta , mutta maanuoliaisella 

snadiin. Viisi kertaa peräkkäin ampui snadin 12…15 metriin. Meni hermo 

ja papat voittivat. 

 

10.9 Ruskaduppeli, Kotka   20 joukkuetta 

Väkeä riitti myös samana päivänä Kotkan Jäppilässä pidettyihin kisoihin. 

Jyrki ja Kunu raivasivat tiensä aina välieriin asti. Siinä ”lähes omat” 
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Vinnarit vetivät pidemmän korren. Pronssipelissä isäntien Barck ja Frost 

olivat etevämpiä. Tuloksena hienosti  A-cupin 4. 

 

Veteraanikisoja: 
 Veteraanikisoissa menestystä kertyi edellisvuosia vähemmän. 

 

Edellisessä Aviisissa jäi kertomatta, että Veteraanien vuoden 2010 

Suomen rankingtilaston ykkönen oli Heikki Pirtinaho MAP 

Räimeestä! Pekka ja Raikka jakoivat 16. tilan ja Kunu oli 34. 

 

20.10.2010 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna  15 joukkuetta 

 Kunu ja Vinnarin Urpo olivat kovassa iskussa  Kulta 

  

28.10.2010 Veteraaniduppeli, Turku  17 joukkuetta 

Kunu ja Urpo, ei se aina peli kulje   15. 

 

2.1 Veteraanitrippeli, Kalvola  13 joukkuetta 

Kalvolasta ei tämän vuoden trippelistä mitaleita herunut edellisvuoden 

tapaan. Pekka, Raikka ja Heikki   6. 

 

30.1 Veteraaniduppeli, Loimaa  17 joukkuetta 

Heikki ja Urpo, cupin puolivälierässä ei kärsi hävitä 5.-8. 

 

19.2 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna  14 joukkuetta 

Heikki ja Urpo paransivat tahtia ja taistelivat  Pronssia 

 

6.-7.8 Veteraanien Avoimet PM-kisat,Turku 31 joukkuetta 

Heikki oli mukana Ravantin ja Haapasen joukkueessa. Lauantaina 

kolmella voitolla jatkoon 16 parhaan porukkaan. Sunnuntaina joukkue 

selvitti ensimmäisen pelin, mutta puolivälierissä hurja meno katkesi ja 

lopullinen sijoitus 5.-8. Sijoituksen arvoa korostaa se, että vain kaksi 

suomalaisjoukkuetta selvisi puolivälieriin, näiden joukossa ei ollut 

kumpikaan Suomen maajoukkueista. Statukseltaan kauden ehdottomasti 

paras saavutus! 

 

 Sarjat: 
 

syksy 10 Iso seuraottelu Karkkilan Urheilijoiden hallilla, molemmilta osallistui 

neljä duppelijoukkuetta nelinkertaiseen sarjaan. Kolmen pelipäivän 

jälkeen oltiin tasapisteissä 24-24. Vihon viimeisellä kierroksella Sirpa ja 

Kari hävisivät 12-13 ja tuolla yhdellä vaivaisella pisteellä seuraottelun 

voitto Karkkilalle pelein 31-33. 
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 Meiltä pelasivat vaihtelevilla kokoonpanoilla Heikki, Kari, Pekka, 

Kunu, Raikka, Armas, Mikko, Taavi Pitkämäki, Sirpa, Jarmo 

”Jallu” Räty, Kimmo sekä Ismo Voutilainen. 

  

kevät 11 Ka-Ri-turnaus    10 joukkuetta 

Eli Karkkilan ja Riihimäen välinen duppelisarja. Karkkilan II-joukkue 

Harri, Marko ja Pertti roikkuivat taas sinnikkäästi Räimeen porukoiden 

kannoilla ja selvittivät tiensä A-finaaliin. Mikko ja Kunu voittivat 

alkusarjan parin pisteen erolla. Karin ja Heikin seitsenvuotinen 

voittoputki katkesi. 

Alkusarja: 

1. MAP Räime III  Mikko ja Kunu 15 voittoa/18 pelistä 

2. MAP Räime II Heikki ja Kari  13 voittoa/18 pelistä  

4. MAP Räime I  Pekka ja Raikka 11 voittoa/18 pelistä 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

19.2 Karkkilan yksi joukkue onnistui heittämään neljä perättäistä kuulaa 

väärällä vuorolla. Ei tohtinut sanoa, jos eivät edes vaivaudu katsomaan 

kenellä on johtokuula. 

 

   
Karkkilan Marko ja Pertti lopettivat Räimeen pitkät kultajuhlat. 

Runkosarjan voittaneet Mikko ja Kunu hyytyivät finaalin lopussa. Liika 

varovaisuus avasi Karkkilalle tilaisuuden, jonka miehet käyttivät. 

Tiukkoja kasoja syntyy kahden hyvän joukkueen kohdatessa. 
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26.3 Finaalit 

Runkosarjan finaaliin sai ykkönen  kolme pistettä, kakkonen kaksi pistettä 

jne. Mielenkiintoinen lähtötilanne. Karkkilan ykkösnyrkki, Marko – Pertti 

- Harri, oli iskussa ja pöllytti kaikki Räimeen joukkueet ja vieläpä 

murskalukemin. Finaalissa Mikko ja Kunu antoivat kunnon vastuksen, 

mutta Pertin railakas tuplapoistoammunta päätti pyristelyn pisteisiin 13-8. 

Tiukassa paikassa hyvä joukkuehenki on eräänlainen seitsemäs kuula, 

jolla henkien taistot ratkaistaan. 

Pikkufinaalissa Räime II:n löi I:n 13-6. 

MAP Räime III  Mikko ja Kunu  Hopea  

MAP Räime II Heikki ja Kari   Pronssi 

MAP Räime I  Pekka ja Raikka  4. 

MAP Räime IV  Taavi ja Armas  B-cupin 4. 

 

kevät 11 Karkkila Kesä Trophy  8 joukkuetta 

KAU ja MAP kohtasivat uudelleen duppelisarjassa. Alkusarjaa pelattiin 

Harjun kentän lisäksi myös Riihimäen paloaseman kentällä. Sirpa, Kari 

ja Heikki sekä Pekka, Kunu ja Raikka ottivat kuusi voittoa tässä 

yksinkertaisessa sarjassa. Mikko ja Taavi selvisivät , neljällä voitolla, 

myös A-finaaliin. Eli kaikki Räimeen joukkueet finaaleissa. 

 

 
Räimeen kolmoisvoitto vetää suut messingille. Taavi ja Mikko eivät 

finaalissa enää tupeksineet alkusarjan malliin. Mikko on Karkkilan hallin 
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kentällä varmasti tarkin asettaja ja Taavin ampujan ranne oli letkeä ja 

äärettömän tarkka. Sen saivat vanhat konkarit myös tuta. 

 

13.6 Finaalit 

Tuhti kesäsade oli pehmittänyt ulkokentän ja finaalit siirrettiin Karkkilan 

hallille. KAU:n I-joukkue kaadettiin joka ottelussa. Ratkaisupelissä 

Mikko ja Taavi pelasivat loistavaa petankkia ja voittivat Karin ja Heikin 

13-8. Taavin loistavat ammunnat jatkuivat koko tunnin ja 50 minuuttia 

kestäneen pelin ajan. Kolmoisvoitto toi balsamia Ka-Ri-sarjan finaalien 

korvikkeeksi. 

Mikko ja Taavi    Kulta 

Sirpa, Kari ja Heikki    Hopea 

Pekka, Kunu ja Raikka   Pronssi 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

27.6 Kari heitti Perhospuistossa rautaosuman 15 metriin. Räimeen 

karoennätys on Heikin huikea 13,50 metriä! 

 

talvi 11 Hämeenlinnan talvisarja  10 joukkuetta 

Räimeen joukkueessa taituroivat Sirpa, Heikki ja Kari  

Räime II 8 voittoa 9:stä pelistä    Kulta 

  Mikko ja Kunu tukenaan Lehtisen Hate, kahdella häviöllä  

HaMiKu 7 voittoa 9:stä pelistä   Hopea  

Sami Lukan joukkue jätettiin tällä erää, 6/9,   pronssille. 

Pekka, Raikka ja Veikko (Linnasta) 

PeRaVe 4 voittoa 9:stä pelistä   6.  

Armas oli mukana KAU:n joukkueessa, 1/9  10.  

 

Mitalien kohtalot ratkaistiin jo ensimmäisessä, huippujännittävässä 

pelissä Samin joukkuetta vastaan. Se ratkesi vasta toisessa jatkopäässä 

Räimeen riemukkaaseen 12-11 (kirottuja aikapelejä) voittoon. Toiseksi 

viimeisessä pelissä Sirpan nappiasetus vei uskon Invalideilta ja tasainen 

kisailu kääntyi Räimeen 13-11 voittoon ja kultamitalin varmistumiseen. 

Räimeen pelaajille tämä oli sarjan kaikkien aikojen paras 

kokonaismenestys kaksoisvoittoineen. 

  

 Ja kesällä tahti oli taas vakuuttavaa! 

 

Hämeenlinnan petankkiliiga 
 A-sarja: 

kevät Räime II 11 voittoa 13:sta Heikki, Kari, Kunu ja Taavi 2. 

 Räime IV 6 voittoa 13:sta Pekka, Raikka ja Jallu 7. 

Räime III 6 voittoa 13:sta Leena Lalu, Sirpa, Eero ja Armas 9. 
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Kevätkaudella Räime II oli taas tasaisen varma. Räime II hävisi selkeästi 

vain yhden pelin, toisen ajalla. Muut Räimeen joukkueet pelasivat 

ailahtelevammin, mutta olivat vielä iskuetäisyydellä finaaleista.  

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

24.5 Paletin Harry Uschanoff ampui snadin takaisin, rinkistä 2,5 m:n 

päähän eli kuolleeksi. Ei auttanut, Räime II voitti pelin 13-1. 

 

syksy A-sarja: 

Räime II 10 voittoa 13:sta Heikki, Kari, Kunu ja Taavi 2. 

Räime IV 6 voittoa 13:sta Pekka, Raikka, Jallu ja Susanna 

Hämäläinen  8. 

Räime III 6 voittoa 13:sta Leena, Sirpa, Eero, Armas, Aki 

Kiviniemi ja Kimmo  9. 

  

Syksyllä Räime II säilytti toisen tilansa ja marssi finaaleihin. Muut 

Räimeen joukkueet eivät pystyneet ratkaisupeleissä samaan. Myönteistä 

oli kuitenkin osallistuminen sarjaan isolla porukalla. 

 

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

Juhan Kankuksen joukkue oli B-sarjan 6. ja selvisi finaaleihin. 
 

3.9 Finaalit 

 A-sarja   

Räime II  Kunu, Taavi ja Kari   KULTA 

Finaaleissa jysähti taas täyspotti! 

Vaan oli se todellista tuskien taivalta. Parin tunnin odottelun jälkeen 

Vinnarien Invalidit läksytti Räimeen heti alkajaisiksi tylysti 2-13. Kun 

seuraava peli oli murheellisesti 0-9, vaihdettiin Taavi, tuo finaalien 

todellinen kultakäsi, asettajaksi ja käännettiin se voitoksi. Ratkaisupelissä 

mentiin myös vaikeimman kautta, mutta noustiin 2-10 asemasta voittoon. 

Finaalissa runkosarjan voittaja Guzmania sinnitteli ensimmäisen pelin 

lähes voittoon, vaan peli meille 13-12. Ja sitten seuraava koitos ja sen 

myötä… 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Guzmania siirtyi komealla karolla jo 3-12 johtoon. Lieneekö hyvän olon 

tunne iskenyt. Huolimaton oman kuulan ammunta seuraavassa ”päässä” 

avasi asetussauman ja Räimeelle varmoilla asetuksilla kuusi pistettä. 

Seuraavassa päässä oli tasainen kasa, Guzmanialta yksi huti ja Kunulla 

viimeiset kuulat. Kerran kesässä ammunnalla vastustajan kaksi parasta, 

mutta eri puolilla ollutta, kuulaa pois jätöllä ja viimeisellä kuulalla 
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hallittu asetus, vieläkin tiukkaan kasaan, ja neljä pistettä. 10 pistettä 12 

kuulalla ja täysin mykistynyt vastustaja tippa silmässä!  

 

B-sarja 

Mighty Bulls Ismo ja Joona Voutilainen + Mikko Pronssi 

 

Lähellä oli MB:n joukkueella iso jytky. Välierissä 1-2 tappio Team 

Pilonille. Ratkaiseva peli päättyi 12-13. Pronssin myötä nousu A-sarjaan. 

Joona osoitti taas kykynsä pelata täysivertaisesti aikuisten kisoissa. Hatun 

noston arvoinen suoritus. 

 

 
Ismo ja Mikko ihmettelevät Kunulle sitä yhtä puuttuvaa pistettä. Joona 

ottaa rennommin, pronssia aikuisten kisoissa on juniorilta kova saavutus.

  

Ystävyysottelut: 

 
8.1 Maaseutu – Helsinki Petanque, Hämeenlinna 

Räimeen II-joukkue, Sirpa, Kari ja Heikki, neljä voittoa kuudesta 

pelistä. Kahdentoista tunnin pelirupeaman jälkeen maalaiset (MAP, LIN, 

LOI ja TUR) juhlivat 25-23 voittoa. Kunu pelasi myös voittoisasti 

Linnan joukkueessa. 

 

7.8 Kiertopalkinto pysyy vuodesta toiseen Riihimäellä  
19. Riihimäki – Karkkila-ottelussa ratkaisu tuli taas varsin nopeasti. 
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Kolmen kierroksen jälkeen pelit meille11-3 ja samaa rataa jyrättiin kaikki 

viisi kierrosta. Kokonaistulos meille selkeästi 18-7. 

Kimmo ja Mikko, Sirpa ja Kari, Joona, Ismo sekä Kunu neljä voittoa, 

Susanna ja Jallu sekä Aki ja Armas kolme voittoa. Joukkueiden kemiat 

kohtasivat ja kaikki heittivät erinomaisella tasolla, erityisesti 

ensikertalaiset Susanna ja Joona.  

 

  
Kesästä toiseen toistuva näky. Räimeen porukat juhlivat Karkkilan 

nujertamista. Kiertopalkinto on Armaksen tukevassa otteessa ja vieno 

hymy karehtii kaikkien huulilla. 

  
10.9 Ystävyysottelu, Jyväskylän Valo-Varkauden Kanuunat-MAP Räime 

Syksyisen lämpimässä säässä, Jyväskylän Kuokkalassa, kohdattiin niin 

tutut Varkauden pelaajat kuin uudet tuttavuudet Jyväskylästä. Varkaus on 

koko kauden ollut kovassa iskussa. Ja oli edelleen, ei antanut meille edes 

savolaispistettä. Jyväskylän Valon heittäjät kyllä voitettiin kaikissa 

otteluissa. Meiltä olivat mukana Sirpa, Kari, Pekka, Raikka, Mika ja 

Kunu. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

Kunu ampui Valon pelaajien viimeisetkin kuulat ulos kentältä. Kari asetti 

kuulan 30 cm heittoympyrästä ja silläkin tuli piste. Ei meinannut mennä 

Valon pelaajille jakeluun! 

 . 
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Raikka valmistautuu ampumaan. Sirpa ja Mika nauttivat kauniista 

syyssäästä. Varkauden joukkueet olivat aivan hurjassa iskussa tässä 

savolaisten säännöillä pelatussa ystävyysottelussa. 

 

SM-kisat ja -sarjat 
 

11.-16.7 SM-kisat 2011, Kokemäki 
Euran Raikun isännöimät SM-kisat olivat taas puhtaasti vierintäkentillä. 

Menestys karttoi tänä vuonna MAP Räimeen pelaajia. Heikki oli 

porilaisten kanssa veteraanien duppelissa ja trippelissä. Kari ja Eero sekä 

veteraanien että yleisessä duppelissa. Sirpa kokeili taitojaan naisten 

singelissä. Ratkaisukuulat tiukoissa peleissä jäivät käyttämättä ja oltiin 

enemmänkin puolen matkan krouvin porukkaa.  

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

14.7 SM-kisoissa Karin asetus viimeisellä kuulalla 0,1 mm:n päähän 

snadista…vaan ei riittänyt. 

 

Yleinen I-divisioona, Kotka ja Tampere 

28.5 ja Sirpa, Heikki, Eero ja Kari heittivät MAP Räimeen joukkueena. 

18.6 Kotkassa saatiin vettä niskaan ja kentälläkin tuli turpiin, yksi voitto 

viidestä pelistä. Tampereella tulos oli yhtä niukka. Suoritus oli 

vaatimattomin MAP Räimeen I-divisioonauralla. 
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13.8 Karsinnat, Järvenpää 

Räimeen onneksi sarjassa oli kaksi luovutusta, joten vielä aukesi 

mahdollisuus sarjapaikan pitämiseen. Surkeus jatkui Karjala-Kuulan 

voittaessa 9-13. Poule antoi vieläkin tilaisuuden. Valkeakosken naiset 

nollille ja vihon viimeisessä koitoksessa peli aukesi lopultakin ja 

Harjunpää menetti tukevan johtonsa Sirpan hyvien asetusten ja Heikin 

ammuntojen ansiosta. Pääasia tuli kuitenkin hoidettua ja sarjapaikka 

pidettyä.  

 

28.5 ja Veteraanien I-divisioona, Kotka ja Tampere 

18.6 Pekka, Raikka ja Kunu pelasivat tasaisen varmasti molempina päivinä, 

vaikka samat sadekuurot piiskasivat heitäkin. Kotkassa ja Tampereella 

neljä voittoa seitsemästä pelistä, lohkon 4. sija ja heti perään ylemmässä 

jatkosarjassa kaksi voittoa neljästä pelistä. Näillä meriiteillä 

joukkueellemme tuli hienosti koko Veteraanien I-divisioonan 4. tila ja 

paikka nousukarsintoihin.   

 

23.7 Karsinta SM-sarjaan, Rauma 

Raumalla pelattiin ”paras kolmesta”-systeemillä Turun SM-sarjassa 9. 

sijoittunutta joukkuetta vastaan. Turun joukkue voitti ensimmäisen pelin 

13 – 11. Pekan ja Raikan mainiot asetukset sekä Kunun tarkat ammunnat 

murensivat jatkossa vastustajan itseluottamuksen. Toinen peli MAP:ille 

13 – 8. Ratkaisevassa kolmannessa pelissä turkulaisilta oli jo puhti pois ja 

MAP voitti sen reilusti 13 – 6. MAP Räimeelle seuran historian 

ensimmäinen SM-sarjapaikka! Voi syystä sanoa joukkueen 

menestyksen olleen koko kauden huomionarvoisin saavutus! 

 

11.6 Seka-duppelin SM-kisa, Valkeakoski 57 joukkuetta 

Sekaduppeli on lähes ainoa SM-mittelö, joka on kasvattanut suosiotaan. 

Sirpa ja Kari aloittivat Valkeakosken Roukon ”oikeilla”  

petankkikentillä alkupouleen taas räväkästi. Porilaispari kätevästi kumoon 

13-6. Sirpan asetukset olivat taas aivan omaa luokkaansa. Moninkertaiset 

HBY:n maajoukkuepelaajat Raitasuo ja Gripenberg ulos koko kisasta 

lukemin 13-11. Ratkaisupaikassa ampuivat reikiä, mutta Räime, paikan 

saatuaan, osumia. 

Ja sitten välicupissa taas selkeä 4-13 tappio, nyt Stenbergin papalle.  

Sijoitus 17.-32. jäi kaivelemaan hyvän alun jälkeen. Vaan kisatunnelma 

näissä sekaduppeleissa on yleensä oikein mainio. 
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Hurstin klaanin Pretenders palasi pelikentille. Tässä kaadetaan Kunun 

joukkue kesäsarjassa. Tuukka, Hannu ja Armas voittivat takavuosina 

Kesäsarjan useita kertoja. 

 

27.8 Seura-SM, Tampere  20 joukkuetta 

MAP Räime osallistui perinteisesti myös Seura-SM-kisoihin. 

Duppeleissa Heikki ja Kari sekä Pekka ja Kunu sekä trippelissä Sirpa, 

Eero, Raikka ja Armas. 

Hyvät saumat olisi ollut parempaankin. Heti alussa Kalvolan Iskulle tullut 

1-2 tappio teki polun kiharaisemmaksi. Loimaan II-joukkue pyyhkeiltiin 

puhtaasti 3-0, vaan ratkaiseva koitos KooVeen isäntiä vastaan hävittiin  

0-2. Sijoituspeleissä hävittiin vielä Linnan Petanquisteille 1-2. Se riitti ja 

luovutuksen jälkeen sijoitus oli 12. 

Tällä kertaa jopa Kari ja Heikki hävisivät yhden pelin (KooVee). 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Sirpalle ja Karille Perhospuistossa yhdeksän yhden pisteen voittopäätä 

putkeen. 

 

Muita tapahtumia 
 

6.8 HyVa-Petankki, Kaskipelto  6 joukkuetta 

Kaskipelto isännöi Hyvinkään Vuokra-asuntojen jokavuotista 

petankkikisaa. Ja järjestelyt olivat hienot, telttoineen ja runsaine 



 19 

tarjoiluineen. Sadekuuroista huolimatta kisa vietiin loppuun isäntien 

viedessä taas kisan kaksoisvoiton: 

Kaskipellon Kalske II: Kari Vaaherkumpu, Anatoli Kekkonen ja kisojen 

arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Janina Nietula Kulta 

Kaskipellon Kalske I: Outi ja Mika Nietula, Jyrki Salo Hopea 

 

 

 

 
Kaskipellon rivitaloyhtiöstä on mukaan tullut uusia ja vauhdilla kehittyviä 

pelaajia. Tässä myhäillään kesäsarjan neljättä sijaa. Kari, Mika ja Jyrki 

olivat lähellä viedä koko kisan. Johto ennen viimeistä kierrosta kuivui 

kuitenkin viimeisen pelin tappioon. 
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KAUSI 2012 
 

KASVAAKO MENESTYS JA VOITONNÄLKÄ! 
 

Hallikauden alkaessa kisoja löytyy Hämeenlinnasta, Iittalasta, Pasilasta, 

Loimaalta, Karkkilasta…Osallistuminen edellyttää omatoimisuutta. 

 

KARKKILA-RIIHIMÄKI-HALLIOTTELU 

Seuraottelu on tätä kirjoitettaessa hämärän peitossa, tuskin toteutuu? 

Karkkilan hallilla on Jouluturnaus 3.12, rohkeasti mukaan! 

 

Ka-Ri-turnaus 2012? 

Duppeli-sarja Karkkilan Urheilijoiden joukkueita vastaan, alkutalvesta 

2012, riippuu tälläkin kertaa isännän äänestä. Toivottavasti jo yhdeksän 

vuotta jatkunut perinne ei katkeaisi! Pitäisihän kiertopalkinto palauttaa 

takaisin Räimeelle. 

 

Talven halli-illat Hämeenlinnassa 

Hallipelit jatkuvat, totuttuun tapaan, Hämeenlinnassa Pullerin hallilla. 

Pelipäivä on todennäköisesti maanantai. Syksyn kuljetukset hoidetaan 

kimppakyydeillä ja osallistumismaksu on 2 €/kerta/jäsen, muilta 4 €. 

MAP Räimeen vuorot alkanevat maanantaina 31.10. 

 

Hallikaudella pelattaneen seuraottelu Linnan Petanque – MAP Räime – 

Jyväskylän Valo, mahdollisesti mukana myös Karkkila. 

  

3.12 hallilla on Veteraanien, yli 55 v, Masters-kisa. 

 

Hämeenlinnan Talviliiga 
Käynnistynee tammikuussa 2012. Joukkuemäärä on rajattu 16:een. 

Pitäisin jälleen mahdollisena jopa kolmen…neljän MAP Räimeen 

trippelijoukkueen osallistumista sarjaan. 

 

Hämeenlinnan Liiga 
Alkaa taas perinteisesti toukokuussa 2012. Räimeen joukkueet 

osallistuvat sarjaan kymmenettä kertaa. Räime II puolustaa 

tuplamestaruuttaan. Uusien jäsenien myötä 3…4 trippelijoukkuetta ei ole 

poissuljettu mahdollisuus. A-sarjassa meillä on kolme paikkaa. Seura ei 

osallistu sarjan kustannuksiin. 
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MAP Räimeen perinteiset tapahtumat 

 
Kuluneella kaudella omia kisoja oli kolme. 

Ehkä tulevana keväänä voitaisiin kisata, tauon jälkeen, myös 

duppelimestaruudesta. Trippeli perinteisesti Aseman koulun pihalla 

kesäkuussa, nytkään kisaa ei rajata enää Hyvinkään - Riihimäen 

talousalueelle.  

Riihimäen singelimestaruus keskikesällä ja Räime Open sopivassa raossa. 

Olisiko vanhan kaartin aika ottaa kiertopalkinnot pois Mikolta? 

Ammunta- ja asetusmestaruudet voitaisiin pelata jonakin perjantaisena 

suvi-iltana? Olisi aika rikkoa Armaksen kenttäennätykset! 

 

Yksi merkkipaalu on 20. kerran pelattava Riihimäki – Karkkila – ottelu 

kesällä. Myös hyvinkääläiset lasketaan tässä tapauksessa riksulaisiksi! 

Järjestelyvuoro on meillä ja niihin pitäisi juhlavuoden kunniaksi satsata 

tavallista enemmän! 

 

SM-kisat ja –sarjat 

 

Kauden päätehtäviä on hoitaa Veteraanien osallistuminen SM-sarjaan. 

Joukkueen kapteeniksi on valittu Raimo ”Raikka” Monto. Joukkueessa 

saanee olla mukana viisi pelaajaa. Edellyttää lisenssiä. Seura maksaa 

osallistumismaksun. 

 

I-divisioonassa jatketaan SM-sarjapaikan havittelua. Pelaaminen 

edellyttää pelaajalisenssiä (hinta lienee noin 30 €). Joukkueen kapteeniksi 

on valittu Kari Korkeamäki. Tässäkin joukkueessa saanee olla mukana 

viisi pelaajaa. Edellyttää lisenssiä. Seura maksaa osallistumismaksun. 

 

II-divisioonaan osallistutaan, jos halukkaita pelaajia löytyy. 

 

Vuoden 2012 SM-kisat ja tapahtumat jäänevät jokaisen omalle kontolle. 

Pelipaikkoja ei ole edes tiedossa tätä kirjoitettaessa. 

Seura-SM:n osallistumismaksut kyllä maksetaan seuran toimesta. 

Riittäisikö väkeä kahteen joukkueeseen? 

 

SM-tason mitalin 2012 saalistaneille on luvassa myös seuran stipendi! 
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Kansainvälistä petankkia Teneriffalla. Jean-Pierre Belgiasta edustaa aitoa 

petanquekulttuuria. Mies kehui ihan vilpittömästi ja innostuneena myös 

vastustajan hyviä heittoja! Eipä ole Suomessa moinen tapana. Tiré! 

 

Kesän harjoitusillat: Riihimäen Perhospuistossa kisataan maanantaisin ja 

Hyvinkään Kaskipellossa (Koivuntie 7) keskiviikkoisin sekä 

Patastenmäen tunnelmaa pidetään yllä perjantaisin. 

 

Riihimäki – Hyvinkää kaupunkiottelua ei vaan saada järjestetyksi. Vaatisi 

innokkaan järjestäjän. Löytyykö? 

 

Muista koitoksista saa kuvan 2011 kisojen perusteella. Rohkeasti mukaan 

erillisiinkin kisoihin!  

 

Helteisen menestysvuoden tapahtumat kirjasi 

 

Kari Korkeamäki 

skkorkeamaki@elisanet.fi 

045 – 1121 635 

 

(PS Puuttuvista kisoista ja nimistä voi tällä erää valittaa viimeisessä 

kuvassa takaa kävelevälle henkilölle mätäkuuhun mennessä) 


