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Vaikka seuran omat kotisivut ovat mahdollistaneet tulosten lähes 
reaaliaikaisen seuraamisen, niin päätin kuitenkin laatia, taas kerran, 
yhteenvedon erinomaisesti sujuneesta kaudesta. 

Kuluneena vuonna MAP Räime sijoittui SM-mitalitilastossa  upeasti 
neljännelle tilalle ja saavutti SM-kisoissa kaikkien aikojen parhaan 
mitalituloksensa.

MAP Räimeen kisat:

Duppelimestaruus 6 joukkuetta
Duppelimestaruudesta kisattiin jo talvella Hämeenlinnan halli-iltoina. 
Pekka ja Raikka hallitsivat hallin kiemuraiset kentät parhaiten. Puhdas tili 
viidellä voitolla, jossittelulle ei jäänyt saumaa. Mikko ja Heikki korjasivat 
hopean, keskinäisen pelin tuloksella, ennen Kunua ja Jyrkiä.

1. Pekka Kaihevaara, Raimo ”Raikka” Monto
2. Mikko Koskimäki, Heikki Pirtinaho
3. Jyrki Salo, Gunnar ”Kunu” Wallin
4. Sirpa ja Kari Korkeamäki
5. Janina ja Jonna Nietula sekä Tiia Salo
6. Jarmo ” Jallu” Räty, Mika Nietula

Eräänlaisia ennätyksiä:
Avauskierroksella Sirpa ja Kari häviöllä 8-9 kun Raikka ampui snadin 
tapolla pelin poikki. Seuraavassa pelissä S & K johtivat 11-10 kun Kunu 
ampui snadin tapolla pelin poikki. Alkoi tällaista hiljaistakin miestä  
hatuttamaan. Kummassakaan pelissä ei tullut muita kuolleita snadeja.  
Jotkut vaan on taitavampia?

10.6 ”Hurstin heitot”, Aseman koulu 16 joukkuetta
Kerrankin kisaan oli tunkua, jopa niin, että mattimyöhäisiä ei päästetty 
sotkemaan kaavioita. Entinen kesäsarja oli nimetty uudelleen, seuran 
pitkäaikaisen puheenjohtajan Armas Hurstin kunniaksi. Ja perinteisesti 
myös aurinko paistoi ja peli-ilo loisti onnistuneiden suoritusten jälkeen. 
Kerta kaikkiaan hieno tunnelma!

Neljän alkusarjakierroksen jälkeen kahdeksan parasta jatkoi A-cupissa ja 
loput B-cupissa. A-cupissa ”Kurikompppania” pelasi koko rahan edestä. 
KAU:n Kiiverit kaatuivat niukasti 13-12 ja sama linja jatkui välierässä 
”Suomisen perhettä” vastaan. Kaukaa takaa taas pisteen voitto. Finaalissa 
Bitankin miehet eivät ehtineet peliin mukaan, 13-5. Tiukempi vääntö oli 
pronssista, ”Cauboys vei sen 13-11.



Kisan nimikkopelaajan joukkue putosi yllättäen B-cupiin Ade Hakalan 
kuuden pisteen snadin siirrolla. Ammattimiesten ottein Hursteille B-cupin 
voitto. Ja makeasti vielä finaalissa kaatui Aden joukkue!

 A-cup
1. Kurikomppania: Jyrki Salo, Gunnar ”Kunu” Wallin ja Ilpo 

Vuorinen
2. Bitankki: Jouni Heinonen, Arto Kranttila ja Mikko Mäkinen 
3. Cauboys: Marko Taipalvesi, Markus Barck ja Kai Aalto 
4. Suomisen perhe: Eija Suominen, Jaana Alanoja, Heikki Pirtinaho ja 

Eero Lalu
5. Loimaa: Eero Ravantti, Minna Jokinen ja Jari Eronen
6. Lehtiset: Niko, Harri ja Kalevi Lehtinen
7. Tähtisilmät: Kirsi Aalto, Kati Nieminen ja Merja Salonranta
8. KAU Kiiveri: Paula Kiiveri, Erkki Saarinen ja Allan Degerstedt

B-cup
1. Armas ja Tuukka Hursti sekä Hannu Lindholm
2. William: Ade Hakala, Ismo ”Ipe” Laakso ja Veksi Salo
3. Ruoste: Kari Vaaherkumpu, Juha Hyytiäinen ja Heikki Velin
4. MAP Juniorit: Neea ja Tiia Salo, Mauno Nummila ja Sirpa 

Korkeamäki
5. MAP Räime: Pekka Kaihevaara, Raimo ”Raikka” Monto ja Mika 

Nietula
6. Rafe: Ralf Karlstedt, Eero Lamusuo ja Juhani Suvanto, 
7. KAU Räsänen: Asko Räsänen, Taito ja Raili Pietilä sekä Raili 

Varalahti
8. Suomi-Ranska-seura: Sirkka Lamusuo, Maritta Koivuniemi ja Pertti 

Kuusela

Hyvinkään mister petanque, Armas Hursti, valitsi kisan parhaaksi 
pelaajaksi Tiia Salon. Palkintona oli Armaksen lahjoittama grafiikantyö.
Kisassa jaettiin myös ensi kertaa seuran uuden uutukaiset, omat mitalit!



Kunu ja Jyrki juonimassa voittoa Mikosta ja Harrysta SM-duppelissa. 
MAP:n kaksikon paras saavutus SM-kisoissa oli yleisen sarjan trippelin 
kuudes sija.

3.8 Riihimäen mestaruussingeli, Finaali, Patastenmäki 18 heittäjää
Seuran singelimestaruudesta pelattiin uudella systeemillä, jossa sekä 
Hyvinkäällä että Riihimäellä karsittiin kisaan mukaan neljä pelaajaa. 
Junioreille annettiin jokaiseen peliin hyvitystä kuusi pistettä. Ja niinhän 
siinä kävi, että junioreista Jonna Nietula pesi koko aikuiskaartin. 
Finaalissa kaatui edellisten vuosien mestari Mikko Koskimäki 13-9. 
Finaalin taso oli kova, karoja ja jättöjä nähtiin molemmilta ahertajilta. 
Välierissä Jonna oli pudottanut Heikin ja Mikko Kunun, molemmat 
vieläpä selvin numeroin.

1. Jonna Nietula 5. Tiia salo
2. Mikko Koskimäki 5. Mika Nietula

3. Heikki Pirtinaho 7. Aki Kiviniemi
4. Gunnar Wallin 8. Ismo Laakso

22.9 V Räime Open-singeli, Paloaseman puisto 15 heittäjää
Ulkokauden päätöskisana oli viidennen kerran järjestetty Räime Open-
singeli. Sen verran taas päätuomarin suhteet yläkertaan auttoivat, että kisa 
onnistuttiin viemään läpi kahden kaatosateen välissä. Ensimmäisen kerran 
palkintopokaali matkasi Riihimäen ulkopuolelle. Tampereen KooVeeta 
edustava Harri Lehtinen vei rutinoituneen pelaajan itseluottamuksella 
koko kisan. Oman seuran ehdoton singelivirtuoosi Mikko Koskimäki pisti 
välierässä hanttiin minkä voi. Vaan toista kiinnitystä voittopokaaliin ei 
suotu Mikollekaan. Muut kotiseuran pelaajat hyytyivät viimeistään 



puolivälierissä. Finaali oli Harrin näytöstä, KAU:n Marko Taipalvesi 
asetti erinomaisesti, mutta Harrin ammuntataidot olivat tällä erää liikaa.

1. Harri Lehtinen KVP 5. Gunnar Wallin MAP
2. Marko Taipalvesi KAU 6. Mika Nietula MAP

3. Mikko Koskimäki MAP 7. Kimmo Tuovinen MAP
4. Kalevi Lehtinen LIN 8. Raimo Monto MAP

10.9 Ammuntamestaruus Lasimuseon puisto 10 heittäjää
Kirpeässä syyssäässä ja hyvin virallisilla säännöillä ammuttiin kaksi 
kierrosta ”ihan oikeaa” ammuntakisaa. Ensimmäisen kierroksen jälkeen 
Heikki oli kärjessä, hyvällä tuloksella 21 p., Kunu heti vanavedessä 19 p. 
ja Raikalla 16 p. Toisella kierroksella Raikka paukutti peräti 24 p. siirtyen 
kisan johtoon. Heikki ei pystynyt vastaamaan. Mutta varsinainen jytky oli 
vielä tulossa. Kunu sai päälle aivan mahdottoman ammuntavireen ja 
paukutti seuran uudeksi ennätykseksi peräti 32 pistettä.
On muuten sama kuin MM-kisojen finaalin voittotulos. Erot kärjessä 
olivat yllättävän selvät

1. Kunu Wallin 34 5. Jarmo Räty 12
2. Raikka Monto 24 7. Jyrki Salo 11
3. Heikki Pirtinaho 21 8. Tiia Salo 6
4. Kari Korkeamäki 16 8. Taavi Pitkämäki 6
5. Mika Nietula 12 10. Pekka Kaihevaara 4

Miniammunta
Harjoitusiltojen lomassa ammuttiin ”pika-ammuntana” 8 m:n matkalle 
yhdellä setillä. Aikuisilla kolme yritystä, junnuilla viisi. Tiukalle voiton 
ottaminen meni, sillä vasta uusinnassa Heikki löi Raikan. Kunulle 
pronssia. Juniorien ykkönen oli Tiia, Neea-siskon viedessä hopeaa ennen
Janinaa.

Asetuskilpailu
Asetuskilpailu 8 m:n matkalle, junnuilla 7 m. Metrin helpotus junnuille ja 
aikuisia vietiin. Tiia voitti 8 p. ja Janina täydensi juniorien ylivoimaa 
7 p. Aikuisten aatelia olivat Taneli Pitkämäki ja Kunu Wallin 6 p.

27.5. Juniorien singeli 10 heittäjää
10 vuoden tauon jälkeen MAP Räime on palannut juniorien 
mahtiseuraksi, joten sellainenkin ihme koettiin kuin seuramme järjestämä 
muksupetankkitapahtuma Aseman koulun kentällä. Pelaajia neljästä eri 
seurasta. 11-13-vuotiaiden sarjassa paikalliset olivat tylyjä emäntiä 
viemällä kolmoisvoiton. 8-10-vuotiaiden sarjassa mitalien makuun 
pääsivät muutkin



11-13 v 8-10 v
1. Tiia Salo MAP 1. Eveliina Jokinen LOI
2. Jonna Nietula MAP 2. Ella Saarela KOP
3. Janina Nietula MAP 3. Neea Salo MAP
4. Niko Lehtinen LIN 4. Ossi Hurme KOP
5. Jasmiina Leppämäki LOI
6. Elisa Tamminen

Nuorempien juniorien asetuskilpailun voitti Ossi, toisena Neea, Eveliina 
kolmantena, Ella neljäs ja vihon viimeisenä Kari (56 v.).

Mukava päivä kului vauhdilla, junnujen kisoissa ei turhaan tantata ympäri 
kenttää tuumaamassa, ja päivä kruunattiin kaikkien osallistujien 
palkitsemisella. Syvän kumarruksen ansaitsevat myös kaikki mukana 
järjestelyissä ja kannustamassa olleet aikuiset.

Sirpa ja tytöt toispuolt´ jokkee. Ensimmäistä kertaa yhdessä pelannut 
joukkue otti koviakin päänahkoja. Henkilökemiat toimivat SM-kisojen 
7. sijan arvoisesti.

Yksittäiset kisat:
(Ja näitähän taas piisasi koko kauden mittaan petankin nälkäisille. 
Maininnan saavat nekin kisat, joissa tuli vain kohtuullista menestystä).

15.10.2011Lokaduppeli, Kalvola 20 joukkuetta
Kalvolan Iskun hallikauden avauskisassa Kari ja Heikki saivat makeita 
päänahkoja kärkiporukoista. Vaan puristus riitti lopulta vain 7. sijaan.



16.10.2011Yleinen duppeli, Loimaa 20 joukkuetta
Mika ja Jyrki kävivät ottamassa tuntumaa Loimaan halliin. 
Pikkupisteillä ulos A-cupista. Mitalisija sentään, tuliaisina B-cupin 3.

29.10.2011Yleinen trippeli  , Pori  14 joukkuetta
Kari ja Heikki sekä Pakkasen Lasse Porista ottivat heti ensimmäisessä 
matsissa turpiin Loimaan edustusjoukkueelta 0-13. Jatkossa pelattiin, 
nöyrin mielin, voitosta voittoon. Pehmeähkön kentän salat tulivat sen 
verran tutuiksi, että finaalia pukkasi. Osasivat halvatun loimaalaiset pilata 
senkin pelin, taas samalta sakilta selkään 0-13. Ei auttanut täydellinen 
taktiikan muutoskaan näitä hirmuja vastaan. Häpeäksi ei ole Hopea
Kunu hoiteli karkkilalaisten kanssa pikku cupin kotiin B-cupin 1.

12.11.2011Marrastrippeli, Kalvola ? joukkuetta
Mikko oli päässyt mukaan isojen poikien rinkiin Arton ja Manun 
kaveriksi. Komeaa tulosta tuli, Lindmanin joukkuekin kaatui 
loppuottelussa. Kulta
Kari, Heikki ja Lasse tuskitellen A-cupin 8.
Kunu jatkoi KIS:n joukkueessa tasaista sarjaa B-cupin 1.

19.11.2011Hämeen mestaruussarjan duppeli 11 joukkuetta
Uuden uutukaisen sarjan avauskisassa kotijoukkue vei voiton. Mutta 
hienosti olivat MAP:n väritkin esillä. Kunu asettajanaan Armas antautui 
vasta finaalissa. Hopea
Hienon päivän täydensivät Pekka ja Raikka 4.
Kari, Heikki, Mika ja Jyrki kävivät nolaamassa itsensä.

3.12.2011 Karkkilan II Jouluturnaus  16 joukkuetta
Karkkilan hallin tutuilla kentillä Aallon Markon joukkue vei taas voiton. 
Pekka ja Raikka paransivat hurjasti edellisvuodesta Nyt mainiolla pelillä 
aina finaaliin asti ja palkintona, lukemin 8-13 Hopea
Mikko hoiteli KAU:n Markon kanssa B-finaalista Kultaa

Mika ja Jyrki ulos alkupoulessa.

Hämeenlinnan Kinkkukisa 16 heittäjää
Kolmen kisaillan jälkeen Kunu pisti, kolmossijallaan, kinkun kainaloon. 
Tiukalle se meni kun seuraavaan jäi eroa vain kaksi pikkupistettä.

10.12.2011Loimaan Pikkujoulukisa 13 joukkuetta
Eipä loimaalaisten hallilla paljon vieraat juhli, keskinäinen finaalihan siitä 
tuli. Kari, Mikko ja Heikki rimpuilivat välieriin asti, eivät riittäneet 
taidot. MAP:n joukkue vaihtoi sujuvasti pelipaikkoja koko päivän. Se toi 
uutta terää peliin, kun jokainen joutui uusiin hommiin. Tällä taktiikalla 
KOP:n ykkösjoukkue yllätettiin rutkasti, kun ampuja olikin asettaja ja 
asettaja ampujana. Ähäkutti, meille Pronssi



Eräänlaisia ennätyksiä:
12.12.11 Hämeenlinnan hallilla. Kari ja Heikki versus Mikko ja Kunu. 15 
päätä yhteen menoon, joko toiselle yksi piste tai snadin tappo. Taitaa olla  
seuran pisin harjoituspeli kautta aikain, 1 h 45 min, harjoituksissa kun ei  
tantata edes takaisin.

17.12.2011Hämeen mestaruussarjan trippeli ? joukkuetta
Kari, Mikko ja Heikki, Pekka, Raimo ja Mika sekä Kunu KIS:n 
joukkueessa. Kaikki putosivat neljännesfinaalissa. Siinä sitä oltiin 
peräkkäin kuin köyhän talon porsaat. 5.-8.

6.1 Loppiaiskisa, Loimaa ? joukkuetta
Sekaduppelin finaalissa, ketään yllättämättä loimaalaiset, mutta vieraista 
parhaina Heikki, parinaan Suomisen Eija Linnasta. Pronssi

28.1 Hämeen mestaruussarjan singeli 12 heittäjää
Mikko näytti taas loistavat singelipelaajan kykynsä voittamalla koko 
kisan. Ja Hämeenlinnan kentäthän eivät ole siitä helpommasta päästä. 
Loppuottelussa voitto takavuosienkin huippupelaajasta, Harri Lehtisestä.
Veikkaan, että Mikolla naama loisti ja kaulassa kimalsi Kulta

4.2 Synttäritrippeli, Hämeenlinna 12 joukkuetta
Mikko ja Hate olivat ”löytäneet toisensa” ja saaneet vielä Heikin 
”kolmanneksi pyöräksi”. Kovaa tulosta tekivät, vasta finaalissa Loimaan 
(ja Suomen) ykkösporukka pystyi pojat kaatamaan. Hopea

11.2 Sekahelmet, Kalvola 20 joukkuetta
Sekaduppelina paiskottiin kuulia Kalvolan Iskun hallilla. Heikki ja Eija 
jatkoivat tasaisen kovaa sarjaansa, tosin mitalit lipesivät viime tingassa 
A-cupin neljänteen sijaan.

18.2. Hämeen mestaruussarjan duppeli
Jallun ja Kunun ensiesiintyminen duppeliparina tuotti komean tuloksen. 
Voitto lähes näytöstyyliin. Pekka ja Raikka eivät mitalipeleissä. Kari ja 
Heikki jäivät jopa nollille puolivälierässä hirmuparia vastaan. Eikä se 
tahti jatkossakaan laantunut. Pari komeaa peliä lisää ja kaulaan 
kummallekin Kulta

19.2 Laskiaissingeli, Kalvola 29 heittäjää
Iskun hallille oli kokoontunut komea osanottajamäärä. Finaalissa koettiin 
pienoinen yllätys, kun MAP:n ykköstykki, Mikko, jäi toiseksi. KOP:n Ari 
Reijonen saapasteli hallilta ulos voittajana. Mikon uskomattomaan 
singelisarjaan lisättiin taas yksi mitali Hopea



25.2 Helmitrippeli, Kalvola 19 joukkuetta
Talvikauden aikana meiltä kyllä Kalvolan kävijöitä piisasi. Heikin ja 
Mikan apuna oli Eija. Ei se aivan loppuun asti natsannut. Hienosti 
finaalipeleihin, vaan siinä harmittavasti 4. sija
Pikkufinaalin voittoja MAP:lle siunaantuu hienosti. Nyt oli vuorossa 
Jallu kolmen seuran sekajoukkueessa B-cupin 1.

MAP Räimeen siniset värit olivat valttia Hurstin heitoissa. Pekka, Raikka, 
Mika ja Heikki ottavat mittaa toisistaan. Hämeenlinnan naisille olisi 
mitalin suonut. Marko ja kotkalaiset veivät seuran uunituoreet mitalit 
tästä kisasta, naisten nenän edestä.

3.3 Sekaduppeli, Pori 12 joukkuetta
Heikki ja Eija jatkoivat yhteiseloaan. Tie A-cupiin raivattiin taas 
varmuudella. ”Kuoleman paikassa” taisivat törmätä Loimaan pariin 
Uusitalo - Lindman. Sitä myöten A-cupin 5.-8.

10.3 Kansainvälinen trippeli, Tallinna 32 joukkuetta
Kansainvälistä kokemusta isosta kisasta kävivät hakemassa Jyrki, 
Raikka, Pekka ja Mika. Tulosluettelossa komeilee hienosti ”FIN1”. 
Hienosti pojat pelasivat. 1. kierroksella äärimmäisen niukka 12-13 tappio 
Venäjälle. 2. kierroksella Belgia oli parempi 13-5. 3. kierroksella vielä 
hurjan taistelun jälkeen 11-13 häviö Latvialle. Viimeisen pelin voitolla 
olisi lohkosta päässyt jatkoon pikkupisteillä, menivät pelit sen verran 
kiharaisesti.



11.3 Sekaduppeli, Loimaa 20 joukkuetta
Vakiopari, Heikki ja Eija, taas taiston tuoksinassa. Seija ja Seppo 
Loimaalta ottivat omansa. Mutta meidän parimme pääsi kurmuuttamaan 
loimaalaisia pronssiottelussa ja sen voitolla mitalin hohdetta Pronssi

Eräänlaisia ennätyksiä:
TV-uutisten mukaan nykysuomen sanakirjaan palaavat muun muassa  
sanat räime ja jytky 90-luvun puolivälissä perustettiin pesäpalloseura  
Pohjankorven Räime Riihimäen Pohjankorven kaupunginosaan.
2000-luvun alussa nimi periytyi Riihimäen petankin taitajille. Kari ja  
Jallu ovat pelanneet molemmissa joukkueissa. Voi siis todeta, että  
olemme huomattavasti aikaamme ja sivistyssanakirjaa edellä!

31.3 II Kevätduppeli  ,   Karkkilan hallilla 16 joukkuetta
Kari ja Heikki lähtivät puolustamaan edellisen vuoden voittoa. 
Alkupoulessa tehtiin selvää jälkeä, vaan poulen jälkeinen arvonta heitti 
kisan ennakkosuosikit vastakkain. Jari ja Ilpo Valkeakoskelta veivät 
ottelun, 12-13, ja lopulta koko kisan. Hilkulle meni, meiltä asettaja ampui 
viimeisellä kuulalla poiston ja KOP:n ampuja asetti tiukkaan väliin 
ykkösen. Meni lopussa roolijako oudosti!.
B-cupin finaalissa otettiin seuran väliset:
Kari ja Heikki B-cupin 1.
Pekka ja Raikka B-cupin 2.
Jyrki ja Kunu kompastuivat alkupouleen.

1.4. Muksupetankki, Loimaa 21 joukkuetta
Joltisenkin tauon jälkeen juniorien kisojakin järjestettiin kauden aikana. 
Loimaan hallin Muksupetankissa jokaisella juniorilla oli aikuinen.

kaverina ja sarjoja eri ikäryhmille väliltä 3-14-vuotta. Meidän tytöt 
dominoivat 11-14-vuotiaiden sarjaa. Komeasti kolmoisvoitto. Jonna ja 
Pekka puhtaalla pelillä ylivoimainen voitto ja kultaa. Tiia ja Jyrki 
hopeaa sekä Janina ja Mika pronssia. Iso kisa, komea tulos!

6.4 Myllykosken pääsiäisturnaus 43 joukkuetta
Kahdella tiimillä lähdettiin tähän ”Tipukisan” perinteitä jatkavaan 
koitokseen. Iso päänahka oli hakusessa, Jakosen porukka vain nousi 
huikeilla ammunnoilla ohi. Ja tietysti isossa hallissa on aina vieritys- eli 
ihan ”mummo”kentät. Ja pirun kalsea oli ilmakin.
Sirpa, Kari ja Heikki B-cupin 5.-8.
Pekka, Raikka ja Kunu B-cupin 5.-8.

9.4 Sekaduppeli, Hämeenlinna 20 joukkuetta
Hyvin olivat MAP Räimeen siniset värit esillä, niin aikuisilla kuin 



junioreilla. Ja hyvää tulosta moninkertaisten Suomen mestarien seassa 
tuli. Ihan finaaliin ei ylletty, vaikka kovia joukkueita matkan varrella 
pudotettiinkin. Pronssiottelussa Jonna todisti olevansa päivän 
ykkösasettaja. Yhdessä Kunun kanssa voitto Heikistä ja Eijasta. Loput 
porukat B-cupissa.
Jonna ja Kunu Pronssi
Eija ja Heikki A-cupin 4.
Sirpa ja Kari B-cupin 3.
Janina ja Mika B-cupin 6.
Tiia ja Jyrki B-cupin 8.

28.4 Hämeen mestaruussarjan singeli         16 heittäjää
Hämeen mestaruussarjan päätöskisassa meiltä oli mukana peräti 
seitsemän heittäjää. Vaan nyt tulokset jäivät vaisuiksi. Määrä ei muuttunut 
laaduksi. Mikko oli parhaana kuudes. Koko viisiosaisen mestaruussarjan 
kunniataulukossa Kunu oli neljäs, harmittavasti vain yhden pisteen 
päässä mitalista.

28.4 Hallikauden päätöskilpailu, Karkkila 15 joukkuetta
Vaikka kisassa oli joukkueita muualtakin Etelä-Suomesta, niin KAU 
hallitsi isännän ottein tapahtumia. Jyrki ja Marko jyräsivät viidellä 
voitolla finaaliin. Vaan parempi pari löytyi loppuottelussa. Hopea

6.5 Tampere-turnaus 22 joukkuetta
Kesän ensimmäisessä ranking-kisassa meiltä oli taas hienosti heittäjiä 
mukana. Sirpa, Kari ja Kunu ottivat alkusarjasta tarvittavat voitot. 
Puolivälierässä tiukan tuoksinan jälkeen niukka tappio Uschanovin 
Harryn joukkueelle. Lopullinen sijoitus ansaitusti A-cupin 5.
Heikki, Mika ja Eija; Jyrki, Pekka ja Raikka; Jallu KIS:n joukkueessa 
olivat vaarassa pudota alkusarjassa…ja putosivat kanssa.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Tampere-turnauksen puolivälierässä Kunu ampui suoraan snadin päälle.  
Ammuntakuula ja snadi pomppasivat, sulassa sovussa, parin metrin  
päähän ja vierekkäin. Herätti hilpeyttä naapurikentilläkin, moista eivät  
olleet kokeneemmatkaan pelaajat kokeneet. Juttu pitää itse nähdä, sanat  
ovat liian köyhiä tilannetta kuvaamaan.

17.5 23.   Baltique duppeli  , Helsinki 32 joukkuetta
Aivan ei mitaleille ylletty edellisen kisan tapaan. Päivän sankarimme 
Jyrki ja Kunu ottivat sen ainoan tappionsa puolivälierässä 12-13, ei voi 
poikia taisteluhalun puutteesta syyttää. Voittoputken uudelleen auettua oli 
tuloksena kunniakas Mestaruuscupin 5. sija
Mika ja Raikka hoitelivat myös osuutensa oivasti 9.-12. sija

Eero ja Kari keskeyttivät kolmen kierroksen jälkeen. Kilpaveikkojen 



kuppilassa kaljalla kykkiessä, Karilta käämit kärähti, kumppanille 
kotikomennus kajahti.

Eräänlaisia lapsuksia:
Kun järjestäjien käteen osuu kerrankin täydellisen ihanteellinen  
joukkuemäärä, niin onko älliä, edes ”perinteiden” takia, sotkeutua viiden 
lohkoihin. Saihan sillä sählättyä tyylikkään kuuden kierroksen kilpailun 
yhdeksään kierrokseen. Eikö olisi suotavampaa pelata päivällä vikkelästi  
ja notkua illalla olusilla, eikä päinvastoin? Ovatko ”tolkuttoman” pitkät  
pelipäivät yksi syy lajin suosion alenemiseen? Herättää naurua kyynelten  
läpi.

19.5 Turku Open 2012 19 joukkuetta
Sirpa, Eero ja Kari tekivät ensivisiitin Kupittaan vaativille 
murskekentille. Kivet ja kallistukset keskittyneesti kupilla kaartaen, ihan 
oikeaa petankkia. Voittoja tuli ja väliin tappion karvauttakin. Mehtosen 
pojat kumoon ennen finaaleita. Loimaan loistopelaajilta vain säälipiste, 
seurauksena pronssista mittely. Se peli ailahteli kummankin vuorollaan 
johtaen. Ei se maailmaa kaada jos hyvän pelin häviää. Ja fiksuina isännät 
ripustivat meidänkin kaulaamme oikeat seuran komeat mitalit. Mieltä 
lämmittävä ele ja ranking-pisteitäkin ropisi! A-cupin 4.

Sirpa ja Kari ottivat pisteitä lähes kaikista vuoden rankingkisoista. Tässä 
haetaan Eeron kanssa Turku Openin 4. sija. Kari oli koko kauden yleisen 
rankingin 16. eli paras veteraanipelaaja.

27.5 Kalvolan Iskun mestaruussingeli 19 heittäjää
Singelikisassa hyvällä asetuksella pötkii pitkälle. Tuovisen Veikko vei 



voiton Hämeenlinnaan. Mikko jatkoi raudanlujaa tuloksen tekoaan 
singelirintamalla, nyt tuliaisena oli Pronssi
Tuovisen Kimmo osoitti myös taitonsa kovassa seurassa A-cupin 6.

30.6 Vammala Open, Sastamala 25 joukkuetta
Vammala Open on yleensä ollut se viimeinen paikka testata taitojaan 
ennen SM-kisoja. Kolmella tiimillä koitettiin kaapata graniittipatsas 
kotiin tuomisiksi. Isännät olivat eri mieltä ja pitivät palkinnon Tyrväällä. 
Päivän paukun järjestivät Sirpa ja Alanojan Jaana Hämeenlinnasta 
pudottamalla edellisvuoden mestarit C-cupiin jo alkusarjassa. 16 
joukkueen kohtalon hetki löi meitä korville. Koko revohka B-cupiin. 
Siinä sentään pönkitettiin kolhittua itsetuntoa.
Mika ja Kunu B-cupin 2.
Kari ja Heikki B-cupin 3.
Sirpa ja Jaana B-cupin 5.

”Hurstin klaani” Hannu, Armas ja Tuukka Armakselle nimetyn kisan 
tiimellyksessä. Aikanaan tämä joukkue hallitsi Hyvinkään kenttiä. 
Vieläkin korjasivat B-cupin ykköspalkinnot itselleen.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Vammala Openin tunnelma kiehtoo vuodesta toiseen, olisiko syynä jo  
ennakkoon tiedossa oleva turnauksen virallisen pönöttämisen puute? 
Siitäkin huolimatta, että kaikki sijoitukset pelataan ja puolille öin  
pelaillaan. Monelle siitä on tullut keskikesän kohokohtia! Ja tapahtuman 



”säännöt”, joihin kuuluu nykyään myös Poralin Erkin toistuva  
hopeasijoitus, ovat tiedossa jo kotoa pitkälle taipaleelle lähtiessä!

14.7 Mansikkapaikka sekaduppeli,Valkeakoski 13 joukkuetta
Tänä vuonna oli otettu jako kahteen. Yleisessä sarjassa Heikki ja Eija putosivat 
jatkosta harmittavan niukasti, neljä joukkuetta tasavoitoin.

Sirpa ja Kari hävisivät ”tuntemattomalle ” parille Nieminen & Collin, mutta kun 
ennakkoon kovemmiksi kaavaillut joukkueet kaatuivat vuoron perään, oli tuloksena 
loisteliaasti veteraanien Kulta

Eräänlaisia ennätyksiä:
Järjestäjät olivat tarkoittaneet sokeriksi pohjalle Supercupin, jossa 
kohtaisivat kummankin kisan kaksi parasta. Sirpalle ja Karille se tiesi  
kepeää viiden tunnin taukoa kello 15-20. Veteraanijoukkueita oli omassa 
sarjassaan vähemmän ja heillä jalka nousi kepeämmin kuin yleisen 
”tuumaajilla”.  No, enpä ole ennen pelannut petankkikisan aikana 
täysimittaista shakkiottelua. Ehdittiin Ari Saliniemen kanssa pelata päälle 
vielä kolme pikapeliäkin. Tulos oli muuten 2-2, henkisesti hirmuisen 
väännön ja hikoilun jälkeen.

Supercupissa sitten väännettiin Salonrannan Merjaa ja Heinosen Jounia 
vastaan liki pari tuntia. Harvinaisen itsepäisiä ihmisiä, eivät suostuneet 
antamaan meille kuin 12 pistettä. Kellon kumahdellessa illalla kymmentä 
päätimme luovuttaa, suosiolla, pronssit isäntien Sirkalle ja Tarmolle.

 Eräänlaisia ennätyksiä:
Alanojan Jaana ja Lehtisen Hate ehtivät voittaa kaksi kultaa samassa 
kisassa. Sirpalle ja Karille kulta ja neljäs sija. Ehkei muiden seurojen  
kuitenkaan kannata ottaa oppia tästä systeemistä!

21.7 Suomen Pétanque-Liitto 30 vuotta-juhladuppeli, H-linna 7 joukkuetta
Liian monta kisaa oli tyritty samalle päivälle. Meiltä sentään oli joukkue 
mukana juhlakisassa. Eeron ja Kunun sijoitus 5.-7.
Raikan ollessa estyneenä, hoitivat Sirpa ja Kari seuran virallisen 
edustuksen Liiton 30-vuotisjuhlassa Aulangolla.

Eräänlaisia lapsuksia:
Pitihän se tämäkin nähdä, että samalle päivälle tungetaan kolme kisaa.  
Raumlaissi jaarituksii vielä kuuntelisi, kun ovat tuolla hieman 
sivummalla (Pitsiturnaus).  Mutta pitikö saman kaupungin toisen seuran 
mennä järjestämään kisat samalle päivälle. Jos olisin ilkeä, niin sanoisin  
sitä tuottamukselliseksi kiusanteoksi. Kun en ole, niin sanon sitä  
taitamattomuudesta johtuvaksi kiusanteoksi.

 



21.7 Pitsiturnaus, Rauma 29 joukkuetta
Pienen tauon jälkeen seuralla oli edustus myös Uotilan aurinkoisilla 
kentillä. Tiia oli saanut kovan kaverin parikseen, Emmanuel Simon-
Bellamyn. Eikä kaksikon tarvitse esitystään murehtia. Kovien 
kamppailujen jälkeen B-cupin 1.
Jyrki KAU:n Markon kanssa vaatimattomammin 9.-16.

Toistamiseen TUL:n mestari löytyy Riihimäeltä. Heikki ja Suomisen Eija 
yhtenä hymynä. Syytä onkin, muista ei ollut uhkaajiksi paljon yhdessä 
harjoitelleelle parille.

11.8 TUL:n mestaruuskisat, Varkaus 40 joukkuetta
Jokioisten Koetus, Sirpa ja Kari, ei ollut tällä kertaa juhlatuulella omien 
pelien osalta. Mutasarjasijoitus pistettäneen ”huippu-urheilijoita” 
piinaavan hotellikuoleman piikkiin.
Oli Linnan Petanquistien vuoro juhlia TUL:n mestaruutta. Heikki ja Eija 
kruunasivat pitkän yhteistyön hedelmät puhtaalla voittosarjalla. Välierissä 
Voikkaan Viesti taisteli loppuun asti, mutta finaalissa isäntäkaupungin 
Erkki ja Samuli tyytyivät hopeaan. Finaali oli Eijan ja Heikin suvereenia 
näytöstä. Kulta



Pekka ja Raikka sinnittelivät pitkään, sijoituksena 9. sija
Jyrki heitti KAU:n paidassa Markon kanssa B-cupissa.
Järjestelyt hoiti Varkauden Tarmo, 100 v.

18.8 i-duppeli, Kalvola 32 joukkuetta
Mikko ja Heikki marssivat hallitsevina mestareina aina mitalipeleihin asti. 
Sitten omat koirat purivat välierässä. Taidolla ja tuurilla edenneet MAP 
Räimeen Tommi Walther parinaan Olli Kaarela saivat pelinsä kulkemaan 
loistavasti. Finaalissa heiltä eivät armoa saaneet myöskään pari Tikka ja 
Seppä. Mehtosen pojat korjasivat pronssit kaulaansa.
Tommi ja Olli Kulta
Mikko ja Heikki kunniakkaan taistelun jälkeen A-cupin 4.
Mika ja Eero, hoitelivat hekin yhden cupin voiton kotiin D-cupin 1.

18.8 XXII Järvenpääduppeli 13 joukkuetta
Raikka ja Kunu yrittivät myös puolustaa voittoaan, nyt ranking-kisana 
pelatussa duppelissa, Järvenpään parkkipaikan vaikeilla kentillä. Ei ollut 
onni myötä, ulos alkusarjassa. Saman kohtalon koki Janina parinaan Toni 
Siro. Kisa oli naisten ja juniorien juhlaa. Aallon Kirsi ja Hätösen Ninna 
palkittiin parhaina, ovat muuten ensimmäiset Järvenpääduppelin 
naisvoittajat!
Tiia ja Singthong Thanakorn ( paremmin tunnettu taiteilijanimellä 
”Bäng”) eivät kokemusta kumartaneet. Monikymmenkertaisia Suomen 
mestareita vietiin alkusarjassa kuin kuoriämpäriä. Puolivälierän 
ahdingostakin nousivat Bängin snadin ammunnalla voittoon. Mahtavan 
pelipäivän palkintona tuli Pronssi
Sirpa ja Kari jatkoivat tasaista rankingsarjaansa. Puolivälierän surkeiden 
ammuntojen takia ulos mitaleilta, mutta lopuksi tyydyttävä A-cupin 5.
Jyrkillä oli kaverina HBY:tä edustava, Riihimäen ykköspelaaja, Sami 
Lukka. Lopullinen sijoitus A-cupin 7.-8.

5.9 Helsingin piirin TUL:n duppelikilpailu
Ei ainakaan minun muistissani ole jäsenille tulleita piirinmestaruuksia. 
Jyrki sellaisen hankki KAU:n edustusasu päällä. Markon kanssa veivät 
finaalin vakuuttavasti 13-3. Ottavana osapuolena oli Helsingin piirin 
joukkue. Kulta
 

8.9 Mustankiven heitot, Helsinki 20 joukkuetta
MAP mukana kisassa viiden heittäjän voimin. Paras päivä oli Jyrkillä ja 
KAU:n Markolla. Isäntien viedessä kärkisijoitukset, oli poikien 
tyytyminen A-cupin 5.-8.
Sirpa ja Kari kompuroivat, vierintää tuskitellen B-cupin 4.
Tiialla oli kaverina Velinin Heikki B-cupin 5.-8.
Tulihan sentään yksi sarjavoittokin. Mika ja Siron Toni C-cupin 1. 



14.10 Kalvolan Iskun Lokaduppeli 20 joukkuetta
Hätäisin hallikauden aloittaja oli Mikko, joka Lehtisen Haten kanssa 
nitkahti puolivälierässä ulos mitalipeleistä. A-cupin 5.-8.

27.10 Junioreiden duppeli, Hämeenlinna 4 joukkuetta
Neljä urhoollista juniorijoukkuetta kokoontui pelaamaan Linnan hallille. 
Ja junioreille oli pistetty ne kaikkein vaikeimmat kentät. Alkusarjan 
jälkeen kolme joukkuetta oli tasapisteissä. Ennakkosuosikit Tiia ja Bäng 
hävisivät Jonnalle ja Janitalle. Vaan pikkupisteillä tytöt pronssiotteluun. 
Siinä joukon nuorimmat Eveliina ja Jasmiina Loimaalta yllättivät 
pronssimitalien arvoisesti. Loppuottelussa maajoukkuepelaajat eivät 
antaneet armoa Janille ja Nikolle, 13 – 3.
1. Tiia Salo ja Thanakorn Singthong MAP/KAL
2. Jani Mäkinen ja Niko Lehtinen TYR/LIN
3. Eveliina Jokinen ja Jasmiina Leppäkoski LOI
4. Jonna Nietula ja Janina Nietula MAP

27.10 Yleinen duppeli, Hämeenlinna 15 joukkuetta
Kari ja Heikki viettivät eräänlaista ”taiteilijajuhlaa” 10-vuotisen, 
petankkikisoissa vietetyn yhteisen taipaleen kunniaksi. Roimilla voitoilla 
välieriin asti, vaan siinä asetus katosi tyystin ja Mehtosen pojat KOP:sta 
pyyhkivät meillä hallin lattiaa. Ryhdistäytymisen jälkeen pronssia 
komeasti 13 – 4. Jyrki ja Eija hävisivät niukasti puolivälierässä, sen 
jälkeen parilla voitolla tuloksena A-cupin 5.
B-cupin voitto ratkaistiin MAP:n jäsenten välisessä kisassa. Pekka ja 
Raikka osasivat kieron kentän taiat paremmin B-cupin 1.
Mika ja toipilaana pelannut Kunu B-cupin 2.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Petri Mehtonen, KOP, ampui snadin ulos koko hallista, komeassa 
kaaressa yli seinän, jalkapallohallin puolelle.

3.11 Pyhäinpäivän kisa, sekaduppeli, Loimaa 20 joukkuetta
Heikki ja Eija jatkavat mainiota yhteistyötään kisasta toiseen. Hyvään 
yhteistyöhön kuuluu myös kyky pelipaikkojen vaihtamiseen. Eija oli nyt 
pääosan peleistä ampujana ja Heikki taatun varmana asettajana. Pronssia
Sirpa ja Kari, enemmänkin aikaa vievää ja sumuista maaseutumatkailua. 
Odottelun ratoksi kehitettiin loimaalaisten kanssa kolmen joukkueen 
”sekatruppeli”.



Eräänlaisia lapsuksia:
Ylibuukkaavat ”vapaa-aikarosvot” korpeavat sisuskaluja. Näyttää olevan  
yleinen ilmiö hallikisojen järjestäjiltä tunkea, esimerkiksi, kahdeksalle  
kentälle 20 joukkuetta. Sillä sitten päästään siihen, että varmasti jokainen 
joutuu notkumaan penkeillä pitkin pitkää päivää. Kun aamulla, seitsemän 
aikaan, pimeällä lähtee tien päälle ja on kotona vähän ennen puoliyön 
pimeää, niin kyllä siinä ihmisraasu tuntee olonsa joltisenkin tyhmäksi.  
Saattaisiko käydä niin, että hallikisan ensikertalainen on tämän 
kokemuksen jälkeen myös ”viimekertalainen”!? Olisiko kohtuullista  
saada vähäväkiset ”kyläkisat” rahanalaisen raatajan työpäivää 
lyhyemmiksi! MAP Räimeessä tähän on ollut, omissa kisoissa,  
kohtuullista pyrkyä ja tänä vuonna siinä on myös onnistuttu. Ei ole  
muuten kukaan mutissut ja valittanut kisojen olleen liian lyhykäisiä!

4.11 Hämeen mestaruussarjan duppeli 15 joukkuetta
Kauden päätteeksi kovatasoinen duppeli, jossa pelaajiemme esityksiä ei 
tarvinnut hävetä. Päivän sankarimme Mika ja Kunu. Hallitusti finaaliin 
ja siinäkin erinomainen alku, 9-0. Mikot Kamppuri ja Lehti käänsivät 
kuitenkin pelin voitokseen. Mikalle ja Kunulle Hopea
Raikka pelasi, paikallisen Valton kanssa, myös komeasti mitalipeleihin. 
Siinä Järvenpään nuoriso ei antanut yllättää itseään. A-cupin 4.
Jyrkin kaverina oli Aallon Marko, ”kuoleman pelissä” häviö ja lopullinen 
sijoitus A-cupin 7.

Veteraanikisoja:
Veteraanikisoissa palattiin, ajoittain, jopa maan terävimpään kärkeen. 

23.10.2011    Veteraaniduppeli  , Turku 12 joukkuetta
Kunu ja Kokkosen Pekka KIS:stä mukana talvikauden aloituksessa. 
Kunulle tavaramerkiksi tuntui tulevan sijoitus B-cupin 1.

16.11.2011 Veteraaniduppeli, Kuusankoski 15 joukkuetta
Vanhuus ei tule yksin, se tulee hyvän ystävän kanssa petankkikentällä! 
Kari tutusti asettajana ja Heikki ampujana. Mielenkiintoisilla kentillä tuli 
tilastotappio alkusarjassa. Lopussa vauhti oli hurja ja finaalissa kumoon 
Kuitusen Mauri ja Aallon Kai 13-6. Kulta
Kunu ja Kokkosen Pekka hoitelivat vielä toisen cupin eteläiseen 
Hämeeseen . Ja sijoitus ällistyttävästi B-cupin 1!

3.12.2011 I Finnish Veterans, Hämeenlinna 16 joukkuetta
Yleisen Mastersin kumppaniksi Liitto järjesti nyt myös veteraaneille 
oman vastaavan tapahtuman. Liitto valitsi kahdeksan menestynyttä 
kapteenia, jotka valitsivat itselleen joukkueet. Lisäksi mukaan pääsi 



kahdeksan muuta joukkuetta. Heikki oli itseoikeutetusti yksi kapteeneista 
ja hän valitsi joukkueeseensa lujahermoisen porilaisen Lasse Pakkasen 
välipelaajaksi. Konkarien kunnianarvoiseen kaartiin kohonnut Kari 
Korkeamäki komennettiin asettajaksi. Kunu oli mukana KIS:n Harryn ja 
Pekan tiimissä.

Ensimmäisellä kierroksella vastaan asettui Kotkan poikii, joilla oli kova 
noste siipiensä alla. johtivat jo 9-12, vaan Lassen snadin tappo toi meidät 
vielä peliin. Kiitimme ja voitimme kahden tunnin väännön. Kun toisella 
kierroksella lukemat olivat, Järvisalon joukkuetta vastaan 0-8, alkoi 
komea nousu, 13-8, niin mentiin poulesta sopalle. Kunun tiimi joutui 
vääntämään poulea kolme kierrosta ennen jatkoon pääsyä. Olisihan se 
pitänyt arvata, että siinä sitten oman seuran miehet olivat puolivälierässä 
toisiaan kiusaamassa. Vaan kerrankin asetus kimuranteilla kentillä nasahti 
nätisti snadille ja ammunta osui nappiin. Lukemat selkeästi 13-5 ja KIS 
katsomon puolelle.

Turun pojilla eli Jukka Virtanen, Heikki Rajaniemi ja Jouko Asklöf, 
onnistui kaikki. Välierä pelattiin isolla kentällä ja siinä olivat joka 
suhteessa meitä parempia. Ampuivat lukkokuulatkin siististi pois ja 
åbolaisten asetukset olivat parhaita tällä hallilla vuosikausiin. Finaalissa 
turkulaisten hurja vire jatkui, Palmqvistin Henrin sakki sai vain kolme 
pistettä. Ehdottomasti päivän paras joukkue voitti.
Kari, Heikki ja Lasse Pronssi

7.1 Veteraanitrippeli, Kalvola 16 joukkuetta
Kunu ja KIS kisailivat kotikentällä mitalien tuntumaan, vaan 
pronssiottelussa KOP:n naisvoittoinen joukkue vei himmeimmät mitalit 
miesten mielipahaksi A-cupin 4.

28.1 Veteraanien EM-karsinta, Loimaa 11 joukkuetta
EM-karsinnan ensimmäinen osio pelattiin neljän kierroksen Swiss´nä.

Kunu oli KIS:n mukana ottamassa kolmea voittoa. Lähes täydellinen 
päivä, vain inhottavat kaksi pikkupistettä veivät alkusarjan voiton KAL-
PCP-joukkueelle. Välierässäkin niukka 12-13 tappio maajoukkuenaisille. 
Kari, Heikki ja Lasse, asetuksen ontuessa vain kaksi voittoa ja 7. sija.

10.3 Veteraanien EM-karsinta, Pori 11 joukkuetta
Toinen osio ja vissisti Swiss´n jälkeen molemmat porukat ulos jatkosta. 
Kahdella voitolla sijoitukset 6. ja 7.
Vaan naiset voittivat!
Uusinnassa joukkue Henri Palmqvist, Mikko Lehto, Antero Lehti ja 
Pauli Piiparinen lunastivat kisapaikan ja odotukset tuomalla Suomelle 
myöhemmin veteraanien EM-pronssia. Tuosta suorituksesta kaikki 
petankin ystävät Suomessa ovat kiitollisen ylpeitä!



Sarjat:

kevät 12 Ka-Ri-turnaus 9 joukkuetta
Taas kohdattiin Karkkilan ja Riihimäen välisessä duppelisarjassa. 
Karkkilan joukkue Harri ja Marko olivat saaneet roimasti itseluottamusta 
edellisen vuoden voitosta. Nyt runkosarja läpi puhtaalla pelillä. Olimme 
tällä erää ottavana osapuolena Karkkilan viedessä myös alkusarjan 
kakkostilan. Moista ei ole ennen tapahtunut!
Alkusarja:
3. Jyrki ja Kunu 5 voittoa/8 pelistä
4. Pekka ja Raikka 4 voittoa/8 pelistä
5. Sirpa ja Kari 4 voittoa/8 pelistä

24.3 Finaalit
Runkosarjan finaaliin sai ykkönen  kolme pistettä, kakkonen kaksi pistettä 
jne. Mielenkiintoinen lähtötilanne. Sama kaikui oli askelten, mestaruus 
ratkaistiin karkkilalaisten kesken. Marko ja Harri eivät hävinneet nytkään 
yhtään peliä. Pronssi jäi meille Jyrki ja Kunu olivat parempia 13-9.
Pikkufinaalissa Räime II:n löi I:n 13-6. Sirpa ja Kari hoitelivat B-cupin, 
pitkälti lähtöpisteiden ansiosta.
Jyrki ja Kunu Pronssi
Pekka ja Raikka 4.
Sirpa ja Kari B-cupin 1.

talvi 12 Hämeenlinnan talvisarja 12 joukkuetta
Talvisarjan voittajaluetteloon saatiin uusi nimi seurasta, Jallu pelasi 
KIS:n joukkueessa. Ratkaisevassa ottelussa löivät paikalliset suuruudet 
13-3. Se riitti ristiin menneiden pelien avulla kultaan, kun viisi 
kärkijoukkuetta olivat kahden pisteen sisällä. Mikko, Kunu ja Hate 
pisteen perässä kärkikaksikkoa, pronssia. Sirpa, Kari ja Heikki 
putosivat voittajapallilta neljänneksi, jäätyään tamperelaisia vastaan 
nollille. Jyrki, Mika, Pekka ja Raikka sijalla 7. Riihimäkeläiset Ismo 
Voutilainen ja Juha Kankus 10.

Eräänlaisia ennätyksiä:
1.2 Mikko, Hate ja Kunu Talvisarjan kierros 39-1, lienee hallin  
ennätys. Samana iltana Sirpa, Kari ja Heikki voittivat ensin 13-0 ja  
seuraavassa pelissä hävisivät 0-13. Rouva Fortunan takapuoli tuli tutuksi  
aika monelle. Ensin onni nostelee kantapäitä, sitten syöksytään mieltä  
pahoittavaan murheen alhoon.
1.3



Hämeenlinnan petankkiliiga
kevät A-sarja  :  

MAP Räime II 8 voittoa 11:staHeikki, Kari, Kunu, Taavi ja Taneli 1.
MAP Räime IV 7 voittoa 11:sta Pekka, Raikka, Jyrki ja Mika 5.

MAP Räime III 2 voittoa 11:sta Leena Lalu, Sirpa, Eero ja Armas 12.

B-sarja:
MAP Junior 5 voittoa 12:sta Tiia, Jonna, Janita, Neea ja Mauno 
Nummila 9.

Nihkeän alun jälkeen MAP Räime II pusersi itsensä johtoon kesätauolle 
mentäessä. Poikkeuksellisen tasaisessa sarjassa seitsemän kärkijoukkuetta 
oli kahden pisteen sisällä. Keskinäisen ottelun voittanut IV-joukkue vain 
pisteen päässä. III-joukkue kahdella voitolla perän pitäjänä.
Juniorit lähtivät rohkeasti mukaan B-sarjaan. Voitot ja tappiot 
vuorottelivat. Hyvä suoritus ensikertalaisilta.

syksy A-sarja  :  
MAP Räime II 10 voittoa 11:sta Heikki, Kari, Kunu ja Taavi 1.
MAP Räime IV 7 voittoa 11:sta Pekka, Raikka, Jyrki ja Mika

6.
MAP Räime III 5 voittoa 11:sta Leena, Sirpa, Eero, Markku Valve ja 

Jallu 10.

B-sarja:
MAP Junior 5 voittoa 12:sta Tiia, Jonna ja Janita 9.

II-joukkue oli saanut pelinsä kuosiin eikä hävinnyt kuin yhden pelin 
syyskaudella. Enteellistä kyllä, sillä häviö tuli Invalidien joukkueelle. 
II:lle selkeä runkosarjan voitto, toiseksi tullut Asuntopolku jäi kolmen 
pisteen päähän. IV-joukkue tasaisella suorituksella myös mukaan 
finaaleihin. III-joukkue innostui kiusaamaan kärkijoukkueita. 
Sarjakakkonenkaan ei saanut heiltä kuin yhden pisteen. Hyvänä hetkenä 
piilevä potentiaali tulee näkyviin.
B-sarjassa juniorien tasainen vire jatkui, kauden aikana 10 voittoa 
aikuisten joukkueista on mainittava saavutus.
Mighty Bulls´n joukkueesta löytyi lisää Riihimäen pelaajia. Ismon ja 
Juhan joukkue oli A-sarjan 9. ja säilytti sarjapaikkansa.



Räime II metsästämässä, haaveeksi jäänyttä, kolmatta perättäistä liigan 
mestaruutta. Invalidien uskomaton taistelu Myyntimiehiä ja meitä vastaan 
pisti tämän kesän finaaliin uusia kasvoja. Taavi, Heikki, Kunu ja Kari 
eivät kestäneet ennakkosuosikin armottomia paineita.

1.9 Finaalit
A-sarja

MAP Räime II Heikki, Kunu, Taavi ja Kari Pronssi
MAP Räime IV Pekka, Mika ja Raikka 5.-6.

Puolivälierässä IV-joukkue oli aseeton Guzmaniaa vastaan ja pelit 
päättyivät siihen. II-joukkueelta odotettiin voittoputken jatkumista. 
Välierässä Invalideja vastaan ensimmäinen peli olikin näytöstä 13-6. 
Toiseen peliin vaihdettiin asettajaksi Taavi, vaan selvää johtoa ei saatu 
hyödynnettyä ja peli kääntyi naapurille 11-13. Oliko tuudittauduttu voiton 
huumaan liian aikaisin? Kari tuli takaisin asettajaksi ja 12-6 numeroissa 
piti homman olla kotona. Vinnarin Urpo äityi vallan hurmioituneelle 
pelipäälle, tappoi ahdinkopaikoissa snadin ja niin se peli kääntyi 12-13. 
Myrtynein mielin marssittiin pronssiotteluun, Urpon ja kumppaneiden 
vienon hymyn saattelemina.

Pronssiottelussa Taavi hoiti vuorostaan asettamisen ja oli kentän hahmo. 
Vaikka peli päättyi 13-9, niin voittajasta ei tässä pelissä ollut hetkeäkään 
epäselvyyttä. Finaalissa Invalidit voittivat aluksi 13-0, vaan Tammisen 
Leksan luotsaama Asuntopolku vei kaksi seuraavaa ja nousi, ehkä 
hivenen yllättäen, liigan voittajaksi. Liigan kannalta saattaa olla hyväksi, 
että ”puoliammattilaisetkin” välillä päihitetään!
 



Ystävyysottelut:

14.1 Helsinki Petanque - Maaseutu, Helsinki 17 joukkuetta
Kirotun kylmässä Pasilan hallissa, mutta vaikeilla kentillä puolustettiin 
maalaisten kunniaa. Sirpa, Kari ja Heikki, kaksi voittoa kuudesta 
pelistä. Tiukan väännön veivät lopulta isännät 25-23. On tämä maa, kun 
hallillakin pitäisi olla täysi ulkovarustus päällä. Saisi edes kerran olla 
arvokisat suomalaisessa petankkihallissa keskitalven pakkasilla!

Oikealla olevan tyypin naamasta näkee, ettei Niemisen Katin ja Kouvosen 
Miikan murjottavana ollut järin hauskaa. Sirpa ja Heikki osaavat ottaa 
rennommin. Vaikeilla kentillä vilu hiipi puseron alle ja maalaisten häviö 
kylmäsi sydäntä.

15.1 Linnan Petanquistit - MAP Räime 8 joukkuetta
Annettiin isännille tasoitusta ja pelattiin trippeleillä duppeleita vastaan. 
2. kierrosta lukuun ottamatta pelattiin pelit ristiin, siinä lyötiin 
tulossarakkeeseen tyly 0-4-merkintä. Sen avittamana voitto 7-9 isännille. 
Sirpa, Mikko ja Heikki kolme voittoa. Aki, Kari ja Armas sekä Tiia, 
Pekka ja Jyrki kaksi voittoa. Janina, Mika ja Raikka niukkoja 
tappioita. Urpohan se taas oli pääpiruna, Alpon kanssa pelkkiä voittoja. 
Vaan tunnelma tutussa porukassa oli mukavan lupsakka.

28.7 Ei mitään uutta auringon alla 10 joukkuetta
20. Riihimäki   –   Karkkila  -ottelu oli juhlava tilaisuus pitkän perinteen 
kunniaksi. Isännät ja emännät olivat hankkineet juhlaottelun kunniaksi 



jopa ulkomaalaisvahvistuksia. Mary-Carmen Buriente ja Alberto Bauzis 
Espanjasta olivat virkistävä poikkeus jäyhien suomalaisten seassa. Ja 
osasivat myös pelata erinomaisesti. Karkkila sinnitteli kaksi kierrosta 
tasoissa 5-5. Sitten taas repesi, voitto meille, viidellä kierroksella, 
murskaavasti 18-7.
Leena, Mary-Carmen, Eero ja Alberto neljä voittoa.
Jyrki, Mikko ja Taavi kolme voittoa.
Sirpa, Tiia ja Kimmo kolme voittoa.
Heikki, Kari ja Mika neljä voittoa.
Raimo, Pekka ja Jarmo neljä voittoa.

Kisan parhaina palkittiin Karkkilasta Marko Taipalvesi ja Riihimäeltä 
Alberto Bauzis. Tarjoilu ja aikataulu pelasi, aurinko helotti ja sorakentillä 
saatiin näyttäviä suorituksia. Mahtavaa meininkiä!
 

15.9 Ystävyysottelu, Jyväskylän Valo - Varkauden Kanuunat –   
MAP Räime - Keljon Viesti
Entinen seuramme jäsen Veikko Kosunen jaksaa touhuta lajin parissa. 
70 ikävuotta ei tunnu menoa toppuuttelevan. Veikon ansiosta 
kokoonnuttiin toistamiseen Jyväskylään, vaihtelevaan syyssäähän. Nyt oli 
mukaan saatu myös neljäs joukkue Keljosta. Ja savolaisten säännöillä 
mentiin, kuinkas muuten! Odotetussa kärkikahinassa MAP:n ja 
Kanuunoiden välillä vedimme tällä kertaa pitemmän korren. Keskinäiset 
ottelut meille 7-5. Vaan yksi lipsahdus Keljoa vastaan tiesi sitä, että 
Varkauden savolaiset menivät 29 pisteeseen ja me jäimme toiseksi 27 
pisteellä. Savolaisen systeemin kieroutta, yksi pikkupiste vähemmän 
Kanuunoille viimeisessä matsissa olisi tuonut voiton kotiin. Mainiossa 
kisassa meitä edustivat Leena, Sirpa, Eero, Kari, Mika ja Raikka..

SM-kisat ja -sarjat

2.-7.7 SM-kisat 2012, Tampere
Tampereen KooVeen petankkijaosto oli kisaisäntänä. Järjestelyt olivat 
erinomaiset. Homma ihan oikeasti pelasi ja Niemisen Jallu hoiti 
tulospalvelun tyylillä. Kesän paras hellejakso sattui vielä kisaviikolle ja 
kentistä oli tehty vaikeat, nyt ei vierittäjillä ollut juhlahetkensä. 

Eräänlaisia ennätyksiä:
Seuran kaikki 15 lisenssipelaajaa osallistuivat tänä vuonna SM-tason 
tapahtumiin!

Kun kerran lehtiartikkelin luonnos on jo vanhastaan valmiina, niin laiskan 



”pulskeana” jallina pläjäytän sen tähän:

”MAHTAVA MITALISADE MAP 
RÄIMEELLE MANSEN HELTEESSÄ
Petanquén SM-kisaviikko pelattiin Tampereen Kaukajärven koulun 
vaativilla ja vaikeilla murskesorakentillä 2.-7.7.2012. Hyvinkään ja 
Riihimäen pelaajista koostuva MAP Räime oli mitalitilastossa koko 
viikon neljänneksi paras petankkiseura Suomessa. Seuran kivikova 
tavoite, viisi mitalia ja kaksi pistesijaa jopa ylitettiin.

Maanantaina, kisojen avauspäivänä, Kari Korkeamäki voitti veteraanien 
(yli 55-v) singelissä seuran 21-vuotisen historian ensimmäisen Suomen 
mestaruuden aikuisten sarjassa. Seitsemän peliä ja seitsemän voittoa. 
Puolivälierässä kaatui hallitseva Suomen mestari, välierässä vuoden 2010 
mestari ja finaalissa KIS:n Harry Uschanov selkein lukemin 13 – 8. 
Uschanov ampui seuraavana päivänä veteraanien uuden Suomen 
ennätyksen.

”Korkea kuppiasetus vastakierteellä ja ammunta ”rautaan” eli suoraan 
ilmassa vastustajan kuulaan. Lisäksi kovan itseluottamuksen tuoma 
rentous heitoissa olivat voitokkaan päivän tuloksen takana”, kommentoi 
itsensäkin yllättänyt tuore Suomen mestari. Raimo Monto jäi parin 
tasaisen ottelun jälkeen poule sirkkeliin.

MAP Räimeen mainetekoja jatkoi Tiia Salo junioreissa voittamalla 
pronssia singelissä. Juniorien ammuntakilpailun karsinnassa Tiia heitti 
huikean tuloksen 21 pistettä, sillä heltisi karsinnan voitto. 
Jonna Nietula oli singelin 4. ja Janina Nietula 7. Jonna ammunnassa 5.
Gunnar ”Kunu” Wallin pelasi vanhempien veteraanien (yli 65-v.) 
singelissä 16 parhaan joukkoon.



Hartaan herkkä hetki herrasmiespelaajien huomassa. Monta päivää meni, 
ennen kuin kolahti, että mitä sitä tulikaan tehtyä!

Tiistai oli juniorien riemukulkua. Nietulan sisarukset Janina ja Jonna 
voittivat juniorien duppelissa kultaa, jatkaen MAP:n kunniakkaita 
perinteitä juniorisarjoissa. Tyttöjen asetukset ja ammunnat olivat 
ensiluokkaisia kentillä, joissa moni aikuinenkin oli vaikeuksissa. Tytöistä 
säteilevä peli-ilo ja heittojen tekninen taituruus olivat selkeän 
finaalivoiton 13 – 7 takuuna. Tiia Salo täydensi seuran menestyksen. 
Pronssia yhdessä Hämeenlinnan Niko Lehtisen kanssa.

Juniorien ammuntafinaalissa Tiia ampui hyvin, mutta vastustajana ollut 
Joutsenon Antti Pasanen äityi mahtavaan vireeseen ja ampui nuorempien 
juniorien uuden Suomen ennätyksen. Tiia oli hopeallaan ja yhteensä 
kolmella mitalillaan MAP Räimeen vahvin pelaaja, jota jatkossa odottavat 
juniorien maajoukkuetehtävät.

Veteraanien duppelissa Pekka Kaihevaara ja Raimo Monto etenivät 16 
joukkueen pudotuspeleihin. Kantona kaskessa oli Suomen mestaruuden 
voittanut pari Palmqvist – Lehti. Hyvän taistelun jälkeen joukkueellemme 
niukka 10 – 13 tappio. Eero Lalu ja Kari hyytyivät kolmessa pelissä.



Pekka ja Raikka puolustivat seuran värejä myös Karkkilan 
Jouluturnauksessa. Pistivät finaalissa helsinkiläiset koville. Hopea ei ole 
häpeä, varsinkaan hyvin sujuneen finaalin jälkeen.

Keskiviikon parhaasta tuloksesta vastasi Sirpa Korkeamäki naisten 
trippelissä. Sirpa pelasi ensimmäistä kertaa yhdessä Mirja Laineen, BIT, 
ja Tuula Rantasen, TUR, kanssa. Kokeneita ja useita mestaruuksia 
voittaneita joukkueita kaatui matkan varteen. Illalla sijoituspelien 
päätyttyä tuloksena oli kunniakas 7. sija.

Päivän suuri nimi oli kuitenkin yleisessä singelissä pelannut Mika 
Nietula, joka Swiss-systeemillä pelatussa alkusarjassa antoi periksi vain 
mestaruuden ottaneelle Loimaan Seppo Lindmanille. Neljällä voitolla 
Mika oli runkosarjan 13. Pudotuspeleissä tuli tappio pronssimies Petri 
Sepälle. Tuloksen hohdokkuutta lisää se, että kisa oli Mikan ensimmäinen 
esiintyminen SM-kisoissa ja osanottajia singelissä oli peräti 66.
Mikko Koskimäki kahdella voitolla puolen välin krouvissa, 34.

Veteraanien trippelissä Pekka Kaihevaara, Kari Korkeamäki ja Raimo 
Monto pelasivat, onnenkin siivittäminä, pudotuspeleihin. Rökäletappiolla, 
Loimaata vastaan, kuitenkin katsomon puolelle. Jarmo Räty haki 
tuntumaa isoihin kisoihin KIS:n joukkueessa. Alkupoulen pelit 1-2 ja 
homma ohi.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Veteraanien trippelissä Mehtosia & Co vastaan. Olimme raakasti  



häviöllä 4-12. Raikka asetti viimeisen kuulan kiinni snadiin. Naapurilla  
neljä kuulaa jäljellä. Ammunta suoraan kuulaan, vaan vauhdilla kohti  
takarajaa viilettänyt snadi pysähtyi narun edessä olleeseen kiveen.  
Lupasin viedä kiven kotihyllyyn jos vielä tuosta nousemme voittoon. Nyt  
kivi on kunniapaikalla kirjahyllyssä!

Torstaina tulostahti hiipui. Parhaan suorituksen, yleisessä duppelissa, 
tekivät Jyrki Salo, myös ensikertalainen kisoissa, ja kokenut Kunu 
Wallin. Tutuksi tullut sijoitus 9. – 16. palkintona helteisen päivän 
uurastuksesta. Kari ja Mika olivat pehmeitä poikia jo alkupoulessa. Myös 
Mikko Uschanovin Harryn kanssa jäivät ynnä muiden joukkoon. Onni ei 
ollut myötä myöskään Armas ja Tuukka Hurstilla. Poulesta pihalle 
kisasta.

Sirpa otti naisten singelin alkupoulessa, hirmuisessa lohkossa, yhden 
kovan päänahan. Kohtalon oikku, putosi jatkosta hävittyään ratkaisupelin 
eiliselle joukkuetoverilleen Laineen Mirjalle.

Aikuisten ammuntakisoissa kaikki alisuorittivat, joten nimet jääkööt 
pöytäkirjojen kätköön.

Perjantaina oli vuorossa petankin kuninkuuslaji, yleinen trippeli 
kolmimiehisin joukkuein. MAP Räimeen joukkueessa oli mukana uutta 
intoa, Jyrki Salo, ja veteraanien kokemusta, Kari Korkeamäki ja Kunu 
Wallin. Joukkue aloitti kaikki pelit nihkeästi, mutta homman lähdettyä 
kulkemaan olivat vastustajat voimattomia. Paikka lauantain kahdeksan 
parhaan joukkoon avautui Räimeen vanhalla ”nyyläys”-taktiikalla.

Mikko Koskimäki pelasi kolmantena jäsenenä KIS:n joukkueessa. 
Ratkaisun paikassa oli syntyä kisojen jymy-yllätys. Joukkue johti pitkään 
miesten maajoukkuetta vastaan, vaan taipui lopulta harmittavaan 12 – 13 
– tappioon. loppusijoitus 9. – 12.

Naisten duppelissa Sirpan parina oli Kiiverin Paula KAU:sta. 
Loimaalaiset voitettiin, mutta kaksi häviötä Linnan tytöille oli liikaa.

Lauantaina MAP Räimeen joukkue jatkoi trippeliä Suomen 
huippupelaajien seurassa. Kymmeniä Suomen mestaruuksia voittaneen 
Arttu Poikolaisen joukkue oli ajoittain ahtaalla puolivälierässä, vaan 
lopussa armoton rutiini aiheutti miehillemme karvaan palan. Seuraavassa 
pelissä Järvenpäätä vastaan joukkueemme oli häviöllä jo 0 – 9. Viemällä 
jatkuvasti snadi yli yhdeksään metriin, peli käännettiin suvereeniksi 
voitoksi. Viimeisessä pelissä selkeä häviö Marko Aallon joukkueelle ja 
MAP Räimeelle lopulta 6. sija. Mahtava saavutus joukkueelta, joka ei ole 
aiemmin pelannut yhdessä.



Lisätietoja MAP Räimeestä ja Tampereen SM-kisoista löytyy seuran 
sivuilta: http://mapraime.sporttisaitti.com tai liiton sivuilta 
www.petanque.fi ja sieltä valikko ”Seurat” ja edelleen valikko MAP 
Räime ry.”.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Kari pelasi jokaisena kisaviikon kuutena pelipäivänä. Lauantaillehan ei  
enää päässyt ilmoittautumalla vaan vain pelaamalla perjantain  
trippelissä kahdeksan sakkiin.  Ja joka kisassa eri pelikaverien kanssa!

9.6 Sekaduppelin SM-kisa, Järvenpää 53 joukkuetta
Sirpa ja Kari hävisivät ensimmäisen pelin niukasti oudosti käyttäytyneen 
naisihmisen joukkueelle. Kotkalaiset voitettiin vaiherikkaiden 
tapahtumien jälkeen, mutta pyristely KOP:ia vastaan tyrehtyi Karin 
karseaan oman kuulan ammuntaan.
Heikki ja Eija etenivät varmalla pelillä aina välicupiin asti. Tappiolla 
jäivät niukasti kahdeksan kärjestä.
SM-kisojen ensikertalaiset, Tiia ja Jyrki, eivät kuvia kumartaneet, 
komeasti alkupoulen voitto. Siihen selostus sitten hyytyy…sillä

Eräänlaisia ennätyksiä:
Petankistien forumilla käytiin kirpeää keskustelua kovaäänisyydestä ja  
sen sallittavuudesta. Kukaan arvoisista keskustelijoista ei noteerannut  
varsinaista fiaskoa, tulospalvelun puuttumista samaiselta foorumilta.
Eikä niitä tuloksia vieläkään mistään tunnu löytyvän. Onneksi  
Tampereella asia oli hoidettu liiton puheenjohtajan johdolla kuosiin!

 
26.5 ja Veteraanien SM-sarja, Helsinki ja Karkkila
16.6 Pekka, Raikka ja Kunu jatkoivat itseoikeutettuna veteraanijoukkueena. 

Tämä oli vasta toinen kerta kun seuramme esiintyy SM-sarjatasolla. 
Helsingissä peli ei kuitenkaan kulkenut, tyly viiden pelin tappioputki. 
Karkkilassa joukkue ryhdistäytyi, olihan nyt melkein ”kotikenttä”. 
Viidestä pelistä neljä voittoa ja lopputuloksena veteraanien SM-sarjan 
seitsemäs sija. Se on seuramme kaikkien aikojen paras tulos 
SM-sarjatasolla!

http://mapraime.sporttisaitti.com/
http://www.petanque.fi/


Yleinen I-divisioona, Helsinki ja Karkkila
26.5 ja Sirpa, Heikki, Eero, Kari ja Jallu heittivät MAP Räimeen divarin
16.6 joukkueena. Turku ja Mynämäki voitettiin hyvällä pelillä, mutta sen 

jälkeen voitto ei kelvannut. Aika ahdinko oli divarijoukkueellakin 
Karkkilaan mentäessä. Jallu oli tullut Heikin tilalle, vaan nihkeää oli. 
Tampereen porukan päänahka sentään saatiin ja viimeinen peli divarin 
voittanutta Turkua vastaan oli loistopeli, pisteen häviöstä huolimatta. 
Tuuria oli matkassa, karsinnat vältettiin 9. sijalla. Tuo keskinäinen ottelu 
KVP:ta vastaan riitti ja sarjapaikka säilyi.

24.5 Etelän II-divisioona, Vantaa, Helsinki, Karkkila 9 joukkuetta
31.5 Joukkueellamme, Mika, Jyrki ja Kunu, sitä tuurin tynkää ei ollut. Ennen
7.6 viimeistä peliä joukkueella oli viisi voittoa alla ja paikka voittaa koko II-

divari. Kirotut aikapelit, 8-9 häviö KAU:n 2-joukkueelle. Niin siinä kävi, 
että joukkue jäi neljän joukkueen vertailussa, yhden pikkupisteen takia, 
viimeiseksi ja koko sarjan viidenneksi.  

25.8 Seura-SM, Eura 23 joukkuetta
Euran Raiku oli rakentanut koulun pihalle juuri petankille sopivat, kovat 
murskekentät. Vaati pinnaa ja taitoa, jos pärjätä meinasi. Ja cirkelpoulea 
mentiin ja nautittiin pelaamisesta.
Team 1:n kapteenina oli Heikki, joka takoi Tiian kanssa kovaa tulosta, 
toisena duppeliparina tutusti Pekka ja Raikka. Trippelin hoitelivat 
vuorovedolla Sirpa, Jallu, Armas ja Mika. 
Loimaan II oli vastaantulija, tylysti 2-0. Samaa myrkkyä meille juotti 
Järvenpään I. Tiukemmassa väännössä Valkeakoski I taipui 2-0. Jostain 
oudosta syystä aina meidän joukkueet joutuvat välicupiin, ei käy kortti 
kirkon miehille. Koko kisan voittaja, Loimaan I, ei ollut yllätettävissä. 
Parilla lisävoitolla Team 1 oli 9. sijalla. Hieno saavutus, sivuaa seuran 
kaikkien aikojen parasta Seura – SM - tulosta. 
Team 2:n kapteenina oli Kari, jonka pelikavereina trippelissä Jyrki ja 
Mikko. Duppeleissa Jonna ja Kunu sekä Janina ja Eero.
Alkajaisiksi oltiin aseettomia HBY:tä vastaan 0-2. Toisella kierroksella 
tuli hieno voitto Kallion Kirkkaasta 2-0. Hitsi, Linnan II:sta vastaan 
viimeinen peli 12-13, isot pisteet 1-2 ja tie alempaan sarjaan. KOP 
kumoon, mutta Kallio kosti aiemman häviönsä. Viimeisessä pelissä 
muutettiin tytöt samaan duppeliin (kapteenin moka, siirto olisi pitänyt 
tehdä jo aikaisemmin) ja tytöt pistelivät Espoon Patonkia turpiin. Ei 
kehdattu tuon jälkeen trippeliä hävitä, vaan noustiin 2-11-tilanteesta 
voittoon. Lopullinen sijoitus, kohtuullisesti 15.

Kisan jälkeen nautittiin Säkylän hienoista mökkimaisemista saunan, 
hyvän ruuan ja seurapelien kera. Mahtava reissu!



Koko MAP Räimeen lisenssikaarti Euran Seura-SM:ssa. Edessä keskellä 
seuran mitalirohmut SM-kisoista. Janina kultaa, Tiia hopea ja kaksi 
pronssia sekä Jonna kultaa. Ikähaitaria edustuspelaajillamme reippaat 60 
vuotta.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Kaikki MAP Räimeen lisenssipelaajat olivat mukana Seura-SM:ssä.

Muita tapahtumia

19.8 HyVa-Petankki, Kaskipelto 5 joukkuetta
Kaskipelto isännöi jälleen Hyvinkään Vuokra-asuntojen jokavuotista 
petankkikisaa. Ja järjestelyt olivat taas upeat, telttoineen ja runsaine 
tarjoiluineen. Isännät eivät taaskaan antaneet vieraille mahdollisuuksia. 
Kaskipelto vei nyt peräti kolmoisvoiton!
Kaskipellon Kalske I: Tiia, Jyrki ja Mika Kulta
Kaskipellon Kalske II: 
Outi Nietula, Karita Salo ja Anatoli Kekkonen Hopea
Kaskipelto juniorit: Jonna, Janina ja Neea Pronssi.

Päätuomari valitsi taas kisan parhaaksi pelaajaksi Janina Nietulan, joka 
pelasti juniorijoukkueen ahdingosta kerta toisensa jälkeen.
Harvinainen kisa kun tuomarikin palkitaan kotiin viemisillä. 
Sydämellinen ele.

Kauden 2012 maineteko 1
Tiia Salo nousi, erinomaisen SM-viikon ansiosta, mukaan juniorien EM-



kisaryhmään. Sitten Leskisen veljesten aikojen ei maajoukkuehommia 
seuralle ole tullut. Eikä arvokisamitaleita!

3.-5.11 Juniorien ja Naisten Euroopan mestaruuskisa, Gent, Belgia
MAP Räime maajoukkueen mukana maailmalla. Tiia Salolla oli 
kavereina Antti Pasanen, Thanakorn Singthong ja Saku Talja. Tiia oli 
poikien ”varanaisena”, joka pääsi kolmessa pelissä kentälle kesken pelin, 
mutta viimeisessä pelissä oli jo mukana aloituskokoonpanossa. Junnujen 
sijoitus 13. Voittoja tuli kolme (Itävalta, Norja ja Englanti), tappioita 
neljä. Yksi pikkupiste swississä lisää oli vissisti vienyt juniorit 12 sakkiin. 
Hienosti hoidettu homma!

Pistesijoituksia kisoista tuli. Bäng oli juniorien ja Mirva Näsilä naisten 
ammunnassa sijoilla 5. – 8.. Bängin paras sarja 36 ja Mirvalla 33. Upeaa! 

Kauden 2012 maineteko 2
Heikki Pirtinaho valmensi koko talvikauden naispelaajia Hämeenlinnan 
hallilla. Linnan Petanquistien trippelijoukkue otti SM-hopeaa naisten 
mestaruussarjassa. Se tiesi myös Heikille kolmatta SM-hopeaa kaulaan.

Kauden 2012 maineteko 3
MAP Räime nousi kuluneena kautena aivan uudelle tasolle, niin 
kilpailumenestyksen kuin seuran toiminnankin osalta. Seuran 
tyylikkäiden kotisivujen, uusien toimintamuotojen ja pursuavan energian 
lähteinä ovat olleet Jyrki Salo ja Mika Nietula.

KAUSI 2013
JATKUUKO MITALISUMA, NOUSEEKO UUSIA 
TÄHTIÄ!

Hallikaudella kisaa pukkaa ympäri eteläistä Suomea ja harjoittelua 
jatketaan, tuttuun tapaan, maanantai-iltaisin Hämeenlinnan hallilla. 
Osallistumismaksu 2 euroa kerralta, juniorit ilmaiseksi.

Perinteisesti tultaneen osallistumaan ainakin Ka-Ri- turnaukseen, jos 
karkkilalaiset haluavat jatkaa viimevuotista pieksentäämme, ja 
Hämeenlinnan talvisarjaan. Kohdattaneen seuraottelussa Linnan 
Petanquistit, olisi meidän vuoro kohotella palkintopyttyä!

Veteraanien iso kisa on Finnish Veterans Hämeenlinnan hallilla joulukuun 
alussa. Kahdeksalle joukkueelle on paikka kapteenien team´ien lisäksi.



Seuran duppelimestaruus voitaneen taas pelata hallikisana talven aikana. 
Pekan ja Raikan voittoputki on aikomus jättää lyhyeksi.

Hämeenlinnan Liiga
Alkaa taas perinteisesti toukokuussa 2013. MAP Räime lähtee hakemaan 
sarjavoittoa ja menetettyä mainetta takaisin usean porukan voimalla. 
B-sarjasta haetaan menestystä ja nousua A-sarjaan.
Tuleeko uusia kokoonpanoja, aika näyttää?!

Näitä tapahtumia lisää, Loimaan Muksupetankin osanottajat, 
asiaankuuluvalla hartaudella, yhteiskuvassa. Erityinen 
hatunnosto myös kaikille junnukisojen järjestelyihin 
osallistuneille. Tässä kuvassa, ilman sen ihmeempiä 
juhlapuheita, on lajimme tulevaisuus.

MAP Räimeen perinteiset tapahtumat

Pieniä haaveita duppelista kesäsarjana on leijunut ilmassa, olisi siinä 
kilpailullinen elementti, joka valmistaa isompiin koitoksiin. Ja oma 
jäsenten välinen rankingpistetaulukkokin taitaa jo olla esiin 
putkahtamassa. Singeli-, ammunta- ja asetuskisat pitää saada 
yksipäiväisiksi, muuten tulee liikaa touhuamista.

Karkkila kohdataan seuraottelussa 21. kerran ja nyt päästään vieraiksi 
syömään karkkilalaisilta eväiden lisäksi myös itseluottamus!

Syksyllä mennään Jyväskylään, jos kutsutaan, tosin savolaisten 
pistesysteemi on taas yhtä ”väärä” kuin niiden leukapieletkin.



SM-kisat ja –sarjat
Kauden päätehtäviä on edelleenkin hoitaa veteraanien osallistuminen SM-
sarjaan. Alkukangertelukauden jälkeen meillä on mahdollisuuksia aivan 
terävimpään kärkeen asti.
I- ja II-divisioonissa kilvoitellaan sarjanoususta. Molemmissa olisi 
varmaan syytä laajentaa osallistujapohjaa. 

Vuoden 2013 SM-kisat ja tapahtumat
SM-kisoista haetaan, intoa puhkuen, taas kasa mitaleita, hyviä sijoituksia 
ja itsensä ylittämisiä. Kisapaikka ei ole tiedossa, jos menee kovin kauaksi, 
niin se asettaa vaatimattomalla budjetilla toimivalle seuralle haasteita.
Seura- SM:ään osallistutaan ja sekaduppeliinkin taas pelaajia löytynee. 
Kovaksi tavoitteeksi voidaan pistää Suomen neljänneksi parhaan 
pétanqueseuran manttelin pitäminen!

Kauden ykköshomma
Satsaus juniorityöhön onnistui kuluneella kaudella yli odotusten. Uusi 
kausi edellyttää juniorien toiminnan laajentamista uusilla pelaajilla ja 
nykyisten, lahjakkaiden juniorien harjoitusolosuhteiden turvaamista ja 
kisoihin osallistumisen mahdollistamista. Liitto on myös tukenut 
junioritoimintaa aktiivisesti ja jatkossakin on tulossa harjoitusleiritystä.
Ja onhan meillä valmennustietoutta myös omastakin takaa.
Vähimmäisvaatimus olisi, että järjestämme ainakin kaksi omaa 
juniorikisaa. Ilman osallistumismaksuja!

Tapahtumarikkaan ja kultareunaisen kauden kisat kirjasi

Kari Korkeamäki
skkorkeamaki@elisanet.fi
045 – 1121 635

(PS Puuttuvista kisoista, nimistä ja muista tölmäyksistä voi tällä erää 
valittaa osoitteella: Ekokem, Riihimäki, Jätteenpolttolaitos:)
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