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Oli niin kaunis suvi, ettei paremmasta väliä! Kisoja piisasi ja aurinko 

helotti sopivan lämpimästi. Kauden aikana tuli uusia aluevaltauksia ja 

menestystä monelle ja monella saralla. 

 

Kuluneena vuonna MAP Räime sijoittui SM-mitalitilastossa  upeasti 

kuudennelle tilalle ja sivusi SM-kisoissa kaikkien aikojen parasta 

mitalitulostaan. Junioripuolella seuran jäsenistä Salon siskokset avustivat 

vielä Karkkilaa neljän SM-mitalin saaliilla. 

 

MAP Räimeen kisat: 
 

7.1 ja 14.1 Duppelimestaruus   6 joukkuetta 

Duppelimestaruudesta kisattiin taas talvella parina Hämeenlinnan halli-

iltana. Mikko ja Heikki tekivät puhtaan sarjan, pelkkiä voittoja. Muista 

mitaleista taisto oli tiukempaa. Hopean veivät edellisvuoden mestarit 

Pekka ja Raikka, keskinäisellä pelillä, ennen Mikaa ja Kunua. 

 

1. Mikko Koskimäki, Heikki Pirtinaho 

2. Pekka Kaihevaara, Raimo ”Raikka” Monto 

3. Mika Nietula, Gunnar ”Kunu” Wallin 
4. Sirpa ja Kari Korkeamäki 

5. Jarmo ” Jallu” Räty, Taavi Pitkämäki 

6. Janina ja Jonna Nietula 

 

8.6 ”Hurstin heitot”, Aseman koulu  16 joukkuetta 

Tänä vuonna MAP Räime järjesti ensimmäisen kerran liiton ranking-

kilpailun. Yleiseen trippeliin lähti mukaan 11 joukkuetta. Varsinaiseen 

”Hurstin heittoihin” löytyi vielä siihenkin viisi joukkuetta, lieneekö 

huippujen yhtäaikainen kentällä olo pelottaneen paikallisia joukkueita. 

 

Neljän alkusarjakierroksen jälkeen kolme joukkuetta putosi. Kaikissa 

mukana seuramme edustajia. Heikki, Eero ja Suomisen Eija sinnittelivät 

mitalipeleihin. Niukka tappio välierässä ja roimempi sauna 

pronssiottelussa, niiden jälkeen kunniakas 4. tila. Salon Jyrki oli KAU:n 

paidassa hopealla, joukkueen hahmona hääri Stenbergin Arto. Loimaan ja 

Järvenpään hirmuilta ei finaalissa hellinnyt kuin säälipiste. 

 

Kisan nimikkopelaajan joukkue, Armas Hursti, Hannu Lindholm ja Kari 

Korkeamäki, otti hienolla yhteispelillä ”Hurstin heittojen” hopeaa. Entiset 

MAP:n edustuspelaajat Heikki Velin ja Juuso Hyytiäinen sekä 

armottoman kova asettaja Janne Tervalahti veivät kultaa finaalitrillerin 

jälkeen. Kisojen parhaana pelaajana palkittiin Ville Punta. 
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Ranking-kisa: 

1. LOI Seppo Lindman, Marko Jakonen PSC Mikael Paakkanen 

2. KAU Jyrki Salo, Marko Taipalvesi LOI Arto Stenberg 

3. HBY Mika Metsä-Eerola, Ville Punta, Jukka Tikkanen 

4. LIN Eija Suominen MAP Heikki Pirtinaho ja Eero Lalu 

5. KVP Petri ja Pekka Mehtonen LOI Emmanuel Simon-Bellamy 

6. KIS Harry Uschanov, Pekka Kokkonen, Daniel Duhamel 

7. PCP Merja Salonranta, Jouni Heinonen RIE Jari Eronen 

8. KAU Paula ja Allan Degerstedt, Asko Räsänen 

9. MAP Jonna Nietula, KAU Tiia Salo, PKK Antti Pasanen 

MAP Jarmo Räty, Mika Nietula, Taavi Pitkämäki 

      MAP Sirpa Korkeamäki, BIT Mirja Laine, Vesa Ekström 

 

“Hurstin heitot” 

1. Kädettömät Juha Hyytiäinen, Heikki Velin, Janne Tervalahti 

2. Pretenders Armas Hursti, Kari Korkeamäki sekä Hannu Lindholm 

3. Väsyneet kädet Petri Tolonen, Rauno Salo, Eila Laaksonen 

4. Fripounds Tapani Kalmi, Pertti Heiskanen, Christer Abrahamsson 

5. Niemisen valimo Meku ja Jari Minerva, Maunu Nieminen 

 

 
 

Eero, Jallu, Marko, Heikki ja Mika tuumaustauolla Hurstin heitoissa. Mitä 

pirua noille huipuille kiusaksi keksisi? Ranking-kisasta ei MAP:lle 

mitaleita herunut. Vaan Hursti itse otti hopeaa nimikkokisastaan! 



 4 

 

5. ja 12.8 Riihimäen mestaruussingeli, Perhospuisto  10 heittäjää 

Kun Jonna ei lähtenyt puolustamaan mestaruuttaan, niin singelissä 

palattiin tutuille laduille. Mikko vei pytyn voittamalla finaalissa Kunun 

13-8. Tiia Salo puolusti juniorien mainetta, alkusarjassa dominoinut Kari 

kaatui pronssipelissä 13-9. Pelaajamäärän kannalta paluu yksipäiväiseen 

kisaan voisi olla aiheellista. 

 

1. Mikko Koskimäki    
 2. Gunnar Wallin     

3. Tiia Salo     

4. Kari Korkeamäki 

  

14.9 VI Räime Open-singeli, Kaskipelto 16 heittäjää  

Ulkokauden päätöskisana oli kuudennen kerran järjestetty Räime Open-

singeli. Kauniina syyspäivänä kentille oli kokoontunut peräti kuuden 

seuran edustajia. Palkintopokaali palasi takaisin seuralle. Finaalissa 

singelin ehdoton taituri Mikko kylvetti Karia peräti 13-1. Välierissä oli 

tuimien taistojen jälkeen pudotettu Riemukaaren edustajat 

pronssimittelöön. 

 

1. Mikko Koskimäki MAP  5. Marko Taipalvesi KAU 

 2. Kari Korkeamäki MAP 6. Gunnar Wallin MAP  

3. Jari Eronen RIE  7. Pekka Kaihevaara MAP  

4. Mikko Lahti RIE  8. Jyrki Salo 

 

Mika Nietula hoiteli MAP:lle myös B-cupin voiton, Tommi Walther ja 

Raimo Monto täydensivät seuran menestyksen viemällä muut kärkisijat. 

  

19. ja 26.8  Ammuntamestaruus Perhospuisto 10 heittäjää 

Täysin virallisilla säännöillä ammuttiin kaksi kierrosta ”ihan oikeaa” 

ammuntakisaa. Ensimmäisen kierroksen jälkeen Heikki ja Raikka olivat 

kärjessä 17 p. Toisella kierroksella alkoi tulostehtailu. Seuran 

ykkösampujista Heikki nappasi voiton uudella ennätyksellään. Kunu 

toinen komealla tuloksella ja Mikko yllätti pronssillaan. 

 

1. Heikki Pirtinaho 29 6. Mika Nietula 14 

2. Kunu Wallin 25  7. Kari Korkeamäki 12 

3. Mikko Koskimäki 20 8. Taavi Pitkämäki 6 

4. Raikka Monto 17  9. Jarmo Räty 4 

5. Kimmo Tuovinen 15 10. Sirpa Korkeamäki 3 
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28.8 ja 4.9 Asetuskilpailu Kaskipelto  12 heittäjää 

Kari oli kehitellyt uudet systeemit, viisi erilaista tehtävää 6…9 metrin 

matkoilta. Pisteitä heitosta tuli 0…4, vaan helpolla niitä ei saanut. 

Ensimmäisen kierroksen jälkeen Kunu johti erinomaisella tuloksella ja 

Mikko heitti koko porukan pohjat. Uusi kierros kaiken muuttaa voi, joten 

Mikko asetteli upeasti koko kisan voittoon. 

 

1. Mikko Koskimäki 24 7. Sirpa Korkeamäki 12 

2. Kunu Wallin 19  8. Raikka Monto 10 

3. Jarmo Räty 18  9. Jyrki Salo 9 

4. Kari Korkeamäki 17  10. Eero Lalu 6 

5. Mika Nietula 16  11. Heikki Pirtinaho 5 

6. Mari Hurme 14  12. Armas Hursti 3 

 

 
Räime Openin avauskierros menossa. Etualalla Marko ampuu, Kunu 

asettaa ja Kari tuumaa taktiikkaa. Kisassa oli hyvä henki totisesta 

yrittämisestä huolimatta. Ja vaikka on syyskuun puoliväli, niin 

paitahihasillaan sai pelata. 

 

Yksittäiset kisat: 
(Jotenkin tuntuu kisoista olevan jopa ylitarjontaa. Osanottajamäärät olivat 

kuitenkin hiipumaan päin ympäri maata. Muutamaa harvaa poikkeusta 

lukuun ottamatta.) 

 

17.11.2012Syyssingeli, Turku   26 heittäjää 

Pari urhoollista oli meiltäkin lähtenyt mukaan. Mikko oli taas kova luu 

toisellakin puolella jokea.   Pronssi 

 Mika Nietula hyvänä assistenttina   A-cupin 5. 
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4.12.2012 Naisten duppeli, Helsinki  4 joukkuetta 

 Sirpa ja Tiia tynkäkisan neljäntenä. 

  

8.12.2012 III-Jouluturnaus, Karkkila  16 joukkuetta 

Meiltä oli pelaajia peräti seitsemässä joukkueessa ja mitaleitakin ropisi 

perinteisesti. Tosin Sirpa ja Raikka, Jonna ja Mika sekä Jallu ja Taavi 

olivat vaarassa pudota alkupoulessa. Ja putosivat kanssa! 

Kunun ja Erpan totuuden hetki tuli puolivälierässä. Uuden 

ryhdistäytymisen jälkeen   B-cupin 2. 

Jyrki pääsi KAU:n Harri kanssa mitalipeleihin, mutta lopulta 

”lahjoittivat” pronssinkin pois   A-cupin 4. 

Kari ja Heikki huitaisivat alkupoulen pois, huilasivat kolme pitkää 

tuntia. Selvittivät helposti tiensä välieriin. Siinä kisan voittaneet 

kotkalaiset Barck ja Aalto olivat ylivoimaisia. Lahjapistein viimeisen 

pelin jälkeen saldona    Pronssi 

Koko kisan oli junnujen näytöstä! Tiia ja Bäng latoivat porukoita nurin 

kovalla kädellä. Vaan finaalissa nukahtivat ja heräsivät mahtavaan takaa-

ajoon vasta 10 pisteen tappioasemasta. Lähelle pääsivät, nuoruuden 

innolla ja loistavalla pelillä, vaan liika oli liikaa, saaliina Hopea 

 

22.12.2012Hämeen mestaruussarjan singeli  15 heittäjää 

Koko MAP:n kaarti niistettiin B-cupiin. Siinä Kari oli ykkönen, Mika 

kolmonen ja Mikko yllättäen vasta neljäs. Sydämen tykytyksiä kisassa 

riitti. 

 

Hämeenlinnan Kinkkukisa  16 heittäjää 

Kolmen kisaillan jälkeen Kunu pisti, kolmossijallaan, taas kinkun 

kainaloonsa. Tiukalle se meni kun tasapisteissä oli viisi pelaajaa. 

 

26.12.2012Sekaduppeli, Iittala   16 joukkuetta 

Mika ja Jonna olivat seuran tähdet sekaduppelissa  A-cupin 7. 

Heikki ja Suomisen Eija rämpivät B-cupissa. 

 

5.1 Sekaduppeli, Hämeenlinna  18 joukkuetta 

Seija ja Seppo tietysti voittivat täälläkin. Heikki ja Eija notkahtivat 

lopussa pariin häviöön. Silti hienosti  A-cupin 4. 

 

6.1 Sekaduppeli, Loimaa   20 joukkuetta 

Lindman ja Uusitalo nämä Loimaan kisat tuppaavat voittamaan. Heikki 

ja Eija olivat ryhdistäytyneet omalle tasolleen, tuomisina Pronssi 
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19.1 Tammiduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Mikko oli saanut kaverikseen Uschanovin Harryn todella kovatasoiseen 

kisaan. Voittajajoukkueessa marokkolainen ammunnan maailmanmestari 

takavuosilta, Abdessamad El Mankari. Kansainvälisessä seurassa 

saavutettuna tulos on hyvä   Pronssi 

Heikki ja Eija    B-cupin 3. 

Mika ja Raikka    B-cupin 4. 

Jallu ja Pajuojan Teuvo   B-cupin 7.-8. 

 

26.1 Synttäritrippeli, Hämeenlinna  15 joukkuetta 

Synttäritrippelissä osallistujamäärä oli kasvussa ja tasoa löytyi. Mika, 

Pekka ja Raikka jättivät ”kotikentällä” nimivahvoja joukkueita taakseen. 

Henkilökemiat riittivät tällä erää   A-cupin 6. 

Kari, Taavi ja Kunu ruosteessa   B-cupin 3. 

 

27.1 Sekaduppeli, Pori    17 joukkuetta 

Porin uudella hallilla oli kuuma tunnelma ja hiki virtasi. Omalla hallillaan 

porilaiset veivät voiton loimaalaisten nenän edestä.  

Heikki ja Eija kamppailivat   A-cupin 5. 

Sirpa ja Kari    B-cupin 2. 

 

9.2. Finnish Masters, Helsinki  16 joukkuetta 

Ensimmäisen kerran MAP pääsi mukaan haastajajoukkueena tähän 

talvikauden ehdottomaan ykköskisaan. Räimeen vanha ykkösnyrkki Kari, 

Heikki ja Kunu aloittivat alkupoulen niukalla 11-13 tappiolla Aallon 

Markon joukkueelle. Oli siinä hetken voiton avaimetkin. Nassu kaatui 

aivan uskomattoman nousun jälkeen yhdellä pisteellä. Marko Jakosen 

joukkue päätti ”pappojen” pyristelyn selkeästi 3-13. Se siitä. 

 

9.2. Yleinen duppeli, Hämeenlinna  10 joukkuetta 

Päällekkäisten kisojen jatkuva järjestäminen latisti koko kauden 

osallistujamääriä ja sitä myöten myös tunnelmaa. Pekka ja Raikka olivat 

vähäverisessä kisassa    A-cupin 4. 

 

10.2 Laskiaissingeli, Iittala   24 heittäjää 

Ei ollut MAP:n ja Mikon päivä, kun meidän miehemme löytyi C-cupin 

peräpäästä. 

 

16.2 Sekaduppeli, Iittala   19 joukkuetta 

Iskun hallille oli kokoontunut kohtalainen osanottajamäärä.  

Heikki ja Eija vakiopelillä   B-cupin 2. 
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16.2 Helmikisa, Loimaa   15 joukkuetta 

 MAP:n jäsenistä Jyrki löytyi KAU-paidassa sijalta A-cupin 5.-8. 

 

23.2 Helmitrippeli, Iittala  14 joukkuetta 

Iittalan hallille saatiin jalkeille Jonnan, Mikan ja Kunun joukkue. 

Iittalassa hallikisojen taso on ehkä muita kovempi. MAP:n edustajat 

hienosti     A-cupin 7. 

  

2.3 TUL:n avoin trippeli, Iittala  16 joukkuetta 

Raikka ja Pekka, nyt Linnan paidassa Vinnarin Urpon kanssa. 

Joukkue oli niin sanotusti ottavana osapuolena B-cupin 6. 

 

3.3 Junnutapahtuma, Loimaa  17 joukkuetta 

Vuoden junioritapahtuma oli Loimaalla, mukana mahtavasti 34 eri ikäistä 

junnupelaajaa. Neea ja Tiia Salo sekä Janina ja Jonna Nietula yli 10-

vuotiaiden sarjassa yllä mainitussa järjestyksessä. 

 

9.3 Yleinen trippeli, Hämeenlinna  5 joukkuetta 

Tynkäkisassa Kari, Taavi ja Kunu  Pronssi 

 Pekka, Mika ja Raikka   4. 

 

10.3 Maaliskisa sekaduppeli, Loimaa  15 joukkuetta 

Heikki ja Eija pistivät kampoihin kisaa dominoineita loimaalaisia 

vastaan. Tuttuun tyyliin välierätappio Seijalle ja Sepolle. Sen jälkeen 

voitto Pirjosta ja Markusta, palkintona  Pronssi 

Mika heitti Mäkelän Katariinan kanssa onnistuneesti A-cupin 7.-8. 

 

23.3 Maalistrippeli, Iittala   11 joukkuetta 

Pienestä osallistujamäärästä huolimatta 12 seuralla oli edustajia kisassa. 

MAP:n mainetta ylläpitivät Mikko, Mika ja Heikki. Voiton korjasivat 

Tampereen miehet, Porin naiset kakkosena ja MAP:lle Pronssi 

 

30.3 III-Kevätturnaus, Karkkila  16 joukkuetta 

Maksimimäärä joukkueita oli taas kokoontunut pieneen Karkkilan halliin. 

Lähes totuttuun tyyliin finaalissa kohtasivat Kari ja Heikki sekä Jari ja 

Ilpo KOP:sta. Taas kerran tulivat takaa ohi, kun emme saaneet 

hyödynnettyä katkaisupaikkoja. Kolmen tunnin tauko lienee vienyt 

parhaan terän. Lopputulos 12-13 ja   Hopea 

Kunu ja Erppa putosivat ”kuoleman pelissä” A-cupista, mutta hoitivat 

jatkon tyylillä ja voittivat B-cupin.  
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Tuttuja naamoja Karkkilan Kevätduppelin palkinnoilla. Kari, Heikki, Jari, 

Ilpo, Tepu ja Alpo pitkän päivän antiin tyytyväisinä.  

   

6.4 Huhtiduppeli, Iittala   24 joukkuetta 

Nyt oli Iskuareenalla kovia joukkueita tuvan täydeltä. Loimaalle voitto 

taas kerran. Mikko ja Lehtisen Hate Linnasta olivat odotetun kova pari. 

Pitkän päivän päätteeksi tuo niin tutuksi MAP:lle käynyt Pronssi 

 

13.4 Sekaduppeli, Karkkila   16 joukkuetta 

Karkkila saa aina hienosti halliinsa täyden joukkuemäärän. Vaivannäkö 

palkitaan ja kisojen peluuttaminen on esimerkillistä, vaikka kenttiä on 

vain neljä. Heikin parina oli Laineen Sirkka KOP:sta. Kisa oli KOP:n 

väen juhlaa. Pirjo ja Ilpo löivät finaalissa Heikin ja Sirkan  Hopea 

Sirpa ja Kari, Raikka ja Paula, sekä Tiia ja Jyrki ulos jo alkupoulessa. 

 

14.4 Yleinen singeli, Hämeenlinna  8 heittäjää 

Halliväsymyskö oli vienyt muiden vierasjoukkueiden pelaajat? Lehtisen  

Hate otti omansa. Mikko oli 4., Mika 7. ja Raikka 8. 
 

14.4 Trulliduppeli, Turku   19 joukkuetta 

Jos oli Hämeessä hiljaista, niin Turun hallissa porukkaa piisasi. Sirpa oli 

nyt Heikin asettajana. Peräänantamaton oli kamppailu Länsi-Suomen 

huippuja vastaan. Sirpakin ampui viimeisellä kuulalla snadilla olleen 

kuulan, paikasta, josta sen ei olisi pitänyt enää olla mahdollista! Oivan 

päivän saldona oli    A-cupin 5. 

Kari taapersi Taipalveden Markon kanssa varjojen mailla. 
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5.5 Tampere-turnaus   20 joukkuetta 

Kesän ensimmäinen ranking-kisa ei meidän väkeä sytyttänyt. Mika pelasi 

Jyrkin ja Erpan kanssa. Toki miehet A-cupiin rankingpisteille pääsivät. 

Cupin vuoristoradan jälkeen sijoituksena  A-cupin 6. 

 

9.5 24. Baltique duppeli, Helsinki  36 joukkuetta 

Uusi aluevaltaus MAP:lle tuli perinteikkäästä ja tasokkaasta kisasta 

Helatorstaina. Mikko oli Lehtisen Haten asettajana. Ei löytynyt Suomen 

huipuista nyt pysäyttäjää. Kisan kruunasi finaalivoitto Mari Lohmanista ja 

Juuso Sirosta.    KULTA 

Aviisin toimituksemme palkitsee tämän ”Vuoden mainetekona”. 

 

18.5 Hämeen mestaruusduppeli, Hämeenlinna 8 joukkuetta 

Hämeen mestaruussarja ei ole oikein ottanut tulta. Vähään on jäänyt väki. 

Onko idea jäänyt keskentekoiseksi vai hintako hirvittää? Mikolla taas 

mukana kovan luokan ampuja, nyt Uschanovin Harry ja tulosta tuli 

melkein piikkipaikkaan asti   Hopea 

Mika löytyi sijalta    A-cupin 5. 

 

25.5 AY-Sportti-Festarit, Kotka  21(?) joukkuetta 

Ehdoton urheilutietäjämme Pasi Karvola oli lähtenyt verestämään 

petankkitaitojaan ay-väen kisoihin. Pari Jari Renlund, sijoitus B-cupin 6. 

 

26.5 Kalvolan Iskun avoin singelimestaruus, Iittala 32 heittäjää 

Mikko ja Harry olivat taas kentän tähtiä. Nyt miehet kohtasivat finaalissa, 

Harrylle peli ja mestaruus kääntyi. Mikolle  Hopea 

B-cupin finaalissa Mika löi Mehtosen Petrin  B-cupin 1. 

Kimmo oli     B-cupin 8. 

Toinenkin cup-voitto tulo MAP:lle, Kunu  C-cupin 1. 

 

1.-2.6 Keskiyön Petanque, Toijala  11(?) joukkuetta 

Innokkaimmat ne pelaavat yöt läpeensä. Meiltä trippelikisaan oli 

uskaltautunut vain Mika. Erpan ja Teuvon kaverina saatiin pokata aamun 

valjettua     Pronssi 
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Käy se asetus ampujaltakin, vaikka aivan tyylipuhtaasta suorituksesta ei 

voida puhua. Heikki palasi SM-mitaleille ja oli koko kauden seuran 

kantavia voimia. 

 

2.6 Turku Open 2013   11 joukkuetta 

Sirpa, Eero ja Kari yrittivät uusia edellisvuoden menestyksen Kupittaan 

kovilla ja kimuranteilla kentillä. Tuskan hiki otsalla A-cupin 7.-8. 

 

16.6 Hämeen mestaruussingeli, Hämeenlinna 14 heittäjää  

Mikko oli tavoilleen uskollisena mitaleilla, tällä kertaa Pronssi 

 

29.6 XXVI Vammala Open, Sastamala 29 joukkuetta 

Vammala Open jatkaa sinnikkäästi ja suosittuna keskikesän turnauksena. 

Harvinaista herkkua oli joukkuemäärä, kaikkien aikojen suurin 

Vammalassa. Puolille öin siellä tahkottiin, isäntien komennossa. Meille 

eivät olleet ollenkaan vieraskoreita, kuten tuloslista kertoo 

Kari ja Heikki    D-cupin 1. 

Sirpa ja Jaana    E-cupin 2. 
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Eräänlaisia ennätyksiä: 

Vammala Open´issa on omanlaisensa tunnelma. Ja vuodesta toiseen 

kaikki osallistujat palkitaan. Hatun noston arvoista talkootyötä. Ja hyvät 

oli pöperöt! 

 

6.7 Hämeen mestaruustrippeli, Hämeenlinna 14 joukkuetta 

SM-kisojen läheisyys oli vetänyt kentälle kohtuullisen joukkuemäärän, 

mukana tasokkaita vieraitakin. Mikko, kumppaneinaan Hate ja Harry, 

kompastui välierässä voiton vieneelle Nassun joukkueelle. Pronssi 

Jallu, Kari ja Eero SM-kenraaliharjoituksessa A-cupin 7.-8. 

Jyrki otti KAU:n paidassa hopeaa. 

 Jonna, Tiia ja Antti    A-cupin 7.-8. 

 

21.7 Mansikkapaikka sekaduppeli,Valkeakoski 15 joukkuetta 

Valkeakoskella oli palattu normaaleihin kuvioihin. Loimaan kaksikko 

Seija ja Seppo voitti. Sirpa ja Kari valuivat kultavuoden jälkeen 

alakertaan.  

  

27.7 TUL:n mestaruuskisat, Kotka  47 joukkuetta 

Jokioisten Koetus, Sirpa ja Kari, ei ollut tälläkään kertaa juhlatuulella 

omien pelien osalta. Heikki ja Eija, mestaruuden puolustaminen tyssäsi jo 

sijoille 9.-16. 

Jyrki KAU:n paidassa hienosti neljäntenä. Ikävää, että kirkkaimmat 

mitalit menivät TUL:n ulkopuolelle. 

 

18.5 Hämeen mestaruus sekaduppeli, Hämeenlinna 9 joukkuetta 

 Heikki ja Eija pelasivat puolimatkan krouviin  A-cupin 5. 

  

17.8 i-duppeli, Kalvola   28 joukkuetta 

 MAP Räimeen Tommi Walther parinaan Olli Kaarela puolustivat 

mestaruutta. Tänä vuonna matka tyssäsi puolivälieriin A-cupin 5.-8. 

 Mari Hurme teki ensivisiitin kansallisiin kisoihin Mikan parina. 

Kohtuullisen hyvän päivän tuloksena  C-cupin 4. 

 KAU:sta Jyrki ole A- ja Tiia B-cupin neljäs. 

 

18.8 Riemukaariduppeli, Kärkölä  9 joukkuetta 

Taas kaksi perinteistä kisaa samalla päivällä. Eikö näitä mitenkään pysty 

ripottelemaan tasaisemmin pitkin vuotta. MAP:n edustajat eivät kärkeen 

tunkeneet. KAU:sta Jyrki ja Tiia A-cupin neljäs. 
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18.8 Hirviheitot, Loimaa   10 joukkuetta 

Vuosia on tämän kisan voittoa kotiin haettu ja mitaleillekin toisinaan 

päästy. Kari ja Heikki väänsivät finaaliin asti. Seija ja Seppo olivat jo 

tukevassa johdossa 4-12, vaan sitten tuli harvinaista herkkua MAP:n 

miehille, kuuden pisteen kierros. Ei vaan riittänyt sekään Hopea 

 

31.8 XXIII Järvenpääduppeli  13 joukkuetta 

Järvenpään hopealautaseen ei meiltä nyt nimiä kaiverreta. 

Kimmo ja Raikka, Mika ja Jyrki sekä Kunu Kouvosen Esan kanssa, 

kaikki ulos jo alkukierroksilla. 

  

8.9 Mustankiven heitot, Helsinki  25 joukkuetta 

Aina vain aurinko paistaa ja on ilo pelata. Mari ja Mika parantavat 

yhteispeliään. Nyt jo tuloksena   B-cupin 3. 

KAU:sta Jyrki ja Tiia B-cupin voitto.   

 

Veteraanikisoja: 
Veteraanikisojen osallistujamäärät ovat edelleenkin hienoisessa nousussa. 

Ja MAP:lta löytyy myös veteraaniheittäjiä ihan Suomen kärkipaikoille 

asti. 

 

14.11.2012 Veteraaniduppeli, Kuusankoski  16 joukkuetta 

Kunu avasi veteraanikauden Vinnarin Urpon kanssa A-cupin 6. 

 

1.12.2011 II Finnish Veterans, Hämeenlinna 16 joukkuetta 

Kari, Heikki ja Pakkasen Lasse Porista yrittivät uusia ensimmäisen kisan 

mitalisijansa. Ei ollut joukkueella paras päivänsä. Alkupoulesta voitto ja 

kaksi tappiota. Lyhyestä virsi kaunis. 

 

5.1 Veteraanitrippeli, Iittala  12(?) joukkuetta 

Jallu haki Korhosen Eken ja Kokkosen Pekan kanssa kauden 

avausvoiton. Tiimillä tuntuu henkilökemiat pelaavan, palkintona Kulta 

 Pekka ja Raikka sekä Valto LIN hoitivat toisen cupin kotiin B-cupin 1. 

 

20.2 Veteraaniduppeli, Kuusankoski  20 joukkuetta 

Kunun kaverina tällä kertaa KAU:n Allan. Välieriin asti vire säilyi, sitten 

hiipumisen jälkeen sijoituksena   A-cupin 4. 

 

23.2 Veteraanitrippeli, Helsinki  10 joukkuetta 

Pasilan hallin vaihtelevilla kentillä on haastavaa kisata. Sirpa, Kari ja 

Heikki eivät kokeneita veteraaneja kumartaneet. Välierässä VUF pystyi 

joukkueen yllättämään. KVP:lta se ei onnistunut, joten MAP:lle Pronssi
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17.3 Veteraanitrippeli, Turku  11 joukkuetta 

Ranking-kisa takasi laadun vaan ei määrää. Raikka ja Heikki sekä 

Vinnarin Urpo, vuoroin voittaen, vuoroin häviten A-cupin 6. 

 

10.4 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna  16 joukkuetta 

MAP:n pelaajilta vielä hyvä kisa kevään korvalla. Jallu vastasi parhaasta 

suorituksesta Kokkosen Pekan kanssa  Hopea 

Pekka ja Raikka    A-cupin 6. 

Kunu ja Eke    B-cupin 1. 

 Heikki ja Lehtisen Kale   B-cupin 2. 

 

25.4 Veteraaniduppeli, Turku  16 joukkuetta 

Hallikauden päätöskisassa Sirpa ja Heikki onnistuivat taas Turun hallilla 

hienosti. Pari paikallista kiilasi kotikenttäedun turvin ohi, mutta VUF:n 

miehiltä otettiin mitalisauma pois   Pronssi 

Kunu ja Allan    B-cupin 5. 

Raikka ja Urpo    B-cupin 8. 

 

 Sarjat: 

  

kevät 13 Ka-Ri-turnaus    9 joukkuetta 

Taas kohdattiin Karkkilan ja Riihimäen välisessä duppelisarjassa. 

Yhdeksän joukkueen kaksinkertainen sarja. Karkkilan joukkue Harri ja 

Marko jatkoivat dominointia, tosin nyt tuli välillä takkiinkin. Jallu ja 

Kunu sentään puolustivat mainettamme kakkossijan arvoisesti. 

Alkusarja: 

2. Jallu ja Kunu  10 voittoa/16 pelistä 

4. Sirpa ja Kari  8 voittoa/16 pelistä  

5. Pekka ja Raikka  8 voittoa/16 pelistä 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Ensimmäisellä sarjakierroksella Sirpan ja Karin kaikki viisi peliä 

päättyivät 13-9 tai 9-13! 

Samana päivänä tuli eteen sellainenkin ihme, että tuomarin 

tarkistusmittausten jälkeen kolme kuulaa oli aivan tasoissa! 

  

23.3 Finaalit 
Runkosarjan finaaliin sai ykkönen  kolme pistettä, kakkonen kaksi pistettä 

jne. Aiemmilta vuosilta tuttu lähtötilanne. Marko ja Harri eivät näköjään 

häviä näissä finaaleissa yhtään peliä. Sirpa ja Kari hoitelivat muut 

joukkueet ja tulivat takaa hopealle. Jallu ja Kunu kaappasivat 

himmeimmät mitalit. 

Pekka ja Raikka hoitelivat B-cupin, puhdas kolmen voiton päivä. 
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Sirpa ja Kari    Hopea 

Jallu ja Kunu    Pronssi 

Pekka ja Raikka    B-cupin 1. 

 

 
Kari, Sirpa, Harri, Marko, Kunu ja Jallu ottivat omansa Ka-Ri-sarjan 

finaaleissa. Karkkilan miehet pysyivät edelleen kiinni kullassa ja 

kiertopalkinnossa. Meille jäi selkeästi vain kisa himmeämmistä mitaleista. 

 

Yli kymmenen vuotta tätä Ka-Ri-sarjaa pelattiin samassa hallissa, vaan 

petankin peluu hallissa loppui kuluneen kevään myötä. Alkoi tuo halli 

olla jo melkein kuin kotiareena.     

 

talvi 13 Hämeenlinnan talvisarja  8 joukkuetta 

Talvisarjan joukkuemäärä pienenee kuin pyy maailmanlopun edellä. Vaan 

todella jännittävä sarja siitä sukeutui. Neljä kärkijoukkuetta yhden pisteen 

sisällä. Ratkaisevaksi osoittautuneessa ottelussa löivät paikalliset 

suuruudet Räime II:n aikavoitolla. Muut mitalit jaettiin pikkupisteiden 

perusteella. MAP Räimeelle siinä siunaantui loput mitalit, Jallun 

joukkueen jäädessä nyt niiltä vallan ulos. 

 Kari, Heikki ja Mikko   Hopea 

 Pekka, Raikka ja Mika   Pronssi  

Jallu, Pekka K. ja Eke    4. 

Sirpa ja H-linnan tytöt    6. 
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Hämeenlinnan petankkiliiga 
kevät A-sarja: 

 MAP Räime II 9 voittoa 11:sta Sirpa, Heikki, Kari ja Taavi 2. 

 MAP Räime IV 3 voittoa 11:sta Pekka, Raikka, Jallu ja Kunu 10. 

  

B-sarja: 

MAP Räime III 8 voittoa 10:sta Leena ja Eero Lalu, Susanna 

Hämäläinen, Aki Kiviniemi ja Markku Valve  2.

     

Kauden petankkiliigaan lähdettiin hieman muutoksia kokeneilla 

joukkueilla. MAP Räime II totutusti kärkisijoilla jo kevään pelien 

perusteella. MAP Räime IV:lla ei peli lähtenyt kulkemaan odotetusti 

MAP Räime III hoiteli B-sarjan 80 %:n tehoilla. Meidänkin 

joukkuemäärä oli pudonnut yhdellä. Junioreita ei kannata raahata 

Hyvinkäältä sarjaan, jossa pahimmillaan on vain yksi peli/ilta. 

 

syksy A-sarja: 

MAP Räime II 10 voittoa 11:sta Sirpa, Heikki, Kari ja Taavi 1. 

MAP Räime IV 6 voittoa 11:sta Pekka, Raikka, Jallu ja Kunu 10. 

 

B-sarja: 

MAP Räime III 7 voittoa 10:sta Eero, Susanna, Aki ja Taneli 

Pitkämäki      2. 
 

II-joukkue oli saanut pelinsä kuosiin eikä hävinnyt kuin yhden pelin 

syyskaudella. Sekin tuli vasta viimeisellä kieroksella omalle IV-

joukkueelle 12-13. Hyvin pysyi peli kuosissa II-joukkueella koko sarjan. 

Viime vuoden tyyliin runkosarjan voitto. IV-joukkueen tuskien taival 

jatkui myös syyskaudella ja finaalipaikkakin jäi haaveeksi. B-sarjassa 

MAP Räime III säilytti tasonsa ja otti varmasti finaalipaikan. 

     

A-sarjassa Dynamon joukkueesta löytyi lisää Riihimäen pelaajia. Ismo 

Voutilaisen luotsaama joukkue valui, hyvän kevään jälkeen, kuitenkin 

sarjan häntäpäähän, sijoitus 11. Meiltä joukkueessa pelasi Kimmo 

Tuovinen. 

 

31.8 Finaalit 

 A-sarja   
MAP Räime II Sirpa, Heikki, Taavi ja Kari  Hopea 

 

B-sarja 

MAP Räime IV Susanna, Eero ja Aki  Pronssi  
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A-sarjan finaaleissa tuli shokeeraava aloitustappio Hemuleille 2-13. Sitten 

alkoivat tehdä virheitä. Rokotimme seuraavan pelin ja ratkaisuottelussa 

olivat jo aseettomia 13-4. Loppuotteluun Guzmaniaa vastaan löytyi heiltä 

Riihimäen salainen ase, Sami Lukka, tuo kaupunkimme menestynein 

petankin pelaaja. Eivät paljon siimaa antaneet, I peli 4-13. Toisessa 

pelissä meillä oli jo 7-0 johto. Vaan yksi snadin siirto naapurille käänsi 

pelin. Taululle 8-13 lukemat ja hopeat kouraan. Guzmania kyllä ansaitsi 

voittonsa, upeita asetuksia ja useita karoja. Emme me paremmillemme 

mitään mahtaneet. 

 

B-sarjan finaaleissa MAP Räime III hävisi välierän Team Pilonille. 

Pronssit sentään otettiin viimeisen pelin voitolla Ilveksestä. 

 

Jatkuva joukkuemäärän pieneneminen vaatisi kyllä jatkossa järjestäjiltä 

uusia kujeita, jotta päästäisiin takaisin kolmen pelin iltoihin. Muuten 

saattaa meiltäkin motivaatio hiipua. Oltiin sentään taas kolmella 

joukkueella mukana liigassa. 
   

Ystävyysottelut ja kutsukilpailut: 

 
24.11.2012 Finnish Friends, Iittala  20 joukkuetta 

Jouni Heinonen ja Mikko Mäkinen olivat ideoineet 50+50-

vuotispäiviensä kunniaksi kutsukisan Iskuasemalle loistavine 

järjestelyineen ja tarjoiluineen. Kaikki sijoitukset pelattiin ja niin siinä 

kävi, että Sirpa, Kari ja Raikka taapersivat C-cupin hännille 

”voittamattomina”! Jyrki, Marko ja Lindmanin Seppo hoitelivat voiton ja 

kunnian itselleen. Alkusarjasta jatkoon tosin rimaa hipoen, mutta sen 

jälkeen loksahti homma hoitoon. 

  

12.1 Helsinki Petanque - Maaseutu, Iittala 16 joukkuetta 

Iittalan hallissa oli tiivis tunnelma, kun 48 pelaajaa ahtautuu yhtä aikaa 

kentälle. Sirpa, Kari ja Heikki, viisi voittoa kuudesta pelistä. Parempaan 

pystyi vain Loimaan joukkue. Turku otti neljä voittoa, mutta muut 

”maalaiset notkahtivat ja sen myötä HPet livahti niukkaan 25-23-voittoon. 

Ratkaisu tuli vihon viimeisen pelin viimeisellä kuulalla. Meidän tiimi 

pelasi poikkeuksellisen hyvää peliä, varmoja asetuksia ja kahden ampujan 

taktiikka onnistui kerrankin odotetusti. 

 

7.4 Linnan Petanquistit - MAP Räime 8 joukkuetta 

Puhdasta MAP Räimeen näytöstä, Linnan väki oli ottavana osapuolena 

heti alusta alkaen. Loppulukemat vastaan sanomattomasti 12-4. 
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Sirpa, Kari ja Jyrki sekä Jallu ja Kunu puhtaasti pelein 4-0. Päälle 

vielä Pekka, Heikki ja Raikka sekä Mikko, Taavi ja Mika hieman 

maltillisemmin 2-2.  

 

4.8 Kiertopalkinto pysyy sitkeästi MAP Räimeellä 10 joukkuetta 

21. Riihimäki – Karkkila-ottelu noudatteli jo tutuksi tullutta kaavaa. 

Meille yhdestoista perättäinen voitto. 1. kierroksella Karkkila pystyi 2-3 

voittoon, 2. kierroksen jälkeen tasoissa. Sitten repesi, jäljellä olleista 15 

pelistä voitimme kymmenen. Näin loppulukemat varsin selkeät 15-10. 

Sirpa ja Heikki ykkösnyrkkinä viisi voittoa. 

Raimo ja Pekka neljä voittoa. 

Mari, Kimmo ja Kari kolme voittoa 

Pasi ja Jallu kaksi voittoa 

Aki ja Hannu Koskinen yksi voitto 

 

 
Kimmo, Pasi, Hannu, Sirpa, Jallu, Heikki, Aki ja Kari naamat punaisina, 

mutta tulokseen tyytyväisinä. Kiertopalkintoa ulkoilutettiin taas kerran 

Karkkilan vieraana. 

 

Voiton arvoa nostaa se, että meillä oli mukana myös ensikertalainen sekä 

kauden avauksensa seuramme paidassa tehneitä kaksin kappalein. 

Isäntien tarjoilu oli vallan maittavaa ja kesän kuvaan kuuluen helle helli 

pelaajia. 
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Eräänlaisia ennätyksiä: 

Kari oli mukana 20. kertaa. 

   
21.9  Ystävyysottelu, Jyväskylän Valo - Varkauden Kanuunat –  

MAP Räime - Keljon Viesti 
Kolmannen kerran matkattiin Jyväskylään leppoisaan seuraotteluun. 

Sellainen ihmekin koettiin, että satoi vettä. Se ei pelaamista estänyt. Kisa 

käytiin Valon uuden uutukaisessa petankkihallissa hienoissa puitteissa. 

Mahtavat tarjoilut, kannustava henki ja mielenkiintoiset, tosin vielä 

pehmeät kentät. 

Savolaisten säännöillä taas mentiin eli omienkin kokoonpanot muuttuvat 

koko ajan ja häviöpelistäkin voi saada pisteen, jos pääsee kymmeneen! 

 

Kisa alkoi erinomaisen hyvin kahdella voitolla Kanuunoista. Saman 

kohtalon koki myös Keljo. Vaan sitten tuli rumasti turpiin Valolta 0-2. 

Keljolta uudelleen helposti voitot kotiin ja Kanuunoilta kovan väännön 

jälkeen toinen peli meille. Ratkaisevassa Valo-pelissä jouduttiin 

tyytymään vain yhteen voittoon. Yllättäen Jyväskylän Valon kovasti 

kehittyneet pelaajat veivät voiton. Meille tutuksi tullut kakkossija, 

Kanuunat kolmas ja Keljo peränpitäjänä. Hauskassa kisassa meitä 

edustivat Sirpa, Kari, Pekka, Raikka, Kunu ja Kimmo. 

  

SM-kisat ja -sarjat 
 

8.-13.7 SM-kisat 2013, Eura 
Euran Raiku oli toistamiseen SM-kisojen isäntänä. Järjestelyt olivat 

moitteettomat eikä sääkään kenkkuillut. Alustana oli pesäpallokenttä eli 

vierittäjien paratiisi. Lehdistössä on jo ollut juttua MAP Räimeen hienosta 

menestyksestä, kaksi kultaa, hopea ja kaksi pronssia. Kerrataan nyt vielä 

lyhyesti itse kunkin edesottamuksia. 

 

 Maanantai 8.7 

Kisat aloitettiin taas veteraanien singelikisoilla.  

Vanhempien veteraanien puolella seuran värejä puolusti Pekka. Cirkel-

poulessa miehet kaatuivat eikä tappio naispelaajalle estänyt jatkoon 

pääsyä. Vaan pronssille asti noussut VUF:n Juoperi oli liian kova luu. 

 

Veteraanien singelissä Raikka aloitti tappiolla, silti kahden voiton myötä 

poulesta jatkoon. Välicupissa tiukan taiston jälkeen 10-13 kovassa 

kunnossa olleelle KIS:n Daniel Duhamelille söi mitalitoiveet. 

Kari aloitti mestaruuden puolustamisen poulessa samoin 2-1 pelein. 
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”Kas kummaa”: 

”Yllättäen” välipoulessa vastaan tuli edellisvuoden yleisen singelin 

mestari, Loimaan Seppo Lindman. Kun se pirulainen vielä asettikin 

paremmin, Sepon ammuntataidothan tunnetaan, niin mahdollisuudet 

Karilla olivat olemattomat. 

 

Raikka kävi vielä heittämässä veteraanien ammunnan. Tulos jäi alle 

miehen normaalin tason. Ei asiaa jatkoon. 

 

 Tiistai 9.7 
Tiistaina keskityttiin kisojen runsaslukuisimpaan kisaan, veteraanien 

duppeliin. Sekä Pekka ja Raikka että Kari ja Heikki hoitelivat 

joukkueensa tyylillä puolin välin paremmalle puolella eli 32:n sakkiin. 

Sirpa heitti KIS:n Eija-Liisan kanssa, voiton makuun pääsivät, mutta 

kaksi tappiota ja tie katkesi pouleen. Sentään edellispäivän mestarin, Ala-

Kuljun joukkue kohtasi parempansa. Katoavaista mainen kunnia! 

  

Pekka ja Raikka kompastuivat Tavastian pelaajiin heti cupin 

alkukierroksella. Karilla ja Heikillä oli ”tappamisen” meininki, 

Anjalankosken tekijämiehet Nenonen ja Manninen saivat vain kaksi 

pistettä. Vaan sitten… 

 

”Kas kummaa”: 

… ketkä sieltä kentälle marssivat, Loimaan Seija Uusitalo ja Seppo 

Lindman. Ja kyyti oli taatusti kylmää! Meinaan vastustajille, Heikin 

loistoammuntojen siivittämänä naapurille vain yksi piste! 

 

Ja meno muuttui aina vain hurjemmaksi. Puolivälierässä edellisten Euran 

kisojen sankarit Oravaisista olivat myös ottavana osapuolena, 13-7. 

Välierässä Kuopion Ulvi, edellispäivän hopeamies, ja Reinikainen eivät 

myöskään saaneet pistetankkiaan täyteen, vaikka pitkään ja hartaasti 

väännettiin 13-6. 

 

Finaali heitettiin yleisön kannustamana ja illan hämärtyessä. Mirva ja 

Harri Näsilä Porista olivat alusta asti takaa-ajajina ja meillä peli hyvin 

kuosissa eron kasvaessa. Pieni yliyrittäminen ja se päivän ainoa 

epäonnenkantamoinen päästi Näsilät takaisin peliin. Loppu oli henkistä 

vääntöä, joka lopulta ratkesi Mirvan siirryttyä ampujaksi ja paukautettua 

parit karot viimeisessä päässä. 11-13 lukemilla MAP Räimeelle kisojen 

avausmitalit 14 tunnin uurastuksen palkaksi. 

 

Keskiviikko 10.7 
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Urheilija”vanhukaisten” lisäksi keskiviikkona areenalle marssivat jo 

kaikki muutkin. Juniorien tulo tiesi MAP:lle, ja myös KAU:lle, 

hyvinkääläisavuin, mitalisateen alkua. 

 

Maajoukkuepelaajat Jonna ja Tiia hoitivat juniorien duppelin 

kultamitalit odotetusti kaulaansa. Porukan kuopus, Neea, täydensi 

menestyksen, hopeaa Tyrvään Jani Mäkisen kanssa. 

 

 
Jonna, Tiia ja Neea palkintopallilla. Hurjan kauden saldo tytöille oli kaksi 

PM- ja kymmenen SM-mitalia. Siitä passaa muun seuraväen ottaa opiksi. 

 

Juniorien ammunnan välierissä Tiia oli paras 12 pisteellä. Finaalissa 

tulos hieman putosi ja Jani pääsi yllättämään. Tiialle komeasti hopeaa. 

Pronssin vei Jonna, voittamalla Neean vain pisteellä. 

 

Sirpa lähti testaamaan taitojaan, ensi kertaa, naisten singelissä. Hyvin 

alkoi, Loimaan Jaakkolasta 13-10 voitto. Tilastotappion jälkeen voitto ja 

jatkopaikka.  

 

”Kas kummaa”: 

Välicupissa vastaan Uusitalon Seija Loimaalta. Taitaa olla merkatut 

kortit arvonnassa? Sirpa ei hätkähtänyt moninkertaista Suomen mestaria, 

hienolla pelillä 13-8 voitto. 

 

16-cupissa mentiin Flink-Soinia vastaan tarkkaa ja tasaista peliä. Tiukassa 

loppupelissä pienikin onnen hippunen voi ratkaista. Tappio toiselle 

erittäin kokeneelle pelaajalle 10-13, mutta kokonaissuoritus vallan 

erinomainen. 
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Mika oli taas armottoman kovassa seurassa yleisessä singelissä. 

Alkajaisiksi tekijämiehistä Jakosen päänahka 13-10. Sen jälkeen oma 

tukka oheni kahden 7-13 tappion myötä. 

 

Mika uskaltautui myös yleiseen ammuntaan. 14 pisteen arvoisesti 

nassahti ja sillä ei jatkopaikkaa hellinnyt. 

 

Veteraanit väänsivät vuorostaan trippelissä ja kahdella joukkueella 

etsittiin lisää onnen hetkiä. 

 

Pekka, Raikka ja Heikki olivat alavireessä. Kaksi selkeää tappiota 

Turun ja Tampereen äijille lopettivat pyristelyn pikaisesti. 

 

Kokemattomampi ”noviisi”joukkue Jallu, Kari ja Eero sen sijaan 

venyivät yllättävän pitkälle. Tämä sakki ei KVP:ta kunnioittanut, vaan 

alkuhermoilun jälkeen käänsi 13-10 voiton. Ja Linnan hopeamitalin 

puolustajat eivät saaneet kuin viisi pistettä. Luja alku uudelta 

kokoonpanolta. Cupissa tuli totinen paikka, vastassa yleisen ammunnan 

Suomen mestarin, Rinkkalan, joukkue. Tuntuivat jo menevän menojaan. 

Liian aikaisin nuolaisivat ja pitkän takaa-ajomme jälkeen uupuivat 11-13 

tappioon. Mahtava nousu! Puolivälierässä Oravaisten miehille oli 

edellispäivästä jäänyt jotain hampaankoloon. Hetkessä 0-10 johto. Ja 

sitten taas alettiin hivuttamaan ja saatiin heiltä selkäranka 

katkeamispisteeseen. Yksi onnekas snadin ammunta ja meille paikka, 

joka missattiin onnettomalla snadin siirrolla. Pirun lähellä olisi ollut 

mitalipelit, viimeisen kuulan ”kirous” iski nyt meitä. 

 

Torstai 11.7 
Torstaiaamu oli toivoa täynnä, vaan vanhemman väen uupuessa 

jämäsijoille sekaduppelissa, niin juniorit pystyivät ottamaan voittoja 

aikuistenkin sarjassa. 

 

Isommat tytöt ehtivät pelata myös sekaduppelissa, joka nyt oli siirretty 

SM-kisaviikolle. 

 

Jonna ja Jyrki aloittivat mahtavalla 13-2 voitolla Pappa-Stenbergin 

joukkueesta. Sitten yhtä tyly tappio Loimaan Haapasille ja vielä toinen 

hävitty peli katkaisi komean lennon. 

 

”Kas kummaa”: 

Että saivat samaa seuraa edustavan isän ja tyttären samaan pouleen ja 

varmemmaksi vakuudeksi vielä molemmat Hyvinkään junioritkin samaan 

rytäkkään! 
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Tiian parina oli Punnan Ville, joka seuraavana päivänä voitti yleisen 

ammunnan. Aikapelihäviö samaisille Haapasille ja niukasti myös Pappa-

Stenbergille. 

 

Heikki pelasi odotetusti Linnan Eija Suomisen kanssa. Bitankin väki oli 

parempi 11-13 ja seuraavassa pelissä vain piste. Ikävän vaisu päivä osui 

tärkeään kisaan. 

 

Sirpa ja Kari olivat myös poissa tolaltaan. 

 

”Kas kummaa”: 

Kuten jo juonen kehittelystä voi arvata, niin ensimmäiset vastustajat 

olivat Uusitalo ja Lindman Loimaalta. Kiusaa tehtiin eikä ole häpeä 

hävitä kisan voittajille… 

 

…mutta on häpeä hävetä Kalliolle kirkkaasti 0-13. 

 

Perjantai 12.7 

Juniorien hurja mitalisaalistus jatkui ja aikuisten puolella päästiin taas 

kärjen tuntumaan. 

 

Kun alkusarjan pöytäkirjoja ei toistaitoinen ole löytänyt, niin on 

todettava, että Tiia oli omaa luokkaansa. Finaalissa suhteellisen selkeä 

13-8 voitto Janista. Jonna hoiteli pronssin, voitto 13-6 Loimaan 

Eveliinasta. 

 

Juniorit pelasivat kisojen päätteeksi myös trippelin. Nyt Jonna oli 

voittajajoukkueessa Janin ja Jasmiinan kanssa. Tiia ja Neea hopealla 

Eveliinan kanssa. Hieno peli, jossa kaikille tuli onnistumisen elämyksiä ja 

lopputulos jännittävien vaiheiden jälkeen 13-12. 

 

Yleisessä duppelissa miehiämme löytyi kolmesta joukkueesta. 

Pekka ja Raikka rimpuilivat turhaan Porin ja Nastolan taitajia vastaan. 

Pitkä kisaviikko päättyi kahteen tappioon. 

 

Ei ollut Karin asetuksissakaan enää viidentenä päivänä hohdon häivää. 

Jyrkin ammunnoillakaan ei enää ollut tilanne pelastettavissa. Kaksi 

häviötä ja kotimatka edessä. 

 

Sen sijaan Heikki oli päässyt omalle tasolleen. Mikan kaverina kaatui 

Nassun miehet helposti 13-5. 
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”Kas kummaa”: 

No tulihan se sieltä. Siis Lindmanin Seppo vastaan. Pitäisikö meidän 

fuusioida Loimaa samaan seuraan, kun aina ollaan vastakkain!? Se oli 

nyt Sepon päivä voittaa. 

 

Viimeisessä poulepelissä tyrmättiin tuoreet Vaasan miehet niin, että kyllä 

siinä vastustajalla veri vapisi. 

 

”Kas kummaa”: 

Jos joku joukkue ylipäätään joutuu välicupiin, niin aina se ”Musta-

Pekka” meille jää! Melkoisia sökömiehiä arpomassa! 

 

Päivän päätteeksi kaksikkomme niisti pelihalut Rinkkalalta ja Ylämäeltä. 

Lopputulos 13-1 kertonee kaiken pelin kulusta. 

 

 
Yli kolmenkymmenen vuoden yhteistyön hedelmä, Heikki ja Kari SM-

kisojen palkintopallilla. Harri edusti yksin Näsilän perhettä ja Loimaan 

mainetta ylläpitivät Markku ja Epo. 

 

Lauantai 12.7 
 

Heikki ja Mika jatkoivat duppelia 16:n sakissa. Vastassa oli, tuleva 

pronssijoukkue, Jakonen-Kamppuri. Alun tasainen vääntö taisi käydä 

vastustajan hermoille, kun kuulat lentelivät välillä ympäri metsää. 
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Rauhoituttuaan hoitelivat homman heille 4-13. Komea suoritus Heikiltä ja 

Mikalta päästä lauantaipäivälle huippujen seurassa. 

 

Jonna ja Tiia lähtivät rohkeasti aikuisten sekaan naisten duppeliin. 

Kolmen poulessa ensin huilaamalla voitto. Sitten oikein kunnon paukku. 

Äärettömän kokeneet Uusio ja Raitasuo hävisivät tytöille aivan pystyyn 

13-5. Ja ei kun huilaamaan. Ylläsanotusta poiketen tytöt väistivät arvalla 

myös välicupin! Ylettömän pitkät tauot ovat myrkkyä petankissa 

pelituntuman kadotessa. Puolivälierässä vastassa olivat Järvenpään 

huippukuntoiset Lohman ja Kyllönen. Tyttöjen taistelu päättyi 3-13 

tappioon. Upea saavutus kahden pikkuseuran yhteiselle joukkueelle. 

 

Ennätyksiä: 

Jonna otti Euran SM-kisoista neljä mitalia, kaksi kultaa ja kaksi pronssia, 

siihen ei kukaan muu seurastamme ole yksissä kisoissa pystynyt! 

 

20.7 Trippelin SM-kisa, Turku  32 joukkuetta 

Heikki, Mikko ja Kari aloittivat räväkästi pieksemällä Savikuulan nurin 

13-4. Sitten alkoi tökkiä oikein pahemman kerran. Jakosen joukkuetta 

vastaan ”Fanny” ja päälle Palmqvistin jengiltä opetusta 1-13 lukemin. 

 

Mika pelasi KAU:n Jyrkin ja Markon kanssa. Kahden ottelun jälkeen 

pelit olivat ohi. 

   

26.5 ja Veteraanien SM-sarja, Helsinki ja Järvenpää 12 joukkuetta 

15.6 Pekka, Raikka, Kunu ja uutena mukaan tullut Jallu. Alkukierroksella 

tasaista työtä, kolme voittoa kuudesta pelistä. Järvenpäästä löytyi voiton 

avaimet enää yhteen peliin. Tasaisessa sarjan jälkipäässä lopputuloksena 

jälleen veteraanien SM-sarjan seitsemäs sija. Se on edelleen seuramme 

kaikkien aikojen paras tulos SM-sarjatasolla! Ehkä rohkeammalla pelillä 

ja vaihtelemalla ryhmitystä olisi mahdollisuuksia ollut myös useampiin 

voittoihin? 

 

26.5 ja Naisten SM-sarja, Helsinki ja Järvenpää 11 joukkuetta 

15.6 Rohkea veto oli myös lähtö naisten SM-sarjaan nuorella ja 

kokemattomalla joukkueella. Ennakkoluulottomasti Janina ja Jonna 

Nietula sekä Sirpa pelasivat. Heti ensimmäisestä pelistä voitto Loimaan 

II:sta ja kierroksella myös muutama niukka tappio. Järvenpään matkalla 

kaatui Karkkila, lisäksi muutama taisteluhäviö. Lopputuloksena 9. sija. 

 

26.5 ja Yleinen I-divisioona, Helsinki ja Järvenpää 12 joukkuetta 

15.6 Ykkösdivarin joukkue oli täysin uusittu tuoreemmilla miehillä. Mika,  
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 Mikko, Taavi ja Tuukka Hursti tekivät kovaa tulosta. Pääkaupungissa 

kuusi komeaa voittoa, niistä viisi lähes murskalukemin. Järvenpäässä, 

parin näytösottelun jälkeen, Kanuunat pääsivät yllättämään 

joukkueemme. Divarivoitosta taisteltiin viimeiseen peliin asti, siinä tuli 

nolosti nollapeli sarjan voittaneelle Kotkalle. Komean esityksen jälkeen 

”nuorisokaarti” kuittasi seuran parhaan I-divisioonatuloksen kautta 

aikojen     Hopea 

 

10.8 Karsinta SM-sarjaan, Tampere 

Vieläkään eivät rahkeet riittäneet SM-sarjapaikan ottamiseen. Vastassa oli 

kivenkova Kallion Kirkkaan 1-joukkue. Myös meidän joukkue oli 

uusiutunut, mukana Mika, Mikko ja Kimmo. Ensimmäisen pelin 

hävisimme niukasti 11-13 eli saumaa voittoonkin oli. Toisessa pelissä ei 

enää täyttä potkua löytynyt ja numerot 6-13 tiesivät ensi kaudella tien 

johtavan edelleen I-divisioonaan. Hieno suoritus joukkueelta, joista vain 

Tuukka on pelannut tällä tasolla. 

 

26.5 Veteraanien I-divisioona, Helsinki, Järvenpää 23 joukkuetta 

15.6 Sen verran riskiä otettiin, että myös veteraanien divariin laitettiin joukkue, 

vaikka siihen riitti vain kolme heittäjää. Kari, Eero ja Heikki jyräsivät 

Helsingin tuliaisiksi kuusi voitto yhtä monesta pelistä. Järvenpäässä tahti 

jatkui tappavana, pelkkiä voittoja. Voi sanoa, että kun joka päässä ainakin 

kaksi pelaajista onnistuu, niin se takaa kovan tuloksen. Aina se pelastava 

enkeli jostakin löytyi. 
 

10.8 Finaalit ja karsinta Veteraanien SM-sarjaan, Tampere 

Kari, Eero ja Heikki luottivat myös naisenergiaan, Sirpa toi joukkueelle 

lisää asetusvarmuutta. Jatkuvasti muuttuvien liiton ”ohjeiden” takia 

homma oli heti veitsen terällä. Välierässä ei armoa annettu Anjalankosken 

II-joukkueelle. Suvereeni 13-5 voitto. Finaalissa Linnan I-joukkue repäisi 

0-6 johdon. Sitten alkoi ”sinikone” jyrätä ja vastustajilta usko loppua. 

Lopussa kiitos seisoo, 13-8 voitto ja kaulaan kullekin Kulta 

 

Vaan eipä se mihinkään sarjanousuun riittänyt!? Kolmanneksi tulleen 

KIS:n sijaan meidät passitettiin karsimaan. Turkulaiset eivät olleet 

kotonaan sarjakierrosten vierintäkentillä, vaan nyt olivat. Pelit menivät 

10-13, 13-5 ja 9-13. KVP:n omat miehet olivat jo kotiin lähdössä 

hävittyään Linnalle. Eikö mitä! Vielä yksi karsintapeli ja sekin hävittiin 

manselaisille 6-13. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Kotona piti sitten tavata liiton kilpailusääntöjä, joissa divarin voittaja 

nousee suoraan. Sama teksti oli ensimmäisessä sarjaohjeessa. Toisessa 
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sarjaohjeessa hallitus oli muuttanut tekstin niin, että divarin kaksi 

parasta nousevat. Kolmannessa ohjeessa sitten tämä toteutunut systeemi. 

 

Kabinettiväännön jälkeen MAP Räimeellä lienee kaksi joukkuetta ensi 

vuoden veteraanien SM-sarjassa?!  

 

24.8 Seura-SM, Valkeakoski  21 joukkuetta 

Tänä vuonna saatiin jalkeille vain yksi joukkue Seura-SM:ään. Jonna, 

Sirpa, Mika, Mikko, Kari, Eero, Kimmo ja Jallu, vaihtelevin 

kokoonpanoin, mukana. Porin II-joukkueelle harmittava 1-2 tappio, 

ratkaisupelikin vain pisteellä. Nassu ei antanut meille mahdollisuuksia, 

suoraan 0-2. KVP II taas taistellen 1-2, samoin kävi Loimaan II:sta 

vastaan. Kanuunoiden luovutettua oli sijoituksemme vasta 19. Tiukkojen 

pelien voittoon vaadittava kovuus oli kateissa. Osin pelihuumorikin!? 

 

Kansainväliset kuviot 
 

Pääpaino oli taas juniorien maajoukkuetehtävillä, mutta tänä vuonna 

myös veteraanipuolella tuli ensimmäiset maajoukkue-edustukset. Myös 

yleisellä ja naisten puolella oli totista yritystä edustustehtäviin. 

 

18.5 Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, Åstrup, Tanska 5 joukkuetta 

Jonna, Tiia ja Pasasen Antti aloittivat vauhdikkaasti ja voittivat Tanskan 

II-joukkueen 13-1. Ruotsin ykköseltä ei tullut pistettäkään ja Tanskan 

vastaavaltakin vain viisi pistettä. Sitten peli solui uomiinsa ja Ruotsin II 

vietiin kuin pässiä narussa, 13-2. Kahdella voitolla heltisi välieräpaikka. 

Tanskan ykkösjoukkue oli edelleen liian kova 4-13. Pitkän pelipäivän 

antina on komeasti Pohjoismaiden juniorikisojen Pronssi 

 13 vuoden tauon jälkeen seuran värit PM - kisojen palkintopallilla! 

 

30.8.-1.9. Juniorien MM-kisat, Montauban, Ranska 

Tuttu kolmikkomme Jonna, Tiia ja Antti taistelivat nyt vieläkin 

isommissa kisoissa. Naapurimaa Virolle ei annettu armopaloja, voitto 

kotiin 13-7. Ranskan B oli tällä erää vielä liikaa 5-13. Kisojen 

kulminaatiokohta joukkueellemme oli Turkki-ottelu, jossa hyvän taistelun 

jälkeen tuli harmittava 9-13 tappio. Algerialta puhdas selkäsauna, 

Norsunluurannikkoa sentään kiusattiin kuuden pisteen edestä ja 

viimeisessä pelissä Saksa oli parempi 5-13. 

Hyvä tulos joukkueelta, kun ottaa huomioon, että se on jopa 

juniorijoukkueeksi poikkeuksellisen nuorista koottu. Mutta kovaa 

kokemusta karttui ja ensi vuonna tullaan uusin eväin! 
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Viro-Suomi-maaottelun palkittuja. Armoitettu ampuja, Juuso Siro, yleisen 

ja Kari veteraanien parhaana. Mahtava debyytti Karilta, Heikiltä ja 

Harrylta, palkinnon jako oli makuasia. Se ansaittiin yhdessä 

voittamattomana joukkueena. 

 

7.9 Viro – Suomi – maaottelu, Tallinna, Viro 12 joukkuetta 

Jokunen vuosi on ihmetelty sitä, ettei Heikille ole tullut 

maajoukkuekutsua. Nyt se tuli Karin toimiessa kapteenina ja asettajana. 

Heikki itseoikeutettuna ampujan paikalla sekä Uschanovin Harry KIS:stä 

välipelaajana ja joukkueen henkisenä johtajana. 

Täysi hellepäivä ovelasti vaihtelevilla kentillä. Oli karon paikkaa, mutta 

myös kovia ja pehmeitä ansoja asettamisen kiusaksi. 

Ja tahti oli tyrmäävä: Viron juniorit, naiset ja erityisesti veteraanit tyylillä 

ja taidolla kumoon. Vain viimeisessä pelissä, 12-1 tilanteessa rouva 

Fortuna alkoi oikutella. Siinä piti vielä lähes tunti vääntää ennen 

helpottavaa voittopistettä. Ainoana voittamattomana joukkueena kuusi 

peliä, kuusi voittoa. Suomen toinen veteraanijoukkue sekä yleisen  

ykkösjoukkueemme myös hienosti 5-1. Ja pääasia eli Eesti-Soome 

maavöistlus vöitis Soome 21-15! 

Päälle vielä joukkueemme voittosaunat sviittipuolella! 

 

16.3 Miesten EM-karsinnat, Helsinki ja Turku 12 joukkuetta 

20.4 Kun näissä karsinnoissa ei ole seurasidonnaisuutta, niin Kari oli mukana 

nelikossa Jyrkin, Markon ja Vuorisen Ilpon kanssa Pasilan hallilla. Heti 
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alkuun tuli takkiin ja huolella Porin piruilta. HBY sentään pystyttiin jo 

haastamaan, 9-13 tappio ja kisailu sillä erää ohi. 

 

Turun hallilla yhteispeli sujui jo paremmin. Tosin masentavan 0-13 

tappion kokeneena HBY:lle, ei alku hyvältä näyttänyt. Vaan 

jonkinmoinen jytky lienee voitto Erpan joukkueesta. Noustiin 4-12 

ahdingosta voittoon hyvillä asetuksilla ja upeilla ammunnoilla.  

KVP:n joukkue joutui myös koville, mutta ratkaisupaikoissa olisi suonut 

vastustajalle vähemmänkin tuuria. 7-13 ja sijoituspeleihin, niissä parin 

luovutuksen kera 5. sija. Selvä eteenpäinmeno. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Edellä mainitussa KVP – pelissä, aina kun saatiin hyvä paine päälle, niin 

KVP:een ampuja Salminen tuli ja tappoi snadin. S…na, seitsemän kertaa 

melkein peräkkäin. Kyllä syö asettajaa tuollainen taktiikka. 

 

16.3 Naisten MM-karsinnat, Helsinki ja Turku 8 joukkuetta 

20.4 Sirpa oli harjoitellut hallilla Linnan tyttöjen kanssa Heikin valvovan 

silmän alla talvikauden. Ja oli siis mukana joukkueessa. Pasilan reissu 

meni vilttiketjussa. Sijoitus vaisusti 8. 

 

Turussa Sirpakin pääsi jo kentälle. Ja pelikin sujui mukavammin. Nyt 

sijoitus oli 6. Olisiko mennyt naisilta ylilatautumisen puolelle? 

 

25.5 Veteraanien PM-karsinta, Karkkila 16 joukkuetta 

Sirpa, Kari ja Eero lähtivät tutulle kentälle haaveena toinen jaossa 

olleista edustuspaikoista. Hyvin poule alkoi, ensimmäisestä pelistä selkeä 

13-8 voitto. Porilla oli todella kova joukkue, siinä pelissä oltiin 

aseettomia 4-13. Periksi ei annettu ja ratkaisupelissä vietiin vastustajaa 

13-7. Puolivälierässä Anjalankoskea vastaan, aikapelejä, oltiin jo 4-10 

tappiolla toiseksi viimeisen kierroksen ollessa menossa. Uskomaton 

nousu tasoihin. Jatkopäissä tuli vaihtelevia tilanteita ja hurjia kasoja. 

Anjalankoski oli hitusen onnekkaampi ja vei pelin 10-13 sijoitus 5.-8. 

 

Muita tapahtumia 
 

3.8 HyVa-Petankki, Hyvinkää  6 joukkuetta 

HyVan kisat oli nyt siirretty keskustaan Hakaparin pihalle. Muuten tuttu 

tahti jatkui Kaskipellon viedessä kaksoisvoiton: Mika ja Jonna 

voittajajoukkueessa, Mari hopeaporukassa. 

 

Päätuomari valitsi kisan parhaaksi pelaajaksi Mari Hurmeen, jonka 

hienojen asetusten ansiosta joukkue pystyi voittamaan jopa Kaskipellon  
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I-joukkueen. 

 

  
Kauden 2012 päättäjäiset. Raimo puheenjohtajan oikeudella pöydän 

päässä. Juniorit putsasivat palkintopöydän, mutta jotain pyttyjä jäi sentään 

vanhemmallekin väelle. 

 

KAUSI 2014 
 

PIDETÄÄNKÖ SAAVUTETUT ASEMAT, 

SAADAANKO LISÄÄ AKTIIVIPELAAJIA JA 

HARRASTAJIA? 
 

Hallikausi on nykyään yhtä tiivistä touhua kuin kesäkin, mutta pirun 

paljon pitempi. Harjoittelua jatketaan Hämeenlinnan hallilla, toivottavasti 

saadaan toinenkin harjoitusilta. Osallistumismaksu lienee edelleenkin 

kaksi euroa kerralta, juniorit ilmaiseksi. 

 

Pitkään jatkunut Ka-Ri-turnaus on vaakalaudalla. KAU:n väeltä meni 

halli alta, harmi, se oli jo melkein kuin kotikenttä kahdenkymmenen 

vuoden tahkoamisen jälkeen. Toivotaan KAU:n löytävän uudet tilat 

maineikkaan Högforsin tehtaan suojista. Hämeenlinnan talvisarjaan 

lähdetään mukaan jos sellainen on tuloillaan.  Ja varmaan kisataan 
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seuraottelu Linnaa vastaan, toivottavasti emme rökittäneet viimeksi liian 

pahasti? 

 

Veteraanien iso kisa on taa Finnish Veterans Hämeenlinnan hallilla 

joulukuun vaihteessa. Periaatteessa meillä on kaksikin kapteenin paikkaa. 

Finnish Mastersiin tuskin seuran joukkueelle löytyy tilaa, mutta 

yksittäisille pelaajille sellainen saattaa siunaantua. 

 

Seuran duppelimestaruus ratkaistaneen taas hallikisana talven aikana. 

Ellei joku keksi jotain uutta systeemiä? Varsinkin vuorotyössä käyvillä on 

vaikea sitoutua kisaan. Hyviä neuvoja vastaanotetaan! 

 

Hämeenlinnan Liiga 
Alkanee taas perinteisesti toukokuussa 2014. MAP Räime lähtee aina 

hakemaan sarjan voittoa. Tosin nurinaa yhden illan peli-illoista on kesän 

mittaan vahvasti kuulunut. Toivomme järjestäjiltä uusiutuvia otteita ensi 

kesäksi. 

 

KUVA 

 

MAP Räimeen perinteiset tapahtumat 

 
Jäsenten välisellä rankingpistetaulukolla jatketaan, mutta turhien riitojen 

välttämiseksi on säännöt rustattava oikein paperille. Singeli-, ammunta- ja 

asetuskisat pitäisi saada yksipäiväisiksi, muuten tulee taas liikaa 

touhuamista. Jonkinlaista kesäsarjaa on kaipailtu, siinä olisi 

ideanikkareilla näytön paikka. 

 

Karkkila kohdataan seuraottelussa 22. kerran. Järjestelyvastuu on 

vaihteeksi meillä. Mutta niin on myös kotikenttäetu! 

 

Syksyllä mennään Jyväskylään niistämään Valon porukoilta nenät, toista 

kertaa eivät meitä yllätä! 

 

SM-kisat ja –sarjat 

Kauden päätehtäviä on edelleenkin hoitaa veteraanien osallistuminen SM-

sarjaan, nyt kahdella joukkueella. Tiukkaa tekee, riittääkö heittäjiä koko 

kaudeksi? 

I-divisioonassa jatketaan taistelua sarjanoususta. Kirotun lähellähän se jo 

oli, ensi kesänä sitten räväytetään muut ruotuun! 

Naisten SM-sarjaan osallistuminen on vielä tätä kirjoitettaessa hämärän 

peitossa, jos uutta naisenergiaa löytyy, niin mikä ettei. 
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Seura-SM:ään olisi hienoa saada taas kaksi joukkuetta. Jos ei, niin sitten 

pitäisi koota todella iskukykyinen joukkue. 

 

Vuoden 2014 SM-kisat ja tapahtumat 

Ensi kesän SM-kisaviikko taitaa olla Haminan Tattoo-areenalla. Hienot 

puitteet, joista voimme taas odottaa mitalisijoituksiakin. 

Mitalimahdollisuuksia omaavien pelaajien määrä on noussut parissa 

vuodessa hurjasti. Ja hyvänä päivänä me ne mitalit myös pystymme 

ottamaan. 

 

Kauden päätehtävä 
Hyvinkään Kaskipellon kenttä on Suomen jurioripetankin ”Mekka”.  

Vanhemman väen tukea tarvitaan juniorien määrän lisäämiseksi. Tyttöjen 

hyvä menestys kahtena viime vuotena pitäisi pystyä hyödyntämään. Ehkä 

jonkinlainen kerhotoiminta koulujen puitteissa olisi resurssiemme 

rajoissa? Sehän ei isompia kustannuksia vaadi vaan tekeviä käsiä. 

Vähimmäisvaatimus olisi, että järjestämme ainakin kaksi omaa 

juniorikisaa. Ja tietysti ilman osallistumismaksuja! 
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Myös Loimaalla tehdään hienoa juniorityötä. Junnutapahtuman palkitut 

eri sarjoista yhteiskuvassa. Toivottavasti jokainen yllä olevista 

”kurmuuttaa”  tulevina vuosina meitä ikääntyviä pelaajia! 

 

Jos kauden aikana ei ole saanut käsivammaa alituisesta kuulien 

viskelystä, niin piru vieköön, tämän alati paisuvan ”Aviisin” tekemisestä 

sen viimeistään saa. Toisaalta onhan se komeaa kirjata pienen seuran 

menestyksen hetkiä ja mitalisadetta. Omilla on pelattu ja velkaa ei ole 

tehty. Sen sijaan tulosta pelikentillä on tehty ja ”konkurssi” taas vältetty. 

 

Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille, niin pelaajille, talkooväelle, 

kannustajille kuin sponsoreillekin. 

 

Hohdokkaan kauden kisat ja kommentit kirjasi 

 

Kari Korkeamäki 

skkorkeamaki@elisanet.fi  

045 – 1121 635 

 

(PS Puuttuvista kisoista, nimistä ja muista muistikatkoksista voi taatusti 

tehdä protestin. Se käsitellään (vrt. tapaus Tokazier) urheilun 

oikeusturvattomuustoimikunnassamme heti vuoden 2088 alkajaisiksi! 

 

sama 

 

Valokuvat: 

Maaottelusta Varje Reede, Viro 

Karkkilan tapahtumista, Marko Taipalvesi 

Muut, Sirpa Korkeamäki ja ”satunnainen matkaaja” 

mailto:skkorkeamaki@elisanet.fi

