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Ensin roiteli vettä päivät pitkät, vaan SM-kisojen kohdalla alkoi 
ennätyspitkä hellekausi. Kuulat kolisivat ja kilot karisivat. Kauden aikana 
tuli jälleen uusia aluevaltauksia ja menestystä melkein joka kisasta. 
Onnistunut hallikausi jatkui hienoina suorituksina kesälläkin.

Kuluneena vuonna MAP Räime sijoittui SM-mitalitilastossa taas 
hienosti seitsemännelle tilalle. Seuran jäsenistä Tiia Salo harjoitteli ja 
edusti Järvenpään PSC:tä. Harjoitus kovassa porukassa tekee mestarin ja 
aivan kirjaimellisesti. Tiian kirkkaimpana kruununa tuli naisten singelin 
Suomen mestaruus 14-vuotiaana. Koko SM-saalis kaksi kultaa ja neljä 
hopeaa sekä särpimeksi vielä juniorien trippelin hopea (ei SM-statusta).

MAP:llekin sentään SM-kulta lähes notkean veteraaniheittäjän taidoilla. 
Neea Salolle SM-pronssia ja muulle poppoolle neljäs sija ja neljästi 
puolivärieräpaikka.

Jatkoksi tulee jotain kolmekymmentä sivua (ennuste) tarinaa menestyksen 
ja muutaman epäonnenkin hetkistä. 

MAP Räimeen kisat:

23.1 ja 30.1 Duppelimestaruus 5 joukkuetta
Duppelin mestaruudesta kisattiin taas talvella parina Hämeenlinnan halli-
iltana ja tuplakierroksin. Kohtalaisen ristiin pelit menivät. Mika ja Jyrki 
ensikertaa duppelin mestareina, oltiin Sirpan kanssa totutusti hopealla. 

1. Mika Nietula, Jyrki Salo
2. Sirpa ja Kari Korkeamäki
3. Gunnar ”Kunu” Wallin, Mikko Koskimäki
4. Pekka Kaihevaara, Raimo ”Raikka” Monto
5. Jarmo ” Jallu” Räty, Kimmo Tuovinen

5.7 ”Hurstin heitot”, Aseman koulu 22 joukkuetta
Kesäkuun kilpailuallakka meni tuppeen, joten rohkeasti kokeiltiin kisan 
sijoittamista juuri ennen SM-kisaviikkoa. Hasardihommaa siitä ei 
tullutkaan vaan ennätysmäärä joukkueita! Ja aina Armaksen nimikkokisan 
kunniaksi myös aurinko helottaa. Nyt paistoi myös 80-vuotiaan 
teräsmiehen kunniaksi.

Neljä alkusarjakierrosta mentiin modernisti Swiss-systeemillä. Siitä 
kahdeksan kärki A-cupiin ja seuraavat kahdeksan B-cupiin. Oli todella 
kovia porukoita liikkeellä. Lähes kävelivät isäntäväen yli. Juniorien 
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maajoukkue sinnitteli hienosti puolivälieriin. Saman tempun teki kisan 
kovin yllättäjä Petri Tolonen, Rauno Salo ja Juho Latostenmaa. Pistivät, 
harmaita hapsia kunnioittamatta, minunkin joukkueeni B-cupiin.

Finaali oli järvenpääläisten keskinäinen köydenveto, jossa Joelin tiimi 
jatkoi koko päivän kestänyttä voittoputkea, ja pronssipelissä mittaa 
toisistaan ottivat luunkovat helsinkiläiset. Kisan parhaaksi pelaajaksi 
Armas valitsi Ninna Hätösen. Ninnalle kultamitali ja palkintotaulu.

Omasta seurastakin oli niin laaja osanotto, että kyllä nimet sietää mainita, 
varsinkin kun osalle väestämme kisa oli ensikosketus ”Hurstin 
maailmaan”! 
A-cup:
1. Ninna Hätönen, Joel Anttonen, Petri Seppä 
2. Mikael Paakkanen, Jari Eronen, Ville Järvi
3. Jyri Suksi, Kimmo Parviainen, Toni Ikonen
5.-8. Jonna Nietula, Tiia Salo, Antti Pasanen
5.-8. Rauno Salo, Petri Tolonen, Juho Latostenmaa

B-cup:
1. Mika Nietula, Jyrki Matikainen, Kari Randell
2. Sirpa ja Kari Korkeamäki, Jyrki Salo
5.-8. Eero Lalu, Aki Kiviniemi, Kalevi Lehtinen
5.-8. Armas Hursti, Tuukka Hursti, Hannu Lindholm

17.-22. Neea Salo, Ari Hakala, Heikki Velin
17.-22. Pekka Kaihevaara, Raimo Monto, Mauno ”Manu” Nummila
17.-22. Mari Hurme, Kimmo Tuovinen, Juha ”Jussi” Nieminen

13.8 Seuran mestaruussingeli, Kaskipelto 8 heittäjää
Alkuluku on petankissa onneton luku, joten tyydyin tuomarin hommaan. 
Ahkerimmat singelin harjoittelijat Mikko ja Kimmo veivät alkusarjansa 
puhtaasti. Välierässä Pekka sai hurjaa kyytiä Mikolta, mutta 
pikkupistespesialistimme Mika niisti toisen finaalipaikan.

Ja kun löysiä annetaan, niin Mika kiitti ja hoiteli homman kotiin lukemin 
13-10. Moninkertainen mestari Mikko taisteli urhoollisesti. Upeaa 
pelaamista tuli molemmilta pelaajilta.

1. Mika Nietula
2. Mikko Koskimäki
3. Kimmo Tuovinen
4. Pekka Kaihevaara
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5. Jyrki Salo
6. Tiia Salo
7. Raimo Monto
8. Mari Hurme

 

Hannu ja Aki katsovat levollisin mielin, että kohta ”Kanarian” Eerolta 
kajahtaa. Soraharjun kentät olivat hivenen aikaisempia vuosia 
kovemmassa kunnossa. Hieno tunnelma läpi kesän saa aina keväällä 
innostumaan liigan mittelöistä.

14.9 VII Räime Open-singeli, Kaskipelto 14 heittäjää
Ulkokauden perinteisenä päätöskisana oli Räime Open-singeli. 
Intiaanikesä jatkui ja vieraita oli saatu mukavasti neljästä seurasta. 
Vieraskoreina annettiin kaikki palkinnot pois. Finaalissa nähtiin komeinta 
singeliä, mitä Kaskipellossa on pelattu. Jaksu ja Jolle antoivat mallia 
miten singeliä huipulla pelataan. Omasta väestä parhaiten taisteli Jyrki 
aina mitalipeleihin asti. Meiltä flunssa-aalto vei monelta muultakin kuin 
Jyrkiltä parhaan terän. 
1. Marko Jakonen PSC 5. Kimmo Tuovinen MAP
2. Joel Anttonen RIE 6. Jari Eronen RIE
3. Mikko Lahti RIE 7. Mikko Koskimäki MAP
4. Jyrki Salo MAP 8. Arto Kranttila BIT

B-cupissa Kari toinen, Raikka kolmas ja Mika neljäs.
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11.8 Ammuntamestaruus Perhospuisto 9 heittäjää

Tänä vuonna peli oli raakaa ja vain yksi yritys ampujaa kohden. Raikka 
ylitti ensimmäisenä kahden kympin rajan. Jyrki oli liekeissä ja meni 
ennätyksellään reiluun johtoon. Eero täräytti myös ennätyksensä ja 
hätyytteli mitalisijoja. Kunu otti kuitenkin ampujavaltikan takaisin 
itselleen lyömällä Jyrkin pisteellä. Kunun kaksi snadin ammuntaa nostivat 
miehen muun porukan ohi

1. Kunu Wallin 29 6. Mika Nietula 14
2. Jyrki Salo 28 7. Kimmo Tuovinen 14
3. Raikka Monto 22 8. Kari Korkeamäki 13
4. Eero Lalu 21 9. Pekka Kaihevaara 8
5. Tiia Salo 19  

6.8 Asetuskilpailu Kaskipelto 10 heittäjää
Seuran ikiomalla systeemillä taas mentiin. Viisi erilaista tehtävää 6…9 
metrin matkoilta. Pisteitä heitosta tuli 0…4, vaan helpolla niitä ei saanut. 
Tosin liian pehmeä kenttä ja maalialue tekivät kisasta osin ”ammunta”-
kisan. Mikon ennätyksen tuntumaan ei nyt päästy. Parhaiten pehmeän 
pohjan jujun hoksasivat jälkipäässä heittäneet Jyrki ja Mika päätyen 
tasapeliin. Raakaa peliä, uusinta oli yhdestä heitosta poikki. Jyrkin asetus 
oli hivenen parempi.
1. Jyrki Salo 16/2 6.-8. Kunu Wallin 6
2. Mika Nietula 16/0 6.-8. Petri Tolonen 6
3. Mari Hurme 10 6.-8. Tiia Salo 6
4. Armas Hursti 9 9. Jonna Nietula 4
5. Kari Korkeamäki 8 10. Raikka Monto 3

Yksittäiset kisat:
(Jotenkin tuntuu kisoista olevan jopa ylitarjontaa. Muutamien hallien 
osalta osanottajamäärät hiipuivat huolestuttavasti. Kesällä saatiin 
muutamassa kisassa kyllä ihan ennätysosanottojakin. Kiitoksen siitä 
ansaitsee se pieni sinnikkäiden joukko, joka jaksaa puurtaa muidenkin 
edestä.) 

12.10.2013 Yleinen duppeli, Iittala 19 joukkuetta
Mikko ja Aatu A-cupiin. Tuloksen sijaan tulikin yllättäen kolme tappiota 
ja sehän tiesi sijoitukseksi A-cupin 8.
Mika Daniel Duhamelin kanssa vielä alkusyksystä ruosteessa, alkusarja 
nihkeää ja jatko lähes samaa B-cupin 4.
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13.10.2013 Yleinen duppeli, Loimaa 15 joukkuetta
Vesikoskitalo avasi hallikautensa. Kunu ja Raikka viettivät laatuaikaa 
Loimaalla. Pelin laatu ei riittänyt ihan kärkeen asti. Mutta B-cupista
miehet ottivat matkamuistoiksi B-cupin Pronssi

27.10.2013 Sekakvartettikisa, Loimaa 20 joukkuetta
Ravantin Epo oli kehittänyt uuden pelimuodon: Joukkueessa kaksi naista 
ja miestä. Joukkueella on yhteensä kahdeksan kuulaa ja maksimi 
kahdeksan pistettä kierroksella. Jonna, Tiia, Mika ja Jyrki selvisivät 
A-cupiin, sitten pelituntuma meni sekaisin ja A-cupin 8.
Tuntuu pelimuoto sopivan Epolle kun oli voittajien joukkueessa!

2.11.2013 Yleinen singeli, Hämeenlinna 17 heittäjää
Hallikauden avajaiskisa ja meiltäkin oli viisi yrittämässä hyviä heittoja. 
Tutut kuviot, Hate voitti Mikon välierässä ja vei kullan. Mikko otti Ekeltä 
luulot pois pronssipelissä. Pekka pelasi hyvän päivän ja lopulta kuuden 
sakissa. Minä hävisin 1-kentällä Hatelle ja Ekelle pelit 12-13, mutta 
lohduttauduin B-cupin voitolla.  Kimmo ja Raikka myös B-cupissa.
Mikko Pronssi
Pekka A-cupin 6.
Kari B-cupin Kulta
Kimmo B-cupin 4.
Raikka B-cupin 6.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Onnistuin 1-kentällä, Hatea vastaan, asettamaan kaikki kolme kuulaani  
kuoliaiksi. Siihen kuivui hyvin sujunut peli kun vastustaja vei pisteet  
kumartamalla! Se on käänteinen asetusennätys jota ei voi enää edes  
parantaa, paitsi neljän kuulan singelissä, jota Turun puolessa viljellään.

2.11.2013 Pyhäinpäiväkisa sekaduppeli, Loimaa 24 joukkuetta
Loimaan halli vetää väkeä, vaikka siellä yleensä paikalliset meitä muita 
kurmuuttavat. Nyt edustus peräti 13 seurasta. Junioreilla oli mahtava 
päivä. Sekä Jonna ja Mika että Tiia ja Ville menivät mitalipeleihin asti. 
Jonna ja Mika tekivät sellaisenkin päivään sopivan ihmeen, että 
pudottivat Seijan ja Sepon A-finaalista. Välierissä molemmille 
joukkueillemme kirvelevät tappiot. Tiialle ja Villelle päivän ensimmäinen 
(10-13). Pronssipelissä Jonna ja Mika venyivät voittoon. (KAU:n 
petankkisivuilta löytyy pitkä kuvaus päivän peleistä).
Jonna ja Mika Pronssi
Tiia ja Ville A-cupin 4. 
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9.11.2013 Yleinen rankingtrippeli, Iittala 16 joukkuetta
Iskuasemalla on tunnelmaa eikä ihme. Kaikki kentät olivat täynnä 
trippelijoukkueita ja peräti 15 eri seurasta. Jyrki sinnitteli Mehtosen 
poikien kanssa A-cupiin, mutta siellä vauhti hyytyi. Jallu haki Eken ja 
Kokkosen Pekan kanssa alemmasta sarjasta mitalin. Kisan neljän kärki oli 
täynnä huippuheittäjiä.
Jyrki, Petri ja Pekka Mehtonen A-cupin 8.
Jallu, Esko Korhonen ja Pekka Kokkonen B-cupin Hopea

16.11.2013Yleinen rankingtrippeli, Hämeenlinna 14 joukkuetta
Ei ollut MAP:n miehistä vastusta muille. Ainoa valon pilkahdus oli 
voittomme alkusarjassa Erppa-Jake-Mika-tiimistä (koko kisan 1.). Sirpa, 
Eija ja Mirja olivat toista maata. Pelit 4-2, hienosti A-cupiin, 
puolivälierätappion jälkeen vielä kaksi sijoituspelien voittoa!
Sirpa, Eija Suominen ja Mirja Laine A-cupin 5.
Kari, Pekka ja Raikka B-cupin 2.
Mika, Jyrki ja Jari Santaluoto 11.-12.
Jallu, Eke ja Kokkosen Pekka 11.-12.

Liiton haudattua ranking-systeemin oli tämä kisa viimeinen laatuaan. 
Toisaalta jo oman peliesityksenikin johdosta oli syytä olla 
hautajaistunnelmissa!

Jallu, Mika ja Kari ovat juonimassa voittoon johtaneella tiellä 
Hämeenlinnan liigassa. Sirpa huili- ja kuvausvuorossa. Joukkueelta löytyi 
sopivasti sekä asetus- että ammuntavoimaa.
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17.11.2013Syyssingeli, Turku 25 heittäjää
Mikko ei ollut omalla tasollaan vaikka mitali kotimatkalle heltisikin. Ei 
kuitenkaan ihan odotusten mukainen C-cupin Pronssi
Meiltä päivän parasta peliä esitti Kunu. Yksin oli länsirannikon 
ulkopuolisena mitalipeleissä. Aivan tappiin asti ei pelivire kestänyt. 
Pronssipelissä UTU:n Tuominen oli taidokkaampi A-cupin 4.
 

1.12.2013 Adventtiduppeli, Pori 13 joukkuetta
Meidän seuralta Porin halli jäi kauden aikana aika vahvasti katveeseen. 
Hallikisojen ”ylitarjonta” siihen syynä lienyt, kun ei tie Poriin meiltä 
vienyt? Kunu sentään kerran meitäkin edusti, parinaan Kari Randell 
Turusta. Kotijoukkue Oravaisten kanssa vei mitalit. Kunu ja Kakku 
vieraista sinnittelivät parhaiten A-cupin 4.

7.12.2013 Sekaduppeli, Hämeenlinna 6 joukkuetta
Itsenäisyyspäivän juhlintako oli vienyt pelihalut porukoilta? Pelattiin 
yksinkertainen sarja ja parhaat suoraan finaaliin. Jaana ja Veksi olivat 
meille liian kova pala. Kolmen voiton jälkeen häviö Sirkka-Liisalle ja 
Kunulle 11-13. Vaan nuo pikkupisteet riittivät kultakamppailuun. Jaana ja 
Veksi hurjastelivat 1-9 johtoon. Ei annettu periksi, vaan taitopelillä ohi. 
Loppupeli oli tarkkaa touhua ja sellainen erityisesti Veikolle sopii.
Sirpa ja Kari Hopea

7.12.2013 Pikkujoulukisa, Loimaa 12 joukkuetta
Ei ollut vienyt juhlahumu pelihaluja, Loimaalla väkeä ihan kohtuullisesti. 
Juniorien maajoukkue Jonna, Tiia ja Pasasen Antti pystyivät hienosti 
rikkomaan kovan loimaalaisrintaman. Päivän päätteeksi juniorien kaulaan 
ripustettiin Pronssi
Ilman mitalia ei isäkaartikaan jäänyt. Mika, Jyrki ja Stenbergin Arto 
joutuivat vielä viimeisessä pelissä nöyrtymään isännille B-cupin Hopea

21.12.2013Duppeli, Hämeenlinna 12 joukkuetta
Otettiin Jallun kanssa kovia päänahkoja vyölle. Eija ja Mirja nujerrettiin 
swississä kepeästi 13-2. Erppa ja Teuvo hölmistyivät 12-11 
aikapelihäviöstään. Snadin ammunnalla iso kasa Jarnoa ja Makoa vastaan, 
eivät siitä ehtineet toipua vaan taipuivat 10-6. Viimeisellä kierroksella 
poikkeuksellisen sitkeää tahkoamista, Lukkarila-Viinikainen, 6-7!
Puolivälierässä vire jatkui ja Kallion Kirkas kotimatkalle 13-9. Välierässä 
Haten ja Meten taidot olivat meille aivan liikaa 3-13. Uudelleen 
väännettiin pronssista Jaria ja Anssia vastaan. Pitkään saatiin 
petankkioppia, vaan niin ne roolit vaihtuivat, Jallu otti asetuksilla 
ampujan kuulat pois ja minä ammuin vastaavasti asetukset heiltä pois. 
Lopussa kiitos seisoi ja meille todella makoisasti

8



Jallu ja Kari Pronssi
Jonna ja Tiia sekä Mika ja Jyrki 9.-12.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Lehtisen Hate ampui snadin 8,5 metristä peräseinään, mutta oman 
selkänsä taakse. Oli näkemisen arvoinen heitto!

18.1 Tammiduppeli, Iittala 19 joukkuetta
Mikko oli taas saanut kaverikseen Uschanovin Harryn todella 
kovatasoiseen kisaan. Nyt oli taipuminen mitaleilta jo puolivälierässä. 
Ammattimiesten ottein parivaljakko pelasi sijalle A-cupin 5.

1.2. Torttuduppeli, Turku  20 joukkuetta
Turussa tupa täynnä taistelunhaluisia joukkueita 12 seurasta. Meiltäkin oli 
yksi pari matkassa. Jonna oli kevättalvesta vallan hurjassa asetustikissä ja 
Mikan ammunta on kehittynyt todella varmalle tasolle. Noilla eväillä ei 
joukkueeltamme mennyt tortut pöksyyn, ehkä enemmänkin vastustajilta. 
Vasta finaalista löytyi parempi pari, tosissaan yhdessä harjoitelleet 
Foussier ja Aalto.
Jonna ja Mika Hopea

1.2. Halliturnaus, Jyväskylä 16 joukkuetta
Jyväskylän Valon petankkiporukka on rakentanut hallitilat entiseen 
Kankaan paperitehtaaseen. Hienot järjestelyt ja kovuudeltaan vaihtelevat 
kentät. Vaan niin kylmä, että taisi tulla sen johdosta lausuttua eräätkin 
saatanalliset säkeet. Kosusen Veikko oli houkutellut paikalle peräti 10 
seuran pelaajia.

Olin Sirpan ja Jallun ampujana. Verryteltiin helppo voitto isännistä. 
KooVeen ketkut (Ahoset ja Matti) olivat kovempia. Kun vielä hävittiin 
essokuulapojille, niin meni touhu tukalaksi. Pikkupisteellä cupiin, huh 
hellettä! Rinkkalan porukka kaatui hienoilla asetuksilla ja jo minun 
ammuntakin osui. Pipsa, Ilpo ja Marko olivat joka osa-alueella meitä 
parempia, tuli liikaa reikätavaraa minultakin. KooVeen Ahoset ja 
Lehtimäki marssivat uudestaan hiekkalaatikolle. Sanotaan koston olevan 
suloista enkä ole moista asetuspeliä mahdottomiin rakoihin tai tiukkaan 
paikkaan ammuntaosumia nähnyt vähään aikaan. Juhlavissa tunnelmissa 
tehtiin…

Eräänlaisia ennätyksiä 1:
…pistettiin nääs trippelipeli poikki kolmessa päässä (4-0, 6-0, 3-0)  
heittämällä vain 17 kuulaa! Sen kunniaksi pisteltiin hotellilla poskeen  
kunnon pippuripihvit urheilujuomien kera!
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Sirpa, Jallu ja Kari Pronssi

Eräänlaisia ennätyksiä 2:
Minulla oli viisi vaatekertaa päällä ja silti vilu tunki luihin ja ytimiin.

8.2. Finnish Masters, Helsinki 18 joukkuetta
Joukkuemäärä oli sähläilty kahdella överiksi, mutta swissillä siitä 
selvittiin sutjakasti. Meiltä oli nyt liikkeellä tuoreempaa voimaa. Mika ja 
Jyrki harjoittelivat talvella paljon Pasilan hallilla ja lisäksi kaveriksi 
junioripuolen ykkösampuja Antti Pasanen. Uschanovin joukkue oli 
niukasti parempi. Toisella kierroksella aikavoitto Bitankin naisista ja heti 
perään murskaavaa kyytiä saman seuran herroille. Päätöskierroksella tuli 
tappio Lindmanin sakille. Kovia nimimiehiä karsiutui tukussa jatkosta, 
vaan meidän pojat komeasti kuudentena. Pudotuspelissä tuli tappio 
joukkueelle Kamppuri, Lehti, Gripenberg 6-13. Tämä sakki lopulta 
hopealla, Metsä-Eerolan joukkueen viedessä kiertopalkinnon. MAP:n 
paras sijoitus kautta aikain Mastersissa.
Mika, Jyrki ja Antti Pasanen 5.-8. 

15.2 Helmikisa, Loimaa 12 joukkuetta
Vain Jyrki oli vaivautunut paikalle, parinaan kovista kasvoista Stenbergin 
Arto. Ennakkosuosikit miehittivät neljä kärkisijaa. Finaalivastustajana 
Jyrkillä ja Aatulla olivat odotetusti Seija ja Seppo. Pojat tekivät hermoja 
raastavassa ja riipivässä pelissä hurjan nousun takaa aina 12-12 
numeroihin. Vaan ratkaisuasetus valui pitkäksi.
Jyrki ja Arto Stenberg Hopea

22.2 Helmitrippeli, Iittala 14 joukkuetta
Ja tietysti tasokkaat kisat olivat taas kerran Iittalassa. Makon ja Sepon 
joukkueet finaalissa. Meiltä ehkä tämä kisa oli hienoista alisuorittamista.
Jyrki, Mika ja Pasasen Antti B-cupin Kulta
Sirpa, Mirja Laine ja Eija Suominen B-cupin Pronssi

Eräänlaisia ennätyksiä:
Iittalan Iskuasema on petankkia harrastavien erityisessä suosiossa.
Mukana oli 14 joukkuetta ja edustajia peräti 14 eri seurasta. Eipä moista 
juuri muissa ”kyläkisoissa” näe! Kaiken kukkuraksi moni muukin 
urheiluhullu tuijotti sohvalla Sotshin talviolympiadia.

1.3 TUL:n avoin trippeli, Iittala 16 joukkuetta
Raikan ja Pekan välimiehenä. KAU:sta voitto, KIS:n kanssa toisia päin. 
Vielä voitto PHN:n tytöistä. Välierässä töppäsin neljän pisteen asetuksen 

10



ja sehän KOP:n naisia nauratti. Sijoituspeleissä parit aivan selkeät voitot 
KAU:sta Ja Kotkasta. Kohtuullisen hyvä oli päivä.

Päivän ehdottomia sankareita olivat MAP:n ykkösnyrkki Mika, Jyrki ja 
Mikko. Ei pojille pärjännyt edes isäntien kokenut porukka Sirén, 
Sinkkonen, Valariutta. Vaikka kotikenttäetu olikin. Näin sitä saatiin 
seuraan kolme uutta TUL:n mestaria, eikä edes olla seurana TUL:n 
jäseniä. On se kyllä tuo ”avoimuus” pahaakin verta TUL:n piirissä 
herättänyt. Ja mielestäni aivan aiheesta (TUL:n jäsen vuodesta –69).
Mikko, Mika ja Jyrki KULTA
Pekka, Kari ja Raikka A-cupin 5.

2.3 Maalissingeli, Iittala 20 heittäjää
Mikko ja Kimmo taitavat olla ainoat seurassamme, jotka singeliä parina 
harjoittelevat. Ja sen kyllä tulosluetteloista voi lukea. Pikkulinnut ovat 
kertoneet, että Mikon ja Loimaan Eero ”Epo” Ravantin finaali oli 
korkeatasoinen. Ja Mikko taas kerran korjasi kultaa palkintokaappiin.
Mikko KULTA
Kimmo A-cupin 6.

15.3. Yleinen trippeli, Hämeenlinna 12 joukkuetta
Pelasin Jallun ja Raikan välimiehenä. Tommy Waltherin joukkue selvästi 
oudoksui epätasaista kenttää 13-5. Erppa, Jakonen ja Kamppuri kaadettiin 
mahtavalla pelillä 11-8. Aallon Makon porukka teki meille Fannyt ja 
Bitankkia vastaan onneton loppurepsahdus 7-12. Jonna, Mika ja Pajuojan 
Teuvo heittivät puhtaalla pelillä A-cupiin. 

Meille hävisivät sitkeän ja tasokkaan puolivälierätaistelun 13-10. Vaan 
välierässä oma koira puri. Mikko, Hate ja Aatu aivan liian hyviä 3-13. 
Noutaja tuli heillekin lopuksi. Aalto, Foussiér ja Lehti komeaan 13-4 
voittoon. Me otimme vielä hallitun loppukirin ja korjasimme 
himmeimmät mitalit Nassulta 13-8
Mikko, Harri Lehtinen ja Arto Stenberg Hopea
Jallu, Kari ja Raikka Pronssi
Jonna, Mika ja Teuvo Pajuoja A-cupin 5.
Tommy, Olli Kaarela ja Timo Malvela A-cupin 6.-8.

16.3. Naisten duppeli, Hämeenlinna 11 joukkuetta
Sirpa oli asettajana ja Suomisen Eija ampujana. Voitosta toiseen 
pelasivat alkusarjassa. Yksi huono pää voi kaiken viedä. Välierässä 
viimeisellä snadilla Niemiselle ja Salonrannalle yksi kuuden pisteen kasa 
ja 12-13 tappio voihan rähmä! Henkinen kanttihan tuosta järkkyi, joten 
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pronssitkin menivät Jaanalle ja Sirkka-Liisalle. Hyvän esityksen jälkeen 
tulos oli A-cupin 4.

Tilaisuus SM-kisoissa kannatti hyödyntää. Uusitalon Seijan ja Lindmanin 
Sepon joukkueessa mukana ollen voi olla vain yksi tavoite!

22.3 Maalistrippeli, Iittala 9 joukkuetta
Jonna asetti koko päivän taktisesti loistavia asetuksia vaaksan verran 
snadista. Niiden turvin meillä oli lähes aina kuulaetu. Mikan ammunta- ja 
jättöprosentti oli aivan häikäisevä. Jos joku Jonnan asetuksen voitti, niin 
sen kuulan sai kyllä kohta noutaa kentän perälaudasta. Minullakin asetus 
pysyi kohtuumitoissa irtopisteiden arvoisesti.
Mehtonen-Saliniemi-Uschanov 13-9.
Kokkonen-Korhonen-Vinnari 13-4
KIS:n ”Aloittelijat” 13-4
Nastolan Nassu nöyrtyi 13-9
Välierässä Paakkanen-Jakonen-Kamppuri 13-4, mikään ei poikia auttanut, 
jättivät viimeiseen päähän paikan asettaa tiukkaan kasaan kolme 
lisäkuulaa ja nehän sinne taiteiltiin.
Finaalissa parin vuoden takainen maajoukkue Simon-Bellamy-Stenberg-
Lindman. Ennakkoveikkauksena varmaan useimmilla loimaalaisten 
rökälevoitto.
Snadi 1: Jonna sijoitti ja hämmensi. Naapuri ampui reikiä, me emme 4-0.
Snadi 2: Jonna liekeissä, Mikki ei. Naapuri ampui reikiä, me emme 7-0.

12



Snadi 3: Kaikki naapurin kuulat on ammuttu ulos kentältä 12-0.
Snadi 4: Jo välähti. Kaikki meidän kuulat on ammuttu ulos kentältä 12-3.
Snadi 5: Jonnan bastardeista saivat vain toisen pois eikä snadin 
ammuntakaan onnistunut. ”Lyhyestä virsi kaunis”, 13-3.
Kerran sentään meni näinkin päin!
Jonna, Kari ja Mika KULTA

29.3 Yleinen singeli, Hämeenlinna 17 heittäjää
Hämeenlinnan hallin vaikeat kentät uusitaan kesän kuluessa. Jo vain on 
tuo pinta hermoja rassannut, mutta myös tuonut monta oivallusta ja 
onnistumisen hetkeäkin. 
Mikko on meidän singelin erikoismiehemme ja sen tuloksen teosta näkee. 
Välierässä kaatui toinen ennakkosuosikki Lehtisen Hate puhtaasti 13-4.
Mikkojen mittelössä RIE:n Lahdella oli jo katkopaikka riskiammunnalla, 
omaanhan se kilahti, meidän Mikko kiitti, pelasi lopun huolella ja korjasi 
voiton 13-11. Kimmo tuntuu minut voittavan singelissä nykyään 
alvariinsa ja niukasti. Sen huomaa sitten tulostaululta.
Mikko KULTA
Kimmo A-cupin 7.
Kari A-cupin 8.
Pekka B-cupin Hopea
Kunu ja Mika tällä erää ynnä muita

5.4 Huhtiduppeli, Iittala 20 joukkuetta
Iittalan halli vetää aina maksimimäärän joukkueita, järjestelyt ovat 
viimeisen päälle ja joukkueiden taso kova. Mikko oli Lehtisen Haten 
kanssa hurjassa iskussa. Herkät vierintäkentät sopivat Mikon asetuksiin ja 
Haten tykki oli timmissä! Koko päivänä vastustajien maksimipistesaalis 
oli 4! Finaalissa Nassun Holopainen ja Tuiskula murskattiin 13-1. 
Hurjastelun päätteeksi
Mikko ja Hate KULTA
Jyrki täydensi menestystä Pasasen Antin kanssa B-cupin Hopea
Kimmo ja Jussi myös mukana

12.4 Trullitrippeli, Turku 17 joukkuetta
Jonna, Jyrki ja Stenbergin Arto tekivät vahvaa tulosta. Tasaisen varma 
asettaja apunaan kaksi mainiota ampujaa eli ihanteellinen 
trippelikoostumus. Nöyryyttivät meitäkin Arton karojen avulla 7-13. 
Finaalissa HBY:n ykkössakkia vastaan oli kasan paikkoja, vaan nyt ei 
ihan saletisti natsannut. Lukemat 4-13 ja palkintona Hopea

13



Mika ja kaksi Karia (Randell Turusta) pelasivat vuoristorataa. 0-10 
tilanteen hukkaaminen turkulaisia vastaan tiesi B-cupin reissua. Siinä pari 
suvereenista esitystä ja tuloksena B-cupin Kulta
Sirpa, Laineen Mirja ja Suomisen Eija aloittivat vahvasti kahdella 
voitolla, mutta hiipuivat päivän kuluessa sijalle B-cupin 4.

Eräänlaisia ennätyksiä:
14.4. harjoituksissa Kimmo ja Jallu asettivat kolme kuulaa snadiin kiinni.  
Vaan Tuovisen Veikko kaivoi vielä viimeisellä kuulalla siitä Kimmon 
joukkueelle kaksi pistettä!

18.4 Tipuduppeli, Helsinki 18 joukkuetta
Epäkristillisesti Pasilan hallilla heitettiin Pitkäperjantaina petankkia. 
Osallistujamäärä ei noussut taannoisen ja erittäin suositun Tipukisan 
veroiseksi. Ehkä tästä kuitenkin kehittyy uusi traditio Poikolaisen Artun 
maittavien ruokien siivittämänä. Osoitti upeaa talkoohenkeä 
huippupelaajalta. Ja olihan kisassa myös vieraita Virosta asti!
Raikka ja Kunu selvisivät A-cupiin, jatko oli sitten enemmän 
mollivoittoista, tuloksena A-cupin 9.-10.
Mari ja Mika olivat opettelumatkalla B-cupin 5.-8.

18.4 Sekatrippeli, Loimaa 13 joukkuetta
Kauden uusi SM-statuksen omaava pelimuoto oli sekatrippeli, jolloin 
joukkueessa pitää olla vastakkaisen sukupuolen edustajat tai yksi juniori.
Yleisurheilupuolellahan nähtiin jo Kalevan kisoissa sukupuolensa 
vaihtanut urheilija. Niin muuttuu maailma, Eskoseni!
Tiia, Jyrki ja Punnan Ville kokeilivat uutta pelimuotoa. Loimaalaiset 
veivät kotonaan kaikki mitalit. Meidän joukkueen sija oli A-cupin 9.-10.

3.5 III-UD-TUL 2014, Karkkila 17 joukkuetta
Pekka ja Raikka pelasivat Linnan paidassa ulkokauden avauksen 
Karkkilassa. Alkusarjassa puhtaasti neljällä voitolla lohkon voitto. 
Puolivälierässä harmittavasti 12-13 tappio Taitolle ja Reijolle. 
Sijoituspeleistä tuli voiton ja tappion myötä A-cupin 6.

10.5 IV-Kevätturnaus, Karkkila 24 joukkuetta
KAU:n menetettyä hallinsa on kanssakäyminen talviaikaan jäänyt 
pieneksi. Kesän kuluessa pyrittiin saamaan hyvän yhteistyökumppanin 
kisoihin ainakin edustus. Eero ampui ja minä vierittelin. Saakeli, kuuden 
lohkosta kolmella voitolla pudottiin B-cupiin. Muodon vuoksi vielä 
nakattiin peli B-cupiakin. 
Kimmo ja Kunu hivenen paremmin B-cupin Pronssi
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Jyrki heitti taas Erpan kanssa ja Mika Jallun kanssa. näillä 
joukkueillamme oli jo tekemisen meininki. Jyrki ja Erppa löysivät 
loppuottelussa parempansa Loimaan suunnasta (Nieminen-Haapanen). 
Kokeneet ketut väänsivät tarvittavan 13-9 eron.
Mikalla ja Jallulla alkoi pitkä päivä painaa pronssimittelössä. 
Leppävaaran pojat olivat sisukkaampia.
Jyrki ja Jari Eronen Hopea
Jallu ja Mika A-cupin 4.

24.5 Riemukaariduppeli, Kärkölä 21 joukkuetta
On siitä jo tovi, kun Räimeen miehet voittopokaalia Kärkölässä 
nostelivat. Helteessä oltiin Sirpan kanssa niin ilman kuin pelienkin 
puolesta. (Jyrki heitti isäntien Erpan kanssa.) Linnan naiset 
isolukemisesti, mutta Bitankkia vastaan ote petti ja kirvelevä pisteen 
tappio. Helsingin miehiä vastaan supertiukkaa, vasta kolmannessa 
jatkopäässä 9-10. Kärkölän kokeneimman kaartin edustajilta saatiin voitto 
kotiin ja pikkupisteillä eteenpäin. Jyrki ja Erppa törmäsivät 
ennakkosuosikkeihin Jakonen-Seppä ja meitä löylyttivät Hate ja Jake 
Linnasta, pari säälipistettä saatiin. Porukan laatu huomioiden MAP:n 
väeltä hyvä päivä.
Sirpa ja Kari A-cupin 5.-8.
Jyrki ja Jari Eronen A-cupin 5.-8.

Eräänlaisia ennätyksiä:
Kolmannessa pelissä ihmettelin, olinko ampunut reiän, kun kolmatta  
kuulaani ei löydy mistään? Vaan sieltä se löytyi naapurin kentältä ja  
vieläpä ykkösenä. Kehtasivat vielä inttää, että heidän kuula se on.  
Saatuani kuulani takaisin, lievää henkistä väkivaltaa harrastaen, heitin  
sen omassakin pelissämme ykköseksi!

25.5 Karkkilan avoin trippelimestaruus 8 joukkuetta
2 x Korkeamäki + Jyrki vetäisivät swississä kolmesti murskalukemat. 
Sirpa nakutti asetusta snadille, Jyrkillä taas huikea ammuntaprosentti ja 
minä napsin irtopisteet. Välierässä Leppävaarasta löytyi sisua 
haastamaan, ratkaisupaikassa käännettiin ammunnoilla pisteet –2:sta 
+2:een. Finaalissa oli vastassa jo kertaalleen nöyryytetty kolmikko 2 x 
Taipalvesi + Vuorisen Ilpo. Repäistiin heti kättelyn jälkeen 7-0. Pojilta 
löytyi vielä taistelutahtoa ja pistepottikin kertyi, vaan löysäilyn jälkeen 
asetus kuosiin ja Jyrkiltä täydellistä ammuntaa. 13-5 voitolla ollaan nyt 
Karkkilankin mestareita!
Sirpa, Kari ja Jyrki KULTA
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Eräänlaisia ennätyksiä:
Taipalveden Marko siirsi snadia. Se ja asetuskuula heiluivat aikansa 
sivunarun päällä, mutta jäivät peliin 10 metrin päähän. Jyrki lähti  
ampumaan ”rojut” pihalle. Vaan niin ovelasti osui tuoltakin matkalta,  
että sekä snadi ja asetuskuula tulivat takaisin lähes keskelle kenttää! Ei  
ollut Vuorisen Ilpokaan, pitkän linjan heittäjänä, moista tykitystä nähnyt.

Jos ei kotipuolessa pärjää, niin kovaa valuuttaa se on Karkkilan 
mestaruuskin. Sirpalle, Jyrkille ja Karille sellainen suotiin.

29.5 25. Boule   Baltique duppeli  , Helsinki 15 joukkuetta
Mikko oli Lehtisen Haten asettajana. Pari puolusti mestaruuttaan. Viron 
pojat kävivät kuittaamassa voiton lahden tuolle puolen. Muut mitalistit 
olivat Suomen kärkipäätä. Osanottajamäärä romahti, kylmä ja 
rankkasateet pitivät mukavuudenhaluiset uunin pankolla. Mikko ja Hate 
jäivät alkusarjassa kakkoseksi. Jatkossa heltisi yhdellä voitolla 
Pintamutacupin kakkossija eli kokonaiskisan 6. sija. Tulos oli hyvä 
kovassa seurassa.

29.5 Karkkilan II sekaduppeli-turnaus 15 joukkuetta
Sirpan kanssa hoidettiin Swiss puhtaalla pelillä ja aika rennolla pelillä. 
Hyytävän kylmänä päivänä Mari ja Jyrki olivat myös hyvässä vireessä ja 
kolmella voitolla jatkoon. KAU:n Paula ja Erkki ahdistelivat kovasti, 
vaan yksi virhe riitti meille 13-8. Mari ja Jyrki hävisivät KOP:n Pirjolle ja 
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Ilpolle niukasti 11-13. Samat kiusanhenget nöyryyttivät sitten meitäkin. 
Jotenkin peli lopahti 7-13. Pronssipelissä kohdattiin, jo kertaalleen 
voitettu Taru KOP:sta ja Teuvo KIS:stä. Se oli oikein isojen kasojen 
Havaijipetankkia. 13-10 voiton myötä
Sirpa ja Kari Pronssi
Mari ja Jyrki (lopettivat palelun puolivälierään) 8.

1.6 Tampere-turnaus 17 joukkuetta
Kansainvälistä väriä kisaan toivat saksalaiset ja ranskalaiset pelaajat. 
Hankalan päivän olivat valinneet, koulujen loppuminen pitää väen 
enimmäkseen pyhäpuvuissa. Meiltä vain Jyrki uskaltautui tuimaan 
taistoon. Kavereina olivat Riemukaaren Mikko Lehti ja Jari Eronen. Eipä 
ollut turha reissu, loppuotteluun asti Lindmanin joukkuetta (Seija, Seppo 
ja Arto) vastaan. Tapahtumien kulku ei ole kantautunut erikoistoimittajan 
korviin. Voitto kotiin! Pieni askel ihmiskunnalle, iso askel MAP 
Räimeelle. Lienee seurallemme ensimmäinen KULTA

14.6 Karkkilan avoin duppelimestaruus 14 joukkuetta
Käytiin Mikan kanssa kokeilemassa mestaruuden nappausta. Swissistä 
kaikki pääsivät jatkoon!? Opinpahan ainakin sen, että jatkopäässä reilusti 
sivuun yritys vieriikin snadille. Boum! Ja peli naapurille, meillä viisi 
kuulaa kylmeni käsiin.

Cupissa ei enää annettu löysiä Sisun porukoille, kaksi voittoa. Välierässä 
Taipalveden Markoa ja Aallon Kaitsua vastaan minulta katosi asetus 
tyystin. Ei hyväkään ampuja pelasta huonoa asettajaa. Pronssipelissäkin 
tuskailu jatkui 1-9:ään, sitten aloimme pelaamaan, seuraavat päät 6-5-1 ja 
jotain arvometallia sentään. Barck ja J-P. Ropponen yllättivät finaalissa.
Kari ja Mika Pronssi 

14.6 Katri Vala duppeli, Helsinki 24 joukkuetta
Raikka ja Kunu sekä Jyrki Kamppurin Stiinan kanssa pelasivat 
mainiosti kovia tekijöitä kaihtamatta. Molemmille tuli mahtavasti 
alkusarjan voitot. Puolivälierässä taisi puskea vastaan tuulen lisäksi 
Järvenpään ykköstykkiosastoa. A-cupin 5.-8

28.6 XXVII Vammala Open, Sastamala 41 joukkuetta
Vammala Open jatkaa sinnikkäästi ja suosittuna keskikesän turnauksena. 
Harvinaista herkkua oli joukkuemäärä, kaikkien aikojen roimasti suurin 
Vammalassa. Minä hoitelin asetushommaa Jyrkille ja Sirpa Mikalle. Me 
pistelimme alkusarjan puhtaalla pelillä, toki pari tiukkaa aikavoittoakin 
vaadittiin. Sirpa ja Mika tiukemmalla, pikkupisteillä 16:n cupiin. Jyrkin 
kanssa taivutimme Tammistot tappioon, Sirpa ja Mika pistivät Bitankkia 
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paremmaksi. UTU:n Urponen ja Tuominen haastoivat hienosti, vaan 
typertyivät Jyrkin mahtiammuntaan, vastustajan kolme parasta kuulaa 
laakista ja peli poikki. Toinen parimme jättivät Kiitiäiset kitisemään 11-6 
voitollaan.

Välierässä oli tiukkaa yritystä, minä pistin asetuksilla painetta ja kun 
naapurilla, Rantakaulio ja Pahkala KOK, tuli reikiä, niin Jyrki siisti loput 
kuulat karsikkoon. Vaihtoivat ampujaa ja pääsivät vielä hetkeksi mukaan. 
Ajan loputtua Jyrki ampui kaverien kuulia ulos, 12-6. Tyrvään miehet 
olivat päättäneet puolustaa kiertopalkintoa tosissaan ja passittivat Sirpan 
ja Mikan pronssipeliin. Siinä tukeva johto kuivui piste pisteeltä ja pronssit 
KOK:lle.

Pasi Lilja ja Keijo Höylänen saivat pari tuntia vääntää, vaan mitään ei 
ollut tehtävissä. Meillä oli jo katkon paikka 12-5:ssa. Siellä puolenyön 
jälkeisessä kesäillan hämyssä yksi riskinotto kostautui ja naapuri vei 
kerralla kuusi pistettä ja lopulta koko kisan. MAP:lta mainio menestys!
Jyrki ampui elämänsä ammunnat, ei niin tiukkaa paikkaa löytynyt, ettei 
olisi osunut eikä minunkaan asetuksiin paljon moitittavaa jäänyt.
Kari ja Jyrki Hopea
Sirpa ja Mika A-cupin 4.

9.8 TUL:n mestaruuskisat, Valkeakoski 45 joukkuetta
Jokioisten Koetus, Sirpa ja Kari, Pekka ja Raikka Linnan edustajina 
sekä Jyrki KAU:n paidassa Taipalveden Markon kanssa. TUL:n 
duppelimestaruus on kesän suurimpia petankkitapahtumia eikä V-kosken 
kentällä ole helppo ampua. Savimaa tahtoo nakata kuulan yläilmoihin. 
Kolmen joukkueen lohkot antoivat tappiolle hurjasti painoarvoa. Ja 
tappiolla me Sirpankin kanssa aloitimme, kuitenkin pitkä ja upea peli 
Lohmanin Petriä ja Nenosen Eskoa vastaan. Vaan selvittiin kaikki 
mukaan raastavaan 32:n cupiin.

Leppävaaran Sisua vastaan peli tökki ja hermot olivat piukalla, selvittiin 
sentään pois murheen alhosta. Sitten peli loksahti uomiinsa. 
Ensimmäisenä sen joutuivat kokemaan Pekka ja Raikka 13-0. Samaa 
myrkkyä juotettiin KAU:n J-P:lle ja Erkille 13-0. Välierässä hävittiin 
teikkaus Jyrkille ja Markolle, pääsivät valitsemaan oikein kuhmurakentän. 
Tasaista vääntöä, kunnes erehdyin ampumaan oman kuulan näreikköön. 
8-13 ja kieltämättä oikea porukka loppuotteluun. Pronssipelissä 
hurjasteltiin taas tutut 13-0 KOP:n miehistä. Katkokuula piti heittää 
semmoisessa ukkoskuurossa, että hyvä kun kuulakaan sopi sekaan.
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Tasaisesti alkanut finaali keskeytyi tuohon kuuroon. KIS:n miehet 
kestävät vettä ja ampiaisen pistoja. Sirénin Mikko pelasi pää turvoksissa 
ja rullasi tutusti matalia asetuksiaan. Marko ja Jyrki pelasivat hienoa 
peliä, vaan tekivät mitä vaan, niin Sinkkosen Jouni kaivoi pisteet KIS:lle 
jopa mahdottomistakin paikoista.
Jyrki ja Marko Hopea
Sirpa ja Kari Pronssi
Pekka ja Raikka 9.-16.

9.8 Linnan Petanquistien 25-vuotisjuhlakilpailu 17 joukkuetta
Soraharjun kentälle oli kokoontunut kovaa porukkaa aina miesten ja 
naisten maajoukkueita myöden. Hurjaa menoa kun ne jätettiin mitalien 
ulkopuolelle. Porilaiset, vahvistettuna Heinosen Jounilla, olivat parhaita.
Kunu, Kimmo ja Jussi heittivät tutulla kentällä mainiosti A-cupin 5.-8.

10.8 Karkkilan avoin singelimestaruus 16 heittäjää
Karkkilan kaupunki oli tehnyt hienot kentät entisen tiilitehtaan nurkille.
Pinta on vielä hieman pehmeä, mutta mukana paljon kimurantteja ansoja.
Swississä pistelin itsevarmasti kumoon Raili Pietilän, Kunun, Markon ja 
Suomisen Reijon. 2…4 pistettä per pää. Mika oli tapojensa mukaan 
hiipinyt jatkoon rimaa hipoen. Vaan puolivälierässä siltä onnistui lähes 
kaikki heitot. 6-13 ja katsomoon nauttimaan mielenmäärin kahvia ja 
tupakkaa. Kunu sai pisteen erolla niskat poikki Jyrkiltä. Sääli, että kaavio 
osui omia tiputtavaksi. Vaan kaavion ehdoilla vietiin kaikki mahdollinen.

Kunu vertyi päivän venyessä. Mikan hurmos oli ohi ja selkeästi selkään 
13-6. Finaalissa Kunu piti jälleen hermonsa Markoa paremmin, 13-8 
voitolla miehestä tuli tuore Karkkilan mestari. Mika voitti pronssipelissä 
toisen Taipalveden eli Petrin 13-7.
Kunu Kulta
Mika Pronssi
Kari ja Jyrki 5.-8.

23.8 i-duppeli, Kalvola 34 joukkuetta
KIS:n järjestämä kisa säilyttää suosionsa vuodesta toiseen. Toisaalta 
joukkuemäärän kasvattaminen ilmoitetusta (32) aiheutti joillekin jopa 4,5 
tunnin tauon. Kisojen keinotekoisesta pitkittämisestä muutaman kympin 
takia pitäisi päästä eroon.

MAP Räimeen Tommi Walther parinaan Olli Kaarela eivät olleet 
aiempien vuosien iskussa. Lyhyeen pyristelyyn tyytyivät myös Sirpa ja 
Kari sekä Mari ja Kimmo.
Ammuntavoimaa omanneet joukkueet menivät pitkälle. 
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Jyrki, parinaan Punnan Ville, pelasi aina finaaliin asti. Lindman ja 
Lehtinen liian lujia Hopea
Mika oli Vuorisen Ilpon kanssa tyrkyllä palkinnoille A-cupin 4.

23.8 XXIV Järvenpääduppeli 10 joukkuetta
Kunu heitti Kouvosen Esan kanssa puolivälieriin, siinä tie nousi pystyyn.
(Järjestävä seura ei ole vaivautunut tuloksia julkaisemaan, vaikka 
mahtiseuroihin kuuluukin) A-cupin 5.-8.

30.8 Valkeakoski Trippeli 14 joukkuetta
Naapurikaupungit onnistuivat tänä vuonna sähläämään pääkisansa 
päällekkäisille päiville. Muutama urhoollinen meiltä oli sentään mukana.
Jyrki, Tiia PSC:n paidassa ja Stenbergin Arto ovat kolmikkona tehneet 
tulosta jo aiemminkin. Nyt päivän saaliina  Pronssi

7.9 Riemukaarisingeli, Kärkölä 20 joukkuetta
Aina vain aurinko paistaa ja on ilo pelata. Riemukaarella on hienot 
puitteet ja kentät riittävän haastavat. Jyrki paukutti itsensä mitalipeleihin, 
vaan pronssipelissä isäntien teräsvaari Aarre Alander pisti paremmaksi.
Jyrki A-cupin 4.
Mika B-cupin 3.

20.9 VK-Pelti Cup, Karkkila 16 joukkuetta
Vielä kerran aurinkoinen sää suosi petankin heittäjiä. Karkkilassa oli 
kohtuullisen kovatasoinen kisa ja seurojen osalta laaja edustus. Eivät 
nämä Karkkilan uudet kentät helppoja ole, on sekaisin kovaa ja pehmeää 
alustaa, mutta hyvät ne ovat. Heitin Mikalle asettajana. Swississä sekä 
erinomaista peliä että paniikin hetkiä. Kolmella voitolla tuli kakkossija ja 
A-cupiin. Pekka ja Raikka aloittivat voitolla vaan sitten tahti hyytyi.
C-cupissa tuli pari voittoa ja finaalitappio.

A-cupissa piestiin pari Vuorinen-Taipalvesi jo toisen kerran päivän 
aikana. Tuuria ei tuossa pelissä meillä ollut, neljän jätön kierroskin kuivui 
snadin kuolemaan. Jonkinmoinen henkinen finaali käytiin välierässä, 
vastassa ennakkosuosikkipari Eronen-Jakonen. Minulla oli ehkä 
hienoinen yliote asetuspuolella ja Mika ampui tarkasti ja pelasi hienosti. 
Pisteen johdossa vuoroteltiin 10-10:een. Hitusen heikompia oltiin lopussa 
10-13. Jakosen huikea karomäärä oli avain tämän ottelun kääntymiseen 
suosikeille. Pronssipelissä meiltä onnistui kaikki, Mikalla valtaosa 
ammunnoista kajahti karoksi. Hienon päivän pelanneet Karkkilan Paula ja 
Allan Degerstedt jäivät jalkoihin 13-3.
Kari ja Mika Pronssi
Pekka ja Raikka C-cupin Hopea
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Haminan yleinen duppeli. Mikalla oli epätoivoinen tehtävä luotsata 
väsähtänyt asettaja pisteiden metsästykseen. Pelipäivän kesto lähes 15 
tuntia.

27.9 Syysduppeli, Kalvola 20 joukkuetta
Niin se vain ehti hallikausi jo alkaa ennen räntäsateita. Iskuasemalla oli 
tietysti tupa täynnä ja meiltäkin iskuvoimaa paikalla. Mika pelasi PHN:n 
Seija Vaaralan kanssa mitalipeleihin. Seija ja Seppo voittivat, mutta 
seurallamme heti mitali hallikauden avauksesta Pronssi
Tiian parina oli junioreiden valmentaja Arto Stenberg. Kovia naamoja jäi 
jälkeen ja saaliina oli A-cupin 7.
Jyrkillä oli pelikaverina myös PHN:stä Kirsi Kuusijärvi. Rahkeet eivät 
riittäneet aivan kärkeen, mutta hyvällä pelillä ansaittiin B-cupin Hopea
Mari ja Kimmo olivat myös B-cupin tuoksinassa B-cupin 5.
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Veteraanikisoja:
Veteraanikisojen osallistujamäärät olivat taas hienoisessa nousussa. Ja 
MAP:lta löytyy myös veteraaniheittäjiä ihan Suomen kärkipaikoille asti. 
Tosin Pirtinahon Heikille polven kuntoon laittaminen oli kauden 
ykkösasia. Kyllä vakituisen parin uskomatonta ammuntavarmuutta olisi 
veteraanien SM-sarjassa tarvittu. Kovasti miestä kisapaikoilla kyseltiin.

30.11.2013 III Finnish Veterans, Hämeenlinna 16 joukkuetta
Liiton veteraanien rankingissa olin kakkosena ja Pirtinahon Heikki 
neljäntenä. Heikki lensi Kap Verdeen eikä ollut käytettävissä. Tein kisan 
hengen mukaisesti rohkeita ja seurarajat ylittäviä valintoja. Lindmanin 
Seppo varattiin jo nenäni edestä. Minä valitsin aina rauhallisen taito- ja 
joukkuepelaajan Harry Uschanovin Kalvolan Iskusta. Toiseksi viimeisenä 
pääsin vielä valitsemaan monesta rannalle jääneestä huippupelaajasta. 
Tein rohkean valinnan ja sain joukkueelle ampujaksi Pauli Piiparisen 
Kallion Kirkkaasta. Muutaman kerran olemme mitelleet vastakkain, vaan 
nyt samassa porukassa. MAP:lta haastajajoukkueena mukana Pekka, 
Raikka ja Kunu.

Poule 1: Vastaan Käpysen vetämät KVP:n miehet. Unelma-asetuksia ja 
ahnetta ammuntaa, voitto tuli hallitusti 13-4. Ykkösrankattu Näsilän 
joukkue teki MAP:sta ”Fannyn”.

Poule 2: Heinon joukkue eli UTU. Salama-alkumme jälkeen alkoivat 
pyristellä vastaan. Paven karo+ 10 metriin ja peli meille 13-8. Saatiin 
syödä sopat rauhassa. Kaksi Wallinia oli kentällä. Oravaisten Wallin & co 
johti 0-7. Sitten MAP:n Wallin & co pisti pelivaihteen päälle. 13-8 voitto 
Suomen mestareista!

Poule 3: MAP:lla peli kulki, vaan ei sittenkään ollut homma hanskassa. 
11-5 johto Kalmista ja tamperelaisista kuivui kahteen vastustajalle 
annettuun neljän pisteen kasaan.

Cup ¼: Ja nyt kaikilla tuplakentät. Meidän peliimme osuivat ne 
inhottavimmat kentät 1 ja 2. Reijonen ja KOP jäivät jo asetuksissa liikaa 
jälkeen. Pauli ja Harry nakuttivat vähät onnistumiset komeilla osumilla. 
13-4 ja eteenpäin!

Cup 1/2: Kalmi, Rinkkala ja Ranne sekä kentät 7-8. Edellisen toisinto, 
matalampi asetus toimii peräpään kentillä. Bastardi sisään ja sen jälkeen 
vedimme röyhkeää ja itsevarmaa ammuntaa. 13-4 kertoo paljon pelin 
kulusta.
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Cup 1/1 eli loppuottelu: Vastaan kisan ennakkosuosikit Harri Näsilä, 
Reijo Taka-Eilola ja Seppo Lindman. Oliko jo liiankin hyvä olo kun 
vastustaja vei heti pelkillä asetuksilla 0-5. Piste pisteeltä jahtasimme 4-
5:een. Näsilän porukka ei antanut periksi, irtiotto 4-7:ään. Sitten meidän 
peli loksahti taas tutuille raiteille. Minulta tuli keskinkertaisia, mutta 
naapuria parempia asetuksia. Pauli ja Seppo hoitivat ammunnan kun 
tarvetta ilmeni. Keskipelaajat ratkaisivat, Harry vei sen osion selkeästi 
meille ja sai lopulta kunnian katkaista finaalin 13-8 lukemiin.

Talven päätavoite oli maalissa, erinomaisen joukkuehengen luoneiden ja 
kokeneiden joukkuetoverien kanssa. Ei mennyt harjoitusiltojen 
”kyykytykset” hukkaan!

4.1 Veteraanitrippeli, Iittala 13 joukkuetta
Meiltä mukana oli neljä miestä tulosta tekemässä. Nyt vuorossa 
välipeluuta Pekan ja Raikan kanssa. KIS/Sinkkonen voitti ensimmäisen 
pelin vaikka lopussa rynnistimme rajusti. KOP/Pipsa vaihteeksi meidän 
vuorokin voittaa nämä toistuvat koitokset. Cupissa VUF:lla oli jo 0-12 
pistekin sisällä ja voittokuula käsissä. On se vaan makeaa nousta tuosta 
vielä voittoon! Saatiin uutta virtaa ja kyykytettiin Jallu, Eke ja Pekka 
rumasti 13-2. Finaalissa ei kyllä pomppinut meille päin kertaakaan, toki 
on myönnettävä Tyrvään tiimin Porali, Höylänen, Salonoja olleen selvästi 
parempi, vaan joskus kai pitää selitelläkin. Jallun sakilla päivän päätteeksi 
myös kirvelevä tappio KIS/Uschanoville.
Pekka, Kari ja Raikka Hopea
Jallu, Esko Korhonen ja Pekka Kokkonen A-cupin 4.

25.1 Veteraaniduppeli, Loimaa 20 joukkuetta
Kunu ja Raikka pelasivat hienon päivän. Vakuuttavalla pelillä etenivät 
aina finaaliin asti. Seijan ja Sepon tultua aikuisten ikään on veteraanikisan 
voittaminenkin Loimaalla mennyt mutkikkaaksi. Hopea

9.4 Veteraaniduppeli, Hämeenlinna 20 joukkuetta
Kenttien ääreen oli kokoontunut pelaajia peräti 12 seurasta. Ja 
enemmänkin väkeä löytyisi, jos aktiivisimmat veteraanit eivät olisi 
arkipäivisin työelämässä pelastamassa Suomen kestävyysvajetta ja 
huoltosuhdetta!

Kunulla oli tuoreena pelikaverina Kalevi Joensuu. Hyvin tiimi toimi, 
niukka tappio välierässä Urpolle ja Ekelle LIN. Toinen kokenut pari 
Aalto- Manninen ANJ kaatui ja uudelle koostumuksellemme Pronssi

23



Pekka ja Raikka pinnistelivät alemmassa cupissa finaaliin. Harry ja 
Daniel KIS vetivät siinä pitemmän korren B-cupin Hopea

Sarjat:

talvi 14 Hämeenlinnan talvisarja 8 joukkuetta
Meiltä mukana oli vain kaksi joukkuetta. Pekka, Raikka ja Kunu koko 
sarjan ajan kolmen kärjessä, Lopulta runkosarjan kakkonen ja suoraan 
finaaliin. Urpo, Pekka ja Eke olivat kuitenkin ylittämätön este (6-13).
Hirmuinen influenssa kaatoi meidän perheen sängyn pohjalle. Jo toisella 
kierroksella kolme luovutusta ja se oli käytännössä sarja ohi. 
Sijoituspelissä opetettiin Dynamon riihimäkeläisillekin peliä 13-0!
Pekka, Raikka ja Kunu Hopea
Sirpa, Jallu ja Kari 5.

Hämeenlinnan petankkiliiga
kevät A-sarja:

MAP Räime II 8 voittoa 11:sta Sirpa, Mika, Kari ja Jallu 1.
MAP Räime I 5 voittoa 11:sta Pekka, Raikka, ja Manu 8.
Tiradores 1 v. 11:sta Eero, Aki, Hannu Koskinen ja Reijo Nikkanen 12.

B-sarja:
Dynamo 11 voittoa 11:ta Kunu, Kimmo, Jussi ja Ismo Voutilainen 1.

Kauden petankkiliigaan lähdettiin isoja muutoksia kokeneilla joukkueilla. 
MAP Räime II oli totutusti kärkisijalla jo kevään pelien perusteella. Tosin 
pisteen sisälle tunki viisi joukkuetta. MAP Räime I:lla sarja käynnistyi 
komeasti ja pari kierrosta ihan kärjessä, vaan sitten tuli noutaja.
Tiradoreksen rutiini ei keväällä tuottanut tulosta ja peräpään pitäjäksi.
B-sarjassa Dynamon asetusvoima ja Kunun ammunnat olivat muille 
liikaa. Koko kevät pelkkiä voittoja

syksy A-sarja  :  
MAP Räime II 9 voittoa 11:sta Sirpa, Mika, Kari ja Jallu 1.
MAP Räime I 3 voittoa 11:sta Pekka, Raikka, Manu ja Armas 10.
Tiradores 4 voittoa 11:sta Eero, Aki, Hannu, Reijo, Markku Valve ja 
Leena Lalu 12.

B-sarja:
Dynamo 11 voittoa 11:sta Kunu, Kimmo, Jussi ja Ismo 1.

II-joukkue oli saanut pelinsä kuosiin eikä hävinnyt syyskaudella kuin 
kaksi kärkipään peliä, nekin niukasti. Ja koko kauden joukkue pelasi 
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jatkuvalla vaihtoruletilla. Otimme aina uutta verta seuraavaan matsiin (Se 
on MAP:n käsitys veridopingista.) Vain Mika hoiteli ampujan hohdokasta 
hommaa jatkuvasti. Ja taas kerran oli tuloksena runkosarjan voitto. 
I-joukkueen tuskien taival paheni syyskaudella ja B-sarja kutsuu. 
B-sarjaan matkaa myös Tiradores, siitäkin huolimatta että joukkue vei 
syyskierroksella päänahkoja kärkiporukoiltakin.

Vaan osataan sitä tulla ylöspäinkin. Dynamon murskatahti jatkui koko 
syksyn. Runkosarjassa pelkkiä voittoja eli 22-0! Lienee Hämeenlinnan 
25-vuotisen sarjan eräänlainen ennätys. Kovia poikia!

31.8 Finaalit
A-sarja

MAP Räime II Sirpa, Mika, Jallu ja Kari Kulta

B-sarja
Dynamo Kunu, Kimmo, Jussi ja Ismo Kulta

Nämä finaalit ovat kinkkinen juttu, kun alkusarjan sijat 3.-6. aloittavat 
tahkoamisen jo ennen kärkijoukkueita ja voittajat saavat välieriin pelejä 
alle. Siinä sitä sitten ihmeteltiin Kiksitiimin hurjaa menoa. Taululla loisti 
hetkessä 0-10. Ei vaan annettu periksi, vaihdoin asettajaksi ja yllättävän 
hyvin niillä saatiin vastustajan kuulia alas. Sitkeästi sinnitellen 10-12 ja 
kun Sirpa meni ja ampui naapurin viimeisen kuulan snadilta kesän 
komeimmalla kajautuksellaan, niin johan alkoivat vastustajan tukirankat 
nöyristyä. Vaihtorumbaa mentiin rohkeasti finaalitkin. Seuraava peli 
kääntyi Jallun lähes täydellisten asetusten siivittämänä helposti 13-5.

Finaalissa vastaan taas kerran Guzmania, josta löytyy myös 
riihimäkeläisvoimaa. Lukan Samin asetusvarmuus jatkuu vuodesta 
toiseen. Oli minun vuoroni pähkäillä penkillä. Veivät nyt meitä kuin 
kuoriämpäriä 4-13. Ponkaisin penkiltä Jallun tilalle, vaan kavereilla 
hurmos jatkui 4-7:ään. Kun Mika alkoi paukuttaa jättöjä ja karoja, niin 
peli kääntyi täysin meille. 13-7 ja henkisellä yliotteella viimeiseen 
koitokseen. Asetusvoimaa meiltäkin löytyy laajalla rintamalla. Hienosti 
pelannut Sirpa sivuun ja Jallu ykkösasettajaksi. Vielä kerran Guzmania 
rynnisti 3-7 johtoon. Sitten Guzmanian peli sekosi lopullisesti. Jyräsimme 
vakuuttavaan 13-7 voittoon. Palkintopokaali kolmannen kerran Räime 
II:n kaappiin. 

B-sarjan finaaleissa Dynamo jatkui suvereenia kauttaan. Sekä välierässä 
että finaalissa 2-0 voitot. Ja koko kauden saldo huikeasti 26-0. Ei paljon 
kommentteja kaipaa. Suuren maailman tyyliin, mutta täysin ansaitusti, 
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suihkuteltiin joukkuetoverit kuohujuomalla. Taisi tulla A-sarjaan kovan 
luokan haastaja sekoittamaan palettia.

Tässä yhteydessä on syytä kiittää järjestäjiä. Nyt oli onnistuneesti palattu 
kolmen peli-illan systeemiin. Joukkuemäärä oli jopa noussut. Tunnelma 
oli läpi kesän taisteluhenkinen, mutta silti ystävällisen rento. 
Ja kahvitarjoilu oli taas järjestetty hyvin.

Ystävyysottelut ja kutsukilpailut:
 
11.1 Helsinki Petanque - Maaseutu, Helsinki 16 joukkuetta

Meidän jengi oli uusittu kokonaisuudessaan. Nyt estradilla olivat Jonna, 
Mika ja Jyrki. Tappion tiellä taivallettiin koko pitkä päivä eli kaikki 
kuusi peliä. Maalaisista vain Loimaa taisteli viisi voittoa. Pari muutakin 
maalaisten porukkaa veti puhtaan 0-saldon. Selkään saatiin rumasti 13-35.

Kunu haki myös kesän päätteeksi Karkkilan mestaruuden. Singelissä 
vanha vertyi ratkaisupeleihin ja pisti komean pytyn kainaloon kotiin 
tuomisiksi. Marko ja Mika myös mainiolla pelipäällä.

16.2 Linnan Petanquistit - MAP Räime 8 joukkuetta
Tiukalle meni seuraottelu tällä erää. Ennen ratkaisevaa viimeistä kierrosta 
olivat pelit tasan 6-6. Urpo, kavereinaan Veksi ja Alpo, oli liekeissä. 
Keskinäisessä pelissämme hallitulla snadin tapolla neljä pistettä ja tiukka 
taiston tuoksina oli ohi. Urpon porukka oli voittamaton, vaan meidän 
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tasaisuus ratkaisi 9-7 voiton. Sen verran pitää voiton hurmosta 
toppuutella, että Sirpan parina pelasi Alanojan Jaana (Linnan 
toveriapuna). Tytöille kaksi voittoa, Samaan pystyivät Pekka ja Raikka 
sekä Mika ja Jyrki. Jallun kanssa väänsimme tuon kokonaisvoittoon 
tarvittavan kolme peliä kotiin.

13.9 Kiertopalkinto aina vain MAP Räimeellä 8 joukkuetta
22. Riihimäki   –   Karkkila  -ottelu ratkesi jo kahden ensimmäisen 
kierroksen 7-1 rökitykseen. Jatkossa Karkkila piristyi tasapäiseen 
taistoon.  Meille tuli kahdestoista perättäinen voitto pistein 11-5. Kenttä 
oli lanattu huolella ja sorainen pinta tuotti mielenkiintoisia kasoja ja 
vaihtelevia tilanteita.

Jallu ja Kari olivat hurtilla pelipäällä, puhtaasti neljä voittoa.
Eero ja Kunu kolme voittoa.
Leena, Kimmo ja Raikka kaksi voittoa
Sirpa ja Mika kaksi voittoa

Eräänlaisia ennätyksiä:
Kari oli mukana 21. kertaa, Karkkilan puolelta Suomisen Reijolla lienee  
pisin seuraottelumme taival.

Seuraottelun osanottajat ovat valmiina pitkät perinteet omaavaan kisaan. 
Molempien seurojen tähtipelaajat puuttuvat, vaan se ei hienoa tunnelmaa 
latistanut. Alkujännityksen jälkeen Karkkilasta löytyi jo taitoa ja tiukkaa 
vastusta.

27



SM-kisat ja -sarjat

7.-12.7 SM-kisat 2014, Hamina
Haminan Bastioni tarjosi upeat puitteet SM-kisaviikolle. Erinomaisen 
hyvää ruokaa ja kerrankin vessojakin oli tarpeeksi. Ja olihan siellä 
terassikin, jossa aurinkoisesta ilmasta ja hyvästä ilmapiiristä sai nauttia 
pelien jälkeen. MAP Räime pysyi kultakannassa ja seuran juniorikasvatit 
rohmusivat mitaleita parillekin seuralle. Ammuntakarsinnoissa ei 
aikuisväkemme pystynyt paikkaa ansaitsemaan totisesta, tai ehkä juuri 
siitä syystä, yrittämisestä huolimatta. Koko kisat pelattiin Swiss-
systeemillä, joka tietysti uutuutena aiheutti hämmennystä. Lisäksi uutena 
oivalluksena oli ”Cup of Hamina”, toiseen kategoriaan pudonneille.

Maanantai 7.7
Kisat aloitettiin perinteisesti veteraanien singelikisoilla. 
Vanhempien veteraanien (47 heittäjää) puolella seuran värejä puolusti 
Kunu. Aloitustappio Ahoselle 10-13. Niukka voitto Hemmilästä 13-12 
sekä Alpo Turkulaisesta Fanny (13-0). Ja sitten mahdollisuudet katosivat 
mahdollisimman niukasti ja inhottavasti. Aikapelihäviö Turun 
Abrahamssonille 11-12. Buchholz-pisteet eivät riittäneet kuin sijalle 18.
HC:ssä tuli vielä tappio avauskierroksella.

Itse olin veteraanien singelissä (53 heittäjää) palannut hyvälle tasolle. 
Aloitin päivän swissin KIS:n kiusaamisella. Pertti Kinnunen 13-1, jo 
vähän enemmän työn takana oli Daniel Duhamel 13-8 ja lopuksi 
väännettiin oikein kunnolla, tulevan pronssimitalistin, Sinkkosen Jounin 
kanssa, 13-11. Olin kivunnut kärkeen! Helena Kuivasniemi-Lehti PCP 
näytti, miksi hänellä on SM-mitaleita tukussa. Nitropeli, jonka voitin 
lähinnä paremman tuurini ansiosta 12-11. Helena oli parempi, mutta 
yhden yliammunnan snadin pomppaaminen takaisin etukentälle ratkaisi 
pelin. Alkoi olla itseluottamus kunnossa, sen sai tuta Karl-Erik Romar 
jäätyään nollille. Swissin voitto, toinen puhtaan pelin mies oli muuan 
Lindman Loimaalta.

Cupissa Tuomas Huikku oli ylivaikealla kentällä vaikeuksissa, ei se 
minullekaan helppo kenttä ollut, kokemus puhui 13-4. Puolivälierässä 
vastassa hallitseva, ja illan päätteeksi uudelleen mestari, Harri Näsilä 
Porista. Loppupäässä minulta kaksi päivän huonointa asetuskierrosta, 
joilla Harri pääsi 8-12 johtoon. Päätin kuitenkin kiusata miestä ja tasoitin 
pelin. Sain vielä viimeisen ratkaisevan kuulan, vaan en sitä saanut 
kohtuuhelpossa paikassa pisteeksi. Hyvän olon tunne iski 
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sadasosasekunnin liian aikaisin. Ei se nyt kauheasti sisuskaluja rieponut, 
koska tiesin olevani kisakunnossa. 5.-8.

Tiistai 8.7
Veteraanien duppelissa (67 joukkuetta) meillä oli Sirpan kanssa puhtaasti 
MAP:n joukkue, vaan ei ollut meidän päivä. Molemmilla 
onnistumisprosentti oli alhaalla. Hirvosen Jussi ja Tuomisen Vesa 
voittivat 2-13 ja Rinkkala-Huikku nolosti 0-13. Haamuvoitto vei loputkin 
mahdollisuudet. Pakkopullaa, lopuksi saatiin vielä tappio ja yksi aitokin 
voitto. 54.

Kunu heitti Esko Nenosen kanssa. KAU:n Pietilät ja kokenut parimme 
vei kuin laskiämpäriä 13-1. Seuraavasta pelistä raatamalla makea 13-11 
tulos. Ja taas ratkaisuhetkellä aikapelitappio CDC:n Ojajärvi-Starkille 8-9. 
Jäi tuo yksi piste mietityttämään parivaljakkoa, sillä olivat seuraavan 
pelin unessa saamatta pistettäkään KVP:n miehiltä. Porin Antero Lehti ja 
Helena päättivät parimme pyristelyn tylysti 4-13. Ei edes lohdutuscupiin.
Hyvän alun jälkeen vajosivat aika alas. 37.

Keskiviikko 9.7
Veteraanien trippelin lisäksi ohjelmassa olivat juniorien kisat. Tänä 
vuonna oli mukana ilahduttavan paljon junioreita, 16 heittäjää.

Taisivat näistä junioreiden kisoista kuitenkin osa olla jo tiistaina. Eli tässä 
kohden Atsalean muistijäljet ovat hukassa. Eikä liiton sivuilta 
kaavioitakaan aprikoinnin avuksi löydy. Missä lienevät bittitaivaassa 
kadonneet?

Junioreiden ammunnassa oli odotetusti kaksi yli muiden. Pasasen Antti 
voitti kultaa ja Tiia hopeaa. Molemmilla niin kovia tuloksia, että olisivat 
olleet tuona hetkenä yleisen sarjan ampujienkin kiusana. MAP Räimeen 
edustajat ratkoivat himmeimmän mitalin kohtalon. Tiian 12-vuotias 
pikkusisko Neea Salo aloitti seuramme mitalijuhlat Pronssi
Jonnalle iski vaiva heittokäteen ja se vei häneltä harmittavasti parhaan 
terän juuri kisaviikolla 4.

Junioreiden singelissä tahti oli tuttu. Antti voitti jälleen ja Tiia taisteli 
hopeaa. Tyrvään Elmo Ylivainio avasi SM-mitalitilinsä pronssilla.

Junioreiden duppelissa Antti ja Tiia olivat parina. Kultamitalin kohtalo oli 
jo aika pitkälle sinetöity eikä yllättäjää heille löytynyt. Elmo parinaan 
saman seuran Antero Laaja saivat hopeaa ja Salla Kunnari sekä Kalle 
Turunen pelastivat Oulun Boulistien kisamatkan pronssilla.
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Junioreiden trippelissä oli vain kaksi joukkuetta. Nyt Neea pääsi 
nappaamaan kirkkaimman mitalin isosiskon nenän edestä KULTA
Neean joukkueessa myös Antti ja toinen PKK:n nuori mies, Juuso Ikonen. 
Jonna pääsi mitaleille yhdessä Tiian ja Joonas Ikosen kanssa Hopea

Tällainen melkein vetreä veteraanikin katseli ilolla junioreiden kasvanutta 
osallistujamäärää. Kiitos kuuluu eittämättä juniorityötä seurassaan 
tekeville sekä tietysti junioreiden valmentajille Aatulle ja Jyrkille. On 
meidänkin seuramme yrittänyt junioritoimintaa tukea ja järjestää. 
Loimaata lukuun ottamatta junioritoiminta on jäänyt pienempien seurojen 
sitkeille, mutta kapoisille hartioille. 

Neea Salo näytti suuntaa koko MAP Räimeen joukkueelle Haminan SM-
kisoissa. Junioreiden ammunnan pronssimitali on onnellisesti kaulassa.
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Minulle veteraanien trippeli (34 joukkuetta) oli kesän päätavoite ja 
joukkueessa huippuheittäjät Loimaalta, Seija Uusitalo asettajana ja Seppo 
Lindman ampujana. Kunun joukkueessa taas Esko Nenonen sekä Mikko 
Neuvonen.

Kierros 1: Me niputimme Tyrvään miehet tuijottamaan tulostaulun nollaa 
ja Kunun joukkue koulutti kovaa kolmikkoa Loimaalta, Ravantti-
Kivinen-M.Nieminen, 13-6.

Kierros 2: Meidän käsittelyssä myös CDC:n miehet hyytyivät nollille, 
hurjaa menoa. Jos olivat aikapelit kohdelleet Kunua kaltoin, niin nyt tuli 
vähän hyvitystä ja joukkueelle 10-9 tulos.

Kierros 3: Kolme Koota KIS:tä Kokkonen ja Kinnuset, hekin olivat vielä 
vastaantulijoita, nyt ”ryöstivät” pisteen. Vaan Kunun joukkue oli 
neuvoton Kuopion kolmikon, Ulvi-Reinikainen-Ruuskanen, pyörittäessä 
kuulia 6-13 lukemien arvoisesti.

Eräänlaisia paradokseja:
Ei ihme, jos uusi systeemi ei millään mahtunut arkijärkeen, meillä kolmen  
pelin jälkeen kolme voittoa ja piste-ero 39-1. Tuolla tuloksella olimme 
vasta neljäntenä! Ei saatu niitä Buchenwald-pisteitä vai mitä ne nyt  
olivatkaan.

Kierros 4: Johan löytyi meillekin vastusta. Ulvin joukkue taisteli 
sivuvinolla kentällä miehekkäästi. Joku omalaatuinen savolaisesti 
viännetty nimi niiden asetuksilla oli ja tasatilanteessa 10-10 oli jo oikeasti 
totinen paikka. Seppo raivasi ammunnoilla tilaa ja sain lopulta minäkin 
”rommautettua” kieroa kierrettä viimeisiin kuuliin, snadille pikku 
sivusiirto ja omat peliin. Se oli jatkopaikka siinä. Porilaiset Lehti, 
H.Näsilä ja K.Nieminen antoivat Kunun joukkueelle oppitunnin oikein 
olan takaa 3-13.

Kierros 5: Vaan tulihan meillekin turpiin ja huolella. Meitä puolestaan 
kouluttivat Porin maajoukkuenaiset. Ei kyllä voitu tuossa pelissä yhtään 
mitään ja numerotkin samat kuin miehilläkin 3-13. Kunun joukkue 
kohtasi voitokkaasti tuttua väkeä Karkkilasta Degerstedtit ja Varalahti 
nurin 13-7.

Seppo kävi esimauksi ampumassa veteraanien SM-kultaa hurjalla 
tuloksella. 46 pistettä ja viimeinen yhdeksän metrin snadin ammunta 
sentin ohi. Siinä oli uusi ammunnan Suomen ennätys hilkulla.
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Puolivälierä: Porin naiset jatkoivat hurjaa menoa ja pudottivat Kunun 
joukkueen jatkosta varsin selkeillä 13-6 numeroilla. Joukkueen sijoitus 
hienosti 5.-8. Nyt oli vuorostaan meillä vastassa upean päivän pelannut 
Karkkilan joukkue Pietilät ja Kärkäs. Lievää alistumista heillä oli 
havaittavissa jo alkumetreillä emmekä me paljon siimaa antaneet. Nyt 
oltiin pitkittäin kaltevilla kentillä ja niillä Seija oli täysi haka. Seppo 
jatkoi murhaavan tarkkaa ammuntaa ja minä napsin herkkupisteitä 
perässä 13-4.

Välierä: Ulvin joukkue uudestaan vastaan, vaan taistelu oli kyllä aika 
yksipuolista näytöstä. Me emme hapuilleet emmekä paljon paikkoja 
jättäneet. 13-3 tulos oli juuri ottelunsa näköinen.

Loppuottelu: Oli jo lasten nukkumaanmenoaika ohi kun kentälle marssi 
kokenut joukkue. Anjalankoskelta olivat mukana Matti Manninen ja Kai 
Aalto sekä Kotkasta Kari Harsia. Vastustaja ei Seijalle asetuksissa 
pärjännyt, meillä koko ajan kuulaylivoima. Yllättäen vastustaja lähti 
pelaamaan yhden ampujan taktiikalla ja meillehän se sopi. Seppo ampui 
aina pari asetusta ulos ja kun minullakin sattui pöljä päivä kaikkien 
ammuntojen osuessa finaalissa, niin mitä he mahtoivat upealle 
joukkueellemme. Yhden kasan annoimme, mutta se ei enää auttanut, 
korjasimme kultamitalit kaulaamme vakuuttavalla 13-6 voitolla. Seija ja 
Seppo kestävät paineita ja joskus näköjään minäkin! KULTA

Torstai 10.7 
Naisten singeli (36 pelaajaa) ja yleinen trippeli olivat vuorossa. Siirryin 
Sirpalle huoltojoukkoihin kun en enää viime tingassakaan saanut 
pelikavereita trippeliin. En edes omasta seurasta. Olihan se uusi kokemus 
tuolla katsomon puolella jännittäminen.

Kierros 1: Sirpa aloitti singelin makealla taisteluvoitolla Kallion Riitta 
Kankaasta. Oli hurjan tiukkaa vääntöä, vaan Sirpan hermo piti paremmin, 
aikavoitto 10-8. Tiia edusti PSC:tä, mutta seuran kasvatin ja päivän 
ihmeellisen draaman kunniaksi laitan Tiiankin pelit seurajulkaisuun. Taru 
Saarela nurin 13-6.

Kierros 2: Sirpan peli oli edelleen hyvässä kuosissa, vaan nyt se ei 
riittänyt. Ennakkosuosikkeihin lukeutuva Mari Lohman käänsi pelin 
lopussa Sirpan johdon edukseen ja vei pelin 9-13. Tiia löi Seija Vaaralan 
13-9. 
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Kierros 3: Kun on kärkipäässä, niin vastustajatkin ovat rautaa. Sirpalla 
ammunnassa olisi parannettavaa, vaikka kyllä singelissä varma 
asettajakin on paha voitettavaksi. Kivisen Pirjo osaa ampua ja tulos nyt 
meidän harmiksemme 4-13. Tiialle tuli voitto Kirsi Kuusijärvestä 13-8.

Kierros 4: Taas tiukka vääntö Sirpalta, nyt harmittavan niukka häviö 
Jokisen Minnalle 10-13 ja loppusijoitus 23.
Tiia pehmitti vielä Mirja Laineen 13-9

Jatkopelit olivat Tiialle juhlaa, mutta muille kokeneille PSC:n naisille 
shokinomaista tragediaa! Myhäillen katselin katsomossa kun Tiia kaatoi 
entiset mestarit jalustoiltaan.

Puolivälierä: Tiia – Mira Kyllönen, Tiia porhalsi lopussa aivan 
suvereenisti ohi tyrmistyneen Miran 13-8.

Välierä: Tiia - Anu Uusio, lähes yksipuolisen näytöksen jälkeen 13-3.

Loppuottelu: Kaksi voittamatonta kohtaavat: Tiialta aivan valmista peliä. 
Vaan Mari Lohman pelasi upeaa peliä ja oli neljä kertaa pelin voitossa 
kiinni. Joka kerta ampui kaksi jättöä ja sitten reikä. Tiia ei tehnyt noissa 
neljässä päässä yhtään virhettä! Kylmähermoinen suoritus ja urheilun 
suola toteutui, uusi sankari saatiin korkeimmalle jalustalle.

Lisää herkkua piisasi asiantuntevalle yleisölle eli pétanquen kuningaslaji, 
yleinen trippeli. Meiltä mukana olivat kuitenkin vain Mika ja Jyrki. 
Edellinen yhdessä turkulaisten Kimmo Keräsen ja Timo Puskan kanssa, 
jälkimmäinen, niin ikään turkulaisen, Kari Randellin sekä PKK:n Antti 
Pasasen kanssa.

Kierros 1: Mikan joukkue aloitti taistelemalla voiton helsinkiläisistä 13-
10 ja Jyrkin joukkue teki selvää jälkeä Bitankin kolmikosta Rämö-
Konola-Ekström 13-5. Molemmilta tuli hyvä alku päivälle.

Kierros 2: Sitten molemmille lankesi vastustajat Nastolan Nassusta. 
Jyrkin joukkue pisti tuulemaan, jäi varmaan nastolalaisia sapettamaan 
tiukka 13-10 tappio. Mikan joukkue väänsi pitkää peliä, lopputulemana 
aikapelihäviö 8-10 ja pahaan saumaan.  

Kierros 3: Metsä-Eerola, Punta ja Viinikainen eivät Jyrkin porukalle 
armoa antaneet, huiskis vaan ja taululla 1-13. Ei paljon paremmin 
kohdeltu Mikankaan joukkuetta, Hämeenlinna-Tampere-akseli tyylitteli 
numeroiksi 5-13. 
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Kierros 4: Jyrkille osui aivan hirmuinen vastus, PSC:n Siro, Proos ja 
Paakkanen. Turpiin tuli odotetun suurinumeroisesti 1-13. Ja veteraanien 
iskuvoiman sai puolestaan tuta Mikan joukkue, Nieminen, Duhamel ja 
Tikkanen voittivat 7-13. Kaikki jäi nyt viimeisen kierroksen varaan.

Kierros 5: Jyrkin tiimi marssi Mannisen Matin veteraanijoukkueen yli 
huikealla pelillä 13-0. Tuolla voitolla tuli 11. sija ja paikka Cup of 
Haminaan. Läheltä piti! Mikan porukalle jo toinen harmittavan niukka 
aikapelitappio, nyt vieläkin tiukemmin eli 9-10 ja 25. sija.

Cup of Hamina:
Jyrkin joukkue jatkoi sijoille 9.-16. sijoittuneiden cupissa. Puolivälierässä 
nujertui keskisuomalaisten joukkue Hyttinen-Peltosalo-Haajanen 
komeasti 13-4. Cupin kovasta tasosta kertoo seuraavan joukkueen 
kokoonpano Eronen-Lindman-Linteri, sekin äärimmäisen niukasti 
jatkosta pudonnut. Kokenut porukka ei jättänyt saumaa Jyrkin joukkueelle 
4-13 ja pronssipeliin. Myöhäisen illan viimeisessä pelissä vastassa tuttuja 
nimiä Kotkan puolesta, Frost, Aalto ja Barck. Tosi mittelö viimeisistä 
jaossa olleista palkintolautasista kehkeytyi. Pitkän ja tasaisen pelin voitto 
Jyrkin joukkueelle 13-10, Seuran historian ensimmäinen Cup of Hamina-
pronssilautanen kainalossa kämpälle valmistautumaan seuraavan päivän 
koitoksiin.

Perjantai 11.7
Yleinen singeli (78 pelaajaa) ei jättänyt paljon kerrottavaa. Kaikki viisi 
pelaajaamme olivat tulostaulun huonommalla puolella. Ensimmäisellä 
kierroksella vain Mika pystyi voittoon ja sekin niukasti 11-10. Toisella 
kierroksella Mikko voitti aikapelin ja Kimmo pääsi jopa 13 pisteeseen! 
Kolmannella kierroksella sitten minä ja Jyrki pääsimme myös voittojen 
makuun. Kimmolla oli vielä toiveita Hamina cupiin. Ne karsiutuivat 
keskinäisessä pelissä Mikolle koettuun häviöön, meidän muille pelaajille 
sentään vielä lohduttavat voitot.

Kaikilla tasapuolisesti kaksi voittoa viidestä pelistä ja sijoitukset:
Mikko 46. Kari 51. Kimmo 57. Mika 58. Jyrki 60. Kimmolta tuli 
ensikertalaisena paras esitys meidän porukasta, muilla enemmänkin 
itseruoskinnan paikka.

Lauantai 12.7

24 paria lähti yrittämään naisten duppelissa mitalien metsästystä. Sirpan 
parina Paula Kiiveri Karkkilasta. Nihkeästi pelit naisillakin alkoivat, 
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kohtalaisen ruma 2-13 häviö PHN:n Kuusijärvi-Rosnellille. Vaan jatkossa 
tahti parani. Yllättävänkin selvä voitto, 13-3, ansaittiin, ennakkoon 
kovemmaksi ounastellusta valjakosta Suominen-Laine. 3. kierros ja 
päivän parasta peliä, vaikka vastustajan joukkueessa oli tuore naisten 
ammunnan Suomen mestari Ninna Hätönen kaverinaan Tuula Ahonen. 
Sirpa sijoitti asetukset onnistuneesti ja Paula paukutti naapurin kuulia 
perälautaan. Hienon pelin palkintona 9-6 voitto. Kovia tyttöjä 
neljännelläkin kierroksella, loimaalaiset Uusitalo ja Kivinen joutuivat 
lujille, kellon pelastaessa heidät voittoon (7-10).

Tiukkaa taistelua nuo kaksi viimeistä peliä, Tuloksena luku 13, kuin 
Temppeliritareiden muinaisena tuhon päivänä. Cup of Haminassa ote 
herpaantui ja avauskierroksella tuli tyly tappio KOP:n Santaluoto-
Laineelle 8-13. Salon Tiia oli A-cupin 4.

Miesten duppelissa pelasin Mikan asettajana. Jyrkin parina oli Antti 
Pasanen. Edellispäivän hapuilevat pelit oli unohdettu ja heti alussa 
molemmat joukkueet marssivat voittojen tielle. Me kaadoimme Lahdet 
Kärkölästä 13-3 ja toinen joukkueemme väänsi aikapelivoiton 
Palmqvistin pariskunnasta 11-8. Toinen kierros ja me jatkoimme peliä 
Boulistien Turunen-Kunnaria vastaan. Miehillä oli hauskat jutut, mutta 
totinen yritys voittoon. Ehkä rutiinimme oli kuitenkin kovempi ja lukemat 
lopussa 13-10. Jyrki ja Antti kohtelivat kaltoin vastustajiaan, reippaalla 
erolla 13-5 voitto. Swississä molemmat joukkueet kuuden kärjessä.

Kolmas kierros, otimme murskavoiton Porin piruista Havukainen-
Kallioinen 13-3. Nyt piti jo vähän nuolaista jatkopaikkaa! ”Erppa” 
Eronen ja Ville Punta pistivät kapuloita toisen joukkueemme rattaisiin, 
Hyvästä pelistä huolimatta Jyrki ja Antti hävisivät 9-13.

Paritus pitäisi Suomen lain mukaan olla laitonta. Vaan ei ole petankissa! 
Vieläkin ihmetyttää miten sijoilla 5 ja 15 olevat joukkueet saadaan 
vastakkain? Niin siinä vain kävi, että keskenään saimme kisata. 
Äärettömän tasainen peli, jatkosnadeille 6-8 tilanteessa J & A:n johtaessa. 
Heti asetuksen jälkeen Antti alkoi ampua snadia ulos, toisella onnistui! 
Loppulukemat 7-8 ja kaikki viimeisen kierroksen varaan. Pojat jäivät 
nollille Seppää ja Kankkusta vastaan, meilläkin hyvän alun jälkeen 
Lehden Mikko ja Aallon Mako opettivat petankin taitoja 6-13.

Fannyista viis, kirotut Buchholzit ne ratkaisevat. Jäimme Mikan kanssa 
nuoleskelemaan sijalle 20. eli Hamina cupia pukkasi. Jyrkin ja Antin 
tuloksena 15. sija ja hienosti jatkoon kohti koroketta.
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Nyt Jyrki ja Antti saivat uuden mahdollisuuden Erppaa ja Villeä vastaan. 
Haastajan asemassa sitten haastoivatkin oikein tosissaan ja pitkän 
väännön jälkeen taululla numerot 11-10 niukan voiton kunniaksi. 
Puolivälierässä pari Mikko Kamppuri ja Anssi Viinikainen oli jo lähes 
tyrmätty, lukemat taisivat olla jotain 12-4. Vaan erityisesti Anssi jaksaa 
vääntää kuin kinttupainija ja pojilla alkoi painaa kahdentoista kipsi. 
Katkerasta 12-13 tappiosta huolimatta Jyrki  ja Antti komeasti 5.-8. 
Map Räimeen yleisen sarjan ehdottomasti paras saavutus.

Cup of Haminaan joutuminen sapetti Mikan kanssa sen verran paljon, 
että sen saivat vastaan tulijat todeta. Duhamel ja Foussier 13-0! Seuraava 
etappi ja pitkä päivä oli vielä edessä. Helsinkiläiset Korhonen ja Lehtonen 
kiusasivat meitä loppuun asti. Aikapelillä saatiin lopulta niskat niukasti 
poikki 10-9. Välierässä Kuusankoskelta Pahkala ja Rantakaulio, taas 
”mängittiin” aina jatkosnadeille saakka. Kentällä oli isoja kraatereita ja 
niihin tuli omalaatuisia kasoja ja todella erikoisia ammuntoja. Hauskaa 
oli, paitsi lopussa koettu 8-13 tappio. Viimeinen peli oli menossa ja kello 
jo lähes puoliyössä. Oudot kasvot pääkaupunkiseudulta, Kortela-Metsola, 
ja kirjaimellisesti totisesti yrittivät meidät lyödä. Oltiin Mikan kanssa 
myös fyysisesti jo hämärän rajamailla, vaan periksi emme mekään 
antaneet, tasatahtia mentiin pitkään ja meidän kantti kesti loppuun, 13-7. 
Raadannan ansaituksi palkkioksi tuli Cup of Haminan Pronssi

19.7 Sekaduppelin SM-kisa, Eura 45 joukkuetta
Suuret maineteot jäivät meiltä haaveeksi. Sirpan kanssa jouduttiin 
kahdella häviöllä ulos kisasta. Jyrki ja Stiina Kamppuri KAL pääsivät 
haamuvoitolla kierroksen pitemmälle. Taisi Jyrkiltä fiilikset lopahtaa kun 
vastaan tuli oma tytär ja 1-13. Mika ja Seija Vaarala PHN tahti oli 
hitusen parempaa. Ensin tuli tappio, sitten haamuvoitto ja turkulaisista 
Fanny! Välicupissa oli vuorossa suurinumeroinen tappio.
PS Seija ja Seppo voittivat!

Eräänlaisia ennätyksiä:
Koko meidän Säkylän kommuuni oli turhan äkkiä majapaikalla. Maha 
syötiin täyteen pizzaa ja sitten pelaamaan läheiseen puistoon. Minä 
pelasin singeliä Erosen Viljamin, 6 v., kanssa. Peleissä oli vauhtia ja  
tekemisen iloa sekä vaarallisia ja jännittäviä tilanteita. Viljamilta eivät  
tuoreet kädet jäätyneet. Pisti kaksi kertaa paremmaksi 13 - 12 numeroin.
Palkintojen jaossa Viljami voitti jäätelörahat ja molemmille jäi vielä  
hyvä mieli!
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20.7 Sekatrippelin SM-kisa, Eura 31 joukkuetta
Ensimmäistä kertaa jaossa sekatrippelin SM-mitalit. Oli meilläkin mitalin 
kiilto silmissä! Sirpa asetti, Mika ampui ja minä hääräsin välissä. Saarelan 
Taru ja Mehtosen pojat jäivät heti jyrän alle 13-4. Aallon pariskunta ja 
Lehden Mikko vuorostaan antoivat meille kovaa käsittelyä 3-13. Cirkel-
poulen ratkaisupelissä kohtuullisen helposti 13-8 Stiinaa, Seijaa ja Hannu 
Vehmasta vastaan. Jyrki, Tiia ja Punnan Ville aloittivat päivän 
murskavoitolla 13-2 KVP-KOP-akselista. Perään vielä hieno taistelu 
PSC:n hirmuja vastaan, jatkopaikka valui 10-13 tappiolla jatkopeliin. 
Siinä ei tullut enää toivottua tulosta, vaan TYR-VUF-sekajoukkue vei 
peliä ja häviön myötä meidän väkeä kotimatkalle.

Cupissa meille vastaan saman torpan porukkaa. Mette Metsä-Eerola, Hate 
Lehtinen ja Antti Pasanen. Haettiin yllätystä ja sehän tehtiin. Meiltä 
loistopeliä ja sinniteltiin takaa 10-10:een. Mikan karo yllätti vastustajan, 
eivät kyenneet paikkaamaan tilannetta ja kun minultakin poisto onnistui 
hallitusti, niin syytä hymyyn joukkueelta löytyi. Kivisempi mäki tuli 
eteen puolivälierässä, Uusitalo-Stenberg-Lindman, ja sisukkaasti 
taistellen sitä kivuttiin ja perässä roikuttiin. Peli oli 6-9 ja sitten taivas 
repesi, koko kenttäalue hetkessä veden vallassa ukkosen jytistellessä. 
Päästiin tauon jälkeen jatkamaan ja nyt loimaalaisten kokemus näkyi. 
Meille hetkessä pehmeäksi muuttunut kenttä oli mysteeri, ei saatu 
asetuksia kuntoon. Loimaalaiset pistivät kauniilla kaarilla kuulat snadin 
lähelle veden loiskuessa.
Sirpa, Kari ja Mika A-cupin 5.-8.
PS Seija, Aatu ja Seppo voittivat!   

17.5 ja Veteraanien SM-sarja, Järvenpää ja Inkeroinen 14 joukkuetta
7.6 Niin siinä talven kabinettiväännöissä kävi, että meiltä lähti kaksi 

joukkuetta sarjaan! MAP 1:ssä tutut kasvot Pekka, Raikka, Kunu ja 
Armas. MAP 2:ssa Sirpa, Kari, Jallu ja Eero. Aluksi ykkönen vei 
keskinäisen pelin niukasti. Siihen sen saalis Järvenpäässä jäikin. 
Kakkossakki sentään nujersi hallitsevan mestarin UTU:n ja KIS 2:n. Aika 
pahassa raossa olimme ennen Inkeroista. Siellä meidän ykkössakki otti 
neljä voittoa kuudesta, kaataen kärkipäänkin porukoita. MAP 2 paransi 
myös, komein voitto (kolmesta) tulevasta Loimaan mestariporukasta ja 
vieläpä 13-0. Sitten tuli juhlan loppu kahdella äärimmäisen niukalla 
tappiolla. Keskinäisen pelin perusteella MAP 1 oli 9. ja MAP 2 10. 
Inkeroisissa veteraanien kentät olivat kyllä luokattoman pehmeitä. Jos 
rautaosumalla ammuttu kuula liikkuu muutaman kymmenen senttiä, niin 
jotain olennaista pelin luonteesta kyllä katoaa. Vähän olisi voinut kyllä 
järkeä käyttää ja jyrää kentille näyttää, toteaa huono häviäjä!
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2.8 Karsinta Veteraanien SM-sarjaan, Valkeakoski
Turkulaisia vastaan miteltiin. Nyt meidän pelissä Heikin ja sitä myöden 
ampujan puute tuli esille. Sirpa kyllä asetti snadille ja vei tehokkaasti 
naapurilta kuulia. Vaan meidän äijäporukka kyllä onnistui pisteet 
lahjoittamaan pois. Kun ei vaan mikään onnistunut, niin taisimme itse 
tehdä enemmistön vastustajan pisteistä. Päivä oli kyllä kesän ehdoton 
pohjanoteeraus. Luvut olivat selvät 3-13 ja 6-13.  Eipä taida ensi talvena 
kabinettipolitiikkakaan auttaa. Onneksi sentään toinen joukkueemme 
säilyi SM-sarjassa.

17.5 ja Yleinen I-divisioona, Järvenpää ja Inkeroinen 12 joukkuetta
7.6 Ykkösdivarin joukkue oli taas puoliksi uusittu tuoreilla voimilla. Mika, 

Mikko, Jonna ja Jyrki taistelivat noususta SM-sarjaan. Järvenpäässä oli 
vielä nihkeää, pelit tasan 3-3. Inkeroisissa saaliina oli neljä voittoa ja yksi 
painava häviö. 11-13 häviö sarjan voittaneelle Kallion Kirkkaalle tiesi 
kärkisijan katoamista tavoittamattomiin. Jos tuo ottelu olisi kääntynyt 
toisin päin, niin tuloksena olisi ollut suora nousu! Nyt sijoitukseksi tuli 5.

TUL:n mestaruus on arvostettu voitto ja yleensä työn, jopa tuskan takana! 
Jyrki, Marko, Mikko, Jouni, Sirpa ja Kari ovat tyytyväisinä 
Valkeakoskella mitaleitaan myhäillen.

16.8 Seura-SM, Turku 15 joukkuetta
Jonna, Sirpa, Mika, Mikko, Kari, Jyrki, Kunu ja Raikka, vaihtelevin 
kokoonpanoin, mukana. Joukkue oli ensimmäisen kerran koottu seuran 
sisäisen rankingin perusteella ja erinomaista peliä koko tiimiltä.
Puhtaasti vierintäkentät, tosin sadekuurot toivat omat 
”kommervenkkinsä” heittoihin. Itse järjestelyt oli hoidettu 
mallikelpoisesti. Swissiä kolme kierrosta ja siinä kolmas sija heti 
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ennakkosuosikkien (LOI ja PSC) perässä. Eura ja Pori nurin ja Loimaa-
voittokin jäi yhden ammunnan päähän.

Puolivälierässä kaikki joukkueemme nousivat taka-asemista voittoon 
KOP:sta eli ihan aiheellisesti me olimme kerrankin mitalipeleissä. 
Välierässä Loimaa ei antanut enää siimaa, siinä haukottiin henkeä kuin 
kala kuivalla maalla.

Pronssipelin seurasin penkillä hermot piukeina ja maha löysällä. Jonna ja 
Jyrki ampuivat näyttävän voiton. Veteraaniosasto otti takkiinsa aika 
reippaasti. Mikko ja Mika järjestivät turkulaisten kanssa kunnon trillerin. 
Vaan onni ei suosinut rohkeaa, voittoheitto kaartoi snadin siirron myötä 
turkulaisten voitoksi.

Neljäs sija on seuramme ylivoimaisesti paras sijoitus Seura-SM:ssä. 
Urheilutoimittajien typerän termin mukaan joukkue jäi ”nälkäiseksi”. Oli 
kyllä lähes Haminan kisaviikon veroiset ruuat!

Kansainväliset kuviot

6.9 Viro – Suomi – maaottelu, Helsinki 12 joukkuetta
Jonna ja Tiia olivat juniorimaajoukkueen mukana kaatamassa rakasta 
etelänaapuriamme. Viron junioreita vastaan pelit tasan ja molemmat pelit 
pisteen erolla. Viron veteraaneja juniorit pieksivät pariin otteeseen, vaan 
Viron naisille eivät taidot riittäneet. Juniorien pelit siis 3-3 ja 
maaotteluvoitto reilulla marginaalilla 25-11.

22.3 Miesten MM-karsinnat, Helsinki ja Turku  6 joukkuetta
26.4 Mitään ihmeellisempää hinkua Tahitin MM-kisoihin ei kotomaastamme 

löytynyt. Jyrki oli mukana Erpan ja Heinosen Jounin kanssa. Kaksi 
rökäletappiota ja päivän ainoa voittokin tuli ”haamusta”.
Turun puolessa taas ensin ”haamuiltiin”. Toisessa pelissä tuli jo voitto 
pelaamallakin, mutta välierässä HBY:tä vastaan palattiin tappion tielle.

22.3 Naisten EM-karsinnat, Helsinki ja Turku 8 joukkuetta
26.4 Sirpa oli asettajana Bitankia edustaville Eija Suomiselle ja Mirja 

Laineelle. Päivästä tuli lähes täydellinen. Heti aluksi ennakkosuosikkeihin 
kuulunut KOP:n kolmikko ryvetettiin kumoon tyylikkäästi 13-2. Cirkel-
poulen toisella kierroksella tuli selvä 5-13 tappio Porin kaiken voittaneita 
naisia vastaan. Ratkaisupelissä tutut harjoitusvastustajat Linnasta olivat 
joka osa-alueella jäljessä lukemin 13-6.
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Välierässä vahva ote jatkui. Ei riittänyt PHN:n asetus- eikä 
ammuntavoima joukkuetta vastaan. Jäivät aivan puolimatkan krouviin 
numeroin 13-7. Finaalissa tulivat uudelleen porilaiset vastaan. Vaikka peli 
parani aamuisesta, niin PCP:n hurja kokemus oli taas valttia ja 
lopputulema 7-13. Hopea ei ole häpeä! Tosin tässä karsinnassa vain 
voitot lasketaan.

Naisillakin toinen osio oli Turussa. Linnan naiset eivät ehtineet kättelyä 
pitemmälle pelissä, 13-0. Toisella kierroksella tiukan tuoksinan jälkeen 
tuli aikapelivoitto 12-9 ja komeasti välierään. Siina ryhdistäytynyt 
Järvenpään joukkue oli koko ajan niskan päällä ja vei finaalipaikan 
lukemin 6-13. Kokonaisuutena joukkue yllätti valmiilla pelillään, vaikka 
tiimi ei ole yhdessä pelannut paljoakaan! Pronssi

7.9 Illmitz Open, Itävalta 36 joukkuetta
Pekka ja Kunu lähtivät Linnan Petanquistien mukana ja paidassa 
suureen maailmaan mainetta metsästämään. Lauantain trippeleissä ei 
vielä ihmetekoihin kyetty, mutta sunnuntaina duppelissa lävähti. 
Swississä pelkkiä voittoja, ja niistäkin monta kertaa kuoleman paikasta 
selviten, vaan…

Eräänlaisia ennätyksiä:
…kolmas sija antoi ainoastaan oikeuden pronssipeliin. Kaksi parasta  
menivät suoraan finaaliin. Pekka ja Kunu hoitelivat mitalin kaulaan.  
Voittamatonkin joukkue voi näemmä jäädä kolmanneksi.

Muita tapahtumia

31.8 HyVa-Petankki, Hyvinkää 6 joukkuetta
HyVan kisat pelattiin Hakaparin kentillä. Kaskipellon 1-joukkue Tiia, 
Jyrki ja Mika olivat odotetun ylivoimaisia. Mäntymatin joukkue yllätti 
Kaskipellon toisen joukkueen, Mari, Outi Nietula ja Karita Salo, 
vieden hopean ja naisille pronssi. Asiaa ehkä hivenen auttoi päätuomarin 
siirtyminen jo alussa joukkueen asettajaksi. Tosin niin hyvin pelasivat, 
että tulos olisi ollut toisellakin asettajalla sama. 

Päätuomarin perinteisellä oikeudella valitsin kisan parhaaksi pelaajaksi 
Markku Lempisen, joka, sairauskohtauksesta välittämättä, pelasi koko 
päivän hienoa asetus- ja ammuntapeliä. 
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KAUSI 2015
ISOT HAASTEET OVAT EDESSÄ, UHKA VAI 
MAHDOLLISUUS?

Niin tiiviiksi on hallikausi mennyt, että ensimmäinen kisa oli Iittalassa jo 
ennen kauden päättymistä! Osa nuoremmasta väestä suuntasi jo viime 
talvena Pasilan hallille. Hyvä niin, sieltä on saatavissa hyvää oppia ja 
tiukkaa vastusta. Pasilan kävijät komeilevat myös seuran rankingin 
kärkipäässä, mitä nyt joku vanhus sählää siellä seassa. Hämeenlinnan 
hallin suunnasta ei ole kuulunut kuin huhuja. Kenttien pinta kuuleman 
mukaan uusitaan ja hinnoittelupolitiikkakin on hämärän peitossa. 
Vääntämällä aivot ministeriajattelun leveysasteelle saamme tulokseksi, 
että halliuudistus johtaa hintojen nousuun!

Eiköhän sitä silti käydä Hämeenlinnassa talvisarja ja seuraottelu 
pelaamassa harjoitusiltojen lisäksi.

Talvikauden kohokohdat Finnish Ladies, Veterans ja Masters ovat liiton 
rankingin poistumisen jälkeen menneet pienen piirin arpajaisiksi. 
Rankingpisteiden tilalle tuntuu tulleen pärstäkerroin ja siinähän ei tällä 
naamalla ja luonteella ole mitään mahdollisuuksia!

Seuran duppeli-mestaruus, pidetäänkö hallikisana jää arvoitukseksi. Uusia 
ideoita peräänkuulutettiin, tuloksetta.

Hämeenlinnan Petankkiliiga
Lähdemme tietysti puolustamaan mestaruutta Räime II:n voimin ja onhan 
siellä muitakin riihimäkeläisiä. Pari joukkuetta hakee nousun vauhdilla 
takaisin A-sarjaan. Oikein suotavaa olisi jos pysytään kolmen illan 
pelitahdissa eikä pahenneta globaalia ilmastonmuutosta turhalla 
autoilulla.

MAP Räimeen perinteiset tapahtumat

Jäsenten välisellä rankingpistetaulukolla jatketaan, olihan muuten helppo 
valita joukkue tämän perusteella seura-SM:ään. Singeli-, ammunta- ja 
asetuskisat pidettäneen yksipäiväisinä, muuten tulee taas liikaa 
touhuamista. Riittävän idearikasta ihmistä oman kesäsarjan 
käynnistämiseen ei ole löytynyt.
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Karkkila kohdataan seuraottelussa 23. kerran. Järjestelyvastuu on nyt 
karkkilalaisilla. Kootiotteluissaan yleensä saavat ykkössakkinsa liikkeelle.

SM-kisat ja –sarjat
Kauden päätehtäviä on taas hoitaa veteraanien osallistuminen SM-sarjaan. 
Niin paljon ikäihmisiämme alkaa olla puolipäiväisesti sairastuvalla että 
toisen joukkueen saaminen veteraanien I-divisioonaan on vaikeaa.
I-divisioonassa jatketaan taistelua sarjanoususta. Kirotun lähellähän se 
taas oli, vaan kolmas kerta toden sanoo!
Naisten SM-sarjaan osallistuminen on myös tätä kirjoitettaessa hämärän 
peitossa, jos uutta naisenergiaa löytyy, niin mikä ettei.

Seura-SM:ään olisi hienoa saada taas kaksi joukkuetta. Tuskin onnistuu, 
eli muodostetaan taas yksi iskukykyinen joukkue.

Vuoden 2015 SM-kisat ja kauden päätehtävä
Kuluneen vuodenkin perusteella seurallamme oli lähes tusina pelaajia, 
joilla SM-mitali tuli kaulaan tai oli aivan siinä kintaalla. Uskoakseni 
tilanne innostaa yhä tiiviimpään ja määrätietoisempaan harjoitteluun.

21.9.2014 liiton sivuille ilmestyi, vähän kuin häpeillen, pieni tiedote.
”Petanque 2015 SM-Kilpailut järjestetään Hyvinkäällä. Järjestävänä 
seurana toimii Hyvinkään ja Riihimäen alueella toimiva MAP Räime.”
_ _ _

”Voorumi”:

Entusiastista asennettako osoittaa jopa kahden jäsenen kommentointi 
asiaan. Ilmeisesti kuhina SM-kisoista käy naamakirjassa, twiiteissä, 
hästägeissä ja mitä näitä nyt onkaan. Vaan me vanhat pierut olemme 
näistä kyberavaruuden kihinöistä, aivan tarkoituksellisesti, onnellisen 
tietämättömiä.

Tulin seuran hallitukseen 2006. Sen jälkeen kaikki muut naamat ovat 
vaihtuneet. Vuosikymmenen vaihteessa muutamat entiset 
hyvinkääläispelaajamme perustivat kilpailevan petankkiseuran 
Hyvinkäälle, oli jopa liiton jäsenenä. Ei se seura ehtinyt edes 
esikouluikään, lienee jo kuollut ja kuopattu. Sitkeät huhut väittävät, että 
samanlaista vähäisten voimien pirstaloimista suunnitellaan nyt täällä 
Riihimäen puolella? Siis aivan selkäni takana, olenkin jo ihmetellyt mikä 
se lapaluiden välissä pistää?

42



Noinko se irrationaalinen ihmismieli toimii, että ensin kitistään ettei muka 
mitään järjestetä ja kun järjestetään, niin saatetaan suvaita tulla mukaan 
valmiiseen pöytään? Ja sitten suuren haasteen edessä, SM-kisat, pötkitään 
kiireesti toiseen seuraan karkuun, ettei vaan joutuisi asian edun eteen 
rehkimään. Ehkä on vain harhaa ja ontuvaa ajattelua kuvitella uuden 
seuran ideanikkarien ajatuksen juoksun kulkevan niin, että teesi ja 
antiteesi johtavat synteesiin, johonkin parempaan petankkiulottuvuuteen. 
Entäpä jos seurauksena onkin annihilaatio, hävityksen kauhistus! Miten 
energisesti sitten jatketaan ja suu pannaan?

Idea SM-kisojen järjestämisestä Hyvinkään Keskustorille aivan 
kaupungin keskustaan on upea! Todellisuudessa, ilman Hyvinkään 
kaupunkia, toria hallinnoivaa Hyvinkään Kaupunkiyhdistystä ja Suomen 
Pétanque-Liitto ry:tä ja niiden vahvaa sitoutumista tapahtumaan, 
onnistuminen on mahdotonta. Löytyykö seuramme sisältä intoa ja kuntoa 
asian toteuttamiseen muiltakin kuin hallituksen jäseniltä jää nähtäväksi?

Liiton Forumilla on jo nähty sarkastinen idea junioritoiminnan 
lopettamisestakin! Ilolla lienevät rahassa rypevät lapsiperheet myös 
vastaanottaneet omavastuumaksut juniorien edustustehtävien osalta. 
Miksi ihmeessä oma vasikka pitää ojaan sotkea? Jos jotain on 
vähennettävä, niin pistetään sitten lihoiksi veteraanitouhua, etteivät taas 
vie kaikkia mitaleita muiden nenän edestä tuonne Loimaan saviseuduille!
_ _ _

Pelaajia ei edelleenkään ole seuraan ostettu ja rahatkin ovat rimaa hipoen 
riittäneet. Piiri pieni pyörii ja pyörittää siinä sivussa seuraakin. Seuran 
kotisivuilta voi lukea lisää kaudesta. Kaudesta, jonka tuloksena yhä 
useampi seuramme pelaajista nousi palkintopallille ja sitä herkkua piisasi 
lähes viikosta ja kisasta toiseen!

Lopuksi lausun lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille, niin 
pelaajille, talkooväelle, kannustajille kuin vähälukuisille sponsoreillekin. 
Erityiskiitokset myös sille liiton sinnikkäälle porukalle, joka mahdollisti 
Haminan SM-kisojen onnistumisen!

Menestyksestä iloiten muistiin merkitsi

Kari Korkeamäki
skkorkeamaki@elisanet.fi 
045 – 1121 635
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(PS Puuttuvista kisoista, nimistä ja muista kömmähdyksistä voi toki 
valittaa: Valitukset on osoitettava Pohjankorven Räimeen 
pesäpallojoukkueen lukkarille ”Erityisen Pyhien Miesten Päivänä” 
Vorssan torilla heti kirkonmenojen jälkeen! Navigaattoriin osoitteeksi 
”Kultajyvä”).

sama
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