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Kovin oli sateinen ja kylmä kesä, aina Hyvinkäällä pidettyihin SM-

kisoihin asti. SM-kisojen järjestäminen Hyvinkään Kauppatorilla oli 

vuoden päämaali ja kohokohta. Kaupungin ensiarvoisen tärkeällä tuella 

kisakentät vaativalla alustalla saatiin toimimaan ja järjestelyt sujuivat 

mallikelpoisesti. Kansakoulujen takapihoilta on siirrytty keskelle 

modernia kaupunkia! Talkooväkeä tuli seuran omasta väestä, paria ikävää 

poikkeusta lukuun ottamatta, runsaasti myös seuran ulkopuolelta. Kentistä 

pidettiin esimerkillisesti huolta, tulospalvelu pelasi, pelimannit musisoivat 

ja ruokahuolto pelasi. Mikä siinä oli vieraiden nauttia pelaamisesta. 

 

SM-kisojen järjestäminen vei suurimman osan seuraväkemme energiasta. 

Pelillisesti vuosi jäi SM-tasolla vaisuksi. Mitali sentään saatiin ja kolme 

hyvää sijoitusta myös Cup of Hyvinkäässä. Seuran omat kisat ja Hurstin 

heitot jäivät tänä vuonna, osin tarkoituksellisesti, vähälle. 

 

Vaan kansainväliseltä tasolta seuran pelaajille tuli ennen kuulumattoman 

hyvä tulos, niin koti kuin ulkomailtakin. Kansallisellakin tasolla MAP:n 

pelaajia toki löytyi myös voittopallin korkeimmalta askelmalta. 

 

Ja sokerina pohjalla on seuran ykköstiimin nousu yleiseen SM-sarjaan, 

vuosikausien hilkulla olon jälkeen!  

 

MAP Räimeen kisat: 
10.8  Ammuntamestaruus, Uramo, Riihimäki 6 heittäjää 

Homma aloitettiin karsinnalla. Sen paras oli Mika uudella ennätyksellään. 

Finaaliin pääsi neljä parasta.  Mika jatkoi vakuuttavaan voittoon. Kimmo 

ja Pete päätyivät hopealle tasatuloksella kun viitosetkin olivat tasan. 

 

1 Mika Nietula 30 

2 Kimmo Tuovinen 15 

2 Petri Tolonen 15  

4 Jyrki Salo 10  

5 Juha ”Jussi” Nieminen 6   

6 Kari Korkeamäki 5 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Jyrki ampui talvella Pasilan hallin ammuntakisassa seuran uudeksi 

ennätykseksi 36 pistettä. 

  

17.8 Asetuskilpailu, Paloaseman puisto, Riihimäki  5 heittäjää 

Seuran ikiomalla systeemillä taas mentiin. Viisi erilaista tehtävää 6…9 

metrin matkoilta. Pisteitä heitosta tuli 0…4. Vaan taisi tällä kertaa alusta 
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olla liian kova ja kalteva. Ainoan kelvollisen tuloksen heitti Petri ja voitti 

suorastaan ylivoimaisesti. 

1. Petri Tolonen 13   

2. Jarmo ”Jallu” Räty 6    

3. Sirpa Korkeamäki 5   

4. Kimmo Tuovinen 3   

5. Kari Korkeamäki 2   

 

 
Armas ja Tuukka Hursti pelasivat SM-kisoissa yleisen duppelin. 

Peliasuina MAP:n eli Martin Pétanquen paidat menneiltä vuosilta. 

Seuran puheenjohtajana Armas antoi merkittävän panoksen kisojen 

onnistumiselle. 
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Yksittäiset kisat: 
Oli kesä taikka talvi, niin päällekkäisten kisojen pulmaa ei edes yritetä 

ratkaista. Hallipuolella se tietysti rassaa jokaisen järjestäjän rahapussia. 

Koordinointia ei liene näköpiirissä. 

 

4.10.2014 Yleinen duppeli, Loimaa  20 joukkuetta 

Vesikoskitalo avasi taas hallikautensa yleisellä duppelilla. Jyrkillä oli 

laadukas pelikaveri, Arto Stenberg, Loimaan omia edustajia. Tulosta tuli 

ja voittoja ropisi. Vasta finaalissa HBY:n pari Lehtinen-Metsä-Eerola 

osoittautui kovemmaksi. Hieno saalis eli  Hopea 

 Muut seuran edustajat jäivät B-cupissa ilman mainittavaa menestystä. 

   

11.10.2014 Lokaduppeli, Iittala   19 joukkuetta 

Mikko Koskimäki ja Lehtisen Harri selvisivät selkeästi sekä Mika ja 

Kari rimaa hipoen A-cupiin. Mari Hurme ja Kimmo olivat B-cupin 

peränpitäjinä. A-cupissa kannoksi kaskessa osoittautui kaksikko 

Lehtonen-Holopainen, joka välierässä kukisti Mikan ja Karin 11-13 ja 

finaalissa jättivät jälkeensä myös Mikon ja Haten. 

Mikko ja Harri     Hopea 

 Mika ja Kari    A-cupin 4. 

 Mari ja Kimmo    B-cupin 5.-8. 

 

1.11.2014 Pyhäinpäiväkisa sekaduppeli, Loimaa 21 joukkuetta 

Loimaan halli vetää väkeä vuodesta toiseen, vaikka siellä yleensä 

paikalliset tuulettavat voittoja. Mika pelasi Loimaan Sanna Kosken 

kanssa ja venyivät yllätyksellisessä kisassa hienosti A-cupin 5. 

 

1.11.2014 Hpet trippeli, Pasila   17 joukkuetta 

Karilla oli tuoreet pelikaverit, Jarkko Pahkala ja Arto Rantakaulio, ja 

haastava kisa edessä. Sirpa pelasi Laineen Mirjan ja Pankkosen Sakarin 

kanssa. Neljä kierrosta swissiä ja vain neljä pääsi jatkoon. Hyvä meininki, 

pisti homman veitsen terälle heti kättelyssä. Uudet kalkkikivikentät olivat 

valoisat, mutta pölyiset. Karin porukalle tuli kolme voittoa ja niukka 9-10 

tappio Viron miehille. Se riitti swissin kolmossijaan. Välierän 

ratkaisuhetkellä, koko joukkueen ammunnalla, neljä pistettä, vaan viides 

jäi hieman vajaaksi. Siitä siunaantui sitten pisteen tappio. Pronssipelissä 

taas Viron miehet tien tukkeena, 9-9 ja sitten meiltä yksi luokaton kierros 

hienon kisapäivän päätteeksi ja lopputulemana A-cupin 4. 

 

8.11.2014 Marrastrippeli, Iittala   16 heittäjää 

Mikko oli saanut tiimiinsä Piiparisen ja Lehdon Helsingistä ja kovaa 

tulosta tuli odotetusti. Voittoon ei ihan ylletty. Siitä piti Lindmanin 

joukkue huolen. Mikalla kavereina Pahkala ja Rantakaulio KOK:sta. 
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Alavireisempi päivä päättyi A-cupissa pariin häviöön.  Kimmo, Mari ja 

Kunu Wallin vajosivat B-cupin puolelle. 

Mikko, Pauli ja Mikko L   Hopea 

Mika, Jarkko ja Arto    A-cupin 7.-8. 

Kimmo, Mari ja Kunu   B-cupin 3. 

 

22.11.2014 Yleinen sekatrippeli, Hämeenlinna 12 joukkuetta 

Jyrkillä oli tutut kaverit, Pasanen ja Punta eli kolme kovaa ampujaa. 

Noilla taidoilla tuli swissin kärkitila. Vaan puolivälierän kirous iski, oman 

seuran väki, Sirpa-Kari-Mika, löylyttivät taululle lukemat 13-6. 

Kolmikko otti kisan aluksi Loimaan kolmikolta, Uusitalo-Stenberg-

Lindman, selkäänsä puhtaalla nollapelillä. Vaan finaalissa kohdattiin 

uudelleen. Alkukangertelun jälkeen otettiin hyvä takaa-ajo. Se päättyi  

7-13. Kari ampui pari isoa reikää, oli paikat 5+3 pisteeseen… 

Kentät oli pinnaltaan uudistettu, tuntuivat selkeästi edeltäjiään 

helpommilta. 

Sirpa, Kari ja Mika,     Hopea 

Jyrki, Antti ja Ville    A-cupin 7. 

 

13.12.2014 25-v Juhlakisa sekatrippeli, Loimaa 20 joukkuetta 

Ei saanut Loimaan juhlahumu meidän väkeämme liikkeelle. Jyrki pelasi 

Flink-Soinin ja Vaaralan kanssa. B-cupissa peli rullasi ja lopuksi voitto 

Tyrvääläisistä ja sillä tuli   B-cupin 1. 

 

20.12.2014 Duppeli, Hämeenlinna 19 joukkuetta 

Mika ja Kari aloittavat yleensä nihkeästi, turpiin tuli taas avauksessa. 

Sitten tahti muuttui täysin ja kolmella isonumeroisella voitolla swissin 

kärki. Jyrkin parina oli Kosken Sanna Loimaalta ja komeasti myös A-

cupiin. Välierässä kisattiin keskenään, Mika ja Kari 13-5 tuloksella 

finaaliin ja J & S pronssipeliin. Molemmat porukat olivat mitalipelissään 

ottavana osapuolena. Lindmanin ja Simon-Bellamyn vetäessä pisimmän 

korren loppuottelussa ja taas 7-13 pistein.   

Mika ja Kari    Hopea 
Jyrki ja Sanna    A-cupin 4. 

 

6.1. Loppiaiskisa, sekaduppeli, Loimaa 20 joukkuetta 

Meiltä mukana Mika parinaan Sanna Koski. Isännät veivät tylysti kaikki 

palkintosijat. Mika ja Sanna hyvällä pelillä A-cupiin ja siinäkin vain yksi 

häviö, vaan väärään saumaan, joten sijoitus oli A-cupin 5. 

 

17.1 Tammiduppeli, Iittala   20 joukkuetta 

Ja taas oli maksimimäärä joukkueita Iskuareenalla. On kyllä todella 

pidetty pelihalli. Täällä menestymään tottunut Mikko oli saanut parikseen 
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edellisvuoden Suomen mestareista Jouni Sinkkosen. Voi sanoa naisten 

ahdistelleen kun veivät himmeimmät mitalit, vaan miehistä kunniaa 

puolustaen Mikko ja Jouni noukkivat  Kultaa 

  

  
Lucky Stone-duppeli jossa Mikalla ja Karilla oli yhtä pikkupistettä vaille 

täydellinen päivä. Suomessa harvinainen suora cup järkytti monia 

nimimiehiä kun löysiä ei voinut antaa missään välissä. 

 

24.1 Synttäritrippeli, Hämeenlinna  12 joukkuetta 

Mikko, Kari ja Mika iskivät puolestaan väärään saumaan kohdatessaan 

kisan voittaneet loimaalaiset puolivälierässä. Niin siinä alkusarjassa 
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piestyjä ja voitettuja joukkueita pyyhälsi ohi. Vaan seuraltamme oli kyllä 

komea rivistö pelaajia kisaamassa. 

Kunu sekä Valto ja Veikko Linnasta  Pronssi 

Jallu sekä Jake Linnasta ja Mikko KIS:sta   A-cupin 4. 

Mikko, Kari ja Mika    A-cupin 5. 

Pekka Kaihevaara, Raimo ”Raikka” Monto sekä Urpo Linnasta 

     A-cupin 7. 

Sirpa sekä Mirja ja Eija Bitankista  10. 

Tiia Salo, Jyrki sekä Marko KAU:sta  11. 

 

7.2 Finnish Masters, Helsinki  16 joukkuetta 

Joukkuemäärä jämpti, joten kolme kierrosta swissiä ja kahdella voitolla 

jatkoon. Mika ja Jyrki harjoittelevat talvella paljon Pasilan hallilla eli 

eräänlainen kotikenttäetu. Mikan joukkueessa tulevat maajoukkuemiehet 

Marko Aalto ja Thomas Foussier. Jyrkillä vastaavasti nuorta intoa, Antti 

Pasanen, ja vankkaa kokemusta, Henri Palmqvist. 

Mikan porukka voitti taistellen Lindmanin, mutta Jyrkin sakki sai 

selkäänsä Kamppurilta. Seuraavaksi Jyrkin voittojen tiellä häviön koki 

Heinonen, Mikalle pakkasen toi Paakkasen porukka. Kaikki viimeisen 

kortin varaan. Mika ja miehet voittivat reilusti Pahkalan joukkueen, vaan 

Jyrki ja kumppanit hävisivät harmittavan niukasti Sirolle ja katkerasti 

ensimmäisen putoajan paikka. 

Mikan kolmikko päihitti puolivälierässä Ylösen joukkueen 13-4, mutta 

välierässä puhti ei enää riittänyt eteenpäin. Mastersin voittanut 

Kamppurin joukkue oli varsin näyttävästi parempi pistein 5-13. Mikalle 

kuitenkin MAP:n kaikkien aikojen paras Masters-sijoitus. 

Mika, Marko ja Thomas   3.-4. 

Jyrki, Antti ja Henri    9.  

 

10.2 Yleinen duppeli, Sastamala  14 joukkuetta 

Raikka ja Kunu    6. 

 

14.2 Ystävänpäivän sekaduppeli, Iittala 20 joukkuetta 

Täysi tupa väkeä, tosin meiltä päin olivat vain Salot mukana. A-cupiin ei 

ollut asiaa, mutta B-cupissa tuli hienosti puhdas voittoputki.  

Jyrki ja Tiia   B-cupin kulta 

 

21.2 Helmitrippeli, Iittala   12 joukkuetta 

12 joukkuetta 12 eri seurasta! Jyrki jaksoi talvella koluta kisoja. Nyt 

tasokkaat kaverit, Lindmanin Seppo ja Punnan Ville eli ammuntavoimaa 

takana parin Suomen mestarin verran. Pysäyttäjä tuli vasta välierässä ja 

voiton korjasi Suomen 2015 miesten maajoukkue. Kun välierää oli pelattu 

ensimmäinen tunti, niin tilanne oli 4-4! Sen jälkeen Aallon Marko tappoi 
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6…7 snadia ja Jyrkin joukkueen hallinta haihtui ja lopussa ammuntakin 

ontui. Harvinainen peli! 

Jyrki, Seppo ja Ville    Pronssi 

 

28.2 TUL:n hallitrippeli, Iittala  16 joukkuetta 

TUL:n ensimmäinen, mutta epävirallinen, hallimestaruus oli meiltä saanut 

mukaan Jyrkin KAU:n paidassa. Kavereina Pasasen Antti ja Taipalveden 

Marko. Aivan puhdasta pelipäivää ei ollut tuloksena, mutta parin 

ennakkosuosikkien joukkueiden jälkeen mitalit kaulaan. 

Jyrki, Antti ja Marko    Pronssi 

  

1.3 Laskiaissingeli, Iittala   24 heittäjää 

Pari säännöllistä Iskuaseman kävijää oli edustamassa MAP Räimettä. 

Mikko on singelin salaisuudet hallitseva edustajamme ja taas kerran 

palkinnon arvoisesti. Kimmolla tuliaisina samanvärinen mitali pykälän 

alemmalta tasolta.. 

Mikko     Pronssi 
Kimmo     B-cupin 3. 

   

21.3 Yleinen trippeli, Iittala  15 joukkuetta 

Mika ja Jyrki sekä Punnan Ville pistivät tuulemaan heti alusta pitäen ja 

vauhti kesti finaaliin asti. Loppuottelussa KOP:n ja KIS:n konkarit 

yllättivät nuoremmat edustajamme tylysti. Iskuaseman kentät tekivät taas 

kerran tepposet. Pirtinahon Heikki teki paluun kilpakentille Karin Ja 

Jallun ampujana. Alkusarja meni fifty/fifty, mutta B-sarjassa veteraanien 

rutiinille ei löytynyt pysäyttäjää eli tämä finaali tuli kotiin. 

Mika, Jyrki ja Ville    Hopea 

 Kari, Jallu ja Heikki    B-cupin kulta 

 

29.3 Junnukisat, Loimaa   17 joukkuetta 

Paljon oli kokoontunut nuorta väkeä Loimaalle. Kisat pelattiin 

ikäluokittain kolmessa eri sarjassa. Neea Salo pelasi vanhempien 

junnujen sarjassa yhdessä Ossin ja Martan kanssa. Aika paljon antoivat 

tasoitusta kun mukana oli duppelijoukkueitakin. Saaliina oli, sarjan 

parhaana trippeliporukkana, mieltä ylentävästi  Pronssi 

 

3.4 Sekatrippeli, Loimaa   18 joukkuetta 

Tätä varsin uutta pelimuotoa oli Loimaalle kokoontunut pelaamaan 

komea joukko joukkueita. Meiltä taas kerran mukana Jyrki yhdessä 

Vaaralan ja Foussierin kanssa. Oli ainoa Loimaan ulkopuolinen porukka 

kisan kärjessä. Hyvällä pelillä venyttiin ihan finaaliin asti. Seija, Seppo ja 

Arto eivät olleet yllätysvoittajia. 

Jyrki, Seija ja Thomas    Hopea 
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4.4 Huhtiduppeli, Iittala   19 joukkuetta 

Iittalan halli vetää vielä hallikauden lopussakin joukkueita, järjestelyt ovat 

viimeisen päälle ja joukkueiden taso on aina kova. Mikko oli Mikan 

kanssa vallan hurjassa iskussa. Herkät vierintäkentät sopivat Mikon 

asetuksiin ja Mika on ollut kovassa ammuntavireessä. Finaalissa 

voittamaan kykenevät Lindman ja Vuorinen menivät 5-0 johtoon, vaan 

meidän sankarit ottivat piste kerrallaan kiinni, menivät ohi ja voittoon. 

Mikko ja Mika    KULTA 

Mari ja Kimmo     B-cupin 6. 

 

5.4 Trullitrippeli, Turku   16 joukkuetta 

Perinteinen turkulaisten koitos oli houkutellut  Mikan mukaan yhdessä 

Makon ja Jaksun kanssa. Loimaan tutut hirmut veivät voiton meidän 

miesten mahtipelin hyytyessä parissa viime pelissä. Jyrkin joukkue myös 

mukana A-cupissa, mitalihaaveet katosivat puolivälierässä.  

Mika ja Markot    A-cupin 4. 

 Jyrki & Co    A-cupin 5.-8. 
 

25.4. Sekakvartettikisa, Loimaa  16 joukkuetta 

Ravantin Epon säännöillä mentiin: Joukkueessa kaksi naista ja pari 

miestä. Joukkueella on yhteensä kahdeksan kuulaa ja maksimi kahdeksan 

pistettä kierroksella. Sirpa ja Kari tukenaan Seija ja Seppo aloittivat 

yllätystappiolla, perään kaksi seuraavaa joukkuetta puhtaasti nollille. 

Puolivälierässä harmittava aikahäviö 9-10 Epon joukkueelle ja sen 

jälkeen taas parilla voitolla   A-cupin 5. 

  

3.5 IV-UD-TUL 2015, Karkkila  15 joukkuetta 

TUL:n jäsenyyden omaavista pelaajistamme paikalla olivat Kari ja Jallu 

sekä Jyrki (Markon parina). Swississä toverillisesti molemmat joukkueet 

kärjessä. Kari ja Jallu menivät puhtaalla pelillä suoraan välieriin ja Jyrki 

ja Marko pelaamalla. Välierässä Karille ja Jallulle yllätystappio 12 - 13 

Autio – Lingman-kaksikolle. Jyrki ja Marko voitolla finaaliin ja siinä  

13 – 8 voitto. Pronssipelistä homma kotiin 13 – 4. 

Jyrki ja Marko    Kulta 

Kari ja Jallu    Pronssi 
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Karkkilasta haettiin meidän miehille puolet mitaleista. TUL:n kilpailuista 

menestystä tuli myös hallikaudella ja loppukesästä, enimmälti mitalisade 

kasaantui Jyrkille. 

 

14.5 26. Boule Baltique duppeli, Helsinki 24 joukkuetta 

Mikko ja Mika olivat meiltä matkassa. Ei aivan edellisvuosien veroista 

menoa tällä erää. Kuuden joukkueen alkusarjassa oli jääminen puoliväliin 

ja matka kohti ”Pintamutacupia”. Siinä tuli muutaman voittopelin jälkeen 

tappio Nassun pojille ja kokonaissijoitus  10. 

 

16.5 Tampere-turnaus   20 joukkuetta 

Kansainvälistä väriä kisaan toivat taas saksalaiset ja luxemburgilaiset 

pelaajat. Meiltä taas vain Jyrki uskaltautui tuimaan taistoon. Kavereina 

olivat Riemukaaren Mikko Lehti ja Jari Eronen eli hallitseva 

mestarijoukkue taas kasassa. Täysin hiekaton rullauskenttä, jossa kuulaa 

piti pudottaa varpaille. Eipä tuo tahtia haitannut, kaksi ensimmäistä peliä 

ja molemmat vastustajat jäivät pisteittä. Eivät KVP:een joukkueetkaan 

pystyneet miehiämme pysäyttämään välierässä saati finaalissakaan. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Oli ilmeisesti Tampere-turnauksen historian ensimmäinen voiton uusinta 

eli palkintona    KULTA 

 

24.5 Avoin Iskun mestaruussingeli, Iittala 16 heittäjää 

Kimmo kehittyi kauden aikana isoin harppauksin, kiitos aktiivisen 

harjoittelun. Rohkeasti hän oli mukana isäntien ja tamperelaisten 

dominoimassa kisassa ja kärjen tuntumassa  A-cupin 5.  
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31.5 Karkkilan avoin duppelimestaruus 13 joukkuetta 

Kari ja Jallu sekä Jyrki Taipalveden Markon kaverina. Swissistä tietysti 

selvittiin jatkoon. Puolivälierässä Kari ja Jallu jäivät Paulan ja Erkin 

jalkoihin 10 – 13. Jyrki ja Marko hävisivät samoin lukemin välierän, 

mutta palasivat voittokantaan pronssipelissä ja taas samoilla numeroilla. 

Jyrki ja Marko    Pronssi 

Kari ja Jallu    5. – 7. 

 

13.6 Katri Vala duppeli, Helsinki  27 joukkuetta 

Jyrki Kamppurin Stiinan kanssa pelasivat kohtuullisesti aurinkoisessa 

säässä, vaan sijoitus ei nyt ollut viime vuoden vertainen. 

 

13.6 Keskiyön Petanque, Valkeakoski  9 joukkuetta 

 Kimmo oli Linnalaisten kanssa yön yli kisassa A-cupin 6. 

 

14.6 Kesäduppeli, Kouvola   8 joukkuetta 

Sirpa ja Kari lähtivät tutustumaan uuden seuran, Kouvolan 

urheilupetanquen, uusiin kenttiin. Pohjana on asfaltti ja samalla 

katsastettiin sen soveltuvuutta pelialustaksi. Vesisateesta huolimatta toimi 

erinomaisen hyvin. Sirpa asetti mallikkaasti ja ammuntakin oli 

kohtuullista alkukangertelun jälkeen. Alkusarjasta tuli pari voittoa, 

cupissa saman verran häviöitä, pronssipeli 12 – 13 ja sijoitus A-cupin 4.  

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Ei ehditty edes reissusta kotiin kun tulokset olivat jo Liiton forumilla kello 

16.12. eli Rantakaulion Arto hallitsee tiedottamisen! 

 

18.6 Mittumaari-kisa, Loimaa  16 joukkuetta 

Keskikesän juhlan kunniaksi pelattiin yli puolen yön ja täydellä 

miehityksellä. Sirpa ja Kari olivat kolmella voitolla ja yhtä usealla 

häviöllä lopulta     A-cupin 7. 

 

12.7 Mansikkapaikka-sekaduppeli, Valkeakoski 20 joukkuetta 

Parin perheen voimalla rynnättiin KOP:n kisoihin, vaan isommin ei 

juhlimaan päästy. Tiia ja Jyrki sekä Sirpa ja Kari, molemmat joukkueet 

olivat B-cupin peräpäässä. Karita Salo sen sijaan pääsi nostamaan 

itsetuntoa C-cupin voitolla yhdessä Erosen Jarin kanssa. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

Harjoitukset pidettiin paloaseman puistossa 20.7. ”Grandé Fanny”. 

Hävittiin Raunon kanssa Jussille ja Mikolle 31 pistettä yhteen putkeen 
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(0-13; 0-13; 0-5). Ensimmäisessä pelissä ammunnoistani ¾ eli 75 % 

kontrasi ammutun kuulan meidän parhaaseen kuulaan. Väkisinkin tulivat 

epäkristilliset sanavalinnat kielen päähän. 

 

25.7 Duppelikisa, Nauvo   21 joukkuetta 

Länsi-Suomen huippuja oli kokoontunut perinteiseen kahden päivän 

kisailuun Nauvossa. MAP:n osalta taisi olla ensivierailu näille seuduille. 

Kimmo ja Jussi runsaslukuisessa kisassa, ei aivan terävimmässä kärjessä, 

kuitenkin kovan kamppailun avittamana  B-cupin 1.  

 

26.7 Singelikisa, Nauvo   9 heittäjää 

Sunnuntaina viimeiset mohikaanit kohtasivat vielä mies miestä vastaan. 

Loimaalle se meni tämänkin kisan voitto, meidän miehet mukavilla 

sijoituksilla hekin. Kimmo oli neljäs ja Jussi viides. 

 

 
Seura-SM pelattiin Järvenpäässä todella koleassa säässä. Kylmä kevät ja 

alkukesä latistivat peli-iloa varmaankin joka puolella arktista 

kotimaatamme. Hilkulla oli taas kerran, ettei mitalijahdissa vihdoinkin 

olisi onnistuttu. 

  
15.8 TUL:n mestaruuskisat, Jyväskylä 42 joukkuetta 

Jokioisten Koetus, Sirpa ja Kari, Pekka (ja Raikka) Linnan edustajana 

sekä Jyrki KAU:n paidassa Taipalveden Markon kanssa. TUL:n 

duppelimestaruus oli taas kesän suurimpia petankkitapahtumia. Kosusen 

Veikon johdolla oli Jyväskylän Valo järjestänyt erinomaiset ja aurinkoiset 

puitteet kisatapahtumalle. Oikein olivat pelattavat kentät ja hyvät 

oheispalvelut. 
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Lohkovaiheesta kaikki pelaajamme menivät 16 A-cupin joukkoon. 

Koetukselle vauhdikkaat voitot alkusarjassa tiesivät ”kepeää” kolmen 

tunnin taukoa. Muilla oli totisempaa vääntöä jatkopaikasta. Pekan tie 

karahti ensimmäiseen cup-kierrokseen. Koetus passitti loput ex-

MAP:laiset samaan joukkoon. 

 

Puolivälierässä lento loppui 6-13 häviöön kisan voittajille. Loppupelit 

tulivat puhtaasti kotiin. Hyvä päivä, vain yhtä puuttui täydellisestä 

sarjasta. Eräänlainen ”unelmafinaali”, jossa Jyrki ja Marko kohtasivat 

jälkimmäisen velipojan Petrin ja Pasasen Antin. Siinä sitä väännettiin veli 

veljeä vastaan, pitkään ja hartaasti, nuoremman porukan korjatessa 

mestaruuden 13 - 11 lukemin. Jyrkille ja Markolle toistamiseen TUL:n 

hopeamitalit.  

Jyrki ja Marko    Hopea 

Sirpa ja Kari    5. 

Pekka ja Raikka    16. 

 

15.8 Hirviheitot, Loimaa   12 joukkuetta 

Perinteinen ja haastava kisa on valitettavasti osunut useasti päällekkäin 

ison kisan kanssa. Heikillä on meidän parhaat meriitit tästä kisasta. Nyt 

hän oli mukana vanhan joukkuetoverinsa Pekka Kokkosen kanssa ja 

kohtuullisella pelillä tuli taas kerran yksi cup-voitto B-cupin 1. 

 

16.8 Eloduppeli, Kouvola   12 joukkuetta 

Kouvola on tehnyt paluun petankkimaailman kärkitoimijoiden joukkoon. 

Täytyy ilolla tervehtiä henkilöitä, jotka jaksavat luoda uusia kuvioita 

pelimaailmaamme. Jussi ja Kimmo olivat taas tiiminä liikkeellä ja tie vei 

aina A-cupiin saakka    A-cupin 8. 

Uransa ensimmäisen kisan taisi pelata Antti Rajamäki yhdessä veljensä 

kanssa. Antti on usein nähty vieras myös MAP:n harjoituksissa. 

  

29.8 II VK-Pelti Cup, Karkkila  16 joukkuetta 

Kimmo (Raikka) ja Jyrki (Marko) edustivat kisasivun mukaan ”Martin 

palloa”. ”Uuden” seuran miehet eivät kivikovia vastustajia kavahtaneet.  

Neljä kierrosta swissiä ja hoidettiin paikat Cupiin. Puolivälierässä pari 

Karkkilan joukkuetta siirrettiin sivuun suurin numeroin. Välierässä 

Kimmon joukkue kaatoi ennakkosuosikit, Ylönen – Uschanov, hurjan 

kamppailun jälkeen 13 - 12. Jyrkin tiimillä tie vei pronssipeliin. Finaalissa 

Kimmo ja Raikka (LIN) näyttivät pelin mallia, 13-9, lopuille Linnan 

edustajille. Jyrki ja Marko korjasivat pronssit kaulaan, vieläpä selkein 

numeroin 13-3. 

Kimmo ja Raikka    Kulta 

Jyrki ja Marko    Pronssi 
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30.8 Riemukaariduppeli, Kärkölä  10 joukkuetta 

joku vuosi toistuu sama loppukesän ilmiö, kisoja on päällekkäin joka 

kylässä viikonloput läpeensä. Tästä kärsivät sitten kaikki pieninä 

joukkuemäärinä. Pekka oli meitä edustamassa, parinaan Linnan Raikka. 

Varsin kohtuullinen pelipäivä siivitti heidät sijalle A-cupin 5. 

 

5.9 Hallin avajaiskisa, Kouvola  10 joukkuetta 

Aikaisin alkaa hallitouhut nykyään eli keskellä kesää. Uusi debytantti taas 

Kouvolassa, Markku Hurri. Ja tulos oli todella hyvä, edelle meni vain 

kolme tekijämiesten porukkaa. Pitkäaikainen vakiopari Pekka ja Raikka 

hoitelivat alemman cupin kotiin. 

Markku ja Kunu    A-cupin 4. 

Pekka ja Raikka    B-cupin 1. 

 

12.9 Karkkilan III sekaduppeli-turnaus 14 joukkuetta 

Isä - tytär – yhdistelmä oli valttia tässä varsin laajalta alueelta joukkueita 

keränneessä kisassa. Ja tasossa löytyi, runsaasti SM-mitalistejakin 

mukana. Jyrki ja Tiia vetivät neljä kierrosta swissiä puhtaalla pelillä. 

Sama meininki jatkui cupissa, jossa vain välierässä Karkkilan Raili ja 

Reijo pystyivät haastamaan. Finaali hoidettiin kotiin näytöstyyliin 13-1. 

Jyrki ja Tiia    KULTA 

 

20.9 XXV Järvenpääduppeli  10 joukkuetta 

Kimmo heitti Monton Raimon kanssa vaihtelevalla menestyksellä ja 

vaihtelevassa syyssäässä. Pienenä lohtuna tuli  B-cupin 1. 

 

26.9 Syysduppeli, Iittala   19 joukkuetta 

Uuden hallikauden ensimmäinen mitalisuma haettiin Iskuaseman 

yllätyksellisiltä kentiltä. Mikko on aina ollut näillä kentillä kuin 

kotonaan, niin nytkin. Erppa Erosen kaverina parempansa löysivät vasta 

finaaleissa. Jakonen ja Lindman olivat liian kova kanto kaskessa. MAP 

Räimeen hienon menestyksen täydensi Jyrki, Arto Stenbergin kanssa 

välierässä tuli tappio joka pronssipelissä kuitattiin voitolla KIS:n Sirénistä 

ja Sinkkosesta. 

Mikko ja Jari    Hopea 

Jyrki ja Arto    Pronssi  

 

Veteraanikisoja: 

Veteraanikisojen työn sankari hallikautena oli Pekka, joka kiersi kisan 

toisensa jälkeen. Muut vetivät uunin pankolla lonkkaa tai parantelivat 

kipeytyneitä paikkojaan. 
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16.10.2014 Veteraanien avoin hallisarja, Turku 19 joukkuetta 

Pekan parina oli Allan Degerstedt KAU:sta ja hyvin yhteistyö lähtikin 

käyntiin, sijoituksen ollessa   A-cupin 5. 

 

4.11.2014 Veteraaniduppeli, Eura  12 joukkuetta 

Pekan parina oli nyt tutumpi mies eli Raikka ja joukkueen tasainen 

tekeminen jatkui taas kerran   A-cupin 5. 

 

13.11.2014 Veteraaniduppeli, Pori  15 joukkuetta 

Pekka vaihteeksi Allanin kanssa ja nyt oli vaisumpi päivä 10. 

 

22.11.2014 Veteraaniduppeli, Loimaa  18 joukkuetta 

Pekka & Raikka pelasivat hienon päivän. Loimaan kenttä tuntuu istuvan 

pelityyliin. Pari viimeistä peliä käytiin jo mitaleista, vaan aivan 

palkintopallille eivät taidot nyt riittäneet  A-cupin 4. 

 

  
Finnish Veteransin joukkueet yhteiskuvassa Loimaan hallilla. Isäntien 

juhlaa oli koitos tällä erää. Meiltäkin mukana hienosti viisi heittäjää. 

 

29.11.2014 IV Finnish Veterans, Loimaa  16 joukkuetta 

Kauden aikaisemmilla meriiteillä valittujen kapteenien joukossa oli taas 

Kari, joka tavoilleen uskollisena ja kisan hengen mukaisesti otti 

joukkueeseensa seuran ulkopuoliset heittäjät. Harry Uschanov KIS, 

Suomen huippuja yleispelaajana sekä erinomaisena joukkuehengen 

luojana sekä ampujaksi Pertti Rinkkala, viileän analyyttinen ammunnan 

yleisen sarjan Suomen mestari takavuosilta. Puhtaasti MAP:n värejä 
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puolustivat Sirpa, Pekka ja Raikka. Kunu pelasi KIS:n Sinkkosen ja 

Sirenin kanssa eli pelikavereina veteraanien duppelin Suomen mestarit. 

 

Jos oli aiemmin meille vahvana tukena Hämeenlinnan kiharaiset kentät, 

niin nyt oli siirrytty Loimaan savimaiden erikoisuuksien pariin ja 

ennakkosuosikkien viitta oli isännillä. 

 

Swiss 1: Kunun joukkue voitti turkulaiset 13-6 ja Karin porukka, pitkän 

kaavan mukaan, euralaiset 10-6. Vaan MAP-kolmikko hävisi savolaisille 

6-13. 

 

Swiss 2: Sirpan joukkue vuorostaan voittojen tiellä, KOP nurin 13-9.  

Porin miehet pöllyttivät Karin tiimiä 13-3 ja Porin naiset nuijivat Kunun 

ja kumppanit 13-0. 

 

Swiss 3: Selvä peli, vain voitolla pääsee jatkoon. Karin joukkue otti 

rutiinilla UTU:n päänahan 13-4. Sirpan sakki hävisi euralaisille 11 - 13 ja 

Kunun joukkueelle katkera 12 - 13 häviö Turun ykköselle, ylivarovaisuus 

kostautui lopussa. 

 

Puolivälierässä Pauli ja paikalliset naiset lähestulkoon nöyryyttivät Karin 

joukkueen ulos kisasta 13-3 pisteillä. Näin edellisvuoden 

voittajakolmikosta kisaa jatkoi enää yksi mies. Paulin lisäksi finaalissa 

olikin sitten viisi loimaalaista. 

 

11.12.2014 Veteraanien avoin hallisarja, Loimaa 13 joukkuetta 

Pekan parina oli Allan KAU:sta ja tulos tutusti 10. 

 

3.1 Veteraanitrippeli, Iittala  16 joukkuetta 

Hivenen eri koostumus tässä kisassa: Sirpa, Kari ja Raikka. Alkusarja 

selvitettiin kyllä kunnialla, mutta A-cupissa pari tappiota ja A-cupin 7.-8. 

 

8.1 Veteraanien avoin hallisarja, Eura 16 joukkuetta 

Pekan ja Allanin puhti oli poissa ja vaisusti  13. 

 

15.1 Veteraanien +65 avoin hallisarja, Loimaa 15 joukkuetta 

Pekka ja Raikka olivat taas vauhdissa Loimaan hallin hiekoilla. Mikään 

ei tuntunut miehiä pysäyttävän ja vasta finaalissa löysivät parempansa. 

Voitto meni Turkuun tiimille Kupila ja Lehtonen. 

Pekka ja Raikka    Hopea 
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9.4 Veteraanitrippeli, Hämeenlinna  20 joukkuetta 

Kyllä vaan Hämeen sydämeenkin saadaan täysi tuvallinen pelaajia 

innokkaiden vetäjien toimesta. Jallu turnasi Uschanovin Harryn kanssa ja 

Pekka Raikan asettajana. Molemmat porukat tyylillä A-cupiin, jossa 

aiemmat pelisuoritukset pistivät joukkueet vastakkain. Jallu ja Harry 

jatkoon tylyllä 13-0 voitolla. Vauhti pysyi kovana koko päivän ja vasta 

finaalissa tuli herpaantumisen merkkejä. Kokenut pari Hirvonen ja 

Stenberg voittivat 4-13. 

Jallu ja Harry    Hopea 

Pekka ja Raikka    A-cupin 5.-8. 

 

 Sarjat: 

Hämeenlinnan petankkiliiga 

 

Hämeenlinnan liiga oli nyt muutettu kymmenen joukkueen (sekä A- että 

B-sarjassa) kolminkertaiseksi sarjaksi. Joka illalle tuli näin mukavasti 

kolme peliä. 

 

kevät A-sarja: 

 MAP Räime II 13 voittoa 15:sta Sirpa, Mika, Kari ja Jallu 1. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

9.6. Räime II – Hemulit, Mika ampui 12 kertaa, niistä oli 11 karoja eli 

92 %. Ja lopputulos oli tylysti 13 – 0. 

 

Dynamo 8 voittoa 15:sta Kimmo, Jussi, Ismo Voutilainen, Raikka ja 

Kunu      4. 

  

B-sarja: 

Tiradores 10 voittoa 15:sta Eero ja Leena Lalu, Aki Kiviniemi, Reijo 

Nikkanen, Susanna Hämäläinen ja Taneli Pitkämäki   3.

     

Kauden petankkiliigaan lähdettiin kohtuullisen tutuilla kokoonpanoilla. 

MAP Räime II oli taas kerran kärkisijalla jo kevään pelien perusteella. 

Asetus- ja ammuntavoimaa löytyy rutkasti rutinoituneilta heittäjiltä. 

 

Dynamo pelasi, ehkä odotetusti, ailahtelevasti ja omalla tyylillään omaten 

hyvät asetelmat syyskierrokselle. 

 

B-sarjassa Tiradoreksen laaja materiaali, alkukangertelun jälkeen, siivitti 

sen kolmannelle tilalle. 
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syksy A-sarja: 

MAP Räime II 24 voittoa 27:sta Sirpa, Mika, Kari ja Jallu 1. 

Dynamo 13 voittoa 27:sta Kimmo, Jussi, Ismo Voutilainen, Raikka ja 

Kunu      7. 

 

B-sarja: 

Tiradores 16 voittoa 27:sta Eero, Leena, Aki, Reijo, Markku Valve ja 

Mikko      3. 
 

Koko kauden II-joukkue pelasi taas jatkuvalla vaihtoruletilla. Otimme 

aina tuoretta heittovoimaa seuraavaan matsiin. Vaan ampujaa ei 

vaihdettu, Mika jatkoi murhaavaa tulitusta koko syyskaudenkin. 

Tuloksena oli runkosarjan voitto.  

Dynamo sen sijaan onnistui pudottautumaan ulos finaaleista. 

Itsepäisyys kostautui. 

Tiradores piti tasonsa syksylläkin ja pääsi helposti mukaan finaaleihin. 

     

31.8 Finaalit 

 A-sarja   
MAP Räime II Sirpa, Mika, Jallu ja Kari  Pronssi 

 

B-sarja 

Tiradores  Mikko, Aki ja Reijo   Kulta  

 

Nämä finaalit ovat kinkkinen juttu, kun alkusarjan sijat 3.-6. aloittavat 

tahkoamisen jo ennen kärkijoukkueita ja voittajat saavat välieriin pelejä 

alle. Tällä kertaa tuo systeemi iski katalasti, takki auki lähteneeseen, 

Räime II:seen. Kapteenina valitsin vielä onnettoman aloituskolmikon. 

Hemuleita vastaan ensin puhdas ”Fanny” ja seuraavassa hyvä taisto 

hyytyi pariin rajuun ukkoskuuroon. Tahmeasti esiintynyt joukkueemme 

pesi kasvojaan, taas ukkossateessa, kurittamalla runkosarjan kakkosta, 

Guzmaniaa, pronssipelissä 13-8.   

 

B-sarjan finaaleissa Tiradores teki täyden päivätyön. Puolivälierässä 

hoitui No Name vielä kepeästi 2-0, vaan välierässä pelattiin koko rahan 

edestä. OHO otti toisen pelin ja vasta hurjan heilumisen jälkeen se 

nujertui 2-1. Ei tullut finaaleistakaan mitään ilmaiseksi. Runkosarjan 

voittanut Äijät oli ennakkosuosikki, vaan ei yhdellä ampujalla pärjännyt 

taitavaa asetusporukkaamme vastaan, johon Mikko toi kaivattua 

ammuntatarkkuuttakin. Pelit 13 - 11 ja 13 - 12 ja B-sarjan voitto taas 

Riihimäen suuntaan. 
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Tässä yhteydessä on taas syytä kiittää järjestäjiä. Nyt jatkettiin 

onnistuneesti kolmen peli-illan systeemillä. Joukkuemäärä oli juuri 

riittävä ja tunnelma oli läpi kesän erinomainen. Kovasti järjestelyissäkin 

touhuava Lehtisen suku vei kiertopalkinnonkin kotiin. 

  

Ystävyysottelut ja kutsukilpailut: 
   

15.2 Linnan Petanquistit - MAP Räime  
Perinteinen seuraottelu ei oikein tainnut sujua sopuisasti. Ainakaan 

tiedotus asiasta ja ottelusta ei sujunut ollenkaan. Tuloksista saati 

voittajasta ei verbaalinikkarillamme ole tietoa! 

 

1.8 Kiertopalkinto pysyy MAP Räimeellä 9 joukkuetta 

23. Riihimäki – Karkkila-ottelu oli harvinaisen tasainen ja loppuun asti 

jännittävä koitos. Seuraottelu pelattiin ensimmäisen kerran Karkkilan 

uusilla petankkikentillä. Kentissä on sopivasti vaihtelevuutta ja järjestelyt 

taas kerran ykkösluokkaa. SM-talkoolaisten edellisen illan saunominen 

oli hivenen verottanut meiltä porukkaa, vaan neljä duppelitiimiä marssi 

kentälle. Karkkilalla oli viisi joukkuetta, tosin annettiin tasoitusta Jyrkin 

pelatessa kotijoukkueessa (pelkkiä voittoja!). 

 

 
Karkkilan uudella petankkiareenalla on upeat puitteet pelata ja 

kentissäkin on riittävästi haastetta. Kiertopalkintoa ei vieläkään suostuttu 

luovuttamaan Karkkilalle, tosin hilkulla tuo homma oli. 
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Tilanne kierroksittain oli 2 – 2, 2 – 2, 1 – 3, 3 – 1, 2 – 2 eli viiden 

pelikierroksen myötä tasalukemat 10 – 10. Jo alussa oli sovittu, ettei 

pikkupisteitä lasketa vaan ratkaistaan muulla tavoin. Pelattiin 

ylimääräinen kierros ja sekin meni tasan 2 -2. Nyt laskettiin pikkupisteet 

ja niiden avulla meille 13. perättäinen voitto. Ei olisi pelillisesti ollut ihan 

väärin jos kiertopalkinto olisi jäänyt Karkkilaan. 

 

Mikko ja Kari olivat odotetun kovia, viisi voittoa. 

Sirpa ja Heikki neljä voittoa 

Eero ja Taneli kaksi voittoa 

Kimmo ja Petri yksi voitto 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Kari oli mukana 22. kertaa, Karkkilan puolelta Suomisen Reijolla on 

pisin seuraottelumme taival ja tietysti nytkin hän oli mukana. 

  

SM-kisat ja -sarjat 
 

29.6.-4.7 SM-kisat 2015, Hyvinkää 
Jos oli tarjonnut Haminan Bastioni upeat puitteet SM-kisaviikolle, niin 

yhtään ei jääty jälkeen meilläkään. Upea kenttäalue Hyvinkään 

Kauppatorilla, kaupungin keskeisimmällä paikalla herätti myös suuren 

yleisön kiinnostuksen. Pienenä miinuksena oli se, että suuren 

osanottajamäärän ja kenttätarpeen johdosta ei alueelle saatu varsinaista 

katsomoa. Erinomaisen hyvää ruokaa ja muutkin puitteet olivat 

hanskassa. MAP Räime pysyi mitalikannassa, tosin järjestelytehtävät 

jättivät vähän tilaa kotijoukkueen pelaajien osallistumiselle. 

Kirkkaimmasta kärjestä suistuneille oli tarjolla ”Cup of Hyvinkää”, 

siinäkin saavutettu menestys on maininnan arvoista ja tulihan niitä 

palkintolautasia meillekin. 

 

Lähes vuoden valmistelut tämän tason kisat vaativat ja itse h-hetki 

runsaasti talkooväkeä. SM-kisojen onnistumisen pääarkkitehdit ja ideoijat 

olivat kilpailujohtaja Jyrki Salo ja kilpailupäällikkö Mika Nietula. Ilman 

Hyvinkään kaupungin myötämielistä suhtautumista ja tukea eivät kisat 

olisi olleet mahdollisia. Mittavan panoksen antoi myös Hyvinkään 

kaupunkiyhdistys jäsenyrityksineen eikä sovi unohtaa myöskään 

Hyvinkään seurakunnan tukea. Itse kentän teko ja kisapäivinä ratkaiseva 

panos oli kaikilla meillä muilla talkoolaisilla, Jyrkin ja Mikan 

keskittyessä kisapäivän johtamiseen. Oman seuran väen osallistuminen 

oli runsaslukuista ja seuran ulkopuolisia talkoolaisia tuli tusina. Heidän 

panoksensa auttoi oman seuran väkeä jaksamaan pitkän kisaputken 
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kunnialla loppuun asti. Suomen Pétanque-Liitto luotti pienen seuramme 

kykyyn hoitaa iso kisa ja sieltä tuli myös korvaamatonta henkistä ja 

järjestelyapua. 

 

 

 
Ja tuosta se kisojen tekemisen meininki alkaa. Enää ei paineta 

suokuokalla vaan koneilla ja äänirekkaa, tuota kisojen hermokeskusta, 

valmistellaan myös kuntoon. 

 

SM-kisat olivat pelien lisäksi myös suurelle yleisölle suunnattu 

tapahtuma, jonka toteuttamisesta vastasivat lukuisat artistit kaupungin 

äänirekan lavalla. Hyvinkää on urheilukaupungin lisäksi myös 

kulttuurikaupunki.  

 

Pelikentissä oli riittävästi haastetta. Asfaltin ja koristekiveysten päälle 

levitettiin noin 10 mm soraa. Koska torin pinta on huomattavan kalteva, 

oli tilanteeseen varauduttu ja ahkerat lanamiehet kunnostivat kentät 

jokaisen pelikierroksen jälkeen. Vain tiistaina kylmän ja sateisen 

alkukesän kaltainen sää palasi. Vesisateesta huolimatta sekin kisapäivä 

vietiin hallitusti loppuun. Tulospalvelut ja kuvapalvelut nettiin pelasivat 

koko kisojen ajan kiitettävällä tasolla. Ja myös kulmakunnan oma lehti, 

Aamuposti, huomioi kisat näyttävin jutuin lähes päivittäin. 
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Lauantai 27.6 
Kello 15 toriaika loppui ja SM-kisa-aika alkoi haastavalla kenttien teon 

urakalla. Ja urakkatahdilla sitä painettiin aina liiton puheenjohtaja Erosta 

myöden. Ulkopuolisen talkooväen määrä, puolet koko talkooväen 

määrästä, toi heti näin alussa uskoa urakan toteutumiseen. Soran 

levityksessä apuna oli kaksi isoa hiekoituskonetta, jotka ”sypäkästi” ja 

ammattimiesten ohjaamina tekivät tasaista hiekkakerrosta torille. Erittäin 

iso homma oli kenttälaudoitusten teko ja asennus. Toki siinä tovi kinattiin 

kenttien sijainnista, mutta kilpailujohtajan jämäkällä otteella sekin lähti 

luontumaan. Kaupungin äänirekka saatiin paikalle, samoin 

kisatelttatarpeet ja taukokoppi. Tuonne iltakymmenen korville siinä meni.  

 

Sunnuntai 28.6 
Kisojen kunniaksi sääkin oli muuttunut kesän kovimmaksi helteeksi. 

Naamataulujen ja nahkan hiljaa käristyessä jatkettiin kenttälautojen ja 

narujen asennusta sekä telttojen kokoamista. Omat telttansa saivat 

talkooväki, liitto, tulospalvelu sekä Henri P., aina kisoihin kuuluville, 

Snadin petankkiartikkeleille. Väkeä oli taas paikalla runsaslukuisesti ja 

kisa-alueesta muotoutui aivan upea. Illan suussa ilmaantuivat 

ensimmäiset pelaajatkin testaamaan kenttiä ja heiltä saatu kiittävä arvio 

kentistä lämmitti talkoolaisten mieltä. Ilta kuudelta vanhusosasto lähti 

kotisaunan lämpöön naamat punaisena ja polvet tohjoina. 

 

 Maanantai 29.6 

Kisat aloitettiin nytkin perinteisesti veteraanien singelikisoilla. Helle helli 

pelaajia ja peli-ilo säteili useammankin kasvoilta kilpaa auringon kanssa. 

Kisojen sosiaalinen puoli on merkittävä ja nyt kisa-alueella siihen oli 

luotu hienot puitteet. Itse pelejä pelattiin aamupäivällä kolme kierrosta, 

jonka jälkeen olivat kisojen juhlalliset avajaiset tervetulopuheineen ja 

musiikkiesityksineen. 

 

Vanhempien veteraanien (65 heittäjää) puolella seuralla ei ollut edustajaa. 

Juhani Hirvonen Eurasta kruunattiin kisojen ensimmäiseksi Suomen 

mestariksi. Veteraanien singelissä (57 heittäjää) viivalle asettui Kari. 

Viiden kierroksen swississä ei kolme voittoa riittänyt jatkoon, 20. sija. 

Cup of Hyvinkäässä KAU:n Allanin pirulainen voitti 13 - 11. Sellainen 

menestymättömyys tiesi Karille loppupäiväksi turvallisuuspäällikön 

hommia. 

 

 Eräänlaisia ennätyksiä: 

Porin Helena Kuivasniemi-Lehti otti voiton veteraanisingelissä 

ensimmäisenä naisena. Ja otti voiton loistavan esityksen jälkeen, 
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pelaamalla pelkkiä voittoja koko päivän. Finaalissa oma aviosiippa 

Antero otti oppitunnin numeroin 13-4. 

 

Ei se päivä meidän talkoolaisten osalta palkintojen jakoon päättynyt. 

Koska veteraanien suuren määrän ja sitä myöden ison kenttätarpeen 

ratkaisuna oli etukenttien kaventaminen ”normaalista”, niin nyt oli tilanne 

palautettava loppuviikoksi ”ennalleen”. Etukentälle tehtiin isommat 

kentät ja kenttämäärä pudotettiin 64:stä 56:een. Sekin homma saatiin 

klaarattua iltayhdeksään mennessä. 

 

 Tiistai 30.6 

Veteraanien duppelissa (73 joukkuetta) ei seuran lisenssipelaajia ollut 

mukana. Kisaviikon ainoa sadetauko osui tuonne kello 18 tienoille, vaan 

kentät kestivät rankkasateenkin ja kuivuivat tosi nopeasti. Ja ohjelma 

jatkui äänirekan lavalla, satoi tai paistoi. Päivä oli taas porilaisten juhlaa. 

Suomen kaikkien aikojen naispelaaja Mirva Näsilä korjasi voiton yhdessä 

miehensä Harri Näsilän kanssa. 

 

Myös juniorien kisat alkoivat singelillä (9 heittäjää).  MAP Räimeen 

värejä ei tässäkään ollut kukaan puolustamassa. Kisan voitti odotetusti 

juniorimaajoukkueen ykköstykki, Joutsenon PKK:n Antti Pasanen. 

 

 
Yleisnäkymä SM-kisojen kisa-alueesta näyttää hyvin myös alustan 

vaativuuden, kenttämestari sai pistää parastaan. Kerrankin ollaan 

modernin kaupungin sykkeen keskipisteessä. 
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Iltapäivän sateen seassa pelattiin pr-näytösottelu, jossa Hyvinkään 

kaupungin edustajat kohtasivat Suomen Pétanque-Liiton joukkueen. Ja 

niin vain harrastelijat pehmittivät liiton miehiä numeroin 13-9. Aikarajat 

hylättiin ja kisattiin ihan oikeaa petankkia. Kaupungin voittoa ehkä 

hivenen avitti mies- ja kuulaylivoima. 

 

Keskiviikko 1.7 
Veteraanien trippelin (45 joukkuetta) lisäksi ohjelmassa olivat juniorien 

duppeli (5 joukkuetta) ja juniorien kahden joukkueen näytöstrippeli. 

 

Meidän veteraaneista kamppailuun lähtivät Kari, yhdessä loimaalaisten 

Seija Uusitalon ja Seppo Lindmanin kanssa, puolustamaan mestaruutta 

sekä Jallu KIS:n Pekka Kokkosen ja Harry Uschanovin kanssa. 

 

Alkukierroksella näytettiin pelin mallia Tampereen KooVeen Petankille 

sekä Kallion Kirkkaalle. Toisella kierroksella otettiin keskinäisesti mittaa 

miehistä, Karin joukkueelle pitempi korsi 13-4.  Kolmannella kierroksella 

K-tiimille paineen alainen aikavoitto CDC:stä, mutta J-tiimille häviö 

tyrvääläisille. Viimeiselle kierroksella Karin joukkue kaatoi, 

alkutakeltelun jälkeen, Lehden joukkueen Porista ja sillä swissin 

kakkossija. Jallun joukkue voitti Ranteen manselaiset, vaan kaksi voittoa 

pudotti heidät Cup of Hyvinkäähän. 

 

Mestaruusjahdissa vastaan tuttuakin tutumpi Vinnarien joukkue 

Hämeenlinnasta. Heidät raivattiin tylysti tieltä 13-4. Sitten kohdattiin 

Mannisen joukkue Anjalankoskelta, edelliskesältä tuttu finaalivastustaja. 

Aika selvää hallintaa, tosin annettiin heille yksi viiden pisteen kasa, jolla 

hetken sinnittelivät mukana. Loppulukemat olivat 13-7. 

 

Välierässä Lehden Anteron joukkue tuli uudelleen kummittelemaan. 

asetus tökki ja allekirjoittanut itse pelasi surkeasti aina 3-12 asti. Sitten 

saatiin asetustakin kohdalleen ja aloitettiin hurja kiri. Ei vaan nyt riittänyt. 

10 - 13 tappiolla meille kuitenkin pronssimitalit (Liiton päätöksen 

mukaan ei erillisiä pronssiotteluita pelattu). 

 

Cup of Hyvinkäässä Kärkäs ja kaverit Karkkilasta nurin 13-5 ja perään 

Risteen tiimi Bitankista myös sivuun vauhdilla 13-1. Aina meille vaikea 

Valkeakosken tyttöjoukkue kiusasi pitkään, vaan taipui parempansa 

edessä 13-9. Ja lopuksi nähtiin hienon kisapäivän arvoinen taistelu cupin 

finaalissa. Taakkana touhusivat turkulaiskolmikko Virtanen-Mäki-

Kyllönen. Oli Jallun joukkueellakin useita katkaisun paikkoja vaan kirottu 
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kahdentoista kammo piti otteessaan ja turkulaisille cupin voitto 

äärimmäisen niukasti 13 - 12. 

Seija, Kari ja Seppo    SM-pronssi 

Jarmo, Pekka ja Harry  Cup of Hyvinkään Hopea 

  

Porin pirut jatkoivat juhlintaansa ja veteraaneissa akkavalta realisoitui 

tässäkin kisassa. Voiton vei Suomen naisten maajoukkue Mirva Näsilä, 

Kati Nieminen ja Merja Salonranta. (Pitäisikö naisveteraanit siirtää 

omaan sarjaansa, pois pilaamasta miesten haurasta mielenrauhaa?). 

 

Kisapäivän aikana järjestäjät palkitsivat Harry Ulvin esimerkillisestä 

toiminnasta petankin hyväksi sekä Henri Palmqvistin ammattimaisesta 

lajiesittelystä pr-pelissä. 

 

Junioreiden duppelissa Antti ja Tiia olivat parina. Kultamitalin kohtalo oli 

jo aika pitkälle sinetöity, vaan yllättäjä heillekin löytyi. Neea pelasi 

yhdessä Martta Ylirönnin kanssa ja niin vain isosiskoa vietiin 13 - 11 

voitolla. se jäi kuitenkin joukkueen ainoaksi alkusarjan voitoksi. 

Neea ja Martta    5. 

 

Ja voiton veivät ennakkosuosikit Tiia Salo Järvenpään PSC:stä sekä Antti 

Pasanen. 

 

Junioreissa on useita erityisen lahjakkaita pelaajia, joten soisi 

junioritoiminnan pääsevän pois lapsipuolen asemastaan!  

 

Torstai 2.7  
Naisten singeli (36 pelaajaa) ja yleinen singeli (75 pelaajaa) olivat 

vuorossa. Ja hurja helle grillasi taas pelaajia, auringossa pitkälle yli 30 

astetta. 

 

Taas pelattiin kolme kierrosta ja sen jälkeen pidettiin, nyt yleisen sarjan 

pelaajien tultua paikalle, taas juhlalliset avajaiset. 

 

Naisten singelissä ei ollut meidän lisenssipelaajia. Seuramme kasvatti Tiia 

lähti puolustamaan mestaruuttaan ja tekikin sitä hienosti. Swissistä tuli 

ykkössija neljällä voitolla. Puolivälierässä edellisvuoden finalistit 

vastakkain ja nyt seurakaveri Mari Lohman oli taitavampi, vieden ottelun 

ja lopulta koko mestaruuden. 

 

Yleisessä singelissä olivat meiltä mukana singelin erikoismiehet Mikko 

ja Kimmo. Mikko otti päänahan Oulun Mäkitalolta, vaan Kimmo menetti 

omansa Järvenpään Paakkaselle. Toisella kierroksella osat vaihtuivat, 
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Mikolle inhottava aikahäviö 7-9, Kimmolle helpohko voitto. Ennen 

ruokataukoa Kimmo otti toisen suurinumeroisen voiton ja Mikko kärsi 

taas aikahäviön 10 - 11, kitkerää. 

 

Neljäs kierros: Mikko voitti ja Kimmo hävisi, molemmat käytännössä 

ulkona mitalijahdista. Viimeisellä kierroksella tuli molemmille komeasti 

voitot ja tulostaululle jännittämään. Kimmo 29. ja mukaan Cup of 

Hyvinkäähän, Mikon kurja tuuri jatkui 33. ja ensimmäisen putoajan 

katkera paikka. 

 

Cup of H:ssä Kimmo hävisi heti Foussierille 6-13 ja myös häneltä 

kisapäivä oli ohi. 

 

Mestaruuden voitti, myös Järvenpään, Petri Seppä, joka elämänsä pelissä 

voitti kisoista jo neljännen mitalinsa ottaneen Seppo Lindmanin. 

 

 
Aurinko paistaa ja talkooväen tekemisen ilo pysyy vahvana. Paahtavalta 

auringolta suojautuminen toriaukiolla on pelikierrosten aikana tuiki 

tarpeellista. Huom! Valtaosa talkooväestä puuttuu kuvasta. 

 

Perjantai 3.7 

Kuningaslajit eli yleinen trippeli (34 joukkuetta) sekä naisten trippeli  

(15 joukkuetta) olivat päivän ohjelmassa.  
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Meidän miespelaajat olivat haalineet tuekseen pelkkiä maajoukkuemiehiä. 

Mikolla joukkueessa Kallion Mikko Lehto ja Pauli Piiparinen ja Jyrkillä 

vastaavasti KAL:n Henri Palmqvist sekä Joutsenon Antti Pasanen. Näin 

lähdettiin hyvin tulosodotuksin päivän peleihin. 

 

Mikko Mikkelin miehiä ei tippaakaan kunnioittanut. Oulun Boulistit 

tekivät tepposet Jyrkille. Vahvistettu Tyrvään tiimi ei saanut Mikolta 

pistettäkään ja Jyrki avasi pistetilinsä lyömällä Peesin porukan.  

 

Kolmas kierros ja HBY:n tekijät nöyryyttivät Mikkoa, mutta Jyrkin sakki 

riemuitsi Kärkölän kustannuksella. Viimeinen kierros ja kaikki pantava 

peliin. Mikko ja miehet menivät jatkoon porilaisten kustannuksella. 

KOK:n joukkue taas hoiteli Jyrkin ja kaverit Cup of Hyvinkää kentille. 

 

Järvenpään nimivahva joukkue Poikolaisen kipparoimana hoiti 

aikavoitolla Mikot ja Paven katsomon penkeille. 

 

H-cupissa saatiin voitot Kuulaksesta reilulla erolla ja selvästi kovemman 

iltapuhteen jälkeen Bitankista. Tyrvääläiset pommittivat Jyrkin joukkueen 

ulos finaalista, mutta pronssilautaset sentään kotiin viemisinä. 

Mikko, Mikko ja Pauli    9.-16. 

Jyrki, Antti ja Henri  Cup of Hyvinkään Pronssi 

 

Trippelin Suomen mestareiksi pelasivat Järvenpään Juha-Pekka Siro, 

Mikael Paakkanen ja Veiko Proos. 

 

Naisten trippelissä Sirpan seurana Bitankin Marja Mattila ja Mirja Laine. 

huonosti alkoi kisailu kun Kalliolta ei herunut pistettäkään. Kosto 

kohdistui Karkkilan naisiin, joille ei nyt puolestaan herutettu pistettä 

enempää. Ratkaisupeliin vastaan naisten maajoukkue ja se oli sitten 

menoa Cup of Hyvinkään puolelle. Siinä oli vastassa BAL:n harvemmin 

kohdattu joukkue ja helppo 13-2 voitto. Mitalipelissä olisi Euran naiset 

ollut voitettavissa, vaan pronssilautanen naisten puolellakin palkintona. 

Sirpa, Marja ja Mirja  Cup of Hyvinkään Pronssi 

 

Naisissa tuli piristävästi yllätysvoittaja! Stiina Kamppuri Kalliosta sekä 

meille hyvinkin tutut kilpakumppanit, Kirsi Tikka KIS:stä ja Anita 

Olkinuora Linnasta nousivat korkeimmalle palkintopallille. 

 

Lauantai 4.7 
22 paria lähti yrittämään naisten duppelissa mitalien metsästystä. 

Joukossa ei ollut emäntäjoukkueen edustajia. Kultamitalit ripustettiin taas 
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porilaisten naisten kaulaan. Mirva Näsilä ja Helena Kuivasniemi-Lehti 

kruunattiin kisojen epävirallisiksi kuningattariksi! 

 

Miesten duppelissa Kari pelasi taas Mikan asettajana. Jyrkin parina oli 

totutusti Antti Pasanen. Ja seuran puheenjohtaja sekä poika myös rivissä 

mukana eli Armas ja Tuukka Hursti. Vaativin homma oli Petri 

Tolosella, jotka ylituomari Arton kanssa vetivät viimeisen kesäpäivän 

kisan päälliköiden pelatessa. 

 

Aika nolosti alkoivat pelit, kun kaksi joukkueistamme hävisi nollille ja 

myös Jyrkin sakki otti takkiinsa. Toisella kierroksella Hursteilla meni 

huonosti, mutta muut parivaljakot pääsivät jo voiton makuun. Jyrki ja 

Antti jatkoivat voittoputkessa kolmannellakin kierroksella, muille 

suurinumeroiset häviöt. 

 

Maittavan aterian jälkeen palattiin takaisin petankin pariin. Jyrki-team 

hienossa vireessä ja turkulaisia nöyryytettiin. K & M ryhdistäytyivät 

myös selvänumeroiseen voittoon, vaan Hursteille kylmää kyytiä, nyt 

aikapelihäviönä. Ratkaisun paikassa tuli turpiin molemmille jatkopaikan 

kyttääjille. Hursteille tuli lohduttavasti 12 – 11 voitto tiukan tiimellyksen 

jälkeen. 

 

Jyrki ja Antti pääsivät jatkamaan vielä Cup of Hyvinkään puolelle. 

Porilaisten marssi ei soinut ensimmäisessä pelissä, vaan jäivät nollille. 

Nastolan Nassun miehet saivat kunnian päättää isäntäväen pelit näissä 

SM-kisoissa. 

 

Voitto meni nyt vuorostaan Järvenpäähän.  Kahden tasavallan tähdet 

Arttu Poikolainen ja Veiko Proos Suomen mestareina noin kello 22.30. 

 

Pelit olivat ohi, mutta kisatapahtuma jatkui. Nuorempi kaarti lähti 

kisavieraiden kanssa kisojen päättäjäisgaalaan ravintola Ilonaan. Gaalassa 

palkittiin, Armaksen lahjoittamilla tauluilla, Eva Fredriksson, Mikael 

Paakkanen, Veiko Proos ja Henri Palmqvist. 

 

Toisaalla pappaosasto innostui yötä myöten purkamaan kenttiä ja 

kisarakenteita. Kenttämestari Heikin tukena olivat Kari, Jallu ja 

Nummilan Manu (mies joka hankki eniten talkooväkeä kisoihin). 

Kehiteltiin siinä työn touhun lomassa uusi kolmen miehen 

singeliversiokin, jossa jokaisella on kaksi kuulaa. Toisella kuulalla saa 

vain asettaa ja toisella vain ampua. Johti muuten mielenkiintoisiin 

tilanteisiin ja kovaan taktikointiin… 

  



 29 

Sunnuntai 5.7 
…kaikki kivat kisat ja gaalat päättyvät aikanaan, vaan papat jaksaa heilua. 

Niin siinä kävi, että talkoorypistystä jatkettiin aamuun asti. Sitten 

vaihdettiin tuoreempia käsiä tilalle ja iltaan mennessä koko kisa-alue oli 

purettu odottamaan hiekankeräyskoneiden saapumista. 

 

Pelillisesti MAP Räime jäi nyt ilman kultaista mitalia, asia oli 

kutakuinkin odotettu järjestämistehtävien paineen ja vaativuuden takia. 

Pelaajien kiitokset, yleisön myönteinen suhtautuminen ja toivomus 

Hyvinkään toimimisesta uudelleen kisaisäntinä olivat meille kaikille 

kisojen järjestäjille se palkinto ja kultamitali, joka palkitsi rankan ja 

pyyteettömän työn kisojen onnistumiseksi! 

  

  
Kilpailujohtaja Jyrki Salo teki onnistuneista kisoista yhteenvedon 

Aamupostissa. Vuoden mittainen raskas vastuu hellitti hartioilta. 

Kiireinen mies ehti kuitenkin kisoista pelaamaan myös palkintolautasen! 

 

18.7 Sekaduppelin SM-kisa, Eura  40 joukkuetta 

Sirpa ja Kari sekä Jyrki ja Stiina Kamppuri KAL aloittivat  

taisteluvoitoilla KIS:stä ja Eurasta. Toinen kierros heitti joukkueet 

vastakkain, Sirpa ja Kari korjasivat ottelun 13 – 6. Tietysti Seija ja Seppo 

Loimaalta meitä vastaan ja tappiohan siitä tuli, Jyrki ja Stiina kouluttivat 

uusporilaisia. Neljännellä kierroksella Jyrki ja Stiina ottivat jopa 

murskavoiton ja jatkoon. Sirpa ja Kari kompastuivat KOP:n kaksikkoon. 

Jatkopaikka tuli kuitenkin koko porukan parhailla Buchholz-pisteillä. 
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Ja aina cupissa se kiusanhenki tulee Loimaalta. Nyt vuorossa Minna ja 

Epo sekä Sirpalle ja Karille noutaja 10 – 13. Tasainen peli olisi voinut 

kääntyä toisinkin! Toinen parimme puuskutti eteenpäin voittamalla varsin 

helposti Ylirönnit Porista. Puolivälierissä kisan voittajat Seija ja Seppo 

raivasivat Stiinan ja Jyrkin katsomoon selvin 1 – 13 lukemin. 

Jyrki ja Stiina    5. – 8. 

 Sirpa ja Kari    9. – 16. 

 

19.7 Sekatrippelin SM-kisa, Eura  30 joukkuetta 

Toisen kerran olivat jaossa sekatrippelin SM-mitalit. Mika oli mukana 

seuramme edustajana, joukkueessaan Aallon pariskunta ja Jyrkin 

kavereina olivat Pasanen sekä Punta. Jyrki aloitti niukalla voitolla ja Mika 

niukalla aikatappiolla. Toisella kierroksella osat vaihtuivat Mikan 

joukkueen voittaessa ja Jyrkin hävitessä. Kolmannella kierroksella 

keskinäinen kisailu päättyi Mikan eduksi 13 – 9. Viimeisellä Swiss-

kierroksella Jyrkille isonumeroinen voitto ja Mikalle niukka tappio. Siitä 

huolimatta Mikan jengi Cup of Euraan ja Jyrkin poppoo vaihteeksi 

katsomoon. 

 

Cup Of Eurassa tuli Mikalle pisteen voitto tamperelaisista ja välierässä 

pisteen tappio porilaisille. Kahden pitkän pelin palkintona cupin 3. – 4.  

  

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

8.8 Veteraanipuolen sarjakuviot menivät vallan uusiksi kun edellisvuoden 

SM-sarjajoukkueen kavereille ei, toistuvista kehotuksista huolimatta, 

jäsenmaksun tai lisenssin maksaminen maistunut. Pari luottopelaajaa oli 

lisäksi sairastuvan puolella ja vailla mahdollisuuksia täysipainoiseen 

pelaamiseen. Näillä eväillä jouduttiin veteraanien I-divisioonan paikasta 

luopumaan ja keskittämään kaikki voimavarat SM-sarjaan. 

 

 Seuran ikäpresidentti ja puheenjohtaja Armas hoiti myös veteraanien 

kapteenin tehtävät. Sirpa, Kari ja Jallu heittivät muina joukkueen 

jäseninä. Järvenpäässä mentiin vuoristorataa. Suurinumeroinen voitto 

Valkeakoskesta ja perään tappio Kalvolan ykkössakille. Huippupelillä 

otettiin voitto ennakkosuosikkien joukkoon kuuluvasta Turun ykkösestä. 

Sitä seurasi sähellystä ja häviö CDC:lle. Raumalaiset lyötiin näyttävästi ja 

lopuksi hurja kamppailu ja pisteen häviö Anjalankoskelle, tämä oli upeaa 

peliä molemmilta tiimeiltä. 

 

 Helsingissä tuli Jobin postia UTU:n luovuttaessa, joten sen kaikki pelit 

mitätöitiin. Sen päälle heitettiin vielä surkea aamun avaus ja tyrmäävä 

häviö Turun kakkosporukalle. KIS:n kakkosesta saatu ja odotettu voitto 

piristi joukkuetta, joka uusin siivin jyräsi kärkipään joukkueista niin 
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Loimaan kuin VUF:kin. Nuo voitot olivat sen verran arvokkaita, että 

ennen viimeistä peliä oltiinkin tilanteessa, jossa voitolla heltiäisi 

finaalipaikka ja SM-mitali. Vaan ei ollut vastus ihan helpoimmasta 

päästä, Porin kaiken kokeneet veteraanit. Tovin oltiin jo voiton syrjässä 

kiinni, vaan Porin pirujen rutiini ei kovassa paikassa pettänyt. Hienosta 

taistelusta huolimatta tappio tuli pistein 9 – 13 ja loppusijoitus 

veteraanien SM-sarjassa oli MAP:n kaikkien aikojen paras eli 6. 

 

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

8.8 Mika, Mikko ja Jyrki muodostivat taas seuran ykkösnyrkin ja heittivät 

itseoikeutetusti I-divisioonassa. Kimmo oli koko kesän joukkueen 

luotettavana varamiehenä. 

  

Järvenpäässä tuli alkuun selkeät voitot Linnasta ja Eurasta. HBY oli liian 

kova meidän miehille. Voittojen tielle palattiin PKK:n ja Tampereen 

peleissä. Päivän päätteeksi lävähti nolo nollille jäänti Nastolan porukan 

kohtaamisessa. 

 

Pääkaupungin matkalla tuli turpiin Nassun kakkossakiltakin. Vaan sitä 

seurasi voittoputki. Jalkoihin jäivät KVP:n ykkönen, Valkeakoski ja 

Varkauden pojat. Viimeisen pelin niukka tappio Kallion Kirkkaalle veti 

ilmeet miettiviksi. Vaan sen verran pelit menivät ristiin, että meille heltisi 

sijoitukseksi yleisen I-divisioonan   Pronssi 

ja paikka nousukarsintoihin.    

  

22.8 Karsinnat, Tampere  

Todella iso askel seuran ykkösjoukkueella otettiin Kaukajärven koulun 

sorakentiltä. Mika, Mikko ja Jyrki sekä Kimmo, varamiehenä, 

kohtasivat Kallion Kirkkaan kakkosjoukkueen nousukarsinnassa. 

Ensimmäinen peli meni alkuhermoilun säestyksellä vielä Kalliolle 8 – 13. 

Sitten tahtipuikkoa heilutti meidän joukkueemme ja millä tavalla. 

Huippuasettaja ja kaksi raudan kovaa ampujaa ja naapuria vietiin 

vauhdilla. Rökälevoitot 13 – 3 ja 13 - 4 eivät isompia kommentteja 

kaipaa. Kolmas kerta toden sanoi ja MAP Räime nousi ansaitusti ja 

lopultakin petanquen SM-sarjaan. 

 

23.5 Seura-SM, Järvenpää   26 joukkuetta 

Ilahduttava nousu osallistuvien joukkueiden määrässä teki nyt mitaleista 

taistelun haastavammaksi.  

Jonna Nietula, Sirpa, Mika, Mikko, Kari, Jyrki, Tuukka ja Jallu 

olivat meiltä mukana. Järvenpäässä on puhtaasti vierintäkentät, tosin 

tähänhän on totuttu isoissa kisoissa. Karsean kylmä oli aamu ja kova tuuli 
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järveltä. Itse järjestelyt oli hoidettu hyvin. Swissiä pelattiin kolme 

kierrosta ja 16 selvitti tiensä jatkoon. 

 

Hienosti kisa alkoi, jopa ennakkosuosikkeihin laskettava Pori kaatui, 

yllättävän kevyesti, 2 – 1. Ja vastus se vain kovenee. Loimaan 

mahtiseuran ykkössakki yllätettiin mahtavalla pelillä, kaikkien 

onnistuessa mainiosti. Mykistävät 3 – 0 lukemat taululle ja Swissin 

kärkeen. Ja vauhti pysyi edelleen kovana, Valkeakoski sinnitteli 2 – 1 

tappioon, tosin trippelissä jäivät vallan nollille. Swissin ykkössija meille. 

 

Cupissa tutut vastustajat, Hämeenlinnan ykkössakki, kaatuivat jo 

duppeleissa. Meille tuli 2 – 0 lukemin paikka puolivälieriin. Ja taas kerran 

se mitali karahti kiville Loimaata vastaan. Loimaan ykkönen oli 

ryhdistäytynyt ja hallitsevan mestarin ottein ratkaisi kovalla rutiinilla 

duppelit heille. 0 – 2 tappio, mutta voi sanoa, että kaaduttiin saappaat 

jalassa ja kotiin tuomisina hieno sijoitus  5. – 8.  

  

Kansainväliset kuviot 
 

6.-9.11.2014 Nuorten EM-kisat, Bassens, Ranska 12 joukkuetta 

Seuramme kasvatit Jonna Nietula ja Tiia Salo olivat 

juniorimaajoukkueessa Antti Pasasen ja Joonas Ikosen kanssa. 

Alkuun tuli tappio Puolalle 7-13, mutta heti perään Englantia rökitettiin 

13-6 ja Slovakiaa vieläkin tylymmin 13-3. Siihen voittoputki hyytyi, 

Ranskan II:lta odotetusti takkiin 3-13 ja ratkaisupelissä, kovasta 

kamppailusta huolimatta, häviö Hollannille 8-13. 

 

Matka kohti Nations Cupia ja taas upea aloitusvoitto, nyt Latviasta 13-2. 

Mutkia matkaan tuotti tappio Tanskalle 11 - 13 ja perään mutkattomasti 

poulen viimeisessä pelissä kuritettiin taas Latviaa, nyt peräti 13-0. 

Puolivälierään kisat päättyivät, taistellen, Sveitsin vieressä jatkopaikan 

lukemin 8-13. 

 

Näistä kisoista löytyy, valmentajana toimineen Jyrkin ansiokas 

kisakertomus liiton vuotuisesta petankkilehdestä. 

 

17.1 Lucky Stone-trippeli, Helsinki  16 joukkuetta 

Uutena ja oikein onnistuneena ideana pelattiin Pasilan hallilla 

kaksipäiväiset kansainväliset kisat. Lauantaina pelattiin trippeliä ja 

sunnuntaina duppelia. Trippelissä maksimimäärä eli 16 joukkuetta asettui 

riviin. Meiltä olivat seuran ykköspelaajat mukana. Jyrkin tukena olivat 

Jarkko Pahkala ja Antti Pasanen ja Mikan mukana heittivät Marko Aalto 

ja Thomas Foussier. 
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Molempien joukkueet selvisivät jatkoon heti ensimmäisten joukossa. ¼-

erässä Jyrkiä vastaan tuli helsinkiläisten porukka ja Mikan kentälle kaksi 

ladya ja Heinosen Jouni. Kovassa kunnossa ovat meidänkin kaverit. 

Jyrkin joukkueelle vimmaisen väännön jälkeen voitto 13 - 11 ja Mikan 

tiimi selvisi hieman helpommin 13-7. 

 

Välierässä Mikalla ja kavereilla kulki vieläkin lujaa, loimaalaiset ulos 

finaalista 13-9. Börje ja pojat syöttivät Jyrkin joukkueelle karvasta 

kalkkikiveä, niukka 10 - 13 häviö ja kohti pronssimittelöä. Siinä meidän 

suosikkimme pyöritteli Loimaan ykkössakkia näyttävästi 13-3. 

 

 
Mika pelasi elämänsä kisat kaksipäiväisessä kansainvälisessä Lucky 

Stone-tapahtumassa. Komeasti tuli trippelin kiertopalkinto kainaloon. 

Jyrki piti myös seuran lippua korkealla ja pronssipytyt palkintona.  

 

Finaalissa toisena osapuolena joukkue Paakkanen-Matikainen-Randell, 

kiistatta päivän yllättäjiä. Vaan loppuottelussa heille ei jätetty mitään 

yllättämisen saumaa. Miehet laitettiin nopeasti nippuun ja taululle 

voittolukemat 13-4. Tulos kertoo pelitapahtumista kai olennaisen. 

Mika, Thomas ja Marko   KULTA 

Jyrki, Jarkko ja Antti    Pronssi 

 

18.1 Lucky Stone-duppeli, Helsinki  32 joukkuetta 

Hurjaa meininkiä kun joukkueita on tuplamäärä kenttiin nähden, vaan 

järjestelyt olivat hienot ja aikataulukin piti. Peli oli raakaa heti alusta asti 



 34 

eli koto-Suomessa varsin harvinainen suora-cup ja ilman aikapelejä, siis 

oikeaa pétanque´ta. 

 

Jyrki heitti Pahkalan Jarkon kanssa ja Mikan asettajaksi oli lähtenyt Kari. 

Jännittävää ja tasaista vääntöä, huonoa peliä ei kestä ottaa. Tupla-J voitti 

kovan kaksikon, Börjen ja Siron Tonin 13 -  12! M & K passitti B-cupiin 

Ruotsin Harko Verhagenin ja Iivo Paason. Peli päättyi Mikan upeaan 

”tökkikseen”. Jyrkin ja Jarkon turmioksi osui pari Jakonen-Kamppuri, 

olivat parempia 8-13. Mika ja Kari olivat peräänantamattomalla päällä ja 

kukistivat Kari Harsian ja Arto Rantakaulion lähes parituntisen 

kamppailun jälkeen kutkuttavasti 13 - 12. 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, niin pelissä tapettiin snadi 

kokonaista kuusitoista kertaa. 

 

Vähän helpomman vastuksen tarjosivat Kirsi Aalto ja Ninna Hätönen, 

lukemien ollessa meidän miehille 13-2. Vaan sitten palattiin totisen 

tiimellyksen pariin kun vastaan tulivat Jari Eronen ja suomalaisen 

petankin kestotähti, Arttu Poikolainen. Ja niin siinä pääsi käymään, että 

asetuspuolella oltiin edellä ja molemmat ampujat olivat loistokunnossa, 

mutta Mika onnistui saalistamaan ne isoimmat pistekertymät. Tämä oli 

ehkä kisan seuratuin peli, pysyen kestoltaan kohtuuden rajoissa ja 

päättyen yllättävänkin isolla erolla 13-8. 

 

Vain muutama urhoollinen jaksoi katsoa finaalin loppuun asti. A.-P. 

Mäkelä oli hyvässä asetuskunnossa ja Jyrki Matikainen ampui hyvin ja 

turhan usein tappoi snadinkin. Vastustaja oli karannut jo 3-9 johtoon, 

vaan meillä ei ollut aikomustakaan antaa periksi. 14-pelikierroksen 

jälkeen olimme nousseet 10-9 ja keulapaikalle… 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

…sen jälkeen viimeisiin kuuteen pisteeseen käytettiin peräti seitsemän 

kierrosta lisää. Snadi pomppi meiltä, katkon paikoissa, karkuun, kuten 

karon ampujalle usein u-tuurina käy, tai sitten Muti osui snadiin. 

Urheilija”vanhukaisen” kunto oli ventti 21. kierroksella (meillä neljä 

viimeistä peliä käytännössä yhteen putkeen, se on jotain 7 h 30 min ja 

osapuilleen 175 kyykkyasetusta asettajalta), jossa vastustaja antoi 12 - 13 

armoniskun. Tuo viimeinen kierros oli meiltä koko kisapäivän huonoin. 

Peli kesti peräti 2 h 20 min (pisin pelaamani kisapeli). ”Vesselin” 

pitämän pelikirjanpidon mukaan meillä oli paremmat %:t, heillä tuuri!?  

Kari ja Mika    Hopea 
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14.3 Miesten EM-karsinnat, Helsinki ja Turku  13 joukkuetta 

11.4 Jyrki + 3*P eli Pahkala, Pasanen, Palmqvist. Kari pelasi porilaisten 

neljäntenä pyöränä. Pasilassa molemmat aloittivat tappiolla. toisella 

kierroksella Jyrkille erittäin niukka 12 - 11 voitto, Kari jatkoi murheen 

alhossa. Jyrki joutui häviöllä ja Kari haamulla ulos jatkosta. 

 

 Turun puolessa aloitettiin keskinäisellä mittelöllä, sen pelin Jyrkin 

joukkue vei suvereenisti 13-9. Seuraavalla kierroksella loimaalaiset 

pieksivät Jyrkin tiimiä ja Erpan joukkue kurmuutti Karin sakkia. Jyrki 

voitti Järvenpään hirmut 10-6 ja sillä tienattiin jatkopaikka. Kari joutui 

taas haamun kera pihalle. Puolivälierässä Jyrki ja 3*P taisteli vimmatusti, 

vaan hilkulla oli, 11 - 13 häviö paikallisille ja hyvästit Bulgarian reissulle. 

  

  
Lanamiehillä riitti töitä SM-kisaviikolla. Kisojen joka paikan höylänä 

toiminut Petri Tolonen hallitsi myös lanaamisen jalon taidon. 

 

14.3 Naisten MM-karsinnat, Helsinki ja Turku 6 joukkuetta 

11.4 Sirpa oli taas asettajana Bitankia edustaville Eija Suomiselle ja Mirja 

Laineelle sekä Marita Railiolle. Pasilan hallilla tuli nihkeä aloitus, 

pisteittä porilaisia vastaan. Päivän pelasti 13-8 voitto PHN:n tytöistä. 

Kalliolle koettu 10 - 13 tappio oli viimeinen naula arkkuun, kotimatka 

koitti. 

 

 Naisillakin toinen osio oli Turussa. Kalliota vastaan jatkettiin täälläkin ja 

edelleen tappioputkessa. Toisen kierroksen täsmäysvoitto 11 - 10 PHN:sta 
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piti vielä jatkohaaveet elossa. Vaan porilaisia vastaan tuli taas 

suurinumeroinen tappio ja se oli sitten siinä. 

 

4.-6.9 Nations Veteran Cup, Kööpenhamina, Tanska 8 maajoukkuetta (kaksi 

joukkuetta kussakin) 

 

Tanskan Pétanqueliitto oli kehitellyt uuden kisan veteraaneille ja saanut 

myös kansainvälisen liittomme mukaan järjestelyihin. Suomen joukkueet 

karsittiin 18.4. Loimaalla. Karsinnan voitti kolmikko Mikko Lehto, Henry 

Palmqvist, Pauli Piiparinen (tällä joukkueella on jo veteraanien EM-

pronssi) ja toisen välierän voittajaksi selviytyi tiimi Seija Uusitalo, Kari 

Korkeamäki ja Seppo Lindman (edellisen vuoden veteraanitrippelin 

Suomen mestarit). 

 

Perjantai-iltana käytiin testaamassa pelikentät. Toisella laidalla 

sannattomat ja kaltevat kentät, toisella puolen oli santaisempaa. Erityisen 

hankala pohja ampujille, eteen ammunta pomppasi yli, erilaista savea ja 

hiekkaa kuin Suomessa. Klubitalona toimi järjestävän seuran 

petankkihalli ja ruokailut ja muut järjestelyt toimivat vallan mainiosti. 

 

Lauantaina 5. 9. tositoimiin, seitsemän kierrosta, kaikki ykkösjoukkueet 

toisiaan vastaan ja kakkosilla sama meininki. Päivän päätteeksi neljä 

maajoukkuetta pääsee kisaamaan voitosta, muut B-cupiin. Peliaika 50 

minuuttia, ei lisäpäitä, ja uusi kierros tiukkaan tahtiin tunti edellisen 

alkamisesta! Jos pääsee 13 pisteeseen saa kolme pistettä, voitosta kaksi, 

tasapelistä yhden ja häviöstä vain kenkutuksen. 

 

Sää oikutteli helteestä kaatosateeseen ja keli muuttui lähes silmän 

räpäyksessä. Jatkuva kenttien pinnan muuttuminen oli ankara haaste 

kaikille pelaajille. Tanskalla oli kaksi maajoukkuetta sekä Itävallalla ja 

Virolla yhteinen joukkue. 

 

Skotlantia vietiin vauhdilla 10-1 ja 13-1. Henkisesti vapauttava tunne, kun 

molempien joukkueiden kone lähti heti käyntiin. Pelin jälkeen tuli aina 

vaihto pelialueen toiselle puolelle, pistää asetuksen lujille. 

 

Tanskan B-maajoukkue ja nyt olivat tosipelit kyseessä. Ykkösemme 

selvitti homman naapurin kotikentällä 9-5, vaan kakkonen otti ainoan 

tappionsa, pirun läheltä liippasi, 9-10. 

 

Yksi ennakkosuosikeista eli Hollanti jäi vastaantulijaksi. Peli kulki ja 

numerotkin sen kertovat 13-4 ja 13-3 sekä Suomelle täydellinen kuuden 

pisteen kierros. 
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Wales hoitui ykköseltä tyylillä 13-4, mutta kakkosjoukkueella oli tuskien 

taivalta. Walesin ampuja oli liekeissä ja siirtyivät nopeasti 0-7 johtoon. 

Tuudittautuivat liian aikaisin, meille tiukasta paikasta pari pistettä eikä 

heille niitä sitten enää annettukaan. Lopulta 10-7 ja Suomen kärkisija 

vahvistui. 

 

Tanskan A ykköseltä taas vauhdikkaasti 13-1 ja kakkosessakin taisteltiin 

kiivaasti. Sepon snadin tappo ratkaisuhetkillä vei juuteilta uskon ja peli 

meille 11-7. 

 

Norjalla ei ollut edes tuuria, kaikki tilanteet pyörivät aina meille. Niillä 

eväillä otimme voitot 13-5 ja 13-1 ja täysi tuntiraha! 

 

Päivä päättyi kauheaan kaatosateeseen, jonka välissä heitettiin 

”vesipalloa”. Ykköselle tuli työtapaturma kun Itävallan mies veti oman 

ammunnalla kuulan kasaan 12-8 tilanteessa ja otti sillä onnen 

kantamoisella viisi pistettä (12 - 13). Kakkonen kuritti heimokansa Viroa 

12-5, sinnittelivät hyvän asettajansa johdolla sen verran ikävästi, että 

meiltä jäi kolmen pisteen potti ottamatta. Vaan yöpuulle lähdettiin 

Suomen johtaessa turnausta. 

 

Sunnuntai 6.9 ja ratkaisupelit olivat käsillä. Sää jatkoi oikutteluaan, mutta 

sateet pysyivät sentään kohtuullisina. Nyt Suomen ykkönen pelasi muiden 

A-cupin maiden kakkosia vastaan ja kakkonen päinvastoin. 

 

Ratkaisun makua alkoi olla ilmassa Hollanti-peleissä. Tarkkaa touhua ja 

vaihtelevia juonen käänteitä. Ykköselle tuli tärkeä aikapelivoitto 10-6. 

Vaan kakkosen peli oli… 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

… tuomarin viheltäessä ajan päättyneeksi peli oli 4-5 ja Hollannin 

viimeisen heiton jälkeen heillä kolme sisällä. Kuulat olivat edessä ja 

molemmilla sivuilla, Pirtinahon Heikkiä mukaillen ”ämpärissä”. Minulla 

oli pelin vihonviimeinen kuula kädessä ja ”tarttis tehdä jotain” 

…Puolikorkea asetus etukuulaa kohden lähti kaartamaan kauniisti, osui 

ja oman kuulan voima oli täydellisen sopiva sen vieriessä snadin 

läheisyyteen, yhden sentin lähempänä kuin Hollannilla ja elämäni 

ensimmäinen tasapeli 5-5 petankissa. Hollannilta lähti kaksi +-pistettä 

pois. Oli petankkiurani paras heitto! 
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Tanska B:n kakkossakki teki tempun voittamalla myös ykkösemme ja 

vieläpä selvästi 3-8. Kakkonen hallitsi omaa peliään lujalla kädellä, vaan 

se paljon ratkaiseva piste kammoksui ja lopputulos 12-8. 

 

Viimeinen taisto Tanskan A:ta vastaan. Suomen voitto oli jo melkein 

kirkossa kuulutettu ja Tanskalla enää sauma hopeaan jäljellä. Oli tasaista 

ja tarkkaa työtä molemmissa peleissä. Viimeisiin kuuliin loppuratkaisut 

jäivät. Joukkueen johtajana toiminut Tuukka Ylönen oli hyvin selvillä 

kokonaistilanteesta ja kehotti voimallisesti ottamaan hitaita askeleita. 

Tuomarin kello kävi nyt turhankin (lue: tarkoituksellisen) vitkaan ja me 

tanttasimme aikapelit kotiin. Ykkönen vei omansa 9-6 ja kakkonen… 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

…ampujien onnistuessa huippuhyvin ei pisteillä kauheasti herkutella. 

Vaan loppulukemat 5-4 ovat pienimmät, jotka minulla ovat tiedossani. 

 

Kulta Suomeen! 
 

 
Tuukka Ylösen johtama Suomen veteraanimaajoukkue hoiti homman 

tyylikkäästi kotiin. Ja tanskalaiset hoitivat järjestelyt hienosti. Mikäpä 

siinä on myhäillessä, täydellisesti onnistuneen turnauksen, palkintojen 

jaossa. 
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Ja Hollanti ohitti Tanskan A:n viimeisellä kierroksella hopean arvoisesti. 

Parhaan joukkueen palkinnon sai Suomen ykkönen, joka voitti 

keskinäisen asetuskilpailumme ”reilulla” 4,4 senttimetrin erolla. Parhaat 

asetukset tulivat ampujilta eli Pavelta ja Sepolta. Molemmat joukkueet 

olivat pelanneet Suomelle saman määrän pisteitä! Oli harvinaisen tasaista 

ja hyvää tekemistä kaikilta kuudelta maajoukkueen jäseneltä ja 

erinomaista tukea ja kannustusta Tuukalta…ja runsaslukuiselta 

suomalaiskatsomolta (meidän Sirpa)! Voiton kunniaksi kajautimme 

palkintoseremonian päätteeksi Maamme-laulun! 

 

Eräänlaisia ennätyksiä: 

Tanskan liitto kuvasi osan peleistä ja laittoi ne nettilevitykseen eli nyt saa 

ihailla myös MAP Räimeen edustajan pelaamista isossa kisassa. 

 

Muita tapahtumia 
 

27.8 HyVa-Petankki, Hyvinkää  6 joukkuetta 

HyVan kisat pelattiin taas Hakaparin kentillä. Kaskipellon 1-joukkue 

Tiia, Jyrki ja Mika olivat, jälleen kerran, odotetun ylivoimaisia. Puhdas 

voittosarja ”puoliammattilaisiltamme”. Arki-illasta johtuen pelirytmi oli 

kiivas, kaikki kaikkia vastaan, mutta aikataulu piti ja isäntien tarjoilut 

olivat vallan maittavat. 

 

KAUSI 2016 
 

UUSIA POLKUJA JA UUSIA IDEOITA 
 

Niin tiiviiksi on hallikausi mennyt, että ensimmäinen hallikisa oli 

Kouvolassa jo syyskuun alussa! Osa nuoremmasta väestä suuntaa taas 

Pasilan hallille. Sieltä on edelleen saatavissa lisää hyvää oppia ja tiukkaa 

vastusta. Pasilan kävijät komeilevat tänäkin vuonna myös seuran 

rankingin kärkipäässä, mitä nyt joku vanhus häiriköi siinä kyljessä.  

Omaa hallia on etsitty molemmista seurakaupungeista, rahaanhan tuo aina 

kaatuu. Vaan ollaan tässä asiassa herkällä korvalla kuulolla. 

 

Hämeenlinnan halli tulee taas talven aikana monelle osoitteeksi. Tuttu 

paikka, jossa on mukavia ihmisiä ja haastavia pelejä. Lisäksi kannattaisi 

järjestää seuran tehoiskuja eri halleille isommallakin porukalla. 

Lähitienoilla löytyy muitakin hyviä halleja. 
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Talvikauden kohokohdat meille lienevät Finnish Veterans ja Finnish 

Masters. Kannattaisi uudempienkin jäsentemme koittaa siipien 

kantavuutta näissä kisoissa haastajien ominaisuudessa. Kapteenien 

paikkoja meille tuskin heruu. Uusia ideoita hallikauden piristykseksi 

otetaan kiitollisuudella vastaan. 

 

Hämeenlinnan Petankkiliiga 
Lähdemme tietysti metsästämään mestaruutta takaisin Räimeelle. Jos 

meiltä muutaman joukkueen saamme mukaan, niin pidämme mekin 

tapahtumaa pystyssä seuramme ja ystäviemme voimin. Onhan 

Soraharjulla paljon rattoisia iltoja tiedossa. 

 

MAP Räimeen perinteiset tapahtumat 
Jäsenten välisellä rankingpistetaulukolla jatkettaneen. Hurstin heitot ja 

Räime Open palaavat taas kilpailukalenteriin. Tosin uusia ideoita on jo 

näihin kehitelty! Ammunnat ja asetukset varmaankin heitetään ja 

toivottavasti myös tänä vuonna väliin jäänyt seurasingeli. 

 

SM-kisat ja –sarjat 
Kauden päätehtäviä on hoitaa sekä yleisen sarjan että veteraanien 

osallistuminen SM-sarjaan ja Seura-SM:ään muodostetaan taas yksi 

iskukykyinen joukkue. 

 

  
Liiton puheenjohtaja Jari ”Erppa” Eronen näyttää talkootyön mallia ja 

todistaa samalla, että kesän 2016 kisojen eteenkin löytyy tekeviä käsiä. 
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Vuoden 2015 ja 2016 SM-kisat 
Tämän vuoden osalta ovat vielä ammunnan Suomen mestaruudet 

ratkomatta. Kuulien kolketta on tiedossa lauantaina 14.11.2015 Pasilan 

hallilla. Parilla kympillä pääsee lisenssipelaaja mitaleista nakkelemaan. 

Nuoremmassa väessä meillä onkin muutama potentiaalinen tuloksentekijä 

ja mitaliehdokas. Ammunnan voittajia ei seurallamme vielä olekaan. 

 

Näillä näkymin SM-kisat 2016 pelataan taas Haminan Bastionissa, jossa 

olosuhteet, sadekatoksineen, ovat vallan oivalliset. Tämän tapahtuman 

pitää ehdottomasti olla seuramme ykkösmaaleja. Uskon, että 

marssitamme ensi kesänä innokkaita uusia pelaajiamme kamppailemaan 

Suomen mestaruuksista, mitaleista ja hyvistä sijoituksista. Liikaa 

arvometallia ei pienelle seurallemme vielä ole päässyt kertymään. 

_ _ _ 

 

Lopuksi lausun lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille, niin 

pelaajille, talkooväelle, kannustajille kuin SM-kisojen sponsoreillekin. 

Erityiskiitokset myös sille sinnikkäälle talkooporukalle, joka mahdollisti 

Hyvinkään SM-kisojen onnistumisen! 

 

Kulunut kausi lahjoitti meille hienoa tekemistä ja hyviä saavutuksia! 

 

Kari Korkeamäki 

skkorkeamaki@elisanet.fi  

045 – 1121 635 

 

PS Jos joku muu, verbaalisesti erityisen lahjakas ja tekstiä vinhasti 

tuottava sanataituri, on kyllästynyt allekirjoittaneen omakehuun, niin 

journalistisen apulaisen paikka on harkinnassa! 

 

sama 
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