
Boccialla pitkät perinteet MES:n toiminnassa. 
 

Boccian pelaaminen aloitettiin Bulderssin kentällä. Aluksi pelattiin  suuremmilla 

palloilla kuin nykyään ja pelaaminen tapahtui ruohokentällä. Myöhemmin siirryttiin 

hiekkakentille. Oiva Rakkolainen toimi silloin vetäjänä. Simo Riemunen järjesti 

Viron matkoja vuosina 2002-2006. Mukaan matkalle otettiin aina myös  Bocciapallot 

ja pelattiin milloin milläkin kentällä omaksi iloksi. 

Piritan matkalla 2006 innostuttiin pelaamaan  ihan kilpailumielessä. 

 

Myöhemmin vetäjänä toimi Jaakko Lindroos ja avustajana Elis Grönlund. Siirryttiin 

Kaivokselan ja Buldersin hiekkakentille. Vielä vuonna 2007 pelattiin myös Betangia  

Kaivokselan kentällä Marja-Leena Nuoran vetämänä mutta pian siirryttiin pelaamaan 

vain Bocciaa eri kentille. 

 

Ulkopallojen hankinnassa ei ollut ongelmia, mutta vuonna 1990 sisäpallojen 

hankinnassa hallituksessa eräät jäsenet näkivät ne liian kalliina ja turhanpäiväisenä. 

Pitkän soutamisen ja huopaamisen jälkeen saatiin sisäpallot hankittua M-L Nuoran 

suostumuksella. Surullisinta siinä oli se että pallot katosivat 1990 jonnekin teille 

tuntemattomille. Onneksi innostus jäsenistössä oli kasvanut niin paljon, että uudet 

sisäpallot saatiin jonkin ajan kuluttua. Sittemmin pallot ovat aina olleet lukkojen 

takana eikä katoamisia ole tapahtunut. 

Kesällä 2005 pelattiin Keiteleenrannassa isolla joukolla Bocciaa ihan kilpailu 

mielessä. 

Samana vuonna  MES:n toiminta siirtyi Arkkiin ja pääsimme pelaamaan sisäbocciaa 

säännöllisinä pelipäivinä. 

 

Kaivokselan kentällä  järjestimme Uudenmaan  piirin mestaruuskilpailut kahdesti. 

Vuonna 2007 joukkuekisat ja vuonna 2008 henkilökohtaiset kisat. 

Kalevi Kousa oli neuvomassa ja antoi ohjeet miten kilpakentät rakennetaan ja homma 

hoitui hienosti. Kuuluttajana toimi Eero Pollari omien radiolaitteittensa kanssa ja 

sponsorina kisoissa oli K-kauppias K. Karhu. Hänellä oli myyntitiski jota kerhomme 

naiset hoitivat ja tarjolla oli kaikkea mitä kisoissa tarvittiin, makkarat leivonnaiset 

juomiset ym. 

Sittemmin, kun jäseniä tuli lisää, pelattiin uusin voimin Bulderssin ja Martinlaakson 

kentillä jopa 3 kertaa viikossa. Jaakon sairastuttua Per-Erik Lundqvist (Bärre)  tuli 

mukaan Sven ja Tuulan Pettessonin kanssa vetämään bocciatoimintaa. 

Talvikaudella 2010 sisäpelit vilkastui. Pelattiin aina torstaisin ja myöhemmin myös 

sunnuntaisin. Ulkopelien peliaika tahtoi venyä mikäli säät sen sallivat. 

Kesä – Syyskuu olivat ulkopeliaikoja, mutta poikkeuksiakin oli. Vuonna 2011  15. 

toukokuuta oli -2 astetta  ja marraskuussa – 5 astetta ja pienten lumivallien 

ympäröimällä hiekkakentällä pelattiin innolla. Samoin vuonna 2012 15. huhtikuuta 

oli – 2 astetta ja 20. marraskuuta – 5 astetta, mutta aamupäivän aikana lumet sulivat 

ja ilma lauhtui pelien jatkuessa. Bulderssin maja antoi tähän mahdollisuuden. Saatiin 

kahvit keitettyä ja eväät syötyä, joten oli hyvä jatkaa pelaamista. 



 

 
 

Mikko Tuomela heittää Uudenmaanpiirin boccia mestauuskisoissa  

Kaivokselan kentällä 25.5.2007 
 

MES järjesti uudenmaanpiirin mestaruuskilpailut Martinlaakson kentällä kolmena 

vuotena. Rakensimme 8 kenttää, kahvi- ja grillikatoksen, jota hoidettiin Stigun ja  

Martin ammattitaidolla. Kahvipöydät koristeltiin auringonkukin. Järjestelyssä oli 

mukana suuri osa henkilökuntaa, jolloin saatiin kaikki sujumaan odotusten 

mukaisesti. Pelaajat vaihtuivat mutta mielestäni sisukkain Bocciapelaaja oli Jaskan 

kaveri Anna-Maija Haapanen. Hänellä oli sairaus rasitteena, mutta koskaan ei antanut 

periksi. Hän heitti hyvin ja oli aina pelaamassa kun siihen vain oli mahdollisuus.  

Toinen huumorilla rokotettu 96v. aktiivipelaaja edelleenkin on Etti Tuomela. Hän 

pelaa kesäisin Buldersilla säännöllisesti ja samoin  talviaikana Arkissa sunnuntaisin. 

Hän on ottanut osaa piirinmestaruuskilpailuihin yli 90 vuotiaana ja kuuluu edelleen 

parhaimmistoomme hyvänä heittäjänä. 

 

Kesällä harjoittelemme tiistaisin Martinlaakson kentällä , torstaisin ja sunnuntaisin 

Bulderssin kentällä. Kenttää pitää lanata ennen joka peliä sillä Buldersin seudulla on 

ilkivaltaa ja kenttä on usein ajettu moottoriajoneuvoilla huonoon kuntoon. 

Talviaikana harjoittelemme vain sunnuntaisin Arkin sisähallissa. 

Boccian saavutuksista voisin mainita seuraavaa: Uudenmaan piirin mestaruudet 

olemme voittaneet 2014 , 2015, 2017. Pokaalista kisailtiin yhteensä 13 vuotta kunnes 

se kolmas kiinnitys tuli MES:sille ja pytty on meidän ”for ever”. 

Seuraavaan pyttyyn saatiin uusi kiinnitys vuonna 2019 eli mestaruus tuli siinä 

kisassa. Vuoden 2020 mestaruutta ei tullut, vaan MES oli  kolmas. 

 



Kilpailumatkoja tehtiin milloin Viroon, omalla kustannuksella. Simon matkoilla 

Virossa, meillä oli pallot mukana ja pelasimme milloin missäkin  vuosikymmenen 

aikana. Kävimme Pärnussa, Saarenmaalla, Narvassa, Toilassa, Laulasmaalla ja 

Rakveressa. Sittemmin otimme osaa EKL:n järjestämiin kylpylälomamatkoihin, 

jolloin Bocciakisat olivat aina päällimmäisenä tärkeysjärjestyksessä.  

 

Kilpailimme myös Auran Eläkkeensaajien kanssa ja Raimo Huppunen edusti Auran 

Eläkkeensaajia. Pelasimme Auran kentällä ja he vuorostaan tulivat Bulderssin 

kentälle. Järjestävä yhdistys tarjosi ruuat, pullakahvit ja muuta hauskaa ajanvietettä 

vierailevalle yhdistykselle. 

 

2014     Ulkoboccian piirinmestaruuskilpailut   voitto 

 

2015     Ulkoboccian piirinmestaruuskilpailut   voitto 

 

2016     EKL:sisäboccia Porvoo     naiset 6. sija 

2016     Sisäboccia Porvoo henkilökohtainen   3. sija  

2016     Ulkoboccia     4. sija 

 

2017     Pariboccia     miehet 5. sija 

2017     Ulkoboccian piirinmestaruuskilpailut   voitto 

2017     Ulkoboccia     naiset 2. sija 

 

2018     Ulkoboccia Kousan kisat     Tuula voitti 

2018     Pariboccia      3. sija 

2018     Auran kisat 3/7-18 

2018     Sisäboccia       Tuula oli toinen 

 

22/2-19  Porvoo sisäboccia joukkue  5. sija 

17/5-19  Kousa henkilökohtaiset    Tuula 2. ja mies finaaliin 

12/6-19  Hyvinkää ulkoboccia joukkue  2. sija 

24/8-19  Martinlaakso piirinmestaruuskilpailut   voitto sekä sijat 5 ja 6 

2019      Sisäboccia Porvoo     Tuula oli toinen 

2019      Ulkoboccian piirinmestaruuskisat    voitto 

 

24/1-20  Porvoo sisäboccia naisissa  Tuula oli toinen 

28/8-20  Järvenpää Ulkoboccian mestaruus   3. sija 

13/11-20 Porvoo sisäboccian  piirinmestaruus  ei finaalipaikkaa 

 

 

Tässä on hieman kerätty kisoista tietoa ja tuloksia vuosien varrelta . 

Tämän historian muistelmasopan on keittänyt pelaajien avustuksella Svenna 


