
Paskan Mestaruus 

Paskan Mestaruus on järjestetty vuodesta 2003 

lähtien, yhteensä 12 kertaa. Kolmen vuoden ajan 

(2006-2008) kilpailtiin joukkueina ja loput 

yhdeksän kertaa kilpailu on järjestetty 

yksilölajeina. 

 

Mestarit 

Henkilökohtaisia voittajia on yhteensä kuusi. Jos 

joukkuevoitot lasketaan mukaan, voittajia on 

ollut yhteensä 21. Kolme henkilöä on onnistunut 

voittamaan henkilökohtaisen mestaruuden 

kahdesti: Sami, Noora ja Milppi. 

Jos myös 

joukkuevoitot 

lasketaan, eniten 

voittoja on Milpillä; 

kaksi henkilökohtaista 

ja kaksi 

joukkuevoittoa. 

 

 

 

Jos henkilökohtaiset voitot suhteutetaan 

osallistumiskertoihin ja lasketaan jokaiselle 

mestaruusprosentti, parhaiten on pärjännyt 

Karoliina, jolla mestaruusprosentti on 100 % (yksi 

osallistuminen ja yksi voitto).  

Toiseksi paras 

mestaruusprosentti on 

Nooralla: 50 % (neljä 

osallistumista ja kaksi 

voittoa). 

 

 

  

Muut sijoitukset 

Eniten kakkossijoja ovat keränneet Sami (3), 

Emmi (2) ja Noora (2). Top3 sijoituksia on eniten 

Samilla, yhteensä seitsemän ja toiseksi eniten 

Emmillä, yhteensä viisi. 

Jos top3 sijoitukset suhteutetaan taas 

osallistumiskertoihin ja mukaan otetaan vain yli 

kaksi kertaa osallistuneet, parhaat prosentin saa 

Noora, joka on jokaisen osallistumisvuotenaan 

sijoittunet kolmen kärkeen. 

Top 3 sijoitukset 

Noora 100% 

Sami 67% 

Kusti 67% 

Emmi 44% 

Murkunen 40% 

Juhani 38% 

Milppi 29% 

 

Lajit 

Paskan Mestaruudessa on jaettu pisteitä 36 eri 

lajissa. Vuosittain lajeja on ollut 4-11, keskimäärin 

kahdeksan. 

 

Lajeista yleisin on ollut vikana pystyssä. Se on 

järjestetty joka vuosi. Vuosina 2003-2005 sekä 

2009-2011 lajista jaettiin pisteitä oikeasti 

pisimpään valvoneille ja kilpailussa nähtiin 

pahojakin kamppailuita aamun jo valjetessa. 

Joukkuekilpailuvuosina 2006-2008 sekä vuodesta 

2012 lähtien kaikki yli kello kahden valvoneet 

ovat saaneet lajista pisteen.  
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Lajit Osallistujat

Mestaruudet  

(henk. koht. + joukkue) 

Milppi 2 + 2 

Sami 2 + 1 

Noora 2 + 0 

Kusti 1 + 2 

Juhani 1 + 1 

Karoliina 1 + 0 

Tuomas 0 + 2 

Murkunen 0 + 2 

Oskari 0 + 2 

 

Mestaruudet 

Karoliina 100 % 

Noora 50 % 

Kusti 33 % 

Milppi 29 % 

Sami 22 % 

Juhani 13 % 



Seuraavaksi suosituin 

laji on ollut petankki. 

Se on järjestetty 

jokaisena vuonna, kun 

Paskan Mestaruudesta 

on kilpailtu yksilölajeina eli yhteensä yhdeksän 

kertaa. Petankkitilastot puuttuvat kahdelta 

vuodelta (2003 ja 2005), mutta olemassa olevien 

seitsemän vuoden perusteella, kukaan ei ole 

onnistunut voittamaan petankkia kahta kertaa, 

vaan jokaiselle vuodelle on ollut oma voittajansa. 

Eniten finaalipaikkoja on Munnenilla, yhteensä 

kolme, joista yksi voitto (2011) ja kaksi häviötä 

(2010, 2013). Eniten semifinaalipaikkoja on 

Juhanilla, yhteensä viisi. Näistä yksi on päättynyt 

mestaruuteen (2010) ja yksi kakkossijaan (2011). 

Loput kolme ovat päättyneet välieriin. 

Kahtena vuotena petankin voittaja on vienyt koko 

mestaruuden, mutta kolmena vuotena Paskan 

Mestari on pudonnut petankkikisassa jo 

ensimmäisellä kierroksella. 

Kolmas suosituin laji on ollut aamupala. Siitä on 

jaettu pisteitä vuodesta 2007 lähtien. Voittoja on 

eniten Emmillä, yhteensä kuusi (2007-2012). 

Yhden voiton ovat saavuttaneet JP (2013) sekä 

Sami (2014). Aamupalan voittaja ei ole koskaan 

voittanut Paskan mestaruutta, mutta viimeisen 

kolmen vuoden aikana Mestari on kuitenkin 

syönyt lautasen tyhjäksi ja ansainnut kaksi 

pistettä. 

Eniten yksittäisten lajien 

voittoja on Emmillä, 

yhteensä kahdeksan. Näistä 

kuusi on tullut aamupalasta. 

Toiseksi eniten lajivoittoja on 

Juhanilla, yhteensä 

seitsemän. Näistä kolme on tullut tikanheitosta. 

 

 

 

Pisteytys 

Pisteitä on jaettu vuosien varrella monella eri 

tavalla. Nykyisin vakiintunut käytäntö on, että 

voitosta annettaan kolme pistettä, toiseksi 

tulleelle kaksi pistettä ja osallistumisesta yksi 

piste. Jos kaikkien Mestareiden pisteet 

muutetaan nykyisen järjestelmän mukaiseksi, 

suurimman pistemäärän on saavuttanut Milppi 

tänä vuonna (2014), jolloin pisteitä kertyi 18. 

Tiukin kamppailu mestaruudesta nähtiin vuonna 

2004, jolloin Milppi ja Emmi olivat varsinaisten 

lajien jälkeen tasapisteissä. Voitto ratkaistiin 

ylimääräisellä oluenjuontikisalla, jonka avulla 

Milppi vei mestaruuden. Milpillä on myös 

hallussaan ylivoimaisin voitto tältä vuodelta, 

jolloin eroa toisena olleeseen Samiin oli neljä 

pistettä. 

 

 

Yleisimmät lajit 

Vikana pystyssä (12) 

Petankki (9) 

Aamupala (8) 

Pukeutuminen (7) 

Lajivoitot 

Emmi 8 

Juhani 7 

Noora 5 

Sami 5 

Murkunen 5 


