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Äijäporukan kuntovoimistelu on tältä talvikaudelta ohi. Keskiviikon venyttelyt ja ähkimiset ovat 

olleet pyyteetöntä kansanterveystyötä, omakohtaisena palkkiona tietysti liikkuvammat nivelet ja 

parempi tasapaino. Kausi päätettiin yhteiseen ohjelmalliseen illanviettoon tällä kertaa Etelä-

Vilppulan Eränkävijöiden majalla Koivion entisellä asemalla. Päivä oli 18.5. ja isäntänä Matti 

Laurinmäki, jumppari ja erämies itsekin. Taajamajuna kolisteli pari kertaa vierestä ohi pysähtymättä. 

Ohjelmaa oli varattu enemmän kuin ehdittiin suorittamaan. Samalla piti sivusilmällä seurata 

mobiililaitteista Suomen voittoisaa jääkiekko-ottelua USA:ta vastaan. Kokoonnuimme 

saunarakennuksen takkatupaan, johon parikymmentä ukkoa juuri mahtui.  Alun esittelykierroksen 

teemana oli metsästys-, kalastus- ja luontoaiheiset muistot. Moni meni muisteloissa lapsuuteen asti. 

Joku muisteli hauen pyydystämistä kivenkolosta puukolla toinen sitä, miten oli saanut kiinni 

pikkuhaukia käsin. Yhdellä oli kokemusta ahvenia notkuvista kalaverkoista, kun saaliin piti olla 

muikkua. Joku suri tuuran sujahtamista järven pohjaan. Kalastus oli metsästystä yleisempi harrastus. 

Illan ruokalistalla oli hernekeittoa ja pannaria hillon kera. Myöhemmin paisteltiin vielä makkaroita 

grillikodassa. Erinomaisen hernesopan lusikoinnin ohessa mietittäväksi saatiin perinteisen 

tietokilpailun visaiset kysymykset. Visailun oli laatinut pikkujouluissa pidetyn kisan voittaja. Nyt 

kysymyksiä oli 20. Kuka onkaan ainut Suomeen haudattu kuninkaallinen.. ja mitä Juhani Aho sai 

mukaansa hautaan.. tai mistä löytyy Juseliuksen mausoleumi.., tai mihin liittyy numerosarja 543210? 

Yleissivistystä suosivan kisan voittajan tulos oli 16 oikein. Ei huono! Ohjelmanumeroiden lomassa 

laulettiin yhdessä mm. Maamme-laulu, Nälkämaan laulu ja illan päätteeksi grillikodasta kajahti 

Veteraanin iltahuuto. Mutta sitä ennen tutustuttiin illan isännän johdolla eränkävijöiden majaan ja 

toimintaan. Maja ei ole maja vaan pitkä ja komea asemarakennus, jossa on pitkä sali, keittiö ja 

sivuhuoneita. Seiniä koristavat täytetyt linnut ja eläinten taljat. Erähenkinen on talossa tunnelma 

kuten pitääkin. Paikka sopii hyvin monenlaisten tilaisuuksien pitopaikaksi. Ohjelmassa oli vielä 

kolmiottelu joukkueittain, mutta ajanpuutteen vuoksi siitä otettiin vain aivoja jumppauttava 

yhdyssanakisa, jossa kolmelle annetulle sanalle oli keksittävä sana, joka muodosti luontoaiheisen 

yhdyssanan jokaisen kolmen sanan kanssa. Mikä sana muodostaa siis yhdyssanan seuraavien 

sanojen kanssa: ilma, pallo ja perä? (maa) Entä sanojen puu, ratamo, talli? Hyvin joukkueet 

haasteesta selvisivät. Harmaatukkaisillakin toimivat vielä harmaat aivosolut. 

Sovittuna aikana illanvietto päätettiin ja jumppariäijät suuntasivat kohti kesää tai kuka minnekin. 

Syksyllä jatketaan, tietysti.

 
 


