
Satunnaisen matkailijan havaintoja ajasta ja paikoista 

Jossakin aikakauslehdessä seikkaili nuoruudessani satunnainen matkailija tehden hiukan vinksahtaneita 

arvioitaan kustakin läpikulkemastaan paikasta. Samaan satiirin tasoon tuskin yllän tässä omassa kevättä 

2015 kattavassa havainnointiblogissani. Monenlaisia tunteita läpikulkenut kuitenkin mä oon...  

 

 

Vinksahtanut Vesalassa. Lähiliikuntapaikka keräsi heti maaliskuun alussa kymmenittäin nuoria puoleensa 

kuin kotipihalla nautittu hillolettu vielä tokkuraista kimalaista.  

 

Retroilua Puhoksessa. Kirvesniemen Harri (ks. myös http://www.miksiliikun.fi/2015/02/24/falunin-1974-

legendat-ja-totuudet/) on ruvennut tekemään nostalgisia suksia Kiteen tehtaillaan. Itse en kyllä tykkää 

noista oikeanpuoleisista, vaikka sarjaan kuuluva pipo ja takki kuuluivatkin garderoobiini 1970-luvun lopulla. 

 

Pyöräilyreitti pajunkissoineen ja hiihtomäkineen löytyy tietysti Herttoniemestä... Lisää reittikuvia, ks. 

(http://www.miksiliikun.fi/2015/03/17/onko-reilupeili-myos-reilu-peli/)  
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Nostalgiaa Mikkelissä. Kotitalo myytiin ja tyhjennettiin. Kaikenlaista löytyi... mm. maisema katolta 

suuntaan, jossa lapsena sijaitsi pikkuinen navetta, iso mansikkamaa, vadelmatarha, viinimarjapensaat, 

autotalli ja ryytimaa. Ja tiellä pelattiin kesät talvet jotakin peliä... 

 

Ja välillä käytiin kisoissakin.  

Tässä on voitettu 14-vuotiaiden viestihiihdon Suomen mestaruus Kaatrasen Hanen ja Pöntisen Lassin kansa.  

 

Tässä taas on osa jaliskisojen mitaleista. Joukkuepelaaminen kannattaa: kaksi KLL:n kultaa ja yksi hopeasija 

(Mikkelin Lyseo, 1976-1978) kaksi OLL:n mestaruutta (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1981 ja 1982) ja 

TUL:n (Mikkelin Pallo-Kissat, 1978) mestaruus. Jossakin kadoksissa on kaksi SM-hopeamitalia A- ja C-

junioreista (Mikkelin Pallo-Kissat, 1974 ja 1978).  

 

  

 



Nykyisyyttä Mikkelissä.  

Vanhojen pelikavereiden Hanen ja Harrin kanssa katsomassa Jensin peliä. Mikkeli oli tällä kertaa kova, 

vaikka poika tekikin upean maalin. Kylmää oli.  

                                 

Samat kaverit löytyvät viereisestäkin kuvasta, vaikka heti ei ehkä uskoisi... 

Kuva löytyi edelleen Mikkelin Lyseon palkintovitriinistä parin muunkin mitalikuvan kanssa. 1970-luvun 

Mikkeli oli todella kova urheilukaupunki. Jalkapallossa ja hiihdossa se oli aivan Suomen kärkeä. Nyt siellä 

osataan pelata jääpalloa ja –kiekkoa. Ei paha sekään.  

 

Mukavaa oli myös luennoida Mikkelin Ladun aktiiveille. Tuttujakin löytyi ja paljon keskusteltavaa. Toiminta 

on varsin vireää, mutta nuoria ja keski-ikäisiäkin kaivattaisiin mukaan. Sitähän sitten ideoitiinkin... 

 

                                                                   

 

 



 

 

 

 

 

Lapin reissu tiivistyi tänä vuonna näihin kuviin. Suurta kunnioitusta elämän arvaamattomuuden edessä...  

 

 

 

 

 



Lapin hiihto- ja muistelureissun paluumatkalla sain olla puhujana ja työryhmän vetäjänä oululaisten HEP!-

hankkeen seminaarissa. Hankkeessa yritetään liikuttaa vähän liikkuvia nuoria. Seminaaritunnelmia ja 

hanketietoja löytyy ao. linkeistä.  

http://www.odl.fi/sivu/fi/palvelut/tieteellinen_tutkimus_ja_kehittaminen/kehittamishankkeet/nuorten_ha

nkkeet/hep_hyvinvointiliikuntaa_elamanpoluilla/blogi/ 

http://www.odl.fi/tiedostot/Palvelut/Tutkimus_Kehittaminen/Projektitoiminta/HEP/Tiihonen_materiaali_O

ulu090415.pdf  

Oulusta palasinkin läpi Suomen ajettuani omaan ”kuplaani” Itä-Vantaalle, kehä 3. sisäpuolelle. Pari viikkoa 

lähes ilman sosiaalista tai muutakaan mediaa teki hyvää. Eduskuntavaalit kiinnostivat harvinaisen vähän, 

vaikka yhteiskuntapoliittista ajattelua ja ehkä vähän toimintaakin harrastan. Olin jopa vaalitoimitsijanakin 

eli minulla on myös kosketus politiikkaankin. Mutta ei tässä nyt siitä. 

Satunnaisuus, suunnittelemattomuus, leimasi kevättäni. Yksi Lapin viikko oli suunniteltuna helmikuussa, 

mutta suurin osa kaikesta muusta oli täysin suunnittelematonta. Matka menneisyyteen kotitalon yllättävän 

nopean myyntioperaation takia, retki pohjoiseen surullisten tapahtumien varjossa ja monet yllättävät 

kohtaamiset säväyttivät, pysäyttivät ja tekivät keväästä intensiivisen itsetutkiskelun vaiheen elämässäni. 

Elämä on... 

http://omaliikunta.fi/asiantuntijat/identiteettikokemukset-liikunnassa-ja-urheilussa-rakentamista-ja-

jalleenrakentamista 

 

 

onneksi myös tällaista liikkumisen ja yhdessäolon riemua... 
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