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Talvitapahtuma Ruovedellä vietettiin 

mukavan kirpeässä pakkassäässä. 

Tämän vuoden ulkoilutapahtumaan oli 

ilmoittautunut ennätysmäärä peräti 

kaksikymmentäkolme Hymeristiä. Paikka 

Ruoveden Haapasaari oli tullut tutuksi jo 

aikaisemmista kerroista 

Perjantaina alkoi väkeä saapua 

illansuussa. Kun autot oli saatu paikoilleen 

siirryttiin yhteiseen illanviettoon alueen 

ravintolaan. Ravintola oli riittävän tilava 

porukan kokoontua ja vaihtaa kuulumisia. 

Iltahan siinä vierähti jo yön puolelle aivan 

huomaamatta, oli aika siirtyä yöpuulle.  

 

          Lauantai oli sitten varsinainen toimintapäivä. Lippu salkoon 

hulmuamaan. Kävelylenkkille ei kaikki lähteneet koska tie oli 

aivan jäätiköllä. Hieman oikaistiin tieltä järvenjäälle ja kävimme 

kirkon luona kääntymässä. Osa porukasta jatkoi matkaa ja 

poikkesi keskustan kaupoilla.  

Ruoveden satamassa oli mustakaapuinen rouvashenkilö pitkine 

nenineen tuijottamassa kävelijöitä. 

Oli tainnut seistä jo jonkin aikaa paikoillaan, oli nääs niin tanakka 

asento. 

 

Kävelylenkin jälkeen oli mölkkäkisa jäisellä kentällä. 

Mölkänheitossa nähtiin useita eri tyylejä ja melkein osumiakin. 

Aikanaan siitä löyty voittaja, tällä kertaa se oli Niemelän Jouko.  

 

 

Kisan jälkeen juotiin lämmintä glögiä, jonka Atte oli lämmittänyt. Glögijuonnin jälkeen alkoi porukka 

hieman levottomasti käyskennellä olihan kohta vuorossa odotettu hiihtokilpailu, hallitus vastaan 

jäsenistö  

Atte ja Hannu olivat tehneet yhteistyötä ja saaneet 

aikaan aivan uuden talvilajin. Hallituksen ja 

jäsenistön välinen kisa oli saanut uuden lajin 

kisattavaksi, tässä perinteikkäässä koitoksessa. Oli 

pattinkit hiihtosuksina, lisäksi oli ammunta pystystä ja 

makuulta. Yleisö pääsi seuraamaan kilpailua aivan 

vierestä, mikä oli hyvä asia.  

Niinpä viimevuoden voittanut puoli (hallitus) antoi 

ystävällisesti vastapuolen joukkueen aloittaa, 

perinteisellä hiihdolla.Tais olla harjoitusta monta 

metriä takana, niin rivakasti joukkue hiihti.  



Hallituksen joukkueessa ei rivakkuutta sitten 

ollutkaan.  Muutama metri hiihdetty niin jo oli joku 

nurin. Ylöspääseminen olikin sitten vaikeampaa, 

tämä tapahtui peräti kaksi kertaa. Niin karkasi 

voittomahdollisuus jo alkumetreillä jäsenistön 

joukkueelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampumapaikalla oli aseena ilmakivääri, ja 

ammunta oli seisaaltaan ja makuultaan viisi + 

viisi laukausta. Molemmat joukkueet onnistuivat 

tasapäisesti ammunnassa.  Siis hiihto oli se 

ratkaiseva jolla jäsenistön joukkue vei tämän 

kevään voiton itselleen, onnittelut joukkueelle.  

Joukkueena oli jäsenistöllä Tarja Ahola, Tuula 

Laine, Matti Mäkinen ja  Markku Kulmala  sekä 

hallituksella Hannele Sainio, Soili Punkka, Jouko 

Nieminen ja Esko Kosunen. 

 


