
Laskiaisriehat vuosina 2018 - 2020… 

Runsaasti liikkuva, iloinen Ekl:n porukka kokoontuu laskiaistiistaina 
mäenlaskuun ja… tietenkin; -nuotiomakkara sekä nokipannukaffeet 
kruunaavat hauskan/lapsekkaan, eläkkeensaajille sopivan päivän!  

Lähtö: Lahdenkyläntie 3:sta 

Kahta eri kuvaa yhdistämällä 
saadaan kiva lähtötunnelma, 
odotellaan koulujen 
loppumista… 

Kävelimme latupohjaa pitkin 
Hiihtomaahan, pulkat 
täynnä evästä…. 

Heti mäkeen! Sillä aikaa Airi sytyttelee kodan tulisijaa. Asettaa ison 
kuparipannun tulille: ”Kiehu keitos kiehu”! Nokipannukaffeet!!! 

                                                      
Wiltsu seuraa vierestä… Eikö mulle 
heru mitään, makkaran kuoria ees? 

Ihana savun tuoksu leijailee piipusta 
lumiseen rinteeseen.  

Vesi herahtaa kielelle… 

 

 

 

 

 



 

Kiipeämme mäelle… Kuka uskaltaa ekaks? 

Ai hyvä tavaton, miten kivaa on olla jälleen 
lapsi. De`ja`-vuuu!!!                   

Huutaa täysillä….          
Nauraa ja kiljua…                                                                     

 

Mäki on juuri meille sopiva; pehmoista lunta 
riittävästi, jos vaikka pulkka pylläyttäisi 
laskijan nurin, hankeen…? Ei haittaa! 

Marjatan liukuri tiedä… mihinköhän päin sitä 
oikein laskisi? Oikealle, vasemmalle vai alas…  

 Mäen alla on penkka… Jäälohkareita!      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

              

 Irjalla on suunta selvänä…   ”Ei kun menoks!” 

 

Matti katselee, kun Anja laskee 
huimaa vauhtia…, pulkan pohja 
kolisten mäkeä…, perille asti. 
”Pitkiä pellavia!” huutaa vanha 
rouva, eikä ole millänsäkään 
kovista vauhdeista. No, huh! 

Matti: ”Harmi, kun tuo 
aurinkokin meni pilven taa…” 

 

 



Mikä olisi parempaa kuin nuotiomakkara, Wiltsukin sen tietää/haistaa… 

  

Kun ampuu itse hirven… 

Teettää itse omat makkaransa…          

Voi olla varma, että… kyllä maistuu!!!    

 

 

 

 

 

 

 



 

Tuleen tuijottaminen… Parasta mahdollista sielunhoitoa!!! 

 

”Kato nyt 
Mattiseni, 
minkälaisen 
päivityksen …. 
teki someen!!! 

Anja katsoo… 
-Mistähän 
tuossakin 
touhussa on 
oikein kyse? 

Makkarat ne 
vaan tirisevät 
ritilällä, NAM! 



Pekka myhäilee… Isännän elkein! 

Kyllä pitää tulla ensi talvenakin tänne… Mikä onkaan sen mukavampaa, 
kuin yhdessä olo mukavien kavereitten kanssa ja tietenkin makkaran 
syöminen!!! Kyllä on pieniä nämä ”elakeläisten”, (ja halpoja) ilot!!! 

Laskiainen 

Laskiainen on ilon juhla, ennen pääsiäispaastoon laskeutumista.           
Mitä enemmän rasva kiiltää sormissa laskiaisena, sitä lihavimmiksi siat 
kasvavat ja sitä enemmän lehmät lypsävät… Ja kyllähän se kiilsi… rasva!!! 



Laskiaisrieha 2020… 

 
Airi, aina valmiina 

kaffeen keittoon…              
Todellinen emäntä! 

 

Juha miettii, 
uutena 
jäsenenä: 
”Mitähän tässä 
nyt oikein 
tapahtuu?”                     

Marja-Liisa…         

”Makkaraa 
ääntä kohti!” 

Ja Antti se 
vaan ottaa 
”huikkaa!” 



 

Nuuh, nuuh, nuuhkii Heikki ja myhäilee. Airilla on hirvimakkarat tulilla.  

Naiset ovat jo kaffeensa juoneet, nyt pitäis sit paistaa sitä makkaraa… 

 

    Miesten juttuja… pölkyn päässä!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mikä onkaan homman nimi? 



”Missäköhän se Frispiikehä on?” 

”Lähetäänkö heittelemään?” 

Sivulla pulkka oottelee laskijaa… 

Tämä vuonna oli niin jäinen rinne, 
että vain harvat ja valitut uskalsivat 
laskea mäkeä. Jo vilkaisu… Hui! 

Sanna laski ylhäältä asti…              
Irjalle ja Antille riitti mäen 
puoliväli. Vauhti oli siitäkin aivan 
riittävä. Riskit olisivat liian suuret!                                                               

                                                                  
Irja ja Sanna ”juoksentelivat” kuntoportaita ylös/alas… ”Hikkeä pukkaa!”                                                                                                                                
Ei ole missään laissa sanottu, että laskiaisena pitää aina laskea mäkeä. 
Joskus voi paistaa vaan makkaraa ja keitellä nokipannukaffeja… Nam!                              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukavaa yhdessäoloa… Se on koko Ekl:n perusteema… Myös meidän!                                                                                                    


