
Jumppien päättäjäiset   vuosina 2016-2019 

Kova talvi takana. Olemme jumpanneet kovasti, on päättäjäisten aika! 

Päätimme lähteä Toikkalankylälle, Kewatoisen rantaan, mökille…      
Ensimmäisistä vuosista ei valitettavasti ole kuvia…                                 
Näin ollen täytyy tyytyä muistelemaan.  

*2016 kevät oli kaunis ja aurinkoinen. Yhtenä maanantaina ajelimme 

porukalla Pyhälahdentietä parikymmentä kilometriä…  

Toikkalankylän tienhaarasta käännyttyämme suuntasimme suoraan 
Savolaisten vanhalle myllymuseolle. Olemme kutsuvieraita! 

                                                                                                                                    

On hienoa nähdä, miten Savolaisen perhe on säilyttänyt/kerännyt 
kauniita, vanhoja esineitä. Kaikki hyvässä järjestyksessä. Vanha, kaunis 
myllyrakennuskin on oikein hyvässä kunnossa. Erkki-isäntä esittelee 
myllyään ylpeänä. Vaimonsa Maija on laittanut mehua ja keksejä, Nam! 
Kukkasia pöydissä ja riepumatot lattialla, koski kohisee lankkujen alla.                                                                                                   
Kiitos ihanat ihmiset, kun kutsuitte meidät vieraaksenne…. 



Nyt pitää päästä jo saunaan ja uimaan… 
Kolme kilometriä vielä.                        
Siellä se isäntä odottelee jo koiransa 
kanssa… -vieraita tulevaksi.  

Sauna on lämpiämässä. Kiuas jo sihisee! 

Iloinen porukka laskeutuu mäkeä, polkua pitkin mökille. Päästään heti 
saunomaan. Sanna keittelee kahvia ja paistaa siinä samalla köyhiä ritareita. 
On mukava päästä saunaan ja pulahtaa sitten Kewatoisen tummaan ja 
viileään veteen. Saunan jälkeen paistoimme; -kuinkas muutenkaan 
makkaraa. Kiva päivä, mutta; -kaikki hyvä loppuu aikanaan, sit KOTIIN!!! 

                        ____________ 

*2017      Taas on yksi jumppavuosi takanapäin.  

Päätämme lähteä jälleen mökille saunomaan ja 
syömään. Kaunis päivä tästä onkin tulossa. 
Kimppakyydeillä Kewatoiselle. Ihana odotus!!!                    
Ensin kuntoilemme… Jokaiselle kävelysauvat, 
sit ylämäki/alamäki treeni.  JEE, JEE!!!                        
Kaikki jaksavat ylös jyrkän ja pitkän rinteen.                                          
”Hikihatussa” tallaamme takaisin mökille…                               

Ensimmäiset pääsevät jo heti saunomaan.  

Sanna keittää kasviskeittoa…                    
Kahvit, köyhällä ritarilla -jälkiruuaksi. Nam! 

Saunottuamme ja syötyämme jatkamme 
jutustelua, viiniä… Olipas se mukava iltapäivä.  

 

Itikatkin ovat heränneet…                
Pois täältä on päästävä. KIITOS!!!        



2018 Liikunnallinen talvi on taas ”lusittu”, on päättäjäisten aika: 

Sovittiin boccialaisten kanssa, että pitäisimme yhteiset päättäjäiset. Missä? 
No, helpointa ja yksinkertaisintahan se päivä olisi viettää Häyrylän 
rannassa. Sinne mahtuu ja on lyhyt matka. Kaikki halukkaat mukaan…                                                                                                                        
Siitä vaan suunnittelemaan… Pitää olla tekemistä, syömistä ja tietenkin 
sauna kaiken kukkuraksi! Marketta ja Sanna, mietintämyssyt päähän! 

Päivä on kylmä ja pilvinen, polttopallossa tulee lämmin. JUOSKAA!!! 

                     
Sanna, häärääää… 
Kohta päästään 
kuuman kaffeen ja 
paistetun pullan 
kimppuun.  
Makkarat tulille! 
Nami, nami…                



Pelataanko ”höntsägolffia”? Pelataan vaan. Airi ja Antti on tehnyt mailat.      
Löytyi sählypallo ja muovikauhat kolojen merkiksi. Tiitä ei tarvita… 

”Höntsägolfia” pelataan, kuten oikeaakin golfia… Kauhat työnnetään 
maahan, sopivien matkojen päähän toisistaan. Käyrällä puukepillä 
lyödään sählypalloa… Kaksi joukkuetta pelaa toisiaan vastaan, lyöden 
vuoron perään palloa kauhakoloihin. Se joukkue, kumpi saa ensin 
pallonsa takaisin, sinne ekaan kauhakuoppaan on voittanut. Tasoituksia?                 
Palkinnoksi kaikki saivat stressilelun. Sanna teki puutonttuja, joiden 
jalkoja ja käsiä voi ”näpräillä” aikansa kuluksi tai -hermostuksissaan… 

                                                                    

 

 

  

 

 

 

           Väki odottaa jakoa kiltisti rivissä… 

                 Joukkueet on merkattava! 

Sitten 
kahvia                                                 
ja makkaraa!  

 

Lopuksi osa 
meistä meni 
saunaan…    



2019 Tänä vuonna on jumpattu ja liikuttu niin ahkerasti, että 

pidetään ihan kaksi päättäjäispäivää. Keväällä mentiin Häähnin tuvalle ja 
alkukesästä taas sinne Toikkalankylän mökille, Kewatoisen rantaan. 

Pakattiin eväät ja suunnattiin kimppakyydeillä Hankasalmen rajalle… 

Häähnin tupa on korkealla mäellä, kuntien rajalla. Siellä oli alun perin 
pieni mökki, jossa yksi metsästäjä piti majaansa… ja rajapyykki! 

Joitain vuosia sitten eri yhdistykset rakensivat talkoilla mäelle todella 
hienon mökin. Tuvalla voi vain piipahtaa, olla jopa yötä, ihan kuka vaan. 
Perille ei pääse autoilla, joten loppumatkan taivalsimme jalkapelissä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reppu, retkeilijän kamu.         
Meerille ja Anjalle myös...       Hannu ja Heikki pohtivat ”syntyjä syviä”! 

Airi ja Heljä suunnittelevat, luoja yksin 
tietää… Ilmeistä päätellen ”tärkeitä”! 

Seija istuskelee yksin, oottelee… Mitä? 
-varmaankin makkaran käristymistä! 

Nokipannukaffeet saadaan jälkiruuaksi. 
Vapaata seurustelua, mitäs muutakaan! 



Antero ”ryystää”, varovasti 
kaksin/käsin… pahvikupponen 
tyhjenee. Kohta lähdetään 
patikoimaan luontopolulle.  

Marja-Liisa poistuu, ei vieläkään! 

Tuli loimottaa, auton vanteesta 
tehdyssä nuotion suojassa.        
Seija miettii… -Hyvä idea sinänsä. 

Nokipannut roikkuvat telineessä… 

Yhdessä on mukava rupatella. Kupponen kahvia ja makkarat paistumaan... 

 

Nämä miehet ne vaan jatkavat 
suunnittelua… Mielenkiintoista. 

Hyvä, kun joku pitää yllä 
tällaisia paikkoja, joissa saa kuka 
vaan, ja ilmaiseksi, retkeillä.  

Häähnin tuvalla on kävijöitä 
vuosittain n.5000, HUIMAA!!! 



Lopuksi lähdemme metsään. Rossin Pekka on tehnyt sinne luontopolun. 

Aivan uskomattoman kaunis lampi… Uskallatko uimaan; kylmä/märkää! 

Yhdessä on niin palkitsevaa istuskella pikkulammen laiturilla. Ah…              
Kuka ”somettaaa”, kuka jutustelee… Reino ja Antero ovat jo lähdössä… 

                                       _________________________ 

 

Kesän tullessa, lähdemme kimppakyydeillä mökille. No, Kewatoiselle…!!! 

Ennen kuin pääsee saunaan, on käytävä lenkillä… Pikkumökille mars! 

Onpas tämä 
pieni mökki!               
Ja huusi, se on 
suorastaan 
”originelli”! 
Sirjan hiuksiin 
eksyy yksi itikka, 
hus, hus…. 



Sieltähän se väki patikoi, niin kauniisti jonossa, Wiltsu navigaattorinaan. 
Ylhäällä kivikossa oli kyykäärme ja toinen ojassa… Matin tarkka silmä!!! 

 

 

        

 

 

 

 

Matti onkii ja Antti… -miettii? 

Joutsen-patsas on Ohvon 
Esan tekemä, 1990-luvulla. 

Sen työnimi oli ONNI,      
mut sit, kun teos halkesi…. 
nimi vaihtui: -Autuus! 



Kun kahvit on juotu ja …ritarit syöty…        
voi ottaa rennosti! Mitäs me Eläkkeensaajat?! 

Airi ja Anja istuskelevat, 
ruuansulatuspuuhissa… 

Antti koettaa onneaan! 

Nämäkin rouvat ne siinä vaan sulattelevat 
ruokaansa… Vieläköhän sitä jaksaisi… 

Kyllä, kyllä jaksaa, ainakin saunaan! Siellä on 
niin rentouttavat ja pehmeät löylyt…                                    
Sit uimaan, Kewatoisessa on tumma, lempeä 
vesi. Se vasta onkin; -luonnon terveyskylpy! 

Pekka seuraa kädet taskussa. 



2020 Kevät on poikkeuksellinen, tuo Koronavirus sotkee kaiken… 

Jumpat piti lopettaa jo maaliskuun puolivälissä ja päättäjäisiä ei saa pitää!  

Laitankin tähän muutamia allasjumppakuvia vuoden varrelta… 

Tässä, toinen naisten ryhmä kokeilee uusia vesipainoja… Kaikenlaisia…. 

Tässä taas, eka naisteen porukka, kokeilee lepäillä samoilla vesipainoilla… 
Hyvinhän se näyttää rentouttavan, kaulimet polvitaipeissa…  Tätä lisää!!! 



              No, ”URHOTHAN” ne siinä, ei mitään rentoutusta!                       
Miesten pitää, tietenkin; -NOSTELLA PAINOJA!!! Kuinkas muuten. 

Tässä vielä yksi kuva; -meidän Työskin perusjumppa, niskan rentoutusta.       

Torstaisin 9.30-11.00, jumppaamme kolmen jumppalajin ryhmiä.         
Uusi laji tulee jumpattavaksi joka neljännellä kerralla. Näin lihakset eivät 
ehdi tottua liikkeisiin ja saamme monipuolisemman lihaskunnon.  

Lämmittelemme ja venyttelemme huolellisesti, ettei lihakset kipeytyisi.  

 

Kiitollisina odottelemme, että loppu vuosi olisi kevättä onnellisempi…  

Koronat päihitetty ja Suomi jatkaisi siitä, mihin keväällä 2020 jäätiin!                           

Toivonkin, että nyt kun ei voida järjestää päättäjäisiä, voisimme aloittaa 
syksyllä oikein rennosti…   Sanna, MIETINTÄMYSSY PÄÄHÄÄN!!! 


