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KUNONKOHOTUS oli ”iskulauseena” lomalla jota Eläkeli iton Joensuun yhdistyksen pieni valio
joukko vietti Urheiluopisto Tanhuvaarassa lokakuisena viikonloppuna.

Sanan täydell isessä merkityksessä
”perinteinen” on jo tämä jokasyksyinen kunnon-
ja vireyden kohotusloma, juuri sitä. Takana on
kuuma, aurinkoinen kesä, ki ireineen ja kunnon
hoitaminen on saattanut jäädä unohduksiin.

Siispä pieni, mutta sitäkin valveutunut sakki
kiersi neljänä päivänä urheiluopiston eri
pisteissä saamassa ohjeita ja opastuksia
kehon hoidosta.

Ohjelma oli suunniteltu monipuoliseksi ja sitä se
myös oli .

Oli vesijumppaa, jossa eri laisia variaatioita,
vesijuoksusta painon nostoon, ei kun
painonlaskuun, tai jotenkin sinnepäin.

Kuiva jumpassa versioita, ri ittämiin, taivutetti in
kättä, jalkaa, selkää, painojen kanssa ja ilmanpainoja, tul i hiki. ”Joutenolo on raskasta”, tuumi
joku se joku joka lopuksi kuorsasi koviten, kun saati in levätä oikein luvan kanssa.

Oli yksilaj i yl itse muiden ”nyrkkeily” aivan oikein
nyrkkeily. Sai hakata kerrankin kaveria, ”sitä
kaveria” luvan perästä ja kyllä kävikin melkoinen
”mäiske”, tuntui useammalla olevan jotakin
”hampaankolossa”.

Turpiin tul i , tuumi yksi ja toinen, ainakin se
toinen, l ieneekö ollut syytä, sitä jokainen
pohdiskelee tykönänsä.

Myös eri laisia pelejä saati in kokeil la, ei ni inkään
kehonkunnon takia, vaan henkisen,
mielenjännityksen viritykseksi.

Mutta, ulkoilu, se oli poikaa / tyttöä, i lma oli kuin
morsian, jos ei vieläkin kauniimpi, ainakin
lämpöisempi. Meidän lomanajaksi ol i ti lattu,
”sattunut” vuosisadan lämpöennätys, sekös sai
meidät ulos, rohkeimmat kyseli aurinkovoiteita,
ei paljon li ioiteltu. Ohjaaji lta pyydetti in, sisälajit
ulos, mutta se ”pyrökratia” ei käy mikä paperi l la se on ja pysyy, si is sisällä.

Vapaa aika, mikä se on, se on hetki joka menee
siirtyessä ohjelmasta toiseen, ei si is ol lut.

Yhteinen ilta, i lta jonka talo oli järjestänyt.
Opistonpuolesta oli ohjaajan järjestämää visailu
ohjelmaa. Meidän tapana on pitää oma yhteinen
ilta, nyt jääti in jatkoil le, nautitti in omia eväitä,
kuunnelti in toistemme tuntemuksia lomapäivi ltä,
pelatti in bingoa.

Tietenkin sauna, joka oli kylän komein ”kruunasi”
kaiken. Koti in sunnuntaina.

MATKAMIES

Pirkko ja I lmari

Se on sitten curl ingia




