KUTSU Rantaonginnan
Eläkeliiton mestaruuskilpailut
Hämeenlinnassa perjantaina
5. elokuuta 2022
Aulangon luontoliikuntakeskus
(Linnanen 77, 13220 Hämeenlinna)
Aikataulu
klo 8.00 kisakanslia avautuu

klo 8.45 aloituspaikkojen arvonta
klo 9.15 kilpailun avaus
klo 9.30 siirtyminen kisa-alueelle
klo 10–14 kilpailuaika
klo 13–14.30 punnitus
klo 15.00 palkintojen jako kisakeskuksessa
Sarjat
naiset alle ja yli 70 v.
miehet alle ja yli 70 v.
piirien joukkueet, joukkueen muodostaa
viisi henkilöä ja molemmat sukupuolet
oltava edustettuina. Vajaat joukkueet sallitaan em. ehdolla.
Ilmoittautumiset 23. heinäkuuta mennessä: mikaeli.jarvinen@gmail.com. Nimi,
sarja, yhdistys ja piiri. Osallistumismaksu
25 € samanaikaisesti Eläkeliiton Hattulan

yhdistyksen tilille FI30 5680 7540 0168 30.
Jälki-ilmoittautuminen 40 €.
Kilpailuturvallisuus Kilpailussa noudatetaan viranomaisten yleisiä turvallisuusohjeita. Jokainen kilpailee omalla
vastuullaan.
Majoituksen kilpailijat hankkivat itse.
Tiedustelut kilpailuvastaava Eero Järvinen 040 746 1519.
Tervetuloa Vanajaveden rannoille!
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri
Eläkeliiton Hattulan yhdistys
Hattulan Kalamiehet

KOLUMNI

Kosinta on maailman helpoin juttu

–I

sä, miten sinä olet voinut saada naisia,
vaikka olet noin lyhyt mies?
– Puhumalla.
Tuon keskustelun kävin toiseksi nuorimman poikani kanssa saunan lauteilla, kun hän
oli noin kymmenvuotias.
Ja vakuutan, että niinhän sitä on vuosituhansien ajan valittu. Puhumalla itse tai puhemiehen ja esiliinan välityksellä. Suomessakaan eivät ole hirveän kaukana ajat, jolloin
pistettiin puhemies asialle, jotta taloon saadaan uusi emäntä. Tai sitten se tapahtui maamiesseuran tanssiparketilla. Silloin kosittiin
ilman sen kummempia kommervenkkejä.
Nyt aika on toinen. Nuori sukupolvi menee
tindereihin ja muihin netin treffipalstoille,
jossa etsitään sitä sopivaa, ellei täydellistä.
Joskus siellä voi tärpätäkin.
Eläkeikäisillekin on tarjolla monenlaisia
treffisivustoja, mutta käytännössä parhaaksi
tavaksi yhdistää ihmisiä toisiinsa on edelleen

yhteiset kohtaamiset. Eläkeläisjärjestöt tekevät tässä arvokasta työtä.
Puhumisesta puheen ollen, olen perinyt
vaimonhankkimislahjani isältä. Hän oli tässä
niin hyvä, että toimi esiliinana monille ujoille
poikamiehille 1950- ja 1960-luvulla.
Järjestetyt avioliitot ovat edelleen arkea monissa Aasian maissa. Hyvänä puolena on se,
että ujotkin saavat helposti puolisonsa. Huonona puolena on se, että vanhoille miehille
naitetaan nuoria tyttöjä ja se on väärin.
Maaseutukulttuureissa oli aikoinaan tapana
valita sellainen miniä tupaan, joka oli ahkera ihminen ja saanut hyvät suositukset piikomisesta.
Nykyisin kymmenettuhannet nuoret aikuiset
eivät löydä sitä oikeaa, koska kaikki kommunikointi tapahtuu sosiaalisen median kautta. Ei
ole rohkeutta kohdata spontaanisti uusi tuttavuus kadulla, ja kysyä, mentäiskö kahville?
Edellisen ja nykyisen vaimoni olen tavannut sattumalta, vedonnut heihin puhumalla.
Ihan vaan kadulla.
On myös muita tapoja maailmalla. Kun vanhin poikani avioitui vaimonsa kanssa EteläAfrikassa viisi vuotta sitten, minun tehtävänäni oli mennä morsiamen sukutaloon ennen
auringonnousua. Kosin poikani puolesta talon

tytärtä ja vastassa oli suvun vanhimmisto.
Parin tunnin keskustelun päätteeksi eteeni
tuotiin kolme nuorta naista. Sitten minulta
kysyttiin, kenen näistä otat? Hetken mietin
mielessäni, kukas näistä olikaan se poikani tyttöystävä ja osoitin sormella häntä. Sen
jälkeen teurastettiin kafferinpuhveli ja aloitettiin afrikkalaiset häät. Kaljaakin juotiin ja
tappelujakin syntyi vieraiden kesken kuin aikoinaan Pohjanmaalla.
Palataan vielä saunan lauteille. Sama poika,
joka kyseli minun kosimistaitojen perään, istui saunan lauteille kanssani myös parikymppisenä. Nyt hänellä oli uusi kysymys.
– Isä, voisitko sinä kertoa minulle, miten se
nainen isketään?
– Ole kohtelias, mutta sitkeä. Osoita olemuksellasi, että olet aidosti kiinnostunut. Ole
rennosti oma itsesi, mutta älä ole epävarma.
– Liian vaikeaa minulle. Voisitko hankkia
minullekin?
Nyt tarvittais pojan isoisää apuun. Hän onnistui avioliittojärjestelijänä niin hyvin, että
yhden järjestetyn pariskunnan pojasta tuli
meppi Euroopan parlamenttiin.
Heikki Kauhanen

Heikki Kauhanen on AlfaTV Uutisten tuottaja ja uutispäällikkö. Hän on toiminut yli 36 vuotta
journalistina useissa eri sanomalehdissä, tv-kanavilla ja radioissa. Hänen erikoisalanaan ovat
politiikka, talous, konfliktit, sodat ja terrorismi.
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