Vuodesta 2015 vuoteen 2016
Viime vuoden viimeisessä numerossa kerrottiin miten tapahtumamme olivat siihen mennessä
onnistuneet. Jatkan vähän loppuvuoden tapahtumilla.
Oiavin vaellus ristiin rastiin Ruskon lentokentän ympäristössä keräsi viime vuosiin verrattuna
huikeat 22 osallistujaa, joista valtaosa meikäläisiä, mutta osa oli tullut kaukaakin.
Samoin Kynttilävaellus Kultaranta Resortin luontopolkureitillä keräsi patikoijia enemmän kuin
kertaakaan ennen vaeltajaurani aikana, peräti 34, joukossa myös lapsia. Simo oli jälleen löytänyt
lähistöltä reitin, johon kannattaa palata uudelleenkin.
Pikkujoulua vietimme joulukuun puolivälissä ja onneksi viime vuodesta poiketen sisätiloissa.
Veteraanien Korsutuvalle kokoontui 33 joulun odottajaa, joista lähes puolet oli lapsia. Sauli
Hannuksela lauloi, laulatti ja leikitti. Osa lauluista oli hänen omia teoksiaan ja osa yleisön toivomia
tuttuja joululauluja. Aina välillä Veera Visapää leikki ja askarteli lasten kanssa. Korsutupa-osuuden
päätteeksi nautimme Kahvila-ravintola Liedon Härkätien riisipuuroa, josta yksi nuori aikuinen
totesi: ”En yleensä pidä joulupuurosta, mutta tämä on hyvää. Saako ottaa lisää?”
Puuron jälkeen siirryimme lamppukulkueena Myllytonttu Lean johdolla Nautelan myllyyn.
Myllytonttu kertoi myllyn toiminnasta ja siitä millaisia miesten päivänkin kestävät myllyreissut
usein olivat. Myllytontulta löytyi myös pieni pussukka kaikille lapsille. Ennen kotiin lähtöä joimme
pihalla vielä glögit ja Veera leikki lasten kanssa ”kuka pelkää myllytonttua”.
Näin päätimme Härkätien Vaeltajien näkökulmasta tapahtumarikkaan ja aktiivisen vuoden.
Kiitos kaikille osallistujille ja järjestelyistä vastanneille!
Uuden vuoden 2016 otimme vastaa kukin omalla tahollamme ja tavallamme. Ne, jotka olivat
Varsinais-Suomessa, joutuivat tyytymään sumeiseen ja lumettomaan uuden vuoden juhlaan.
Vuodenvaihteen jälkeen tuli pakkanen ja tulikin kunnolla.
Toimimme pitkälti ulkona säässä kuin säässä. Onneksi olemme saaneet talveksi Ruskan sisätiloihin
Anna Mäkiseen ohjaamaan sisäliikuntaa. Siellä on tehokkaan jumpan ohessa kiva tavata uusia ja
entuudestaan tuttuja vaeltajia. Huhtikuussa siirrymme jumppaamaan Annan kanssa kunnantalon
nurmikolle -säässä kuin säässä-.
Helmikuussa on Ruskassa myös jo perinteinen Hyvinvointi-iltamme, jonka aiheena on tänä vuonna
Liikunta ja muistiterveys, huom. poikkeus tavanomaiseen muistisairaus –luentoon. Puhujana on
viime vuodesta tuttu Sari Stenholm, Turun yliopiston dosentti.
Vuoden muista tapahtumista en tässä vaiheessa koe aiheelliseksi mainita sen enempää, kuin että ne
ovat otsikoiltaan hyvin pitkälti samoja kuin aiempina vuosina, tosin paikat ja reitit ovat erit. Tämä
saakin miettimään ja myös huolestumaan, että vaikka Vaeltajien jäsenistö osallistuu keskimääräistä
aktiivisemmin tapahtumiin, pitäisikö kehittää jotainkin uutta.
Toivonkin, että jos jollakulla on jokin juttu tai edes jutun poikanen mielessä, mitä haluaisi
toteutettavaksi, niin ottaisit yhteyttä hallituksen jäseniin joko puhelimella tai s-postilla ja kertoisit
ideasta. Jalostamme sitä sitten tarpeen mukaan yhdessä lietolaisille sopivaksi. Myös pikkujoulun
viettoon otetaan ilolla ehdotuksia vastaan.
Tehdään yhdessä tapahtumistamme onnistuneita!
Kaarina Virta

