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Lammilla 30.8.2005
Heippa, Sahtikansa!
Tervehdys pitkästä aikaa. Nyt tulee sitten asiaa tuutin täydeltä;
Meillä on omat nettisivut käytössä. Osoite on www.sahti.org . Marjokaisa Piironen hoitelee tätä
osastoa antaumuksella ja ammattitaidolla. Hänen hoidossaan päivityksetkin ovat ajan tasalla.
No niin, paluu menneisyyteen. Olipa kerran päivämääränä 9.4.2005. Paikkana Kylpylähotelli
Eden Nokialla. Aiheena Sahtiseuran vuosikokous. Läsnä meitä oli 21 henkilöä. Ennen Edeniä
olimme kokoontuneet Nokian Panimoon, jossa meille esiteltiin panimoa ja kerrottiin menneestä ja
nykyisestä toiminnasta. Yksi asia, minkä varmaan kaikki muistavat, oli Linda-siideri. Linda oli yksi
heidän huipputuotteitaan ja ainakin tavallinen tallaaja muistaa tuotteen hyvin. Mies, joka piti meille
esitelmää, kertoi, että parhaina aikoina Lindaa pantiin kahdessa vuorossa ja kolmas vuoro pesi
vehkeitä. Tämä oli ihan suora lainaus hänen sanoistaan. No, mikäs siinä. Maistelimme talon
tuotteita ja siirryimme sen jälkeen Eedeniin. Meille oli varattu Pyhäjärvi-sali, joka oli oikea
hehtaarihalli. Varatessani kuvittelin sen paljon pienemmäksi, kun he sanoivat, että kyllä sinne
pitäisi 30 henkeä mahtua. Ajattelin silloin, että jos tulee enemmän porukkaa, niin istutaan sitten
sylikkäin. Siellä olisi voinut järjestää vaikka tanssit. Kokous sujui mallikkaasti kuten aina. Uuteen
hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Sirkka Ilola Asikkalasta, Harri Hepo-oja Tampereelta, Sari
Jantunen Toijalasta, Hannu Väliviita Isojoelta, Antti Kotimäki Joutsasta, Reino Laitinen Joutsasta,
Ilkka Sipilä Hollolasta, Kauko Saarinen Lahdesta, Risto Vierikka Luopioisista, Ervo Vilkman
Kärkölästä, Tapio Viitala Hämeenkyröstä, Marjokaisa Piironen Kirkkonummelta, Jaakko Jätinmäki
Honkajoelta. Sihteeriksi valittin Sirpa Kääriäinen ja puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi edelleen
Pekka Kääriäisen. Vuosikokouksen sihteerinä toimi Soili Franski ja hän on kirjannut viimeiseksi
pykäläksi 18: ”Juokaa enemmän sahtia, pysytte terveenä”. Tämän jälkeen puheenjohtajana
toiminut Ilkka Sipilä päätti kokouksen ja siirryttiin juomaan sahtia, joka oli tullut pohjalaisten
matkassa.
Meillä oli ruokailu kokouksen jälkeen. Osa väestä jäi yöksi ja osa lähti kotiin. Ne, jotka jäivät,
siirtyivät altaalle polskuttelemaan ja allasbaariinkin meni joku. Oli muuten jännä juttu, että Edenissä
ei ollut paikallista Nokian Panimon olutta. Vesi oli ihanan lämmintä jopa minunkin mielestäni.
Istuimme lämpöisessä porealtaassa ja joku tokaisi, että perunoista tuntuu varmaan tältä kattilassa.
Illalla olimme puhtoisia pulmusia kaikki ja oli aika siirtyä viihteelle. Edenissä esiintyi joku
tanssiorkesteri ja sinne pääsi ilmaiseksi, kun oli huone hotellissa. Siispä sinne. Kyllä sitten
tanssittiinkin jalat kipeiksi. Oli hienoja, uusia koreografeja. Poskelan Penttikin taisi tanssia sellaista
itämaista vatsatanssi-humppaa tai ei sille tyylille taida olla vielä nimeäkään. Hauskaa oli koko
rahalla ja tappiin asti olimme paikalla, ettei maksetut eurot vain mene hukkaan. Aamu koitti
kuitenkin ja oli aika siirtyä aamiaiselle ja sitä myöten alkoi väki lähteä kohti kotia. Tämä oli nyt jo
toinen 2-päiväinen vuosikokous. Ensimmäisen kerran se oli 2-päiväisenä Isojoella. Tässä olisi taas
perinteen paikka ja vuosikokouksen pitäisikin olla 2-päiväinen. Onko muuten kenelläkään hyviä
ehdotuksia vuosikokouksen pitopaikaksi vuodelle 2006?
Sitten siirrymme aikaan 6.8.2005 ja Kärkölään. Sahdin 14. SM-kisat pidettiin Kärkölän Huovilan
puistossa. Osallistujia oli 34 kpl. Voittajaksi tuli Jyri-Pekka Raittila Kaskisista, joka oli myös viime
vuoden sahtimestari. Nyt kiertopalkintohaarikka jumittaa aika hyvin samalla seudulla. Toiseksi tuli
Asikkalan Hannele Hakala-Mero. Kolmas oli Joutsan Pasi Olkkonen ja neljäs Pirkkalan Kai
Korkeakallio. Viides Timo Ponkiniemi Hämeenkyröstä ja kuudentena Kirkkonummen Marjokaisa
Piironen. Vuoden 2006 kisat ovat 5.8. Ikaalisissa. Puitteet kisoille olivat hienot Huovilan puistossa.
Enempää sahdille sopivaa ympäristöä ei voisi olla. Onneksi kärköläläiset olivat tilanneet hyvän sään
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ajoissa, niin toimituskin ennätti perille oikeana päivänä. Edellisenä päivänä satoi ja kisojen
jälkeisenä päivänä satoi, mutta ei kilpailupäivänä. Kaikki toimi hyvin alueella; oli ruokaa ja juomaa
ja ohjelmaa ulkolavalla. Peräkonttisahtejakin oli tarjolla parkkipaikalla. Tunnelma oli oikein hyvä.
Kisojen jälkeen oli saunomismahdollisuus 12 km päässä eräällä mökillä. Sinne täräytti myös
pohjalaisten bussi. Olivatko ne Väliviidan Hannun uimahousut, jotka olivat ainakin viidettä kertaa
uimassa ja aina eri ihmisen päällä. Bussi oli ollut kotona Isojoella klo 2.00 yöllä. Olihan siinä
päivällä pituutta. Itse en ollut yhtään aiemmin kotona, kun olimme toisessa vuorossa samaisella
mökillä. Meitä oli siellä iltasella vielä 7 henkeä ja 2 jäi yöksikin. Ymmärtääkseni kaikki olivat
kisoihin tyytyväisiä, eikä vähiten Jyri-Pekka Raittila. Nämä tapahtumat ovat mielestäni sellaisia
lämminhenkisiä juttuja ja uusia tuttuja saa siellä tosi helposti. Kukaan ei pingota siellä.
TÄRKEÄÄ. LUE JA TOIMI. ÄLÄ AIKAILE. NOPEAT SYÖVÄT HITAAT. SAHTIMISSIO LÄHESTYY. ÄLÄ JÄTÄ VÄLIIN. SAHTIAALTO VYÖRYY LÄNTEEN.
Sitten tulevaisuuteen. Retki Ahvenanmaalle 30.9 – 2.10.05
Ohessa seuraa ohjelma ja aikataulut. Matkan hinta on noin 215 € ja se sisältää ruoat. Lopullinen
hinta on vaikea määrittää nyt, kun ei tiedä lähtijöiden määrää. Hinta on laskettu 25 hengen mukaan.
Poikkeuksellista on nyt se, että kaikkien pitää hommata itsensä Turkuun, josta on lähtö. Emme
ottaneet bussia täältä, koska hinta olisi noussut aika huimasti ja nytkin on jo tarpeeksi kallis. Se on
tämä ”kotimaan”-matkailu sellaista. Bussi vuokrataan Ahvenanmaalta retkiämme varten. Asiaa on
junaillut Ulla Vuorenpää. (Millähän ne kaikki 200 litraa sahtia saadaan mukaan?) Luvassa on
vauhtia ja vaarallisia tilanteita, joten …astu laivaan, lähde messiin, miten vaan, kunhan vaan tulet
mukaan. Nyt on minulle ilmoittautunut jo 5 henkilöä. 4 Kangasalta ja Sipilän Ilkka Hollolasta.
Sanon tämän vain siksi, että Ilkka muistaa itsekin ilmoittautuneensa ja laittaa sen kalenteriinsa.
Hotelli haluaa 16.9. mennessä lukumäärän majoittujista, joten ilmoitelkaa ennen sitä. Minulle voi
ilmoittautua numeroon 040-5961921 tai sähköpostiin sirpa@ sahti.com tai Ullalle 040-5713867 tai
Ullan sähköpostiin ulla.vuorenpaa@pp.inet.fi. Toivottavasti saamme tuon 25 henkeä mukaan.
Sitten muihin asioihin. Eräs herrasmies tuolta Helsingin puolesta aina silloin tällöin soittelee
minulle ja piristää päivääni. Hän on E.O.Mansukoski ja puhelemme kaikenlaisia juttuja sahdista.
Mansukoski kertoi, että hän on elämänsä aikana maistanut toinen toistaan hienompia juomia, mutta
kun hän joskus on Taivaan portilla ja Pietari kysyy, mitä juomaa saisi olla, niin hän kyllä haluaa
sahtia, sillä sitä hienompaa juomaa ei ole. Minun mielestäni tässä on kyllä jo todella oikea asenne ja
sahdin arvostus.
Asiaa finanssipuolesta. Joku on jo maksanut jäsenmaksun tälle vuodelle, joten älkää te enää
maksako. Muille tiedoksi, tili on Lammin Sp 426010-433446 ja maksu on 20 €. Lähetän kuitenkin
oikein laskun jäsenmaksusta, niin saattaa olla, että asia ei unohdu niin helposti. Syy, että lasku tulee
kaikille, myös niille, jotka ovat jo maksaneet, on seuraava; postitusvaiheessa laitan laskun joka
kuoreen, enkä enää tutkaile nimiä kuorien päältä. Ainaisjäseniäkään tämä asia ei koske. Heitä ovat
erilaiset laitokset, pankit, seurat. Muutama yksittäinenkin jäsen aluksi pääsi tähän systeemiin, mutta
nykyään se ei koske enää uusia yksityishenkilöitä.
Sahtiterveisin sihteerinne Sirpa

