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http://www.karstula.fi/etusivu/




 Sama virhe, korkeuseroa lähes 1200 m. Virheellistä tietoa, luulen, nuo M50 ja M55..



K  uopio-maraton 6.9.2008. Tulokset

Taisin juosta liikaa elokuussa, 620 km. Hyvään kuntoon pääsin, olinhan
hyvävoimainen ohittaessani puolimaratonin ajassa 1.30.07. Mutta pian alkoi

vasemmassa lonkassa tuntua kipua, 25 km kohdan ohitin kun kellossa oli 1.48.
Tämän jälkeen kipu yltyi sietämättömaksi. Kävelykin vaikeaa, mutta päätin kuitenkin

mennä maaliin. Pysäytin erään pyöräilijän ja pyysin lainaksi irtopuhelinta. Soitin
vaimolle, että pikkasen verran myöhästyn. Illalla ajelimme mökille.

Tiistaina 9.9. lähdimme kohti Helsinkiä. Tarkoituksena oli osallistua
Kuntamarkkinoille 10-11.9.  Hieman Kerimäen jälkeen auto teki tenän. Se hinattiin
Savonlinnaan. Soitin Peltolan Alpolle, että en pääse markkinoille. Saimme yöpaikan
perhetutuilta. Auto joutui korjausjonoon, kesti ja kesti. Kävin lääkärissä. Lonkassa

bursiitti. Olimme isäntäväen kiusana edelleen. Keskiviikkona 17.9. lähdin aamujunalla
klo 5.44 Kerimäen (ent. Silvola) asemalta kohti Hämeenlinnaa. Siellä oli iltapäivällä
Yleisten kirjastojen neuvoston kokous.. Yöksi pojan luo Helsinkiin. Sieltä aamulla

takaisin Hämeenlinnaan, jossa oli kaksipäiväinen kirjastonjohtajien kokous
Verkatehtaalla. Dianen matka Yhdysvaltoihin lähestyi. Auto ei vieläkään valmis.

Saimme korjaamosta lainaksi Chervolet Starcraftin, jonka paino ylitti ajokortiemme
ajoluvan. Diane ajoi. Sanoi, leikillään että jos poliisi pysäyttää, hän puhuu vaan

englantia. Niin kuin se auttaisi. Vein Dianen Jyväskylän lentoasemalle maanantaina
22.9. Soittivat Savonlinnasta, että auto korjattu. Ajaessani sitä hakemaan, huomasin

poliisipartion hieman ennen Savonlinnaa. Pysäyttivät edelläni ajaneen auton. 
Minua ei. Huh huh. Oli siinä seikkailua vähäksi aikaa.

https://www.kuopio.fi/fi/etusivu
file:///D:/Old%20doc/Yleisten%20kirjastojen%20neuvoston
https://www.verkatehdas.fi/
https://www.rauhalahtiroadrunners.com/2008_kuopio_maraton_tulokset.htm
https://www.kuopio.fi/fi/etusivu




Piirinmestaruus-maantiejuoksut 13.4.2009. Piispala, Kannonkoski

Summassaari-maraton 1.5.2009. Saarijärvi

http://www.saarijarvi.fi/
https://www.summassaari.fi/
http://www.piispala.fi/fi/etusivu/


Saarijärveläinen

https://www.saarijarvelainen.fi/




Hannu Harjun kanssa oli mukava tehdä hommia.







Helsinki City Marathon 15.8.2009

https://www.hel.fi/helsinki/fi


Tämä oli kolmas
Helsinki City -maratonini

(edelliset 1981, 2001 )









Sain inspiraation sittenkin viettää merkkipäivääni. Lehdessä
olleessa ilmoituksessa oli tämä kuva. 

Isäni antoi sen minulle kun olin lähestymässä aikuisikää. 
Junamatkalla mummolaan Rautalammille 

tuntematon taitelija (EL) oli piirtänyt minusta kuvan.
Diane oli Yhdysvalloissa. Minä pian perässä.

Lapset lähdössä koteihinsa Saarijärven linja-autoasemalla.









Tämän jälkeen Tuusulan kautta Seattleen. Juhlat jatkuivat. Kiitos!

 Täytekakku tämäkin!

https://www.visitseattle.org/
https://www.tuusula.fi/

