
Kultamitalisti ja tarinankertoja – Lasse senior Eva 
 

Lahden Seudun Invalidit ry 

 
Pulkkahiihdon SM 1967 

 

Juttumies julmimmalla asteikolla – Evan Lasse Helsingistä – lajitaituri pelimies, moninkertainen 
Suomen Mestari, istismitalisti ja paralympiavoittaja. Lasse Eva on saavuttanut mm. paralympiakultaa 
C1 luokan 100 metrin selkäuinnissa Torontossa 1976 ja hopeaa yleisurheilun viisiottelussa 
Arnhemissa Hollannissa 1980. Lassen palkintokaapista löytyy paljon muitakin mitaleja - mm. SM-
kisojen eri lajeissa. 

 

                      
  
Vuosien saatossa on ististä pelattu mitä ihmeellisimmissä paikoissa, kuten Suomenlahdella. Aivan 
totta, nimittäin HIY järjesti 1980-luvun loppupuolella ististurnauksen 3 – 4 vuotena Sally Albatrossilla. 
Autokannella pelattiin ja pelialustana oli neulehuopa, jolla istuttiin kuin täit tervassa. Laivan 
risteilyisäntänä oli legendaarinen Markku Jalonen ja laivayhtiö muistaakseni lahjoitti jonkinlaisen 
kiertopalkinnon.  
 

Johanna Hytönen 

 
Valmiina verkolla 



Sekin lysti loppui, kun autokannella ei saanut oleskella turvallisuussyistä merellä olon aikana. 
Turnauksen puuhamiehenä oli Rosenqvistin Seppo. Sitten onkin jo Sinulla sellaista tietoa, että niihin 
ei ole mitään lisäämistä – tai taas pätkii. Muuten – siitä huomaa vanhenevansa, kun ensin unohtaa 
äskeiset ja sitten menneet ja sitten unohtaa sulkea housun napit ja viimeisenä unohtaa ne avata. 
 
”Mies meni hienoon putiikkiin ostamaan vaimolleen seksikästä alusasua. Kauppa oli melko hintava 
– hinnat vaihtelivat 200:sta aina 500:aan asti. Mitä läpinäkyvämpi alusasu oli, sitä kalliimpi oli 
hintakin. Mies valitsi kaikkein läpinäkyvimmän, maksoi 500 ja vei alusasun kotiin. Hän esitteli asun 
vaimolleen ja pyysi tätä menemään yläkertaan pukeutumaan siihen ja esittelemään sitä sitten 
itselleen. Yläkerrassa vaimo sai idean. - Tämä on niin läpinäkyvä, kuin ei olisi mitään päällä. En pue 
sitä, vaan esittelen alasti, palautan sen huomenna kauppaan takaisin, ja pidän rahat itse. Vaimo tuli 
sitten alasti portaiden yläpäähän ja alkoi poseerata. Mies sanoi:- Hyvä luoja! Luulisi, että 
viidelläsadalla ne edes silittäisivät sen! 

 

  
Tarkkailijana Marjolassa 

 
Lasse Eva toimi – peli- ja muiden lajihommiensa ohella - SIU ry:n istumalentopallojaoston jäsenenä 
pelikausilla 1996 – 2004 ja muutenkin aktiivisena istumalentopallovaikuttajana yli 50 vuoden aikana 
– ja vähän edelleenkin.  


