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Sieravuori valikoitui tämän vuoden kevätkokouksen pitopaikaksi. Sieravuori sijaitsee 
Honkilahdella Sieravuorentie 117 Pyhäjärven rannalla. Sieravuoressa on suuri kivinavetta, joka on 
muutettu ravintolaksi.Täällä  
on esiintynyt jopa The Beach 
Boys vuonna 2011 sekä 
monia muitakin kuuluisia 
artisteja jo ennen 
Hymeristeja . Hymeristeja 
paikka ilmeiseti kiinnosti, 
koska paikalle 
saapui 46 autokuntaa. 
Perjantaina, kun autot oli 
paikoillaan, olikin saunan 
aika. Naisille oli varattu 
rantasauna, joka oli 
lähempänä juhlapaikkaa. 
Miehet saivat kävellä noin 
800 metriä, josta löytyi myös 
sauna aivan rannalta. 
Saunan jälkeen oli ulkoilmakaraokea, joka on ollut täällä hyvin suosittua, eritoten juhannusjuhlilla. 
Sää oli jälleen kaunis niin kuin on useimmiten ollut kevätkokouksen aikaan. 
 
Lauantaiaamu oli jälleen lämmin ja aurinkoinen, niinhän on sattunut useasti kevätkokouksen 

ajankohtana olemaan. 
Lipunnoston suorittivat rutiinilla Matti Mäkinen 
ja Heikki Immonen. Sen jälkeen 
puheenjohtaja Atte Kainulainen piti 
tervetuliaispuheen, jossa hän toivotteli kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi. Aten puheen aikana 
saatiin kuulla, että Atte on jäämässä 
eläkkeelle puheenjohtajan tehtävästä, ja moni 
hänet paremmin tunteva saattoi kuulla lievää 
kaihoa hänen puheessaan. Kaihoa tunsi 
varmaan myös jäsenistö, onhan Atte ollut 
pitkään meidän veturina niin monessa 
juhlassa, kuin muillakin matkoilla. Kiitämme 
Atte Kainulaista .  

 
Tämän jälkeen olikin vuorossa aamukahvi lisukkeen kera, jonka tarjosi meille 
Antti Kekäläinen /HymerCenter. 
Clubi kiittää. Kahvin juonnin aikana 
talon isäntä kertoi meille paikan 
historiaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aamuvarhaisella olikin jo moni 
koonnut myyntipöydille monen 
moista myytävää. 
Eli oli alkamassa HYMERISTIEN 
oma kirpputori, jossa oli niin omin 
käsin tehtyä kuin myös 
tavallista kauppatavaraa, joka oli 
jostain syystä käynyt tarpeettomaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Päivän aikana oli myös leikkimielinen 
( totinen ) mölkkykisa, joka innosti 
todella monen mukaan peliin. 
Aurinkoisessa paahteessa oli todella 
tunnelmaa, monen moista heittotyyliä 
nähtiin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kiivas peli ratkesi lopulta, 
kun Leila Lankisen heitto 
osui tarvittavaan kymppiin, 
ja niin peli ratkesi hänen 
voitoksi. Onneksi olkoon 
Leila. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Pelin aikana olikin tullut jano 
sekä nälkä  ( vilu ei päässyt 
yllättämään ) ja näin 
siirryimmekin ottamaan hieman 
kylmää piristävää juomaa 
ennen ruokailua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ruokaa odotellessa pöydissä oli 
mukava hetki keskusteluun niin 
päivän tapahtumista, kuin illan 
tulevistakin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      
 
 
 
 
Aterioinnin jälkeen 
saimmekin nähdä tanssi- ja 
lauluesityksen, jonka esittivät 
Clubin naiset. Esityksen nimi oli 
TÄTI MONIKA, jonka loihtijana 
oli etelän talvehtija Helena 
Isomäki. Siinä oli hattuja sekä 
asuja jos jonkin moisia, laulua ja 
riemua riitti nauruksi asti. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Atte Kainulainen ojensi 
Tarja Aholalle Hymer 
Clubin Standaarin 
ansioituneena hallituksen 
jäsenenä. 
Atte myös palkitsi Leilan 
mölkkykisan voittajana.  
 
 
 
 
 
 
 

Illan mittaan oli arpajaiset, 
joissa pääpalkintoina olivat 
Autoliike Rinta-Joupin 
lahjoittama kaasugrilli ja  
Maikin ja Heikin lahjoittama 
sähkösavustin. Onnittelut 
voittajille. Juhlassa pidettiin 
myös huutokauppa, jonka 
meklarina toimi Matti 
Mäkinen. Huutokaupassa oli 
mm. lumiketjuja. Atte 
Kainulainen huusi itselleen 
jos ei parhaat mutta 
kalleimmat lumiketjut . 
Tavaraa oli myyntin tullut 
paljon, myös vapaa-
aika.comin lahjakortti, jonka 
lahjoitti Humaliston Hannu. 

Kiitos kaikille lahjoittajille ,niinkuin myös tavaroitten huutajille. Tuotto siirtyi suoraan kassaan, jolla 
oli tarkoitus ostaa defibrilaattori , joka pian tämän jälkeen hankittiinkin. Laite kulkee nyt mukana 
yleensä sinne missä treffejä pidetään, etupäässä puheenjohtajan mukana. Sitten siirryttiinkin tutun 
Tonika Duon eli Tarun ja Kalevin soiton ja laulun kera tanssin tahtiin. Tanssin lomassa oli 
jutustelua seuraavan päivän ohjelmasta mm. uuden hallituksen valinnasta. Tällä kertaa olikin 
hieman jännitystä ilmassa, kun oli tiedossa, että Atte Kainulainen ei enää olisi halukas jatkamaan 
puheenjohtajana. Niin ilta vaihtui nopeasti yöksi ja siirryimme unten maille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aamu valkeni taas kauniina, ja 
aamuaskareiden jälkeen oli jo 
vuosikokouksen aika. Paikalle 
oli saapunut 44 jäsentä. 
Kokouksen avasi Atte 
Kainulainen ja kiitti kaikkia 
kannattajiaan menneistä 
vuosista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Äänestystä ei tarvittu valittaessa 
puheenjohtajaa, jäsenistö oli 
yksimielinen kun siihen oli ehdotettu 
vain yhtä miestä eli Jukka Kulmalaa. 
Näin meillä on uusi puheenjohtaja 
Jukka Kulmala. Toivotamme hänelle 
onnea sekä menestystä  tämän 
HYMER- PORUKAN luotsaamisessa 
oikeaan suuntaan. 


