
 

Hymer Clubin pikkujoulua vietettiin Mäntymotellissa 
Mäntyharjulla 15-17.11.2013 
 
Pikkujoulua vietettiin 34 autokunnalla, syksyisessä säässä. Oli ilo todeta, että olimme 
saaneet joukkoomme uusia Hymeristejä. Tervetuloa joukkoon ja toivomme uusia ideoita ja 
ajatuksia toimintaamme. 
 

 
Perjantaina suurin osa Hymeristeistä oli saapunut paikalle jo valoisan aikaan ja illalla 
saapuivat loput pikkujoulun viettäjät. 
Perjantaille oli varattu ranta- sekä kotasauna, aivan uuden kylpypaljun kanssa. Atte ja 
muut ”pojat” lämmittivät paljua, jotta kaikki halukkaat pääsivät nauttimaan veden 
”lämmöstä”. Siinä lämmittämisen tiimellyksessä sitten Atelta ja Jokisen Hannulta paloivat 
hihat ……… nimittäin takeista. 
Saunan yhteydessä oli takkatupa, jossa päästiin viettämään iltaa yhdessä ja makkarat 
paistuivat takassa, mukavan puheensorinan säestyksellä. 
Perjantaina oli myös mahdollista mennä tanssimaan Juhamatin orkesterin tahdittamana 
Mäntymotellille . 
 
Lauantaina lipunnoston jälkeen pääsimme nauttimaan maittavasta aamupalasta.   

 
 
Aamupalan jälkeen Hannele ja Seppo Sainio järjestivät tietokilpailun, jonka palkintona oli 
Hymer vuodeksi käyttöön. He olivat saaneet nauttia autosta vuoden ja nyt oli tarkoitus 
löytää uusi onnellinen omistaja seuraavaksi vuodeksi, Tietokilpailussa piti muistaa kevät-
kokous ja pikkujoulupaikat viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tehtäviä helpottamaan oli 
annettu kolme vaihtoehtoa, joista tuurillakin saattoi onnistua vastaamaan oikein. 
 



Tämän jälkeen Atte kertoi viimeisimmät tiedot syksylle suunnitellusta Venäjän matkasta. 
Matkasta on tulossa hyvin mielenkiintoinen ja varmasti uusia elämyksiä sisältävä reissu.  
Toivomme runsasta osanottoa tälle matkalle. Allekirjoittaneet ovat luvanneet odottaa 
reissulta palaajia Sevetin baarissa.  
Syksyllä Sotajoella on tarkoitus viettää yhteisiä treffejä Kristillisten karavaanareiden 
kanssa. Näistä molemmista tapahtumista tullaan informoimaan myöhemmin tarkemmin. 
Aten hienon esityksen jälkeen meillä oli mahdollista osallistua tanssikurssille Helena 
Rinteen ja Lauri Tiaisen hyvällä opastuksella. Meillä kaikilla oli tosi mukavaa ja uskoisin, 
että foxin askeleet jäivät mieleen hyvän harjoittelun tuloksena.  

                                                   
Harjoittelusta tuli hauskempaa, kun 
jouduimme vaihtamaan paria 
useampaan kertaan. 

 
 
 
 
 
 

 
Tanssikurssin jälkeen oli järjestetty tuotemyyntiä ja kauppa kävikin ihan mukavasti. 
 

Tällä kertaan ”kasöörinä” toimi Matti, koska sihteeri 
pääsi paikalle vähän myöhemmin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saunat oli varattu klo 14:00 -16:00 sekä naisille, että miehille. Naiset saunoivat motellilla ja 
miehet olivat rantasaunassa. Tämän jälkeen oli aika valmistautua pikkujouluihin, jotka 
alkoivat klo 17:00 omalla ohjelmalla ja sen jälkeen maukkaalla illallisella. Motellilla oli 
pikkujoulua viettämässä muitakin asiakkaita, joten sovitimme oman ohjelmamme heti 
alkuiltaan, tosin tiedossa oli kuitenkin perinteisen joulupukin vierailu jossain vaiheessa 
iltaa. 
Motelli oli myös varautunut omalla ohjelmallaan, ennen tanssiorkesterin alkua. 

 
 
Paikalla oli monenlaista vierailevaa esiintyjää, tosin heillä kaikilla oli 
aivan samanlainen ääni, liekö olleet sukulaisia keskenään. 
. 
 
 
 



 
 
 
 

Ruokailun jälkeen Joulupukki tuli tervehtimään Clubilaisia. Tänä vuonna pukki kantoi 
huolta Guggehaim museokeskusteluista ja sen ,mahdollisesta tulemisesta 
pääkaupunkiimme. Pukki oli itse valmistanut taulun museota silmällä pitäen, mutta päätti 
kuitenkin huutokaupata sen Hymer Clubin hyväksi, koska arveli sen tuottavan enemmän 
iloa taulun uudelle omistajalle.. 
Kulmalan Markku huusi Kuukkeliheimon taulun itselleen 60,00 eurolla, kiitos Markku 
kannatuksesta. 
 
 
 

Joulupukki oli sähköistänytkin taideteoksensa, 
jotta se näkyisi myös pimeässä tai antaisi valoa 
pimeyteen, miten kukin haluaa. 

 
 
 
 

 
 

 

Hannele oli saanut tarkistettua, päivällä olleen tietokilpailun tulokset. Oikeita vastauksia oli 
useammalla parilla, joten Hannele järjesti vielä tasapainokilpailun oikein vastanneille, jotta 
löytyisi lopullinen voittaja Hymer autolle. Finaalissa taistelivat Hannu Jussila ja Maikki. 
 
                             

Auton sai vuodeksi käyttöön Maikki ja Heikki 
Immonen. 
 
Kuvassa Maikin lisäksi kilpakumppanit Pentti 
Alatalo, Ilkka Viinikainen ja Mirja Uosukainen 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
Joulupukki löysi kilttejä hymeristejä. 
 
Maila Heimola yhdessä joulupukin kanssa. 
 
 
 

 
 



 
Joulupukin vierailun jälkeen olikin vuorossa Saija Tuupasen ja hänen orkesterinsa 
esiintyminen. Nyt pääsimme parketille harjoittelemaan käytännössä aikaisemmin opittuja 
tanssiaskeleita. 
Motelli oli aivan täynnä innokkaita tanssijoita ja Saijan ihailijoita. Ilta sujui oikein mukavasti 
ja joillakin aivan pikkutunneille saakka. 
 
 
Sunnuntaina saimme jälleen nauttia valmiista aamupalasta motellilla. Tällä kertaa Hymer 
Center tarjosi clubilaisille aamupalan.  Antti Kekäläinen toi lipun laskun yhteydessä Hymer 
Centerin terveiset kaikille ja muistutti autojen huoltojen tärkeydestä ja siitä, että talven 
aikana on kaikista rauhallisinta tehdä kyseisiä toimenpiteitä myös heillä. 
Atte kiitti kaikkia mukana olleita ja toivotti turvallista matkaa ja oikein hyvää Joulun 
odotusta, Eino myrskyn riehuessa kotimatka alkoi. 

 
Kiitos kaikille mukavasta pikkujoulusta ja oikein Hyvää 
Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
teksti ja kuvat 
Matti ja Anne 

 
 


