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18.6.2015 Meidän matkamme alkoi Kangashäkistä kohti Vantaata ja siellä Vierumäkeä, johon menimme 

yöksi yhdessä Airan ja Ilkan kanssa. Tästä oli helppo lähteä aamulla kohti Eckerö linea, johon oli tulossa 

suurin osa meidän matkaseurastamme. Meitä hymeristejä oli kuusi autokuntaa (Autiot, Immoset, 

Kainulaiset, Viinikaiset, Wächterit ja Mäkiset) menossa tähän laivaan.  Dannbom Trygve ja Hukka Aira olivat 

menneet toisella laivalla Tallinnaan. Noin viikkoa aikaisemmin olivat Kosuset ja Kulmalat lähteneet matkaan 

ja viikolla olivat myös Wikströmmit lähteneet matkaamaan kohti Kroatiaa ja Pagin saarta, jossa viikon 

kestävä F.I.C.C. rally tänä vuonna pidettiin. Olimme sopineet yhteiseksi kokoontumispaikaksi AdriaSol 

nimisen leirintäalueen Novigradissa. Meillä oli lomaa reilu kolme viikkoa ja tällä aikataululla teimme 

matkamme. Teimme yhteistä matkaa 7 Hymerin kanssa kohti Kroatiaa. 

19.6. Lähtöaamuna vettä sataa +11 astetta, mutta sehän oli vain hyvä ajoilma. Tallinnassa tankattiin autoon 

juomat, jotta jano ei pääsisi yllättämään. Ensimmäinen yö Riikassa ja aurinko paistoi. Vietimme illan 

pitkässä pöydässä seurustellen. Lähellä oli saksalaisia nuoria, jotka pitivät kovaa meteliä. Illan mittaan he 

kävivät meidän juttusilla, kun ensin Arno kävi juttelemassa heidän kanssaan. Nuoret tarjosivat meille olutta 

ja me vastavuoroisesti annoimme heille kossua. Metelistä huolimatta he olivat fiksuja nuoria matkalaisia.  

20.6. Aamulla matka jatkui kohti Liettuaa ja Ristikukkulaa Siauliaissa. Paikka oli hyvin erikoinen. Kukkula 

mainitaan kirjallisissa lähteissä jo vuonna 1850. Ihmiset olivat tuoneet tuhansia ja taas tuhansia ristejä 

pienelle kukkulalle. Paavi Johannes Paavali vieraili alueella 1993 ja nykyään ristejä on alueella yli 100 000, ja 

uuden ristin saa vapaasti pystyttää. Mekin jätimme ristin muistoksi.  

 

 

 



Täältä matkamme jatkui kohti Puolaa ja Augustowia, jossa vietimme toisen yön. Puolaan piti ostaa tiemaksu 

Via Toll boxi, kun auton paino oli yli 3,5tn siitä oli maksettava 120 PLN pantti ja lisäksi tankata rahaa 

vähintään 120 PLN (n. 30,00€ yhteensä 60,00€). Tällä summalla ajoimme koko Puolan matkan. Boxin pystyi 

palauttamaan rajalla takaisin, niin halutessaan.  

21.6. Aamulla matka jatkui kohti Krakovaa, jossa oli tarkoitus olla kaksi yötä ja tutustua Wieliczkan 

suolakaivokseen. Leiriydyimme Camping Smokiin, josta oli hyvät kulkuyhteydet kaupunkiin. Lähdimme 22.6 

tutustumaan Krakovaan ensin bussilla ja sitten raitiovaunulla, koska suolakaivos oli maanantaisin kiinni. 

Tutustuimme Krakovan vanhaan kaupunkiin pikkuisilla turistikulkupeleillä. Meitä ajelutettiin ympäri vanhaa 

kaupunkia n. 1,5 h ajan. Näimme mm. Schindlerin tehtaan jossa hän sodan aikana pelasti satoja juutalaisia 

ottaen heidät töihin tehtaaseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6. Ajoimme Hymerit Wieliczkan parkkipaikoille ja lähdimme tutustumaan kaivokseen.  

Wieliczkan suolakaivos on Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluva puolalainen suolakaivos 15 
kilometrin päässä Krakovasta. Kaivos on yksi maailman vanhimmista, ja se tuotti suolaa yhtäjaksoisesti 700 
vuotta 1300-luvulta aina vuoteen 2007 asti. Kaupallinen kaivostoiminta kaivoksessa päättyi vuonna 1996  

tulvaongelmien ja suolan alhaisen hinnan vuoksi, mutta suolaa louhittiin viime vuosiin asti matkamuistoksi. 

Unesco listasi Wieliczka kaivoksen maailmanperintökohteeksi vuonna 1978. Kohteen erikoisuuksia ovat 

suolasta rakennetut kappelit taidokkaine suolasta veistettyine koristeineen, patsaineen ja kruunuineen. 

Kaivoksessa käy vuosittain 1,2 miljoonaa vierailijaa. Paikka oli todella näkemisen ja kokemisen arvoinen. 

   

 

 

Tutustumisen jälkeen jatkoimme matkaa kohti Zakopanea, jossa oli seuraava yöpymispaikka. Tulimme illalla 
Zakopaneen ja kauppakierroksesta tuli edullinen, koska kaikki kaupat ennättivät sulkea ovensa ennen kuin 
kerkesimme keskustaan. Paikka on viehättävä Tatravuoriston ympäröimä pieni kylä jossa on paljon turisteja 
sekä kesäisin, että talvella. Tänne kannattaa tulla toisen kerran pitemmäksi aikaa ja nousta hisseillä Tatra 
vuorille ja nähdä upeat maisemat.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Puola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Krakova


24.6. Aikataulun ollessa tiukka matkamme jatkui kohti Unkarin Balatonia.                                                

Slovakian raja ylitettiin ja autoon täytyy ostaa tiemaksutarra 10,00€. Samalla tuhlasimme puolan slotit ja 

ostimme paikallisia juomia matkamuistoksi kotiin. Kauppiaalla oli varsinainen onnenpäivä kun kaikki ostivat 

tuliaisia samasta pienestä kaupasta. Matka jatkui kohti Unkaria ja me pysähdyimme välillä tankkamaan 

ruokavarastoja. Jääkaappi täynnä ruokaa, joten matka jatkui eteenpäin.  

Unkarissa tiemaksu oli B2 luokka yli 3,5 tn ja hinta oli 5995 (n. 19,50€)HUF viikosta.  Ajelimme valtavien 

peltomaisemien läpi ja huomasin, että Valtran pojilla on vielä paljon alueita, joihin traktoreita pitäisi myydä.                                       

Balatonille saavuttiin ja ilma oli hyvä, mutta ei kovin lämmin, kuten ei ollut koko alkumatkalla. Ei tehnyt 

mieli käydä uimassa, vaikka toki joukossamme oli rohkeitakin.  

 

25.6. Balaton klo 9.15 +19 astetta, matka jatkuu kohti Kroatiaa. Saavuimme Kroatiaan klo 12.44 ja passit oli 

näytettävä. Suuntana Plivichen kansallispuisto. Matka sujui mukavasti ja saavuimme Plitvicka 

kansallispuiston parkkialueelle noin klo 18.00. Saimme tietää, että puistoon ei sinä enää päivänä kannata 

tutustua, koska alue on laaja ja kun kerran tulee, niin kannattaa varata aikaa vähintään neljä tuntia 

alueeseen tutustumiseen. Lähdimme etsimään sopivaa leirintäaluetta seitsemälle autolle ja huomenna 

tulemme tutustumaan alueeseen paremmalla ajalla. Leirintäalue löytyy toisella yrittämällä.  Camping 

Korana oli leirintäalueen nimi, jossa olimme yhden yön.  Illalla oli ruoanlaittoa yhdessä ja mukavaa 

seurustelua porukalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.6. Aamulla matkaan ja kohti Nacionalni park Plitvicka jezera, kuten se paikallisella kielellä kirjoitetaan. 

Alue on perustettu 1949. Lipun hinta puistoon 110,00 Kn (14,50€)/ hlö.  Alueen henkeä salpaavat maisemat 

ovat kokemisen arvoiset. Merkittävin nähtävyys on Korana-joesta muodostunut kuusitoista järveä, jotka 

kahdeksan kilometrin pituisella matkalla muodostavat lukuisia putouksia, joista Veliki on Kroatian korkein 

78 metrillään. Putoukset ovat syntyneet miljoonien vuosien aikana kalkkikivipitoiselle alueelle. Veden 

virtaus on syövyttänyt pehmeää kallioperää, jolloin paksut kalkkikivikerrokset ovat kuluneet karstimaaksi eli 

erikoiseksi kumpuilevaksi maisemaksi. Alueella on myös lukuisia 

villieläimiä. Liikennemerkilläkin varoitettiin karhuista.  

 

 

Alue on kuulunut UNESCON maailmanperintöluetteloon vuodesta 1979 alkaen. Vietimme puistossa useita 

tunteja kulkien bussijunalla, kävellen ja laivalla. Nautimme tosiaan upeista maisemista ja erilaisista 

vesiputouksista.  

 

Matka jatkui tämän jälkeen kohti etelää ja kohtaamispaikkaamme. Ajoimme 5681 m pitkän tunnelin läpi 

kohti Pagia ja aurinko paistoi täydellä terällä ja ilmakin lämpeni huomattavasti. Nyt alkaa olla lomasää. 

Ajoimme kokoontumispaikaksi sovitulle AdriaSol nimisen leirintäalueelle Novigrad, jossa olivat Kulmalat, 

Kosuset ja Wikströmmit. aurinko paistoi ja ihana Adrianmeri siinsi edessämme. Nyt alkaa tuntumaan 

oikealta lomalta ja huomenna saavumme Pagin saarelle ja F.I.C.C rally voi osaltamme alkaa.  

 

 

 

 

 



 

27.6 aamulla lähdimme ”poikien” sähkömopojen ostamisen jälkeen ajele  maan kohti Pagin saarta ja ralli 

tapahtumaa. Saavuimme pitkässä kymmenen auton letkassa Camping  Straskon leirintäalueelle, kuten oli 

toivottu, koska halusimme päästä samalle alueelle.  

 Järjestelyt alueella eivät toimineet parhaalla 

mahdollisella tavalla, ei paikallisten, eikä meidän 

suomalaistenkaan osalta. No kaikesta selvittiin ja 

pääsimme leiriytymään metsikköön, mikä todettiinkin 

tosi hyväksi vaihtoehdoksi paikallisen helteen vuoksi. 

Pääsimme kaikki lähekkäin ja saimme leirimme pystyyn. 

Nyt alkoi loma, ei kiire minnekään kokonaiseen viikkoon 

ja reilusti yli 30 astetta. 

28.6 Järjestettiin avajaiset ja perinteinen 

F.I.C.C. marssi todella helteissä säässä. Meidän 

suomalaisten joukossa oli joulupukkikin 

mukana. Suomalaisia taisi olla marssilla 

kaikista eniten. Kiinasta ja Koreastakin oli tullut 

treffiläisiä mukaan. Oli hienoa nähdä niin 

monia kansallisuuksia sulassa sovissa 

keskenään nauttien tästä upeasta säästä ja 

kansainvälisestä tunnelmasta.  

 

 

 

                                                                             

F.I.C.C. rallyssa ei ollut tänä vuonna mitään kilpailuja tms. 

mitä oli Porissa, mutta oli ohjelmateltta, jossa joka päivä 

oli jonkinlaisia esityksiä ja musiikkitapahtumia. Paikalla oli 

mahdollista osallistua erilaisille retkille, kuten esim. 

Plitvicka kansallispuistoon, johon me jo olimme 

tutustuneet. Täällä jokainen clubilainen teki ihan mitä 

lystäsi. Nautimme auringosta, kävimme alueen 

ravintoloissa syömässä hyvää ruokaa. Uimme 

Adrianmeressä ja vaan olimme porukalla tai tutustumassa 

muiden kansallisuuksien tapahtumiin. Niitä tapahtumia oli 

päivittäin eri maiden niitä järjestäessä. 

 

 

 



Suomalaisten järjestämään tapahtumaan olimme 

jokainen varautuneet karjalanpiirakoilla, kanamunilla ja 

voilla, lakkahillolla ja leipäjuustolla sekä ruiskuoret 

täytettiin lohijuustolla.                                                   

Tämä tapahtuma oli torstaina 2.7 
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Yhteispelillä se sujuu  

Teimme porukalla juustosta paloja suomenlippuun ja 

laitoimme lakkahilloa päälle. Munavoin saimme 

unohtaa johtuen lämmöstä, emme halunneet ottaa 

riskiä tarjoilun suhteen. Karjalanpiirakat tarjoiltiin siis 

ilman munavoita. Meidän tarjottavat olivat hyvä lisä 

muiden suomalaisten tarjottavien coctail palojen 

joukkoon.  Suomalaisten noutopöydät notkuivat 

herkkuja ja oli ilo katsoa miten miehet toimivat 

vartijoina pitopöytien edessä, niin kauan kunnes 

puheet oli saatu pidettyä. 

 

         Vahinko vain kun Aten munat ja voit jäi nyt    

                                    käyttämättä  .  

Valmiita herkkuja juhlapöytään 



Tähän tapahtumaan jaettiin kutsuja eri maiden vieraille, meidän jakamamme kutsut annettiin 

englantilaisille hymer clubin jäsenille, niille joille tarjosimme oman suomalaisen illan Porissa viime vuonna, 

sekä tälle Itävaltalaiselle herralle, joka ajoi 

1979 mallin Hymerillä. 

Viikkoon mahtui pari lääkärireissua, mutta 

ei onneksi mitään vakavaa. Saatinhan 

todistus siitä, että sairaanhoito hoituu 

myös täällä hienosti. Muistutus vain siitä, 

että kansainvälinen sairausvakuutuskortti 

helpottaisi asiointia ja kulujen siirtoa 

suoraan suomeen.  

 

 

 

 

 

Tutustutaan Venäjän leiriin 

Välillä syödään. 

 

 

Pojat raitilla    Koko porukka kasassa ja valmiina marssiin 

 



 

Perjantaina 3.7 englantilaiset International Hymer club oli 

kutsunut meidät vastavierailulle. Heitä oli tullut rallyyn 6 

autokuntaa, josta yksi pariskunta oli Irlannista. He olivat 

laittaneet meille tarjolle omia paikallisia herkkujaan juomien 

kera.  Tapahtuma sujui tosi leppoisasti ja taas kerran tuli 

huomattua, että olisi hyvä osata kieliä paremmin, näin 

keskustelu sujuisi paljon jouhevammin. Sää oli todella lämmin 

ja huominen matkan jatkuminen jo painoi mielissä, joten 

visiitistämme ei tullut liian pitkää. Juomien nauttiminenkin jäi 

vähäiseksi. Kiitos, että saimme olla vieraina heidän leirissään.   

 

 

 

 

 

 

 

 Illalla oli päättäjäiset ohjelmateltalla ja lopuksi todella hieno ilotulitus. Leirin purku tehtiin jo hyvissä ajoin 

perjantaina, jotta pääsemme heti aamulla jatkamaan matkaa. Aiomme poistua saarelta laivareittiä pitkin.                                                                                                 

Tiemaksut Kroatiassa maksetaan ajettujen kilometrien mukaan ja me maksoimme niistä 216,00Kn (28,50€) 

Lauantai 4.7. klo 7.00 matka jatkuu tarkoituksena mennä 

Sloveniaan ja tutustumaan Postojnan tippukiviluoliin. 

Pääsimme hyvissä ajoin jonottamaan laivapaikkaa. Tainalle 

sattui haaveri matkalla lipun ostoon, hän kaatui pahasti ja 

onneksi meillä on sairaanhoitajat matkassa ja Tuulikki 

antoi hyvin ensiapua. Haava oli sen verran paha, että 

ambulanssi oli kutsuttava paikalla ja Taina lähti saamaan 

hoitoa. Kosuset ja Kulmalat jäivät vielä hoitamaan Tainaa 

ja me muut jatkoimme matkaa. Pääsimmekin heti 

ensimmäiseen laivaan joka vei meidät mantereelle.  

Matka jatkui kohti Ljubljanaa ja Postojna Jamaa.  

 

 

 

 



Tippukiviluolat ovat Slovenian Postojnan merkittävä nähtävyys. 

 

 

 

Paikallinen Luka löysi sen vuonna 1818. Seuraavana vuonna se avattiin turisteille.                                                                                                              

Tippukivet ovat kalkkikivimuodostumia, jotka syntyvät, kun sadevesi liuottaa kalkkikivisestä kallioperästä 

ioneja, jotka luoliin päästyään reagoivat ilman kanssa ja alkavat saostumaan luolien kattoon stalaktiiteiksi. 

Osa pisaroista putoaa luolan lattialle, jolloin muodostuu pikku hiljaa stalagmiitti. Yhteen kasvaneita 

stalagmiitteja ja stalaktiitteja kutsutaan pilareiksi. Tippukivien kasvaminen on hyvin hidasta: niiden 

keskimääräinen kasvun 1 mm 30 vuodessa. Luolasto on yli kaksikymmentä kilometriä pitkä. Luolan perällä 

suoritetaan kilometrin mittainen kävelylenkki. Tultuaan ulos turisti on nähnyt peräti viiden kilometrin 

matkan tippukiviä. Luolan tippukivimuodostelmat ovat komeat ja hintansa 

arvoiset (28,50€). Päivittäin junat kuljettavat jopa 10 000 vierasta 

luolastoon. 

Olmi (Proteus anguinus) on sokea salamanteri, joka elää Dinaaristen alppien 

karstimaiden maanalaisissa vesistöissä ja järvissä. Sen pituus on 25–30 cm. 

Olmin ruumis on pitkulainen ja raajat ovat heikosti kehittyneet. Sen 

eturaajoissa on kolme sormea ja takaraajoissa kaksi varvasta. Olmin 

ruokavalioon kuuluvat kaikki pienet eläimet, jotka ovat ajautuneet ulkoa 

virran mukana esim. madot ja pienet äyriäiset.  

Tämä oli taasen kokemisen arvoinen paikka, eikä mikään paasi ollut 

muuttunut sitten edellisen vierailun, jonka teimme 30 vuotta sitten. 

Tutustumisen jälkeen suunnaksi Bled ja siellä yöpyminen. Johan oli Bledissä porukkaa, alueella oli joku 

festivaalitapahtuma samaan aikaan. Emme kuitenkaan siihen osallistuneet vaan jatkoimme aamulla 

matkaa. Yövyimme Camping Bledissä.  

 

 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-x0KTKg8cCFQJncgod5HsPIw&url=http://pingviinimatkat.pallontallaajat.net/2013/03/16/arkiston-aarteita-ja-tulevaisuuden-suunnitelmia-slovenia-bled/&ei=xXm6VZ-7F4LOyQPk972YAg&bvm=bv.99028883,d.bGQ&psig=AFQjCNFPdFLEhgGQgkJktBA2a9ZbrL4LOg&ust=1438370471618529


Slovenian tiemaksut yhteensä osaltamme 33,20€. Ajoimme Sloveniassa esim. 7864m metriä pitkää 

tunnelia, ehkä nuo tiemaksut on perusteltuja. 

5.7. Matka jatkuu kohti Itävaltaa ja tarkoituksena on mennä saksan puolelle ja tutustua Kotkan Pesään            

(Kelsteihaus 1834 m) 

Go Boxit hommattiin huoltoasemalta pantti 5,00€ ja 75,00€ minimitankkaus korttiin, jotta saamme ajella 

huoletta Itävallan teillä.  

Tulimme Itävaltaan ja aurinko paistaa +28,5 astetta korkeus 650m merenpinnan yläpuolella. Täällä 

tunneleita riittää. Ajoimme kaikkiaan 13 tunnelin läpi, joiden pituus oli yhteensä 25 395m. 

Ajoimme suoraan Saksan puolelle, koska 

tarkoituksena oli tutustua Kotkan Pesään eli 

Kehlsteinhausiin.  

Rakennuksen tuli olla valmis Hitlerin 50-

vuotissyntymäpäivänä 20. huhtikuuta 1939. 

Työnteot aloitettiin vielä vuoden 1937 aikana. 

Kehlsteinvuorelle ei kulkenut teitä, eikä siellä ollut 

ennestään rakennuksia, joten rakennustyöt 

jouduttiin aloittamaan aivan perusteista. Vuorelle 

vievä tie oli aikanaan todella vaativa 

rakennusprosessi. Tehty tie oli lopulta 6,5 kilometriä 

pitkä, eikä siinä ole kuin yksi neulansilmämutka. 

Kaikki rakennusmateriaali jouduttiin viemään 

vuorelle vaikeissa olosuhteissa, ja talvisin työ oli hidasta. Tien piti alkuperäissuunnitelmien mukaan jatkua 

huipulle asti, mutta lopulta päädyttiin toiseen ratkaisuun. Tie pyrittiin saamaan mahdollisimman 

huomaamattomaksi, mutta huippu 

oli puurajan yläpuolella. Tien loppuosuus olisi ollut näin 

todella helppo nähdä alhaalla olevasta laaksosta. Lopulta 

päädyttiin siihen, että vuoren huipulle pääsisi sen sisällä 

kulkevan hissin avulla.                                                                            

Huolimatta vaikeista olosuhteista Kehlsteinhaus oli valmis 

jo vuoden 1938 lopulla huomattavasti aikatauluaan 

edellä.   Sen rakentamiseen kului noin 34 

miljoonaa Reichsmarkia.  Sen rakentamiseen uskotaan 

osallistuneen yli 3 500 työntekijää. Työ oli hyvin 

palkattua, mutta se oli myös vaarallista. Kehlsteinhausin 

rakennustöissä kuoli kahdeksan työntekijää; heistä viisi 

kuoli 10. syyskuusta 1937 tapahtuneessa maanvyörymässä. Hitler vieraili talossa 14 kertaa.              

 ( parkkimaksu 3,00€ ja lippu 32,20/ 2 hlö)   

 

 

Lähdimme takaisin Itävallan puolelle ja Salzburgiin 
yöksi Camping Nord-Sam +33 astetta. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Puuraja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Reichsmark


6.7.  Leirintäalueella oli uima-allas, jossa aamulla käytiin pulikoimassa. Me jäimme kaupunkiin vähän 
kauppoja kiertelemään Viinikaisten, Immosten ja Wächterien kanssa, kun muut jo matkasivat kohti Bad 
Waldsheeta ja siellä Erwin Hymerin museo aluetta.  

Illaksi mekin saavuimme Bad Waldsheen ja siellä museon parkkipaikalle, missä jo muut matkalaiset 
Kulmaloita ja Kosusia lukuun ottamatta olivatkin.  He tulevat huomenna joukkoomme. Lämmintä edelleen 
yli 30 astetta. Ilta kului mölkkyä pelaillen ja yhdessä iltaa viettäen.  

7.7. aamulla lähdettiin tutustumaan Erwin Hymerin museoon. 

 

Museossa oli tosi hyvin rakennettu eri tarinoita matkailun ympärille. Autot ja vaunut olivat hyvin entisöityjä 
ja niistä sai hyvin kuvan siitä millaiseen matkailuun niitä oli ajansaatossa käytetty. 

  

Kannatti 
ehdottomasti 
käydä 
museossa.  

 

 

 

 



Museo kierroksen jälkeen lähdimme Wikströmmien auton kyydissä käymään Moveran kaupassa ja 
tutustumassa siellä oleviin Hymereihin. Tämän jälkeen suuntasimme kohti kaupunkia ja kuinka ollakaan 
pääsimme Wächterien kyytiin ja kylälle. Kiertelimme vanhaa kaupunkia ja kävimme olusilla ja 
ruokailemassa. Illalla istuimme ulkona rivissä ja ihailimme salamoita taivaalla, joita näkyi melkein sekunnin 
välein, mutta ukkonen ei kovin jyrissyt. Myöhemmin illalla alueelle ajoi sveitsiläinen auto ja sieltä tuli nuori 
nainen ihmettelemään, mitä me oikein siinä istuskellaan. Hän tuli miehensä kanssa keskustelemaan 
kanssamme ja ihmettelimme hänen rohkeuttaan tulla isoon vieraaseen porukkaan. Hän kertoi 
huomanneensa, että me olemme ystävällisiä ihmisiä, ja sen vuoksi hän uskalsi tulla joukkoomme. Siinähän 
ilta vierähti mukavasti tarinoiden. 

 

8.7. Tutustuimme Hymerin tehtaaseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuori sihteeriharjoittelija toimi meidän oppaana tehtaalla. Hän kertoi tehtaasta englannin kielellä ja Bo 
Wikström tulkkasi sen meille. Näin ei tullut ongelmia kielen vuoksi. 

 Saimme huomata kuinka paljon on edelleen käsityötä autoissa ja vaunuissa.  

Työtä ei tehdä urakalla, koska laatu silloin kärsisi, 
kuitenkin joka päivä on asetettu tavoite valmistuksen 
määrästä, johon pitää pyrkiä.  

Tutustumisen jälkeen luotamme edelleen Hymeriin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehdaskierroksen jälkeen matkalaisten tiet eroavat, koska osalla 
loman loppu lähenee ja kaikilla ei ole niin kiirettä kotisuomeen. 
Immoset, Viinikaiset ja me lähdemme jatkamaan matkaa kohti 
Travemundea, josta laiva lähtee 11.7. klo 3.00 aamuyöllä. Osa lähti 
ajamaan Baltian kautta ja osa Ruotsin kautta. Toivottelimme kaikille 
turvallista matkaa ja nähdään taas Suomen kamaralla. 

 



 

 

Tämä on hyvin tuttu näky Saksan teillä. 
Onneksi me matkaamme toiseen suuntaan. 

 

 

 

Matkamme Saksassa sujui hyvin ja kävimme 
loppumatkasta Neumunterissä josta 
viimeinen reissutarina tulee; 

Tapahtui Saksassa Neumunsterissä kun 
olimme tulossa kolmen auton kanssa kotiin 
reissusta. 

Ensin käännyimme vahingossa työmaa-alueelle, jossa joku työmaanpomo laittoi oven lukkoon edestämme 
niin, että emme päässeet ajamaan pois. Hän halusi kiusata meitä ja pyysi rahaa. No siitä tilanteesta 
selvittiin salmiakkikossulla. Hetken päästä pysähdyimme miettimään menemistä leirintäalueelle. Kun tien 
toisella puolen kaveri pyörän kanssa iloisesti vilkutteli meille. Hän kyseli saksankielellä ja vähän huonolla 
englannilla, mihin olemme menossa. Hän vei meidät oman kotitaloalueensa lähellä olevaan parkkipaikkaan 
ja kertoi suomalaisen Hannelen asuvan lähellä ja uskoi, että hän haluaa puhua kanssamme suomea. Tämä 
herra Frank tuli naisystävänsä kanssa parkkialueelle ja tarjoili meille viiniä ja jutusteli mukavia. Hannele tuli 
myös meitä tervehtimään viinipullon kanssa. Annoimme heille kiitokseksi salmiakkikossupullot ja sitten 
meidän oli aika mennä nukkumaan. Alue oli tosi rauhallinen ja olimme ystävällisyydestä aivan 
ymmällämme. Seuraavana aamuna kun poistuimme alueelta, niin tämä Frank odotti meitä tienvarressa ja 
antoi meille jokaiselle tuoreet sämpylät, oma tekemää hilloa ja onnellisen kananmunia. Olipahan iloinen ja 
uskomaton kokemus. Saimme Frankilta vielä muistoksi hänen kirjoittamiaan runoja, jokainen Hymeri 
erilaisen.  

 

 

 

 

 

 

 

Hannelen koti Saksassa. 

 



Laivamatka suomeen sujui leppoisasti hyviä ruokia 
nauttien ystävien seurassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koko reilu kolmeviikkoinen reissu oli jälleen ikimuistoinen ja aurinkoinen, ensimmäistä viikko lukuun 
ottamatta. 

 

 

Lämmin kiitos ja halaus kaikille matkalaisille, teidän kanssa oli tosi mukava matkata nyt ja vastakin. 
Turvallista matkaa kaikille ja matkailu avartaa ja kannattaa. 

Kiitos teille; Autio Aila, Eino ja Oliver, Dannbom Trygve ja Hukka Aira, Immonen Maikki ja 
Heikki, Kainulainen Tuula ja Atte, Kosunen Taina ja Esko, Kulmala Anne ja Markku, 
Wikström Tuulikki ja Bo ja Frej-Oskar, Wächter Silja ja Arno sekä Pelkonen Aira ja 
Viinikainen Ilkka sekä Anne ja Matti Mäkinen 

Erityiskiitos Atelle ja Tuulalle suuresta työstä, jota teitte reissun onnistumisen eteen! 

 

Ps  Kuten Atte puheenjohtajan palstalla mainitsikin niin tiemaksuveloitukset ovat tosi moninaiset ja  

välillä hankalat löytää maksupaikka, sekä aikaakin täytyy varata, varsinkin isolla porukalla.  

Meidän tiemaksut olivat tältä reissulta Puola 60,00, Slovakia 10,00, Unkari 19,50, Slovenia 33,20, Kroatia  
28,50 ja Itävalta 80,00  nämä yhteensä 231,20.  Panteista oli saanut takaisin 35,00, mutta jätimme ne 
itsellemme seuraavia reissuja varten. 

 

 

 

 

Teksti: Anne  

Kuvat: Anne, Matti, Arno, Ilkka ja Aira 

 

 


