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Lähdimme töistä jo puolenpäivän aikaan, jotta varmasti ehdimme ajoissa paikalle. Parkanon kohdalla 
naureskelimme, kun radiossa joku kaipaili Tampereella aurauskalustoa liikkeelle. Hetkeä aikaisemmin oli 
tullut itselle mieleen, että aurinkolasit unohtui kotiin, kun aurinko alkoi häikäisemään ja tie oli kuiva.  
Eikä Parkanosta ole Tampereelle kuin 
suunnilleen sata kilometriä. Jo 
Virtojen kohdalla asia tuli meillekin 
selväksi, kun lumisade alkoi. 
 
 Karstulaan saapuessamme maa oli jo 
saanut valkoisen peitteensä.  
Melkein 30 autokuntaa oli 
ilmoittautunut tämän vuoden 
pikkujouluihin. Suurin osa saapui 
Hymerillä, mutta oli jokunen 
käyttänyt mahdollisuutta yöpyä 
hotellissakin. Kyllä tämän porukan tapahtumiin tuntee aina olevansa erittäin tervetullut.  
Keilahalli Täyskaadossa osallistujat totesivat paikan olevan nimensä veroinen, kun keilat ja pallot saivat  
kyytiä muutaman innokkaan clubilaisen toimesta. Kyseinen keilahalli on laajalti tunnettu myös hyvistä  
pizzoistaan ja se on helppo uskoa; tuoksut olivat ainakin todella herkulliset.  
Myöhemmin illalla tutustuimme ravintolan tunnelmaan ja tarjontaan. Molemmat havaittiin erittäin hyviksi.  
Tanssimusiikki oli niin mukaansatempaavaa, että ihan hiki tuli. Niinpä joku huomasi, että yölläkin voi käydä  
testaamassa leirintäalueen ulkona sijaitsevan uima-altaan, jossa veden lämpötila on +32 C. Toiset vaan  
ihmettelivät (ainakin allekirjoittanut) miksei itselle tullut se mieleen.  
Lauantaina yhteinen ohjelma aloitettiin perinteisesti lipunnostolla, jonka jälkeen siirryimme ravintolaan 
nauttimaan Hymer Centerin tarjoamat aamukahvit sämpylöineen.  
 
Isäntä Jari Lasonen tuli kertomaan meille paikan historiasta perunajauhotehtaana. Hänellä oli yllättävän  
tarkkaa tietoa paikan menneisyydestä. On mukava huomata, miten vanhat rakennukset ovat saaneet  
uuden, täysin erilaisen, elämän. Ahkera yrittäjäpariskunta ei selvästikään ole työtunteja säästellyt.  

 
Isännän opastuksella aloitimme 
museokierroksen lämpimistä tiloista eli ihan 
samasta rakennuksesta.  
Heti alussa tuli selväksi, että jos oikeasti aikoo 
kaikki tarkasti katsoa, ei edes viikko riittäisi.  
Kulkupelejä löytyi moneen lähtöön ihan T-
Fordista alkaen. Oli polkupyöriä koneella ja ilman 
sekä  
niihin kuuluvia lastenistuimia. Ja aivan varmasti 
hammaslääkärin vastaanottohuoneesta tuli poran  
äänen lisäksi myös haju. Radioita oli melkoinen 
valikoima. 
 
 

Matti kuvasi ”Wanhat kovaääniset” (Atte ml) 



Ja löytyipä kahvion puolelta vitriinistä ”erityisen hieno” 
retkiastiastokin.  
 
Kyllä siellä olisi saanut aikaa kulumaan vaikka kuinka paljon.  
Meillä oli seuraavan ohjelmassa Hymer Clubin tuotemyynti. 
Shoppailun jälkeen valmistauduttiinkin saunaan. 
 
 Miehille oli varattu puitteiltaan upea korsusauna, jossa pääsi 
myös ulkona olevaan paljuun.  
Naiset nauttivat kylpyläsaunasta ja siellä oli vaihtoehtoina sekä 
tavallinen että höyrysauna. Ja tietysti  
kylpylässä oli poreamme ja uima-allas. Uima-asu saunoja oli 
kaksi vaihtoehtoa: tynnyri- ja telttasauna.  
Ja kaikki paikat todella hienossa kunnossa. Kelpasi meidän siinä 
rentoutua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saunan jälkeen pitikin sitten jo kaivaa Hymerin vaatekaapista ykköset esiin ja valmistautua 
jouluruokailuun.  
Ruoka oli oikein hyvää niin kuin seurakin. Ruokailun jälkeen Atte piti esitelmän ensi heinäkuulle 
suunnitellusta Venäjän matkasta. Reissu vaikutti hyvin mielenkiintoiselta, pitää harkita…  
Atte kertoili myös hieman ensi vuoden suunnitelmista mm talvipäivien ajankohdasta ja pitopaikasta.  
 
 
 
 
Sitten olikin vuorossa illan kohokohta: joulupukki oli 
hetkeksi lähtenyt Karstulan maamiesnaisten 
pikkujouluista käydäkseen meidänkin juhlissa. Oli 
pukki muutenkin hieman juhlatunnelmissa: 
täyttäisihän hän juuri pyöreät 721 vuotta, jonka 
kunniaksi pukki tarjosi kaikille juhlapaukut. 
 
Kiitos pukille ja kiitos myös lahjoista, jotka pukki oli 
tuonut Korvatunturilta saakka meille.  
 



Kilpailu kiertopalkinnosta (Hymer-
matkailuauto vuodeksi käyttöön) on aina 
mielenkiintoinen ohjelmanumero.  
 
Tarja ja Jorma olivat keksineet erittäin hauskan 
kilpailun. Kilpailijapareille annettiin lanka-  
vyyhti, joka piti keriä ja kerä joutui vielä 
laatutarkastukseenkin. Kilpailun voitti Kaarina 
ja Pentti, vaikka edllisestä vyyhdin kerimisestä 
olikin, kuulemma, tovi vierähtänyt. Homma 
vaan oli hyvin harjoiteltu aikoinaan.  
 
 

 
Ilta jatkui sitten toisten laittaessa jalalla koreasti ja toisten nauttiessa ravintolan tarjonnasta samalla  
seurustellen uusien ja vahojen tuttujen kesken. Itse tuli testattua yöuinti. Ja sehän oli kiva kokemus  
varsinkin hyvässä seurassa.  
Sunnuntain ohjelmaan jäi enää Aten päätössanat ja lipun lasku. Oli aika toivotella hyvää ja rauhaisaa 
joulunalusaikaa ja lähteä ajelemaan kotia kohti. Ajosää oli monin paikoin haasteellinen. Ja sitten suunnit-  
telemaan seuraavaa reissua Hymerillä 
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