
Pikkujoulut Kuushukkalassa 24-26.11.2017,  kirjoitti Maikki. Kuvat Arno Wächter ja 

Eero Oja 

Valmistautuminen clubin pikkujouluihin alkoi heti aamusta. Mukaan kaikki tarpeellinen 

kuten pikkujoulupaketit, runsaasti joulufiilistä ja toive hyvästä ajokelistä kohti Rantasalmen 

Kuushukkalaa, jonne meiltä on matkaa 320 kilometriä.   

Mukava oli päästä perille iltapäivästä. Niemelän Risto oli lämpimästi vastaanottamassa, 

vaikka ilma oli hiukan ”vilukas”. Porukkaa oli jo majoittuneena ja pikku hiljaa paikalle 

saapui 35 autokuntaa. Viimeisimmät saapuivat puolilta öin. 

Tulopäivän iltaan kuului perinteinen sauna, yhdessäoloa porukoissa, jos niin halusi ja 

loppuiltaa vietettiin ravintolan tiloissa. Voi sitä ystävyyden ja ilon runsautta, mitä sai kokea, 

kun halaamiset ja kuulumiset vaihdettiin. Puheensorina ja musiikki valtasivat tilan. 

Tiesittekö muuten, miten hyviä karaokelaulajia ja –esiintyjiä clubissa onkaan!? Kiitos 

kaikille! Suosittelen: jatkakaa 

täysillä täst edeskin!! 

Aamu alkoi lipunnostolla, joka 

sujui muuten sukkelaan.  Matti ja 

Heikki eivät olleet ensi kertaa 

asialla. Puheenjohtaja Atte lausui 

tervehdyssanat ja avasi virallisesti 

pikkujoulumme alkaneeksi. 

Vallilan Takomo tarjosi kahvit ja 

aamupalapitsan. Toimitusjohtaja 

Punkka kertoi muutamalla sanalla 

yrityksen toiminnasta ja 

tarjouksista. Kaikki saivat 

kirjoittaa nimensä arvontalipukkeisiin ja onni suosi Mäkisen Annea ja Kulmalan Jukkaa, 

jotka saivat hienot palkinnot. Onnea vielä heille ja kiitos Punkan Takomolle 

 

Telkän Risto valmisti 

hetkessä ison olkipukin, jonka 

kuulemma lahjoitti paikan 

isännälle… jatkosta 

myöhemmin. Pirkko ehti 

opettaa samalla halukkaille 

olkitöiden saloja. Hieno taito 

heillä, oikeaa vanhan ajan 

käsityötaitoa. 

 



Clubin tuotemyyntipisteellä kävi vilske. Mahtoiko syynä olla clubin uudet hupulliset fleesit? 

vai Kosusen Tainan ja Eskon ehdottamat nimillä ja Suomen lipulla varustetut 

rintamerkkipinssit. Meille ainakin tuli ”molemmille molemmat” hankittua/tilattua. 

Iltapäivä jatkui saunojen merkeissä. Miehet rantasaunaan ja naiset uuteen 

saunamaailmaan, jossa riitti löylyä, muttei ihan lämmintä vettä kaikille. Mutta ”friskasi” 

kyllä! ja porukkahenki oli parasta kuten aina! 

 

Iltajuhlaa aikaistettiin hieman. Hymer Center toi terveisensä juhlaan Kekäläisen Antin, 

Sannan ja pikku Idan tullessa käymään.  

Antti kertoi, että Sotajoen kultavaltausalueelle on myönnetty jatkoaikaa taas neljäksi 

vuodeksi eteenpäin. YES! Myös Lempäälään suunnitteilla ollut laajennusprojekti on 

edistynyt. Antti ottaa mielellään vinkkejä vastaan niin toiminnan kuin 

yhteistyökumppaneiden suhteen… Onnittelut ja jouluterveiset vielä kaikkien puolesta koko 

perheelle 

 

 

 Jouluateria oli maistuva, 

toivottavasti kaikki saivat 

vatsansa täyteen. Taustalla oli 

nähtävillä valokuvaesitys clubin 

tapahtumista ja elävää musiikkia 

tarjosi duo Mauriset. 

 

 

 

 



Ohjelmasta?   Olin päättänyt jotain tehdä,  mutten ollut 

keksinyt mitä se olisi. Mukaan oli varattuna ”korillinen 

pikkupaketteja ja suklaata”. Sitten keksin ”uusinta-

arpajaiset”, kun näin Punkan jättäneen naulakon viereen 

arvontalaatikon, jossa oli edelleen meidän kaikkien 

nimilipukkeet. Joukossamme oli lisäksi kuin tilauksesta 

pieni Jasmin Sainio, joka Hannele-mumminsa 

avustamana oli mitä parhain prinsessa-onnetar. Samalla 

meillä oli tilaisuus opetella yhdistämään ainakin muutamia 

nimiä ja kasvoja. Onnea voittajille Kiitos ja terveiset 

vielä Jasminille. 

 

 

 

Seuraavaksi oli Mäkisten vuoro 

luopua hymeristä, jota olivat 

ansiokkaasti pitäneet koko vuoden 

nimissään. He olivat keksineet 

tietovisan, etten sanoisi erittäin 

visaisen, jossa tuli tunnistaa 

kuntavaakunoita. Parhaiten tieto oli 

hallussa Kartanon Marjalla ja 

Osmolla, joille hymeri siis vuodeksi 

”ajautui”. Samaan pakettiin sisältyi  

myös huollot, nimikyltin kaiverrus ja 

ensi vuoden pikkujoulukilpailun  ”vetovastuu”. Näistä erittäin isosti ONNEA!!  

 

Pirjo Soini ja Kalevi Hilli 

vuorostaan luotsasivat toisen 

leikkimielisen tietokilpailun, 

johon osallistuimme pöydissä 

pieniin ryhmiin jakautuen. 

Tämänkin kisan voittajatiimi 

löytyi ja palkittiin ruhtinaallisesti. 

Kiitos ”tuomareille”, Pirjo ja 

Kalevi, jotka tarkistivat 

kilpailijoiden vastauksia niin, 

etteivät tainneet edes 

joulupukkia nähdä sekä 

onnittelut jälleen voittajille. 



Tänä vuonna Joulupukki joutui 

kertomansa mukaan tulemaan 

auton ”takakontissa”, muttei se 

onneksi vaikuttanut pukin 

hauskaan tarinointiin saati ”naisten 

töyssyttämiseen”. Paketit jaettiin, 

kiitokset ja halaukset vaihdettiin.  

 

Joulupukki piti myös huutokaupan, 

jossa huudettavana oli Riston 

päivällä tekemä iso olkipukki, 

jonka paikan isäntä lahjoitti edelleen clubille.   

Ennakkotarjouskin oli ehtinyt 

tulla kaukaa Espanjan 

auringosta (Atten pienellä 

avustuksella). Kulmalan 

Markku oli siellä puhelimen 

päässä tarjoamassa alkuun 

150 euroa, mutta suurin tarjous 

tuli sitten paikan päällä. Pauli 

Kurkinen (from crosslake) 

huusi olkipukin 165 eurolla ja 

kertoi vievänsä sen omalle 

terassilleen. SIISTII!! Hieno 

teko. Rahat ovat menossa 

hyvään tarkoitukseen, defibrillaattorin eli sydäniskurilaitteen hankintaan clubille.  

Toivottavasti sille ei koskaan kuitenkaan tule käyttöä. 

Ennen tanssien alkua (DUO)Maurinen lämmitti yleisöä pienellä ”loru-leikillä”, joka jaksoi 

naurattaa niin leikkiin osallistuneita kuin kuulijoitakin. Ilta jatkui ja loppuillasta nähtiin 

tanssilattialla vielä clubin ”äijä- energiaa”, kun pojat pistivät keskenään jalalla koreasti. 

Vauhti oli huimaa ja hauskaa oli viimeiseen tahtiin saakka. 

Aamu ja mikä keli !! Siis lunta ja lisää vaan tuli. Joidenkin kotimatkalle lähtöä piti avittaa 

työntämällä hymeriä vauhtiin, mutta onneksi kaikki pääsimme turvallisesti kotiin ja jälleen 

yhtä tapahtumakokemusta  rikkaampina voimme tätäkin pikkujoulua muistella. ISO KIITOS 

vielä järjestelyihin osallistuneille 

Terveiset ja hyvää joulun odotusta kaikille hymerclubilaisille   t Maikki ja Heikki Immonen 

PS. Kiitti vaan Wächterin Arnolle, joka yllätys-yllätys napsautti minulle pikkujouluissa 

pikavoiton – siis pakotti dokumentoimaan tapahtuman kirjalliseen muotoon!  

 


