
Talvipäivät 10.03. – 12.03. 2017 

VARKAUDEN HOTELLI KUNTORANNASSA   texsti arno 

Talvitapahtuman aika oli taas koittanut, eli ei muuta kuin matkantekoon. Tänä vuonna emme Hymerclubin puitteissa 

järjestäneet omaa tapahtumaa, vaan lähdimme Varkauden Kuntorantaan Matkailuautoilijoiden järjestämään yhteiseen 

tapahtumaan. Olimme sopineet että me Hymeristit kokoonnumme Varkauden Porttiin perjantaina 10.03. klo 14.00 

mennessä, paikalle oli silloin  

saapunut 14 autokuntaa.  
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Lähdimme siitä Aten vetämänä letkana kohti 

määränpäätä. Saapuessamme Kuntorantaan meidät 

toivotteli tervetulleiksi Matkailuautoilijoiden edustaja 

hymyssä suin. Leiriytyminen sujui joutuisasti meille 

varatuille paikoille järven rantaan.  Jokunen clubilainen oli 

saapunut jo aiemmin paikalle ja illansuussa saapui 

loputkin ilmoittautuneista. Paikalle meitä Hymeristejä oli 

saapunut 23 autokuntaa.  

Klo 15.00 ohjelmassa oli tuloinfo, eli talo tutuksi. 

Klo 19.30 Talvipäivät avasi Matkailuautoilijoiden 

puheenjohtaja Irmeli Valve, toivottaen kaikki tervetulleiksi. 

Ilta jatkui tanssin merkeissä jossa soitti ja lauloi yhden miehen BÄNDI Tero Jokinen. Tämän jälkeen pirteimmät 

lauloivat karaokea, jonka tahdissa oli mukava tanssia. 

 

Lauantai 11.03.  

Aamuauringon paisteeseen oli ihana herätä, oliko se 

MA: joiden vai Kuntorannan puolesta tilattu näin kaunis 

ilma? Aamiaisen jälkeen olikin vuorossa bingo jossa 

palkinnot olivat JUHLAVAT, mm Juhla mokka kahvia. 

Päivätansseissakin oli mahdollisuus pyörähdellä taas 

karaoken tahdeissa. Ulkoilijoita  suosi  todella kaunis ja 

aurinkoinen sää, monet suuntasivat jäälle kävelemään 

tai hiihtämään. Ruuhkaa ei näinkään suuresta 

porukasta huolimatta ( osallistujia 83 autokuntaa ) 

syntynyt sen enempää ladulle kuin Kuntorannan 

kylpyläänkään, joka oli vapaasti tapahtumaan 

osallistujien käytössä koko leiriytymisen ajan aukiolon 

puitteissa. 



Sitten koitti aika pieneen koitokseen, eli jokin 

kilpailu Hallitus vastaan Jäsenistö. Aamulla ollut 

kirpeän tuntuinen noin 2 – 3 miinusasteinen ilma oli 

auringon lämpöisestä paisteesta johtuen saanut 

väistyä ja oltiin jo useamman plusasteen puolella. 

Joten liukkaus ladullakin oli kateissa, sen sai sekä 

yleisö niin kuin myös kilpailijat huomata kun selvisi 

millä kilpaillaan. Atte oli kyllä tehnyt kaikkensa 

suksien eli kilpailuvälineiden saattamiseksi hyvään 

luistoon. Sukset oli uutta teknologiaa eli 

tulevaisuuden mallia, ne olivat kakkos - nelosta eli 

KOOLINGISTA ( tunnetaan myös pattinki nimellä ), 

siinä oli kaksi vierekkäin olevaa puuta, jotka oli 

saranoitu toisiinsa. Olihan niissä myös ikäänkuin 

perävaunu, niin että etumaisessa osassa oli 

kahden hiihtäjän paikka samoin kuin perässä hiihtäjälle. Melko pian totesimme, että Atte oli varmaan saanut sukset 

jostakin halvalla, koska joka toisen oli hiihdettävä takaperin. Siinä hetken ihmettelyn jälkeen joukkueet olikin suksien 

päällä valmiina lähtöön, sitä ennen jaettiin vielä kuitenkin sauvat, jotka olivat kaikki eri mittaisia, ( sama halpakauppa 

?? ). Sitten tapahtui räjähtävä lähtö, kumpikin joukkue kiihdytti huimaan vauhtiin, pientä välinerikkoakin sattui.  

Kilpalatu suuntautui kauas järven jäälle, matka oli useampia metrejä. Kääntöpaikka saavutettiin ja ei kun takaisin kohti 

rantaa, jossa suuri kannustajajoukko jo odottelikin. Tällä kerralla Jäsenistön joukkue oli päässyt lähtemään ulkoradalta 

ja näin heillä luisti hyvin, kun taas Hallituksen joukkue joutui hiihtämään pitävämmällä puolella. Tässä varmaan syys 

siihen että Jäsenistö voitti mutta, mutta, Hallitus tuli maaliin heti, ( no samana päivävä kuitenkin ) kohta jäsenistön 

joukkueen jälkeen sijoittuen näin hienosti toiseksi. ( EI HUONO ) 

 

 Palkinnot jaettiin heti paikan päällä, Atte 

luovutti kietopalkinnon sekä juomat voittajille. 

Kiitos osanotosta ja kannustuksesta kaikille 

mukana olleille. Kilpailu oli hauska, vaativa 

sekä erittäin jännittävä.  

Päivän ulkoilun ja saunomisen jälkeen 

maistuikin jo buffetpöytä joka oli katettuna klo 

16.30 – 18.00. 

Tästä ilta jatkui yhteislaululla, ja klo 19.00  oli 

vuorossa MARY : n 10 vuotiskakun vuoro. 

Kakkua ja kahvia riitti kaikille, siitä huolimatta 

että kakku oli todella maittava. MARY : n  

puheenjohtaja piti kiitospuheen kaikille jotka 

olivat tehneet juhlan mahdolliseksi. Sitten seurasi yllätysarpajaiset, yllätys sillä kukaan ei ollut ostanut arpoja. 

Arpajaiset suoritettiin jokaisen paikalle saapuneen autokunnan kesken. Arpa-onni suosi tällä kertaa Olli Järvensivua, 

joka voitti pääpalkinnon. Grilli oli Antti Kekäläisen , Hymer Centerin lahjoittama. Tämän jälkeen ilta jatkui yömyöhään 

karaoken ja tanssin merkeissä. 

Sunnuntai 12.03 

Jälleen aurinkoinen hieman kirpeä ilma, lämpötila noin 5-6 miinusastetta eli mahtava hankikanto, ja näin ollen myöskin 

huikean liukkaat ladut. Aamupäivällä oli vielä niin sanotut turpakäräjät, jossa sai tuoda esiin niin moitteita, kuin tietysti 

kiitoksia joita tuli kyllä useampia ( KIITOKSIA SIIS ) 

Tässä yhteydessä haluamme lausua suurkiitokset myöskin juhlien järjestäjille sekä MARY:ä että Kylpylä – 

hotelli Kuntorantaa hienoista ja hyvin onnistuneista Talvipäivistä. 

  

 



 

 

 

 


