
 

 

 

 

VAPPUTREFFIT 29.4 – 1.5.2016 

    

Tänä vuonna ensimmäisen kerran vietimme Hymer Clubissa yhteistä vappua ja olimme mukana 

Matkailuautoilijoiden järjestämässä merkkikerhojen yhteistapaamisessa Hiittenharjulla 

Harjavallassa. 

Meitä Clubilaisia oli mukana 25 autokuntaa ja olimme kaikki samalla alueella. Jokaiselle kerholle oli 

oma alue, johon kokoonnuttiin. Matkailuautoilijat hoitivat alueelle järjestäytymisen ja hyvin sen 

tekivätkin. Ilmat jälleen suosivat meitä, tosin illalla kylmä ilma muistutti meitä kuitenkin kevään 

olemassaolosta. Kaikkiaan treffitapahtumaan oli saapunut yli 180 yksikköä. 

Vapputeemana oli sirkus, johon mekin olimme varautuneet, kuka milläkin sirkusasulla. 

Hauskaa oli kaikilla ja oli 

hieno huomata, että suurin 

osa treffiläisistä oli innolla 

teemassa mukana. 

Vappukulkue kiersi alueella 

ja mekin osallistuimme 

siihen ja olimme 

panostaneet osaltamme 

teemaan . 

Kukahan Hymeristi on pelle 

oikealla?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Kun yhdessä ollaan, niin tietenkin pitkäpöytä laitetaan ensimmäisenä 

ja nautitaan kahveista ja muista virvokkeista yhdessä iloisessa          

seurassa.            

                        

 

Joku viihtyy myös 

työn merkeissä, 

kun muut nauttivat 

auringosta.  

 



On hienoa, kun joukostamme löytyy myös taitavia haitarinsoittajia Erkki 

ja Kalevi, jotka viihdyttivät meitä musisoinnillaan. Tarja välillä säesti 

kauniilla  laulullaan. 

 

 Lauantaina järjestettiin kerhojen välinen lentopalloturnaus, johon 

meiltäkin pyydettiin joukkue pelaamaan. Ensimmäisenä pelasimme 

Carthagon joukkuetta vastaan ja voitimme heidät suoraan 3-0. Tämän 

jälkeen kisasimme vielä muitakin joukkueita vastaan ja tietenkin 

voitimme ne kaikki, vaikka olimme kuulemma kolmosjoukkueella 

mukana pelaamassa. Parhaat olivat huutosakissa            

 

Tässä meidän voittoisa joukkue 

vasemmalta Jukka, Pirjo, Matti ja 

Markku. Kuvasta puuttuu Veijo, joka 

pelasi osan peleistä. Voittajien on 

helppo hymyillä. 

Kannustus oli kyllä todella hyvää, 

joka varmasti osaltaan siivitti 

joukkueen voittoon. Kyllä on mukava 

kuulua Hymer Club Finlandiin. 

 

 

Omassa leirissä nautittiin voittomaljat ja 

koko joukkue kannustaja Atten ja pelin 

järjestäjän kanssa. 

Onnittelut koko joukkueelle. 

 

 

 

Pentti Lähteenmäki on jo valmistautunut 

yhteiseen illanviettoon (vielä näyttää 

yksinäiseltä) Hotelli Hiittenharjussa, jossa esiintyi 

tangoprinsessa Erika Vikman vuodelta 2015 ja 

Patajätkä orkesteri. Ravintola oli varattu 

kokonaan treffi-tapahtumaan. Tanssilattialla oli 

monenlaista pelleä ja taikuria tanssimassa hyvän 

solistin säestäessä. 



 

Tapahtuma-alue oli laaja ja kerhot vähän hajallaan, jolloin ei suuresti tullut muiden alueen kerhojen 

kanssa treffailtua. Tapahtuma oli kuitenkin hyvä ja varmaankin poikii lisää vastaavia treffejä. 

Meitäkin oli mukana suuri joukko, joten varmasti on halukkuutta tällaiseen tapahtumaan.               

Me tosin olemme niin sosiaalisia omassa porukassa ja viihdymme hyvin keskenämme vaikka 

hiekkamontussa. Tosin sauna on aina plussaa . Viikonloppu sujui rattoisasti, ja kuten aina liian 

nopeasti. Sunnuntaina oli vielä perinteiset arpajaiset ja turpakäräjät, joissa sai tuoda esille, niin 

positiivisia, kuin myös negatiivisia asioita. Eipä niitä murheita tainnut kovinkaan paljoa olla.  

Lämmin kiitos kaikille järjestäjille tästä yhteisestä vapputapahtumasta ja tietenkin myös 

osallistujille.  

 

                                

 

 

 

 

 

 

Terveisin Anne ja Matti 

 

 

 

             


