
Hymer Clubin talvitapahtuma Haapasaaressa 16 - 18.03.2012 
 

Jo perinteeksi tullut talvitapahtuma oli myös tänä vuonna Haapasaaressa. 

Ilmoittautujia oli ennätysmäärä, mutta kevätflunssa rajoitti osallistujien määrää. 

Tapahtumaan osallistui 11 autokunta.   

Tapahtuman ohjelmassa oli lipunnosto, pilkintää, yhteisruokailu ja lauantai -iltana savusauna. 

Paljun lämmössä katselimme hienoa kuutamoa ja tähden lentoja. 

 Iltaa vietettiin takkatuvassa nyyttikesti meiningillä. 

Oikeasti pilkille meni Yli-Yrjänäisen pariskunta, joiden kalansaaliit punnittiin klo 12.00. 

 

  

 

 

 

 

        Voittajan suuri kalansaalis 

 

 

Alatalot tarjosivat kuumaa glögiä kaikille.  



 

Sillä aikaa kun innokkaat pilkkijät olivat jäällä pilkillä, niin pojat valmistivat perinteiset sukset 

tulevaa hiihtokilpailua varten.  Tänä vuonna varsinainen suksimestari oli estynyt saapumaan 

paikalle, joten suksimestarina toimi iloinen miesporukkka tarkkojen piirustusten mukaan. 

 

 

 

Tämän jälkeen alkoi Matin järjestämä pilkkikilpailu, johon kaikki osallistuivat. 

 

 

 

 

Kenenkään ei tarvinnut mennä jäälle, eikä tarvinnut omistaa kalastusvälineitä.  Matti oli 

varautunut omatekoisella ongella jolla jokainen pilkki vuorollaan.  Lumelle oli tuotu kolme 

pilkkiavantoa, joista luultiin saavan pisteitä. Kuvana ongessa toimi iso lusikka.  



 

  

 

 

 

Pilkinnän jälkeen heitettiin erittäin tasapainotetuilla ja standardien mukaisilla renkailla tärkeitä 

pisteitä ja viimeisenä kilpailuna oli juoman nauttiminen ja sen jälkeen oman suorituksen ajan 

arvaus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Näistä osioista sitten löytyi voittaja 

.   

Naisten sarjan voitti Reija Pahlberg toiseksi Mäkinen Anne ja kolmanneksi tuli  Punkka Soili 

Miesten sarjan voitti Niemelän Jouko ja toiseksi tuli Alatalo Pentti ja kolmanneksi tuli kuvasta 

puuttuva Raunioniemi Kalevi 

Hiihtokilpailu pidettiin iltapäivällä.  Jäsenistön joukkueeseen oli kova tunku ja parhaat  valittiin 

joukkueeseen.  Lipsumisen estämiseksi suksiin laitettiin uuden uutta kalvanoitua pitoa. 



 

 

Hiihtokilpailu hallitus vastaan jäsenistö oli taas tiukka kisa.  Tällä kertaa se oli hallituksen 

riemuvoitto.  Kisa oli hyvin tasainen, aivan loppusuoralla jäsenistön joukkue kaatui ja voitto tuli 

hallitukselle.  

 

 

 

Joukkueissa hiihti jäsenistö; Yli-Yrjänäinen Kari, Yli-Yrjänäinen Pirjo, Raunioniemi Kalevi sekä 

 Reija Pahlberg 

Hallituksen joukkueessa oli;  , Sainio Hannele, Kulmala Anne, Alatalo Pentti ja  Mäkinen Matti 



Tiukan kisan jälkeen jokainen pääsi hetkeksi huilaamaan, jonka jälkeen jo ihanan savusaunan löylyt jo 

odottikin innokkaita kylpijöitä.  Kahdessa paljussa porukalla parannettiin taas maailmaa paremmaksi.  

Ilmakin oli ihan mukava, pakkasta alle kymmenen astetta. 

Saunan jälkeen suoritettiin palkintojen jako. Pilkkikilpailussa kävi niin että kaloja sai ainoastaan 

Yliyrjänäinen, joten palkintojen jako sujui nopeasti. Hiihtokilpailussa palkittiin kummatkin joukkueet, mutta 

tällä kertaa hallitus selvisi voittajana. 

Ilta sujui leppoisasti seurustellen. 

Sunnuntaina laskettiin Hymerin lippu ja lähdettiin ajelemaan kotiin ympäri suomea. 

Kaikille kiitos mukavasta seurasta ja tavataan kevätkokouksessa! 

 

 

 


