
Hymer Club kevätkokous 24.-26.5.2013 

Ruununhelmi Vaala 
Vihdoin kevät koitti ja lumet sulivat onneksi vauhdilla. 

Toukokuu ja Hymer Clubin vuosikokous lähestyi. Tänä 
vuonna, pitkästä aikaa, hallitus oli päättänyt järjestää 
vuosikokouksen pohjoisempana 24.- 26.5.2013, jotta 
pohjoisen jäsenillä olisi lyhyempi matka osallistua 
vuosikokoukseen. 

Kokouspaikaksi oli valittu Ruununhelmi Vaalassa 
Oulujärven rannalla aivan upeassa paikassa. Alue oli 
valittu Vuoden Caravan alueeksi 2012, koska perheyritys 
Paakkari on tehnyt pitkäaikaista ja tuloksellista työtä 
caravan alueen kehittämiseksi. 

Leiriydyimme aivan Oulujärven ranta-alueella ja osa 
Hymeristeistä sijoittui ravintolan vieressä olevalle alueelle, 
jotta kulkeminen onnistui paremmin Ruununhelmen ravintolaan ja sauna- sekä suihkutiloihin. 

Ravintolassa pidimme poikkeuksellisesti jo lauantaina Clubin vuosikokouksen, jotta kaikki 
pääsivät sunnuntaina lähtemään kotimatkalle hyvissä ajoin, koska etelästä tulijoilla oli 
puolestaan pitkä kotimatka. Lauantaina nautimme monipuolisen päivällisen ja illalla oli 
mahdollisuus tanssiin ja jopa osallistua karaoken laulukilpailuihin. 

Sää oli mitä mainioin ja saimme paistatella päivää aivan upeassa auringonpaisteessa koko 
viikonlopun ajan. 

Hymeristeistä Urho ja Maire Ahonpää olivat 
vastaanottamassa clubilaisia yhdessä Jouko ja 
Maija Niemelän kanssa, heille suuri kiitos siitä. 
He huolehtivat kaikkien majoittumisesta ja 
olivat tehneet hyvää työtä alueella meidän 
kaikkien parhaaksi, jotta kaikki sujuisi hyvin 
niin kokouksessa kuin mukavassa 
yhdessäolossakin.  

 

 

Hymeristejä oli saapunut kokoukseen 28 autokuntaa, joista muutama oli tullut tutumiskäynnille 
katsomaan, minkälaista meidän toimintamme on. Viikonlopun päätteeksi saimme heistä uusia 
clubilaisia. Tervetuloa mukaan joukkoon.  



Kokousta pidettiin leppoisassa ilmapiirissä. Clubin 
puheenjohtaja Pentti Alatalo aloitti kokouksen ja toivotti 
kaikki tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Bo Wikström Vantaalta ja sihteerinä toimi yhdistyksen 
sihteeri Soili Punkka Karjalohjalta. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen määräämät asiat; tilinpäätös, 

toimintasuunnitelma, uusien hallituksenjäsenten valinta ja talousarvio sekä mahdolliset muut 
asiat, jotka on pitänyt esittää aiemmin 
kokouksen työjärjestykseen. 

 Tärkein asia kokouksessa on aina 
puheenjohtajan valinta. Tänä vuonna 
valittiin kokoukselle tuttu puheenjohtaja 
aikaisemmilta vuosilta. Hän on Atte 
Kainulainen Kirkkonummelta. 

 

 

 

 

 

Vanha puheenjohtaja kiitti kaikkia clubilaisia 
hyvästä yhteistyöstä ja ilmoitti siirtyvänsä 
vaunukantaan yhdessä vaimonsa Lean kanssa 
ainakin toistaiseksi. Näin se elämä kulkee ja jokainen 
kohdallaan valitsee oman tapansa reissata.  Emme 
kuitenkaan päästä heitä pois clubista, vaan 
toivomme heidän tulevan kannatusjäseneksi clubiin.  

 

 

                                                                         

Perinteisesti pidimme arpajaiset. Clubilaiset olivat 
hankkineet kaikki arpajaisvoitot, näin saamme 
hieman kerättyä clubin toimintaan rahaa. Jokainen 
osallistui innokkaasti arpojen ostoon. Tänä vuonna 
Hannele Sainio ja Taina Kosunen olivat arvanmyyjiä 
ja menestyksekkäästi he niitä möivätkin. Clubi 
kiittää kaikkia lahjoittajia ja arpojen ostajia. 
Arpajaisvoittoja oli jälleen kertynyt mukava määrä 
ja pääpalkinnoksi oli lahjoitettu lähes kahdensadan 



euron arvoinen imuri. Arpominen sujui tutusti ja erittäin 
reippaasti tyttöjen viedessä arpapalkinnot aina voittajille.  

 

Tänä vuonna päävoitto osui Ilkka Viinikaiselle ja hänestä tuli 
onnellinen imurin omistaja. Mukavia siivoushetkiä Ilkalle. 

 

 

Kokous valitsi hallitukseen erovuorossa olevien tilalle 
uudelleen Esko Kosusen, Hannele Sainion ja Jouko Niemelän jäädessä pois hallituksesta hänen 
tilalleen valittiin Matti Mäkinen, joka on ollut aikaisemminkin hallitustyöskentelyssä mukana. 

Uusi hallitus; vasemmalta Tarja Ahola Tammelasta, sihteeri Soili Punkka Karjalohjalta, 
puheenjohtaja Atte Kainulainen Kirkkonummelta, Matti Mäkinen Uuraisilta, varapuheenjohtaja 
Anne Kulmala Lempäälästä, Esko Kosunen Kuopiosta, taloudenhoitaja Hannele Sainio Lohjalta 
ja Hannu Jussila Tammelasta. 

Kaikille Hymeristeille toivotan oikein aurinkoista ja leppoisaa kesää. Paljon turvallisia 
ajokilometrejä ja halataan kun tavataan. 

 

 

Kuvat Ilkka Viinikainen ja Urho Ahonpää 

Teksti Matti Mäkinen 

 
 


