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Kaunis kesäinen sää odotti meitä Joutsassa 

Lamminmäen tilalla, kokoontuessamme perjantaina 

”Hymer-porukalla” kevättreffeille. Kaikkiaan juhliin 

saapui 35 autokuntaa. Uusiakin oli jälleen mukana, 

toivottavasti kaikille jäi viikonlopusta mukavat 

muistot. 

Perjantai-iltanakin  ravintola oli auki ja 

puheensorinasta päätellen väki tuntui viihtyvän 

lähes pikkutunneille saakka.  Tarina kertoo 

eräästä miehestä, jonka vaimo oli lähtenyt ravintolasta aiemmin nukkumaan. Vaimo oli herännyt 

myöhemmin ja meni sulkemaan etuikkunoiden laskosverhoja.  Samanaikaisesti siippa saapui ”ryhdikkäästi 

kävellen” autolle ja käsi oli juuri tarttumassa ovenkahvaan, kun vaimon polvi kaihtimia sulkiessa osui 

hätävilkun kytkimeen ja miehen järkytykseksi hätävilkut alkoivat vilkkua. ”Hyvänen aika, eihän meidän 

autossa pitänyt hälyjä olla” ajatteli mies ja säikähtäneenä lähti tarkastamaan keulalta auton 

rekisterinumeroa, peläten hetken pyrkineensä väärään autoon. Onneksi vaimo huomasi hiippailijan ja 

kutsui miehen ystävällisesti sisälle! Jotain jälkipuheitakin oli kuulemma ollut, mutta jätettäköön ne nyt 

tarkemmin kertomatta. 

Lauantaiaamuna tilaisuuden virallinen osuus alkoi lipunnostolla, jonka jälkeen nautimme ravintolassa 
aamukahvit maistuvan piirakan kanssa. Samassa tilassa alkoi seuraavaksi tietoiskut autojen rakentelusta ja 
varustamisesta sekä autojen sähköasioista ja akkujen hoidosta. 
Tilaisuuden vetivät ansiokkaasti Hannu Jussila ja Matti Mäkinen. Mikäli joistakin alkoi tuntua, ettei ole kelpo 
”hymeristi”, kun ei ole varustellut autoaan samassa määrin, niin kerrottakoon, että nämä ovat vain 
esimerkkejä eri mahdollisuuksista ja varusteluaste omassa autossa on silloin riittävä, kun on siihen itse 
tyytyväinen. Tietoiskuja tullaan jatkamaan ja myös rouville on odotettavissa omia automatkailuun liittyviä 
tieto-ohjelmia, joita voi vaihtoehtoisesti seurata, elleivät miesten jutut kiinnosta. 
 

Treffien aikana  juhlimme kahtakin uutta autoa, 
joista toinen oli isolla porukalla ostettu. Onnittelut 
kiitoksineen  autot maksaneille ja juhlatilaisuudet 
järjestäneille.  
 
 
 
 
 
 
 



Koko ajan oli alueella liikkunut ladyja viehättävissä 
hatuissaan.  Miehillä sen sijaan oli kummallisia luomuksia 
päässään. Tämä johtui  siitä, että viikonlopun teemaksi oli 
valittu ”hattu”.  
Varsinainen kisa alkoi iltajuhlan yhteydessä, jonne 
kokoontui naisia hattuineen, kukin, sulin tai molemmilla 
koristeltuna, oli pitsiä ja röyhelöä. Upeita näkyjä! 
Miehiltä löytyi silintereitä, knalleja, huopahattuja, 
sombreroita, Paavikin oli saapunut paikalle ja kaiken    
lisäksi renkipoika flanelliasussaan ja nenäliina 
perinteisesti solmittuna päässä. Fiksuja olivat kaikki. 

            
 
 
Ruoaksi tarjottiin alkupalojen lisäksi sikaa, lihapyöryköitä ja kalaa monine lisukkeineen. Jälkiruokana oli  
kiisseliä ja kahvia. Ruoka oli todella hyvää ja isännät saivat kaikilta runsaat kiitokset. 
Aterioinnin jälkeen julistettiin hattukisan voittajat. 

 
Paavi pannahinen voitti miesten sarjan ja naisten 
sarjan voitti kaunis Lea. 
 
 
 



Ravintolaillan jälkeen siirryttiin viereiseen 
rakennukseen Latotansseihin. Orkesterina oli 
kaikille tuttu Tonika Duo, eli Taru ja Kalevi. 
Ihailtavaa, että aina, kun heille mahdollista on, 
he tulevat viihdyttämään ja tanssittamaan 
meitä. Molemmille heille lämpimät kiitokset 
taas tästä tapahtumasta. 
 
 
Sitkeimmät tanssijat jaksoivat viimeisille 
askelille  saakka. Osa meistä vetäytyi yöpuulle 
hyvissä ajoin. 
 

Sunnuntaiaamu oli edelleen kaunis ja lämmin. Aloitimme aamun kahvilla ja 
isäntien tarjoamilla uunituoreilla pullilla. Puheenjohtajamme Pentti tiedotti 
aplodien kera, että aamukahvit kustantaa Hymer Center, joten osallistujien 
puolesta lämpimät kiitokset Antti Kekäläiselle, joka kiireiltään ei  ehtinyt itse 
paikalle. 
Kahvin jälkeen aloitimme vuosikokouksen, jonka puheenjohtajana toimi 
ansiokkaasti Seppo Antinoja. 
Merkittävin muutos jäsenistön kohdalta oli liittymismaksun 
käyttöönottaminen(10 €).  
Toimintasuunnitelmaa oli täydennetty Pohjoismaisilla Caravanpäivillä Norjan 
Bardussa. Asiasta on enemmän tietoa kohdassa toimintasuunnitelma klubin 
netisivuilla. Yhdistyksen puheenjohtaja myös tiedotti Itsenäisyyspäivän aikaan 
ajoittuvasta vierailusta Hymer-tehtaalle. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin 
tulevissa jäsentiedotteissa. 
Hallitustyöskentelyssä ”aikojen alusta” mukana ollut Matti Mäkinen jäi pois hallituksesta ja tilalle tuli Hannu 
Jussila, ei hänkään ihan ensikertalainen. 
Hallituksen jäsenten toiveena tuntui olevan, että vaihtuvuutta hallituksessa voisi olla enemmänkin ja 
puheenjohtajaksi uudelleen valittu Pentti Alatalokin ilmoitti jatkavansa enää alkaneen kauden  verran. 
Tulevaisuudelle on siis haasteita. Ketään ei kuitenkaan valita ”väkisin” tehtäviin vastaisuudessakaan ja 
omien kokemusteni perusteella hallitustyöskentely on hauskaa ja antoisaa, siis rohkeasti mukaan tuomaan 
uusia ideoita vuoden 2013 kokouksessa. 
 
Kokouksen jälkeen pidettiin arpajaiset. Arvat 
myytiin perinteisesti kaikki ja palkintoja oli saatu 
runsaasti. Arpajaistoimikunta kiittää sekä 
palkintojen lahjoittajia, että arpojen ostajia hyvästä 
tuloksesta. 
 

Kaikki hyvä ja hauska päättyy aikanaan. Niinpä 
lipunlaskun, loppupuheiden ja jäähyväishalausten 
jälkeen, oli aika kääntää Hymerin keula kohti 
kotikontuja ja tulevan kesän matkoja. 
 
 


