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Alueena Lempivaara oli allekirjoittaneelle uusi myönteinen 

kokemus.  Alue oli nukkunut Ruususen unta pitkän aikaa.  

Päärakennuksen tuhoutuminen palossa lopetti toiminnan 

joksikin aikaa.  Uudet yrittäjät ovat virittäneet alueen uuteen 

nousuun. Uusi pää- ja huoltorakennus oli käytössämme 

treffien ajan. 

 

 

 

  

 

 

Alue on maisemallisesti mielenkiintoinen.  Viisi eri tasossa 

olevaa lampea ja niiden ympärille muodostuneet kausipaikat 

erikoisine rakennelmineen ja pihoineen, joilla oli istutuksia, mm. 

peruna-  ja mansikkamaita.  Nämä kokonaisuudet muodostivat 

hauskan kokonaisuuden. 

 

 

    

Treffeille kokoontuminen alkoi virallisesti klo 14, 

mutta meitä oli paljon jotka halusivat ottaa 

ennakkoa tulemalla hyvissä ajoin. Kaikkiaan meitä 

kerääntyi  paikalle 42  autoa ja henkilöitä oli 83. 

Perjantai-ilta sujui vapaan ohjelman parissa.  

Ainahan raskaan koetuksen alla haetaan 

kestävyyttä leireilemällä.  Saunat olivat käytössä 

molempina iltoina.  Ilta sujui vapaan seurustelun 

merkeissä. 

 

 

 

 

 

Lauantaiaamu alkoi perinteisellä lipunnostolla. Isännät olivat valaneet uudet 

jalustat ja pystyttäneet tangot meidän lippuamme varten.  Alueen isäntä Jussi 

Ruohola toivotti meidät tervetulleeksi alueelle nyt ja jatkossa. 

 



 

 

Päivä käynnistyi mölkkykisalla, johon mm. itse tulin kesken kisan 

mukaan.  Säännöistä minulla ei ollut hajuakaan, mutta arvelin, että 

pyrkimys on kaataa mahdollisimman monta keilaa kertaheitolla, joka 

tuntui vaikealta, koska palikat olivat levällään pihalla.  Mutta eihän se 

näin ollut tarkoitus.   

Viimeistään siinä vaiheessa, kun minut suljettiin kisasta, alkoi 

sääntöpuoli seljetä.  Kisan voittivat Trygve Danblom ja Veijo Saastamoinen, jotka palkittiin illanvieton yhteydessä. 

     

Työnäytökset olivat mielenkiintoisia.  Kyllä toisilta kaikki onnistuu, kun 

vain löytyy kätevät kädet ja malttia.  Vuosikokouksen yhteydessä asia 

haluttiin vielä tuoda kiitoksella esille. 

Telkän pariskunta esitteli mielenkiintoisia puutöitä ja valmistuipa 

esittelyn ohessa katajainen tuoppi. 

 

 

 

 

 

Kartanon Osmo valmisti kahvifoliopakkauksista koria.  Ei muuten ole 

hätäisen hommaa ollenkaan.  Ja  Marja esitteli uskomattoman taidokkaita 

neuletöitä.  

 

 

 

 

Teuvo Sorvari esitteli puukkoja ja kertoi niiden valmistuksesta ja mistä 

tuntee laatupuukon. 

 

 

 

 

Kirpputorilla tavarat vaihtoivat omistajaa.  Minuunkin ruiskutettiin hajuvettä kokeeksi.  Oli muuten tarttuvaa.  Tuoksuin 

kielolle koko loppuillan. 

Myös klubituotteita kaupattiin halukkaille.  Ja vaikkei olisi halunnut, niin sukkia piti ostaa.  Näin saatiin tasetta siistittyä, 

kun vaihto-omaisuus pieneni merkittävästi. 

Atte piti Venäjän matkalaisille infon. 

 



 

 

Ennen iltatilaisuutta salissa vieraili naamioitunut pariskunta,  joka 

joillekin jäi arvotukseksi keitä he olivat nähtyään heidät kauempaa.  

Säilyköön salaisuus.  Pentti ja Leila muuten tunnistivat heidät. 

 

 

 

 

 

 

Nautimme yhdessä illallisen, jonka jälkeen alkoi 

illanvietto. 

 

 

 

 

     

Mäkisen Annen johdolla myytiin arpoja Klubin hyväksi ja 

iltatilaisuudessa arvottiin voitot, jotka olivat käytännöllisiä ja 

korkeatasoisia. 

Voittoja olivat lahjoittaneet Hymer Center, Rintajouppi, Caravan 

tukku,  Malmin Korupaja sekä klubilaiset.  Kiitokset 

tukijoillemme, toivottavasti muistamme hankintoja 

suorittaessamme heidät. 

 

 

Huutokauppakeikari Mäkinen keräsi klubille hyvän lisätilin.  

Kiitos Kulmalan Markku aktiivisuudesta! 

Iltaan kuului vielä Aten vetämä visailu, jossa haettiin K- 

alkuisia Suomen kaupunkeja.  Selvällä sotilasslangilla 

sanottuna lipomista oli, kun Kirkkonummeakin tarjottiin 

kaupungiksi.  Myös Kangashäkki oli tarjolla.  Mutta tietäjiäkin 

oli mukana.  Marja ja Osmo Kartano voittivat kisan ja saivat 

kahvipaketin palkinnoksi.  (Meni pakkauksen raaka-aine 

oikeaan osoitteeseen.) 

Ilta kului Tonika Duon hyvän perinteisen tanssimusiikin tahdissa jalalla koreasti pannen. 

Sunnuntaina oli vuosikokouksen aika.  Atte avasi kokouksen ja kokouksen puheenjohtajana toimi allekirjoittanut ja 

sihteerinä Soili Punkka.  Kokouksen päätökset on luettavissa pöytäkirjasta ja hallituksen uudet jäsenet esitellään 

myöhemmin.  Erovuoroiset eivät olleet enää käytettävissä.  Klubilaiset kiittivät heitä arvokkaasta työstä yhteisen 

päämäärän edestä tehdystä työstä. 



Hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jonka jälkeen oli lipun laskun aika.  

Kiitos hauskasta yhdessäolosta! 

Sotajoki 25.05.2016 

Kalevi Hilli  

 

 

 

  


