
Pikkujoulut Kokemäen Pitkäjärvellä 21-23.11.2014 
 
Hymer Clubin vuoden odotetuin tapahtuma (?) järjestettiin 
tänä vuonna Kokemäen Pitkäjärven vapaaaikakeskuksella. 
Perjantaina marraskuun 21.päivä saapui paikalle 38 
autokuntaa. Sää suosi pikkujoulua sillä taivaalta satoi illan 
aikana pieni valkea lumikerros maahan valaisten 
tunnelmaa.  
Meille tunnelman nostatti entisestään ystävien yllätys-
muistaminen pikku-prinsessan syntymän johdosta. Ei tosin 
meille itselle (luojan kiitos), vaan pojalle kolmas lapsi, 
ensimmäinen tyttö. SUURI KIITOS KAIKILLE ! 
Pikkujouluun puhdistautuminen oli ennakoitu jo perjantain 
saunavuoroin. Lauantaiaamun lipunnostossa olikin läsnä 
siloposkisia miehiä ( lue: parta ajettuna) ja rusoposkisia 
naisia. 
Lippukin nousi salkoon ilman kommelluksia ja vielä oikein 
päin.  
 

 
 
Lisää yllätyksiä oli luvassa, kun menimme 
yhteiselle aamukahville: clubi tarjosi kahvit, 
teet ja täytetyt sämpylät. KIITOS! 
Kahvittelun jälkeen saatiin tuhti tietopaketti 
tulevista tapahtumista, joista eniten kielen  

      kantoja irrotti ensi kesän F.I.C.C.-rallyyn 
osallistuminen. Siitä saamme varmasti tietää lisää kevään kuluessa, toivottavasti saamme retkelle 
mahdollisimman runsaan osallistujamäärän. 
Aamiaisen jälkeen oli vapaata oleilua ja juttelua, miehillä tietysti autojen varustusten, puutteiden ihmettelyä ja 
naisilla toiveena stressivapaa joulun odotus. 
  
 

 
 
 
 



Clubituotteita oli myytävänä 
kaikille halukkaille, samoin clubin 
25-vuotishistoriikki-dvd ja 
Sotajoki-dvd:t syksyn 
yhteistapaamisesta kristillisten 
karavaanareiden kanssa. 
 
 
Iltapäivällä siirryttiinkin jälleen 
saunaan, miehet ja naiset 
yhtäaikaa, mutta eri lauteille. 
Mukavaa kun oli aikaa 
ruhtinaallisesti eikä tarvinnut 
vilkuilla kellosta koska miehet 
valloittaa saunan. Uimaankin 
pääsi, jos uskaltautui kylmään 
veteen. 
                  

 Iltaohjelma alkoi jouluruokailulla 
seisovasta pöydästä, tarjolla tuttuja 
jouluruokia graavilohesta rosolliin 
kinkkuun ja laatikoihin. Pääruoan 
jälkeen oli mukavasti ohjelmaosuus 
niin, että vatsa sai aikaa sulatella 
lanttulaatikkoa ennen jälkiruokaa, 
maukasta luumurahkaa. 
Ohjelman aloitti Lehtisen Jorman 
editoima dvd-elokuva kevään 25-
vuotisjuhlista Muuruvedeltä. Oli muuten 
Jorma tehnyt melkoisen urakan 
elokuvan kokoamisessa , kuulemma 
ihan tavallisen ajan ammattieditoijalle.  
Käsittääkseni Jorman päivätyö ei enää 
ole videoiden/dvd:iden työstäminen   
niin, että taisi ne päivät venyä                         
ylityötunneille. 

 SUURKIITOS hyvästä elokuvasta, irrotti    
esityksen aikana ja lopussa ansaitut aplodit. 

             
 
 
 
 
 
 
 
Vanhojen kulussa olevien 
Hymer-autojen omistajia 
muistettiin "vuosikertapullolla". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hymer-auton käyttöoikeus seuraavaksi vuodeksi 
ratkottiin Maikin ja Heikin ideoimana 
Valehtelijoiden-klubi -visailulla. Matti, Tarja ja 
Martti kertoivat mitä ihmeellisimpiä tarinoita 
aivan tutun näköisistä esineistä (en muuten 
tunnistanut itse yhtäkään). 
Parhaimman valeen kertoi Tarja esineestä, 
missä on terävä kärki, tätä härpäkettä ei vielä 
kukaan ole tunnistanut vaikka se on ollut esillä 
Naamakirjassakin. Odotamme jännityksellä ensi 
vuoden kisaa, mitähän se Tarja ja Jorma keksii? 
 

 
”Mikätin”, kuka tietää? 
 
 
 
 
 
 
 
Tonica-Duo taikoi meille hyvää 
tanssimusiikkia ja rytmitti meidät 
"Joulupukki"-lauluun niin, että saimme 
vanhan tutun puuhkalakkeineen ja 
lahjasäkkeineen vieraaksemme.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oli siinä taas sattunut ja tapahtunut pukille kesän aikana 
ihmeellisiä asioita. Muorin kanssa ostosretki soutaen 
Ruotsiin oli saanut paparazzit rannalle ja lehdistö väritti 
viattomasta halailusta sukellusveneskandaalin. No ehkä 
joulupukki ymmärtää jatkossa, että poronsarviuute on 
vaarallinen matkaeväs Ruotsin maalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Yllätysvieraaksi saatiin Venäjän retkelle 
osallistuneiden  miesten kutsusta Mariuska Rönkkö. 
Hän jakoi lahjojaan miehille ei mitään salaillen. 
Yllätyslahjan sai Iveco-mies, Mersu-pinssin, vähän 
tuhma. Terveiset vaan Mariuskalle ja serkkutyttö 
Svetlanalle. 
Tonican tahdein siirryimme puoleen yöhön ja "Yön 
syliin"-valssi tahditti toiset nukkumaan toiset jatkoille 
naapurin Hymeriin.  
Sunnuntaiaamu valkeni pilvisenä muutaman 
lämpöasteen kera: lumi sulaisi ja pikkujouluista jäisi 
vain muistot jäljelle. Hallituksen kokouksen jälkeen 
laskettiin lippu ja toivoteltiin halausten myötä kaikille 
turvallista kotimatkaa ja OIKEIN HYVÄÄ JOULUA. 
 
Teksti Anne Kulmala Kuvat Eero Oja 

 


