
81. F.I.C.C. RALLY    

PORIN KIRJURINLUOTO   

24.7.-1.8.2014 
 

Olimme päättäneet Airan ja Ilkan kanssa osallistua ensimmäistä kertaa F.I.C.C. ralliin, kun se sattui 
sopivasti Poriin ja meillä oli loma samaan aikaan. 

Kirjurinluodolla oli alueet jaettu maakohtaisiin kortteleihin.  Meidät Hymeristit oli sijoitettu 
kansainväliselle alueelle numero 4. Meitä saapui paikalle yhteensä kymmenen autokuntaa, joista Atte ja 
Tuula toimivat alueen Quartermastereina 
(”varttipäällikkönä”). He huolehtivat tiedottamisesta 
meille ja tietenkin pitivät muutenkin huolta ja järjestystä 
(tosin sitähän ei meidän keskuudessa tarvitse mitenkään 
pitää ). Tapahtumaan osallistui reilu 500 auto- ja 
vaunukuntaa  28:sta maasta. Kaukaisimmat vieraat 
olivat Etelä-Koreasta, Kiinasta ja Taiwanista. Paikalle 
odotettiin paljon suurempaa osallistujamäärää, mutta 
jotkin maat pelkäsivät tulla tapahtumaan, kun olemme 
niin lähellä itäistä naapuria. 

 

Jokaiselle jaettiin leiripassi, joka piti olla mukana koko ajan, koska muutoin porttien sisäpuolelle ei 
päässyt ilman passia. Tapahtuman aikana oli monenlaista ohjelmaa ja erilaisia kilpailuja ja kesätori oli 
avoinna joka päivä. Osallistujien oli myös mahdollisuus osallistua erilaisille maksullisille tutustumisreissuille. 
Meistä muutamat osallistui kyseisille retkille, erilaisiin kilpailuihin otimme osaa oikein kiitettävästi. 

25.7.2014 Järjestettiin kansainvälinen avajaiskulkue todella aurinkoisessa ja helteisessä säässä, johon 
osallistuimme päällämme Hymer Clubin siniset paidat ja Laakson Pertti kantoi Hymer Clubin lippua.  



Kello 14.00 suoritettiin viralliset avajaiset Lokki-lavalla. Paikalla oli erittäin kansainvälinen tunnelma. 
Kaikki puheet käännettiin neljälle kielelle, joten seremonia kesti jonkin aikaa. Tänä päivänä myös 
Jaakko heitti kylmän kiven veteen, sitä pääsi seuraamaan rannalta. Kirjurin kesäravintolassa oli myös 
joka ilta erilaista ohjelmaa, jonne oli mahdollisuus osallistua. Polkupyörät oli lähes välttämätöntä olla 
mukana, koska alue oli suuri ja välimatkat oli aika pitkiä. Polkupyörällä matkat taittuivat nopeasti ja 
kaupungillekin oli kiva pyöräillä kun kelit olivat aivan loistavat, tosin melkoisen lämpöiset ( + 27-+30 
astetta oli useana päivänä). Leirillä ei oltu otettu huomioon niitä henkilöitä jotka eivät jaksa kävellä, 
heiltä jäi kaikki tapahtumat näkemättä. Tämä oli harmillista heidän osaltaan. 

 

26.7.2014 Englantilaiset karavaanarit kutsuivat kaikki ystävyysvierailulle heidän alueelleen. He tarjosivat 
pientä naposteltavaa.  

 

Tänään järjestettiin Caramba SF-caravanin  50-vuotisjuhlakilpailu. Kyseessä on taitoajokilpailu, jossa 
ajetaan auto- ja vaunuyhdistelmällä kilpailurata mahdollisimman nopeasti ilman virhepisteitä. Tässä 
kisassa oli muutama todella taitava kuljettaja.  



Alueelle oli tuotu astianpesukone johon oli mahdollista viedä astiat pestäviksi ja ne sai puhtaina takaisin 
muutamassa minuutissa. Pyykinpesumahdollisuus oli myös olemassa. Alueella oli myös kaksi 
peräkärryissä olevaa saunaa, jotka olivat kaikkien halukkaiden käytössä. Meidän porukasta miehet 
kävivät kylpemässä useana päivänä. 

27.7.2014 Tänään oli mahdollisuus osallistua myös ajotaitokilpailuun. Unikeonpäivä on tänään ja SFC 
puheenjohtaja Juha Hämäläinen sai kylmän kylvyn kun hänet oli valittu vuoden unikeoksi. 

Saksalaiset karavaanarit kutsuivat kaikki ”Deutsche Strasse” tapahtumaan. He tarjoilivat omia 
paikallisia erikoisuuksiaan viinin ja väkevän viinan kanssa. 

 

Me olimme kutsuneet englantilaiset Hymer clubilaiset (Hymer Club International) vieraiksemme klo 
16.00. Olimme valmistaneet heille talkoilla tyypillisiä suomalaisia herkkuja noutopöytään, tietenkin 
jääkylmän kossun kera. Heitä saapui vieraaksemme kuusi pariskuntaa ja he olivat erittäin iloisia ja 
yllättyneitä kutsustamme. Meillä kaikilla oli erittäin mukavaa ja englanninkielikin sujui paremmin kuin 
vierailtamme suomenkieli.  



  

Annoimme heille muistoksi Hymer lipun 
ja puheenjohtajamme sai vastalahjaksi 
heidän clubinsa viirin. Saimme heiltä 
kutsun tulla vieraaksi ensi vuonna 
pidettävään F.I.C.C. tapahtumaan 
Kroatiaan.  

Kuvassa oleva vaalea-asuinen herra on 
Martin Ellis Rally CO-orninator 

 

 

 

Päätimme osallistua sinne ensivuonna isolla joukolla. 
Vieraamme kiittelivät meitä useaan otteeseen ja 
toivat vielä kiitoskortinkin seuraavana päivänä. 
Olimme tosi iloisia kun juhlat onnistuivat aivan yli 
odotusten.  

 

 



 

 

Tässä hyvin edustava 
joukko Hymeristejä 
ottamassa vastaan 
englannin Hymer Club 
Internationalin vieraita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierailu oli erittäin onnistunut ja ystävämme 
toivat vielä kortin kiitokseksi illasta. 

 

 

 

 

 

 

 



Vielä myöhemmin illalla järjestettiin koko leirin yhteinen pitkäpöytä, jossa oli yli 550 osallistujaa ja pöytiä 
209. 

 

Jälleen osallistuimme koko porukalla yhteiseen tapahtumaan ja kyllähän pituutta kertyikin pitkälle 
pöydälle oikein kunnioitettavasti. 

28.7.2014 Tänään on Mölkky-Caravanners´  World Championship, johon meiltä oli joukkue mukana. 
Joukkueeseen kuului Anne ja Markku Kulmala, Hannu Jokinen ja Matti Mäkinen. Joukkue pelasi hyvät 
ottelut, mutta valitettavasti karsiutui aivan loppukilpailuista. Aina ei voi voittaa , pääasiahan on reilu 
kilpailu. Sveitsin joukkue, jota Anne Kulmala edellisenä päivänä neuvoi ja opasti lajin saloihin tuli 
kolmanneksi. He eivät ole ikinä pelanneet kyseistä peliä, tosin betankki oli heille varsin tuttu laji, jolloin 
tähtäys oli helpompaa. Onnea vielä kerran heille ja tietenkin kaikille muille voittajille. 

29.7.2014 Tänään oli mm. paneelikeskustelu Leirintämatkailun tulevaisuudesta, jossa arveltiin 
vuokravaunujen käytön lisääntyvän tulevaisuudessa. 

Italialaiset karavaanarit kutsuivat heidän vieraakseen 
kaikki osallistujat tarjoten pastaa, viiniä, juustoja ja 
muita herkkuja. Lämmin ilma suosii meitä edelleen ja 
ilmassa on kansainvälinen tunnelma. 

 



 

Kesäravintolassa pidetään kansainvälinen ilta, jossa kaikki halukkaat saavat esiintyä. Tarja Ylitalo 
ilahdutti yhdessä miehensä kanssa hyvillä lauluesityksillä. Tällä kertaa jätettiin Hymervalssi esittämättä. 
Ilta sujui leppoisasti muiden hauskoja esityksiä katsellessa. Jospa ensivuonna Kroatiassa meillä olisi oma 
ohjelmanumero. 

30.7.2014 Tänään on ensimmäisen kerran luvattu vesisadetta myrskyn kera ja tänään on Suuriltamat. 
Tänään oli myös erilaisia kilpailuja, joihin osallistuimme innokkaasti mukaan. Oli puujalkakävelyä, 
saappaan tarkkuusheittoa , eukonkantoa ja nännikumin heittoa yms. Näissä lajeissa pärjäsimme erittäin 
hyvin; Markku Kulmala voitti kultamitalin saappaan heitosta, puujalkakävelystä tuli Ilkka Viinikaiselle 
hopeaa ja Matti Mäkiselle pronssia, sekä nännikumin heitossa jaettu prossi Matti Mäkiselle ja Markku 

Kulmalalle.  

Matti osallistui vielä eukonkantoon ainoalla kansainvälisellä 
joukkueella, hän kantoi Korealaista Leetä ja he tulivat hopealle kisassa. 
Hieno edustus Hymer Clubilla. 

 

 

 

 

 

 



Iltamiin raviradalle oli nonstop bussikuljetus. Vettä ja tuulta saimme niskaamme jo ennen juhlan alkua ja 
itse juhlapaikalla tuli vettä niin paljon, että 
pääteltta jouduttiin evakuoimaan ja esiintyjät 
joutuivat esiintymään ainoastaan ulkolavalla. 
Tämä huono sää latisti juhlat lähes 
olemattomiin ja suurin osa vieraista poistui jo 
alkuillasta paikalta.  

  

 

 

Neljän Suora sai esiintyä pienelle yleisölle teltasta raviradan rakennukseen, kun vettä satoi todella 
rankasti. 

Illalla myöhään tarjoiltiin Kivikylän makkaraa halukkaille ja niitähän oli pitkäksi jonoksi asti. Makkara 
maistui hyvältä.  

31.7.2014 Tänään munavaunuharrastajat kutsuivat tutustumaan heidän hienoihin vaunuihin ja autoihin.  

 

   

Tässä meillä oli todella pieni , mutta osaava 
opas joka tiesi vaunusta ja autosta tosi paljon. 

    

 

 

 

 

Eilisen kilpailun palkintojen jakoon täytyi 
osallistua, kun pojat keräsivät suurimman osan 
palkinnoista. 

 Onnea vielä kerran kaikille voittajille ja 
tietenkin kaikille kilpailuihin osallistujille.  

 



Puujalkakävelyn palkintojenjakotilaisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä Ilkka ja Matti ovat mitalit kaulassa. Markku joutui lähtemään aikaisemmin kotiin, joten hän ei 
valitettavasti päässyt tähän kuvaan.  

Päättäjäiset pidettiin illalla ja samalla esiteltiin uusi hallitus. Suomen edustaja F.I.C.C. hallituksessa on 
Minna Joensuu. Hyvä Minna. Päättäjäisissä unohdettiin suomalaiset kun puheet olivat vain englanniksi ja 
ranskaksi. Useammalle jäi vähän huono fiilis päättäjäisistä. Lippu on laskettu ja huomenna on leirin 
purku. 

1.8.2014 F.I.C.C. leiri lähestyy loppuaan. 81. F.I.C.C. Rally Pori 2014 kiittää kaikkia Rally-ystäviään! 

 

Kiitos kaikki 
Hymer 
Clubilaiset 
mukavasta 
leiristä, 
toivotamme 
kaikille 
Hyvää 
loppukesää, 
turvallisia 
jokilometrejä 
ja tavataan 
Sotajoella. 

t. Anne ja 
Aira 


