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Tänä vuonna vietimme talvitapahtuman Pohjanmaalla 
SFC Lukkuhaassa perjantaista lauantaihin ja 
lauantaina siirryimme Tervajoelle Rinta-Joupin 
Autoliikkeen vieraiksi. Talvitapahtuman järjestäjinä 
olivat hymeristit Kari ja Pirjo Yli-Yrjänäinen. 
Meitä oli ilmoittautunut ennätysmäärä 33 autokuntaa, 
mutta sairastumiset verottivat hieman 
osallistujamäärää. Meitä oli 31 autokuntaa, joista 
muutamat tulivat lauantaina suoraan Rinta-Joupille. 
 
 
 
 
 
 

                 
  Tapahtuman järjestäjät Pirjo ja Kari 

Perjantaina saunoimme ja vietimme iltaa paviljongissa, 
osa laulaen karaokea ja tanssien hyvän musiikin 
tahdissa sekä seurustellen toistemme kanssa. 
 Oli tosi hienoa, että olimme saaneet uusia hymeristejä 
joukkoomme. Ilta kului rattoisasti iloisessa puheen 
sorinassa. 
Lauantaina oli perinteinen kilpailu, hallitus vastaan 
jäsenistö. Kisan järjestäjänä toimi Kari ja alueella oleva 
veteraanien saappaanheiton maailmanmestari Heikki 
Eerola. Hän antoi aluksi hyviä neuvoja heittämiseen. 
Kisa oli rehti ja kannustus oli hyvä molemmille 
joukkueille. Tämän vuoden kisan voitti hallitus ja 
pisimmän heiton teki Matti Mäkinen, joka sai myös oman 
pokaalin alueen lahjoittamana maailmanmestarilta. 

    Kisaan ottivat osaa jäsenten joukkueessa Marianne Tauri, Anne  
      ja Vesa Kuutila sekä Jukka Kulmala. Hallituksen joukkueessa  
      heittivät Hannele Sainio, Soili Punkka, Esko Kosunen ja Matti  
      Mäkinen, Matti on tässä vastaanottamassa palkintoja, 

      
 
Vietimme jonkin aikaa vielä hienoon alueeseen tutustumalla, 
jonka jälkeen siirryimme yhtenäisenä jonona Rinta-Joupille 
kello14:00 mennessä. Olihan pitkä jono hienoja autoja, 
onneksi ei ollut ruuhka-aika .  
  Autoille oli varattu liikkeen pihassa hyvin tilaa ja sähköäkin 
oli myös tarjolla.  
 
 
 
 

 



 
Tilaisuudessa meidät otti lämpimästi vastaan toimitusjohtaja 
Ari Rinta-Jouppi, sekä matkailuautoista vastaava 
myyntijohtaja Heikki Parkkinen. Vierailu aloitettiin 
tervetulokahvilla ja kuohuvalla. Ari Rinta-Jouppi kertoi 
firman pitkästä historiasta, sekä valotti nykypäivän 
toimintaa. Saimme Clubille muistoksi heidän historiikkinsa. 
Atte Kainulainen luovutti Clubin lipun muistoksi 
vierailustamme.   
 
 

 
 
 
Saimme tutustua Hymerin eri malleihin ja toki oli 
mahdollista myös katsastaa muitakin matkailuautoja, 
sekä henkilöautoja. Illalla meille tarjottiin runsas 
illallinen kakkukahvien kera, eikä juomistakaan ollut 
puutetta.   
 
 
 

 
 
 
Ruokailun jälkeen meitä viihdytti soitollaan ja laulullaan Kari 
Koivunen. Ilta sujui rattoisasti seurustellen ja tanssien. 
Kauppoja hierottiin ja tarjouksia pyydeltiin. 
 
 

 
 

 
Jatkoimme vielä iltaa pihalla grillaten ja nauttien talon 
tarjoamista juomista. 
Sunnuntaina oli tarkoitus syödä aamupala pitkässä 
pöydässä, mutta keli ei sallinut sitä. Poistuimme jokainen 
omaan tahtiin kotia kohti. 
Lämmin kiitos Karille ja Pirjolle, sekä Lukkuhaan alueelle ja 
erityiskiitos mahtavasta illasta Rinta-Joupin Autoliikkeelle. Tästä on mukava aloittaa kevään matkailukausi. 
 
Tapaamisiin Vapputreffeillä sekä kevään vuosikokouksessa Lempivaarassa. 
 
Mukavaa kevättä kaikille tasapuolisesti! 
 
 

 


