
Hymer Clubin talvitapahtuma Lepaalla 7.-9.3.2014 

Talvitapahtuma vietettiin Lepaan kartanon mailla Hämeessä, sää ei ollut kovinkaan talvinen. Osallistujia oli 18 autokuntaa ja useita ensikertalaisia, 

tervetuloa joukkoon. 

 

 

.  

Lepaan kartanon ensimmäinen omistaja Pietari Hannunpoika vaikutti paikalla 1400 luvun puolivälissä. Lejon- eli Lepaa-suku omisti kartanon ja tilan 

vuoteen 1572 saakka. Monien vaiheiden jälkeen kartanon osti pietarilainen kauppias Heimburger vuonna 1820. Hänen kuoltuaan tila jäi hänen 

leskelleen Marialle. Maria avioitui tilanhoitaja Karl Fredrik Packalenin kanssa, mutta avioliitto jäi lapsettomaksi. Packalen testamenttasi kartanon 

valtiolle vaimonsa kuoltua sillä ehdolla, että tilalle on perustettava maanviljelys- tai puutarhakoulu. Valtio sai tilan vuonna 1902, puutarhaopisto 

perustettiin 1910 ja ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa vuonna 1912.  

 

 

 

 

 

Lepaalla sanotaan olevan myös oma haamunsa, joka vaeltelee ympäristössä. Kerrotaan, että 1400-luvulla nuori kartanon tytär, jonka odotettiin 

tekevän hyvät naimakaupat, rakastui Maunu Tavastiin, nuoreen pappismieheen. Keskiajalla papin tuli elää selibaatissa, joten suhde oli kaikkea 

muuta kuin hyväksytty. Myöhemmin Turun piispaksi nimitetyn Maunu Tavastin ja Annan suhde paljastui, mutta piispa Maunu Tavastin rakkaus 

Annaan oli niin syvä, että piispa muurasi Annan kellarin seinään. Syy tähän oli se, että kun hän ei voinut itse saada Annaa, niin hän oli päättänyt, 

ettei kukaan muukaan häntä saa. Annan sanotaan kummittelevan erityisesti täyden kuun aikaan, ja kertovatpa jotkut jopa Annan nähneensäkin. 

Varmimmin Annan kuitenkin löytää Lepaan viinitilalta, sillä Lepaan Anna on yksi viinitilan tuottamista viineistä. 



 

Annaa etsimässä 

 

Perjantain ohjelmassa oli saunomista ja yhdessäoloa takkatuvalla, ilta kului mukavasti kakkukahvien merkeissä ja muusikoiden säestäessä 

yhteislauluja. 

 

 

 

 

Lauantaina tutustuimme oppaan johdolla kartanon rakennuksiin ja viinin valmistuksen saloihin. 

               

 

 

 

 



Lauantaina olivat talvitapahtuman jo perinteeksi tulleet kisailut. Tällä kertaa pidettiin kuivan maan pilkkikilpailut sekä tietenkin jäsenistön ja 

hallituksen välinen hiihtokilpailu. 

Moniin tämän talven talvikisoihin on ajatettu lunta ties mistä, näin tehtiin myös meidän kisoihin. Kun olemme pienellä budjetilla liikkeellä, 

hommasimme lunta sen verran, että saimme rakennettua avannon.  

    

Tällä kertaa lähes kaikki osallistuivat kilpailuun, koska luvat ja välineet olivat clubin puolesta. Kilpailu oli kaksiosainen, ensin piti tasapainotetut pallot 

saada heitettyä avantoon ja sen jälkeen arvata tai tietää esineitä joita lähes jokaisesta taloudesta löytyy. Löytyi ne voittajat tälläkin kertaa.  

 

Hiihtoa varten oli välinemestari valmistanut sellaiset sukset, jotka mahdollistivat molempien joukkueiden hiihdon samoilla pareilla. Sukset kestivät 

hyvästä pidosta johtuvan puhki kulumisen. Sukset oli saranoitu niin, ettei pystynyt hiihtämään vapaalla tyylillä. 

                             

Jäsenistön joukkue valmistautumassa lähtöön.                                                     Hallituksen joukkue odottaa lähtökäskyä. 

 

Hallituksenjoukkueen tyylinäyte. 

Tällä kertaa hallitus voitti, joukkueen jäsenillä ei mennyt vasen ja oikea sekaisin. 

Suuret kiitokset kaikille hauskasta viikonlopusta     teksti Matti Mäkinen 


