
Maanpuolustreffeillä Upinniemessä 2-4.8.2013 

Teksti Atte Kainulainen 

Keväällä päätimme pitää hallituksen loppukesän  kokouksen 

Upinniemen Maanpuolustreffien yhteydessä. Hallituksen 

lisäksi paikalle oli saapunut osallistujia niin, että meitä 

klubilaisia oli 17 autokuntaa. Kauimmaiset olivat saapuneet 

Oulusta saakka. 

Yhteensä maanpuolustustreffeille osallistui tänä vuonna yli 

90 auto/vaunukuntaa 

Hymeristit kokoontuivat ensin Kirkkonummen 

Prisman parkkialueelle perjantai-iltana, josta 

ajettiin ”letkassa” Upinniemeen.            

 

 

 

 

 

Majoittuminen sujui hyvin vanhaan paikkaan 

lämpökeskuksen läheisyyteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoittumisen äänten vaiennuttua joimme 

tervetuliaiskahvit.   

Ilta oli ehtinyt niin pitkälle, ettei kukaan enää 

halunnut lähteä kerholle laulamaan karaokea, 

joten vietimme illan keskustellen ja makkaroita 

paistellen. 

 

 

 

 

 

 

 



Lauantaiaamu valkeni kauniina ja auringonpaisteisena. Aamuohjelma alkoi jo klo 9.00, joten  

aamukahvihetki jäi lyhyeksi. 

Karavaaniväki jaettiin kahteen osastoon, joista toinen osa lähti opiskelemaan ampumataitoja 

harjoituslaitekeskukseen ja toinen osa lähti tutustumaan sotasatamassa olleeseen monitoimialus Louheen. 

Harjoituslaitekeskuksessa saimme kuulla mielenkiintoisen esityksen nykyaikaisesta 

simulaattoriammunnasta ja saimme asiantuntevaa 

opastusta asiaan. Ammunnoissa kaikilla oli 

menestystä, enemmän tai vähemmän. 

 

 

 

Louhella tehtävänsä hyvin hallinneet varusmiehet    

esittelivät monitoimialuksen toimintakykyä ja 

palvelusta laivalla.  

 

 

                             
                                Kuva Merivoimat 

 

Karavaaniosastot vaihtoivat kohdetta välillä, joten kaikki pääsivät tutustumaan molempiin paikkoihin. 

Puolenpäivän maissa tarjottiin kaikille perinteinen hernekeitto, joka varmasti maistui kaikille. 

 

Aterian jälkeen itse varuskunnan päällikkö kävi tervehtimässä hymeristejä.  

 

Iltapäivällä alkoi odotetuin kisa ”Ryhmäjotos”. 

Siihen kaikki hymeristitkin olivat panostaneet 

viime aikoina. Oli opeteltu yökaudet 

merivoimien arvoja ja -merkkejä, ammuttu 

ilmakivääreillä ja heitetty tikkaa. Ilmeisesti oli 

menty ylikuntoon, koskapa hauskoista 

tehtäväkokemuksista huolimatta yksikään 

meidän seitsemästä hymerjoukkueesta ei 

palkinnoille selvinnyt. Merimetsot olivat 

sumentaneet jopa etäisyyksien arviointikyvyn 

merellä. Pannaan seuraavalla kerralla 

paremmaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Sotilaskotikahvit maistuivat, 

jonka jälkeen kävimme saunassa. 

Hallitus piti kokouksensa, jonka 

tuloksista on mainintoja 

puheenjohtajan palstalla. 

Lauantai-iltaa vietettiin 

seurustellen majoitusalueella ja 

osa joukosta kävi kerholla 

tanssimassa valomerkkiin saakka. 

 

 

 

Sunnuntaina osa kävi tutustumassa Merikappeliin. Siellä mieliinpainuvin oli varmaankin 

upea alttaritaulu, joka on luonnon muovaama merimaisema. 

 

 

Ehdimme vielä kiertää kilpailuna olleen luontopolun melkoisena Hymer-ryhmänä. Kaikki 

latinankieliset nimet tiedettiin ja osattiin vastata oikein kaikkiin kysymyksiin, mutta 

sihteerinä toiminut, erikseen nimeämätön mieshenkilö ”töpeksi”, pistämällä vahingossa 

yhden ruksin väärään paikkaan, olisi pistänyt toisenkin, mutta Jouko huomasi sen ja asia 

korjattiin. Hauskaa kisassa kuitenkin riitti, vaikkei tällä kertaa sitten voitettukaan. 

Palkintojen jaossa ei sitten tuuleteltu, mutta arpajaispalkintoja voitettiin jonkin verran. 

Tilaisuuden päättyessä leiripäällikkö Kari Nurminen kiitti karavaanareita moitteettomasta 

käyttäytymisestä. Se mahdollistaa treffien jatkumisen vastaisuudessa. Onko se mahdollista 

varuskunnan olosuhteiden muuttuessa, onkin sitten toinen juttu. 

Leiri purettiin ja alueen karavaanarit lähtivät kotimatkalle iltapäivän kuluessa. Nähtäväksi jää, 

vieläkö treffit jatkuvat Upinniemessä. Toivottavasti. 

 

 

 

 

 


