
Stoori pikkujoulusta 2018 

 
Skörattiin pöndelle, Lautsialan kartanolle.  

 

Veräjällä oli vastassa Marianne ja Jukka. Molemmat skriinaas ja kävi 
onnitteleen, jotta tultiin just oikeella hetkellä ja ollaan voitettu 

pääpalkinto. Jep jep sairaan hyvä munkki. 

 
Snaijattiin heti, et nyt vedätetään. Frogailtiin sitä sun tätä, lopulta Arnokin 

tuli hätiin. Päävoitoksi paljastu sitten tän stoorin skrivaus. 

 

 

 
 

Platsi bilikalle sopi ku nenä päähän ja laakilla. Kiitos Raitian Matin. 
 

Bastu oli snygi ja aikaa rutosti ja mahis tsimmaamiseen. Perjantaina oli 

lääniä- lauantaina täys tusina/tiu riippuu miten laskee. Jutut sen 
mukaset. 

 

KaraOkea ei jääty hoilaan. Mentiin goisaan ja kerään voimia lauantain 
koitoksiin. 

 

Suuliksen noustua hilattiin flaga salkoon snadin sähliksen kans. Onneks 
pj. jakso staijaa lunkina ja heitti sit hetulaa bileiden alkajaisiks. 

 



Hymer Centerin tarjooma breku oli oivaa. 

 
Sitten dallattiin skutsiin rastittaan. 

Pirjo ja Kale oli vääntäny hillittömät kyskät. Ja meikät vastas mitä sattu. 

Skaban voitti ”pikkuJussi”. ( Jussi Rinta-Rasula) Ei kyl kovin snadi. 
 

Folkkaa kerty bailaan 75. Hymereitä oli 35 ja sit se helikopterikenttä. 

 
 

Iltasafka oli todella gutaa. Ite tsitattiin pöytään, jotka tsökais vikana et 

kehtais ottaa kunnon satsin, mut sitä riitti santsillekin. Päälle vielä tortut 

ja sumpit. Kyllä oli maga täys. 

 

Sit sjungattiin, jorattiin, oli keimejä ja taas jorattiin. 
 

Lauteilla skulas Tonika Duo.                                                  

 
Snadin Hymerin finnas Viirun jengi, ku osas vastaa parhaiten 12 

kyskään. Ensin piti pari fuskaria vaan diskaa. 

Tonttut ketoon skaban finnas Pirjo ja Reijo. 
 

Ai niin sit ne kaks pukkii...Gamlal gubel oli klabbit kondiksessa. Jakso 

antaa kyytiä joka friidulle. Kässäripukki sit jako pagut ja diagnoosit. 
 

 

 

 

Meitsin lahjomisesta puheenollen kyllä sitäkin yritettiin – kuoharii, 
valkkarii ja konkkuu – tänks vaan Marianne, Vesa ja Atte. 

 
Sunnuntaina ögat aukes stygeen ”Voiko ihanammin aamun enää alkaa... 

Sit breku, jorinat, flaga veks, halit ja jonossa kohti himaa. 



 
 

 
P.S. Kun päästiin himaan oli Hymeri ihan skeidanen, mut gliffaa oli ja 

kandee skujaa toistekin tsekkaan lössit ja mestat. t. Arja ja Jukka 

 
 

 

 

 
 

 
Kiitos Arjalle ja Jukalle mainiosta muistelosta! 

 

Lautsian kartano järjesti meille mahtavat puitteet pikkujoulun pitoon 
luontopolkuineen, ruokailuineen ja saunoineen! 

 

Pikkujoulumme kustannuksiin osallistui Hymer Center Touring Camp Oy 
tarjoamalla maittavan aamupalan. 

 

   //  Vesa 


