
Talvipäivät Camping Messilässä  8.-10.3.2019  Teksti Atte Kainulainen Kuvat Arno Wächter ja  

                                                                                       Marjut Hellgren 

Säiden haltija oli tehnyt meille rapakelin saapuessamme Messilään perjantaina iltapäivällä. 

Tapahtuman järjestäjänä toimi Arno 

Wächter. Hän oli ”Hymer-portilla” 

vastaanottamassa saapujia. Tällä kertaa 

pysäköintipalveluun kuului myös kuraisen 

auton pikapesu, jolla matkan liat huuhdeltiin 

ja auton alkuperäinen väri palautettiin 

tapahtuman ajaksi. Paikalle saapui 30 autoa 

ja 59 innokasta osallistujaa. 

Alkutervehdysten, halausten ja yhden auton 

maalipinnan tarkastelun  jälkeen olikin jo 

kiire saunaan. Koska saunoimme 

normaalisti saunavuoroilla, siellä oli tilaisuus 

vaihtaa karavaanariajatuksia myös muiden asukkaiden kanssa. Lopputuloksena todettiin, että 

löylyä riitti kaikille, puhtaaksi tultiin ja Hymer jäi parhaimmaksi autoksi. Alustavaihtoehdoista ei 

juurikaan tällä kertaa puhuttu. 

Siistiytyneinä olikin mukava siirtyä 

päivän seuraavaan tapahtumaan 

”Malja naisille”. Se tarjottiin tällä 

kertaa ravintolassa. 

Yllätyksekseni se tarjoiltiin tosiaan 

naisille. Olin luullut, että se 

tarjoillaan meille miehille ja me 

saamme nostaa maljan naisille. 

Ei, kaikki on nykyään päälaellaan. 

Ihan joutui ”ite” hakemaan 

juotavansa tiskiltä. Tarkemmin 

muistellen, näinhän se on tapahtunut aina ennenkin ja clubin naiset ovat juomansa todella 

ansainneet. Vielä näin jälkikäteen onnittelut naistenpäivän johdosta ja kiitos meidän kaikkien 

miesten puolesta mukavista yhteiselon hetkistä. 

 

Kaikille naisille jaettiin myös ruusu naistenpäivän kunniaksi. 

Ilta jatkui ravintolassa riemukkaasti kuulemma yli puolen yön  ja sen 

jälkeen vielä joissakin autoissa myöhempäänkin. Itse jouduin 

vanhentuneena, mutten juurikaan viisastuneena vetäytymään 

lepoasentoon Tuulan kanssa jo hyvissä ajoin. 

 

 

 



Lauantaiaamu valkeni tuulisena ja 

alkuun pilvisenä, mutta päivän 

mittaan saatiin nauttia 

auringostakin.  

Lipun nosto ja tilaisuuden 

avaus suoritettiin ravintolan 

edessä, jossa puheenjohtajamme 

Jukka toivotti meidät tervetulleiksi. 

Meille oli tarjolla ravintolassa 

Hymer Centerin tarjoama runsas 

aamiainen, josta lämpimät 

kiitokset Antille Espooseen. 

Pienen ruokajonottelun jälkeen 

viimeisetkin pääsivät sisälle ravintolaan syömään. Kyllä maistuikin hyvältä ja liikkeelle lähtiessä olo 

tuntui taas kilon pari painavammalta. Olikin aika mennä autoon etsimään lämmintä päälle 

pantavaa, koska seuraava tapahtuma oli ilmoitettu tapahtuvaksi Vesijärven jäällä ja tuuli puhalteli 

pohjoisesta. 

Alueen isäntä Hannu Yrjölä 

(tunnetaan yleisesti nimellä 

Hanski) järjesti meille Alppicurling 

-kilpailun. Lajiin lienee haettu 

oppeja Paavalniemeltä, 

jääkiekkoilijoilta, mölkynpelaajilta ja 

kyykänheittäjiltä. Maalitaulu oli tuttu 

jousiammunnoista ja pelivälineet 

muistuttivat ulkonäöltään 

shakkipelin ”solttuja”, ollen 

kuitenkin erikokoisia ja 

huomattavasti painavampia. Niitä 

heitettiin jäätä pitkin.  

 

 

Niiden tarkoitus oli liukua sitten tuohon 

jäälle maalattuun tauluun. Pisteitä tuli 

sen mukaan, mitä lähenpänä keskustaa 

pelivälineet oli. Klikata sai toki 

vastustajan pelivälineet kauemmaksi.  

Saimme opetuksen lajin saloihin 

Hanskilta, ja näin pääsi alkuun 

hallituksen ja jäsenten välinen 

vuosittainen mestaruuskisa. Kisaan 

osallistuivat nelihenkiset joukkueet 

kummaltakin puolelta. Ensin säännöissä 

oli, että pelataan kolme erää, mutta 



hallituksen ollessa selvästi tappiolla, kisaa 

jatkettiin viiteen erään. Ajatuksena oli, että 

kun maan hallitus oli kaatunut 

edellispäivänä, niin clubin hallitusta ei 

kaadettaisi heti seuraavana päivänä. 

Hallituksen rajusta yrityksestä huolimatta 

ja vaikka oli selvästi nähtävissä, että yksi 

aiempien vuosien hallituksen jäsen, joka 

pelasi nyt jäsenistön joukkueessa yritti 

koko ajan tukea hallituksen peliä, 

jäsenistö voitti kisan tuloksella 12-10. 

Hallitusta epäiltiin myös dopingin 

käytöstä. Koska näytteitä ei paikan päällä 

voitu ottaa, tapaus jäi todistamatta. 

 

Kisan jälkeen kaikki saivat kokeilla, miltä heittely pelivälineillä tuntui. Pelattiin myös miesten ja 

naisten välinen ottelu, joka täpärästi päättyi miesten voittoon.  

Aikaa kisailussa meni sen verran, että tuntui mahdolliselta nauttia ravintolassa treffihintaan kuuluva 

lohikeitto lisukkeineen ja jälkiruokana kahvit ohukaisten, kermavaahdon ja hillon kera. Kyllä oli taas 

mukava kävellä masu tosi täynnä autolle ja kellahtaa sängylle pikkuiselle päivälevolle. Kaikki meni 

ihan hyvin kunnes Arno soitti ja kertoi pikku palaverista ennen clubin hallituksen kokousta. 

Käväisimme siellä Maikin kanssa ja poistuessamme sieltä ilmoitimme menevämme kahville ja 

konjakille. Entisinä hallituksen jäseninä tunsimme luonnollisesti myötätuntoa heidän jäädessään 

pohtimaan tulevaa kevätkokousta ym. clubin asioita, emmekä kiusanneet heitä sen enempää. 

Lauantai-illan ohjelma oli vapaamuotoinen. Osa viihtyi ravintolassa, jotkut paistoivat makkaraa, 

toiset pelasivat rutupeliä. Me paransimme maailmaa ja nautimme siitä, että treffeillä oli aikaa 

seurustella ystävien kesken. Toki kävin saunassa kuulemassa uusia hyviä juttuja 

karavaaniasioista. Nukkumaan menimme ihan säälliseen aikaan. 

Sunnuntaina oli lumitöitä. Yöllä 

satoi uutta lunta reilut viisi senttiä, 

joten naapurin lumilapiolla oli käyttöä. 

Kiitos Veijo. Aamiainen 

omakustannushintaan oli taas 

mahdollinen ravintolassa. Se kannatti 

käyttää hyväksi. Tuli tiskiä 

vähemmän. Muutama autokunta oli 

poistunut jo varhain aamulla. Sen 

totesin jo aiemmin palatessani 

ohjelman mukaiselta klo viideltä 

alkaneelta vapaaehtoiselta  

aamulenkiltä. 

En tullut kysyneeksi, kuinka moni  lisäkseni kävi aamureippailulla. Lumessa jälkiä ei ollut runsaasti. 



Puolen päivän aikaan  Jukka huuteli 

meidät lipun laskuun. Hän kertoi myös 

hallituksen päätöksistä tuleviin 

tapahtumiin liittyen. Niistä saamme 

varmaan tietoa tarkemmin tulevissa 

tiedotteissa. Jukka antoi ansaitut 

kiitokset Arnolle tilaisuuden 

järjestämisestä. Samoin haluamme 

kiittää Camping Messilän Päivi 

Saarelaa ja Hannu Yrjölää sekä 

palvelualtista henkilökuntaa tilaisuuden 

hyvistä järjestelyistä. Uskon, että 

näihin molempiin kiitoksiin yhtyvät 

kaikki mukana olleet talvipäivien osallistujat. 

 

 

 

 

 


