
Pikkujoulut Lautsian Kartanolla 15.-17.11.2019 
 

Mutta mitä tapahtui ennen pikkujouluja? 

Pikkujoulujen valmistelu kestää hallituksen 
työskentelyssä lähes vuoden. Puurojen ja pukin lisäksi on 
valittava ja varattava juhlapaikka, hyvän löytäminen on 
työn takana. Vuoden aikana hallitusjäsenet ovat 
poikenneet tarkistamassa useita vihjeitä mahdolliseksi 
juhlapaikaksi. Isoimman työn valinnan suhteen on tehnyt 
Arno.  Hän on tehnyt tarjouspyynnöt usealle paikalle. 
Paras valitaan, mutta hintakin otetaan huomioon. 
Lautsian Kartano valittiin juhlapaikaksemme toisen 
kerran. Saimme uudelleen valintaan tukea jäsenistön palautteesta.  

Jukka puheenjohtajan ominaisuudessa on osallistunut valmisteluun ja 
huolehtinut, että sopimukset yms. järjestelyt tehdään ajallaan. Pirjo ja Kalevi 
ovat perinteisesti tehneet 
treffeille muutaman 
leikkimielisien 
aktiviteettien. Tällä kertaa 
kiersimme luontopolun 
kevyen kisailun 
merkeissä. Heidän 
tekemänsä kysymykset 
ovat aina viihdyttäviä ja 
haastavia samalla kertaa.  

Treffien onnistumisen merkittävä edellytys on helppo sisään ajo ja järjestelyt 
paikoitusalueella. Matti R käy yleensä etukäteen paikan päällä mittaamassa 
alueen ja sen sähköt. Siitä muotoutuu suunnitelma, jonka mukaan autot 

paikoitetaan.  Kirsti on huolehtinut, että Matti on hyvissä voimissa tehtävää suorittaessaan. Sähköt ovat useissa 
paikoissa ongelma, johon joudumme klubina paneutumaan erityisesti. Kartanolla sähköt saatiin järjestymään 
kun Esko huolehti paikalle riittävän määrän kolmivaiheisia jatkojohtoja ja sähkönjakokeskuksia. Harvalla muuten 
on niitä tarpeeksi tallissaan. Natan tehtävänä järjestelyssä on ilmoittautumisten vastaanottaminen ja 
laskutuksesta huolehtiminen, yhteistyö Hannelen kanssa raha-asioissa on saumatonta. Allekirjoittaneen 
hommana on ollut tiedottaminen nettisivuilla ja ilmoittautumisen mahdollistaminen netin kautta. 

Pukki on tietysti ollut valmisteluiden suhteen kaikkein kiireisin, mutta olipa meidän hallituksellemmekin jotain 
juttuja siunaantunut. 

  



Lautsian Kartano on koettu hyväksi paikaksi sijaintinsa, alueen ja palveluiden suhteen. Hyvin sujuivat järjestelyt 
tälläkin kerralla. Perjantaina tullessamme saimme iltapalaa ja saunat olivat lämpöisenä. Jokin jalkapallo-ottelu 
tuntui olevan kiinnostuksen kohteena, joten Kartanon väki järjesti meille screenin ja katsomon A-oikeuksin. 
Voitto tuli, jotain huuhkajia, Suomi meni sekaisin. Ilta huipentui karaokeen. On meillä muuten muutamakin 
taitava laulaja ja esiintyjä joukossamme. Mukavaa oli nähdä uusien, ensikertaakin mukana olleiden Hymeristien 
tulevan arkailematta porukkaan. Tervetuloa!  

Porukkaa pikkujouluihin osallistui kivasti: 44 Hymeriä / 88 Hymeristiä. Uusia Hymeristejä paikalla oli puolen 
kymmentä autoa. Kasvua on joka vuosi. 

 

Lauantai aamu alkoi perinteisen ”Onko ihanampaa aamua kuin tää…” -kappaleen soidessa. Lippu salkoon klo 
9:00 ja heti perään aamupala. Jukka toivotti lipunnostossa porukan tervetulleeksi ja ohjelmaksi kertoi 
luontopolun, erityisvarusteltuun Hymeriin tutustumisen, saunan ja sitten odotettu iltajuhla pukkeineen. 

 

Mukavaa pikkujouluviikonloppua! 



Luotopolulta löydettiin virkeyttä illan juhliin. Pelkäänpä, että pientä doupingiä saatettiin nauttia, mutta se johti 
jännityksestä taikka pienestä pukin pelosta. Voi jukra näitä Kalevin ja Pirjon kysymyksiä. Päivänselviä ja elävästä 
elämästä, mutta kunpa keksisi vastaukset! Vai muistatko tämänkin? 

 

Pohdintaa porukalla. Selvä juttu, väärin meni! 

    

 

Pikkujoulujen iltajuhla vedettiin 
perinteisellä kaavalla: Puheita, laulua, 
palkitsemisia, hyvää ruokaa, joulupukki ja 
iloista yhdessä oloa. Tunnelma oli 
ulkopuolisen esiintyjän, Vellerin tahdittama. 
Illan pääesiintyjä (pukin lisäksi) oli kuitenkin 
Soili, joka tempaisi yllätysnumerona Hymer -
valssin uudelleen sanoitettuna. 

Hymer -valssin sanat viimeisillä sivuilla. 

 

  



Iltajuhlissa palkittiin seuraavat henkilöt 

 

 

 

Ilmoittautuminen pikkujouluihin alkoi jo syyskuussa. 
Nopeimpana ilmoittautujana palkittiin Marja-Leena ja Arto. 

 

 

 

 

 

Luontopolun voittajaksi selviytyivät ylivoimaisesti Martti 
ja Sirpa. Kakkostilat menivät Lealle ja Pentille sekä 
Maritalle ja Ollille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinteisenä ”yllätyskisana” oli viimevuotisten 
voittajien, Veijon ja Sirpan tekemä visailu, johon 
vastailtiin juhlissa, nettiä ei saanut käyttää, mutta 
ilmeisesti yhteistyö oli sallittu. Voittajaksi selvisivät 
Tuula ja Atte, ylivoimaisesti. Palkintona oli Hymer 
vuodeksi käyttöön (ja ensivuoden kisan järjestäminen). 
Veijo ja Sirpa ovat sittemmin vaihtaneet automerkkiä. 

  



Vuosia on keskusteltu, onko pikkujouluihin saapuva Joulupukki oikea vaiko ei. Selvyyttä ei ole saatu, mutta se on 
selvää, että sama pukki tilataan ensi vuonna! Pukki antoi kaikille pikkupaketit rouville joulun parhaat kyydit. 
Väittäisin, että on jopa rakkautta ilmassa. Vai mitä tuumaatte? 

 

 

Lautsian kartano tarjosi taas hyvät puitteet pikkujoulujemme onnistumiseksi. Heidän kanssaan sovitut asiat on 
hoidettu alusta loppuun hienosti ja joustoa on ollut joka suuntaan. Jouluruoka oli maittavaa ja saunat kuumana. 
Ympäristö on mitä parhain muutaman kymmenen auton juhliin. Täällä voisi olla kivaa käydä myös kesällä, jolloin 
suppailu, melonta, kalastelu yms. vesileikit lämpimässä Ilmoilanselällä olisivat kivoja. Toki paikassa voi vierailla 
myös pienemmissä ryhmissä taikka ohi kulkiessa lounaalla. 

Kiitoksia kaikille pikkujouluihin paikan päällä osallistuneille ja myös hengessä mukana olleille. 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020!  



Hymer 2 valssisanat 
 

 
 
 
 
 
1. Autona Hymer meillä kaikilla on, se yhdistää ystävät maan. 
Kun matkalle lähden clubi turvana on, 
en yksin jää funtsailemaan. 
 
Kertosäe: 
 
" On automme Hymer, rakkahin vaan, 
se " lähes " varmana jatkaa, matkaamme maan". 
 
2. Maailman tuulet meitä kuljettelee, 
kotinamme, Hymer meillä on. 
Vaik`reissussa välillä yskähtelee, 
on autona lähes verraton. 
 
Kertsi: on automme Hymer….. 
 
3. Vaihto kun mielessä kummittelee, 
kauppiaat maan, kehuu merkkejään vaan. 
Muista että autoista yksi vain on, 
rakkahin matkatessa taas. 
 
Kertsi: on automme Hymer… 
 

sävel, kultainen nuoruus, 
sanoittaja: tuntematon sopu 

 


