
                HYMER CLUB FINLAND RY TALVIPÄIVÄT SFC-MAISANSALOSSA 6.3-8.3.2020

 

Tänä vuonna vietimme Talvipäiviä Tampereen lähellä SFC-Maisansalossa aurinkoisen sään vallitessa. 

Paikalla meitä oli 32 autokuntaa nauttimassa hienosta ulkoilusäästä. 

Perjantaina ohjelmaan kuului saunomista yleisillä vuoroilla ja silloin oli myös mahdollisuus pulahtaa 

avantoon, johon rohkeimmat menivätkin.  

Ravintolassa meillä oli yksityistilaisuus hetkenaikaa, jolloin Clubi tarjosi naisille kuohujuomaa 

ja ruusut Naistenpäivän kunniaksi. Kiitos tästä hienosta naisten huomioimisesta. 

Tämän jälkeen tilaisuus oli avoin kaikille alueella oleville ja hyvin me yhdessä ravintolaan 

mahduimmekin.  Illan aikana oli mahdollisuus laulaa karaokea. Suurin osa clubilaisista olikin 

paikalla. Joukossamme on monta hyvää laulajaa, meitä ei voi laskea siihen joukkoon      , mutta 

kuuntelemme sujuvasti ja kannustamme muita osallistumaan. 

Lauantai valkeni hienossa säässä ja aloitimme sen lipunnostolla. Tämän jälkeen nautimme yhdessä 

aamupalaa ravintolassa.   

Kello 11:00 oli tiedossa tosi jännittävä kilpailu, hallitus vastaan jäsenistö. Clubilaiset saapuivat sovitusti 

kilpailualueelle ja edessä oli joukkueiden valinta.  

Kilpailun alkajaisiksi järjestettiin lasten kilpailu, kun iloksemme olimme saaneet joukkoomme kolme lasta.  

Lapset heittivät renkaita ja toisessa kisassa heitettiin hernepusseja. Kilpailu oli niin jännittävä, että yleisö 

hieman aiheutti ujoutta kilpailijoissa. Lapset Aku, Nelli ja Kerttu kruunattiin ja palkittiin Hymer-autoilla, 

jotka Hymer Center oli lahjoittanut kisaan. Onnea jokaiselle lapselle vielä näin jälkikäteenkin, olitte oikein 

reippaita kisaajia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallitus vastaan jäsenistö kisassa oli kolmihenkiset joukkueet ja kokoonpano oli seuraavanlainen, jäsenistö 

Marita Järvensivu, Martti Majava ja Teuvo Sorvari 

sekä hallituksen joukkue Pirjo Soini, Natalie Vaara ja 

Matti Raitia. Viestikilpailu koostui potkupyörillä 

(kickbike) suoritettavasta pujotteluradasta ja 

kahdesta tarkkuutta vaativasta heittokilpailusta. 

Petankkikuulilla heittotarkkuutta koeteltiin 

pujotteluradan toisessa päässä ja pujotteluradan 

toisessa päässä nännikumien heittoa 

maitotonkkaan. Vaativan ja hauskan kisan tänä 

vuonna voitti hallitus, pienimmällä mahdollisella 

erolla. Kickbiket kisaan oli lainaksi antanut Kai 

Immonen Team Kainposta. 

 

Pyöriä sai kaikki halukkaat testata. Kiitos Kai pyörien 

lainauksesta. Arno Wächter ja Ilkka Viinikainen 

toivat muut kilpailuvarusteet paikalle, kiitos myös 

heille.  

 

 

 

 

 



Kisan yhteydessä oli tarjolla lämmintä glögiä ja lapsille mehua ja karkkia, tosin kyllä karkit maistuivat myös 

aikuisille, kiitos Arno ja Silja       

Kello 13:00 meille oli tarjolla ravintolassa keittolounas, jonka alueen 

henkilökunta oli valmistanut. Lounasta oli riittävästi ja se maistui hyvin 

rankan kisaamisen jälkeen       

Saunominen oli yleisillä vuoroilla myös lauantaina ja illalla ravintola oli 

avoinna meitä varten ja karaoke laulaminen oli mahdollista. Jälleen hyviä 

laulajia oli useita ja sitä oli mukava kuunnella. Yllätysesiintyjänä illalla oli 

Mies kitara ja kuperkeikka, tosin tälläkertaa ilman kitaraa. Hauskaa oli taas 

tälläkin kertaa.  

Sunnuntaina oli lipunlasku yhteisenä ohjelmana ja treffien päätös. Kaikille toivotettiin turvallista kotimatkaa 

ja tapaamiseen mahdollisesti Turun messuilla (jotka on nyt siirretty myöhemmäksi). 

Kiitos kuuluu myös Maisansalon vetäjälle Ilpo Pekkaselle henkilökuntineen ja Pentti Alatalolle, joka hoiti 

paikoituksen ja järjestelyt alueella. 

Kiitos kaikille mukana olleille ja turvallisia kilometrejä ja pysykää terveinä! 

Teksti   Anne ja Matti Mäkinen                                                                                                                                                                                      

Kuvat   Maikki Immonen 


