Sotajokitarina 2020
Sotajoen perinteinen syyskokoontuminen ja
poikkeustilanteen takia vuosikokous järjestettiin
hallitusti 5.9.2020. Paikalla ennätysmäärä autokuntia
eli yhteensä 59 autoa.

Kekäläisen perheen operoima soppatykki paikalla
periteisesti, josta suurkiitos Kaija, Hannu, Antti.
Vastuuhenkilöt ennakoivatkin, että osanotto tulisi
olemaan runsasta, mihin varmasti osaltaan vaikutti
vallitseva korona tilanne. Aavisteltiin jäsenistöllä
olevan patoutuneita ajohaluja ja hyvä niin. Itse
olimme paikalla 16. Kerran.
Vuonna 2004 Hymer Center alkoi julkaisemaan valtauskirjoja alueelle Hymer autoilijoille, jotka olivat
hankkineen auton Hymer Centeristä ,tai kuuluivat Hymer clubiin. Teimme huomion, että Sotajoen polvi on
vaihtumassa eli nuorentumassa. Meidän laisia ”elinkautisia” oli kyllä vielä joitakin autokuntia, mutta
ilahduttavan paljon näkyi nuorta polvea joita en tunnistanut ennen nähneeni. Nyky autot olivat myös
kasvaneet ällistyttävän pitkiksi, tuplaten meidän auton pituus. Ihmetystä herätti, miten ne taipuvat
Sotajoen alueen mutkissa, kun minäkin sain olla tarkkana. Epäilen ,että uusissa autoissa onkin saranat
keskellä, oikaiskaa jos olen väärässä. Niin kutsuttuja vanhan korimallin autoja (vm.-90) oli enää 1 eli meidän
Hymer 565 vm.-90. Vuosi sitten niitä oli vielä puolen kymmentä. Taitaakin olla niin, että autot kyllä
kestävät, mutta kuskit hiipuvat, vai onko sittenkin toisinpäin?

Joka tapauksessa ym. tilaisuus oli taas
mieliinpainuvan iloinen tapahtuma, vaikka
yhteisruokailun aikana vettä alkoi tulla taivaalta kuin
aisaa. Vanha totuus on ennenkin ollut, että sateen
sattuessa syödään sateessa. Panin myös merkille, että
ylempien hallituksen virkamiesten p-paikalle oli
ilmestynyt sähköpylväs kahdella shukolla ja 16 A
sulakkeella. Epäilen,että syöttö oli vedetty
Saariselältä saakka? Älkää kuitenkaan ottako näitä höpinöitä turhan vakavasti, vuosikokouksen pöytäkirja
on sitten täyttä asiaa, jonka clubin virallinen sihteeri laatii.
Kaima veti jälleen rutiinilla ja ammattitaidolla pienimuotoisen kullankaivajien aloituspaketin. Epäilen että
ensi syksynä Sotajoella nähdään uusia nuoria innokkaita kullankaivajia lapioimassa soraa ränniin kullan
kiilto silmissään. Hannulta voi sitten kysyä vieläkö hänen tarjous on voimassa, että löytynyt kulta käy
käsirahasta uuteen Hymeriin. Ainakin joinakin vuosina tällainen tarjous on ollut mahdollista hyödyntää.
Vielä täytyy erikseen mainita nuoremman polven tekniikkaryhmän tehokkuus, ei kauan nokka tuhissut kun
saunan lämminvesikierukka ja suihku olivat toiminnassa. Kyllä vanhat parrat voi huoletta todeta, että
sotajoen tulevaisuus on hyvissä käsissä.

Turussa 12.9.2020 Ulla/Kalevi Luoma Hymer Clubin jäsen v.1991 alkaen samalla Hymerillä.

