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Teksi Outi Sailo ja Kai Ström. Kuvat Matti Mäkinen

Perjantaina 2.7. ajelimme läntiseltä
Uudeltamaalta kohti Karstulaa, Wanhoja
Wehkeitä ja Myllyjoki campingia.
Ajomatkalla tunnelma oli odottava ja
ehkä hieman vielä jännittikin, olimmehan
menossa vasta toisille Hymer Clubin
treffeille. Olisikohan tälläkin kerralla yhtä
mukavaa kuin viimeksi?
Saavuimme iltapäivällä leirintäalueelle
missä meidät toivotettiin iloisesti
tervetulleeksi. Saimme hyvät ohjeet
paikan etsimiseen ja totesimme, että
tämän helpompaa ei voisi olla, koska
clubilaisille varatut paikat oli merkitty
hyvin selkeästi. Sopivaa paikkaa
pohtiessamme huomasimme, että monta
autokuntaa oli jo ehtinyt saapua ja
pystyttää oman leirinsä.

Varattuja paikkoja oli vielä valittavissa ja löysimmekin mieluisan paikan virtaavan puron ääreltä. Perjantaina
ohjelmassa oli tutustumista ja tarinointia. Saunat ja uima-allas olivat illalla käytettävissä ja erityisesti
korsusaunan löylyistä moni kävi nauttimassa. Illalla alueen ravintolasta kaikui karaoke, mahtoikohan joku
hymeristikin olla siellä laulamassa?

Lauantaina aamupäivällä clubin rouvat suuntasivat kauppakeskus Palettiin Kyyjärvelle. Matka taittui
tilataksilla mukavan rupattelun siivittämänä. Paletissa tehtiin ostoksia mm. Marimekon, Iittalan, Pentikin ja
Nanson liikkeissä sekä nautittiin kahvilan antimista. Yksi jos toinenkin teki reissulla hyviä löytöjä ja ennen
kaikkea nautti hyvästä seurasta.

Rouvien ostosmatkan aikana
herrat selvittelivät tekniikan
haasteita. Tutkittiin mm.
portaan toimintaa ja selvitettiin
moottorin vikavalojen
vilkkumista. Tällä porukalla on
paljon osaamista ja sellaista
tietoa, mitä ei ohjekirjoista
löydy!

Wanhat wehkeet on monipuolinen
matkailualue, mistä löytyy hotelli- ja
campingmajoitusta, ravintola,
keilahalli, museo ja kesäteatteri.
Kuluvan kesäkauden teatteriesitys oli
hymeristien matkan pääkohteena ja
Junnu Vainion elämästä kertovasta
musiikkinäytelmästä ”Sellaista elämä
on” saimme nauttia ensiiltaesityksessä. Tunnettu taiteilija eli
aikanaan värikästä elämää, mikä
näytelmässä tuli hyvin esille.
Näytelmää siivittivät monet tutut
sävelmät, jotka olivat joko Vainion
sanoittamia tai säveltämiä.
Vainio teki myös muille artisteille paljon sanoituksia ja sävellyksiä, näitäkin kesäteatterin lavalla kuultiin.
Väliajalla tarjolla oli kahvion herkkuja, mutta moni haki varjopaikasta viilennystä paahtavaan helteeseen.
Teatteriesityksen lopuksi laulettiin orkesterin säestyksellä yhteislauluna Käyn ahon laitaa, mikä raikuvasta
laulusta päätellen oli yleisölle hyvin tuttu kappale.

Teatteriesityksen jälkeen
nautittiin maistuvaa
teatteripäivällistä alueen
ravintolassa. Illalla vielä olivat
saunat lämpiminä. Viikonlopun
lämpötilat hellivät,
mittarilukemat olivat +30
asteen tuntumassa. Illan
viiletessä markiisien alla
viihdyttiin tarinoita kuunnellen
ja kertoen.

Sunnuntaina heräiltiin hellepäivään, joita oli ollut koko viikonlopun ajan. Autokunnat nauttivat tahoillaan
aamiaisia ja kasailivat leirejään. Kierreltiin vielä autoilla vaihtamassa viimeisiä kuulumisia ja toivottelemassa
hyviä kotimatkoja. Aamupäivän aikana autokunnat suuntasivat alueelta kotiin päin, osa suoraa reittiä ja
toiset jonkun kohteen kautta.
Treffien järjestelyssä on monta asiaa huomioitavana ja jälleen olivat järjestäjät onnistuneet hienosti! Myös
Wanhojen Wehkeiden osalta järjestelyt toimivat hyvin. Paikalla teatteritreffeillä oli 48 Hymer-autokuntaa.
Lämmin kiitos teille kaikille!
Vaikka meitä perjantaina Karstulaan ajellessa hieman jännittikin, niin sunnuntaina ei jännityksestä ollut
tietoakaan. Tässä porukassa on mukava olla ja uusien clubilaisten vastaanotto on ollut huikean hieno. Uusia
autokuntia clubiin on tullut paljon, kannattaa rohkeasti lähteä treffeille ja toimintaan mukaan.
Aurinkoista kesää ja turvallisia kilometrejä tien päälle
toivottelevat Outi ja Kai

