
HYMER CLUB FINLAND RY 

Treffit Hartola Krouvin Campingissä 11.-13.6.2021 

Ensikertalaisten kertomus, kirjoittanut Juha Elonen 

Olimme ensimmäistä kertaa Hymer Clubin treffeillä kesäkuussa ja meitä pyydettiin kirjoittamaan pieni tarina 
tapahtumasta näin untuvikkojen silmin. Karavaanareina me emme ole aloittelijoita, mutta vasta tämän vuoden 
keväänä vaihdoimme Carthagomme Hymer B 780 ML:ään. Se on myös ainokainen kotimme tällä hetkellä sillä 
myimme asuntomme Vantaalta elokuussa. 

Minä ja vaimoni Hannele olemme 50+ ikäisiä yrittäjiä. 

 

Perjantai 11.6.21 

Saavuimme Hartolaan viimeisten joukossa perjantai-iltana 11.6.21, piti ensin tehdä täysi työpäivä ennen kuin 
päästiin liikenteeseen. Alue alkoi olla jo aika täynnä mutta saatiin kuitenkin mukava paikka huoltorakennuksen 
oikealta puolelta pellolta. Tuossa alla olevassa kuvassa kulkineemme komeileekin ensimmäisenä. 

 

Sitten ei muuta kuin töpseli kiinni autoon ja kiertelemään aluetta. Sieltähän löytyikin vanhoja tuttuja, jotka ovat 
talvehtineet samoihin aikoihin meidän kanssamme Fuengirolan nurkilla Espanjassa. Siinähän iltaa vierähti vanhoja 
muistellen. Myös uusia tuttavuuksia tehtiin. Mukavaa porukkaa nämä Hymeristit tuntuvat olevan. 

Kello alkoikin olla jo aika paljon, minä kävin vielä saunassa ja siellä aikaa vierähtikin maailmaa parannellen. Sillä välin 
Hannele ulkoilutti 15 v Chihuahua-papparaistamme Neroa ja painuimme sitten iltapuuhin ja nukkumaan. 



Lauantai 12.6.21 

Hyvin nukutun yön jälkeen ensimmäisenä virallisena ohjelmana oli lipunnosto kello 8.45. Sinnehän tietenkin 
menimme pällistelemään, tilaisuudessa myytiin myös arpoja ja ostimmekin niitä 10 kappaletta. 

 

 

Lipunnoston jälkeen siirryimme aamupalalle, se oli hyvin organisoítu ja runsas, eipä ole pitkään aikaan syöty noin 
hyvää ja tukevaa aamiaista. Aamupala oli Hymer Centerin sponsoroima.  

Samaan pöytään kanssamme istahti porvoolainen pariskunta, joita emme olleet ennen tavanneetkaan. Heidän 
kanssaan juttu luisti mainiosti ja istuimme heidän kanssaan myös myöhemmillä aterioilla ja ystävystyimme kunnolla. 



Olemme somen kautta päivittäin edelleenkin tekemisissä heidän kanssaan. Tällaisista asioista treffit ovat kyllä 
parhaimmillaan. 

 

Lähdimme aamupalan jälkeen koittamaan onneamme luontopolun tietokilpailuun. Sitä ennen kuitenkin kiertelimme 
huoltorakennukseen järjestetyssä pienessä myyntitilassa. Siellähän oli kaikkea Hymer-Club tavaraa. Mukaan lähti 
mm. Hymer Club-T paita, joka menikin heti päälle. Saimme myös ensikertalaisille tarkoitetun pienen Clubin 
tuotepussin, se oli oikein mukava yllätys. 

 

Luontopolulle oli järjestetty varsin visaisia tehtäviä, joihin koitimme vastata parhaamme mukaan. Onneksi Hannele 
oli napannut valokuvan reitin alussa olevasta esittelytaulusta, sinne oli piilotettu vastauksia joihinkin reitin 



kysymyksiin. Vastaukset raapustettiin monivalintatehtävänä paperilapulle, joka jätettiin koriin kierroksen jälkeen. 
Luontopolku meni mukavassa maastossa, meillä taisi toista tuntia vierähtää matkassa. 

Kierroksen jälkeen oli aika lämmin, piipahdin tekojärvessä uimassa ja sitten suunnistimmekin Krouvin puolelle. 
Hannele otti kokiksen, niin kuin aina, mutta minä päätin uskaltaa maistaa paikallista kuuluisaa sahtia. Edellinen kerta 
sahdin kanssa on tainnut olla serkun häissä 90-luvuilla ja silloin seuraava aamu oli ikimuistoinen. Tällä kertaa sahtia 
menikin kuitenkin vain yksi tuoppi ja olipa se pehmeää ja hyvää. Ei tullut mitään jälkiseuraamuksia. 

Pikkuhiljaa alkoikin olla aika päivälliselle, sekin maistui kyllä erinomaiselle. Päivällisen jälkeen lavalle ilmestyi 
trubaduuri ja alkoihan osalle porukkaa myös tanssijalka syyhytä. 

 

 

Sitten olikin aika julistaa luontopolun tietokilpailun voittajat. Ensimmäinen sija oli selvä mutta toisen sijaan oli 
päässyt kaksi lappua samoilla pisteillä. Meidän lappu oli niistä toinen. Asia järjestyi ylimääräisellä kysymyksellä ja 
kävipä siinä meille tuuri, kun kysymys koski ilmailun historiaa. Olen itse kyseisen asian kävelevä tietopankki ja 
vastaus oli selvä ja oikeakin. Saimme siis toisen palkinnon tällä kertaa. Vaikkakin kyseessä tietenkin on täysin 
leikkimielinen kisa, niin lapsellisesti tuosta ilostuu silti. 



 

 

Istuskelimme ravintolan tiloissa jonkin aikaa ja sitten siirrymmekin pikkuhiljaa Hymeriin ja iltatoimiin. 

 

Sunnuntai 13.6.21 

Aamulla taas kerran syötiin tukeva aamupala ja heti sen perään alkoikin arpajaisten palkintojen jako. Levitimme 
toivorikkaana kaikki kymmenen lappua pöydälle ja jäimme odottelemaan huutoja voittonumeroista. 

Palkintoja oli todella runsaasti ja en ole koskaan nähnyt niin hyvin organisoitua arvontaa, palkinnot jaettiin pöytiin 
usean henkilön toimesta, jos kaikki olisivat hakeneet palkinnot itse, arpoisimme varmaan vieläkin palkintoja. 

 



 

Numeroita meni vasemmalta ja oikealta puolelta ohi ja viimein tärppäsi, saimme yhden palkinnon ja taas oli mieli 
iloinen. 

 

 

Pääpalkinto Safari Chef 2-grilli meni naapuripöytään ja olihan ilme sielläkin mairea. 



 

 

Arpajaisten jälkeen oli vuorossa yhdistyksen kokous. Valitettavasti meillä oli muita suunnitelmia ja emme voineet 
jäädä siihen, vaan poistuimme treffeiltä. 

Yhteenvetona tapahtumasta voimme todeta, että viihdyimme hyvin ja tuntui että meidät otettiin porukkaan 
mukaan. Tulemme varmasti toistekin. Kiitokset kaikille järjestelyistä. 

Tapahtumassa oli 56 autoa ja 109 henkilöä, se on iso määrä Hymeristejä.  

 


