
Hymer Clubin pikkujoulut 2021 

 

Clubin pikkujoulut vietettiin 19-21.11.2021  VuoriCaravan alueella Sastamalan Ellivuoressa. 

Varsinaiset juhlat olivat Hotelli Ellivuoressa. 

Ennakkoon oli ilmoittautuneita 46 autokuntaa. Juhlaan saapui 42, lisäksi yksi pariskunta majoittui hotellin 
tiloihin. 

 

                              

 

Vastaanotto sateisesta säästä huolimatta tapahtui vanhalla rutiinilla. Osa leiriytyi lähelle juhlapaikkaa. 
VuoriCaravan aluevetäjä Hanna Toivio apulaisineen tarjoili kaikille glögiä ja pipareita. Perjantai-ilta kului 
saunoen, grillaten ja tuttujen kanssa kuulumisia vaihtaen. Taisi osa käydä tanssahtelemassa Ellivuoren 
ravintolassa Saija Tuupasen orkesterin tahdissa. 

 

                                                     

 

Lauantaiaamuna hieman pakkasen puolella olevassa säässä suunnistettiin lipun nostoon hotellin edustalle. 
Puheenjohtaja Atte Kainulainen toivotti kaikki tervetulleiksi pikkujoulujuhlaan, samalla kertoen päivän 
tulevista tapahtumista. Myös leirialueen vetäjä Hanna Toivio toivotti tervetulleeksi ja oli iloinen siitä, kun 
peräkkäisinä vuosina vietämme juhliamme täällä Ellivuoressa. 

Runsaan aamupalan jälkeen seurasi Sastamalan matkailuasianaisen Theresa Herrero Vidfeltin esitelmä 
alueen monista matkailukohteista. Mielenkiinnolla kuuntelimme esitelmää. 



Tämän jälkeen oli Hymer Center Oy:stä  Mikko Tamminen piti esitelmän kaasulaitteista. Hän antoi vinkkejä 
niiden käytöstä ja opasti häiriötilanteista selviytymään. Monet kysymykset läpikäytiin omakohtaisten 
kokemuksien kautta. Varmasti moni kysyjä sai tyydyttävän vastauksen. 

                   

Ohjelman vielä ollessa käynnissä, ahkerat naiset olivat laittaneet myyntipöydät myyntikuntoon. Tarjolla oli 
niin clubin  tuotteita kuin myös käden taidonnäytteitä. Myynti kävi vilkkaana pöytien ympärillä. Kiitos 
myyjille ja ostajille. 

 

Päivä olikin jo edennyt siihen vaiheeseen, että sauna odotti. Ensin naiset ja sitten miehet ottivat 
loppulämmöt. 

 

Juhlavaatteet päälle ja kohti ravintolaa. Pöytäseurueet valikoituivat tuttujen keskuudesta. Puheenjohtaja 
piti juhlapuheen, lopuksi kyseli moniko on ensimmäistä kertaa clubin tilaisuudessa mukana. Kaksi 
pariskuntaa ilmoitti olevansa ensikertalaisia. Malja nostettiin ja  Heidät toivotettiin tervetulleiksi. 

Maittavan aterian jälkeen seurasi tietokilpailu. Tietokilpailun järjesti Maikki (Marjut Hellgren-Immonen) 
edellisvuoden voittajien jäätyä clubista pois. Kysymykset olivat melko hankalia, hyvästä muistista olisi ollut 
apua. Vastauksia täytettäessä ”Hymer Club Sekuritas” vahti, ettei tehdä vilppiä kännykästä tietoa 
hakemalla. Vahdeista huolimatta jokunen yritti hakea kännykällä apua. Kiinnijääneiltä otettiin kännykät pois 
vartijoiden toimesta. Puhelimet tuhottiin vasaralla säpäleiksi. 

Vastauksien tarkastamisen ajan soitti Tonika Duo laulusolisti Tarun laulaessa joululauluja. 

                

Tietokilpailun voittivat Kati ja Olli Vilen ja saivat palkinnoksi Clubin ”Hymer-auton” vuodeksi käyttöönsä. 
Ensivuonna he saavat järjestää ko. kilpailun. Onnea voittajille. 

Ajanpuutteen vuoksi ei paljon muita leikkejä ehditty järjestää. 

Laulettiin joulupukin kutsulaulu ja tälläkin kertaa se toimi. Pukki saapui ja kertoi olevansa myöhässä jo 
seuraavastakin paikasta. Pukilla oli nyt erityislahja paikalla olleelle henkilölle. Kosusen Esko sai uudet 



”suuuuret” saunatossut. Tämän jälkeen pukki perinteellisin menoin töyssytti polvellaan naiset ja antoi 
lahjan. Tämän jälkeen miehet kävivät pokkaamassa pukin lahjan. 

               

                                           

Iltaa jatkettiin Tonika Duon tahdissa tanssien. Kaikki hauskuus loppuu aikanaan niin myös nämäkin juhlat, ja 
oli aika siirtyä majapaikkaan. 

Sunnuntaiaamuna heräsimme ”Onko ihanampaa aamua kuin tää” laulun soidessa.  

Puolenpäivän aikaan oli lipunlaskun vuoro. Puheenjohtaja kiitti mukana olosta,  toivotti hyvää kotimatkaa ja 
joulun odotusta. 

 

Teksti ja kuvat Pentti Alatalo 


