
Heips kaikille Hymeriläisille ja tarinaa Häkärinteen reissusta 18.3.-20.3 2022

Paikalla oli 23 autokuntaa ja 45 Jäsenistön edustajaa.

Olen etyn tyyppinen tarinan kertoja, joka yleensä lähden kertomaan kaikesta, vaikka ne ei aina kuulu 
asiaan. En tee poikkeusta nytkään.
Kyllä meidän pariskunnalla oli tämä kevään varsinainen aloitus, vaikkakin harjoitel in jo aikaisemmin 
viikonlopun vie oa meille uudella MB:n hymerin ”Trumpilla”. Lievinä murheina oli hävinnyt TV:n 
virtajohto, hiihtoliiton kesärenkaat, vaikkakin nokialaiset nastat oli nyt alla ja ikkunoiden 
lämpöpei eet. Onneksi kaikkiin löytyi ratkaisut uushankinnalla. Mistä tuo Hankasalmi olikin tu u, 
siellähän oli äi ni siirtolaisena hanki u ko paikka, jossa aikanaan lapsena käy in. Nyt en enää osannut
edes arvioida sitä paikkaa, kun et ja rakentaminen on poistanut kaikki maamerkit. Muistoissa on vain 
tuhoutunut saastejärvi.

Automme oli jo perjantaina aamulla rivarimme ovella ja lämmöt päällä. Sil  meillä oli vielä perjantaina 
normaali työpäivä 16.00 as . Mut etätöiden ohessa automme oli paka u jo valmiina lähtöön, et 
ennakoivas  aavistelin meidän olevan Hankasalmella vasta n. klo 20.00. 
Matkamme sujui hyvin ja pissapoikakin sain toimia useas  koko matkan ajan. Mut iltaoluet jäi 
hankkima a, joten ei kun Jari-Pekkaan. Sieltä tulikin vain kuiva leipä, jonka söimme murusina si en 
koko vkl aikana.
Mut pelastus tulikin ABC-juuri ennen Jyskyn mutkaa, jossa saimme virvokkeet ja lisäleivät ostetuksi.
Virolaisi ain sano una, ullatus, por lla olimmekin tasan klo 20.00. 

Tietys  Anne au oi meidän koodilla sisään ja 
hienos  oppaat olivat paikalla odo amassa meitä, ohjaten
parkkipaikalle  ja jopa sähkövirran luokse. Tämä on sitä 
kerhotoimintaa parhaiten, kun pimeässä tullaan vieraalle 
maalle. Kerhon liput o kin hienos  jo ennakoivas  
vastaan, joten tul in ns. ko a omien joukkoon. 
Ihana alku.
Perjantain ilta tai jopa yökin olikin helppoa, koska 
esivalmistelut oli tehty ajoissa, niin veden kuin muidenkin 
asumisen suhteen. Pakko kuitata, et saarekesänkykin oli 
peda u valmiiksi mami toimesta.

Aamulla olikin yhteinen lipunnosto, vaikkakin lyhyiseen tankoon, mut sekin juhlis  vkl: n aloitusta ja 
sen jälkeen koh  aamiaista, mikä olikin hotellin tasoinen. Ei jäänyt nälkä.

     



Lauantain päiväohjelma jatkui taasen osi ain omatoimises , mut kuitenkin ohjelmaan oli lisä y 
hienos  kerhon leikkimielisiä kisoja, jotka saivat porukan nauramaan runsaalla joukolla. Ne järjeste in
liukkaalla väylällä mm. ”Kumitulppien” hei oa maitotonkkaan, pallonhei oa kkaiden väleihin ja 
lopuksi ”jääpallon kaukalokisailu” , minkä  voi ajaksi tulikin jäsenjoukkue. Mu a ovelaksi tuli 
myös kuulien määrän arvailu  rasioista. Se olikin ovela veto kesken päivän.

  

                 

Lauantain iltaan kohdistui taas yhteinen        
illanvie o, jossa herkutel in seisovasta 
juhla-ateriasta. Ilta jatkui kilpailulla 
mm. ”Nimibingolla”, joka meille oli uusi 
ju u.
Hauskaa todellakin, josta saimme nauraa
illan aikana.

Näin mekin mamin kassa pääsimme takaisin
asuntoautollemme, vaikka liukkau a ja 
haaste a oli ylämäen suhteen. Pakko 
myöntää, olikohan naapurin tarjoamat
virvokkeet olleet syynä. En usko.

Sunnuntain tulee aina ja ko in lähtö. Huomasin, et kaikki huoltaa autojaan ja tyhjentää varastojaan, 
näin mekin teimme. Turhaa niitä kantaa mukana, eikä kuluta pol oaine a turhaa. Puhallustes kin 
näy  nollaa, joten ei kun koneet tulille ja menoksi.
Ko matkamme Espooseen olikin aurinkoista ja jotenkin se lois  meille koko matkan, oisikohan siinä 
ollut vastaus meidän onnistuneelle kokoontumiselle ja myös sisäiselle retkelle.
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