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SF – Caravan Matkailuautoilijat ry perinteinen 

kesäkauden avaus 

Kevät keikkuen tulevi, näinhän tuttu sanonta kertoo. Samalla 

lailla on ollut kiikun kaakun omassa mielessäni tämänkin kevään 

Vapputreffit, onnistuuko korona ne vielä nujertamaan mutta 

onneksi niin ei käynyt, oli meinaan hyvät treffit. 

Lähdimme siis hyvissä ajoin jo torstaina Seinäjoelta kohti 

Tuuria, oli lyhyt matka koska olimme vielä Turun messuilta tulossa! Turku-Tampere-Seinäjoki-

Tuuri, ehkä sitten kotiinpäin Lohjalle tai sitten ei & Kevätloma. 

Onnelaan leiriytyminen onnistui sujuvasti annettujen ohjeiden mukaan, vastaanotto oli 

ystävällinen. Hymer Clubilaisille oli varattu oma alue läheltä uutta huoltorakennusta ja olikin hyvä 

paikka. Iso kiitos asian hoitaneelle. Meitä ennakkoon ilmoittautuneita clubilaisia oli 16 autokuntaa 

mutta huomasin myös muilla alueilla Hymereitä parkeissa 

Yhteensä treffeillä oli hulppeat 316 autokuntaa, joka on kuulemma MA:n toiseksi suurin treffeille 

osallistuneiden määrä. Treffiohjelma oli selkeä ja oli kiva huomata, miten hyvin lapsille oli erilaisia 

aktiviteettejä.      

Oli myös leikkimielinen MATCH SHOW / SF-Caravan Koirakerhon järjestämänä. Voiton vei 

Clubilaisillekin tuttu Nalle-koira, selvennykseksi ei meidän Nalle, joka ei halunnut osallistua, vuh. 

Onnea paljon voittaja Nallelle ja omistajille.  

Aikuisia ei myöskään ollut unohdettu, oli karaokea, 

bingoa, matkailuajoneuvojen näyttely / Jyväs-Caravan 

sekä tansseja hyvin ilmastoidussa teltassa! Säästä sen 

verran että oli kova ja kolea tuuli mutta muuten 

aurinkoista. Perjantai-iltana telttatansseissa oli Velleri 

tanssittamassa. Tanssimaan olisi päässyt myös 

Onnenkivi ravintolaan, siellä esiintyi perjantaina Juha-

Matti ja lauantaina Eija Kantola. Näihin tansseihin liput 

oli 10€ per ilta.    
   Nalle ja Eero Oja 

Kisasimme mm. miten ruoskan sivalluksella                                                      

olutpurkki kaatuu maitotonkan päältä.                                                                             

Atte Kainulainen onnistui hyvin       



Lisäksi caramba kisailua rohkeille sekä matkailuauton 

vetokilpailu jossa Hymer clubin joukkue oli 5.  

Pientä korvausta vastaan myös autojen sammuttimien 

tarkistus paikan päällä jne. Kyläkaupan ilmainen 

kesäjuna kuljetti Onnelasta kauppakeskukseen ja 

takaisin, mikä oli hyvä juttu, ei tarvinnut ostoksia 

välttämättä kantaa koko matkaa. 

Hymerjoukkue: Jaronen Keijo, Mäkinen Matti, Punkka Soili,                                                                                                     

Kulmala Markku, Immonen Heikki ja Jaronen Merja 

Ravitsemuspuoli oli myös huomioitu, huoltorakennuksen läheisyydessä oli kahvila mistä sai 

erilaisia juomia kuten kahvia ja suolaista purtavaa myös. Hyvin maistui makkaraperunat. Tietysti 

kauppakeskuksen monet eri ravintolat palvelivat myös. 

Saunat lämpeni lähes koko päivän / päivät ja uimaankin olisi päässyt, jäi tällä kertaa väliin, siis se 

uinti meiltä molemmilta. Kyllä siellä joku rohkea talviturkin jo heittikin. 

Arpojen myyjät liikkuivat ahkerasti alueella ja pääpalkinto oli pizzauuni, onnea voittajalle. Minäkin 

voitin kahvipaketin ja karkkipussin. 

Vappuaaton Vappukulkue oli mukaansa tempaava ja erilaisia Cowboy / Country teemalla 

pukeutuneita oli mukava määrä. Iloista meininkiä! Kulkueen jälkeen tanssit teltassa, orkesteri The 

Patents. Vauhdikasta musiikkia ja hyvin soitettuna. Tuli tanssittuakin jonkin verran, kiitos 

kavaljeerille. 

Sunnuntaina, siis Vappupäivänä aurinko jo hellikin meitä eikä tuuli ollut enää niin kovaa. 

Ohjelmassa turpakäräjät ja arpajaiset ja sitten pikkuhiljaa kohti uusia seikkailuja. 

 Alueena Onnela on noinkin isolle joukolle oikein mukava treffipaikka, on tilaa ja sähköistettyjä 

paikkoja varmaan jo n. 800. Koiran kanssa on myös hyvät lenkkimaastot sekä koirapuisto. Ehkä 

esim. kemssan tyhjennyspaikkoja olisi voinut olla useampi paikka auki kuin yksi, varsinkin 

lähtöpäivänä oli siellä ruuhkaa, mutta kaikesta selvittiin. 

   Lämpimät ja sydämelliset kiitokset treffien 

järjestäjille ja vielä enemmän kiitoksia ihanalle 

Hymerporukalle, jonka kanssa aika ei tule koskaan 

pitkäksi ja yhteisöllisyys on omaa luokkaansa. Olette 

ihania…….Terveisiä teille kaikille Hymer clubin 

jäsenille ja tapaamisiin !  

Näin kirjoitteli Soili ja Veijo Punkka & Nallelta 

koiraosuudet ! 

     Kuvat Anne Mäkinen ja Eero Oja 


