
HYMER CLUB FINLAND RY

Vuosikokous Hartola Krouvin Camping 27.5 – 29.5.2022

Tapahtumaan osallistui 42 autokuntaa ja 80 henkilöä.

Uusien clubilaisten ajatuksia :

Liityimme Hymer Clubiin syksyllä 2021 ja melkein samaan aikaan vaihdoimme asuntoautomme vähän 
isompaan ja uudempaan malliin. En sellä Hymerillä ajoimme kuusi vuo a ja teimme sillä monia mukavia 
matkoja.

Perjantai-iltana saapuessamme oli meitä
vastaano amassa pitkät rivit erilaisia ja erikokoisia
Hymereitä. 
Jo se näkymä sai meidät tuntemaan itsemme
tervetulleiksi.

Meidät ohja in rantapaikalle ja pian saimme kolme
muuta Hymeriä viereemme. Näin kaikki rantapaikat
olivat menneet. Sää oli vähän viileän ja kolean
tuntuinen, onneksi olimme varautuneet pipoin ja
hanskoin. Asetu uamme paikoilleen lähdimme
terveh mään muita. Siinä iltakävelyllä tulivat vastaan
mm. en set naapurit, Taina ja Esko Kosunen. Olimme
naapureita, kun asuimme omako talossa Kuopion
eteläpuolella. Tainaa ja Eskoa esimme siellä
näkevämme, Eskohan se sai meidät innostumaan
lii ymään Clubiin.

Lauantaiaamu alkoi lipunnostolla ja sen jälkeen
nau mme runsaan aamiaisen ravintolassa. Clubin
puheenjohtaja A e Kainulainen avasi tapahtuman ja
toivo  kaikki lämpimäs  tervetulleiksi.

Lauantaipäivä kului ulkoillen luontopolulla, erilasia
ulkopelejä pelaten ja myyjäisissä. Os mme Hymer
Clubin nimellä varuste uja tuo eita mm. pyyhkeitä,
huppareita ja etys  lippikset. Sää oli vähän
lämmennyt ja aurinkokin näy äytyi. Hauskaa ja
rentoa meininkiä rii  koko päiväksi.

Lauantai-iltana klo 18.00 alkoi illallinen ja nau mme
sekä liha- ja kalaruokaa. Puheensorinaa ja naurua
kuului joka pöydästä, iloinen tunnelma täy
huoneen. Pian alkoi kuulua musiikkia kun 2-henkinen
orkesteri aloi  soiton. Eipä aikaakaan kun tanssila a
täy yi. Niin myös mekin innostu in valssiin



Souvarei en Sinisen huivin alkaessa soida. Sää näy  parhaat puolensa kävellessämme autolle nukkumaan, 
pilvet olivat kaikoneet kokonaan, ja kesäilta oli kauneimillaan.

Sunnuntaiaamuna nau mme vielä yhteisen aamiaisen.
Arpajaiset olivat seuraavana vuorossa ja niinpä
aloite in jänni äminen e ä kuka voi aa. Arpaonni
suosi kaksi kertaa, se sai hymyn huulille. Seuraavana
oli vuorossa vuosikokous jossa pääte in mm. e ä
puheenjohtajana jatkaa A e Kainulainen. Hänelle
anne in raikuvat aplodit. Kokouksen jälkeen oli
lipunlaskun aika ja ko inlähtöä ale in
valmistelemaan. Markiiseja rulla in paikoilleen,
penkkejä ja tuoleja kanne in tavara laan ja
sähköjohtoja irrotel in.

Kiitos ja vielä kerran kiitos!

Oli todella lämpimät ja mukavat Hymer Club-treffit. Järjestelijöille ja toiminnassa mukana olleille 
erityiskiitokset!

Tämä oli ensimmäinen Hymer Club- tapaaminen, mu a ei varmas  viimeinen.

Tapaamisiin, Jukka ja Anita.

 

Kuvat: Pen  Alatalo.


