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Kesäpäivät 2011 vietettiin 29.–31.7. Kalajoella. Tällä 
kertaa matka oli hieman pidempi, vaihteluksi aina-
kin eteläsuomalaisille. Niinpä moni yhdisti matkaan 
erilaisia tapahtumia kuten asuntomessut, kyläreissun 
tai taidenäyttelyn. 

Perillä Kalajoella sää suosi, ja ympäri Aurinkohiek-
kojen aluetta oli majoittunut kiitettävä määrä kerho-
laisia. Olipa osa myös naapuri-campingilläkin.

Ohjelmassa oli perinteiseen tapaan perjantaina 
makkaranpaistoa ja hauskaa yhdessäoloa suuren ”jäl-
leennäkemisen” tunnelmissa. On aina niin mukava 
tavata ystäviä pitkän tauon jälkeen. 

Iltahämärissä etsittiin tuttuja mökkien eteen park-
keerattujen autojen perusteella. 

Lauantaina rompetorilla tavara vaihtoi omistajaa, 
kun myynnissä oli mukavasti relluosia.Iloksi meille 
naisille oli siellä vähän muutakin ostettavaa. 

Lauantain joukkuekilpailussa oli hauskoja osateh-
täviä. Tunnistettiin jätesäkkeihin piilotettuja varaosia, 
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ja vaikka tunnustelijoiden ja tuomariston mielipiteet 
eivät aina ihan täydellisesti kohdanneetkaan, oli 
kaikilla mukavaa (tai ehkä juuri siksi). Frisbee-heitto 
pölykapseleilla ja hiekkahiihto olivat huippuhauskoja 
osakilpailuja, tyylejä oli juuri niin monta kuin oli osal-
listujiakin. Doupinki vaan ei tainnut kaikilla osua ihan 
kohdalleen. Eikä havuja ”ladulle” löytynyt ihan hel-
posti. Voiton veivät melkein kotikenttäedun oman-
neet pohjoissuomalaiset, toiseksi tulivat keskisuoma-
laiset vahvistettuna yhdellä ex-keskisuomalaisella ja 
kolmannen sijan sai Pirkanmaan joukkue, paitsi taisi 
siinäkin jotain hämäläistä vahvistusta olla. 

Tietokilpailun ykkönen oli jälleen kerran kesto-
voittajamme Moision Juha. Mistähän saataisiin tälle 
tietäjällemme vastusta! Ei vaiskaan; onnea Juha! Olet 
ansainnut voittosi.

Kauneimman pystin sai Kivijärven Markku ja R8 Gordini, kakkoseksi tuli Kätevän Jukka ja R8 ja kolmannen sijan vei Jukka Eskelinen ja A310.
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Illalla kävimme yhdessä syömässä maittavan ate-
rian läheisessä ravintolassa. Aterian jälkeen Jarmo ja 
Merja jakoivat päivän kilpailujen palkinnot.  

Auringonlasku dyyneillä oli uskomattoman upea. 
Kauniin auringonlaskun nauttimisen tunnelmaa lisäsi 
mukava porukka, joka kerääntyi sitä yhdessä katse-
lemaan. 

Sunnuntaina sitten olikin enää kesän 2011 kau-
neimman julistus. Kauneimman pystin sai Kivijärven 
Markku ja R8 Gordini, kakkoseksi tuli Kätevän Jukka 
ja R8 ja kolmannen sijan vei Jukka Eskelinen ja A310. 
Sinivalkoinen väri oli siis voittoisana. 

Järjestävä porukka oli tälläkin kertaa saanut aikaan 
mukavan viihtyisän viikonlopun yhdessä Renault-
ystävien ja -autojen kanssa. 

Tätäkin kesää on taas mukava muistella ja odottaa 
kesän 2012 tapaamista Keski-Suomessa. Eli tapaami-
siin!

Hannele
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