Kertomus Hinkka-sukuseuran kesäpäivästä 8.8.2015 Särkänniemessä
Mitä on kesä ilman Särkänniemeä ...no ei mitään. Niin mukavaa oli käydä
huvipuistossa. Ja niin monipuolisessa huvipuistossa kuin Särkänniemi oli varsin
mukavaa. Se hurmasi ainakin meidän perheen monipuolisuudellaan. Ja eihän kaikissa
paikoissa tai laitteissa ehditty käydäkään, joten näkemistä ainakin meidän perheelle
jäi ensi kesäänkin. ”Koska tullaan uudestaan, joko ensi viikonloppuna?”, oli meidän
seitsenvuotiaan Onnin kysymys autossa kotiin päin palatessa. Joten pikkuväki tykkäsi
kovasti ja näytti kivaa olevan porukan aikuisillakin.
Kokoonnuimme klo. 12 Näsinneulan portilla ja autopaikankin alueelta sai suht´
kivuttomasti, koska olimme niinkin ”aikaisin” liikenteessä. Ahkerimmat ehtivät
kiertää laitteissakin ennen klo. 12 tapaamista. Väkeä alueella oli aika tavalla, koska
oli viimeinen viikonloppu ennen koulujen alkua. Ja vielä sekin vaikutti asiaan, että
sää suosi meitä todella.
Näsinneulan Pilvi-kahviossa meitä odotti etukäteen tilatut valmiit sämpylät ja
kahvi/tee/mehu, jotka sukuseura tarjosi jäsenilleen. Lisäksi sukuseura tarjosi lipun
torniin (5e), jos huviranneketta ei aikonut lunastaa. Tämä on pieni etu sukuseuralta
jäsenmaksun maksaneille jäsenilleen. Ja näin kaikki paikalle saapuneet pääsivät
ihastelemaan mahtavia maisemia tornista käsin.
Sukulaisia tuli paikalle Tampereelta, Ylöjärveltä, Rajamäestä, Klaukkalasta,
Keravalta, Vantaalta sekä Helsingistä eli yhteensä 19 aikuista ja 13 lasta
(osanottajalista lopussa). Juomat ja sämpylät saatuamme, sekä niitä nauttiessamme,
toivotimme samalla sukuseuran ja huvitoimikunnan puolesta kaikki tervetulleiksi
Tampereelle. Jalolla ja Maijalla on hyviä kuvia Pilvi-ravintolan kokoontumisesta ja
muutoinkin huvipuistoalueelta liitettäväksi sukuseuran sivustolle.
Kahvihetken jälkeen itse kukin pienissä porukoissa lähdimme kiertelemään aluetta.
Koska delfinaario ja elokuvateatteri olivat lähimpänä ja esitykset alkoivat sopivasti
kahvin jälkeen, kävimme luonnollisesti niissä ensin. Delfinaariossa itsekin kävin
elämäni ensimmäisen kerran ja mahtava oli esitys. Samoin opettavainen
animaatioelokuva ”Puun tarina”, jossa jokaisella elollisella on jokin tarkoitus täällä
maan päällä. Monenlaisia laitteita oli tarjolla ja pienimmille myös Angry birds -puisto
kiipeilytelineineen ja ”kesyine” laitteineen. Koiramäki-puisto oli ollut myös
viehättävä paikka kahvioineen ja eläimineen.
Kiitos vielä kerran kaikille retkeen osallistuneille ja huvitoimikunta toivookin, että
esitätte toivomuksia seuraavasta retkikohteesta.
Hyvää syksyä kaikille,
Irene ja Jalo

Osanottajaluettelo:
Innamaa Marja, Riina ja Peppi
Ojala Kirsti ja Kauko
Kylliö Sisko
Talliniemi Maija ja Jalo
Kujamäki Oili, Kaisa ja Leevi
Hinkka Jukka, Tiina ja Teemu
Möttö Janna ja Ava
Talliniemi Pasi, Markus ja Mikael, Kokkinen Riina
Talliniemi Timo ja Jimi
Pääskysmäki Heli, Pertti, Jeppe ja Jepen ystävä
Nurmi Pertti, Irene, Paavo, Siiri ja Onni

Rajamäki 11.10.2015
Irene Nurmi

