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Tänä vuonna kokoonnuimme viettämään kesäpäivää Hämeenlinnan Rauhamäkeen.  

Päivä alkoi aurinkoisena ja kesäisenä. Osallistujamääräksi oli ilmoittautunut  

32 aikuista, viisi lasta ja yksi vauva       

 

Kesäpäivän tapaamispaikkamme oli vanha kolmikerroksinen huvila  

Vanajaveden rannalla, jonka pihasta löytyi grillikatos ja pihasauna. Paikka oli kunnostettu 

viimeisen päälle poliisien kesänviettopaikaksi. Yöpymiseen oli saatavilla viisi kahden hengen 

huonetta ja yksi yhden hengen huone. Irene sai vuokrattua paikan työsuhteensa kautta. 

Saunarannan kanavassa oli myös hyvä uida, paitsi pienille lapsille sitä ei suositeltu. Nuoret kyllä 

käyttivät tilaisuutta hyväkseen. Alapihaa hyödynnettiin myös jalkapalloiluun (vaikka muutaman 

kerran pallon sai onkia vedestä      ). 

 

Yhteiskokoontuminen oli sovittu kello 12.00, jolloin saapui myös kokki Risto Kaisla autollaan. 

Iloinen puheensorina kuului joka puolelta ja sekä sisällä että ulkona oli mukavat oleskelutilat.  

Ensimmäisenä ruokailtiin yhdessä. Saimme nauttia Riston pyttipannusta, runsaista salaateista ja 

tuoreesta patongista. Lisäksi tarjolla oli Mehua.  

 

Ruokailun jälkeen paikalle saapui poliisikoiraohjaaja Kalle Korhonen poliisikoira Virinsä kanssa. 

Ennen Virin saapumista, piilotimme Kallen pyynnöstä pipetillä muutaman tipan palonestettä 

alapihalle haluamaamme paikkaan ja jännityksellä seurasimme, kuinka kauan Virillä kestää 

haistaa nuo muutamat tipat. Viri antoi kuitenkin näytteen taidoistaan heti tavattuamme, sillä heti 

autosta noustuaan hän veti kovaa vauhtia parkkipaikalta alamäkeä Rauhamäen alapihalle, johon 

olimme kokoontuneet. Viri ei kiinnittänyt meihin aluksi huomiota ollenkaan, vaan hän meni 

suoraan oikean puun luo, jonka juureen pudotimme tipat ja antoi merkin löydöstään omistajalleen. 

Hienoa Viri!       

Tämän jälkeen ohjaaja Kalle kertoi, mitä kaikkea sisältyy koiran koulutukseen ja ohjaukseen. Viri 

makoili rauhallisena hänen lähettyvillään. Keskustelua ja kysymyksiä syntyi paljon! 

Poliisi kertoi koiran arvoksi noin 40.000 euroa. Tilaisuus kesti noin reilun tunnin. Sukuseura antoi 

Kallelle muistoksi Hinkka-vaakunamukin ja kynän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kallen ja Virin esityksen jälkeen pääsimme herkuttelemaan Riston paistamia lettuja ja kyllä ne 

maistuivatkin kahvin kera. Kalle jäi myös letulle, mutta sai sitten pian jo uuden tehtävän hänelle ja 

Virille. 

Koko päivän ajan sekä pihalla että sisällä keskustelu oli ihanan vilkasta. Oli mukava päästä 

tutustumaan myös uusiin jäseniin muun muassa Ristoon, Henrikkiin ja Annaan.  

Ystävyyssuhteitakin syntyi, kun esimerkiksi pienet alle nelivuotiaat tytöt Sofia ja Alisa löysivät 

toisistaan hyvät ystävät.       

Nuorin osallistuja oli kolmen kuukauden ikäinen ja vanhin yli 80-vuotias.  Vielä kesäpäivässä 

vatsassa mukana ollut osallistujakin syntyi jo 22.9.2021. 

Keskustelun lomassa pystyi tehdä myös ostoksia, sillä sisällä salissa oli Hinkan sukuseura ry:n 

vaakunalla varustettuja sukutuotteita myytävänä. Kauppojakin syntyi ja esimerkiksi sukukirjasta 

”Suutarin jalanjäljillä” saatiin tilauksia kuusi kappaletta. 

Kesäpäivä oli oikein onnistunut ja hintakin koko tapahtumalle oli sopiva. (15e/aikuinen). Kiitos 

kaikille osallistujille!       

 

Seuraava tapaaminen on vuosikokouksessa. 

 

SUKUSEURAN HUVITOIMIKUNTA 

 

 


