
Rinta-Joupin Autoliike    Espoo    19 – 21.10.2018 

                                              Teksti Marianne Tauri           Kuvat Eero Oja 

Pari vuotta sitten olimme Tervajoella Rinta-Joupin vieraina ja tuolloin yli 30:n 

Hymerin saapuminen letkassa sai paikalliset hieraisemaan silmiään toisenkin kerran. 

Nyt emme tuota voineet järjestää, koska tulimme paikalle eri suunnista ja eri aikaan. 

Eikä sen markkina-arvokaan olisi ollut sama Espoossa. 

Jo tammikuussa alkoi tämän 

tapahtuman suunnittelu ja Heikki 

Parkkinen ehdotti 

Espoon toimipistettä 

tahtumapaikaksi. Arno Wächter oli 

sopinut Parkkisen kanssa 

yksityiskohdat ja me muut saimme 

vain tulla paikalle. KIITOS HEIKKI ja 

KIITOS ARNO! 

Perjantai-ilta kului ystäviä 

tervehtien ja kuulumisia vaihtaen. 

Me saimme hyviä vinkkejä  

tulevien kesälomakohteiden 

leirintäalueista. Ja tiedämme, 

keneltä voi kysyä lisätietoja. 

Makkaraa sai paistaa Arnon grillissä, jos nälkä yllätti. Se oli kaikinpuolin rentoa yhdessäoloa. 

 

 

Lauantaina aamupäivällä hallitus kokoontui 

ja muut selvittivät matkailu- ja 

henkilöautojen tarjontaa. Myös 

moottoripyörät kiinnostivat clubilaisia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeen sulkeuduttua alkoi  

clubilaisten ilta.  

 

 

 

 



 

 

Meille esiteltiin Espoon Hymermyyjät 

sekä huollon yrittäjäpariskunta.  

Ei kannata unohtaa tarjousta huollon 

sijaisautosta. Tuntui, että 

huoltopuolella tunnetaan 

hyvinkin Hymerien ”kipukohdat”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikille annettiin kiitokseksi 

pyyhkeitä…. (ja pefletit)  

sekä  Espoon toimipisteelle Clubin 

lippu ja vieraskirja, jonka upeat kannet 

olivat jälleen 

Risto Telkän laadukasta käsialaa. 

Taukojumppaa. Ruokailua olimmekin jo 

odottaneet. 

 

 

 

 

 

Salaatit olivat hyviä ja niitä oli runsas 

valikoima. Paisti oli erittäin 

maukasta ja sopivan kypsää.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nämä on makuasioita eli olen taatusti 

oikeassa. Ja jälkiruoka vei kielen 

mennessään. 

 

 

 

 

 

 

 

Sitä oli pakko hakea lisää… ja 

matkaevääksi pari ruisnappia 

siikatartarilla…. Nam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Up –koomikko Arimo 

Mustonen saapui viihdyttämään 

meitä fantastisella ohjelmalla. 

Sai kaveri koko porukan nauramaan 

ja kaiken huomion siirrettyä 

itseensä. 

 

 

 

 



 

Shiba Inu –rotua edustava Möykky-koira tuli 

myös tutustumaan hymeristeihin ja etsimään 

itselleen mahdollista tulevaa 

emäntää/isäntää. Alkunsa Möykky oli saanut 

Viitasaarella 

clubin teatterireissulla. Eli kyseessä on 

melkein valmis reissukoira, tosin ylisuloinen ja 

nii-in 

rauhallinen. Tuskin tuossa iässä vielä osaa niin 

hyvin filmata. 

Sunnuntaina aamusta alkaen porukka poistui paikalta. Saipa pojat vielä yhden auton markiisinkin 

korjattua ennen kotiinlähtöä. Homma tosin sai alkunsa jo lauantai-iltana, jolloin hoidettiin  

suunnittelupuoli (tai se taisi mennä osittain sunnuntain puolelle). 

Kiitos kaikille clubilaisille ihanasta viikonlopusta ja erityiskiitos kaikille uusille jäsenille: 

olitte todella rohkeita, kun uskalsitte lähteä mukaan! 

 

 

 


