
 
 

Hymer Club Finland 23-25.5.2014 
 
25-vuotisjuhla ja kevätkokous iloisessa Itä-Suomessa, Muuruvedellä! 
 
Loistava valinta juhlapaikaksi, Hymer Clubin perustamispaikkakunta, Muuruvesi. 
Aurinkoisena perjantaina saapui paikalle upeat 47 autokuntaa. Meidät 
ohjailtiin ammattitaidolla ja ajatuksella omille tonteillemme. 
Luonnon kauniit maisemat ja helteinen kevätsää helli osanottajia. 
 
 

 
 
Rantasauna lämpeni ”saunamajuri” Jorman hoidolla. Hyvät löylyt saunassa ja raikas 
järvivesi vilvoitukseksi, rohkeimmille saunojille. 
Illan tummetessa nautimme kodalla nyyttikestien herkkuja, kuulimme karaoke- 
taitajien musisointia .Leppoisa illanvietto ,leppoisessa seurassa. 
 



 
 
Auringon meitä hellien 
lauantaiaamulla, 
nostettiin Suomen- ja 
Hymer- 
liput salkoihin. 
 
Puheenjohtajamme Atte 
toivotti kaikki 
Hymerclubilaiset 
tervetulleiksi keväiseen 
juhlaviikonloppuun. 

 
Mielenkiintoisen, suorastaan innostavan, Savon Ammatti-ja Aikuisopiston 
esittelyn, kuulimme Opiston rehtorin Rauno Kettusen tervehdyksenä. Opisto 
on paikallaan työrajoitteisten ja kehitysvammaistenkin valmentamisessa, 
itsenäiseen, parempaan ja kiinnostavampaan elämään. 
Hymer-Tehtaan uutena Suomen edustajana esittäytyi Esa Lehto. 
  

 



 
 
Clubintuotteitten myynti kävi vilkkaana ja Soililla oli pöydän ympärillä ajoittain jopa 
tungosta. Hyvä näin. 
Laadukkaat, kaikille tarpeelliset, tuotteet pääsevät mukaamme mainioiksi mainoksiksi 
maailmalle. 
Keskipäivän helteessä jaksoimme runsaalla joukolla osallistua Aten operoimaan 
Mölkkykisaan. Tasaisessa, kestävyyttä ja keskittymistä vaativassa kisassa, 
allekirjoittaneen Leilan, on voittajana helppo hymyillä. kiitokset hyvästä vastustuksesta 
ystävät. 
 

 
 
 
Venäjän retkipalaverissa Atte sai toivotun 10 autokunnan vahvistuksen matkalle 
osallistumisesta. 8 päivän turneelta Venäjän puolelta palaamme Sotajoen nuotiotulille 
lauantaiksi 6.9. 
Järvessä uiden ja saunan löylyistä nauttien, valmistauduimme 25-juhlailtaan. 
 
 
 



 
Kutsuvieraina Juhlaan saapuivat Hymer Clubin perustajista Leena Konttinen ja Kari 
Räsänen, Kaija Kekäläinen, ikäväksemme ilman Hannua ja Antti Kekäläinen yllätti 
meidät, seurassaan kihlattunsa Sanna.   

 
 
 
Entiset Hymer Clubin puheenjohtajat Risto Noppanen, Sirkka-Liisansa kanssa ja Pentti 
Alatalo Leansa kanssa onnittelivat jokaista clubilaista omalla keväisellä kukkakimpulla . 
 
Alkumaljan ja maittavan juhla-aterian jälkeen tunnustuksen pyyteettömästä ja 
pitkäaikaisesta työstä clubin hyväksi ojensi puheenjohtaja Atte seuraaville clubilaisille. 
Kukkakimppu ja Standaari ojennettiin Soilille, kukkakimput Hannelelle ja Annelle. 
Hymerviirin sai Paavo Yrjänheikki ja vaimo Airi kukitettiin. 
Kalevi Luomalle luovutettiin juhlavuoden mobilistipalkinto, paikalla olleen vanhimman 
Hymerin omistajana. 
Hymer viirin sai myös Antti Kekäläinen. 
 
 



 
Juhla-illan ohjelman oli hallitus suunnitellut ammattitaidolla ja toteutus viihdytti 
juhlakansaa suurenmoisesti.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Nautimme juhla DVD:n esittelystä, 25-vuotis juhlanäytelmästä ja musiikillisesta 
tietovisasta. 
Valittu juhlapaikka oli loistava kokonaisuus, oli tilaa illan juhlaan sekä päiviemme 
toimille. 
Laaja lattia tanssahdella Tonika Duo, Kalevin ja Tarun tahdittamana. Saimme kuulla 
myös yllätys-solistin Markku Kulmalan ja Tarun dueton. 
 
Sunnuntaina Bo Wickström,  kokouksen puheenjohtajana ja Soili Punkka sihteerinä.   



 
 
Hallitus jatkaa vain pienin muutoksin seuraavan vuoden. Anne Kulmalan jäädessä pois, 
tilalle valittiin varajäsenenä toiminut Tarja Ahola. Uudeksi varajäseneksi valittiin Hannu 
Jokinen. 
Uusi Hymer Clubin hallitus, puheenjohtajana Atte Kainulainen, jäseninä, Tarja Ahola, 
Soili Punkka, Hannu Jussila, Esko Kosunen, Matti Mäkinen, Hannele Sainio sekä 
varajäsenenä Hannu Jokinen. 
 
Kiitos Hallitus, Kiitos Hymerystävät 
Yhdessä toimien, teimme Hymer Clubin 25-vuotisjuhlaviikonlopusta unohtumattoman. 
 
kuvat Aarno 
teksti Leila 


