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Tällä kertaa saimmekin Hymer Club Finland; in porukalla kokoontua hieman erilaiseen 
tapaamiseen. 

 

Olimme näet saaneet kutsun saapua Hymer 
Centeriin,  Hymer autojen maahantuonnin 30 
vuotis juhlaan. 

 

 

 

 

 

Meitä oli saapunut paikalle 
noin 50 autokuntaa 
juhlistamaan tilaisuutta 
 
 

 

 

 

 

Hymer Center Koskelossa 
Espoossa oli muuttunut 
juhlapaikaksi, paikalle oli muun 
muassa pystytetty juhlateltta, siihen  
Riston keittiö oli loihtinut 
juhlatunnelman, kukin sekä 
koristein.  

 

 

 



 

 

Kello 14.00 Isäntäväki otti vieraat vastaan 
kätellen jokaisen, toivottaen tervetulleeksi, 
jonka jälkeen käytiin pöytiin tietenkin 
kuohujuoman kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

HCF:n Puheenjohtaja Atte 
Kainulainen luovutti Hymer 
Centerin Toimitusjohtaja Antti 
Kekäläiselle Hymer Club 
Finlandin standaarin.  

 

 

 

 

 

 

Maljat kohotettiin onnitellen koko 
henkilökuntaa  

Avajaispuheen piti toimitusjohtaja 
Antti Kekäläinen                                                       

 Hän kertoi mielenkiintoista 
historiatietoa Hymer autojen 
maahantuonnin alkuvaiheista. 
Siinä selvisi kuinka Hannu 
Kekäläinen päätyi Hymerin 
maahantuojaksi, sekä perusti firman 
jonka nimi oli aluksi TOURING 
CARS.    



 

Puheessaan Atte Kainulainen kiitteli 
HCF:n puolesta niin Hymer Centerin 
perustajaa kuin myös Anttia. 

Tässä vaiheessa olikin yllätys, niin 
varmaan isännille kuin myös usealle 
juhlavieraalle, HCF oli nimittäin päättänyt 
että Hannu Kekäläinen kutsutaan Hymer 
Club Finlandin kunniajäseneksi. 

 

 

 

 

 

 

Hannulle 
luovutettiin kunniajäsenkirja 
jonka numero on 3. Hannu 
otti kunniakirjan kiittäen 
vastaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tämän 
 jälkeen puhevuorossa oli Touring Carsin 
perustaja itse eli Hannu Kekäläinen, hän kiitteli  
hymeristejä luottamuksesta . Tässä yhteydessä 
hän valaisi vielä alkuaikoja jolloin hän aloitti 
toiminnan. 
 
 
 
 
 
 



Kiitosten jälkeen saimme vielä kuulla terveiset SFC,ltä,  jotka meille lausui SFC.n 
pitkäaikainen vaikuttaja, kerhon hyväksi paljon tehnyt  Anssi Siukosaari. Hän on ollut 
mukana alkuajoista asti, jäsennumero on  79 .  Siukosaari on m.m kirjoitellut aktiivisesti 
Caravan lehteen sarjaa Oi niitä aikoja. 

 

 

Puheitten jälkeen saimmekin 
nauttia pöydän antimista jotka 
Riston keittiö tarjoili todella 
sujuvasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruoka maistui varmasti 
kaikille, hyvässä seurassa 
rupattelun lomassa.  

 

 

 

 

 

 

Ruokailun jälkeen halukkaille oli 
luvassa saunominen, jonka Salvos 
Oy oli luovuttanut käyttöön. Kiitos 
siitä heille, eikä tietenkään sovi 
unohtaa että sauna, siis puilla 
lämmitettävä ei lämpene ilman 
lämmittäjää.   

 



Lämmityksestä oli huolehtinut 
Matti Mäkinen, siitä hänelle 
suuret ja ”löylyisen” lämpimät 
kiitokset. Sauna oli todella ihana 
niin löylyn kuin myös puitteiltaan.  

 Saunominen oli kuin missä 
hyvänsä maaseudulla,  vaikka 
olimme Espoon kaupungissa, 
kehä 3;sen  

varrella. Saunomisen jälkeen 
olikin vuorossa tanssit, jonka 
tahdit loihti jo ainakin HCF:n 
väelle tuttu 

TONIKA DUO, kiitos hyvästä laulusta ja musiikista. 

Tanssilattialla oli välillä jopa hieman tungosta mutta hyvin sovittiin,  välillä pistäydyttiin 
ulkona teltassa iltapalalla. Tarjolla oli maukasta salaattia sekä makkaraa, patongin kera.  

Ilta sujui jälleen liian nopeasti , niin kuin on todettu aiemminkin, että hyvät juhlat yleensäkin 
loppuvat kesken. Illanhämyssä jokainen  meistä kuitenkin iloisin mielin kulki niin sanottuun 
kakkoskotiin , eli Hymeriin yöunille.  

  

  

  Kiitoksin Hymer Club Finland 

 Teksti ja kuvat Arno Wächter 

  

  

  

  

 


