
TARINAA SAPPEEN KESÄTEATTERIRETKELTÄ  2017 
 
 
Vietimme Hymer-Clubilaisten kesken kesäteatteri viikonlopun Sappeella 28 - 30.7.2017. 
 
Paikalle kertyi 21 autokuntaa, 
joista muutama autokunta oli 
mennyt jo viikolla ns. 
tiedustelujoukkoina. Kalustoa 
olikin taas eri ikäistä ja kokoista ja 
Klubilaisia oli kokeneemmasta 
meihin noviiseihin.  Suurin osa 
kalustosta saapui perjantai iltana 
ja ohjeistus paikoille toimi 
oppikirjan mukaisesti ja 
tottuneesti. Hymeristeille olikin 
järjestetty paikat vierekkäin ja 
lähellä huoltorakennusta. 
  
Perjantai ilta olikin kaluston asettelua leirikuntoon, iltasaunaa sekä pientä iltapalaa ja 
jutustelua / turinarinkejä sekä yläalueella että alakodalla. Ja ainakin alakodalla juttua 
piisasi, kun sieltä valot sammutimme vasta puoli kahden aikoihin. 
 

 
 
 
Lauantai aamu alkoi vapaalla 
ohjelmalla. Oli marjastusta, 
sienestystä, aamulenkkeilyä, 
hallituksen kokousta sekä 
kalustoon tutustumista ja 
tietysti mittailua. On mitattu ja 
todettu, että osa uusista 
autoista on kapeampia. 
 
 
 
 
 

Iltapäivällä klo 13:00 kokoonnuttiin Hymer-aukiolle rinkiin ja meille piti esitelmät Hymer 
Groupin Vesa Riihinen, sekä uusi Hymer-edustaja; Best Caravanin Lasse Sorvari.  
Vesan jutuista selvisi, että Hymeriä myydään taas hyvin ja uusia malleja tulee koko ajan eli 
toimitusajatkin alkaa taas venyä. Suomen myyntiä tietysti haluttaisiin lisää, ei ehkä Norjan 
huippulukuihin ihan vielä päästä. Vesa sai myös Hymeristeiltä tiukkoja kysymyksiä liittyen 
niin uuteen, kuin käytettyyn kalustoon ja niiden eriasteisiin ongelmiin, vikoihin ja haasteista 
päälirakentajan / alustavalmistajien vastuista. 
  



Lassen tarinasta paistoi kova 
kauppamies ja nöyrä asenne 
heille uutta merkkiä kohtaan. 
Palveluina heillä on siis viidessä 
paikassa myyntiä, huoltoa, 
tarvikemyyntiä ja eriasteisia 
karavaanarin palveluita. 
Esimerkiksi  Hyvinkäällä on 
matkaparkki, ilmainen 
nettiyhteys, pesutilat autoille ja 
saunatilat karavaanareille. 
Lassella oli myös jo kova usko 
Hymerin myyntiin. Hän olikin 
tilannut  tehtaalta 28 uutta 
Hymer asuntoautoa ja 20 Hymer 
Eriba asuntovaunua eli kohta on 
esiteltävää kalustoa. 

 
Päivä jatkui vapaalla 
ohjelmalla ja illan suussa 
lähdettiin kuuntelemaan 
ja katselemaan 
kesäteatterieritystä; 
Räminää ja 
Räystäskouruja. Aiheena 
oli siis pienen taloyhtiön 
julkisivuremontti ja kuinka 
se toteutetaan pienellä 
budjetilla  omin voimin.  
 
 



 
Näyttelijöinä oli mm. 
Irina Vartia, Mika 
Tepsa, Manu 
Havisalmi sekä Lotta 
Ansakorpi.  Osa 
heistä onkin TV-
sarjoista tuttuja 
näyttelijöitä. Esitys oli 
kerrassaan mainio ja 
naurunremakkaa irtosi 
jo alkuhetkistä alkaen. 
Näytöksessä oli 
mukana myös live-
bändi ja näyttelijöiltä 
irtosikin upeita Suomi-
klassikko lauluja aina sopiviin väleihin. Väliajalla pikkukahvit ja pientä purtavaa. Toinen 
puolisko eteni ehkä liiankin nopeasti, kun tuntui että, olisihan tuota kuunnellut ja katsellut 
pitempäänkin.    
Loppuilta menikin taas juttuja veistellen sekä yläalueella, että alakodalla ja nukkumaan 
vähän pimeän laskeuduttua alueelle. 
 
Sunnuntai olikin lähtöhalien aikaa ja kertaamista tulevista tapahtumista.  Osa porukkaa 
valmistautuu jo Venäjän retkelle ja loput odottavat tulevia yhteisiä tapaamisia. 
Meidän puolesta iso kiitos ensimmäisestä Hymer-tapaamisesta; hauskaa oli ja pikkuhiljaa 
tässä tutustutaan.   
 
Hyviä ja turvallisia retkiä kaikille teille, terveisin;   
Jussi ja Marjo ja koiruudet; Sara ja Kerttu 
 
Kuvat : Marianne Tauri 

 


