
 
 

Humoristiset Hymeristit juhlatuulella 30-vuotisgaalassa 

Hymer Club Finland ry 1989–2019, juhlat 25.-26.5.2019 

 

Yhdistys HCF on perustettu Muuruvedellä seitsemän autokunnan toimesta 

huhtikuussa 1989 ja on Suomen vanhin matkailuautoilun merkkikerho. 

Tammikuussa 2019 jäsenautokuntia oli 268 eli henkilömääränä yli 500 aktiivista 

karavaanaria. 

Olen kolmekymppinen -teemaa lähdettiin etsimään Kuopioon, jossa 71 autokuntaa 

järjestäytyi hotelli Iso-Valkeisen pihaan. Vastaanotossa oli iloisia aktiiveja, ja porttia 

koristivat hulmuavat uudet HCF-flagit sekä kaksi valkoisenkiiltävää, uutta Hymer 

BMC-malliston autoa.  

Tuttuja tavattiin ja heti alkoi vilkas puheensorina. Vaihdettiin menneen talvikauden 

matkakuulumiset, jaettiin kokemuksia teknisissä asioissa, ihasteltiin uusia malleja ja 

innovaatioita, hymähdeltiin vierasmerkeille ja jatkettiin ikuista leikkimielistä visailua 

alusta-asioista: Fiiatti vai Mersu. 

Vuosikokouksen aattoillan gaalaan osallistui lähes 200 juhlijaa. Juontajana toimi 

Vesa Kuutila. Puheenjohtaja Jukka Kulmala lausui tervehdyssanat. Hotellinjohtaja 

Mika Moisander esitteli Iso-Valkeisen palveluja. Hotelli on valmistunut 1972. 

Kuopion kaupungin tervehdyksen toi yritysasiamies Mika Raatikainen kertoen mm. 

Kuopio-Tahko-matkailupalveluiden uusista hankkeista. Onnittelupuheillaan 



osallistujia ilahduttivat myös Antti Ville Kekäläinen ja Hannu Kekäläinen (Hymer 

Center) ja Vallilan Takomon Teemu Punkka. 

Maljat kohotettiin, juhlapuheet kuunneltiin, illallista nautittiin, palkintoja jaettiin. 

Odotetun katsauksen yhdistyksen historiaan toi monivuotinen puheenjohtaja Atte 

Kainulainen. Atte täydensi sujuvaa esitystään yli 80 dialla ja sadoilla valokuvilla. 

Yleisö puhkesi naurunkiljahduksiin ja ajoittain nostalgiakyyneliin. Nuo muistot 

palkitsevat yhteisöllisyyden.  

Showtime sai kannat kattoon heti, kun Teatteri Eurooppa 4 aloitti musiikillisen 

sketsiviihdepläjäyksen jatkaen tanssimusiikilla. Teatteri viettää tänä vuonna 30-

vuotistaiteilijajuhlaa. 

 

 

Juhlasalin seinille oli ripustettu valokuvakollaasi jokaiselta vuodelta. Marjut 

(Maikki) Hellgren-Immonen oli taitavasti leikkaa-liimaa-tekstitä-metodilla koonnut 

näyttävät kuvataulut. 

 



Mikä klubitoiminnassa on parasta? 

 

Matkailuautoiluun liittyvän vertaistuen mahdollisuus, kokemusten vaihtaminen ja 

ideoiden jakaminen, Marja ja Uve Nordström Porvoosta perustelevat monivuotista 

jäsenyyttä:  

- Klubilaisilta olemme saaneet myös kiinnostuksen talvehtia Marokossa ja olemme 

löytäneet monia mielenkiintoisia suosituksia matkakohteista Euroopassa. 

Tapahtumat kokoavat jäsenistöä yhteen eri teemoilla. Klubin seuraava tapahtuma on 

teatteriviikonloppu Wanhat Wehkeet Karstulassa 5.-7.7.2019. Näytelmä on 

Suklaasydän. 

Vuosikokous valitsi hallituksen: Jukka Kulmala puheenjohtaja ja jäsenet: Esko 

Kosunen, Vesa Kuutila, Matti Raitia, Hannele Sainio, Pirjo Soini, Natalie Vaara, 

Arno Wächter. 

 

 

Historiikistä pomittuja pointeja 

- ensimmäinen Hymer-auto tuli Tampereen seudulle 1984 

- tavoitteellisen maahantuonnin aloitti Touring Cars Hannu Kekäläisen 

perustamana 1986 

- Hymer Club Finland perustettiin 1989 ja klubin logo julkaistiin 1990 

- Touring Camp Oy Hymer Center jatkoi maahantuontia 1996 Antti Ville 

Kekäläisen johdolla 

- Hymer Centerin asiakkaille perustettiin 1999 Golden Camp -retkikohde Kutturan 

Sotajoelle, jossa on myös kullanhuuhdontaan oikeuttava valtauslupakirja. Tämä 

mahdollisuus lisättiin HCF:n toimintasuunnitelmiin 2003 alkaen ja on 

osoittautunut suosituksi ruskaretkikohteeksi 

- Sotajoelle rakennettiin 2010 sauna PUAL-seinäelementeillä 

- maahantuonnin 30 v -juhlat 2016 Hymer Centerissä 

- klubin organisoimat opastetut Venäjä-matkat toteutuivat heinä-elokuussa 2014, 

2016, 2017 ja seuraavaa suunnitellaan vuodelle 2020 

- toiminnan vakiotapahtumia ovat pikkujoulut, talvipäivät, vuosikokoustreffit, 

kesäteatteri sekä muita tapahtumia maakunnallisesti ja valtakunnallisesti sekä 

osallistumiset F.I.C.C.-Eurooppaan vuosittain. 



 

Lipunlasku ja kohti kesän matkoja: vierivät kivet eivät sammaloidu! 

 

 

 

Teksti Jussi-Mikko Kesti, kuvat Arno Wächter 

 

 

 

 

Yhteistyöstä kiittäen 

Best Caravan, Erwin Hymer Group Suomi, Hotelli Iso-Valkeinen, Hymer Center / 

Touring Camp, Kuopion kaupunki, Rinta-Joupin Autoliike, Vallilan Takomo. 


