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Hymer Club Finland ry on perustettu 1.4.1989 

Muuruvedellä. Perustajana oli seitsemän Hymer-

perhettä. 

Hymer Club on vanhin matkailuautojen merkkiclubi 

Suomessa. Se perustettiin edistämään ja tukemaan 

Hymer-matkailuautoilua maassamme. Autojen 

maahantuonti oli alkanut neljä vuotta aiemmin. 

 

Hymer Camp 564 ja Hymermobil 554  vuodelta 1991 

Nyt 31 vuotta myöhemmin voidaan todeta toiminnan 
olleen menestyksellistä. Jäsenmäärä on nykyään 
lähes 300 autokuntaa ja vuosittaiset tapahtumat 
keräävät runsaasti osallistujia. 

Menestyksen turvaa tiivis yhteydenpito maahantuo-
jiin ja suoraan tehtaalle. Tehtaan edustajien kanssa 
on neuvoteltu autojen varustamisesta entistä enem-
män pohjolan oloihin sopivaksi. Esityksiämme on 
myös huomioitu. Niinpä Hymeristä on kehittynyt 
käyttäjilleen miellyttävä, lämmin ja turvallinen 
”kakkoskoti” jonka laajasta mallisarjasta jokainen 
löytää mieleisensä. Käytetynkin Hymerin ostaminen 
on turvallista. Hymerclubilaisena saat kaiken tuen ja 
avun autosi huolto- ja korjausasioissa maahantuo-
jilta ja clubin tekniikantuntijoilta. 

 

 

 

 

Hymer Masterline vaativaan makuun 

Jäsenedut 2022 
 

Hymer Center Espoo   
- vuosihuolloista -20 € 

- tiiviystarkastus -25 € 

- alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet -10% 

- teknistä apua ja neuvontaa 
 

Rinta-Joupin Autoliike Oy Kempele, Turku, Pori, 

Tervajoki, Espoo, Lempäälä 

- tiiviystarkastus/massaus -20% voimassa 

olevasta hinnastosta 

- caravan tarvikkeet -10%  
 

Best Caravan 

- tarjoukset annetaan voimassa olevien 

etuasiakkuuksien mukaisesti 

         

Caravanlandia Oy Kokkola 

- Varaosat ja tarvikkeet -10% 

- Vuosihuolto -30 euroa     

 

Vallilan Takomo  
- Lehtijouset ja kierrejouset -15% 

- Lisälehtisarjat ja lisäilmajousisarjat -15% 

- Koni ja SV iskunvaimentimet -15% 

- Lisätietoja tuotteista ja 
palveluista www.vallilantakomo.fi 

 

Jäseneksi liittyminen 

 Jäseneksi voi liittyä Hymer-merkkisen auton 
omistaja tai haltija. 

 Liittyminen www.hymerclub.fi/jäseneksi. Tai 
ilmoittautumalla sihteerille. Ks yhteystiedot. 

Jäsenmaksu 
 Jäsenmaksu on 20 €/vuosi 

 Liittymismaksu 10 €/liittyminen 
 

 
 
 

http://www.hymerclub.fi/
http://www.vallilantakomo.fi/
http://www.hymerclub.fi/jäseneksi


Hymer Clubin toiminta 
Clubin viralliseen toimintaan kuuluvat  

talvitapaaminen maaliskuussa, vuosikokous 

toukokuussa, teatteritapahtuma kesällä ja pikkujoulu 

marraskuussa. Lisäksi Touring Camp järjestää 

nuotioillan Sotajoella syyskuussa 

kultavaltausalueellaan. 

Vuosikokouksessa/kevättapaamisessa tehdään 

yhdistyksen kaikki henkilövalinnat, päätetään 

toiminnasta sekä taloudesta. Kokouspaikkakunta voi 

olla periaatteessa missä tahansa. Olemme 

kokoontuneet varuskunnissa, 

maatilamatkailuyrityksissä, urheiluopistoilla jne. 

 

Vuosikokous Ruununhelmessä 2013 

Monen clubilaisen mielestä parasta on tutustuminen ja 

ystävystyminen saman henkisten ihmisten kanssa. Sitä 

voi kokoontua ja matkustella pienemmissäkin ryhmissä 

tai vaikka vain kahden autokunnan kesken.  

Clubilaisten kesken on myös helppoa keskustella auton 

käyttöön liittyvistä ongelmista tai saada vinkkejä auton 

rakenteluun mieleisekseen.  

Pikkujoulua vietämme perinteisten jouluruokien ja 

leikkien tapaan. Joulupukkikin on vieraillut joka 

kerta. Joskus on ollut muorikin mukana, ja mikäli on 

ollut riittävästi lunta, pukki on saapunut porolla. 

Joulujuhlaa Joutsassa 2016 

Sotajoen nuotioilta kerää aina yhteen suuren 

joukon hymeristejä kultaa huuhtomaan. Ilmeisesti 

kultaa on löytynyt hyvin, koska hymer kauppa on 

käynyt vilkkaana, Meillä on siellä myös erinomaisen 

hyvä sauna, jossa varsin hyvät löylyt. Pesutiloissa 

on laattalattia ja lämmin suihku. 

Sotajoki ruska-aikaan 

Hallitus kaudelle 2021-2022 

Ota meihin yhteyttä 

                 
Puheenjohtaja                         Sihteeri 
Atte Kainulainen                      Anne Mäkinen 
atte.kainulainen@kolumbus.fi  mäkinen.annematti@gmail.com 
p: 0505464545                                   p: 0407578597 

                   
Taloudenhoitaja                    Varapuheenjohtaja 
Hannele Sainio                        Arno Wächter 
sainio.m.h@gmail.com         arno.wachter@gmail.com   
p: 0505668706                                p: 0400513723 

                
Esko Kosunen                           Marjut Hellgren-Immonen 
Hallituksen jäsen                      Hallituksen jäsen 
esko.kosunen@hotmail.com        heikkimarjut@gmail.com                          
p: 0400596331                                p: 0405102462 

    
 
 
 
 
 

   Pentti Alatalo     Ari Tenhonen 
   Hallituksen jäsen                      Hallituksen varajäsen 
    palatalo@hotmail.fi                                     ari.tenhonen@kolumbus.fi 

     p: 0445109776                              p: 0405106800 
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