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Tänä vuonna Sotajoen treffeille saapui 47 
autokuntaa ja joukossa oli runsaasti uusia 
osanottajia. Ilmat olivat suosiolliset 
kaikenlaiseen ulkona puuhasteluun. 
Metsässä riitti kävelijöitä ja autojen luota 
kuului iloista puheensorinaa. Tutut 
kohtasivat toisensa ja uusiin tulokkaisiin 
tehtiin tuttavuutta.  

Kiitos Hymer Centerin, meillä on näin 
mahtava paikka, jossa voimme 
kokoontua.nauttimaan hyvästä seurasta ja 
Lapin luonnosta. 

 

 

Sotajoen paikkamme koki uudistuksia, Pasi Seppänen oli suunnitellut saunan pesuhuoneeseen 
toimivan suihkun, jonka hän ja Ismo Vaara asensivat toimintaan jo ennen varsinaisten treffien 
alkua. Sauna lämpeni jälleen joka ilta ja suihkun raikkaat treffiläiset kiittelivät hyvistä löylyistä ja 
päivitetystä pesutilasta. Me kaikki kiitämme Antti Kekäläistä ja Hymer Centeriä joka mahdollisti 
meille tämän ylellisyyden. Revontulet näyttäytyivät maltillisesti ja yön kylmetessä totesimme, että 
nuotio taitaa kaivata jonkinlaista uudistusta. Lauantaina miehet kävivätkin kivien kimppuun ja 
madalsivat nuotiota niin että lämpö pääsi säteilemään myös jaloille. Täytyy todeta että on meillä 
todella ahkeria miehiä. 

 

 

Tässä vaiheessa vanha nuotiopaikka oli purettu ja kivien uudelleen asetteleminen alkanut.  

 

 



 

Treffiviikonlopun aikana saimme 
opastusta kullanhuuhdonnassa Risto 
Telkän opastuksella kädestä pitäen 
kuinka vaskoolataan  ja johan rupesi 
kultaa löytymään. Tämän lisäksi hän 
oli tehnyt diplomit, joita saivat kaikki 
jotka kultaa löysivät.  

 

Risto Telkkä kertoo kullanhuuhdontaan 

liittyvää asiaa innostuneelle joukolle. 

 

 

 

 

 

 

 

Hymeristi Ismo Vaara tutkii innolla saalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä diplomeita esittelevät 
Maikki , Tarja sekä Ulla  

 

 



 

 

 

    

 

Ulla Luoma ylpeänä esittelee Diplomiaan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauantaina päivällä tehtiin perinteinen pitkä pöytä tietäen että ruokaa oli tulossa ja sitä 
riittäisi kaikille. 
 



 

Kuvassa vasemmalta Antti Kekäläinen , Jarkko Larvanto , Hannu Kekäläinen sekä Hymeristi Jouko Puurunen. 

Antti Kekäläinen toivotti kaikki Hymeristit tervetulleiksi  sekä toi terveiset Hymer centerin 
henkilökunnalta. Hannu Kekäläinen toivotti myös puolestansa kaikki tervetulleiksi  ja totesi jälleen 
kuinka mukava tavata Hymeristit . Hannu kertoi hieman  uudesta alueesta,  joka on Ounasjoen 
varressa Kuortankoskella lähellä Könkään kylää , Levin suunnalla . Alue tulee olemaan omatoimi 
paikka , johon ei autolla pääse . Sinne joutuu kulkemaan joen ylitse. Mahdollisesti 
paikkakuntalainen tulee järjestämään ylityksen veneellä tai jollain muulla tavoin. Kullankaivuuta 
siellä ei tule olemaan, mutta hyvät mahdollisuudet ulkoiluun sekä kalastukseen. 

Tämän jälkeen Arno Wächter kiitti puheenjohtaja Jukka Kulmalan puolesta Antti Kekäläistä 
sekä Hymercenteriä , unohtamatta Hannu ja Kaija Kekäläistä sekä Jarkko Larvantoa , tästä 
heidän suomasta mahdollisuudesta , niin yhdessä oloon, kuin myös tietenkin kullankaivuu 
mahdollisuudesta.                                                                                                                          

Tässä vaiheessa 
Savottakahvilan Kaisan 
keitto, joka tuotiin paikalle 
perinteisesti soppatykissä 
perävaunun päällä , olikin saatu 
niin kuumaksi että ruokailu 
saattoi alkaa. Kiitokset HYMER 
CENTERILLE vielä kerran 
porokeitosta joka maistui 
kaikille, kiitoksia. Aterian 
jälkeen esittäytyi em. yrityksen 
Kuopion toimipisteen edustaja 
Jarkko Larvanto joka kertoi 
toiminnastaan Kuopion 
toimipisteestä, jossa hän 
työskentelee . 



Maikki oli taas tänäkin vuonna kirjoittanut ja dokumentoinut Hannu Kekäläiselle edellisen vuoden 
tapahtumat,  jotka hän luovutti juhlallisesti paikan päällä. 

  

       Hannu vastaanotti Maikin dokumentit                                   Jussi-Mikko Kestin ruokapöytä 

 
Pienenä , mutta ei niin vähäpätöisenä yllätyksenä oli käynyt ilmi että kullankaivuu ystävät 
Seppo Antinoja ja Kalevi Luoma luovuttaisivat rännit tarvikkeineen Hymerclubille .  
Niinpä Arno pyysi heidät esiin ja luovuttamaan niinsanotun  ” firmansa”  
Clubille . Leikillisesti he kertoivat ns. firman siirtyvän velkoineen päivineen HYMER CLUBILLE. 
Kiitokset heille . 
 

 

 

Iltanuotiot olivat suosittuja. Niin 
lettujen kuin myös 
makkaranpaiston lomassa oli 
yhteislaulua ja lauantaina myös 
yllätysohjelmana karaokea , jonka 
oli järjestänyt Hymeristi Osmo 
Arffman . Suurkiitokset hänelle , 
kun hän jaksoi nähdä vaivan 
tuodessaan karaokelaitteet 
nuotiolle. Laitteet soivat monelle 
hyvälle laulajalle, että myös muille 
halukkaille mahdollisuuden laulaa .  

Halukkaita hyviä laulajia riittikin 
pitkälle yömyöhään . Lopuksi 
Osmo lauloi meille Elviksen 
tunnetuksi tekemän kappaleen 
IT”S NOW OR NEVER , jonka 
jälkeen nuotit pantiin nippuun .  

 

 

 

 



SUNNUNTAI: 

 

Seuraavana aamuna kun päivä valkeni niin kiireisimmät jo lähtivätkin, kuka kotia kohti tai kohti 
uusia seikkailuja. Päivän mittaan oli vuorossa leirin purku, eli nuotiopaikan pressujen irroitus ja 
pakkaaminen ensi kerraksi laatikkoon. Saunan pukuhuoneen purku ja vesiautomaatin ym. 
tarvikkeiden paikalleen laitto kävi jälleen rivakasti, kun mukana oli ahkeria niin naisia kuin 
miehiäkin. Siinä siivottiin jälleen paikka puhtaaksi, ( toki varmaan kaikki veivät omat roskansa 
mennessään, mukaan lukien tölkit, pullot ym. roskat . Kiitos siitä kaikille, jotka näin tekivät ) 
(( toimituksen huomautus :: muistattehan että Sotajoen leirillä ei ole kunnallista siivousta , 
vaan jokainen huolehtii omat roskat pois )) oli haravointia,risujen polttoa ym.  

 

 

Matti Mäkinen kiinnitti vielä ennen lähtöä saunan oven yläpuolelle kilven, jossa on saunan 
tekijöiden nimet. 

Leiri hiljeni sunnuntaina , joskin jokunen autokunta jäi vielä nautiskelemaan Sotajoen kauniista 
ruskasta sekä hiljaisuudesta. 

 

 
 


