
Hymer Club, ruskaretki Sotajoelle 6 - 8. 09.2013 

Teksti ja kuvat Silja ja Arno Wächter       

Sotajoelle, Kutturantien varteen Hymer-centerin 

valtausalueelle saapui 28 autokuntaa. Todella kauniin 

ruskan, sekä lämpöisesti paistavan auringon helliessä oli 

todella mahtavaa leiriytyä.  

 

 

 

 

Paikalla oli jo ehditty aloittamaan saunan sekä laavun pystytys 

ennen omaa saapumista. Saunan vesipata (muuripata) sai uuden 

kuoren sekä hieman muurausainetta sisuksiinsa. Kun perjantai-

illan laavun koekäyttö oli suoritettu, sauna testattu, niin olikin 

hyvä mennä unten maille.  

Lauantaiaamu valkeni jälleen kauniina, aurinkoisena sekä 

lämpöisenä. Päivällä ennen ruokailua jonka Hannu ja Antti 

/Hymer-center olivat järjestäneet, oli aikaa käydä puolukassa tai 

huuhtoa kultaa oman harkinnan mukaan. 

 

 

 

Iltapäivällä Hannu ja Antti saapuivat 

ruuanhankintamatkalta, soppatykki mukanaan 

asuntoauton peräkärryssä. Silloin aloitettiin 

pitkänpöydän teko, josta tulikin komea rivistö. 

Soppaa lämmitettiin tulen avulla vielä jonkin 

aikaa, jotta se olisi varmasti kuumaa.  

 

 



 

Hannun sekä Antin tervetulopuheen sekä 

maljan jälkeen pääsimmekin maistamaan 

Laanilan Savottakahvilan keittämää makoisaa 

porokeittoa. Keitto tuntui maistuvan muillekin 

kuin itselleni. Syötyämme itsemme kylläisiksi 

(soppaa riitti kaikille yllin kyllin) jäimmekin 

innolla odottamaan Hannun meille järjestämää 

yllätysvierasta josta Hannu mainitsi 

tervetulopuheessaan. Saimme nimittäin silloin 

kuulla, että Kutturan kylästä on tulossa 

kirjailija ja tarinankertoja joka tietää kertoa 

alueen historiasta paljon.  

 

Kirjailija Siiri Magga-Miettusen saapuessa 

asetuimme laavulle tulen ääreen kuulemaan 

tarinoita ja historiaa sekä Siirin 

isovanhemmista että Siiristä. Tarinan kertojana 

hän olikin niin erinomainen, että välillä tuntui 

siltä, että meistä jokainen todella mietti onko 

tarina tarua vai totta. Sitten taas hetken päästä 

jutut naurattivat kovasti. Tilaisuuden päätteeksi 

Siiri myi kirjoittamiaan kirjojaan 

nimikirjoituksellaan varustettuna.  

 

Tämän jälkeen olikin jo saunomisen vuoro, joka oli lämmennyt Aten valvonnassa Siirin esityksen aikana. 

Sauna olikin varmasti monen mieleen koska ilma viileni nopeasti illan tullen.  Kiitos kaikille jotka 

myötävaikuttivat saunan makoisat löylyt. Saunan jälkeen olikin vuoro kokoontua jälleen laavuun nuotion 

ympärille jutustelemaan sekä tietenkin yhteislauluun. Lauluja laulettiin innolla Hannun ollessa 

kapellimestari. Siinä nuotion loimussa olikin illan pimetessä ja sopan jo laskeuduttua mukava paistaa 

makkaraa. Nuotiolla viihdyttiin yömyöhään, mutta lopulta oli unen aika.  Kun sunnuntaiaamu valkeni taas 

aurinkoisena ja valaisi ruskan värit todella kauniisti, niin mikä olisi ollut mukavampi paikka herätä. Sitten 

pääsi taas omiin askareisiin kuka kultaa huuhtomaan kuka sieniä tai puolukoita keräämään.  

Olihan siellä toimintaa toki myös korjauspuolella. 

Eräs porukka touhusi uteliaisuutta herättäen jotain 

eriskummallisen näköistä, joka välillä näytti siltä, että 

oltiin lähettämässä pientä mäntyä kuuhun. Hilpeällä 

huumorilla, mutta ammattitaidolla siinä vaihdettiin 

Ahtin asuntoautoon kaasujouset sänkyyn, ja niin Ahti 

pääsi taas omaan sänkyyn nukkumaan. Tällaista se 

joskus voi kenttäoloissa olla, pientä remonttia silloin 

tällöin riittää hyvistä autoista huolimatta.   

 

 

 



 

 

Sunnuntaina leiri purettiin ja osa 

autokunnista jatkoi kuka pohjoiseen kuka 

etelään. Itse jäimme vielä yöksi, koska 

sunnuntai kului niin nopeaan Kutturassa 

käynnin sekä puolukassa olon takia.  

 

 

 

 

 

Maanantaina aamu olikin kovin kirpeä kun mittari 

näytti -1 astetta.  Auringon noustua ilma kuitenkin 

lämpeni tosi äkkiä. Sitten vain eteenpäin retkellä kohti 

uusia seikkailuita, haikein mielin, ajatus jo ensi vuoden 

syksyssä ja ruskaretkessä.   

        

Kiitäen kaikkia Hymer-clubilaisia mukavasta 

yhdessäolosta Silja ja Arno Wächter       

 


