
Hymer Club Finlandin ruskaretki Sotajoelle syyskuussa 2014 

 

Clubin syystreffeillä on pitkä perinne. Nyt oli jo kymmenes kullankaivuun retki 

Golden Camp -valtaukselle. Maa-ja metsätalousministeriön kaivosylitarkastaja 

Krister Söderholm oli allekirjoittanut Tourin Camp Oy:lle myönnetyn valtauskirjan 

nro 7758/1 keväällä 2004. Vastaanottajana oli Hannu Kekäläinen. Valtauksesta onkin 

muodostunut Touring Camp / Hymer Centerin kanta-asiakkaiden Onnenpaikka Lapin 

kultamailla. 

 

 

Syystreffien ensikertalaisena minun ja Huugo Hyymerini oli helppo löytää perille 

Kutturan Sotajoelle, koska olimme osallistujina HCF:n Venäjän matkalla. 

Saavuimme Suomeen Norjan kautta. Pysähdyimme Saariselällä Huippu-kaffeilla ja 

Kuukkelissa elintarvike- ja vesitäydennyksillä.  



 



Kutturantiellä ylitimme Sotajoen, ja heti sillan jälkeen on jyrkkä käännös oikealle 

alas valtausalueelle. Huugon takaosan vetokoukkurakenteet iskivät kipinää Lapin 

graniittiin, ja sitten avautui maaruskasta punaisena hohtava leiripaikka.  

 

 

Leiri-iltaa – ensi-iltaa. Sain hyvää oppia siitä, että iso nuotio lämmitti jo perjantai-

illasta lähtien. Kolme komeaa leidiä tuli noutamaan minut. Poksautimme kuohuvaa ja 

sitten lämpimin vaatetuksin marssimme kodalle. Tuli räiskyi nuotiolla ja laulu raikui 

piirissä Lapin Onnenpaikassa. Musiikkia kuulimme myös Viestiveljet-muusikoilta. 

Hymer Clubin jäsentalouksia oli lähes 50, ja samaan aikaan kokoontuneita 

Kristilliset karavaanarit ry:n jäseniä oli noin 15 taloutta. 



 

Kultaa huuhtomaan, mutta ensin piti kaivaa maa-ainesta lapiolla. Lauantaina klo 10 

saimme opastusta. Pirjo Soini ja Kalevi Hilli kertoivat perusasiat, esittelivät varusteet 

ja näyttivät myös aitoa kultaa kerättynä lasiputkiin. Käytimme kahta kourua, joissa 

oli ruutukumimatot. Pumppu nosti vettä. Sotajoen vilkas vesi huuhtoi kourussa turhan 

maa-aineksen pois. Hippuja löytyi. Minulla ei ollut minkäänlaista käsitystä 

löydöksien koosta. Tuskailin, että olin unohtanut pinsetit, joita oletin tarvitsevani 

hippujen keräilyyn. Nauraa sain. Saaliini oli 14 pisteenkokoista, kiiltävää 

”kultakappaletta”. Pipetillä imaisin ne vaskoolista ja siirsin lasiputkeen. Saaliini 

arvoa pitää tarkastella hyvin suurentavalla luupilla. Maa-ainekseni oli 4 ämpärillistä 

soraa. Sunnuntaina jatkoin sen huuhdontaa, ja ranneliike vaskoolin pyörityksessä 

olikin jo sujuvampaa ja osaavampaa. Oppimista! Todistus oikeudesta valtauksen 

hyödyntämiseen eli Lupakirja pitää aina olla mukana. Sellaisen saa helposti. Osta 

Hymer-ajoneuvo Centeristä! 



 

 

 



 

Keskipäivällä keittoa. Hymer Center oli kutsunut koko leirin lounaalle. Ahkerasti 

kannoimme kokoontumiseen omat pöydät, tuolit, ruokailuvälineet ja omat juomat. 

Venäjänmatkalaiset tarjosivat kaikille tuliais-snapsit vodkaa tai omenamehua. Antti ja 

Hannu Kekäläinen toivottivat hyvää ruokahalua. Kyllä maistui: ravitsevaa, maukasta 

poronlihakeittoa!  

 



Puheenjohtaja Atte Kainulaiselta olin saanut toiveen (lue: määräyksen) järjestää 

yhdessä Leila Lankisen kanssa iltanuotiolle esityksen Venäjän matkastamme. Leilan 

kanssa oli mukava valmistella esitystämme ja samalla nauttia iltapäivän sampanjat. 

Esityksemme sujui oivallisesti. Palaute oli huippumyönteinen, kiittävä ja halauksia 

tuottava. Kiitos kuulijoille tarkkaavaisuudesta! 

 

 

 



 

Sunnuntaiaamun aurinko herätti. Kristilliset karavaanarit ry oli kutsunut kaikki 

leiriläiset aamunavaukseen ja räiskäleaamiaiselle. Pitsisiä räiskäleitä paistui kolmella 

pannulla. Hillot ja kahvit tarjoiltiin myös. 

 



Jokaisena iltana oli sauna. Klubilaiset olivat urakoineet pari vuotta sitten upean 

saunan, jonka seinät ovat aitoa Hymer-PUAL-levyä, ja siten lämmöneristykseltään 80 

cm:n tiiliseinää vastaavia. On siinä klubilaisilta säästynyt muuraustyötä. Lauteille 

mahtui seitsemän kylpijää, mutta seisomapaikkojakin oli tarjolla. Lämmin vesi ja 

suihku kuuluivat saunan varustukseen. 

 

Kolme plussaa. 1) Välitön ja mukava tunnelma ihmisten kesken, 2) Hieno alue ja 

tilaa leiriytyä, 3) Lapin ja kullan taikakokemuksia Saariselän tuntumassa.  

Lopuksi: osallistun myös 2015! 

 

Teksti: Jussi-Mikko Kesti. Kuvat: jmk:n kamerasta. 


