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 Aurinko paistoi, mutta lämpö ei liiemmälti hellinyt jäseniä,  kun Sotajoen lumous ja 
lapintaika valui taas kerran jäseniimme  4.9.2015 saapuessamme Hymer Centerin 
valtausleiriin.  Siellä tuttu tohina tempasi  
meidät heti  mukaansa lämpöisten halausten 
kera ja Hymerikin oli otettu  
päästyään jälleen lajitovereidensa 
pariin.  Perillä meitä odotti  
Hymersauna  jo pystytettynä, kultarännejä 
asennettuina ja agrigaattien  
korvia hyväilevä päkätys  ruskamaisemassa. 
Ensimmäiset leiriytyjät  
olivat tulleet jo viikolla. Perjantaina porukkaa 
tuli tasaiseen  
tahtiin ja lauantaina saapuivat viimeiset. 
Meitä oli kaiken kaikkiaan suht iso porukka, 
peräti 37 autokuntaa.   Menoa ja vilskettä oli 
heti  
perjantaista alkaen, oli kaupankäyntiäkin, 
nimittäin  Asikaisen Marja ja  
Markku myivät kauniita  sukkia, lapasia, kauppakasseja, pienoishimmeleitä ym ihanaa itse 
käsintehtyä.   

 

 

Osa porukkaa kävi vaskaamaan  
kullan kiilto silmissä ja osa porisutti alati 
lisää saapuvia hymerystäviä.    

 

 

 

 

 

Leiristä ei puuttunut mitään, ei edes lapiota  
käsivaivaiselle, nimittäin Atte luovutti sellaisen 
Jussi-Mikon käyttöön leirin ajaksi.   

 

 



 

 

Illan päätteeksi tai pitäisikö paremmin 
sanoa illan alkajaisiksi 
kylvettiin  Hymer-saunassa.  Lisäksi 
saunasta voi sanoa, että sopu sijaa 
antaa ja löylyt ovat hyvät.  

Iltanuotiolla vielä saimme  
kuunnella maisemaan ja tunnelmaan 
sopivaa nostalgista musiikkia  
"savikiekoilta". 
 

 

 

Lauantai aamu valkeni  tasaisen 
harmaana,  mutta se ei tunnelmaa  
leirissä lamauttanut. Kullankaivajat 
jatkoivat aherrustaan, kenen katse  
kullan huuhdontarännissä ja kenen 
kädet vaskoolia heiluttaen. Koirat  
veivät omistajansa lenkille ja  jotkut 
kiertelivät katselemassa toistensa 
autoja, joista löytyi aina jotakin sellaista 
mikä meiltä juuri puuttuu.... 

Leirin uusimmasta Hymeristä vastasivat 
Maikki ja Heikki, me muut saimme vain 
tyytyä ihastelemaan sitä. Niin ja leirin 
suloisimman titteli kuului ehdottomasti "pienelle" berninpaimenkoiran pennulle! 
 

Ruokailimme tapamme mukaan pitkässä 
pöydässä, joka ei enää onnistunut  
normaalin kaavan mukaan, vaan siitä 
tehtiin E-kirjaimen muotoinen pitkä  
pöytä. Uusi muoto mahdollisti sen, että 
olimme kaikki lähempänä  
toisiamme ja tunnelmaa riitti.  Yhteisen 
hetkemme aloitti  
leiripäälikkömme puheenjohtaja Atte 
omalla puheenvuorollaan, jonka  
jälkeen meidät myös toivotti tervetulleksi 
Kekäläisen Hannu ja Antti  
Hymer Centerin edustajina.   



 

 

Kattauksesta ja ruokajuomista vastasi 
itsekukanenkin, mutta lämpimästä pääruuasta, 
maukkaasta porokeitosta saamme kiittää Kaijaa, 
Hannua ja Anttia. Kiittää saamme myös Luoman 
Kalevia maittavasta pannukahvista, 
Airaa  omatekemällä hillolla maustetuista korpuista 
sekä Leilaa luumuviinistä. Tunnelmaa lisäsi myös  
gramofooni musiikki, sen meille mahdollisti Hannu. 
Ruokailtiin pitkään ja hartaasti, nimittäin pisimpään 
istujat jopa 4 tuntia. Ja mitä olis lauantai ilman 
saunaa ja nuotiolla paistettua makkaraa!! 
 

 

 

Sunnuntain suihkukopin työnäytöksestä 
vastasivat leiri-insinöörit Matti,  
Ilkka ja Heikki, heiltä sitä ei ideat lopu!! 
Rakennustarvikkeita heillä  
näytti olevan kaikkeen lähtöön ja Heikin 
miljoonalaatikosta kaivettiin  
lisää.  Osa tarvikkeista oli myös hankittu jo 
Marokon reissulla. Siitä  
erämaan suihkukopista ei puuttunut mitään. 
Tuli lämmintä ja kylmää vettä  
suihkusta, oli ikkuna, lattiaritilä 
lattiakaivoneen, ledvalot, ilmastointi ja                                                 
varattupainikkeet. 

 

Osa porukasta lähti jo sunnuntaina joko kotia tai uusia seikkailuita kohden, toisten 
jäädessä vielä leiriin vaskaamaan kultaa tai muutoin nauttimaan ulkoilusta. 
Ilta päätettin tihkusateessa jälleen  iltanuotiolla, nyt makkaroiden ja  
lettujen paistoon hyvien juttujen saattelemina.  Lettutaikinan oli  
tekaissut Leila marokkolaisista jauhoista. Hyviä olivat! 
Maanantai aamuna haikein mielin  purettiin  sauna ja nuotiopiiri osiin  
ja varastoitiin tulevia uusia päiviä varten. Ja eikun kotio lähtö meillä  
edessä. 
  Lopuksi tiivistettynä - halattiin, iloittiin, muisteltiin  ja  
hyvästeltiin, sitä oli Sotajoki jälleen. 
 

Mukaviin jälleen tapaamisiin Marjaliisa ja Jouko 

 


