
 

 

Sotajoki 2022 
 
Liityimme avopuolisoni kanssa Hymer-klubiin alkuvuodesta 2022. Vanhempani liittyivät himpun verran 
meitä aiemmin ja olivat aloittaneet höpinän jostain ihmeellisestä Sotajoki-reissusta. Hyvin pian löysin itseni 
klubin nettisivuilta lueskelemasta vanhoja matkakertomuksia sekä katselemasta kuvagallerian antimia tästä 
mystisestä Sotajoen tapahtumasta. Materiaalin perusteella välittyikin melko autenttinen Lapin 
erämaahenki, vaikka keskelle luontoa onkin ajettu monta muovikorista asuntoautoa täynnä tekniikkaa. 
Mutta siinähän se asuntoauton ajatus onkin - saat olla vaikka keskellä erämaata ja sinulla on kaikki 
tarvittava mukanasi. Onko mukavampaa tapaa matkustaa edes olemassa? 
 
Oma karavaanariurani alkoi jonkun vuokra-Hymerin kyydissä noin vuonna 1992, minun ollessa kaksivuotias. 
Vaikken asuntoautoista mitään silloin ymmärtänytkään, jäi kesäisistä reissuista varsin mukavat muistot. 
Jossain vaiheessa alettiin vuokrailemaan vaunuja, joka johti omaan Soliferiin, joka oli enemmän tai 
vähemmän vetoauton perässä vuosina 2006-2015. Vaunuhommat eivät teini-ikäistä poikaa enää 
kiinnostaneet, eikä karavaanimatkailu vaikuttanut sopivalta puuhalta, joten harrastus jäi silloin vähän 
siihen. Jossain vaiheessa vanhempani alkoivat puhua asuntoauton hankkimisesta. Tässä vaiheessa kuvaan 
astuivat vanhat naapurimme Esko ja Taina Kosunen 90-luvun alusta. He suosittelivat Hymeriä ja taisivatpa 
olla myös mukana konsultoimassa Hymer-kaupoilla. Olin mukana kakkoskuskin ominaisuudessa hakemassa 
Hymeriä Jyväskylästä keskellä Tammikuun pakkasia vuonna 2015. Siinä pimeässä ajellessa heräsi ajatus 
siitä, että tätähän voisi kokeilla itsekin. Pitkällisen neuvottelun jälkeen sain Hymerin lainaan elokuiselle 
pikku retkelle parin kaverin kanssa.  Aloitimme vaatimattomasti posauttamalla Kilpisjärven kautta Altaan ja 
siellä paikallista lohta grillatessa taisi jokin päässä naksahtaa. Tästä taisi tulla uusi harrastus. 
 
Vuodet vierivät, kilometrejä kertyi ja seuraavaksi oltiinkin jo Hymer Centerin pihassa ihmettelemässä 
porukalla seuraavaa vekotinta. Auton kaupasta semmoinen hauska sivujuonne: kun autosta ensi kerran 
soiteltiin Centerin porukalle, olivat molemmat autot sattumalta Saariselällä; vanhemmat ruskaretkellä 
silloisella 654:lla ja Kekäläisen Antti matkalla Sotajoelle 704:lla. He sopivat keskenänsä tapaamisen jonka 
yhteydessä Antti kovasti koitti houkutella vanhempia Sotajoelle vaikkeivat klubiin vielä silloin 
kuuluneetkaan. Eivät tällöin uskaltaneet lähteä mukaan, vaikka tutut Kosusetkin olisivat paikalla olleet, ettei 
ihan vieraaseen porukkaan olisi tarvinnut lähteä. Autosta tehtiin kaupat, klubiin liityttiin ja alettiin 
välittömästi suunnitella Sotajoen reissua. Pitihän se 
lähteä kokeilemaan.  
 
Tästä pikku pohjustuksesta päästäänkin siihen 
kellonlyömään, kun löin Volvon navigaattoriin 
Sotajoen koordinaatit. Vanhemmat olivat ajaneet 
Hymerillä Sotajoelle jo edeltä, mutta minä ja 
puolisoni pääsimme matkaan vasta torstai-iltana 
töistä päästyämme. Edessä oli pitkä matka 
Saariselälle ja sieltä vielä kuutisentoista kilometriä 
keskelle ei mitään. Matkalla saimme jännittää 
radiosta ja muista medioista Yhdistyneiden 
Kuningaskuntien kuningatar Elisabethin 
huonontunutta kuntoa ja lopulta tullutta suru-
uutista. Pimeä ehti tulla jossain Sodankylän 
korkeudella ja sen jälkeen seuranamme oli komea 
kuutamo. Lopulta koitti Kutturan tienhaara ja 
suureksi yllätykseksi huomasimme kilpailevan 
merkkikerhon, Carthago-klubin, omat 
kokoontumisajot pikitieosuuden päätyttyä. 
Leikillisesti mietimme, ettei taida kalusto kestää ajaa 
tuon syvemmälle erämaahan. Ylitettyämme Sotajoen 
sillan, oli vastassa Golden Campin risteys. Meinasi 



 

 

tehdä pikku-Volvollakin tiukkaa kääntyä yhdellä 
suorituksella risteyksestä, mietin välittömästi 
miten ihmeessä yksikään Hymer on tuohon 
taipunut. Ovat varmaan asentaneet saranat 
autoihinsa, on sen verran tiukka mutka. Tai sitten 
ovat käyneet ”puhelinkopin risteyksessä” 
kääntymässä.  
 
Laskeuduttuamme yllättävän jyrkän mäen alas 
valtauksen pihaan, oli meitä vastassa keskellä 
pimeää metsää monta ihmistä. Mietimme että 
mikäs ulkoiluhetki täällä on, mutta syy selvisi heti 
sammutettuamme ajovalot. Meidät valaisi todella 
voimakkaat revontulet, joita ihmiset olivat ulkona 
ihan syystä ihailemassa. Hetki mekin niitä siinä 
pällisteltiin, kunnes uni kaatoi meidän 
keulapunkkaan. Oli muuten ensimmäinen kerta 
kun nukuttiin itse keulapunkassa, omilla reissuilla 
tulee luonnollisesti vallattua takaosasto, vieraiden 
ja muiden lisähenkilöiden nukkuessa keulassa.  
 
Perjantaiaamuna meidät ajoi ylös kellonsoitto sekä 
työpaikan asettamat ajankäyttövaatimukset. 
Alunperin olin suunnitellut tekeväni perjantain 
etätöitä Hymeristä käsin, mutta Eskon kanssa 

puhelimessa asiasta mainitessani sain kuulla vain naurua siitä, ettei Sotajoella kuulu edes puhelimet 
muualla kuin muutaman sadan metrin päässä olevassa ”puhelinkopissa”. Tästä syystä piti lähteä kylille 
naputtamaan läppäriä, ensin Nesteelle ja sitten heti Kaunispään huippuravintolan auettua loppupäiväksi 
sinne. Lopulta päivän askareet oli tehty ja saavuimme takaisin valtaukselle. Vaihdoimme ulkoiluvaatteet 
päälle ja lähdettiin vanhempien kanssa tekemään kierros tiluksille. Siinä kierrellessä tulikin käteltyä aika 
monta ihmistä, hallitusta ja muita klubilaisia. Vastaanotto oli hyvin lämmin ja uusiin klubilaisiin 
suhtauduttiin iloisesti tervehtien.  
 



 

 

Hymereitä oli sijoiteltu alueelle pitkin ja poikin, 
limittäin ja sivuttain, ei sentään päällekkäin. 
Autokuntia oli loppupeleissä sijoittunut alueelle 47 
kappaletta. Alue oli todella somasti täytetty: jos 
johonkin väliin mahtui auton laittamaan, sellainen 
usein kyseisestä välistä löytyikin. Rohkeimmat (ja 
toisensa paremmin tuntevat) olivat muodostaneet 
autoillaan omia pihoja. Lienevät varmaan käyneet 
useamminkin täällä ja kenties ovat reissanneet 
keskenään useamminkin. Useiden henkilöiden 
kanssa tuli perjantaina keskusteltua, ja osuinpa 
jutulle myös erään pariskunnan kanssa, jotka 
omien sanojensa mukaan olivat ”syypäitä” koko 
Sotajoen kokoontumiseen. Heidän ja muutaman 
muun autokunnan ajatuksesta koko tapahtuma oli 
kuulemma saanut alkunsa. Aika hyvä ajatus, 
sanoisin.  
 
Perjantai-iltana lämpesi myös sauna. Olin toki 
kuullut ja lukenut Hymer-seinämateriaalista 
tehdystä saunasta mutta nyt pääsin todistamaan 
tätä ihmettä myös itse. Hyvin pysyi kiukaan lämpö 
sisällä ja lämmintä oli myös suihkun juokseva vesi. 
Jossain taustalla pärisi aggregaatti, jonka ansiosta 
tämä mukavuus oli mahdollista. 
 
Myöhemmin saman iltana aggregaatti mahdollisti myös hyvin utopistisen näyn. Keskellä erämaata gsm-
verkkojen kantamattomissa, muuten niin mustan pimeän illan valaisi Osmon pystyttämä karaokepiste. Näky 
oli suoraan sanoen hieman huvittava - nuotion viereen pystytetty valkokangas videotykkeineen ja 

äänentoistoineen oli melko suuri kontrasti 
ympäröivään luontoon. Pitihän sitä sitten 
muutama kappale kuunnella ja fiilistellä, 
laulamaan emme sentään uskaltaneet.  
 
Lauantaina ensimmäisenä ohjelmassa oli 
lipunnosto. Tai oikeastaan lipun ympärillä olleen 
suojapussin lasku. Oli kuulemma matkamallin 
lipputanko, jossa ei ollut varsinaista nosto- tai 
laskumekanismia lipulle. Tyylistä viis, lippu saatiin 
paljastettua ja tapahtuma virallisesti avattua 
puheenjohtaja Kainulaisen puheen saattelemana. 
Tämän jälkeen estradin valtasi aito kullankaivaja 
Vesa Luhta, jonka esittelemät kulta- ja muut 
kimpaleet aiheuttivat jonkinasteisen 
kultaryntäyksen. Luhta kertoili pitkällisesti ja hyvin 
eläväisesti kullankaivuusta yleisesti sekä omasta 
kullankaivuustaan. Taisi saada kullankaivuun 
kuulostamaan joko hohdokkaalta tai helpolta, sillä 
seuraavaksi klubilaiset suorastaan ryntäsivät 
lapioimaan rännille. Jos ei itse halunnut 
lapiohommiin alkaa ja halusi löytää kultaa hieman 
paremmilla todennäköisyyksillä, alueelle oli 
järjestetty myös kaupallista kullanhuuhdontaa, 
jossa pientä rahasummaa vastaan sai 



 

 

vaskottavakseen tietyn määrän kultaa sisältävän maa-aineskasan. Tätä taisi muutama klubilainen 
kullankiilto silmissään kokeilla. 
 
Itse menimme tutkiskelemaan tarkemmin perinteistä kullankaivuuta. Hetken toimintaa seurattuamme 
aloimme itsekin lapioimaan maata ränniin ja laitoimme prosessin käyntiin. Esimerkin ja ohjeistuksen 
mukaisesti napsimme ensin isoimmat kivenmurikat pois (toki tarkistimme etteivät olleet isoja 
kultakimpaleita) ja tämän jälkeen käänsimme matot ympäri, josta mattoihin jäänyt varsinainen vaskooliin 
menevä aines muodostui. Sitten alkoi pitkällinen vaskoolaus, jota ainakaan minä en meinannut malttaa 
suorittaa asian vaatimalla hartaudella. Taisi kaikki kulta karata pois tai sitten en saanut tarpeeksi 
ylimääräistä maa-ainesta pois, jotta mahdollinen kulta olisi alkanut näkyä. Puolison pitkällinen vaskoolaus 
tuotti tulosta ja hän nappasi hienosti diplomiin oikeuttavan määrän kultaa putkiloonsa. Kullanhuuhdonta oli 
mukavan leppoisaa puuhaa etenkin kun sitä ei tarvinnut tehdä kullankiilto silmissä. Huuhtomisen 
yhteydessä oli mukava jutustella ja tutustua muihin klubilaisiin.  
 
Kun uuden Hymerin käsimaksun murto-osa oli saatu putkiloon, oli aika valmistautua ruokailuun. 
Lipunnoston yhteydessä pitkän pöydän puuhamieheksi tituleerattu Arno olikin jo ohjeistanut ensimmäiset 
pöydät paikallensa ja klubilaiset pikkuhiljaa toivat omia pöytiään tapahtuma-aukealle. En laskenut kuinka 
monta pöytää yhteensä oli, mutta summa lienee melko lähellä autokuntien määrää, eli 47 kappaletta. Olin 
toki lueskellut Sotajoen pitkästä pöydästä matkakertomuksista jo aiemmin, mutta en olisi arvannut pöytää 
niin pitkäksi. Tänä vuonna pöydät olivat aseteltu ison U-kirjaimen muotoon, jotta kaikilla olisi mahdollisuus 
kuulla tai edes nähdä toisensa. Näkemistavoite saavutettiin, mutta kaikkia puhujia ei kyllä tahtonut millään 
muotoa kuulla. Tästä ajattelin heti pientä parannusehdotusta ensi vuodelle: kerran Sotajoelle asti on 
kannettu karaokevehkeet, niin äänentoistomahdollisuutta mikrofoneineen voisi hyödyntää pitkän pöydän 
puheiden yhteydessä. Mikrofonin voisi halutessaan käydä hakemassa puhettaan varten.  
 
Ruokana oli Hymer Centerin tarjoamaa soppaa, joka tarjoiltiin perinteisesti soppatykistä. Soppa oli 
kuulemma tehty valmiiksi ja kipattu lämpimänä tykkiin, joten paikan päällä tarvitsi vain hieman lämmitellä. 
Ruokailun yhteydessä sieltä täältä alkoi kuulua todella lystikkäitä skoolauksen ääniä. Klubilaiset eivät 
nimittäin tyytyneet pelkkään ”skool”-lausahdukseen, vaan kontekstin huomioiden ihmisille toivoteltiin 
”vaskool”, jota sitten saikin sitten toistella pitkin iltaa ihmisten kanssa maljaa nostaessa.  
 
Kun ruoat oli saatu onnistuneesti syötyä, oli suuren mölökkyturnauksen aika. Nuoriherra Nestori houkutteli 
paikalle monta pelaajaa, ja mekin puolisoni kanssa osallistuimme. Minä tosin en ensimmäiseen peliin 



 

 

ehtinyt mukaan, sillä jäin suustani kiinni kahvinjuontiin muiden klubilaisten kanssa. Toisen erän alettua 
osallistuin mukaan peliin. Heittäjiä oli mukana monta, joten omaa vuoroa odottaessa oli hyvin aikaa turista 
muiden pelaajien kanssa. Kamppailu oli kovaa ja voitosta kisattiin osa ihan tosissaan, osa enemmän 
leikillään. Jotkut heittelivät jopa vasemmalla kädellä tuodakseen hieman tasoitusta peliin.  

 
Saunomisen aikana ilta olikin jo pimennyt ja 
leirinuotion valaisi jälleen kerran 
karaokeviritelmät. Eilisillasta poiketen ajatuksena 
olikin yhteislaulut, sooloesityksien sijaan. Soittoa 
jatkuikin myöhään yöhön ja samalla tuli testattua 
Hymerin äänieristys. Lopputulema tästä testistä 
onkin se, että materiaali eristää lämpöä 
huomattavasti ääntä paremmin, joten uni tuli 
kunnolla vasta kun soitto lakkasi kuulumasta. 
 
Sunnuntaiaamuna herätessämme oli osa jo 
lähtenyt. Autoja huristeli tasaista tahtia pois ja 
tapahtuma päättyi virallisesti puheenjohtaja 
Kainulaisen loppusanoihin. Jos aikaa olisi ollut 
enemmänkin, olisimme varmasti jääneet vielä 
yhdeksi ”ylimääräiseksi” yöksi varsinaisen 
tapahtuman jälkeen, mutta työelämä on armoton. 
Pakatessamme omaa leiriä kasaan oli 
mielenkiintoista katsella kun isompi kalusto 
kiihdytteli ylös Sotajoen mäkeä. Aika 
hurjannäköistä oli kiipeäminen isommalla 
kalustolla, mutta yksikään ei jäänyt kiinni. Lienevät 
ennenkin kiivenneet samaisen mäen ylös.  
 

Sitten olikin jo meidän seurueella kuvitteellisen 
kytkimen noston aika ja lähdimme peräkkäin 
köröttelemään kohti etelää. Pysähdyimme 
lounaalle Tankavaaraan ja piipahdimme samalla 
mutkan kultakylässä. Pahin kullanhimo oli jo 
onneksi laantunut, ei tarvinnut enää jäädä 
kaivamaan sinne kultaa. Paluumatka sujui 
kauniissa ruskan väriloisteessa. Matkalla 
fiilistelimme vielä mukavaa reissua ja totesimme 
toisillemme että ensi vuonna uudestaan. 
 
Kokonaisuutena Sotajoki oli tapahtumana todella 
mielenkiintoinen ja uniikki. Harvoin sitä pääsee 
noin keskelle erämaata näin mukavaan seuraan ja 
upeaan ympäristöön. Suuret kiitokset järjestäjille 
sekä kaikille muille klubilaisille, jotka teitte meidän 
uusien klubilaisten olosta tervetulleen. 
 
Teksti ja kuvat: Tommi Sikanen 
 


