POHJOIS-SUOMEN LADISTIT HAAPAVEDELLÄ 17.-18.1.2009
Paikkana oli Haapaveden Kylpyläsaaren mökki jonka materox oli vuokrannut. Niin meno siellä alkoi kello 15.00
aikaan ja paikalla oli Jopin, VVagnerin ja jtarn saapuessa
rnaterox, Hazka, Dimitri, Markku ja Tuija. Pian sen jälkeen
lähti kolmen Ladan letka kohti Haapaveden keskustaa
jota veti materoxin mustavalkoinen Lada 2105 1500S
joka ärjyi niin että tuleekohan pakoputkesta jopa tulta. Seuraavana oli
Hazkan appelsiinin värinen Lada Niva
1700i jonka ääniraudat olivat rajan takaa tuodut ja vielä olivat tupla putket
ja Hazkan jälkeen jtarn valkoinen Lada
2105 1500S. Siinä paikallisen grillin
pihalla pyörähtäen josta ajettiin ABC:
Ile kahville ja ostoksille. Niin aateltiin
vaan tässä ihan ite että eipä oo tainnukkaan Lada-Jussi käydä täällä vaikka
kuulema bongaakin ja istuu 24h. Sieltä
lähdettyä paikalle tuli Jarkko viininpunaisella Lada 2107 1700i:llä ja ajettiin vielä grillin pihalle
parkkiin jossa oli neljä Ladaa. No siitä lähdettiin takaisin
ja Hazkan Niva pyöri tosi nätisti kun Hazka vähän leikki
tyypilliseen tapaan.
Mökillä osa joi olutta ja muuta ja korttia kun pelattiin niin
materox kertoi että kävi tyttökaverinsa kanssa hakemassa
ruotsista Subaru Imprezan jota paikalla saatiinkin ihailla.
Tosi komea japsirauta ja ennen kaikkia sen bokserikoneen
murina! Ei liene mitään outoa että Lada-kokoontumisissa
myös saunotaan. Ja kun sauna oli lämmin Jopi, Hazka,
Dimitri ja materox menivät saunaan joka oli sähkösauna,

mutta oli sopiva ilmastointi ja sopiva lämpötila joten ei
käynyt kuten aikoinaan Rajakylässä Ravintola Tarantellassa 26-1.2008. Mikäli joku ei muista niin juttu löytyy
Lada Pravdasta 1/2008. Ja kun uida ei voinut niin käytiin
ulkona vain pyyhe päällä. Mökin takassa oli tuli ja kun sopiva hiillos oli, niin jokainen paistoi makkaraa. Allekirjoittanut paistoi melkein kilon kotivaran
tervaporvaria! Ilta oli pitkällä ja Tuija
ja Markku eivät jääneet yöksi. Jopi eli
minä ihan ite oli illan päälle ottanut
niitä askelia jotka olivat nakannu terassin pöydän yli voltilla ja ei muuta
kuin pystyyn. Edes tupakka ei katkennut voltin aikana. Olikin muuten
hieno voltti. Se ei liene epäselvää että
suomalainenhan ei ole vahingoniloinen. Muuta paikalla olevat alkoivat
nauraan, niin minähän sen aloitin. Ei
kuitenkaan käynyt kuinkaan. Kiitän
siitä että veressä oli sitä jota sanotaan alkoholiksi ettei
tullut muuta kuin mustelma vasempaan polveen. Lainaten pohjalaasen hiihto legendan Juha Mietaan puhetyyiiä
jota Jope Ruonansuu imitoi "sanotahan notta Jopilla jos
olis ollu voltin aikana tuoppi käreesä niin ei siitä olis tippaakaan läikkyny, oli sen niin tyyli puhdas voltti." Sitten
aamuyön aikana olikin jo aika alkaa nukkumaan.
Aamun koittaessa tai taisi olla jo puolen päivän aikaan kun
noustiin aamupalaa syömään eli makkaraa ja kun kotiakin
pitää lähteä jotta voi tulla uuteen kokoontumiseen joten
mökki siivottiin ja lähdettiin. Nain taas täällä pohjoisessa.
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