LADISTIT KOKOONTUIVAT ISOLLE NUOLUANJÄRVELLE
Pohjois-Suomen ladistit kokoontuivat 23.-25.3.2007
Ison Nuoluanjärven rannalla sijaitsevalle vuokramökille.
Sain kuulla Markulta vuokramökistä, joka sijaitsee noin
30 kilometrin päässä Oulusta. Kävimme Markun kanssa
katsomassa, millaisesta paikasta on kyse ja päätimme
siltä seisomalta, että vuokraamme mökin. Sijaintikin oli
oikein ihanteellinen: tielle oli matkaa noin kilometrin
verran, joten autojen ei melu sinne häiritsevästi
kuulunut. Hintakaan ei ollut päätä huimaava, kun
ajattelee, että mökki on hyvänkokoinen hirsimökki ja
sen pihapiiristä löytyi myös hirsisauna, jonka toisessa
päässä oli vielä pienehkö saunakamari. Kotakin siellä
oli. Lisäksi pihassa oli uimarnonttu ja vieressä kalaisa
järvi, mutta näin maaliskuussa noista ei vielä iloa ollut,
jäässä kun olivat.
Perjantaina allekirjoittanut soitteli puolen päivän aikaan
Markulle ja kysyi, joko mökille ovat portit avoinna,
Markkupa
vastasikin palohälyttimen huutaessa
taustalla. Kylmä savupiippu kun ei aluksi tahtonutkaan
alkaa vetää vaan pikemminkin pukkasi savut pirtin
puolelle. Noh, hormin lämmettyä savut alkoivat mennä
ulos muutakin kautta kuin ovesta ja ikkunoista. Mökki
olikin jo sopivasti lämmin, kun saavuin iltapäivästä
paikalle, ja olihan sinne kerinnyt jo Jarikin vaimoineen
paikalle. Kävimme tutustumassa paremmin paikkoihin
iltaa ja lisäporukkaa odotellessamme. Sitten tuli ilta,
mutta ketään muita ei paikalle enää saapunutkaan. Tai
kävihänillallayksisatunnainenkulkija2107-Ladalla,kun
oli huomannut opasteet tien laidassa. Loppuilta meni
railakkaasti ristiseiskaa pelatessa ja makkaraa syödessä,
Onneksi kuitenkin jäi vielä seuraavaksikin päiväksi,
ettei tarvinnut lähteä hakemaan täydennyksiä.
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hiljaa saapua lisääkin porukkaa paikalle Staalon
aloittamana. Seuraavaksi saapui Matti Vaalasta
Samarallaan. Materoxlkin saapui pinkillä Nappiksella
paikalle, ja vähän sen jälkeen Hazka keltaisella
Cornbillaan ja Jussi monenpunaisella 2105-Ladallaan.
Aikamme seurusteltuamme aloimme
makkaran
paistoon ja saunan lämmitykseen. Koska kaivo oli
jäässä, jouduimme ottamaan veden käsipumpulla
uimamontusta. Se vesi olikin oikein kirkasta. Saunasta
löysimme jonkin ihmeellisen vempaimen, jota käytiin
porukalla katselemassa ja ihmettelemässä. Osa
veikkaili jo, että kyseessä olivat pontikankeittovehkeet,
mutta tarkemmin katsottuna vempain olikin saunan
eteisen puolen lisälämmitin. Se koostui ilmeisesti
vanhasta traktorin jäähdyttimestä ja säiliöstä, josta
oli putket vedetty kiukaalle, joka sitten lämmitti
veden. Saunassa olikin oikein nyvät löylyt iohtuen
hyvästä ilmanvaihdosta ja toki myös siitä, että kiuas oli
puulämmitteinen. Saunan jälkeen illalla alkoi musiikki
soida ja hauskaa riitti, vaikka osa porukasta olikin io
lähtenyt. Markku puolestaan kävi kalassa paikalle
saapuneen Tapanin kanssa, ja kalaakin kuulemma
oli tullut. Yöllä vielä paistelimme loppuporukan kera
jäljelle jääneet makkarat, ja osa maisteli Staalon tuomia
tulisia Potku-lihapullia.
Seuraavana aamuna meinasikin sitten paikalle jääneillä
olla vähän haikeampi huominen edellisillasta johtuen.
Kun aloimme laitella paikkoja kuntoon lähtöä varten,
tyhjiä pulloja ja tölkkejä saimme kerätyksi saavillisen.
Eli juhlittu oli ja reilusti. Puolenpäivän aikoihin
aloimme jokainen suunnistaan kotia kohti. Pitihän
toki allekirjoittaneen vielä käydä liikenteen seassa
toikkaroimassa ja keräämässä opasteet pois. Tämän
jälkeen paasikin sitten kotia kohti suunnittelemaan
seuraavia kokoontumisia.

