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Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin
Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme 
LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan. 
Herätys neljältä ja viiden aikaan kolmen henkilön ”porukka” (Jaakko,

Pekka,Vesa) oli matkalla Rovaniemelle. Matka eteni jouhevasti ja meille 
jäi taukoa varten aikaa ennen Rovaniemeä, joten poikkesimme 
tyhjennys- sekä tädennystauolle. Hetken taukoa vietettyämme, 

paikallisten jutustelua seuraten, joukkoon liittyi ryhmä tuttuja automiehiä. 
Tämä oli varmaan jotain autoteknillisten telepatiaa, sillä tauolle tulleilla 
matkan aihe oli sama kuin meillä. He olivat 80-vuotta täyttävän Oulun 

yhdistyksen jäseniä.
Viikonlopun pääaiheena oli kahden Pohjois-Suomen ATY:n, Oulun- ja 

Rovaniemen yhdistysten 80-vuotisjuhlat. Juhlissa saimme nauttia 
hyvästä ruuasta, nähdä ja kuulla puheita ja musiikkia, yhdistysten 

historian esittelyitä sekä SATL:n kunniapuheenjohtaja Antti Saarialhon 
esitelmän Petsamon nikkelistä ja sen merkityksestä Suomelle.

Kahdeksankymmenen vuoden aikana Suomen, maailman, tekniikan ja 
autotekniikankehitys/muutos on ollut huikeaa. Tämän kauden ovat 

juhlivat yhdistykset toimineet. Onnittelut yhdistyksille sekä yhdistysten 
hyväksi toimineille.
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Muistelumatka Leirikari, Petäjäselkä…

Piirikokoukset ja käynnit menneinä vuosina ovat 
mielessä elämän mukavina, mieleenpainuvina 

muistoina monilla autoteknillisten yhdistysten jäsenillä. 
Ensimmäisiltä kokousmatkoilta minulle jäi mieleen 
silloisen liiton puheenjohtajan Antin kiinnostavat 

esitelmät.

Juhlan jälkeen lähdimme Leirikarin leirikeskukseen 
piirikokouksen aiheisiin. Kokous oli perinteinen, 
niinkuin pitääkin. Ohjelmaan sisäiltyi ruokailuja, 

kilpailuja, saunomista, runsasta jutustelua, 
keskustelua kokousasioista ja hitunen 

nukkumistakin.
Piirikokouksen jälkeen sunnuntaina suuntasimme 

Kittilään Petäselän metsäkämpälle. Tämä paikka, 
kokemuksieni perusteella, on monella Rovaniemen 
yhdistyksen varttuneella jäsenellälähellä sydäntä.

 Petäjäselän kämppä on siirtynyt yksityisomistukseen ja 
uusi omistaja on pitänyt hyvää huolta rakennuksista, 

kunnostaen ja kehittäen niihin toimintaa. Kun 
allekirjoittaneelle tuli mahdollisuus tehdä 

muistelumatka kämpälle tuli mieleeni Antin 
osallistuminen. 

Mielessäni päätin, jos hänellä on mahdollisuus lähteä 
matkalle, se tulee toteuttaa. 
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Jälleen perinteistä, emiritus professori Antti Saarialhon 

ansiokas, sisältötarkka esitelmä aiheesta Länsi-
Berliinin ilmasilta.( yksi logistiikan huippusuoritus, 
allekirjoittaneen kommentti). Matkanjärjestelyihin 
merkittävästi vaikuttanut Lapin kullankaivaja Olavi 

Aholan esitelmä antoi tietoa kullanhuudontaan liittyvistä 
lupa-asiosta ja kustannuksista.

 

Menomatkalla meillä oli tilaisuus kuulla Lapin kullasta, 
etsinnästä, rikastuksesta jajalostuksesta.Tämän 
tilaisuuden meille mahdollisti ja esittelijänä toimi 
Suomen Kaivosyrittäjätry:n puheenjohtaja Harri 
Siitonen.Kämpälle saavuttuamme perinteitä ei 

unohdettu ja nostimme maljan kultahippuja 
sisältävällä juomalla menneitä kokouksia muistellen. 
Paikalla oli myös karaokelaitteet joten laululahjoja 

omaavat, kuten Harri viihdyttivät kuulijoita.
Tulokahveja kämppäisäntä oli jo valmistellut. Kahvit 

nautittuamme aloitimme perinteisesti itsetehdyn 
ruuan valmistuksen, joka tällä kertaa oli Kittilän 

porosta valmistettua poronkäristystä Lapin 
puikulamuusin ja puolukkahillon kera. Kuinkas 

muuten, saunomiselle oli jo suuri tarve ja lammen 
rannalla sauna odotti koko yön saunojia. 

Aamupalaan kuului mm. poronkäristystä jota jäi 
aamunkin jälkeen, niin runsaasti sitä oli. 
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Sitten olikin jo kotimatkan aika ja suuntana Nivala. Taivalta 
oli edessä kuutisensataa kilometriä ja jotenkin se tuntui 
ajaessa pitkältä. Pari taukoa pidettiin ja toiselle tauolle 

lähtiessä tuntui autosta lähtiessä hieman oudolta. 

Syy hieman huteraan oloon selvisi, kun kotiin päästyäni 
mittasin lämmön ja mittari näytti 39,5 astetta. Kun kuume 

ei alkanut laskea kävin kaksi kertaa lääkärissä, 
verikokeita otettiin monta pulloa. Niiden perusteella ei 

löytynyt lämmön nousuun syytä. Lääkäri antoi kuumetta-
alentavaa lääkettä ja se alensi lämmön normaaliksi. Oma 

arvio, tämä oli kait sitä Lapin kuumetta.

Laaksojen Autoteknillisen Yhdistyksen puh.joht.
Pekka Kneckt
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Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys
Yhteistyökumppanit

Roi Katsastus Oy

http://roaty.satl.fi/sivu/digiv
http://roaty.satl.fi/sivu/digiv
http://www.avainasemat.fi/index.php?p=Tarjous_2
http://www.avainasemat.fi/index.php?p=Tarjous_2
http://wetteripower.fi/
http://www.lapinkumi.fi/
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