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Alpo Kähkönen: Juhlien Jatkot
Leirikari ja Petäjäselkä

Ketosen tilausajobussi odotti pääjulan päätyttyä 
Jänkätien ammattioppilaitoksen pihalla 

piirikokoukseen lähteviä juhlijoita. Suuntana oli 
Rovaniemen kaupungin omistama leirikeskus 

Leirikari vajaa 40 kilometriä Kemijokivartta 
ylävirtaan päin. Kuljettaja Lao:n logistiikan lehtori 

Jouni Mulari esitteli kuljetusyhtiön toimintaa ja 
kalustoa.

Matkan aikana alkoi matkalaisten päivän vakavampi 
juhlailme jo hieman vapaantua, odottaahan perillä 

jonkin verran vapauteuneempaa ohjelmaa 
illanvieton ja SATL:n Pohjoisen piirin 

piirikokousohjelmaa.
Tulokahvien jälkeen etsittiin yöpymispaikat 

periaatteella, että alle 60 vuotiaat yläpetille ja loput 
alavuoteisiin. Yläpetejä jäi vapaaksi huomattavasti 

enemmän. 
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Petäjäselkää

Perinteisen vaskauksen lisäksi käytetään mm. 
sentrifugeja, joissa lingotaan raskaampi kulta erilleen 
hiekasta. Toinen keino on nostaa kultapitoisen maa-
aineksen lämpötila yli kullan sulamispisteen ja näin 

erottaa kulta muista aineista. 
Kaikkia hämmästytti Harrin esittämä tieto, että kulta 
liikkuu atomien ja molekyylien kokoisina hiukkasina. 

Vuosituhansien saatossa hiukkaset pienen 
sähkövarauksen voimasta hakeutuu plus- ja 

miinusvaraukset yhteen muodostaen vaskaajien 
himoitsemia hippuja tai jopa isomuksia. 

Kultahippujen ryydittämän shamppanjan nauttimisen 
jälkeen jatkettiin matkaa kohti petäjäselkää.

Kämppä olikin kohottanut ryhtiään huomattavasti. 
Kämpän omistaa perinneyhdistys ja sen 

itseoikeutettuna puheenjohtajana on kukas muu kuin 
äskeisen kultayrityksen omistaja Harri Siitonen.  

Huoltojoukot olivat valmistelleet juhlijoille illaksi 
tarjottavaa ja jpääkokkina hääri Valkosen Osmo, 
joka kantoi pöytään oppilaitoksen valmistamaa 

poronkäristystä ja perunamuusia. Maukkaan aterian 
jälkeen pihalla karsittiin mestarit suopungin ja 

grispiin heitoissa. Kipailun tiimellyksessä todettiin 
porojen pääsevän enimmäkseen karkuun. 

Saunomisen jälkeen laskeutui hiljaisuus 
leirikeskukseen??!!

Aamiainen ja piirikokous. Pöytäkirja kertoo päätökset. 
Kokouksen jälkeen bussi kyyditsi väen kaupunkiin, 

josta osa juhlijoista suuntasi Eero Aulan, Erkki 
Kärnän ja Pekka Knectin henkilöautoilla kohti 

perinteistä Petäjäselän kämppää.
Matkalla poikettiin Siitosen kylässä toimivalla 

kullanhhuuhdonta-alueella. Paikan isäntä ja 
omistaja Harri Siitonen esitteli yhtiönsä toimintaa, 

kuinka kulta erotetaan maaperästä. 
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Vastaanotto oli miellyttävä ja sydämellinen. Kämpän 
hoitajina toimivat pj:n tutut, jotka valmistivat – mitäs 
muuta kuin poronkäristystä. Tutustumiskierroksen ja 

tervetuliaismaljan jälkeen istuttiin runsain antimin 
varustettuun ruokapöytään. Tämän jälkeen oli 

tietysti Sauna. 
Iloinen ilta jatkui karaokelaulujen merkeissä ja yrittipä 

sinne pitkin iltaa lauluköörikin saada äänensä 
kuuluville. 

Kuorolaulun onnistumisen edellytyksenä on laulun 
sanojen muistaminen, mutta tuntui että sanat 

keksittiin laulun aikana.
Illan aikan kerrottiin kymmeniä Lappiin liittyviä tarinoita 

– tosia tietysti. 
Hataraan muistiin jäi ainakin yksi pahasta 

lumimyräkästä, joka täällä Lapissa voi olla tosi 
sakea. Mutta kun on pakko lähteä niin autoilija puski
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sekaan vaan. Kuinka ollakaan, hän tavoitti toisen 
rohkean, jonka auton perävaloja seuraten matka 

joutui. Mutta yllättäen edellä ajava pysähtyi ja takaa 
tuleva törmäsi tähän. Perässätulija pomppasi 

autosta mikä este tiellä oli. Edelläajava totesi, että 
tämä on minun autotalli.

Seuraavan aamun valjettua aamutoimien jälkeen 
saimme kuulla ja nähdä mielenkiintoisen esityksen 
diakuvien kera emeritusprofessori Antti Saarialholta 

toisen maailmansodan jälkeisestä Berliinin 
ilmasillasta. Esitys julkaistaan tässä samassa 

Digivilkussa
Ennen kotiinlähtöä naulattiin kämpän seinään SATL:n 

logo muistuttamaan niistä unohtumattomista 
kokouksista sekä kala- ja marjaretkistä, joista 

Pohjoisen piirin jäsenet perheineen ovat saaneet 
nauttia. Ja sitten jälleen syötiin jälleen maittava 

ateria, mm. poronkäristä, ja suunnattiin kohti 
maalikyliä.
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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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