
Lapin K-Seniorit pulassa!!! 

Lue koko uskomaton tarina , vain täältä... 

Tammikuussa 2018 ilmeni, että Rovaniemen kentältä pääsee ulukomaile iliman välilaskua ja 

porukat kallistu että menemä Kroatiihan ku sielä ei ollu juuri kukhan ennen käyny. 

Voimakaksikko "Eija ja Aila" panit hösseliksi ja jo huhtikuussa meitä oli 26 sukkelinta 

listoila ja matka varathin. Syyskuun lopula, viikko, puolihoito, lentokentältä puoli tuntia ja 

huonhesta paarhiin kaks kerrosta, althale 20metriä ja ranthan 100. Elikkä puitheet 

kohilhan... 

Pyhänä aamusta hyppäsimä lentävän puhaluslampun kyythin ja nelijän tunnin päästä olthin 

perilä Pulan kentälä. Emmä met joutunhekhan koko ajaksi pulhan, menimä onnikala 

Medulinin kylhän ja saima sukkelasti omat kopit, jokka täytti hyvin mejän vaatimukset. 

Aurinko paisto ja muutamat kerkes vielä ennen päivälistä althale ja vielä uimhan, 

merivesiallas ja vesi viileän raikas. 

Tiistaina ympäristhön tutustumista ja totuttelua toishima ja hinthoin, että mistä evulisimat 

tuliaiset löytyvät ja mitä aiothan harrastaa. Varasima koko porukale keskiviikoksi retken 

tutustumhan Rooman vallan aikashen amfiteatterhiin, joka kuulema on yks parhaten 

säilyny siltä ajalta. Kävelthin ja töllistelthin, kuulthin joku sana ophan tarinoista. Ei palijon 

ku puolet porukasta selosti samhaan aikhaan omia kommenttiansa. Väli sille, ei niitä 

kumpiakhan ennään muista. 

Söimä puolisen yhessä vanhassa kellarissa ihan käypäsen evhän ja kävelimä taas tovin. 

Aurinko paisteli  ja kerkesimä osa vielä althale ja uimhan. 

Torstaina oli ommaa aikaa ja varsinki naisväki levittäytyi ympäristön kauphoin, retonki 

varsinki oli halapaa ja etenki hellehatut teki kauppansa ku aurinko porotti ja lämpöä +30 yli. 

Niin ja taisi siinä moni herrapuoliso pisthäyttää rephunsa ruskean pullon, paikalinen 

brandy oli evulista ja heleppoa nauttia... 

Perijantaina rohkeimat lähti päiväksi tutustumhan Venetsiaan ja olit ihan ihastunheet 

siihen. Ei kuulema haissu home eikä kala, sano Rinthen Reiska. Liekö lievää sarkasmia 

tuossa? Met loput turisima althaan reunala ja välilä jossaki kuppilassa, aika kulu ihan 

kuluttamatta. 

Lauantai-illaksi kokkoonuima koko retkue ritiikkipalaverhiin mutta siitä tuli kehumiskerho. 

Kaikki tykkäs reissusta, ei kukhan kipeä, ei kukhan eksyny, ei kukhan tapellu ja kaikila oli 

vielä rahhaa lähtiessä... Minulta vain loppu kunat, mutta jäi 45 lipaa! Pyhäaamuna 

kotimatkale ja olima Joulupukin kentälä iltapäivälä. 

Retken motto: "Hinta/laatu-suhde oli kohillaan". Mutta methän K-ryhymässä pyrimä aina 

tähän. Vieläki... 
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