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Perinteinen ruskaretken syyskuinen viikonloppu koitti jo melkoisen odotuksen 
jälkeen...etenkin Heikillä jolla poltteli taskussa tuore pärräkortti ja mattamusta 
rottakoo värisi menohaluja nojallaan saunan seinään. Olisi tarkoitus ajaa 1700 
kilometriä kolmessa päivässä.
Matkaan olivat lähdössä Juha sooloämmällä, Niko peräkärrirottakoolla, Heikki soolo- 
koolla, Ari vanhalla Jammulla ja meikä urretraikilla kun oman kooshopperin laatikko 
oli taas mennyt hajalle  urheilullisesta ajotavasta johtuen.
Matka suuntautui perjantaiaamuna kohti Oulua ja Pudasjärveä josta oli jo varattu 
mökkimajoitus. 

Palokan ABC

Ajo sujui leppoisasti ja ongelmitta  Kärsämäelle jossa nautittiin jo tutuksi  tulleessa 
taukopaikassa lihapitoinen ateria energiavarannon turvaamiseksi ja ensimmäisen 
päivän määränpään Pudasjärven saavuttamiseksi. Oulun moottoritiellä innostuimme 
ajelemmaan reilua sataa myötätuulen ja hienon fiiliksen saattelemina ja Ari huvitti 
itseään ajamalla jonkun kerran ohi hana auki koko letkasta...Eipä ole mukavampaa 
kuultavaa kuin samassa sävellajissa soivat suorat putket. 
Kiimingin tienoilla alkoi Nikon peräkärri uhkaavasti heittelehtiä ja lähenmmän 
tarkastelun tuloksena totesimme aisan murtuneen strategista kohdasta mutta vauhtia 



säännöstelemälla aioimme päästä perille.
Suoritettuamme Pudasjärvellä onnistuneen elintarvikehankintamatkan suuntasimme 
kohti Jyrkkäkoski Campingin varattua mökkiä ja lämmintä rantasaunaa. Onnistuneen 
majoittautumisen ja saunomisen jälkeen vietimme mukavan iltahetken grillikodassa 
nauttien grillimakkarasta, parilalla kuumennetuista lihapiirakoista ja  kyytipojaksi 
hiukan mietoa mallastuotetta. 

Parilla puhelinsoitolla löytyi paikallinen harrikkamiesten talli johon pääsimme 
korjaamaan Nikon kärryä.
Mielyttävä oli käydä makuupussiin idyllisen kelohonkamökin suojiin, eikä ollut 
hyttysistä haittaa.
  Aamulla oli kasilta herätys ja paikalliseen kuppilaan aamiaiselle. 
Sieltä suuntasimme talille jossa avulias kaveri laittoi käryyn kuntoon meidän vain 
sujuvasti vieressä katsoen. Tovin tarinoinnin ja kiittelyiden jälkeen matka jatkui 
Taivalkoskelle.
Meno maittoi; ilma kuulakas,maisemat kauniita ja ruskaakin oli jo hiukan tarjolla.
Kuusamossa käytiin morjestamassa tuttuja pitserian poikia ja massut täynnä 
kebabherkkua päätimme lähteä poikkeamaan Rukatunturilla. 



Ajelimme paikkaa ympäriinsä ja olihan se kasvanut pelkoiseksi 
turistipyydykseksi.Paluumatkalla tutustuimme Riipisen matkamuistomyymälän 
tarjontaan  Kuusamotarran hankinnan muodossa, nuosiso-osastolla oli lieviä 
poistumisvaikeuksia ko. liikkeestä johtuen erittäin hyvin muodostuneesta tummasta 
myyjäneitosesta. 
Kahvittelun ja asiaan kuuluvan suunsoiton jälkeen matka jatkui kohti Ämmänsaarta.
Keli oli hieno ja kilometrit taittuivat vilkkaasti asumattomalla korpivälillä. 
Tauko vietettiin tilateos ”Hiljainen Kansa” parkkipaikalla ja paljastimme päämme ja 
vietimme hartaan hetken muistellen Nikon koon kampiakselia...miten hyvin se 
pelasikaan kunnes se Norjasta tullessa  katketa paukahti  muutamaa kilomertiä ennen 
taukopaikkaamme. 
Porukka pakotti meikäläisen vanhimpana tutustamaan tilataideteoksen naispuolisen 
edustajan hameen alle. 



Taas paanalle ja kahville kantapaikamme Ämmän tbeelle. Tankkauksen jälkeen matka 
jatkui kohti Lentiiraa ja Kuhmoa. Pysähdyimme Raatteentien muistomerkille ja 
vietimme siellä mieliinpainuvan hetken.
Ilta oli jo hämärtynyt ja nippondenson laturit ja halogeenit olivat tarpeen kun 
päästimme autiota ja pimenevää runon ja rajantietä kohti auringonlaskua.
…......ja yössä kuului neljän bokserin suorien putkien jyly......
Lentiirassa oli varattuna Myllyniemi Caravanista tukkikämppä ja rantasauna, ja juuri 
kun päätieltä käännyin kohti majapaikkaa kuului koneesta kovemman puoleinen 
kalaus ja sitten ei muuta kun kahnaavaa ääntä...ruuvimeisselillä kokeilin sähköstartin 
kolosta että vauhtipyörä oli irti ja peli selvä...
Ari ja Juha ajelivat majapaikkaan ja Nikon avustuksella alettiin hinata trikeä. Jonkun 
ajan päästä tulivat Ari ja Juha autolla  takaisin ja hinaus perille alkoi, ei löytyny koko 
karavaanialueelta muita selviä kuskeja.

Enpä muista missä olis nauttinut saunasta niin paljon kuin  siellä...myrskylyhtyjen 
valossa kylvimme ja se pieni kampuran katkeamisen harmistus katosi pilkkopimeään 
Pylkkäskonstan selkosiin...kovan päivän ilta tai oikeastaan jo yö oikeni tukkikämpän 
laverille makeaan uneen...
Aamusella soittelin Repalle noutokyytiä kotiin. Pojat pakkailivat tavarnsa ja lähtivät 
ajelemaan kohti kotia...Haikein mielin jäin niemeen puolukan syöntiin, grillailuun, 
makailuun ja kyydin odotteluun.



Kahden maita Repa saapuikin ja pärrä kyytiin ja jouduimme vuoraamaan akselin ja 
norran välin kakkosnelosella ettei kummi ota lokasuojaan...
Kaikki pääsivät onnelliseti kotiin meikä ainoana siipirikkona.
Ensi vuonna kutsuu taas ruskaretki kun majapaikatkin ovat jo tiedossa...

Mukava on reissata ympäri Suomea, vappuna Ahvenanmaalle ja jussilta Norjaan.
Siinäpä taas tavoitetta tulevalle suvelle  keskisuomalaisille uralisteille.


