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Superviikonloppu Torniossa
Torniolaisessa kesässä viime viikonloppu tarjosi makeaa mahan täydeltä kaikenlaiseen nälkään. Yöttömän yön tango-ja humppafestarit
monine oheistapahtumineen sekä moottoriurheilun ystäville leikkimielisen hauska ”muistaakseni” – kiihtymiskilpailu eli Räkreis – kisa
”muistaakseni” pappamopoilla ”muistaakseni” paikallisen Los Dementitos - PPM eli PeltiPappaMopoilijat (ei siis PaikallisPuheluMaksu) –
moottoriurheiluseuran järjestämänä. Kulttuuripuolella sunnuntain
humputteluun takoi Tornion kesäteatteri Siunattua hulluutta. Tähän
kaikentasoiseen hullutteluun ja huvitteluun väkeä riitti kiitettävästi
joka tilaisuuteen sopivaan tungokseen asti.
Perjantai-illan tapahtuma oli mahdollista aloittaa juhlavasti herkullisen ruuan ja taustalla laulavien karaoke-kilpailijoiden laulun säestyksellä innokkaimpien jo pyörähdellessä
tanssialueilla.

Karaokekisan palkitut vasemmalta Marita Teikari Kemistä, Arto Takavirta Haaparannalta ja Marika Tyni Torniosta.

Tango-ja humppafestarien
vetonauloina tarjosivat tasokkaine orkestereineen festariväelle nautinnollisia hetkiä mukaansatempaavan musiikin
parissa suomalaisen viihdemaailman kestotähdet ja upeat
Leidit Katri Helena perjantaisen 40-vuotisjuhlakonserttinsa
merkeissä sekä Paula Koivuniemi perjantaina ja lauantaina. Lisäksi pakettia täydensi
lauantai-iltana varsinkin naisväen polvien lujuutta koetellut
komeaääninen Pentti Hietanen.
– Parin illan aikana festareilla kävi noin 4100 henkeä,
jotka näyttivät olevan tyytyväisiä tapahtumaan, summailee
tapahtuman markkinointisihteeri Tuula Nyholm, joka oli
tyytyväinen ja iloitsi siitä, että
paikalle oli saapunut väkeä
myös kaukaisemmilta paikkakunnilta.
– Menestystä voidaan pitää
todella hyvänä tuloksena ja tällä kertaa käytettävissämme
oleviin tiloihin sopivana, kiittelee onnistuneen tapahtuman
organisaattori ja puuhamies
Jorma Sankala.
Perjantai-iltana mestarikokki Rolf Bungartenin loih-

Miss Bikini Word-kisan voittajaksi tuomaristo arvosteli Anne Kuljun Keminmaalta (äärimmäisenä oikealla), toiseksi sijoittui Tiina Viertola Oulusta (äärimmäisenä vasemmalla)
sekä kolmanneksi Katariina Takkila Oulusta (neljäs oikealta).

timasta juhla–illallisesta kävi
nauttimassa noin sata ruokailijaa.

Voimaa –
kauneutta ja
karaokea
Lauantaina iltapäivällä lihaksiaan pullistelivat Kalotin
vahvimmat miehet ja kaikkein
vahvimmaksi osoittautui Karungin kuulamörssäri Jani Illikainen, joka onkin ilmoittanut vaihtavansa kuularingit tähän hieman toisentyyppiseen
voimainmittelölajiin.
Karaokelaulussa ratkaistiin
mestaruus kahden päivän aikana. Kolme parasta palkittiin
arvokkaasti Pentti Hietasen
ojentamin komein pokaalein.
Ykköspytyn arvoisesti lauloi
Marita Teikari Kemistä, toiseksi sijoittui Arto Takavirta
Haaparannalta ja kolmannek-

Tasokkaiden artistien joukkoa osaltaan täydensi vakuuttavalla ja rennolla esiintymisellään Pentti Hietanen.

si Marika Tyni Torniosta.
Miss Bikini Word-kisan
osakilpailuun osallistuneen
kahdeksan tytön joukosta palkittiin kolme edustavinta. Voittaja sai osallistumisoikeuden
valtakunnalliseen finaaliin ja
sitä kautta mahdollisuuden
jopa kansainväliseen kisaan.
Tyylikkäimmäksi bikineissään
valittiin Anne Kulju Keminmaasta, toiseksi sijoitui Tiina
Viertola Oulusta ja kolmanneksi Katariina Takkila Oulusta.

Muistaakseni
mopokiihtymistä
Lauantain alkuillasta täyttyi
Hallituskadun pohjoispää uteliaista katseista ja kaksitahtibensan tuoksusta, kun pappamopot pärähtivät käyntiin ja
ilmassa oli suuren kiihtymiskisan kuumaa tunnelmaa. Tun-

Koivuniemet festareilla – Paula Koivuniemi estraadilla ja
yleisön joukossa torniolaiset Arja Koivuniemi vajaan vuoden ikäinen tyttärensä Maria Arietta Sibellin ja mummon
Tuula Koivuniemen kanssa vahvistivat Koivuniemien edustusta festareilla tanssikansan menoa seuraillen.
nelman kohottamisesta kuuluttajan roolissa huolehti Juha
”Peltsi” Peltoperä asiaan kuuluvalla hartaudella ja letkeä
”muistamattomuuden” Dementitos–teema mielessään.
Lähtö tapahtui tietysti formula-kisojen tapaan valo–ohjauksella.
Kisassa ajettiin kolme sarjaa Viriilit, Automaatit ja Vaihteelliset – matkana 40 metrin
kiihdytys , jonka aikana huippunopeus kasvoi jopa 25-30
km/h. Niinpä jarruvarjoksi riitti voittajan “takki auki”- tyylinen tuuletus. Osallistujia oli

saapunut jopa Helsingistä,
Tampereelta ja Riihimäeltä,
joten kyseessä oli SM-kisan
vaatimukset täyttävä häppening.
Kilpailun
nuorimmalla
osanottajalla Antti Vilmillä (12
v..) oli reaktio– ja lähtökytkennät kaikkein herkimmällä koko
kisan parhaimmalla ajalla, joka
tehtiin vakiopeltipappamopolla - jopa viritetyt viriilit jäivät
heikommaksi – seniileistä puhumattakaan.
Teksti ja kuvat:
Kari Heikkilä

Suensaaren koulun piha-alue täyttyi ääriään myöten aina tungokseen saakka seuraamaan
Katri Helenan aina vain yhtä pirteätä ja energistä esiintymistä huipputaitavan orkesterinsa
kera. Tyylikkään ja loppuun asti hiotun juhlakonserin kaikki osa-alueet toimivat ja tempaisivat kuulijat täysin mukaansa vuosikymmenien varrelta poimittujen tuttujen ja rakastettujen sävelien lumoihin. Kesäkiertueen ajaksi kahden nuoren, Katrin enkelikuorona laulavan, soittavan ja tanssivan “kesäpojan” vahvistama Petoman- orkesteri yhdistettynä taidokkaaseen ja ammattitaitoiseen miksaukseen tekivät kokonaisuudesta nautittavan paketin.
Hallituskadun pohjoispään reuna-alueet täyttyivät kiinnostuneista katseista, kun kaksitahtiset pappojen vauhtihirmut
kiihdyttivät 40 metrin pyrähdyksen. Vieraileva stara Juha
”Suppo” Flyktman Riihimäeltä ajoi kisan ulkopuolisena näytösluontoisesti erittäin modifioidulla Honda Monkey "Customilla”, jota ylisuuren myllyn vuoksi ei kelpuutettu varsinaiseen kisaan - vastaavasti tosin ylisuuri ”Stetson” toimi
hyvin jarruvarjona.

Kolme parasta noin 30 osanottajan kisassa sarjoittain olivat:
Peltipappamopot, automaattivaihteiset:
1. Antti Vilmi, 07.69, 2. Matti Ylikitti 08.56, 3. Seppo Kylmä 09.16
Peltipappamopot; käsi- tai jalkavaihteiset:
1. Reino Lauri 07.91, 2. Niko Heikkala 08.18, 3. Timo Tolvanen 08.18
Peltipappamopot; "viriilit" (viritetyt):
1. Tapio Vilmi 07.75, 2. Mikko Bomström 07.35, 3. Risto Bomström 08.75.

Kisan nuorimman ja nopeimman Antti Vilmin menopelissä kierrokset ovat huipussaan lähtövalojen sammuessa – tulinen lähtö on tapahtunut ja voitto tuli.

