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Pappamopoilu avartaa näkemyksiä
18.07. - 01:21
Antti Sallinen
–Kyllä tässä ainakin saa sisältöä matkantekoon ja parempaa kosketusta luontoon ja
ympäristöön. Paljon paremmin kuin nopealla moottoripyörällä tai autolla ajellessa, kuvasi
riihimäkeläinen Pekka Noso pappamopoilua. Hän on yksi Los Dementitosin porukasta, joka
matkaa parhaillaan pappamopoilla Utsjoelta Hankoon.
Ensimmäisen päivän etappi Utsjoen Nuorgamista Kittilään oli torstai-iltana onnellisesti takana.
Noin 340 kilometrin taivalta oli taitettu 10 tuntia. Ajajien arvion mukaan matka taitettiin noin
seitsemänä moponkusemana.
Matkalla lähdettiin viidellä mopolla, mutta yhteen tuli jotain ongelmia ja se siirrettiin
huoltoautoon. Noson lisäksi taivalta taittoivat Markku Hotti, Juha Flyktman ja Jori Pessi.
Tukijoukkoon kuuluvat Ulla Lampinen, Jyrki Uurasuo, Seppo Tarkkonen sekä Esa
Isomäki ja Risto Boström.
Esa Isomäki kertoi, että mukana ollaan Los Dementitos -hengellä eli talkoilemalla. Tässä
yhdistyksessä ei kukaan tienaa mitään eikä kukaan maksa kenellekään mitään. Ainoastaan
hyväntekeväisyyteen kerätään rahaa. Yhdistävänä tekijänä on pappamopo ja siihen liittyvä
huumori.
Nytkin on matkan aikana hauskaa riittänyt. Mopoilijat ovat herättäneet nostalgisia tunnelmia
varttuneemmissa miehissä, jotka ovat tulleet ihastelemaan mopoja pysähdyspaikoissa. Siinä
on juttu lentänyt.
Perjantaina mopoilijat ajavat Tornioon, jossa osallistutaan lauantaina klo 13 alkavaan mopojen
näyttelyyn sekä klo 18 alkavaan kiihtymiskilpailuun Hallituskadulla. Kisaan odotetaan
kymmeniä osanottajia.
Nautinnollista
matkantekoa
Pekka Nosolle Lapin matka on ollut nautinnollista. Ennen starttia porukka kävi 90 kilometrin
harjoittelukierroksen Norjan puolella.
– Nyt oli mukava ajella poikkikairan Kittilään. Tällä välillä oli mukava ajella ja katsella
maisemia. Mopon selästä niitä voi katsella paljon hartaammin. Tuli nähtyä Pokan kyläkin,
kehui Noso.
Reitti onkin valittu niin, että katselemista riittää. Valtateiden varsilla ei ole niin paljoa
nähtävää ja rekkaliikenne on vilkasta.
Alkumatka oli yllättäen kylmä. Aamulla oli alle 10 astetta, kun startti tapahtui. Vettäkin
tihnutti lähelle Pokkaa, jossa sää muuttui aurinkoiseksi ja lämpimäksi. Sellaisen ne taitavat
jatkuakin. Keskiviikkoon asti säitä toivotaan pitelevän, sillä silloin mopoilijoiden pitäisi olla
Hangossa.
Menovesikustannukset eivät ole suuria, sillä bensiiniä kuluu keskimäärin kaksi litraa satasella.
Kuljettaja kuluttaa paljon enemmän.
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