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Maanantaina 1. maaliskuuta 2004

Sinisen savun päivä Hamarissa
Taka-Hamarin torilla eli
Seon aukiolla vietettiin
lauantaipäivä
nostalgisissa
tunnelmissa, kun noin
60 veteraanimopoilijaa
sekä läheltä että kaukaa
pitivät rompetoriaan ja
kilpailusirkustaan yllä
aamuvarhaisesta
myöhään iltapäivään.
Sininen savu täytti
ilman varsinkin
kisalähtöjen aikana.

Sininen hetki. Veteraanimopojen free ride
-ajon lähtö on tapahtunut. Sininen savu
täyttää ilman, kun mopot hyökkäävät kohti
Haikkoon selkää liki umpihangessa..

Väkeä aukiolla oli tungokseen saakka. Tungosta tiivistivät
kaupungin rantaan tuomat puutavarapinot. Sahasaaresta
hakattu puutavara kun odottaa Hamarin rannassa kuljetusta
eteenpäin.
– Emme mainostaneet tapahtumaa lainkaan, sillä pelkäsimme
että tapahtumasta paisuu liian suuri, totesi tapahtuman
puuhamiehiin kuuluva Tony Eklund.
Viime vuonna tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran.
Tälläkin kertaa Hamarin rantaan oli saapunut
pappamopoilijoita kautta Suomen. Hallan Papat
Hyrynsalmelta, Hiton Jannut Riihimäeltä, Los Dementitos
Torniosta ja Halavatun Papat Iisalmesta ovat tunnetuimpia
pappamoporyhmiä, joiden eräänä tarkoituksena on
tempauksillaan kerätä varoja Kaunialan
sotavammasairaalalle. Hamarin tapahtumankin tuloista osa
menee tähän tarkoitukseen.
– Näyttää siltä, että Hamariin pitäisi perustaa oma osasto.
Uskoisin, että näin tapahtuu ensi kesän aikana, miettii Tony
Eklund.
Tapahtumassa oli tietysti mukana Hamarin oma mopomies
Juha Laitila, joka persoonallisella tavallaan juonsi
tapahtuman tärkeimmät osat. Näkyipä mopon sarvissa
toinenkin tunnettu humoristi, Jukka Laaksonen, joka
taitoajokisassa pääsi palkinnoille saakka. Oman säväyksensä
tapahtuman musiikilliseen antiin antoi järvenpääläinen
mopo-posetiivari Markku Savijärvi.
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Kolme kisaa
Hamarin veteraanimoposarjassa ajettiin kolme kisaa.
Tapahtuman kilpailuosuus on saanut upealta kalskahtavan
nimen: Hamarin Saaristoajot.
Ensimmäisenä lähti matkaan free ride eli vapaa ajo, jota voisi
kutsua myös off shore- eli avomeriluokaksi, sillä reitti kulki
Hamarin rannasta jäälakeutta pitkin Lilla Barlastholmenin
ympäri liki umpihangessa. Vapaa ajon voitti ylivoimaisesti
Hiton Jannuissa ajava mäntsäläläinen Harri Uljas, jonka
Pappa-Tunturi kiisi umpihangessa suorastaan taianomaisesti.
Taitoajossa mopomiehet pujottelivat lyhyen radan liukkaalla
jäällä. Nopein oli taiteilijanimeä Suppo käyttävä mopedisti.
Tapahtuman päälähtönä ajettiin joukkuekilpailu Le Mans
-tyyliin. Sen voitti Hiton Jannut joukkueella Jari Stolt, J P
Ronnila ja Harri Uljas. Joukkue kiersi 24 minuutin aikana 48
kierrosta jäärataa. Toiseksi nousi Sipoon Pojat ja kolmanneksi
Halavatun Papat, jonka joukkueessa ajoi myös näyttelijä
Pertti Koivula.
Hamarilaisten oma joukkue Pappas Pojkar, jossa ajoivat
Lasse Kalavainen, Pertti Eerola ja Christer Pettersson ei
menestynyt, vaikka joukkue olikin hankkinut nykyaikaiset
lumipuvut ajopuvuikseen. Sen sijaan Hamarin naisten
joukkue Donnern und Blitzen menestyi paremmin. Satu
Laitila ja Anne Kleemola voittivat naisten joukkuekisan,
joskin ainoana joukkueena.
Hamarin mopotapahtumasta on luvassa lyhyt raportti TV2:n
Puskuri-ohjelmassa 4. maaliskuuta.
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