
Pauketta Äetsässä
SASTAMALA 27.–28.5.

Sastamalan Heinimaalla liki Huittisten rajaa pidettiin toukokuun lopulla 
tuttuun tapaan Paukepäivät eli pellepelottomien viikonloppuleiri. Omin-
takeisen konetapahtuman anti oli monipuolista ja veteraanipainotteista, 
ja väkeä oli paikalla vauvasta vaariin. Teksti ja kuvat: Mika Rassi

Ennen työnäytöksiä muuan polttarisankari pääsi kaivamaan Brøy-
tilla. Seurue ällistyi, kun sulho onnistui saamaan kauhaan hitusen 
maata. Etualalla kuljettajakokelaan oma kone.

Perinnepioneeri Arto Vuorenniemi oli tuonut näytteille Kokemäen-
joen seudun uittoyhtiön vuonna 1956 rakentaman veneen. Arto kai-
paa neuvoja, kuinka ainutlaatuista venettä kannattaisi kunnostaa.
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Maansiirtonäytöksessä 
Vammas-Fordson riemastutti 
yleisöä yllätyssuihkullaan. 

Murskausnäytöksessä leukojaan liikutteli tapahtumaisäntä Eero Rintalan pikku lokomolainen.

Johan Hautamäki oli tullut paikalle Jyväs-
kylästä ja tuonut mukanaan muun muassa 
erikoisen Konela-keskimoottorin. Johan 
kiertää Suomen suvessa monta tapah-
tumaa, mutta Paukepäivät on miehen 
mukaan ykkönen.

Toiset kulkevat kuolema kyydissään.Markku Hannula oli Paukkeiden takojia.

Maamoottorikentällä oli ilma sakeana 
höyrystä.

Pitkä yhdistelmä, rajoitetusti paikkoja. Isäntä Rintala salaojituksen tiimellyksessä. 

Maahisten kamiina. Mittakaavan ymmärtää 
ruuvimeisselistä.
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3. Mutta voi! Moldovan kettinki – kehno kettinki. 
Työase irtoaa vetäjästä. Mauritsio ei kirkkaassa 
työnpoltteessaan huomaa onnettomuutta vaan ajaa 
pellolla koko päivän äkeettä. Esirippu laskeutuu, ja 
myöhemmät tapahtumat verhoutuvat sumuun.

KANSANTALOUDEN 
SAAVUTUSTEN 
NÄYTELMÄ
Harvassa kone- tai perinnetapahtumas-
sa törmää sellaiseen teatteriesitykseen, 
jonka Suvi Salminiitty ja Mauri Perälä olivat 
paukepäiväläisille valmistaneet. Suomen 
kansantasavallan pyynnöstä Neuvostoliiton 
tehokasta maanviljelyskalustoa ja työtapoja 
esitteli Mauritsio Bertšorski suoraan Mol-
dovan suurimmalta kolhoosilta. 

2. Vuoden 1975 DT-75B on aamiaisen jälkeen vihdoin 
käynnistynyt. Pitkä ja tehokas työpäivä voi alkaa.

1. Kolhoosilla tehokas työ alkaa var-
hain, joskus yhdeksältä, joskus puo-
li yhdeltätoista. Aamuun ei kuulu 
länsimaista corn flakes -ateriaa. Sen 
sijaan haukataan reilusti kaalia ja 
päälle siemaistaan hapanta. Niinpä 
sateinenkin aamu näyttää kirkkaal-
ta ja halu työskennellä on polttava.

PAUKEPÄIVÄT
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Mummo-Kubotan rinnalle oli sipsutellut teekkareiden maskotti 
Otaniemestä. Aluksi opiskelijoilla oli vaikeuksia starttimoottorin 
kanssa, mutta lopulta myös pinkin DT-75B:n nähtiin liikkuvan.

VANHAT KONEET PALKINTONA
Pysäkillä arvuuteltiin, mikä oli vieressä seissyt Pelle Pelottoman 
välttämättömyysvehje. Vastauksia kertyi noin 150. Kaikkea veikat-
tiin perunannostokoneen ja ruumiinnaarausvälineen väliltä. Pari-
kymmentä tiesi, että kyseessä oli purjelentokoneen hinauslaite. 
Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin Vanhat Koneet -lehden 
vuosikerta. Mietintämyssystä onnetar nosti huittislaisen Timo Mart-
tilan vastauksen. Onnea voittajalle!

Ruotsin postilaitoksen 
vanha sähkövärkki 
kuljetti henkilökuntaa 
tapahtuma-alueella. 
Otto, Eero ja Jarkko 
sanovat, että ensi 
vuonna taas paukkuu!

Viime vuonna 
Paukepäivillä näh-
tiin liikkuva sohva. 
Tällä kertaa pölyä 
nostatti nojatuoli. 
Juuso Saarimaan 
keksintö soitti 
myös musiikkia 
matkaajan iloksi.

 Timo ja Jor-
ma Tikkanen 
pitivät sahaus-
näytöksiä.

3905/17


