Raahen Seudun Zetoristien marssi Lappiin 27-31.07.2011
815 km, 15 Zetoria, 1,5km:n letkassa, 5 vuorokautta sateettomassa kelissä.
Ei yhtään remonttia yhteenkään Zetoriin.
Ryhmän kokonaisvahvuus huoltojoukkoineen oli 34 henkilöä.
Reissu oli tähänastisista ylivoimaisesti paras reissu, joka jää kaikkien mukana olleiden
sydämiin ja muistoihin loppuelämäksi.
Keskiviikkona Oulussa laitettiin liikennevalot keltaiselle vilkkumaan puoleksi tunniksi,
Oulun poliisille kiitos järjestelyistä. Yle oli Oulussa radion ja tv:n voimalla mukana.
Sanomalehti Kalevassa oli lähtöaamunamme kirjoitus matkastamme kartan ja aikataulun
värittämänä.
Väkimäärä matkan varrella Oulusta Haukiputaalle oli jo ihmetyksen aihe.
Pysähdys ja kahvitauko Simossa toi paikalle kaksi paikallislehteä.
Vastaanotto Tornion ABC:llä oli mieleen.
Paikallinen Konevoimayhdistys tuli kumppaniksemme ja johdatti meidät ensimmäisenä
Zetor- kerhona Haaparantaan ja Ruotsin puolelle.
Ruotsin puolella ajeltiin muutamia kilometrejä ja käytiin Cape East -kylpylän pihalla.
Haparanda Bladet teki näyttävän jutun vierailustamme.
Yöpyminen Umpitunnelissa sujui ongelmitta.

Torstaina matka jatkui kohden Rovaniemeä.
Välillä yleisön kannustukset ja vilkutukset
olivat todella näyttäviä. Eräs henkilö
matkanvarrella juhlisti 50vuotissyntymäpäiviään tekemällä
kunniaa kaikille Zetoristeille kahden jättimäisen
maataloustraktorin muodostelmassa,
nahkalakki sarvineen päässä.
Tervolassa tapasimme uuden Zetoristin josta
tulee ryhmämme jäsen.
Paikalle saapui myös omalla autollaan 92
vuoden ikäinen traktorimies joka piti meille
puheen omasta nuoruudestaan ja
kohtaamisestaan Haapavetisen Zetoristin
kanssa sotien jälkeen.

Saapuminen Rovaniemelle ja Lordin aukiolle oli uskomaton. Väkeä oli aukiolla niin paljon, että
paikalliset yrittäjät sanoivat väkeä olleen yhtä paljon viimeksi kun Lordi voitti Euroviisut.
Esitimme Zetor- sinfonian kantaesityksen torilla ja se oli yleisön mieleen.
Esittelimme yleisölle myös harrastustoimintaamme ja kalustoa.
Paikallislehtien toimittajat olivat paikalla ja perjantaiaamun Lapin Kansassa olimme näkyvillä
koko etusivun jutulla.
Perjantaiaamuna siirryimme Napapiirille, jossa itse Joulupukki otti meidät vastaan.
Tapaaminen oli sydämellinen ja lahjoitimme pukille ja muorille Zetoristien T-paidat.

Matka jatkui kohden Kemijärveä. Vain noin 30 km ennen Kemijärveä viimeisellä
kahvipaikalla saimme tietää että Kari Väänänen, Taivaan Tulien tekijä, on meitä
vastaanottamassa.
Kemijärvelle tultaessa paikallinen Zetoristi tuli meitä vastaan Zetorilla, jossa oli
peräkärry ja kyydissä kuusi hanuristia.
Kaupunkiin tultaessa olimme hämmästyneitä väenpaljoudesta teiden varsilla.
Torille tultaessa väkeä oli niin paljon että järjestysmiesten piti tehdä töitä, että saimme
Zetorimme Taivaan Tulien aukiolle. Vastaavaa väkimäärää ei kuulemma torilla oltu
nähty aikoihin.

Vastaanotto aloitettiin Zetor-sinfonialla josta yleisö
piti. Kaupunginjohtaja otti meidät vastaan
tervetuliaispuheineen.
Sitten esille astui Taivaan Tulien Kari Väänänen. Hän
piti oman puheenvuoronsa ja teki sen jälkeen paljon
kysymyksiä Zetoristeille.
Kari lahjoitti Kemijärvi kirjan, johon kaupunginjohtaja
oli laittanut tervehdyksensä .
Kemijärven kaupunki lahjoitti kaikille Zetoristeille
todistuksen jossa varmistetaan että olemme ylittäneet
napapiirin ja vierailleet Taivaan Tulien kaupungissa.

Hanuristimme Pentti Nordström ensiesitti torilla sanoittamansa Zetorimarssi- laulun
matkastamme.
Radio Kajaus teki suoran radiohaastattelun tilaisuudesta.

Viivyttyämme useita tunteja torilla,
siirryimme paikallisen yrittäjän Jorma
Vaaralan johdattamana Lohen
Lomakeskuksen tiloihin.
Kemijärven kaupunki järjesti Zetoristeille 2
tunnin kiertoajelun oppaan kera Taivaan
Tulet sarjan kuvauspaikoille.
Loppuilta vietettiin Lohen
Lomakeskuksessa isännän tarjoamalla
lounaalla.

Lauantaiaamuna alkoi 10 tunnin ajo Kemijärveltä Pudasjärvelle.
Reissumme ehkä kauneimpia seutuja nähtiin Kemijärveltä Auttiin ajettaessa.
Tienristeyksissä oli aina joitakin kuvaajia. Mistähän asti lie olivat tulleet.
Luusuassa huoltojoukot olivat laittaneet taas pöydät koreaksi vanhalla jalkapallokentällä.
Hanurimusiikki soi ja ryhmä oli kokonaisuudessaan kasassa hetken aikaa.

Ranualle saavuimme edelleen upeassa säässä. Pysähdyspaikkamme oli paikallinen
Shell huoltamo.
Talon isäntä tarjosi todella hyvän lounaan omakustannushintaan.
Ranualaista yleisöä jututimme vajaan tunnin verran.
Seuraava etappimme oli 6 km ennen Pudasjärveä sijaitseva Havulan ranta. Siellä oli
kesäpilkin MM kilpailu, jossa olimme kutsuvieraina. Saimme maukkaat lättykahvit.
Paikallisia lehtitoimittajia oli paikalla.

Seuraavaksi siirryimme Pudasjärven torille tarkasti aikataulun mukaisesti.
Pudasjärven torilla yleisöä oli todella runsaasti ja esitimme yleisölle Zetor-sinfonian.
Pudasjärven kaupungin puolesta pidettiin tervetulopuhe ja soitettiin elävää musiikkia.
Esittelimme torilla toimintaamme ja kalustoamme yleisölle.
Hanuristimme Pentti Nordström esitti sanoittamansa Zetor-marssin, johon oli tullut
riimityksiä lisää.
Vietettyämme pari tuntia torilla siirryimme Hotelli Kurenkosken tiloihin.
Iltaa vietettiin ravintolassa käyden läpi menneitä reissupäiviä.

Sunnuntai aamupäivällä siirryimme Pudasjärven ABC:lle, jossa yleisöä oli ihan
mukavasti. Lounastimme ja aloitimme viimeisen päivän marssiosuuden.
Ensin vajaan kahden tunnin ajo Hirvisuon levähdyspaikalle, jossa nautimme
huoltojoukkojen loihtiman upean kahvikestityksen paikallisella leipäjuustolla ja
lakkahillolla terästettynä.
Seuraavaksi ajoimme Oulun keskustaan, Limingantullin Prisman parkkipaikalle.
Liikenne Kuusamosta Ouluun oli todella vilkasta, mutta sopimamme tapa liikkua 1,5 km
letkassa varoituskyltteineen toimi ilman minkäänlaisia moitteita.
Prisman parkissa nautimme viimeisen kahvikestityksen ja Pentti Nordström esitti
viimeisen version Zetor- marssilaulusta.

Muutama jäsen irtautui joukosta tässä vaiheessa ja eron haikeus tuntui kaikissa.
Viimeinen ajomatka taittui edelleen upeassa kelissä Raahen ABC:lle, jossa yleisöä oli
vastaanottamassa reissusta palaavia. Ryhmä hajaantui tässä vaiheessa lämpimien
halausten kera.
Yhteenvetona upein monista kokemistamme matkoista.
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Veljekset Kellola Oy
Tornion Kaupunginhotelli
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