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Ranskan kansallispäivää 1982 vietettiin Pariisin Riemukaarella niin lipuin kuin aseinkin. 

 

17-KESÄISENÄ PARIISIIN JA TAKAISIN 
 

Niinhän se on, että kevään koittaessa tekee mieli taas Pariisiin. Siitä huolimatta, onko siellä 
tullut aikaisemmin käytyä, tai sitten ei, on mieli tehnyt sinne ennenkin. Tätä kirjoittaessani 
tekee kevät kesän tuloa ja uusien seikkailujen odottaessa palaavat edellisen kesän koke-
mukset ja opetukset mieleen. 
 

  
Norrköpingin kaktuspuisto Ruotsissa ja taaksejäävää Pohjolaa Tanskan Gedserissä. 
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Pakkasimme "Turkasin", viimeistä huutoa (eli vuosimallia) olevan PV:mme täyteen muovi-
kasseja ja muita matkalaukkuja, joukossa ikätoverinsa soputeltan, ja suuntasimme Naantalin 
kautta eurooppaneloselle. Siitä, mitä tämä "Ruotsin tylsin läpikulkutie" turistille voi tarjota, 
antaa TM 7/1975 21 vihjettä. Meillä oli kuitenkin vain kolme viikkoa aikaa koko matkaan ja 
pysähdykset ennen Köpista vain kaikkein välttämättömimmät. Ja sielläkin vain pikayö-
pyminen, silla laiva Gedseristä Warnemündeen lähti kunniallisten ihmisten vielä nukkuessa. 
Muuten suositeltava reitti siirtyä Euroopan mantereelle ilman turhia jonotuksia. Ja parin tun-
nin merimatkan aikana ruotsinlaivan jälkeen ehti hyvin ihmetellä verovapaan ja verovapaan 
tavaran hinnaneroakin (2-3 -kertainen). 
 
Alkoi tutustuminen vanhoihin saksalaisiin kaupunkeihin idyllisine toreineen ja lukuisine kirk-
koineen. Rostockin, Wismarin ja Schwerinin jälkeen lähestyimme Saksojen välistä rajaa 
matkan halvin bensa tankissa ja loput kanisterissa illan jo pimetessä ja valojen heiketessä. 
Kun ei lataa, ei valotkaan kauaa loista. Tullissa tuli heti toruja DDR:n transit-viisumimme sal-
limalta reitiltä poikkeamisesta, mutta kun PV:n takaluukun kansi ei tullimiehen tahdosta huo-
limatta suostunut nousemaan yhtään korkeammalle ja kun muovipussitkin alkoivat valua hä-
nen syliinsä, tuli kiire toimittaa hankalat turistit rajan taa. Kauaksi emme kuitenkaan pääs-
seet, sillä jo seuraava tullimies näytti kättä. Valoitta ajaminen pimeään aikaan kun on kiellet-
tyä Saksan liittotasavallassakin. 
 

  
Vanhat saksalaiset kaupungit DDR:n puolella olivat Rostock (josta ei kuvia), Wismar ja Schwerin. PV-
Volvomme erottui torin muista autoista. 
 
Laturia sen enempää tutkimatta ohjattiin sitten aamulla tullimiesvoimalla liikkeelle saatu Vol-
vo Lauenburg/Elben laitamilla olevaan Stallmannin autotaloon asiantuntijoiden tutkittavaksi. 
Miehet aloittivat sopivasti ruokatuntinsa ja meidät ohjattiin tutustumaan taas uuteen idylli-
seen saksalaiskaupunkiin. Yllätyksen koimme palattuamme. PV oli saanut ihka uuden ja 
kooltaan komean Boschin laturin. Olivat kuulemma Boschilla todenneet, ettei vanhasta enää 
tule laturia, niin täyskorjattu kuin se matkalle lähdettäessä olikin. Mikäs siinä, maksettavahan 
se oli, aluksi AL:n ulkomaanapulehtiön shekeillä. Ennen sitä sentään pyysin vanhan laturini 
takaisin. Vastaus oli yksinkertainen: sitä ei enää ole. Kun maksun saanti uhkasi jäädä, lähti 
poika hakemaan olematonta laturia jostain (kotoaan kai) ja parin tunnin kuluttua vanha laturi 
olikin taas olemassa. 
 
Matka oli vasta alussa ja laturiasiat unohdettiin vähäksi aikaa. Kotona sitten tutkittiin vanha 
laturi ja huomattiin helposti vain yhden johdon irronneen. Se juotettiin kiinni ja vanha laturi 
asennettiin paikalleen ja siinä se onkin palvellut siitä asti. Uudesta laturista taas todettiin, että 
silla lataisi samanaikaisesti useammankin PV:n, eikä se oikein tahtonutkaan mahtua yhden 
auton laturin paikkaan. 
 
Kuten petostapauksissa on tapana, ryhdyimme mekin toimenpiteisiin. AL:n kautta lähetettiin 
sen saksalaiselle sisarjärjestölle ADACille kirje, jossa pyydettiin apua jutun selvittämisessä, 
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koska ADAC ei ollut vielä lunastanut shekkejä. Aikaa kului muutama kuukausi ja sitten 
ADACilta tuli tyly vastaus: Tarvikekustannukset ja peritty työveloitus, vastaavat yleistä hinta-
tasoa; käytäntö on osoittanut, että korjaukset ovat kalliimpia kuin laturien vaihdot; ja jos vika 
olisi ollut niin helposti korjattavissa, kuin allekirjoittanut väittää, niin firmat Lauenburgissa oli-
sivat varmasti todenneet sen ja korjanneet vian, varsinkin kun kysymyksessä olivat valtuute-
tut merkkikorjaamot. Niin, ensimmäistä kohtaa tuskin kukaan epäileekään sen enempää kuin 
vian havaitsemistakaan, johdon juottamisesta perittävää veloitusta kyllä sitäkin enemmän. 
Petossyyte ei ADACia tuntunut kiinnostavan lainkaan, siitä kun ei mainittu vastauksessa mi-
tään. Rasismiako, jos tulee mieleen monet jutut saksalaisesta kotiinpäin ajattelusta: Pääasia, 
että raha pysyy maassa, rehellisesti tai sitten ei. 
 

  
Ensimmäiset kaupungit liittotasavallan puolella olivat Lauenburg ja Lüneburg.  
Alkumatkan kuvat sattuneesta syystä matkakumppanin arkistosta. Hänenkin kuvatarjonnassaan on aukko Ros-
tockissa ja Lüneburgista Amsterdamiin saakka. Sieltä lähtien on jo omiakin kuviani, kun jatkoin kuvaamista 
ainoalla jäljelle jääneellä kamerallani (joka murron tapahtuessa oli mukanani museossa). 
 
Matkan kannalta pääasia oli kuitenkin, että taas latasi. Matka jatkui Lüneburgin ja Bremenin 
kautta Hollantiin. Ensimmäisenä kohteena oli Pohjois-Hollannin suurin kaupunki Groningen 
jo keskiajalta periytyvine leveine katuineen, joilla lähiliikennettä hoidettiin ketterästi polkupyö-
rin. Täältä matkamme jatkui Pohjois-Hollannille tyypillistä kaunista kanavanvarsitietä pitkin. 
Täällä tapasimme ainoan PV-Volvon Pohjoismaiden ulkopuolella. Iloinen tervehdys osoitti 
molemminpuolista tyytyväisyyttä tapaamisen johdosta. Pohjoismaissa rekisteröityjä Duetteja 
kyllä näkyi muutamia leirintäalueilla. Groningenin maakunnasta saavuimme friisien maahan, 
Fryslâniin, niin kuin maakunnan nimi kuuluu paikallisella kielellä, jota ei muualla Alankomais-
sa ymmärretäkään. Friisiläisissä maalaistaloissa ovat asuinhuoneet, karjasuojat ja varastot 
saman katon alla. Sopu sijaa antanee. Paljon nähtävää löytyi myös maakunnan kauniista 
pääkaupungista, Leeuwardenista. Mitenkään poikkeuksellista Pohjois-Hollannissa ei ollut 
sekään, että eritasoristeyksessä päältä meni laiva. Myös 30 kilometriä pitkä patotie Frieslan-
dista (nimi hollanniksi) Pohjois-Hollannin maakuntaan on seurausta mereltä vallatusta maas-
ta. Ennen Amsterdamia tutustuimme vielä idyllisiin Edamin juustokaupunkiin ja Volendamin 
kalastajakylään. 
 

   
Varastettuja kuvia ei kauaa surtu, vaan parin vuoden kuluttua liikuimme taas samoilla seuduilla ja suurin osa 
kuva-aukoista tulikin täytettyä jo parin vuoden kuluttua. 1982 kokonaan kuvattomiksi jääneet Rostock, Bremen 
ja Leeuwarden yllä, sekä... 
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Zuiderzeen patotie, Edam ja Volendam, kaikki nämä kuvat kesällä 1984. 
 
Amsterdam onkin sitten jo oman tarinansa arvoinen, kaupunki jossa aina tapahtuu. Niin meil-
lekin. Keskellä kirkasta päivää, kun nautimme Rembrandtin ja muiden suurten hollantilaisten 
taitelijoiden luomistyön tuloksista, operoivat aina valmiit partiopojat PV:n lukon parissa. Ja 
kukapa heidän työrauhaansa olisikaan häirinnyt, olimmehan selvästi ilmoittaneet olevamme 
kaksi tuntia poissa - sen edestä guldeneita oli syötetty parkkimittariin. Jälkiä jättämättä oli 
lukko auennut ja valokuvaustarpeisto vaihtanut omistajaa: 2 runkoa, 4 obiskaa, valotettua ja 
valottamatonta filmiä ja mitä kaikkea niihin kameralaukkuihin sisältyikään. Kotivaravakuutus 
kyllä korvasi kaiken uuden vastaavan mukaan, mutta tappioksi on silti laskettava kym-
menkunta otettua filmiä, joista nyt kiskottaneen huippuhintoja pimeillä markkinoilla. Ainakin 
itse olisin valmis maksamaan niistä hyvän hinnan. 
 

  
Katseemme ollessa kohdistuneena Rembrandtin (tässä Yövartio) ja muiden mestarien taidonnäytteisiin ei meil-
lä ollut aavistustakaan siitä mitä autollamme tapahtui samaan aikaan. Rikosilmoituksen tehtyämme oli aikaa 
tutustua Amsterdamiin, ensin sen kauniisiin kanaviin ja niiden risteyksiin. 
 

  
Kanavia Alankomaissa riitti myöhemminkin, tässä Etelä-Hollannin Waddinxveenissa  ja juustoistaan tunnetussa 
Goudassa. 
  
Pienistä vastoinkäymisistä ei matkalla saa masentua. Volvo oli edelleen tallella ja vähän 
muutakin matkatavaraa, joten eteenpäin vain. Toisen juustokaupungin, Goudan jälkeen saa-
vuimme Belgiaan, jossa PV-Volvo oli jo todellinen harvinaisuus päätellen niistä uteliaista sil-
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mäyksistä, joita siihen heti ensimmäisellä leirintäalueella luotiin, huippuna nuorimies, joka 
juoksi luoksemme kamera kaulassa pyytäen saada kuvata kaunista autoharvinaisuuttamme.  
 
Seitsentoistavuotisna on auto kaunehin tai jotain sinnepäin lienee joku kansallisrunoilijam-
mekin aikoinaan lausunut. Ja soimmehan me hänelle ilon ihailla sitä kauneutta myöhemmin-
kin. 
 
Pettymyksiä eivät aiheuttaneet Belgiankaan vanhat historialliset kaupungit. Aluksi esittäytyi 
Rubensin ja jalokivien Antwerpen. Jälkimmäisten kanssa emme tosin joutuneet tekemisiin, 
mutta miltei kaikkea muuta löytyi kotieläimistä mausteisiin jo 400 vuoden ajan joka sunnun-
taiaamu pidetyltä vogelmarktilta ja siihen liittyvältä laajalta markkina-alueelta. Kaupallisena 
keskuksena tunnettu Bryssel oli toki paljon muutakin kuin EEC:n ja NATO:n päämajapaikka: 
vireä kulttuurikaupunki historiallisine monumentteineen, etenkin kaunis Grand Placen tori 
keskiajalta periytyvine rakennuksineen ja katukahviloineen, joissa olut tuli ihon läpi 34 asteen 
helteessä. Muinaisen Flanderin pääkaupungissa Gentissa oli eniten historiallisia rakennuksia 
muistuttamassa Belgian suuruuden ajasta. Viehättävin kaikista oli kuitenkin Brugge, eräs 
Euroopan kauneimmista kaupungeista kirkkoineen, rakennuksineen ja kuuluisine kanaalei-
neen. 
 

    
Antwerpenin Rubenshuis oli taiteilijan koti 1600-luvulla ja nyt hänen taidekokoelmansa museo. Brysselin mas-
kotti Manneken Pis ja Grand Placen Kuninkaantalo, jossa nyt kaupunginmuseo. 
 

  
Gentin kiltataloja ja Bruggen kaupungintalo Belfryn tornista. 
 
Ranskaan saavuimme sopivasti kansallispäivän aattona. Ranskalaiset viettävät kansallispäi-
väänsä varsin erilailla kuin suomalaiset omaansa, sen koimme jo aattoiltana pienessä poh-
joisranskalaisessa Amiensin kaupungissa. Yli puolituntia kestävä ilotulitusshow hakee ver-
taistaan paljon Senaatintoria kauempaa. Samassa kaupungissa seurasimme myös seu-
raavana aamuna paraateja. Kaikki vähänkin julkiset rakennukset kirkkoja myöten oli juhlali-
putettu trikolorein ja oman punaisen värilisänsä antoivat paloautoparaatit. 
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Kansallispäivän juhlaa Amiensin kaupungintalolla ja sen iltaa Pariisin Champs-Élysées´llä, kun presidentti 
François Mitterrand ohiajoi  paraatissa. 
 
Illaksi oli kuitenkin ehdittävä Pariisiin. Lähes kolmen megametrin yhtämittaisen ajon jälkeen 
pääsi PV vihdoin lepäämään Versaillesin kuninkaalliseen kaupunkiin. Myönnettäköön, ettei 
asuntomme ollut sama kuin aikoinaan Aurinkokuninkaalla, mutta kuitenkin... Seuraavina päi-
vinä taittui matka puolessa tunnissa lähijunalla, joissa rahastaja oli yhtä tuntematon kuin sta-
din metrossa. 
 

   
Pariisin tunnetuimmat kirkot Notre Dame Citén saarella ja Sacre-Coeur Montmartrella. Invalidikirkossa on näh-
tävillä Napoleonin hauta, jonka sarkofagi on karjalaista graniittia. 
 

  
Montmartrelle vetivät turisteja Sacre-Coeurin lisäksi turistitaiteilijat. Naapuruston Pigalle taas houkutteli kävijöitä 
Punaisten lyhtyjen alueelle ja Moulin Rougen kabareehen. 
 
Pariisissa oli kansa liikkeellä. Jos Riemukaarella vielä epäilikin sotilaskaappausta, oli tun-
nelma Champs-Elysees´llä vapautuneen riehakas. Kadun varteen muodostuivat vankat ih-
mismuurit eikä eturivin paikkoja liene ollut jaossa sitten aamun. Ja sitten sitä mahtia näytet-
tiin. Ensin Miraget loihtivat trikolorin taivaalle, sen jälkeen esittäytyivät muut ilmavoimat. Mit-
terandkin tervehti kuin PV-kerholainen ajellessaan jeepillään ohi perässään ratsu- ja muut 
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maavoimat. Yleisen humun vielä jatkuessa ja rakettien räjähdellessä palasimme valmistau-
tumaan lähipäivien koitoksiin. Niinpä Montmartre, Pigalle, Place de la Concorde, Notre-
Dame, Sacre-Coeur, Louvre piknikeineen, Musée du Jeu de Paume, Pompidou-keskus ny-
kytaiteen museoineen, katukahvilat ja ravintolat veivätkin käytettävissä olleen ajan. Eiffel-
torniakin tyydyimme ihailemaan vain ulkoapäin ja monet muutkin kohteet piti jättää seuraa-
vaan kertaan ja aloittaa paluumatka. 
 

   
Louvren tunnetut kaunottaret Mona Lisa ja Milon Venus. Delacroix´n Vapaus johtaa kansaa tuli ennen euroai-
kaa tutuksi 100 frangin setelistä. Mona Lisan kuvaaminen on vähintäänkin haasteellista, sillä sitä suojaa heijas-
tava pleksilevy. 1982 se oli vielä väritön, mutta seuraavalla kerralla jo savunharmaa, joten tämä jäänee par-
haaksi Mona Lisa -kuvakseni. 
 

  
Monet´n Aamiainen ruohikolla Musée du Jeu de Paumessa, joka oli Pariisin tärkein impressionistisen taiteen 
museo ennen Musée d´Orsayn avaamista 1986. Vasta viisivuotias Pompidou-keskus veti kansaa puoleensa. 
 

  
Sen viikon kotikaupunkimme Versailles´n päänähtävyyteen, Aurinkokuninkaan palatsiin puistoineen, ehdimme 
tutustua vasta lähtöpäivänämme. 
 
Ajelimme Marnen laaksossa iki-ihanaa Route du Champagnea. Viininkorjuu oli meneillään ja 
tulihan sitä itsekin ohimennen osallistuttua "viininkorjuuseen". Asiaan kuului myös samppan-
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japullon osto suoraan viljelijän kellarista. Niin sitten saavuttiin Champagnen pääkaupunkiin 
Reimsiin, jonka tunnetuin nähtävyys, katedraali hymyilevine enkeleineen, on eräs Ranskan 
merkittävimmistä goottilaisista kirkoista. Enkelin iättömän hymyn kerrotaan johtuvan vähin-
tään pullollisesta samppanjaa. 
 

   
Viiniviljelmien ilmestyminen kertoi tulosta historialliseen Champagnen maakuntaan. Alueen pääkaupungista 
Reimsistä löytyi sen jalostetumpaa tuotetta, jolla väitetään olevan osuutensa myös katedraalin Hymyilevän 
enkelin hymyyn. 
 
Ranska jäi taakse ja edessä avautui pieni, mutta kaunis Luxemburgin suurherttuakunta. 
Täällä kannatti tankata ja tehdä muitakin ostoksia matkakassan puitteissa. Seurasi jatkoa 
menomatkan kauniille saksalaiskaupungeille. Ensin tuli Trier, Saksan vanhin kaupunki roo-
malaisten rakentamine Porta Nigroineen, sitten Köln, joka sekin joidenkin lähteiden mukaan 
on Saksan vanhin kaupunki ja jonka tuomiokirkko oli aikoinaan maailman korkein rakennus. 
 

   
Luxemburgin vanhaa kaupunkia; suurherttuan palatsi sekä panoraamat Cornichelta Grundiaan ja Place de la 
Constitutionilta Vallee de la Petrusselle. 
 

  
Trierin Porta Nigra ja Kölnin tuomiokirkko olivat ja ovat edelleenkin kaupunkien päänähtävyydet. 
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Pakon sanelema matka-aikataulu näytti jo uhkaavasti viimeisiä päiviä ja paljon näkemisen 
arvoista oli jätettävä näkemättä ja kiidettävä autobaanaa läpi koko yön Schleswig-Holsteinin 
ja Fyn saaren kautta tutulle eurooppaneloselle. Tämä reitti lisäsi kilometrejä, mutta tuskin 
aikaa, sillä siksi sujuvasti jonottamatta ja lisäksi vielä halvemmalla ruuhkareitteihin nähden 
tämä koukkaus kävi. Ja tulipahan  samalla tutustuttua H.C. Andersenin Odenseen ja oli Ros-
kilden tunnettu tuomiokirkkokin matkan varrella. 
 

  
H.C. Andersenin talo Odensessa ja Roskilden tuomiokirkko olivat tanskalaiskohteitamme. 

 
Olihan kotiintulo rankan matkan jälkeen ihan mukavaa. Mutta ajanmittaan ikävätkin koke-
mukset muuttuvat hauskoiksi tapauksiksi, joista riittää kertomista paljon enemmän kuin täy-
sin suunnitelmien mukaan sujuneesta matkasta. Ja kesän painaessa päälle nousee matka-
kuumekin. Tätä luettaessa lienevätkin jo uudet seikkailut takanapäin. 

 
Sakari Niemi 

 

   
Kyllä sitä ollaan niin ranskalaista niin ranskalaista...              Kahvila, jonka ohi ei voinut ajaa Champagnessa. 
 
Kesän 1982 automatkan PV-kerhon lehteen tekemäni jutun pääosassa oli 17-vuotias PV-Volvomme. Juttu on 
kirjoitettu 1982-83 ja kerholehti ilmestyi alkuvuodesta 1983. Yllä olevat kaksi kuvaa Eiffeltornin molemmin puo-
lin (kuvateksteineen) olivat ainoat alkuperäisessä julkaisussa olleet (nekin mustavalkoisina). Lisättyjen kuvien 
tekstit laadittu 35 vuotta myöhemmin. 
 
Lisätyt kuvat:  Sakari Niemi  &  Sari Virtanen 
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Pariisin matka jäi viimeiseksi telttamatkaksemme, sillä kastuttuamme läpimäriksi saksalaisella leirintäalueella 
päätimme siirtyä VW Kleinbus -matkailuun, jota päätöstä emme ole koskaan katuneet. 
Reimsissä samppanja maistui emalimukeistakin. Ruotsin Helsingborg jäi viimeiseksi telttayöksemme. 
 


