
– Jouko Kuningas –

Amerikan raitilla 
omalla pyörällä

Pimeän alkutalven synkkyydessä yritin jokavuotiseen tapaan 
piristää mieltäni haaveilemalla seuraavan kesän matkasta. Mutta 
mihin mennä? Kolmenkymmenen vuoden Eurooppa-matkailun 
jälkeen mikään kohde ei tuntunut niin sytyttävältä, että siitä jaksaisi 
haaveilla koko pitkän talven. Vaimokin katsoi jo vähän kummissaan 
moista mielen piehtarointia ja lausahti: ”Kas kun ei Amerikkaan”. 
Siinä se tuli, minä lähden Amerikkaan!

Enää oli muutama pieni ongelma 
ratkaistavana. Amerikka kun 
on aika kaukana ja isokin se 
on. Miten mennä sinne, minne 

siellä ja millä ajella? Että ehtisin näkemään 
jotakin muutakin, kuin palan maantietä, 
päätin, että aikaa on oltava enemmän kuin 
kaksi viikkoa. Varasin aikaa kaksi kuu-
kautta. Mitähän maksaisi vuokrata pyörä 
USA:sta kahdeksi kuukaudeksi? Hyvin 
nopeasti tuli selväksi, että liian paljon. Entä 
jos ostaisi sieltä pyörän ja toisi tullessaan 
Suomeen? Houkutteleva ajatus nykyisillä 
dollarin hinnoilla, mutta ehkä vähän liian 
haasteellista ensikertalaiselle. Näitä eri 
vaihtoehtoja selvitellessä alkutalvi meni 
rattoisasti, mutta helmikuussa oli pakko 
todeta, ettei mikään suunnitelluista kuvi-
oista tuntunut toteuttamiskelpoiselta. 

Oli vielä yksi vaihtoehto, viedä oma 
pyörä meren yli ja ajaa sillä. Mutta taas 
alkoi ihminen tuntua pieneltä ja mannerten 
välillä rahtia kuljettavat yritykset suurilta. 
Onneksi on sentään ainakin yksi yritys, 

joka on erikoistunut moottoripyörien len-
tokuljetusten järjestämiseen: Motorcycle 
Services. Tämä New Yorkissa toimiva 
yritys on erikoistunut moottoripyörien 
lentokuljetusten järjestämiseen Euroo-
pan ja Amerikan välillä. Moottoripyörät 
kuljetetaan matkustajakoneissa niin, että 
pyörä on mahdollista saada jopa samaan 
koneeseen millä itse matkustaa, vähän niin 
kuin matkalaukkuna mukaan.

Motorcycle Express tarjoaa kaiken 
tarvittavan, pyörän rahdin järjestämisen, 
kuljettajan lentolipun varauksen, sekä 
vakuutukset niin pyörälle kuin kuljettajalle. 

Suomalaiset ajoneuvovakuutuksethan eivät 
ole voimassa Amerikan mantereella. 

Tämän vuoden alkupuolella löysin 
motoristin, joka oli päättänyt tehdä saman-
laisen matkan, Karin Konnevedeltä. Hän 
oli jo tehnyt omaan matkaansa liittyvät 
varaukset ja koska tällaiselle matkalle lähtö 
hyvän kaverin kanssa saattaa olla jopa 
mukavampaa kuin yksin, päätin sovitella 
oman lähtöni Karin aikataulujen mukaan. 

Kahdeksas elokuuta tavarat oli pakattu 
ja mukaan tarvittavat paperit tarkistettu 
kymmenkunta kertaa. Oli aika lähteä! 
Karin kanssa olimme sopineet tapaa-
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vamme Espoossa, johon hän oli mennyt 
jo edellisenä päivänä. Sääennuste nimit-
täin lupasi kovaa sadetta ja Kari pelkäsi 
pyöränsä likaantuvan. Tiedättehän ne 
luksuspyöräilijät... Minulla oli mukana 
hänen kypäränsä, jonka joutsenolainen 
kypärämaalari Mariaud Gerard oli vielä 
viime hetkellä maalannut matkalle sopi-
viin väreihin. Oma matkani Espooseen 
meni aikataulun suhteen vähän tarkalle 
poiketessani Baehrin maahantuojan luona 
selvittelemässä kypäräpuhelimiin liittyviä 
asioita. Kari odotteli jo vähän hermostu-
neena sovitulla tapaamispaikalla, vaikka 
Finnlinesin laivan lähtöön oli vielä reilu 
tunti aikaa. 

Ajelimme yhdessä satamaan melko rei-
pasta vauhtia ja tsekkauspisteessä meidät 
yllätettiin kertomalla, että olivat päättäneet 
odottaa meitä enää minuutin! Kaikki muut 
matkustajat olivat jo laivassa ja koska aika 
on kallista, loputtomiin ei odoteta. Ohjeen 
mukaanhan satamassa pitäisi olla jo kaksi 
tuntia ennen laivan lähtöaikaa. 

Laivamatkan aikana kävimme Karin 
kanssa syvällistä keskustelua siitä, mikä 
on oikea aika olla missäkin. Minä olin 
sitä mieltä, että minuutti on varsin hyvä 
aika, kun puhutaan ennen lähtöä satamaan 
saapumisesta. Karista olisi kuulemma 
mukavampaa odottaa vaikka tunti. 

hotellille. 
Se kävi tuolla rahtitoimistossa selväksi, 

ettei moottoripyörien kuljetus tällä tavalla 
ole mitään massatoimintaa. Tällä kertaa 
lentoa oli odottamassa meidän pyöriemme 
lisäksi yksi saksalainen Bemari. Näihin 
lentorahteihin liittyy sellainenkin ihmeel-
lisyys kuin ”varoaika”, jonka pyörät jou-
tuvat odottamaan ennen kuin niitä otetaan 
lennolle mukaan. Saksassa tämä aika on 
tällä hetkellä viisi päivää. 

Seuraavana aamuna olimme hyvissä 
ajoin lentokentällä. Olimme edellisenä 
iltana sopineet, että tällä kertaa Kari saa 
päättää, miten ajoissa olemme paikalla. 
Hänelle oli selvästi jäänyt jonkinlainen 
trauma oikea-aikaisesta saapumises-
tamme laivasatamaan, ja niinpä olimme 
lentokentällä aamuyön varhaisina tunteina 
täyttämässä jokaisen lentolipun hintaan 
kuuluvaa jonotusvelvollisuuttamme. Pitkä 
lento vahvisti jälleen omaa käsitystäni 
moottoripyöräilystä parhaana matkustusta-
pana. Lentäminen ei mielestäni ole muuta 
kuin välttämätön paha. Jos ihminen olisi 
tarkoitettu lentämään, sille olisi annettu 
siivet, eikös se niin ole? 

Calgaryyn saavuttuamme etsimme 
ensimmäiseksi autovuokraamon, josta Kari 
oli varannut meille auton. Helpostihan se 
löytyi, meitä odotti pieni valkoinen heppa, 
joka ristittiin heti uudelleen poniksi. Oli 
nimittäin niin säälittävän pieni tavaratila, 
etteivät kahden motoristin vaatimattomat 
matkakamppeet olleet mahtua siihen 
sisälle. No, ei lainahevosen suuhun pidä 
kuulemma liian syvälle katsoa. Kiitettä-
västi Poni meitä joka tapauksessa palveli 
ja onnistui pitämään meidät rauhallisina 
ja odottamaan pyöriämme vajaan viikon 
ajan. Tänä aikana ehdimme kierrellä 
katselemassa maisemia Calgaryn ympä-
ristössä ja samalla aloimme jo vähän 
tottua paikalliseen liikenteeseen. Karilla 
tosin ei tätä ongelmaa juuri ollut, mies 
ajeli sujuvasti tummat lasit silmillä ja 
luu ulkona, kuten paikallisetkin. Eräänä 
päivänä ajellessamme Calgaryn pohjois-
puolella keskellä ei mitään kehuimme 
kilvan maan liikennettä ja sitä, ettei siellä 
ollut poliiseja suoran päässä nopeuksia 
kyttäämässä. Samalla Kari sadatteli edessä 
matelevaa autoa, josta emme heti päässeet 
ohi. Vaan onneksi koitui sekin odotus, 
seuraavan mäen päällä seisoi poliisiauto 
tutkan kanssa! Tämä siis todella ”in the 
middle of nowhere” pitkän suoran päässä. 
Että osaavat ne poliisit muuallakin kuin 
Suomessa. 

   Kituviikko vierähti yllättävän nope-
asti ja maanantaiaamuna menimme jän-
nittyneinä kysymään pyöriämme. Ovatko 
säilyneet ehjinä, jos yleensäkään ovat tul-
leet perille? Siellähän ne olivat, yhden ison 

Niin tai näin, aikanaan laiva kolahti 
satamaan Travemündessa ja meidän mat-
kamme jatkui kohti Frankfurtia. Teimme 
pienen mutkan matkaan ja yövyimme 
Kölnin lähellä Lindlarissa Landhotel 
Bleekerissä, jonka omistaa innokas BMW-
motoristi. Seuraavana päivänä ohjelmassa 
oli ajo Frankfurtiin ja oikean rahtiter-
minaalin etsiminen pyörien jättämiseksi 
lentokuljetusta varten. 

Kari oli varannut meille huoneen len-
tokentän läheltä ja kirjauduimme ensin 
sinne sisään. Näin pääsimme kaikessa rau-
hassa jakamaan matkatavaramme pyörän 
mukana kulkeviin ja käsimatkatavaroihin. 
Ajovarusteet mahtuivat mukavasti molem-
milla pyörän laukkuihin, niitä ei siis tarvin-
nut itse alkaa mukana kantamaan. 

Aviapartnersin rahtitoimisto löytyi 
nopeasti ja pyörien luovutus sujui koh-
tuullisen helposti. Virkailija kyseli meiltä 
kaavake kädessään pyörän nestemääriä, 
mahdollisia painepulloja, jopa ajetut kilo-
metrit laitettiin muistiin. Sitten tarkastettiin 
mahdolliset pyörissä jo olevat vauriot ja 
sen jälkeen otimme itse akusta kaapelin 
irti ja teippasimme sen huolella. Nyt luo-
vutus oli allekirjoitusta ja virta-avaimen 
antamista vaille valmis. Jotenkin kevyen, 
suorastaan tyhjän tuntuinen oli olo, kun 
palasimme jalankulkijoiksi muuttuneina 

Maisema Montanasta, Clacierin kan-
sallispuiston läheltä. Tuskainen helle 
jäi Kanadan puolelle ja saimme jatkaa 
matkaa siedettävissä lämpöoloissa.

Etukäteen jännitetty rajan ylitys USA:
n puolelle sujui helposti. Sormenjäljet 
tietysti otettiin, mutta pyöristä ei oltu 
millään tavalla kiinnostuneita, ei edes 
papereita katsottu. 
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lavan päällä molemmat. Virkailijat olivat 
kylläkin vähän vaikeina, Karin LT:stä kun 
oli toinen peili irronnut. Eivät tienneet, että 
ne nyt irtoilevat kovissa töyssyissä (jos 
ajetaan tielle pudonneen herneen yli, tms.) 
aina silloin tällöin, joten siitä selvittiin 
säikähdyksellä. 

Kun pyörät oli nähty, oli aika lähteä 
paperien kanssa tulliin. Poni sai tehdä 
meille viimeisen palveluksen, sillä matkaa 
oli kymmenkunta kilometriä. Tullissa Kari 
astui ensin luukulle ja alkoi selittämään 
naisvirkailijalle asiaansa. Tällä nousivat 
karvat pystyyn välittömästi: ”Eihän noin 
voi tehdä!”, oli kommentti, kun Kari kertoi, 
että oma pyörä tuli lentokoneessa ja nyt 
se pitäisi saada ottaa liikenteeseen. Sitten 
selitettiin puolin ja toisin, kunnes asian 
kauempaa kuullut vanhempi virkailija 
puuttui tilanteeseen ja vakuutti nuorem-
malle, että kyllä noinkin voi ja saa tehdä. 
Saimme tarvittavat leimat papereihin, 
mutta sen jälkeen vanhempi virkailija 
piti meille vielä puhuttelun aiheesta ulko-
mailta tuodun moottoripyörän myynti 
Kanadaan. Hän painotti, että meidän on 
ehdottomasti otettava heihin yhteyttä, jos 
aiomme myydä pyörämme siellä. Me taas 
painotimme yhtä vahvasti, ettei meiltä 
ole todellisuuden taju muuten kadonnut, 
vaikka omilla moottoripyörillä haluamme 
Amerikassa ajaa. Vakuutimme, että jos 
meissä yhtään henki pihisee, emme lähde 
takaisin kotiin ilman pyöriämme, että 
ne ovat kilon paloina romulaatikossakin 

vietynä arvokkaampia Suomessa kuin ehjä 
pyörä Kanadassa, kiitos verotuksemme. 

Vihdoin kaikki oli selvää, paperit kun-
nossa ja pyörät meille luovutettuina. Akun 
kaapelit ja ne muutamat kuljetusta varten 
LT:stä irrotetut osat kiinnitettyinä pyörät 
odottivat pakkaamista ja tielle pääsyä! 
Ensin piti kuitenkin käydä palauttamassa 
Poni vuokraamoon. Kun toin Karia sieltä 
täyteen lastatun GS:n kyydissä takaisin 
hänen pyöränsä luokse, päätin, että ensi 
kerralla katson vähän tarkemmin, minkä 
kokoisen matkakumppanin kanssa lähden 
moiselle reissulle. No, eipähän toisaalta 
eturengas tuolla matkalla juuri kulunut. 

Sen enempää jahkailematta lähdimme 
tien päälle, Calgaryn seutu oli jo nähty 
ja meidän matkamme vei etelään. Vähän 
jännitimme reilun kolmensadan kilomet-
rin päässä olevaa USA:n rajaa, miten 
sen ylitys sujuisi? Pelko oli täysin turha. 
Rajalla oli hiljaista ja odottamisaika jäi 
lyhyeksi. Meiltä kysyttiin vain vakioky-
symykset ja sen jälkeen oli sormenjälkien 
ottamisen vuoro. Passi sai liitteen, joka 
pitää palauttaa maasta poistuttaessa ja 
sitten olikin maksun aika, siinä kaikki. 

Pyöristä tai niiden papereista ei oltu vähää-
kään kiinnostuneita. 

   Jo ensimmäinen ajopäivä oli puhut-
televa. Siihen mahtui monenlaista maise-
maa pitkistä suorista aina lumihuippuisiin 
vuoriin asti. USA:n puolelle päästyämme 
ajoimme Clacierin kansallispuiston halki. 
Siellä kova helle viileni miellyttäväksi 
lämmöksi, jossa kelpasi ihastella lumihuip-
puisia vuoria. Illaksi ehdimme hyvin Kalis-
peliin, jossa olimme päättäneet yöpyä. 
Matka oli käynnistynyt odotusten mukaan 
ilman mitään ylimääräisiä ongelmia. 

Seuraavan päivän ohjelmassa oli Yel-
lowstone. Alue on todella mieliinpainuva 
monine kummallisuuksineen. Jossain 
maankuori pulputtaa jatkuvasti kuin kie-
huva puurokattila ja levittää ympäristöönsä 
rikinkatkuista höyryä ja laajoilla alueilla 
ei kasva mitään korkean rikkipitoisuuden 
takia. Vielä erikoisempaa, ainakin yleisö-
määristä päätellen ovat kuumat korkealla 
kiehuvaa vettä suihkuttavat lähteet, joista 
Old Faithful on tunnetuin. Se purkautuu 
säännöllisesti puolentoista tunnin välein 
ja sitä kerääntyy katsomaan suuri joukko 
turisteja. Niin mekin. 

Iltapäivällä Yellowstonesta poistues-
samme reittimme Karin kanssa lähtivät 
eri suuntiin. Kari oli suunnitellut itselleen 
pidemmän reitin ennen Salt Lake Cityn 
lähellä pidettävään BMW-kokoontumi-
seen saapumista. Minä taas halusin ajella 
lyhyempää reittiä ja käyttää enemmän 
aikaa ympäristön ihmettelyyn. Koska 

Old Faithful, yksi maailman kuului-
simmista geysireistä, Yellowstonen kan-
sallispuiston ehkä tunnetuin kohde. Se 
purkautuu säännöllisesti 65-92 minuutin 
välein ja puhaltaa joka kerta kymmeniä 
tonneja kiehuvaa vettä 30-55metrin 
korkeuteen.  
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suomalaiset miehet eivät turhia tunteile, 
jätimme korulauseet väliin ja Kari vain 
kääntyi risteyksestä oikealle, minä jatkoin 
suoraan. 

(Alh.) Löytyy teiden varrelta muitakin 
vaihtoehtoja kuin saman muotin mukaan 
rakennettuja motelleja. Tässä hirsimö-
kissä olisi ollut tilaa useammallekin, 
hinta kohtuulliset 75$.

Tämä vanhempi herrasmies oli kovin 
ylpeä uudesta Victorystaan. Tehoa on 
kuulemma kuin Rolls Roycessa ja ajetta-
vuus huippuluokkaa huonoillakin teillä 
suuresta painosta huolimatta. Vähän 
tämän jälkeen tapasin miehen tietyöalu-
eella ajamassa varovaisesti viittäkymppiä. 
Irtosepeli taisi kuitenkin olla kova haaste 
joko pyörälle tai kuljettajan ajotaidoille. 

Pitkälle en saanut omasta rauhasta 
ajellessani nauttia, kun tie oli täynnä 
seisovia autoja. Biisonit olivat päättäneet 
ylittää tien ja näyttää, kuka sillä seudulla 
määrää. Mukavahan tuollaisia eläimiä on 
nähdä, mutta kun ne tuppaavat melkein 
kosketusetäisyydelle ja alkavat uhitella 
GS:lle, ei olo ole enää kovin turvallisen 
tuntuista. Onneksi eräs autoilija kiilasi 
autonsa minun ja biisonin väliin. Illalla 
söin kostoksi biisonihampurilaisen, mikä ei 
tosin maistunut erikoisen suloiselta.  

Aamun valjettua jatkoin matkaa tie nro 
15:sta etelään. Tarkoitukseni oli kiertää 
Salt Lake Cityn länsipuolelta ja tutustua 
vähän tarkemmin noihin kummallisiin 
kuivuneisiin suolajärviin. Päivä ei ollut 
vielä kovin pitkällä, kun kohdalle osui 
niin miellyttävän tuntuinen Bed & Break-
fast -paikka Malad Cityssä, että päätin 
jäädä siihen yöksi. Sieltä sain rauhallisen 
yösijan lisäksi hyviä vinkkejä seuraavaa 
päivää varten. 

Seuraavan päivän reitti olikin sitten 
eräs yksitoikkoisimmista. Pitkää suoraa 
ilman mitään merkkejä ihmisasutuksista. 
Tietä sentään parannettiin sielläkin. Pit-
källe matkalle oli levitetty pikeä ja sen 
päälle sepeliä. Osa siitä tarttui kiinni, osa 
lensi tien sivuun. Pisti enemmän kuin 
vihaksi, kun vastaantulevat rekat ajoivat 
vastoin tietyöalueen nopeusrajoituksia 
todella kovaa ja samalla heittivät kivi-
sateen suojattoman motoristin silmille. 
Vaan minkäs teet, isompien tahtoon oli 
tyytyminen taas kerran.

Hyvissä ajoin iltapäivällä saavuin 
Wendoweriin. Se on todella erikoinen 
paikka, taas keskellä ei mitään. Yht’äkkiä 
vuoren ylityksen jälkeen aukeaa laakso 
täynnä hotelleja ja casinoita. Pimeässä 
erilaiset mainosvalot hohtavat valoaan 
kauas erämaahan. Yksi selitys tälle paikalle 
on sen lähellä oleva Bonnevillen suola-
aavikko. Se on yksi Amerikan mantereen 
lukuisista erikoisuuksista, kuivunut suola-
järvi, jonka pinta on kovettunut täydellisen 
tasaiseksi. Siellä on vuosien saatossa tehty 
erilaisia nopeusennätyksiä autoilla ja 
moottoripyörillä. Runsas huonetarjonta on 
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pitänyt hinnat täälläkin kohtuullisina. 80$ 
hyvätasoisesta hotellihuoneesta ei tunnu 
eurokansalaisesta kovin pahalta hinnalta.

Yksi päivä valkeilla ”hangilla” riitti 
minulle ja iholleni. Aurinko jätti jälkensä 
pohjoismaalaisen vaaleaan ihoon uskomat-
toman nopeasti ja sen jälkeen tekikin mieli 
pysytellä varjossa lähipäivien ajan. 

Enää ei ollut pitkä matka BMW-
kokoontumiseen, jonka sijaintipaikka 
oli pienen Heber-kaupungin lähellä Salt 
Lake Cityn kaakkoispuolella. Olimme 
Karin kanssa sopineet tapaavamme siellä 
iltapäivällä ja saavuimmekin paikalla parin 
minuutin välein. Kokoontuminen ansaitsee 
oman tarinansa, sen verran erilainen se 
oli suomalaisiin kokoontumisiin verrat-
tuna. Kokoontumisen jälkeen matkani 
jatkuu vielä puolitoista kuukautta. Sinä 
aikana kohdalle osuu varmasti monta 
mielenkiintoista paikkaa, mutta niistä ja 
amerikkalaisista tavoista lisää seuraavalla 
kerralla. Silloin käydään läpi tarkemmin 
myös se, miten pyörän kuljetus lentoteitse 

Tällaisten rekkojen kanssa kannattaa 
olla varovainen, ettei jää jalkoihin, ne 
nimittäin kulkevat kovaa. Tämä rekka tuli 
perässäni kymmeniä kilometrejä vauhdin 
ollessa tasainen 140km/h. Kun lastina 
oli pari panssarivaunua, luulisi niiden 
kyydittäminen tuollaista vauhtia näkyvän 
melkoisena pyörteenä polttoainetankissa. 
Ei ihme, että parin vuoden sisällä kaksin-
kertaistunut polttoaineen hinta harmittaa 
kuljetusalan yrittäjiä. 

Bonnevillen suola-aavikko on jotain 
käsittämätöntä. Tai sitten ei, eihän se 
eroa Suomen talvisista järven pinnoista 
muuten kuin kovuudeltaan. No, har-
voinpa järven jäällä oleva lumipeite on 
yhtä tasainen kuin tämä alue.   

Euroopasta Amerikkaan onnistuu ja mitä 
se maksaa. Pysykää linjoilla!

❐
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CCR-kokoontuminen on syn-
tynyt amerikkalaisen www.
bmwlt.com -nettiyhteisön 
jäsenistön halusta kokoontua 

yhteen ja tavata ”oikeassakin” elämässä. 
Samanlaista kehitystähän on tällä het-
kellä nähtävissä Suomessakin, bemaristit 
järjestävät kokoontumisia varsinaisen 
kerhotoiminnan ulkopuolella. Ensimmäi-
nen CCR-kokoontuminen järjestettiin v 

2001 ja vuosien myötä se on saavuttanut 
niin suuren suosion, että osallistujien 
määrä on päätetty rajoittaa nykyiselleen, 
eli viiden sadan paikkeille. Kyseessä on 
selvästi vähän varttuneempien motoristien 
kokoontuminen. Se näkyy niin ulkoisissa 
puitteissa, ohjelmassa kuin oheistoimin-
noissakin. Paikalle tulee alan yrityksiä 
esittelemään tuotteitaan ja toimintaansa. 
Paikallinen BMW-diileri tarjoaa palve-
luitaan omassa huoltoteltassaan, jossa 
ainakin renkaanvaihtoja tehtiin kiivaaseen 
tahtiin. Olipa paikalla myös USA:n Rukka- 
maahantuoja esittelemässä tuotteitaan. 
Lisäksi tarjolla oli erilaisia lisävarusteita, 
tarvikkeita ja vaikkapa seikkailumatkoja 

ympäri maailmaa. Eikä naisväkeäkään 
oltu unohdettu, korumyyjien välistä löytyi 
myös Tupperware-edustaja!  

Ohjelmaa oli jokaiselle päivälle: 
luentoja BMW:n tekniikasta ja huol-
losta, matkailusta, jopa digikuvauksesta. 
Ensimmäistä kertaa mukana oleville oli 
järjestetty yhteinen aamiaistilaisuus, jossa 
toimintaa esiteltiin. Tarjolla oli ajeluja 
lähiseuduille ja kaiken kruunasi junamatka 
historiallisella radalla, jota ennen vanhaan 
kuljettiin idästä länteen. 

Viimeisenä iltana kokoonnuttiin yhtei-
selle juhlaillalliselle, jonka yhteydessä 
pidettiin muutama puhe, jaettiin palkintoja 
ja luovutettiin paikallisen lastensuojelun 
hyväksi kerätyt rahat. Junaryöstäjätkin 
olivat heltyneet ja antaneet koko ”ryös-
tösaaliin” tähän keräyspottiin. Kokonais-
summa oli merkittävä, 28.000$! Tuollaisen 
summan kokoon saaminen ei onnistu pel-

Curve Cowboys Reunion 2008 
– BMW-kokoontuminen Amerikan malliin

Junamatkalle lähtijät kuljetettiin ase-
malle koulubusseilla. Ensimmäistä 
kertaa olimme Karin kanssa moisessa 
kyydissä. 
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kästään taskurahoja kaivelemalla, kyseessä 
täytyy olla todellinen halu auttaa ja antaa. 
Hatunnoston arvoinen saavutus!

Kokoontumispaikka oli erikoinen, 
alppimaisemiin rakennettu sveitsiläishen-
kinen Zermatt Resort -hotelli. Tyylikäs 
paikka, jonka hintataso oli sellainen, että 
tavalliselta motoristilta se taitaisi jäädä 
kokematta tällaisen tapahtuman ulko-
puolella. 

Kokoontumiseen osallistujat, pääasi-
assa USA:sta ja Kanadasta tulleet motoris-
tit, näyttivät minulle ja Karille amerikka-
laisuuden parhaita puolia, ystävällisyyden, 
välittömyyden ja auttamisen halun kautta. 
Koimme olevamme kuin kutsuvieraita, 
minne sitten menimmekin. Ja olipa meille 
varattuna viimeisen illan juhlassa pieni oma 
osuutemme, josta toivottavasti selvisimme 
kunnialla. Olisi liioiteltua sanoa, että tuo 
CCR-porukka tuntui kuin yhdeltä suurelta 
perheeltä, mutta toisaalta Amerikassahan 
kaikki on suurta, joten ehkä tämä ilmaisu 
on kohdallaan. Joka tapauksessa olimme 
Karin kanssa saaneet monta uutta ystävää 
CCR:sta ja jatkoimme matkaa Zermattista 
vähän haikein mielin eteenpäin, kumpikin 
omaan suuntaamme.

❐

Junamatkan maisemat olivat henkeä-
salpaavan upeita. Jos eivät maisemat 
saaneet henkeä salpautumaan, sen tekivät 
maastosta ilmestyneet junaryöstäjät, jotka 
pysäyttivät junan!

Kummallisia nuo amerikkalaiset, jaksoi-
vat vielä hymyillä, vaikka rosvot veivät 
rahat aseella uhaten. Tosin rosvot tulivat 
katumapäälle myöhemmin ja luovuttivat 
saaliin kokoontumisen yhteiseen hyvän-
tekeväisyyskeräykseen. 

Yhteiselle päätösillalliselle käytiin juhla-
vasti alppitorvien soidessa.


