
Paukepäivät
Pellepelottomien viikonloppuleiri

Sastamala 28.–29.5.2016. Toukokuun viimeisenä viikonloppuna kaikenlaisten koneiden 
ja keksintöjen harrastajat kokoontuivat Sastamalaan Rintalan Eeron tiluksille.

Paukepäivien historia alkaa vuodesta 2011, joten voi-
daan jo puhua perinteisestä tapahtumasta. Pauke-
päivät on kasvanut nopeasti varsin suosituksi sekä 

keksijäseppien että yleisön keskuudessa. Yhytimme 
paikan päältä tapahtumaisäntä Eero Rintalan ja Pau-
kepäivien neljän hengen idearyhmään kuuluvan Olli 
Aittomäen.

”Kymmeniä vuosia ollaan koneiden kanssa pelattu, ja 
nurkkiin on kaikenlaisia värkkejä kertynyt. Päätimme 
yrittää kerätä samanhenkisiä ihmisiä yhteen, tuttujen 

kautta levitimme sanaa. Tarkoitus oli saada nimen-
omaan itsetehtyjä härveleitä esille”, miehet kertovat.

”Ensimmäisillä Paukepäivillä kävi arviolta pari sataa 
ihmistä. Tänä vuonna oli pelkästään lauantaina jo noin 
tuhat kävijää. Meillä alkoi olla ongelmia parkkipaik-
kojen suhteen”, he jatkavat. 

Harrastajia koneineen tulee paikalle luonnollisesti 
Pirkanmaan ja Satakunnan alueelta muttä myös kauem-
paa. Eero ja Olli kertovat että osallistujia on saapunut 
muun muassa Reisjärveltä, Laukaasta, Valkealasta ja 
Virolahdelta.

Osallistuminen koneilla tai ilman
Lukijoillemme numerosta 6/11 tutun Eero Rintalan 
laani on varsin sopiva paikka tapahtuman järjestämi-
seen. Rauhalliseen maalaismaisemaan viikonlopun 
ajaksi eloa tuovat härvelit mahtuvat mukavan tiiviille 
alueelle työnäytöksineen.

Paukepäivien keskeistä antia eli omavalmisteisia 
laitteita oli paikalle totisesti siunaantunut. Nerokkaita, 
humoristisia ja teknisesti taitavia vempaimia katsellessa 
voi vain hämmästellä, mitä kaikkea pystyy mielikuvi-
tuksella ja kätevillä käsillä varustettu ihminen saamaan 

Teksti ja kuvat:
Kari Ruusunen

Tyhjin vatsoin 
eivät pellepelot-
tomatkaan jaksa 
koneiden kanssa 
touhuta. Tärkeä osa 
tapahtumaa ovat 
kahvi- ja ruoka-
palvelut. Tämä 
lupsakka ryhmä 
piti huolen siitä, 
että kaikille riitti 
suuhunpantavaa.
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Paukepäiville osallistuneet Mauri Perälä ja Suvi Salminiitty olivat mukana omilla teemoillaan. Mauri painoi pitkää päivää 1960-mallisella 
International Drott -telakoneellaan. Suvi oli tehnyt humoristisen TVH-aiheisen dioraaman tietyömiähineen ja merkkari-Liisoineen.

Toni Siikasalo oli värkännyt pienen mopon kolmen hepan Briggs & 
Strattonin ympärille. Runko on valmistettu Venetsia-tuolin putkia 
hyödyntäen. Satula on Raisusta ja tankki Soliferista.

Maamoottorit olivat hyvin 
edustettuina. Niillä käytettiin 
hieman poikkeuksellisiakin 
laitteita kuten makkaragrilliä ja 
vastakkain istuttavaa keinua.

Pikku-Jussi-kaivinkone urakoi yhdessä Calfdozer-pikkupuskijan 
kanssa. Samainen Calfdozer-yksilö on esitelty Vanhojen Koneiden 
numerossa 7/14.
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 Paikalla piipahti siistikuntoinen Hakomo-
bil 4000.

 Teuvo Majaneva ja Marko Arola ovat jalos-
taneet kissan pilalle raapimasta sohvasta 
kelpo kulkuneuvon. Taka-akseli on Opel 
Rekordista ja etuakseli Ford Transitista. 
13-heppainen Kiinan-Honda pyörittää hyd-
raulipumppua, jolla saadaan liike-energia 
tuotettua. Punainen pyörä keskellä penkkiä 
on nopeuden säätöä varten, kulkusuunta 
vaihtuu sohvan edessä olevalla vivulla.

Juha Huisman 
tarjosi yleisölle 
mahdollisuutta tes-
tata rakentamaansa 
Rosamunda-paineil-
matykkiä. Vastaa-
vanlaista kapistusta 
käytetään Juhan 
mukaan muun 
muassa siiloihin 
holvaantuneen ma-
teriaalin irottami-
seen paineilmaiskun 
avulla.

Sastamalasta oli paikalle saapunut italialainen OM-
telatraktori.

Piikkilangan kiristäjästä 
on jalostunut hieman vä-
kevämpi yksilö Saab-Val-
metin Hourulan tehtailla. 
Voimaa antaa Saabin eli 
Fordin 1,7-litrainen V4.

PAUKEPÄIVÄT
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Salaojakoneen käynnistys kiinnosti kävijöitä, samoin muutkin työ-
näytökset, joita oli miltei koko ajan josssain päin käynnissä.

Nämä pienet traktorit ovat syntyneet Esa Lindroosin käsissä. 
Vasemmanpuoleinen perustuu Suzuki Swiftin tekniikkaan ja ma-
tontamppaustelineen putkista valmistettuun runkoon. Zetor saa 
voimansa ajoleikkurin viisiheppaisesta moottorista.

Tässä jo viime kesänä bongatussa maamoottorikäyttöisessä grillis-
sä on nerokkaita hihna-, hammaspyörä- ja vipuvälityksiä. Kuorma-
auton ilmapalje pumppaa ilmaa arinan alle. Pienin nykäyksin 
pyörivässä pesukoneen rummussa olevia makkaroita ei tarvitse 
grillauksen aikana käännellä, koska ne kääntyvät automaattisesti 
rummun liikkuessa. Parvekegrillaajan unelmako?

esille humoristisen TVH-aiheisen tietyömiäs 
ja merkkari-Liisa -somistuksen”, Eero jatkaa.

Suvin dioraamassa tietyömiäs istuu lii-
kennemerkin juurella kettinkivartisen lapi-
on kanssa ja merkkari-Liisa puolestaan noja-
tuolissa vuoden 1961 Hymy-lehti sylissään.

”Merkkari-Liisa piti tietyömailla kirjaa 
muun muassa kuormista ja huolehti pa-
rakkien siivouksesta. Kun työmaa siirtyi 
eteenpäin, myös Liisa vaihtui. Tämä taisi 
olla työmiesten mieleen” Suvi arvelee.

Suvi oli Paukepäivillä miehensä Mauri 
Perälän kanssa. Pöytyäläinen Perälä tou-
husi ahkerasti koko viikonlopun vuoden 
1960 International Drott -telakoneella so-
rapenkassa.

”Kyllä näillä vanhoilla vehkeillä on mukava 
harrastella, mutta jos päivittäin pitäisi tehdä 
pitkää päivää helteillä tai pakkasilla, ei tämä 
enää mitään mukavaa olisi. Täytyy hattua 
nostaa heille, jotka aikoinaan ovat leipän-
sä tämmöisillä hankkineet”, Perälä toteaa.

Mustaa savua ja työn ääniä 
ruokaa unohtamatta
Paukepäivillä on nimensä mukaisesti tou-
hua, sauhua ja pauketta.Maamoottorit 
säksättävät, työnäytöksissä vanhat koneet 
siirtelevät maamassoja, ojia ja salaojia kai-
vetaan. Aggregaatit jauhavat sähköä ja kom-
pressorit pärisevät.

Ajoittain kahvin ja lättyjen tuoksu lei-
jailee sieraimiin. Eero haluaakin nostaa 
esiin konetapahtumissa usein unohdetun 
henkilöstön. Ilman ruumiinravintoa ei in-
nokkainkaan harrastaja koko päivää pärjää.

”Nämä naiset ja miehet, jotka koko vii-
konlopun ajan huolehtivat kahvit, pullat, 
keitot ja lätyt kaikkien nautittavaksi, ovat 
elintärkeitä koko tapahtumalle”, hän toteaa

Kylläisenä kelpasi jatkaa alueen kiertä-
mistä, sillä mielenkiintoista nähtävää oli 
yllin kyllin. Näiden koneiden isäntien kans-
sa kannatti mennä jutulle, sillä värikästä 
tarinaa riitti. 

Paukepäivien isäntä Eero Rintala (vasemmalla) sekä tapahtuman 
ideaporukkaan kuuluva Olli Aittomäki (oikealla) jutustelivat Hannu 
Katteluksen, Timo Hautmäen ja Lari Hasselin kanssa. Vieraat olivat 
paikalla maamoottoreineen.

Tapahtumaisäntä Eero Rintala kaivurin 
puikoissa.

aikaan – monesti vielä omista nurkista tai 
roskalavalta löytyneistä tarpeista.

”Päästäkseen Paukepäiville ei tarvitse vält-
tämättä tuoda koneita mukanaan. Voi ottaa 
esitettäväksi vaikka jonkin teeman kuten 
loimaalainen Suvi Salminiitty, joka laittoi 
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