
Kirjoitelma Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Liftaamisen 

muistitietokeruuseen (syyskuu v. 2020):  

Liftailuja sekä Suomessa että Keski-Euroopassa 

 

Liftailun aloitin jo 1960-luvun loppupuolella; Raumalta kävin tansseissa ainakin Eurajoella ja kävin 

muistaakseni liftaamalla myös Porin Jazzeissa 1960-luvulla. Vuonna 1969 liftaaminen muuttui 

säännöllisemmäksi, kun lähdin opiskelemaan Turkuun. Viikonloppuina tuli melko usein liftailtua 

Turusta kotiin Raumalle. 1970-luvulla tein pitempiäkin liftimatkoja mm. kesätyöpaikoista Joensuusta 

ja Kokkolasta Poriin (Pori Jazziin). Kokkolasta liftimatka suuntautui myös Kaustisen 

kansanmusiikkijuhlille; kerran seisoessani tien vierellä minut otti kyytiin ambulanssi (kuskit olivat 

tuttuja). Liftaamisessa en ole käyttänyt mitään kylttejä, joista näkyisi tavoittelemani päämäärä. 

Kyytiä hakiessani saatoin kysellä mm. huoltoasemilla, mihin kuljettaja on menossa; jos matkan kohde 

oli sopiva, pyysin kyytiä. 

Useimmista liftausmatkoistani muistijäljet ovat aika heikot. Osittain ne ovat puutteelliset myös 

ikimuistoisimmista liftausreissustani, jotka suuntautuivat Saksaan ja Etelä-Ranskaan asti. Monet 

kohokohdat ovat kuitenkin jääneet hyvin mieleen; vaikka minulla oli teltta mukana, niin 

nukkumapaikkoina saattoi olla niitty Sveitsissä, puiston penkki tai rautatieaseman portaat Pariisissa, 

puhelinkioski Saksassa ym. Osittain mielessä saattavat sekoittua muistikuvat vuosien 1970 ja 1971 

liftireissujen välillä. Jonkun verran muistin palautumista auttoi, kun löysin vanhempieni arkistoista 

joitakin mukana tuomiani kuitteja ja esitteitä reissujen varrelta. 

Matkoillani kohtasin homomiehiä, huumediilereitä ja kerran poliisitkin puuttuivat liftaamiseeni. 

Kuljin aina liftatessani yksin, niin myös näillä Euroopan reissuilla, paitsi että Brysselissä vierelleni tuli 

musta mies Kongosta; tällöin liftauksemme seurauksena tapahtui ketjukolari. Liikkumisen vapaus on 

yksin liftaamisessa merkittävä etu. Reissulla käytin myös useamman kerran junaa; tosin Lyonissa 

junamatkaan (tai junaan pääsemiseen) liittyi hyvin erikoinen tapahtuma. Junaa olisi tullut käytettyä 

varmasti useammin, jos Interrail-systeemi olisi tällöin ollut käytössä (taisi tulla vasta vuonna 1972). 

Liftaamisen mahdolliset vaarat eivät minua pelottaneet, en muista niistä oikeastaan mitään 

kuullenikaan. Seuraavassa kerron vuosien 1970 ja 1971 matkareiteistä, yllä mainituista tapahtumista 

ym. vähän tarkemmin (eli sen mitä nyt seitsemänkymppisenä satun muistamaan). 

Kaksi liftireissua läpi Ruotsin 

Vuosina 1970 ja 1971 olin kesätöissä Ruotsissa. Kesällä 1970 olin Hallstavikin paperitehtaalla 

loukannut käteni ja jouduin siitä sairaslomalle. Muistaakseni sairasloma oli vielä menossa, kun lähdin 

ensimmäistä kertaa liftaamaan läpi Ruotsin. Saatoin myötätuntoa saadakseni (?) esitellä komeata 

mustelmaa yläraajassani. 

Keväällä 1971 opiskelukapakassa olin tutustunut yhteen naiseen, joka kertoi menevänsä kesätöihin 

pieneen eteläranskalaiseen hotelliin. Tällöin olin jo miettimässä pitemmän reissun tekemistä ja otin 

naisen tulevan osoitteen kalenteriini. Lisäksi laivamatkoilla Tukholman ja Turun välillä tutustuin 

naiseen, joka kertoi olevansa töissä Ruotsin Göteborgissa Volvon tehtailla. Otin ylös myös hänen 

osoitteensa sanoen, että saattaisin reissullani kulkea jopa Göteborgin kautta. Olin kesätöissä 

Tukholman lähellä, mutta liftausreissuni aloitin jälleen laivamatkalla Turusta Tukholmaan. Vuonna 

1971 suunnitelmani Tukholmasta eteenpäin oli ainoastaan se, että voisin reissun aikana tavata nämä 



kaksi edellä mainittua naista. Mitään karttoja tai tämän tarkempia suunnitelmia minulla ei ollut. 

Kännyköitä tai muita teknisiä apuvälineitä ei siihen aikaan ollut. 

Kummatkin reissuni tapahtuivat elokuussa ja kestivät runsaat kaksi viikkoa. Yölaivoilla matkustin 

kansimatkustajana, niin kuin monet kerran aikaisemmin käydessäni Ruotsissa töissä. Aamulla aikaisin 

saavuin Tukholmaan, vuoden 1971 reissulla muistaakseni Värtanille. Sieltä löytyi suhteellisen 

helposti tie, jonka alkuun saatoin mennä seisomaan peukalo pystyssä. Ruotsin läpi kulkiessani ei 

sattunut mitään erikoista, koska niistä matkoista en muista paljon mitään. Hyvin sain kyllä pitkiäkin 

kyytejä, koska jo saman päivän aikana pääsin Göteborgiin. Vuoden 1970 reissulla olin välillä yöpynyt 

ainakin Eskilstunassa.  

Göteborg-kohteeni oli hieman keskikaupungilta sivussa ja 

jouduin kävelemään melko paljon, mutta oikean 

osoitteen löysin kyselemällä hyvin. Tulostani en ollut 

varoittanut mitenkään, mutta pari naishenkilöä otti minut 

avosylin vastaan. Seuraavan yön sainkin sitten nukkua 

mukavasti sängyssä (tosin samassa sängyssä oli toinenkin 

henkilö). Göteborgiin olisin varmaankin saanut jäädä 

useammaksikin yöksi, mutta jatkoin seuraavana päivänä 

matkaa junalla Helsingborgiin, josta hyppäsin Tanskan 

Helsingöriin menevälle lautalle.  

 

Tanska vuonna 1970 

Ensimmäisellä reissulla Helsingörin satamassa aloin juttusille vähän vanhemman tanskalaisen 

mieshenkilön (satamajätkä?) kanssa. Hän puhui vain tanskaa, mutta muistan, että yllättävän hyvin 

hänen kanssaan tuli juttuun. Kävelimme satamassa jollain vähän syrjäisemmällä kujalla. Seuraavat 

muistikuvat minulla ovatkin sitten Kööpenhaminasta. Taisi olla niin, että tämä ystävällismielinen 

tanskalainen ohjasi minut Helsingörin leirintäalueelle. Oli jo pimeää ja oli tarpeellista löytää pian 

jonkinlainen yöpymispaikka. Seuraavana päivänä taisin sitten liftata Kööpenhaminaan. Sieltä löysin 

leirintäalueen, jossa yövyin muistaakseni kaksi yötä – otin hieman aikaa kaupungilla kiertelemiseen, 



koska Tanskassa olin käymässä ensimmäistä kertaa.

 

Kööpenhaminasta lähdin jälleen liftaamaan eteenpäin. Tanskassa kyydin sai 

helposti. Koska leirintäalue oli keskustan ulkopuolella, niin en muistaakseni 

tarvinnut mitään julkisia kulkuneuvoja päästäkseni suoraan hyvän tien varteen 

liftaamaan. Arkistoista löytyi nyt sellainen junalippu, että olin kulkenut 

Halsskovista Knudshovediin eli olin matkustanut junalla parikymmentä 

kilometriä Ison-Beltin yli Sjellannin saarelta Fyn-saarelle. Tämän jälkeen jossain 

vaiheessa sain kyydin mukavalta tanskalaiselta vanhemmalta pariskunnalta. 

Minun oli päästävä Fyn saarelta Jyllannin puolelle lautalla. Tämä kyydin antanut 

pariskunta ei ollut matkalla lauttasatamaan, mutta tekivät ilmeisesti melkoisen 

mutkan kuljettaakseen minut lautalle. Vuonna 1970 matka Tanskan läpi sujui 

hyvin lähes koko ajan liftaten. 

 

Osittain jopa pelottava matka Hampuriin 

Saavuin Tanskan ja Saksan rajalle, passintarkastuksen jälkeen kyselin autoilijoilta kyytiä eteenpäin, 

tavoitteenani oli päästä Hampuriin. Sain kyydin nuorehkolta mieheltä, jolla oli nopean näköinen 

auto. Pian olimmekin Hampuriin johtavalla moottoritiellä. En muista, mitä auton mittari 

mahdollisesti näytti, mutta kyyti oli erittäin vauhdikasta (jos tiellä oli jokin nopeusrajoitus, niin sitä 

kuski ei varmastikaan noudattanut). Jossain vaiheessa mies irrotti toisen kätensä ratista ja alkoi 

hivellä reittäni. Miehen tarkoitusperät tulivat nopeasti selville ja työntelin kättä pois samalla toivoen, 

että hän seuraisi enemmän edessä olevaa tietä. Jotakin sananvaihtoakin asiasta taisi tapahtua. 



Muistaakseni aika nopeasti kuski ymmärsi sen, etten ollut hänestä mitenkään sillä lailla kiinnostunut. 

Hampuriin pääsin sitten loppujen lopuksi onnellisesti ja hyvin nopeasti. 

Hampurissa majoituin kaupungin laitamilla olevalle leirintäalueelle. Illan kävelin kaupungilla, aluksi 

nähtävyyksien katselu taisi pitkälle rajoittua Reeperbahnin elämän ihmettelyyn. Hampurin sisällä 

kuljin julkisilla kulkuneuvoilla. Yöllä palasin mahdollisimman lähelle leirintäaluetta, mutta jouduin 

kuitenkin kulkemaan melko pitkään pimeillä laitakaupungin kaduilla. Kerran seuraani liittyi 

mieshenkilö, jonka tavoitteet kävivät taas vähän pelottavalla tavalla selväksi. Hän veti minun käteni 

koskettelemaan paljastettua intiimialuettaan. Olin muistaakseni kuitenkin hyvin rauhallinen ja 

vastaansanomiset taisivat hyvin tehota. 

Vuonna 1970 olin Hampurissa kolme yötä ja palasin Travemünden kautta Helsinkiin. Matka Aallotar-

laivalla oli osittain ikimuistoinen myrskyävän Itämeren takia – uima-altaassakin oli monen metrin 

korkuisia tyrskyjä. 

 



Vuoden 1971 reissulla 

matkasin Hampuriin mitä 

ilmeisimmin Travemünden ja 

Lübeckin kautta. 

Helsingborgista kulki lautta 

sinne. Tällä reissulla Tanska tuli 

pääosin ohitettua. 

 

 

 

 

Liftillä läpi koko Saksan 

Vuonna 1971 Hampurin yön jälkeen olin heti aamulla valmis lähtemään seuduille, joissa en ollut 

koskaan käynyt. Saksasta ei kait paljon tullut nähtyä, koska sain useita hyviä autokyytejä, joilla 

huristeltiin pitkin Saksan moottoriteitä. (Viime vuosikymmenen polkupyöräretkillä olen päässyt 

tutustumaan maahan aivan toisella tavalla.) 

Saksan kyytieni kuljettajista en kyseiseltä päivältä muista paljon mitään, mitään erityistä ei siis 

tapahtunut. Muistan kyllä keskustelleeni kuskien kanssa paljon, muistan että joku sanoi minun 

puhuvan hyvää saksaa. Koulussa olin lukenut pitkän saksan, minkä avulla taisin siis pärjätä 

kohtalaisesti. 

Päivän reissu päättyi muistaakseni Stuttgartiin. Kaupungin keskustassa kyselin tietä kaupungin 

leirintäalueelle. Tässä yhteydessä kohtasin jälleen homomiehen. Ehdotus hyvästä majoituspaikasta 

taisi häneltä tulla, mutta sain siitä kieltäydyttyä. Joskus iltamyöhällä pääsin pystyttämään telttani 

leirintäalueelle. Sitä en muista, että pääsinkö sinne liftaamalla – todennäköisesti olin liikkeellä, niin 

kuin usein näinä päivinä, jälleen kävellen. 

Ranskassa tarvitsin jo kartankin apua 

Koska olin saapunut jo eteläiseen Saksaan, ajattelin että Ranskaan ei enää ole paljoakaan matkaa, 

joten parasta olisi suunnata reissu tässä vaiheessa sinne. Koska edessä oli rajan ylitys, päätin tehdä 

tämän osuuden junalla. Stuttgartissa hyppäsin Strasbourgiin menevään junaan. Rajamuodollisuudet 

tapahtuivat mukavasti junassa. Koska en tarkkaan muistanut mihin päin Ranskaa oikeastaan olin 

menossa, niin Strassbourgin asemalla minun piti ostaa reissun ensimmäinen kartta. Kun huomasin, 

että tavoitepaikkakuntani oli lähellä Alppeja Sveitsin eteläpuolella, jatkoin junamatkustamista. 

Muistini mukaan olisin mennyt junalla Sveitsin Berniin. Rautatieasemalta neuvottiin, että mihin päin 

minun pitäisi lähteä, jotta pääsisin leirintäalueelle. Matkaan lähdin kävellen ja tulin lopulta alueelle, 

jossa tien vierellä oli peltoa. Oli pimeää ja mietin, että leirintäalueen olisi pitänyt jo tulla näkyviin. 

Usko loppui sen löytämiseen; poikkesin tieltä pellolle ja pystytin telttani sinne. Yö pellolla meni ihan 

mukavasti, mutta aamulla sitten huomasin, että leirintäalue olisi ollut melkein vieressä.  



Tämän vuoden selvittelyissäni seuraava luotettava tieto reissuni vaiheista löytyi 

taas tallessa olleesta junalipusta; lipun mukaan olin matkannut Genevestä 

Annecyyn. Matkareitistä minulla ei ole muuta muistikuvaa kuin se, että pieni 

paikallisjuna kierteli komealla, hyvin vuoristoisella reitillä. Lipussa mainitaan 

myös Sallanches Combloux Megève-asema, joten saatoin jopa päätyä 

Sallanchesin vuoristokylään, ainakin ilmeisesti kuljin sitä kautta. Pääteasemalla 

aloin kysellä, miten pääsen Sevrierin kylään. Lyhyehkön matkan kuljin ilmeisesti 

liftaten, kiipesin rinteellä olevaan hotelliin ja tapasin siellä töissä olevan tuttuni. 

Siellä vieraiden ja henkilökunnan kanssa katselin lauantaina 14.8., kun Juha 

Väätäinen voitti kultaa 5 000 metrillä Helsingin EM-kisoissa. Illalla siirryin 

majoittumaan leirintäalueelle ja tuttuni opastamana tutustuin pieneen kylään. 

Sevrieriin majoituin kahdeksi yöksi. 

Ongelmia Nixonin ja dollarin takia 

Maanantai-aamuna (16.8.1971) päätin lähteä kohti Lyonia. Rahavarani olivat matkashekkeinä, jotka 

piti aina tarvittaessa vaihtaa käteiseksi pankissa. Viikonloppuna tämä ei pikkukylässä ollut onnistunut 

missään, käteisvarani olivat lähes loppu. Menin kuitenkin ”liftaamaan” linja-autopysäkille. Linja-auto 

tuli sopivasti ja kuski otti minut kyytiin, vaikka en pystynyt maksamaan matkalippua. Olin kertonut, 

että minulla oli kuitenkin matkashekkejä. Kun bussi oli ajanut reittinsä, niin linja-auto ajoi pankin 

eteen, jotta voisin saada sieltä käteistä. Pankki ei kuitenkaan suostunut vaihtamaan shekkiä rahaksi. 

Syyksi paljastui se, että presidentti Nixon oli (ilmeisesti edellisenä yönä Euroopan aikaa) päättänyt 

irrottaa dollarin kultakannasta, mikä käytännössä kait merkitsi dollarin devalvoitumista. Samalla 

koko maailman valuutat irtosivat kultakannasta ja valuuttojen todellista arvoa ei tiedetty. Linja-

auton kuljettaja kait ymmärsi hankalan tilanteeni eikä enää yrittänyt periä maksua matkasta eli 

käytännössä siis liftasin Sevrieristä Lyoniin. Olimme Lyonin kaupungin laitamilla jonkun 

sivurautatieaseman vieressä, linja-auto vei minut tälle asemalle. Toivoin, että siellä saisin hankittua 

vähän rahaa, tämäkään ei kuitenkaan onnistunut. Olisin halunnut vain päästä Lyonin 

päärautatieasemalle. Olin suunnitellut, että jatkaisin sieltä junalla Pariisiin. Liftausajatuksesta olin 

tässä vaiheessa luopunut, kun olin kuullut, että liftaaminen ei tainnut Ranskassa olla edes luvallista. 

Lisähaasteita olisi aiheuttanut se, etten osannut lainkaan Ranskaa. Heti Ranskaan saavuttuani oli jo 

tullut selväksi, että tässä osassa Ranskaa paikalliset eivät ranskan lisäksi oikein osanneet mitään 

kieliä. Tai sitten he eivät halunneet mitenkään kommunikoida saksaksi, englantiakaan eivät siis kait  

ymmärtäneet. 

”Vankina” lyonilaisella rautatieasemalla 

Asemallakaan ei siis matkashekistä ollut apua. Käteisvarantoni ei riittänyt edes siihen, että olisin 

päässyt pienen matkan junalla Lyonin päärautatieasemalle. Lipun hankkimista vaikeuttivat siis myös 

kieliongelmat. Jossain vaiheessa joku keksi, että minulle annetaan jonkinlainen rahtitavaralippu, 

jonka avulla minut laitettiin junaan. Olinhan minä kait telttoineni ja muine tavaroinine aika lailla 

rahtitavaran näköinenkin. 

Päärautatieasemalla astuin sitten ulos junasta ja yritin lähteä pois asemalaiturilta. Systeeminä oli se, 

että lippua piti käyttää portilla, jotta pääsisi asemahalliin. Rahtitavaralipulla en kuitenkaan päässyt 

porttien ohi. Menin jonkinlaiseen asematoimistoon, jossa yritin selvittää tilannettani. Yhteistä kieltä 

ei ollut edelleenkään, mitkään selitykset eivät auttaneet eikä kukaan ottanut asiaani huolehtiakseen. 

Istuin aika pitkään (pari tuntia?) tämän toimiston lattialla. Välillä kävin norkoilemassa 

ulosmenoporteilla ja jossain vaiheessa onnistuin laittomasti livahtamaan asemahallin puolelle. Sieltä 

sitten onneksi löytyikin jonkinlainen pankkipiste, josta onnistuin saamaan käteistä rahaa. Samalla 



sain sitten ostettua lipun Lyonin ja Pariisin välillä kulkevaan yöjunaan. Päivä oli muuttunut illaksi 

rahaongelmien merkeissä. 

Muiden ”pummien” joukossa Pariisissa 

Seuraavana aamuna aikaisin lähdin vaeltelemaan Pariisin katuja, nyt oli aikaa 

katsella vähän nähtävyyksiäkin. Kävelin Seinen rantoja ja poikkesin mm. Eiffel-

tornin juurella. Jossain vaiheessa astuin metroonkin, muistan komeat 

metroasemat (mm. Louvre?). Metrolla suunnistin Piccadillylle. Jossain vaiheessa 

uupumus taisi iskeä ja aloin nukkumaan jollain puiston penkillä. Koska tiesin, että 

tällä puolella kaupunkia oli juna-asema, josta pääsisis jatkamaan matkaa kohti 

pohjoista, hakeuduin yöllä juna-asemalle. Asema oli kiinni, joten kävin jatkamaan 

uniani rautatieaseman portaille. Portailla oli useita muitakin nukkujia. 

Olemukseni ei tainnut mitenkään erottua muiden ”pummien” joukosta. Koska 

nyt oli rahaakin, ostin aamulla junalipun Brysseliin.  

Minä ja musta kongolainen tien vieressä, tuloksena belgialainen ketjukolari 

Brysseliä en ajatellut katsella lainkaan. Sen sijaan suunnistin laitakaupungille länttä kohti menevän 

tien varteen. Vilkkaan risteyksen jälkeen nostin peukaloni pystyyn. Hetken päästä viereeni ilmestyi 

erittäin musta mies. Jokunen sana siinä vaihdettiin, hän kertoi olevansa kotoisin Kongosta. Hän seisoi 

peukalo pystyssä vieressäni, tosin hieman minun takanani. Kovin kauaa meidän ei siinä tarvinnut 

seistä, kun yksi auto pysähtyi. Samalla hetkellä tämän auton takana alkoi kolista. Pysähtyneen auton 

perään törmäsi toinen auto ja tämän perään vielä kolmas. Hieman siinä taisimme pelästyä, että 

mitenkähän meille nyt käy. Mutta ei mitään erityistä – pysähtyneen auton kuski ohjasi meidät 

takapenkille istumaan. Sen jälkeen hän meni selvittämään kolaria perään ajaneiden kuskien kanssa. 

Keskimmäisen auton konepellille levitettiin papereita. Poliisia paikalle ei kutsuttu. Asian selvittely 

kesti aikansa, mutta sen jälkeen pääsimme liikkeelle niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Päädyimme 

lähelle Belgian ja Saksan rajaa jonkin pikkukaupungin viereen. Kongolainen lähti omille teilleen ja 

minä kävelin lähellä olevaan kylään/kaupunkiin. Sieltä sain illansuussa hankittua kyydin Saksaan ja 

pääsin jonkin suuren kaupungin lähelle maantien varteen (kaupungin oli pakko olla Köln). 

Tutustuminen saksalaiseen poliisiin ja puhelinkoppiin 

Belgiasta tultuani päädyin pimeässä suuren saksalaisen tien varteen. Menin nostelemaan peukkua 

tämän tien sivutielle, joka kyllä sitten paljastui moottoritien liittymäksi. Pian viereeni ajoi poliisiauto. 

Poliisit ilmoittivat, että kyseisessä paikassa ei saa liftata. Ymmärsin kyllä mitä poliisit sanoivat, mutta 

tekeydyin saksaa osaamattomaksi. Poliisit kait kyllästyivät esittelemään asiaa minulle. He ottivat 

minut kyytiinsä ja veivät toisen tien varten selittäen, että siinä kohtaa voin jatkaa liftaamista. En 

muista, kuinka pitkään tuossa liikenneltään rauhallisessa paikassa seisoin, mutta kyydin sain 

kuitenkin jossain vaiheessa. Kello saattoi jo olla jopa yli puolen yön. Kyyti ei ollut kovin pitkä ja 

jouduin uudestaan tien varteen. Minun oli pakko todeta, että lepäämään pitäisi välillä päästä. 

Kävelin lähellä olevaa kylää kohti, kylän laitamilta löytyi puhelinkoppi. Muistaakseni ilmassa tuntui 

olevan sateen uhkaa, joten menin puhelinkoppiin ja nukahdin sinne varmaan aika nopeasti. Aamulla 

heräsin siihen, kun joku vanhempi naishenkilö koputteli puhelinkopin oveen. Minun piti poistua 

kopista välittömästi. En muista, että tarvitsiko ko. henkilö puhelinta vai halusiko hän vain poistattaa 

minut kopista. 

Aikaisen aamuherätyksen jälkeen menin heti seisomaan tien varteen. Saamistani kyydeistä en 

muista oikeastaan mitään, mutta päivän aikana olin varmaan päässyt Bremeniin liftaamalla. Bremen 

oli jo suhteellisen lähellä Hampuria, joka oli sen hetkinen välietappitavoite. Bremenin ja Hampurin 



välin menin kait junalla. Hampuriin piti päästä, olin jossain vaiheessa soittanut kotiin Suomeen; olin 

pyytänyt lähettämään sinne rahaa tiettyyn pankkiin. Rahani eivät olleet ihan loppu, mutta tarvitsin 

sitä lisää erityisesti sen takia, että voisin Hampurista ostaa BASFin kelanauhoja nauhuriini (olivat 

Saksassa merkittävästi halvempia kuin Suomessa). 

 

Helsingin pääpostin portaiden ja Ruisrockin jälkeen kotiin 

Hampurista Lübeckin Travemündeen ja laivalle olen 

kait siirtynyt Hampurista ostetuilla juna-laiva-

lipuilla. V. 1971 laiva lähti perjantaiaamuna kohti 

Helsinkiä, jonne saavuin lauantai-iltana. Laivalla olin 

tutustunut yhteen huumediileriin ja hänen 

seurueeseensa. Kaikki me nukuimme seuraavan 

yön Helsingin pääpostin portailla ja aamulla 

matkasimme postiautolla Turkuun ja Ruisrockiin. 

Kolmepäiväinen Ruisrock järjestettiin vuonna 1971 

toisen kerran. Tämä oli toinen merkittävä, 

perinteiseksi muodostunut suomalainen 

musiikkitapahtuma, johon liftausreissuun liittyen 

osallistuin. Lähes ensimmäiseen Pori Jazziin 

osallistuin jo 60-luvulla.  

Ruisrockissa oli menossa viimeinen päivä, mutta 

täysi meno oli vielä onneksi päällä. Huumediilerikin 

tuli tavattua siellä jälleen…. Sunnuntai-iltana liftasin 

vielä Raumalle ja tämän jälkeen uni taisi maistua 

erittäin hyvin. Olinkin jossain vaiheessa laskenut, että parin viikon ajan oli tullut keskimäärin 

nukuttua vain 4-5 tunnin yöunia. Tämän reissun jälkeen en ole liftannut enää ulkomaan reissuja. 

Turun ja Rauman välillä näitä tuli vielä tehtyä. Jatkossa kesätyöt ja opiskelu ovat vieneet niin paljon 

aikaa, että laajempaan liftailuun ei oikein ollut enää aikaa. Myöhemmin naimisiin meno, lapsen 

saaminen sekä ammattiin valmistuminen rajoittivat liftaamista. Rahatilannekin alkoi olemaan toinen, 

joten matkustaminen sai nyt vähän enemmän maksaakin. 
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