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Peugeot e-2008  
 

Seisoin Autoverkkokaupan pihalla ja mietin, että oliko tästä tullut tapa? Eihän siitä ollut kuin pari viikkoa, kun olin 

viimeksi ollut täällä. Rutinoff oli parkkeerattu tuulensuojaan erään ison pakettiauton viereen. Olin paikalla yksin, sillä 

Koikkalan Jarno lupasi tulla kävellen ja Oskari Närä puolestaan oli ilmoittanut, että elämässä tärkeintä on Toyota, piste. 

Asuimme kaikki kolme sen verran etäällä Autoverkkokaupasta, että päättelin Jarnon saapuvan paikalle, kun vuoden 2025 

uutuusmallit esitellään. Närä tuskin olisi vielä silloinkaan vaihtanut mielipidettä omasta automerkistään. Itse en jättäisi 

tätä koeajomahdollisuutta mistään hinnasta välistä, joten olin paikalla sovittuna aikana.  

Tapasin liikkeessä tutun myyjän, jonka kanssa vaihdoimme ensin kuulumiset ja sen jälkeen virallinen osuus, eli 

koeajolapun täyttö ja avaimien luovutus. Sain nyt ajoon Peugeot e-2008 sähköauton, joka oli e-208 mallin isosisko. 

Kyseinen Allure-varusteinen auto oli väriltään Orange Fusion, joka värisävynä miellytti eniten koko Peugeotin 

väriskaalasta.  

 

 
 

Auton luovutus koeajoon oli nopea tilaisuus, sillä edellisen koeajon ansiosta en tarvinnut opastusta. Akku oli ladattu lähes 

täyteen, joten sen suhteen ei ollut hätää ihan heti. Koska maailmalla korisi joka puolella, oli ensimmäinen teko kaivaa 

repusta käsidesi auton juomapullotelineeseen käsinojan etupuolelle. Oli aivan loistavaa, että juomapullojen tai -mukien 

paikkoja oli kaksi, niin autoon sai käsidesin lisäksi käden ulottuville myös vesipullon. Olin juuri aikeissa lähteä liikkeelle, 

kun Jarno ilmestyi auton eteen. Mies tuijotti minua ensin hetken ja kohta kädet vispasivat kuin tuulimyllyn lavat. Avasin 

sivuikkunan ja huusin hänelle: 

- Lopeta hyvä mies, ellet halua lentää koeajon ajan auton vierellä. 

Viittoilin samalla häntä astelemaan apukuskin puolelle ja autoon. Kohta naapurini oli tällännyt takapuolensa penkille. 

Hetken puuskutettuaan Jarno sanoi: 

- Minulla meinasi lähteä tämä homma käsistä. 

- Huomasin, hymähdin. 

- Olin nimittäin kuvitellut, että e-2008 on siitä toisesta mallista pidennetty malli, ainakin kolme ovea per sivu. 

- Pidennetty? 

- Niin, koska tässä on enemmän nollia kuin e-208 mallissa. Tämä olikin korotettu malli, vau! 

Jarno alkoi nyyhkiä, että kyllä vetää herkäksi tällainen korkeampi automalli. Tunsin Jarnon historian, joten tiesin hänen 

ex-vaimollaan olleen Qashqain, mikä selitti herkistelyn tällä automallille.  

- Kaikuukohan täällä? Jarno kysyi ja käänteli päätään puolelta toiselle. 

- Miten niin? 

- Katto on aika korkealla. 

Autossa ei kaikunut. Olisin ollut itse aika huolestunut, mikäli sisällä olisi kaikunut. Jarnon tiedusteltua minne olisimme 

tällä kertaa menossa, aloin kaivella autosta esille navigaattorin näyttöä. Hetken etsittyäni tulin tulokseen, ettei autossa 

ollut navigaattoria.  

- Hmm, tässä ei ole navigaattoria, mutisin ääneen. 

- Käytetään tätä, Jarno sanoi ja tälläsi eteeni puhelimen, josta roikkui USB-johto. 
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Kytkimme Jarnon puhelimen piuhalla autoon ja kohta meillä oli toimiva navigaattori. Pyysin Jarnoa laittamaan 

navigaattoriin Aulangon osoitteen. Pian meitä opasti navigaattoritäti, joka artikuloinnista päätellen oli joko puhdas 

koneääni tai sitten suomen kielen sanastosta oli opeteltu vain sanojen perusmuodot. Sain juuri vaihdevalitsimen D-

asentoon, kun puhelimeeni kilahti viesti. Se oli Närältä: ”Ototan ST1 pihalla”. Oletin kyseessä olevan Autoverkkokaupan 

lähellä oleva kylmäasema, joten suuntasin auton keulan sitä kohti. Närä odotteli meitä polttoainemittareiden etupuolella 

ja nousi vikkelästi kyytiin, kun pysähdyin hänen kohdalleen.  

- Taisit luulla, että tullaan tankkaamaan, mutta eipä tultukaan, kun tämä on sähköauto, Jarno kailotti. 

- Et malttanut pysyä poissa, kuittasin puolestani papparaiselle. 

- Hmph, ei kait tuollaisia umpipöljiä voi päästää kaksin reissuun.  

- Mihin muuten jätit autosi? En näe sitä missään, kääntelin päätäni Yarista etsien. 

- Pöljä etsii väärää automallia. 

- Häh, oletko vaihtanut auton? 

- Pyh. Ostin Avensis-peiton. Peittelin sillä Yariksen. 

Närä selitti, että täällä niin sanotulla vieraalla maalla oli parasta naamioida oma auto, ettei kukaan kerholainen luule hänen 

aikovan loikata vieraaseen merkkiin. Niinpä hän oli tilannut netistä aidon Avensis-peiton, joka naamioi Yariksen 

Avensikseksi.  

- Ehehehee, aika pieni se sinun Avensis. 

Närän alkaessa mököttää, lähdimme tien päälle. Ajoimme kehä kolmosen kautta Hämeenlinnanväylälle. Keskityin itse 

ajamiseen ja autoon. Peugeot e-2008 liikahti ihan samalla tavalla kuin pikkusisko, eli potkua piisasi omiksi tarpeiksi. 

Meno oli jämäkkää ja vakaata, mikä varmaan selittyi akuston tuomalla lisäpainolla, joka oli vielä alhaalla. Rutinoffin 

jälkeen tällainen korkeampi ajoasento oli aika juhlavan tuntuista, kuin olisi saanut ylennyksen. Tilaa autossa oli mielestäni 

reilusti. Jarno tosin mutisi, ettei saa apukuskin paikalla jalkojaan suoraksi. 

- Oletko kasvanut pituutta? hämmästelin tossukkaukon kommenttia. 

- No en. 

- Siirrä penkkiä taaksepäin. 

- Ai niin, no nyt mahtuu. 

Moottoritiellä satasen nopeuden muututtua 120 km/h nopeudeksi, kokeilin auton ohituskiihtyvyyttä. Laitoin 

ajotilavalitsimen urheilulliselle valinnalle ja polkaisin kyyditettäviä varoittamatta lapun lattiaan. 

- Uuuuuuh, kuului Närän suusta kiihdytyshetkellä. 

- Voi jumpe, melkein tiputin kumikanan, kun oli niin rivakka kiihdytys, Jarno kommentoi vieressäni. 

- Miten takapenkillä voidaan? Oliko rivakka kiihdytys? tiedustelin Närältä. 

- Pyh, Yaris kiihtyy yhtä hyvin vielä kahdessa sadassa. 

- Eihän se edes kulje niin lujaa, kuittasin takaisin. 

- Jos kulkisi, niin varmasti kiihtyisi paremmin kuin tämä. 

Jarno puolestaan oli ihan onnessaan. Mies hehkutti sitä, että tämä kiihtyy paremmin kuin hänen ex-vaimonsa, kun sille 

sanoi ruman sanan tai koski herkälle alueelle muulloin kuin lauantaina saunan jälkeen. Kyseisenä ajankohtana lähes kaikki 

oli sallittua. Muina aikoina tuli korville. 

 

 
 

- Miten on Närä, mahtuuko sinne takapenkille hyvin? 

- Pyh, eihän täällä mahdu edes seisomaan. Ihme keksintöjä nämä ranskalaiset. 

- Yarikset muuten tehdään Ranskassa, kuittasin takaisin. 

- Valeuutinen, en usko. 

Matka jatkui jouheasti ja ainakin minä nautin ajamisesta. Jarno puolestaan testaili Spotifyn toimimista auton näytön kautta 

ja oli ihmeissään siitä, miten tämä auto voi tietää hänen suosikkibiisinsä ihan sataprosenttisesti.  

- On ne velhoja, ne ranskalaiset insinöörit, Jarno päivitteli. 

- Pöljiä ne on, Närä tuhahti takapenkiltä. 
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Ajelin moottoritiellä tasan satasta, vaikka olisi saanut painella vielä kesänopeusrajoitusten mukaan. Närä puhisi 

useampaan kertaan, että hän olisi ollut jo peruuttamallakin perillä ennen minua.  

- Voi jumpe, jos ostaa sähköauton niin saa kaupanpäälle sähkögrillin, Jarno sanoi. 

- Häh, mistä? hämmästelin. 

 

  
En ollut kuullutkaan moisesta tarjouksesta. 

- No autossahan on keulassa sellainen ritilä, grilli, Jarno jatkoi. 

- Joo, periaatteessa kyllä, myöntelin. 

- Sähköautossahan se on sitten sähkögrilli, aika jees! 

Toppuuttelin Jarnoa, ettei nyt ainakaan heti ryntää makkaroita ostamaan grillaamismielessä. Oma vahva epäilykseni oli, 

ettei tämä sähköauto nyt niin kuumana käy, että keulagrillissä voisi grillata makkaroita. Närä puolestaan puhisi 

takapenkiltä, että ranskalaiset nautitaan yleensä ketsupin kera.  

Päästyämme Hämeenlinnaan, poistuimme moottoritieltä ja jatkoimme matkaa pienempiä teitä pitkin. Perillä Aulangolla 

suuntasin auton keulan luonnonsuojelualuetta kiertävälle yksisuuntaiselle tielle. Ajoin hitaasti maisemia katsellen. Emme 

päässeet kovinkaan pitkälle, kun takaluukusta meinasi työntyä sisään Audi. Välimatka autojemme välillä lyheni koko 

ajan ja lopulta Närä ilmoitti: 

- Pysähdy, minulla on hieman asiaa rinkulakeulalle. 

- Onkohan se kovin viisasta? Mitä meinaat sanoa? tiedustelin papparaiselta. 

- Kysyn, että jumittaako kenkä jarru- ja kytkinpolkimen välissä, kun ei pääse ohi näin hitaasti etenevästä autosta.  

- Jospa nyt kuitenkin jatketaan matkaa, ettei tule nenä kipeäksi. 

Närä puhisi ja pihisi, että johan nyt on kumma, kun ei saa vapaassa maailmassa ilmaista omia mielipiteitään. Käskin 

hänen kirjoittaa asiasta johonkin sopivaan autoryhmään, sillä tiesin hänen olevan kärkäs kynäilemään mielipiteitään 

internetin ihmeellisessä maailmassa. Ajoin itse tien sivuun heti ensimmäisessä sopivassa paikassa ja kohta Audi oli 

hävinnyt näkyvistä. Nousimme autosta ihailemaan maisemia ja ottamaan kuvia autosta. Tutkailimme siinä parkissa 

ollessamme autoa muutenkin. 

 

 
Avattuani konepellin, Jarno meni mietteliään näköiseksi. Otsaansa kurtistellen hän osoitteli pellin alla olevia oransseja 

johtimia ja kysyi: 

- Onko niillä loppunut maali kesken, kun vain osa piuhoista on maalattu auton väriin? 

- No ei nuo nyt ihan samaa sävyä näytä olevan, kerroin omat huomioni. 

- Eipä olekaan, ne on enemmän tämän kumikanan sävyä, Jarno sanoi ja vingutti stressileluaan. 

Seuraavaksi Jarno pohti, että miksi sähköauton moottori ei ole kokonaan oranssi. Se olisi paljon sähäkämmän näköinen 

kuin tuollainen perinteinen musta. Peugeotin konepellin alla oli keskellä iso musta suojus, joka antoi kyllä äkkiä 

vilkaistuna sellaisen signaalin, että pellin alla majailisi perinteinen moottori. Jos se olisi Jarnon ehdottama oranssi, niin 

signaali olisi aivan toinen. Joku valmistaja voisi ottaa tuosta ideasta kopin, mutta epäilen itse, että oranssit muoviosat 

tulisivat maksamaan mustia enemmän ja sen takia niitä ei taida autoissa näkyä.  

Ilma oli jo sen verran viileä, että pakkauduimme aika pian takaisin Peugeotiin ja lähdimme jatkamaan matkaa. Aulangon 

lenkki oli kierretty nopeasti, joten ajoin seuraavaksi hotellin lähettyville parkkiin. Närä katseli hapan ilme naamalla 

ympärilleen ja tokaisi: 
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- Pitikö juuri tähän Volkkarin mainoksen viereen pysäköidä? 

- Minkä mainoksen? En minä näe täällä mitään Volkkarin mainosta, kummastelin Toyota-jäärän kommenttia. 

- Pöljä ei taaskaan tajua. Tuossa on GOLF-kenttä, siis Volkkarin mainos. 

- Hahaa. Taidat vain olla kateellinen, kun kukaan ei mainosta Toyotaa noin näkyvästi. 

- Pyh! 

 

 
Tein itse hieman matkasuunnitelmia, eli kartoitin lähistöllä olevia latausmahdollisuuksia. Akku oli huvennut jo sen 

verran, että nyt olisi hyvä käydä testaamassa jotain paikallista laturia.  

- Mennään tuonne, Jarno tökkäsi sormellaan puhelimeni näytöllä olevaa tummanpunaista kuvaketta. 

Katsoin kyseistä latauspistettä tarkemmin ja se osoittautui Tiiriön Ionity-latausasemaksi. Olin kuullut juttua tuosta 

monsterilaturista, joka työntää virtaa jopa 350 kW teholla, mikäli vain auto suostuu ottamaan sitä vastaan. Hyvä idea, 

sillä kyseinen laturi kiinnosti itseänikin testimielessä. Kokemuksiahan tässä oltiin hakemassa, joten sinne siis.  

- Pah, ennen käytiin aina Essolla, Närä purnasi takapenkiltä. 

- Juu, ja pankkina oli SYP ja KOP, hehehee. 

 

  
Saimme Ionityn osoitteen navigaattoriin ja lähdimme sitä kohti. Kohteeseen päästyämme totesin, että kyseisen 

navigaattoriopastuksen oli tehnyt joku polttomoottoriautoilija, sillä löysimme itsemme Teboilin kylmäaseman pihalta.  

- No niin, mitä minä sanoin? Närä alkoi ilkkua. 

- Mitä sinä sanoit? kysyin. 

- Olisi lähdetty vain Yariksella reissuun, niin nyt oltaisiin jo tankilla.  

Kaivelin oman kännykän ja siitä kuukkelin kartan. Se näytti, että olisimme parisen sataa metriä sivussa latausasemalta. 

Navigoimme loppumatkan minun kännykkäni avulla ja kohta olimme Ionityn latausasemalla.  

- Eihän täällä ole ketään. Varmaan sulake palanut koko laturista, Närä aprikoi noustessaan autosta. 
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- Kyllä tässä ainakin näyttö toimii, osoitin laturia. 

Avasin kännykästäni latausapin ja käynnistin latauksen. Akkumme ei tainnutkaan olla tarpeeksi tyhjä, sillä auto otti virtaa 

vastaan vain 50 kW teholla. Istahdin autoon tutkailemaan mitä auton oma mittaristo kertoo latauksesta, kun kuulin auton 

pysähtyvän laturille. Olin varma, että siihen tuli sähköauto. Avasin oven ja kurkotin katsomaan. Ei siellä mitään 

sähköautoa ollut, vaan sama Audi, joka oli häiriköinyt meitä Aulangolla. Audista nousi verryttelypukuun ja pitkävartisiin 

kumisaappaisiin pukeutunut hieman pönäkkä mieshenkilö. Närä ampaisi miehen luokse ja alkoi selittää: 

- Me ei osteta mitään. 

Verrarimies kynsi kaljuuntunutta päälakeaan ja kysyi: 

- Mitä osteta? 

- Menes kuule rinkelikauppias muualle tuon mainosautosi kanssa, Närä puhisi. 

- Jaa, että mikä mainosauto? 

- Tuossahan tuo on iso rinkelimainos keulassa, kaiken maailman rinkuloita. Hyi, yök, olisi edes aitoja Viipurin 

rinkeleitä, mutta jotain saksalaista saissea, yäk! Närä yökki ja osoitteli Audin keulaa. 

Oli mies rinkelikauppias tai ei, niin hän ei lähtenyt mukaan Närän vaahtoamiseen, vaan alkoi osoitella Ionityn 

latausasemaa ja sanoi Närälle: 

- Mitä tuo ionisointi maksaa? Kuskasin minipossua takapenkillä ja siltä pääsi vähän lirahtamaan. On katsos tuossa 

nelikossa sen verran väkevät lähdöt. 

- Satasen. Jätä ovet auki ja mene tuonne Cittariin odottelemaan. Tule tunnin päästä takaisin, niin kaikki on poissa. 

- Kelpaako käteinen? verrarimies kysyi. 

- Mielellään, Närä sanoi ja ojensi kättään miestä kohti. 

Minun oli pakko vetäytyä autoon, etten alkanut nauraa räkättää verrarimiehen nähden ja kuullen. Närä sai satasensa ja 

mies lähti lompsimaan kohti Cittaria. Närä odotteli sen aikaa Audin vierellä, ettei miestä enää näkynyt ja palasi 

takapenkille. Saatuaan takaoven kiinni, papparainen kysyi: 

- Mikä maksaa? Pitäisi olla jo tienpäällä. 

 

 
Minulla oli kyllä tuohon hyvä vastaus, lataus maksaa ja aika pirusti tällä superhyperpikalaturilla. Lopetin latauksen ja 

lähdimme jatkamaan matkaamme kohti Hyvinkäätä. Saatuaan navigaattoriin kauppakeskus Willan osoitteen, Jarno avasi 

sanaisen arkkunsa: 

- Olen tässä vähän pohtinut asioita. 

- Meinaatko ostaa tällaisen sähköauton? heitin kysymyksen. 

- Sähköautoa minä juuri mietin. Jos ostaa sähköauton ja ei ole omaa latauspaikkaa kotona, niin se on kuin koiran 

omistaisi. 

- Siis minkä koiran? 

- Sähköauto ilman kotilatausta on kuin olisi koira. 

Pyysin Jarnolta selvennystä asiaan, sillä nyt tämä ei oikein avautunut minulle.  

- Autoa pitää lähteä ulkoiluttamaan joka päivä säästä riippumatta, ihan kuin koiraa. 
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- Mielestäni tämä Peugeot rinnastuu ennemmin kissaan, onhan tuossa logossakin leijona. 

- Minä en ole kissaihmisiä, ne eivät pidä kumikanoista enkä minä sen vuoksi niistä, Jarno puisteli päätään. 

Jarno jatkoi vielä teoriansa selventämistä. Hänen mukaansa ilman kotilatausta olevan sähköauton kanssa vietetään yhtä 

paljon aikaa iltaisin ulkona kuin koiran kanssa. Laturilla menee helposti puoli tuntia tai tunti, ihan kuten koiran kanssa 

lenkillä.  

- On tässä kyllä yksi hyvä puoli koiraan verrattuna? Jarno myönsi. 

- Jaa, mikä? utelin. 

- Tällaisen sähköauton voi jättää yksin kotiin. Niin ja kuuman auton saa jättää parkkipaikalle, toisin kuin koiran. 

- Minulla on teille pöljille ratkaisu, Närä ilmoitti. 

- Ja se on? patistin häntä. 

- Toyota. 

Jarnon mielestä se ei ollut ratkaisu. Ihmiset pitivät pöljänä, jos istui tunti tolkulla Toyotassa parkkipaikalla. Sen sijaan 

koiran kanssa ulkoilevaa tai sähköautossa laturilla istuvaa pidetään trendikkäänä ja ympäristöarvoja kunnioittavana 

henkilönä. Kaksikon jatkaessa inttämistä, minä keskityin nauttimaan Peugeotin kyydistä ja hiljaisuudesta. Auton 

hallintalaittee sopivat pääsääntöisesti hyvin käteen, mutta ajotilan valitsin olisi saanut olla vaihdevalitsimen vieressä 

helpommin käytettävissä. Nyt sitä joutui vähän hapuilemaan keskikyynärnojan etupuolelta, mikä hidasti ajotilavalinnan 

tekemistä.  

 

 

 

Navigaattorin täti opasti meidät kauppakeskuksen nurkalle, jossa kytkin opastuksen pois päältä. Ajoin auton Cittarin 

parkkihalliin, jossa piti olla latureita. Parkkihalliin ajettuani totesin taas yhden asian vaativan parannusta, nimittäin 

opastukset latureille. Willan Citymarketin parkkihalli oli kohtalaisen pieni, joten löysimme pienellä kiertämisellä laturit. 

Joissain kauppakeskuksissa on monessa tasossa olevia jättimäisiä parkkihalleja, joten opastus laturille olisi paikallaan. 

Autoa käännellessäni ja laturille peruuttaessa tuli mieleeni, että olisi aika näppärää, jos sähköautossa olisi latauspistokkeet 

molemmissa päissä. Nyt tällaiseen lievään viistoparkkiin väärästä suunnasta peruuttaminen ei ollut kovin kätevää. 

Onneksi oli tilaa ja vähän liikkujia. Noustuamme autosta, sanoin Närälle: 

- Nyt sitten vedetäänkin satasen mässyt ja sinä tarjoat. 
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- Kröhöm, ei tule kauppoja, papparainen köhi. 

- Miten niin ei tule? 

- Minun satanen on minun satanen. Sinä maksat. Vai luuletko pöljä, että istun ilmaiseksi muun kuin Toyotan 

takapenkillä? 

En alkanut inttää vastaan, sillä ihan sama minulle. Sen sijaan meinasin alkaa inttää laturin kanssa, kun mokoma härveli 

ei suostunut antamaan virtaa, vaikka kokeilin useamman kerran aloittaa latauksen.  

- No niin, tänne jäätiin, voi kurjuuden kurjuus. Minä en halua hyvinkääläistyä, en, en, en, Jarno alkoi parkua. 

Samalla hänen kumikanansa sai kyytiä niin, että korviin sattui. Annoimme varmaan paikkakuntalaisille hyvän kuvan, kun 

yksi ei halua isoon ääneen hyvinkääläistyä ja vinguttaa kumikanaa, toinen kiroilee ja manailee kännykkä kädessä ja 

kolmas nauraa räkättää vatsa kippurassa. 

- Ahahahahaa, on tämä sähköautoilu niin hauskaa ja helppoa, ahahahaa, Närä ilakoi. 

Samassa ohitse käveli isä ja arviolta viisivuotias pikkutyttö. Pikkulikka osoitteli Peugeotia ja selitti tohkeissaan isälleen: 

- Tuossa on sellainen hieno sähköauto, eikö olekin? 

- Kyllä, isä vastasi. 

- Se on hieno. 

Närän nauru lakkasi siihen paikkaan ja papparainen jäi tuijottamaan hölmistyneenä loittonevan kaksikon perään. Hetken 

ähkittyään, hän sanoi: 

- Mitä, mitä ne tässä muka näki? 

- Varmaan uutta ja edistyksellistä tekniikkaa. Ei ole tainnut kukaan ihastella sinun Yarista. 

- Hmph, missä se ruokapaikka on, nälkä tässä jo on, Närä vaihtoi aihetta. 

En saanut laturia toimimaan, mutta onneksi viereinen pikalaturi oli myös tyhjä ja se lähti heti kerrasta lataamaan. Viimein 

olimme siinä tilanteessa, että pääsimme etsimään ruokapaikkaa. Löysimme lopulta ravintolan, jossa ei ollut juurikaan 

asiakkaita ja tilasimme pizzat. Närä otti omansa kaikilla täytteillä, söi siitä kolmasosan ja pyysi loput mukaansa. Enpä 

yllättynyt tuosta, sillä tiesin papparaisen todella pihiksi.  

Autolle palattuamme totesin akun olevan lähes täysi. Mikäli minulla olisi ollut oma auto, olisin voinut seurata latausta 

auton sovelluksesta. Nyt saatoin seurata sitä vain latauksen tarjoajan sovelluksella, eikä se kerro miten täynnä auton akku 

todellisuudessa on. Kotimatkalle lähtiessämme ilta oli jo pimentynyt kunnolla. Onneksi Peugeotissa oli kunnon valot, 

joten näkemisen kanssa ei olut mitään ongelmaa. Paluumatka oli rauhallinen, sillä Närä kuorsasi takapenkillä ja Jarno 

googletteli koirarotuja sillä ajatuksella, että mikä niistä pitää eniten kumikanan vinguttamisesta. Ajoin suoraan kotiin ja 

laitoin Peugeotin Rutinoffin paikalle. Samassa minulla välähti, että Närän auto on siellä Kehä kolmosen varrella. 

Ravistelin papparaisen hereille ja sanoin: 

 

 
- Tultiin kotiin. Saat huomenna kyydin autollesi. 

- Häh, mitä, missä, kuka? 

- Ollaan kotona. Sinun Yaris on siellä Autoverkkokaupan läheisellä kylmäasemalla. 

- Eikä ole, se on parkissa. 

Käänsin päätäni Närän parkkiruudun suuntaan ja totta tosiaan, siellähän se Yaris oli omassa parkkiruudussaan. 

- Miten se tuossa jo on? hämmästelin. 
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- Meillä on äjtvpvajkasop-palvelu. 

- Mikä teillä on, puhevikako? 

- Ei, vaan Älä Jätä Toyotaa Vieraalle Parkkipaikalle Vaan Anna Jonkun Kerholaisen Ajaa Se Omalle 

Parkkipaikalle -palvelu. Mikä tuossa nyt oli niin vaikea tajuta? 

- Ei mikään, olen varmaan hieman väsynyt. 

Jarnon saatua kerättyä omat tavaransa autosta, lukitsin oranssin Jellonan ovet ja poistuin himaan. Päivä ja ajokokemus oli 

ollut miellyttävä, Närän soraäänistä huolimatta. Oli mukava päästä testaamaan uutta tekniikkaa, joka valloittaisi kohta 

maantiet.  
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