Texti ja kuvat: Kari Kitti

Madeiran Tippa-kerho
Kun Renault-hulluus on
päässyt karkaamaan
näinkin pahasti käsistä,
niin silloin aina ennen
lomamatkoja tulee
tutkittua että
mitähän Rellu-juttuja
matkakohteessa
kenties löytyisi. Tässä
tapauksessa näpyttelin
googleen Madeira-Renault
yhdistelmiä eri muodoissa.

Kuinka ollakaan, kone antoi tiedon Madeiralla
toimivasta aktiivisesta Renault nelosen ystävistä,
Amigosda 4L. Laitetaan tähän nyt vielä nettiosoitekin tiedoksi asiasta kiinnostuneille, www.associacaodosamigosda4lmadeira.com
Ja aivan sattumalta heillä oli kokoontuminen juuri meidän kahden viikon matkan puolessa välissä.
Netissä luki aivan selvällä Portugalin kielellä (jota
en osaa sanaakaan) että miittinki alkaa just silloin
Curral das Freiraksessa, eli Nunnalaaksossa.
Kun Madeiran katuja oli jo viikko tallustellu, niin
lauantai aamupäivällä nousimme vuoristoon menevän bussin kyytiin, siinä sitten samalla tähyilimme
mahdollisia Nunnalaaksoon matkaavia Tippa-Relluja.

Ensin ei näkynyt yhtä ainoaa, sitten puolessa välissä vilahti jo pari tippaa. Kun bussi pysähtyi lopulta
kooorkean mäen (yli 1000 metriä) päälle, niin johan
alkoi tippoja vilistä silmissä. Parkkialueelle oli pysäköity neljä tippaa ja koko ajan niitä saapui lisää, lopulta laskimme niitä olevan paikalla noin 20 yksilöä.
Seuraavaksi etsin käsiini kerhon puh.joht. (ehkä)
ja hänelle sujuvasti suomeksi selitin että tässä on
meidän kerholehti teille, ja hän lahjoitti minulle
heidän kerhon T-paidan, jota syystäkin ylpeänä
kannoin päälläni m.m. Kalajoen kesätapahtumassa.

Joskus toiveet toteutuvat! Istuskelimme joku ilta
eräällä Funchallin keskustan suihkulähteen reunalla
turisti-tallustelusta väsyneenä, kun päätin ottaa kuvan tyhjästä puiden reunustamasta katunäkymästä.
Otin kuvan, ja ajattelin mielessäni että jos nyt tuota katua pitkin tulisi vaikkapa Tippa-Rellu, niin ilta
olisi valokuvaus mielessä täydellinen.
Ja kuinka ollakaan, noin puolen minuutin päästä
SIELTÄ TULI KELTAINEN TIPPA loivaa alamäkeä arvokkaasti lipuen! Elikkä digikamera on oikeasti taltioinut näiden kuvien aikaväliksi yhden minuutin.

Tämä Express oli saanut osakseen lievää kenttätuunausta, jotenkin nuo vanteet vaan sopivat
tuohon autoon.

Sivukadut ovat aivan lyömättömiä aarreaittoja, ei
koskaan tiedä mitä siellä eteen tupsahtaa.

Olihan siellä toki muitakin Relluja. Jokunen valtavirrasta poikkeava taksi-isäntä oli suorastaan yltiöpäisesti valinnut työkalukseen Meganen, niitä oli
ykkös- ja kakkoskoppaisena
näyttävästi liikkeellä.

Edes kirjakaupassa tuo sama
hulluus ei anna rauhaa, vaan
täytyy kuvata lastenosastolla
kirjojen kansia.
Tutustuimme muiden kerholaisten ohella myös näihin mukaviin Tippa-ihmisiin joilla oli oma
autokorjaamo Madeiralla, Autoreparadora Chico Ornelas ja Auto Carlos Simão. Kaukaisille
vieraille tarjottiin erittäin paikallista Nunnalaakson Ginja-kirsikkaviiniä jota saimme maistella hmm..... sopivasti, olimmehan bussilla liikkeellä.

Myös katujen varsilla paljon katseltavaa turistille, oli
keltaisia, valkoisia, punaisia ja melkein kaiken värisiä
tippoja siellä sun täällä.

Olin varannut mukaani 5 kipaletta suomalaisia “Vain
Tippa Bensaa” tarroja, jotka herättivät erittäin suurta
mielenkiintoa Madeiran Tippa-kerholaisissa. Niitä sitten
liimailtiin viiden nopeimman kerholaisen Tippoihin. On
siinä suomalaisilla turisteilla ihmettelemistä kun näkevät
Portugalilaisen Tippa-Rellun takalasissa tuon edellä mainitun tarran !!!
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