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Vabaaeg

V lgaga kevadpäikesesse

Ettevalmistused

Kogunemise peakorraldaja oli sm 
Västrik, kes vastutas isiklikult kogu 
ürituse õnnestumise eest. Sealhulgas 
oli tema vastutusalas ka ilm ja teede 
seisukord. Ainus asi, mille eest isegi sm 
Västrik ei suutnud hea seista, oli Vene 

tehnika. Muidu igati laitmatult teeninud 
sõidukeid haaras äkitselt reisipalavik. 
Sm Tihhonov viibis suursõidule eelneva 
tööpäeva lõpus tähtsal nõupidamisel, 
kui märkas, et taskutelefon heliseb 
närviliselt. Toru teises otsas oli sm 
Tasku, kes ei suutnud varjata ärritust, et 
Volga oli poolel teel koju lihtsalt seisma 
jäänud. Kuna keegi teda momendil 
aidata ei saanud, kasutas ta plaani B –
lihtsalt ootas 15 minutit ja jätkas sõitu. 
Töötab Volgade puhul peaagu alati. 
Paari tunni pärast tuli operatiivteade 
Tartust org-komitee esimehelt sm 
Västrikult endalt. Tema Gaz 24-l kadus 
mootori tühikäik. Sm Tihhonov ärgitas 
nördinud seltsimeest vahetama pintsaku 
töökitli vastu ning likvideerima rikke. 
Enesekindlalt avas Tihhonov samal ajal 
garaažiukse, ühendas akuklemmi ning 
käivitas Gaz 2410 mootori. Järgmisel 

hetkel avastas ta end tegemas jõuliseid 
liigutusi rooliga ning kahe jalaga pidurit 
tallamas, sest laitmatus korras Volgal oli 
ootamatult sidur tühjaks jooksnud. No 
ütle nüüd ebaõnne! 
Pisirikkeid esines ka teistel seltsimeestel, 
kuid meeskonna moraal oli kõrge ning 
trotsides raskusi tehti Volgadele selgeks, 
et homme on siiski vaja sõita. 

Kogunemine varahommikul

Harju rajooni rahvas kogunes 
varahommikul sm Tasku juures Harju-
Kosel, kus anti endast parim, et nautida 
hommikukohvi ja kohupiimataskuid. 
Lihtne see polnud, kuna maja ette 
pargitud Volgad (neid oli selleks hetkeks 
ainult kuus) tekitasid kohaliku rahva seas 
furoori. Möödasõitvad autod jäid seisma, 
pildistati. Mööda kiirustava kaubiku 
juhil käis pea justkui kuullaagritel 180 
kraadi ning ainult juhus päästis ekipaaži 
vastu posti sõidust. Mingil põhjusel 
saabus kohale tuletõrje ning lisaks 
sellele ka politsei …

28. mail täitis Nõukogude luksuautode hiilgus kogu Paide rajooni. Iga 
maja ja puu pakatas uhkusest, kui nende eest veeres kummide sahinal 
mööda värvikas Volgade kolonn. Inimesed jäid seisma ja ohkasid, 
kolhoosnikud põldudel nõjatusid hetkeks rehavarrele, poiss kukkus 
jalgrattaga, sest vaatepilt oli muljetavaldav. Tee sõitis lahti miilits, talle 
järgnes 15 erinevas vanuses Volgat ning kolonni lõpetas must Gaz 14 
limusiin. Toimus Eesti Volga Seltsi ametlik kevadkogunemine. 
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Sm Helitehniku Volgal läks kumm 
lõhki umbes 300 meetrit enne 
võõrustamispaika. Ebaõnn. Sm Tasku 
kapist välja otsitud helepruunid 
Kommunaari kingad said kastese rohu 
peal märjaks ning lagunesid ära. Kah 
ebaõnn. NB! Sm Tasku juures on peldik 
tasuline – 2 FIM-i.
Järgmiseks sihtpunktiks oli Koeru. Sealne 
linnake on Volgade jaoks legendaarne 
koht. Kui taksopargi või mõne autobaasi 
Volgal oli magusam osa ära kulunud, 
saadeti ta Koerusse taastusravile. Seal 
pidi kirjade järgi tehtama kapitaalremont 
ning antama autole täiesti uus elu. 
Autode remonditehas ART-2 töötles 
seal aastakümnete jooksul ümber 
mitukümmend tuhat Volgat.

Koerus endise ART-2 väravas oligi kokku 
lepitud üldine kogunemine. Kohalik 
rahvas võttis Volgad soojalt vastu. Meid 
ootas remonditehase endine töötaja, kes 
ruupori kaudu tervitas Volgade naasmist 
Koerusse ning rääkis tehase ajaloost ja 
tänapäevast. Eesti Volga Seltsi liikmed 

asetasid pärja Koeru 
asulapiirile, mälestamaks 
kõiki Volgasid, kellest 
taastusravi järel sai ART-2. 
Vahepeal oli rahvast 
kogunenud juba kenake 
hulk. Avalikku korda 
tagas operatiivsõidukil 
kohale saabunud miilits 
major Moon. Pöörase 

kiirusega lähenes mööda maanteed must 
täkk – parteiladviku kultusauto Gaz 3102. 
Vilunud sohver (sm Stõkovits) peatas 
ohutult masina, mille järel paiskas Volga 
asfaldile suure veeloigu. Eks seda ole 
ennegi juhtunud, et masin üle kuumeneb. 
Kaelamurdev 120 km/h pole just kergete 
killast. 

Päev päikest täis

Edasi liiguti juba kolonnis Laupa 
koolimaja poole. Sm Tasku palus veidi 
aeglasemat tempot, kuna tema Gaz 
24 tagasillast lekkis õli. Rahutu miilits 
lülitas sisse sireenid ja sõitis kolonnist 
ette. 
Mäekülas leidsime miilitsa Volga 
teeveerelt ja mehed askeldamas ümber 
kinni peetud piimaauto. Viimase juht sai 
noomituse teekonnalehtede puudumise 
ning autobaasi sõiduki omavolilise 
kasutamise eest puhkepäeval. Juttu 
liberaalsest Eesti Vabariigist ja isiklikust 
veoautost ei saanud ometi tõsiselt võtta.
Laupas pakkus Volga Selts külalistele 
pirukaid, kohvi ja legendaarset Baikali 
limonaadi. Vana kooli mehed tunnevad 
seda jooki ka männiokka koolana. Noored 
Coca-Cola-ajastu kollanokad jällegi 
leidsid seoseid Orto šampoonidega. Noh, 
kui nad veel Düšessi maitseksid?
Aeg võeti maha, seltsimeestele anti 
võimalus omavahel tutvuda, vahetada 
muljeid ja parimaid remondinõkse. 
Õhkkond oli mõnusalt vaba. Kohale 
saabusid austatud “seltsimehed 
rajoonist”. Sõidukiks seisusekohane 
Tšaika Gaz 14 Kuusalu Autobaasist. 

Laupas oli planeeritud Volga Seltsi 
tutvustuskõne. Austatud Presiidiumi 
liige unustas ette valmistatud kõne 
hommikuse ähmiga sektsioonkapi 
nurgale, mistõttu ei tulnud rangest 
kõnepidamisest midagi välja. Seltsimehed 
improviseerisid ja nende esinemist 
saatsid tormilised ovatsioonid. Pärast 
saime teada, et rahvas oli hinnanud seda 
pöördumist kui head näidendit. Selle 
väitega ei saa loomulikult nõustuda, 
sest Presiidium võttis oma ülesannet 
väga tõsiselt. 

Üritus päädis pärastlõunal Paide 
keskväljakul, kuhu sõideti taas kolonnis. 
Korteeži turvas miilits. Korravalvurite 
Volga katusel asuva ruupori kaudu 
kutsusid ametimehed tee ääres 
vallatlevaid lapsi korrale ja noomisid 
vales kohas teed ületavaid jalakäijaid. 
Inimesed teeveerel unustasid, kuhu 
nad minema pidid, ning silmitsesid 
lummatult katkematuna näivat kolonni. 
Paides anti sm Helitehnikule võimalus 
halastamatult tühjenevat rehvi pumbata 
ning uutele huvilistel kirjutada avaldus 
Eesti Volga Seltsi liikmeks astumiseks. 
Seltsiga ei saa ühineda mitte igaüks. 
Sooviavaldused vaatab läbi Presiidium, 
kes teeb paari nädala jooksul subjektiivse, 
ent õiglase otsuse. 
Eesti Volga Selts ei sea kriteeriume 
rahvusele, soole ega positsioonile 
ühiskonnas. Volga Seltsi liikmel peab 
olema ette näidata hoopis korralik 
Volga või Gaz-tüüpi limusiin, sügavam 
huvi seda marki autode vastu ning 
ohtralt seltsimehelikkust. Kõik liikmed 
peavad läbima vähemalt aastase 
liikmekandidaadi perioodi. 
Kokkuvõttes oli tore vanatehnikaüritus. 
Eesti Volga Selts koguneb taas juuli 
keskel. 

Sm Tihhonov


