
Fly-Inn Terrassa 2007

Osallistuimme  Lassi  ’co-pilot’  Huuskosen  ja  Mohammad  ’MoMo’  Rostam 
Barouein  kanssa  syys-lokakuun  vaihteessa  Barcelonan  kupeessa  sijaitsevan 
Terrasan Fly-Inniin ja tässä on matkakertomus reissustamme. 

Lauantain  menomatkan  tunnelmat  olivat  korkealla  tulevaa  odotellessa  ja 
lennon ruokajuomia nautiskellessa. Barcelonan kentällä meitä vastassa oli yksi 
isännistä,  joka  kyyditsi  meidät  hotellimme  kautta  takaisin  Barcelonaan 
monipuoliseen  noutopöytäravintolaan,  jossa  muut  olivat  jo  aloittaneet 
illanvieton ruokailun merkeissä. Paluu Terrasassa sijainneelle hotellille tapahtui 
bussilla  höystettynä  sillä,  että  menimme  pysäkimme  ohitse  ja  kävelimme 
takaisinpäin hotellille pari kilometriä. Hyvissä tunnelmissa olleet Lassi ja minä 
jäimme matkalla paikalliseen muutamalla ja pelailemaan pöytäfutista muiden 
painuessa hotellille keräämään voimia huomista varten. 

Heti  sunnuntai  aamusta selvisi,  että espanjalaiset aikataulut tosiaankin ovat 
suuntaa antavia. Sillä lähtöaikaan ei ollut muita paikalla kuin me ja saksalaiset. 
Matkalla  Barcelonaan  selvisi  myös  kaupungin  ja  sen  alueen  suuruus  sillä 
matkamme seuraavaan kohteeseen kesti julkisilla puolisentoista tuntia. Perillä 
odotti  kuitenkin  mukava  yllätys  sillä  ohjelmassa  ollut  ”Festa  al  Cel”  olikin 
Barcelonan vuotuinen lentonäytös komeissa merimaisemissa. 

Kuva 1. Lentonäytös Festa al Cel



Loppupäivä  oli  varattu  Barcelonan  turistikierrokseen.  Tunnelmaltaan 
palmupuiden  lomassa  kaupungin  ihastelu  auringonpaisteessa  oli  varsin 
piristävää pimeään syysiltaan verrattuna. Ja kerettiinhän sitä jossain välissä 
pyörähtämään tuopillisella paikallisen kampuksen 'Taikametsä'- baarissa, joka 
oli suoraan kuin satukirjasta.

Kuva 2. Barcelonan tunnelmia ’taikametsässä’

Päivä  päätettiin  todella  näyttävään  Montjuic'n  taikasuihkulähdenäytökseen. 
Terrasaan  palaavaa  lähijunaa  odotellessa  tutustuttiin  vielä  porukalla 
asemakioskilta löytyneeseen Sangria- tarjontaan.

Kuva 3. Magic Fountain of Montuic

Maanantai  aamuna  suunnaattiin  pikkubussilla  Lassi  'co-pilot'  Huuskosen 
ammattimaisen  selostuksen  siivittämänä  Serra  Aeronauticsiin,  joka  esitteli 
meille  toimittamiaan  lentokoneen  valmistajille  toimittamiaan 
valmistuslaitteistoja  mm.  Boeing  787:n  valmistukseen.  Sieltä  siirryimme 
Barcelonan  'Malmille'  lounastamaan,  tutustumaan  kentän  lintukannasta 



huolehtiviin haukkoihin ja pienkoneita operoivaan sekä lentäjiä kouluttavaan 
Top Fly- yritykseen.  Värikkään hallikierroksen jälkeen  oli  suorainainen ihme 
ettei uteliaiden silmien ja käsien jäljiltä ollut mitään rikkoutunut.

Kuva 4. Paikallinen tyylinäyte lentokoneen siirrossta

Kuva 5. Kone tarkassa syynissä



Illalla  luvassa  olikin  perinteikäs  Spirits  Night.  Turkkilaisen   rakin  a  ja 
saksalaisten  kirsikka-  sekä  yskänlääkeviinojen  jälkeen  maistui  kaikille 
suomalainen tervasnapsi. Ja hauskaa oli, kait...

Kuva 6. Spirits Night 

Tiistaina  Spirits  Nightin  uuvuttamana  siirryimme  seuraavaan 
vierailukohteeseen  Barcelonan  lennonjohtoon.  Hyvin  valmisteltu  esitys 
demonstraatiovideoineen  antoi  selkeän  kuvan  lennonjohdon  toiminnasta  ja 
ilmatilan käytöstä. Tämän jälkeen ryhmä siirtyi tutustumaan lennonjohtajien 
harjoitustiloihin,  jossa koulutuksessa olleet  lennonjohtajat  saivat siten oivan 
lisähäiriötekijän harjoitukseensa. Loppupäivälle ei ollut varattu ohjelmaa, joten 
kiertelimme  tutustumassa  Barcelonaan  ja  La  Ramblaan.  Illalla  siirryimme 
paikalliseen pubiin katsomaan Barsan matsia. 

Kuva 7. Barcelonan maisemia

Keskiviikkona tutuistumme Barcelonan lentokentän tulevan uuden ”miekka”- 
terminaalin  rakennustyömaahan.  Tämän  jälkeen  siirryimme  Terrasan 
yliopistolle,  jossa  oli  tiedotustilaisuus  Fly-Innistä.  Paikalla  oli  Katalonian 
provinssin  paikallislehti  ja  -TV,  jolle  MoMo  antoi  haastattellun  Fly-Innistä, 
Kataloniasta  ja  Espanjan  ilmailuteollisuudesta.  Tämän  jälkeen  isännät 
esittelivät  meille  opinahjonsa  jossa  kävimme  tutustumassa 
mm.aerodynamiikan  harjoitustuulitunneliin,  äänilaboratorioon  ja  opintoihin 



kuuluneeseen  lentosimulaattoriin.  Jälleen  venähtäneiden  aikataulujen  vuoksi 
ryntäsimme valmistautumaan Final Dinneriin. 

Kuva 8. Labran kokoelma

Final Dinner jatkoi jo tutuksi tullutta kaavaa eli isännät tarjosivat, ruoka oli 
todella  hyvää  ja  sitä  oli  todellakin  riittävästi  useamman  ruokalajin  turvin. 
Exculaulun  sekä MoMon  ja  saksalaisen  Korbinianin  kiitospuheiden  jälkeen 
siirryimme  porukalla  paikalliseen  yökerhoon  juhlimaan.  Illan  tunnelmia  on 
vaikea sanoin kuvailla, joten turvaudun kuviin:

Kuva 9. Final Dinner



Kuva 10. Jatkot

Kolmen koplalla oli hauskaa heti ensi metreistä lähtien, joka matkan varrella 
tarttui koko porukkaan ja loppu viikosta jäyniä sekä naurua riitti… Reissusta jäi 
iso kasa hyviä muistoja sekä kokemuksia ja oikein ihmetyttää kuinka paljon 
sitä  vajaan  viikon  aikana  kerkeääkin  kokemaan.  Fly-Inn  kannattaa 
ehdottomasti  käydä itse  kokemassa  ja  kyllä  se  vielä  ainakin  kerran  täytyy 
itsekin kokea, kunhan kalenterista sopivan kolon löydän...  

Kuvavihje: joten ei muuta kuin kentälle lähtöä odottelemaan kuten Lassi.

-Jussi Puurula
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