
Rompetorin historiaa… 

Rompetori ja Vanhat Vehkeet tapahtuma järjestetään tänä kesänä Sorsakoskel-

la jo kuudennen kerran. 

Rompetorin syntysanat lausuttiin varmaankin vuonna 2001, jolloin pari vanhoi-

hin menopeleihin ”hurahtanutta” kylän miestä houkuttelivat muita samanhen-

kisiä kyläläisiä tuomaan kalustoaan näytille Pankkikalliolle kylän kaupan pihaan. 

Tilaisuuden nimenä oli ollut ”Häkäpöntöstä dollarihymyyn”. 

Tuo pienimuotoinen kokoontuminen oli alkusysäys seuraavana kesänä järjeste-

tylle ihan ”oikealle” rompetorille, johon kutsuttiin kalustoa, myyjiä ja yleisöä 

koolle lehti-ilmoituksella. Tapahtuman järjestivät aktiiviharrastajat yhdessä 

kyläyhdistyksen kanssa. 

Seurasi muutaman vuoden tauko, kunnes vuonna 2007 tapahtuma päätettiin 

herättää jälleen henkiin. Nyt asialla olivat Sorsakosken kyläyhdistys ja Leppävir-

ta Racing Team ry. Tapahtuma oli onnistunut. Paikalla oli runsaasti väkeä ja 

kymmenien vanhojen ajoneuvojen juhlaparaati oli komea näky kylän raitilla. 

Vuoden 2009 tapahtuma-aamuna ”satoi vettä kuin aisaa” ja järjestäjien päässä 

koneet raksuttivat jo tappion tahtiin täyttä katastrofia. Tapahtuma-alueen auet-

tua paikka oli kuitenkin täynnä sekä yleisöä, että kalustoa ja myyjiä. Edellisen 

rompetorin järjestäjät olivat puikoissa myös tällä kertaa. Rompetorin yhtenä 

vetonaulana oli Idols-kisassa menestynyt oman kylän Kristiina Brask, joka veti 

paikalle varsinkin nuorempaa yleisöä. Samalla he pääsivät tutustumaan itseään 

monta kertaa vanhempiin koneisiin ja menopeleihin.  

Hackman & Co:n entinen kuorma-auto Ford Thames vm. 1951 saatiin näytteille 

vuoden 2011 rompetorille. Loppuaikoinaan ”Temps” palveli tehdaspalokunnan 

paloautona. Tuo kylän aktiiviharrastajien huolella entisöimä auto, jota yhtiö 

lainasi mm. sodan jälkeen rintamamiesten rakennustarvikkeiden ajoon, ennätti 

olla jo muutaman vuoden pois kylältä yrityskaupoista johtuen. Onneksi järki 

voitti ja auto saatiin takaisin kylälle. Siihen on mahdollisuus tutustua rompeto-

rien yhteydessä. Varsinkin vanhemman polven kyläläisissä auto herättää suuria 

tunteita. 

 

Vuoden 2013 rompetorilla aurinko helli yleisöä ja oli näännyttää talkoolaiset. 

Tapahtumassa saavutettiin yleisöennätys. Kävijöitä arveltiin olleen reilut 3000 

henkeä. Kylän henkilöluku kolminkertaistui yhden päivän ajaksi. Rompetorin 

yhteydessä juhlistettiin myös Sorsakosken soittokunnan levyn julkistamista. 

Sorsakoski kuohui pitkästä aikaa vapaana ja tunnelma oli kaikin puolin onnistu-

nut.  

Tämän vuoden Rompetori ja Vanhat Vehkeet tapahtuman järjestelyistä vastaa 

Sorsakosken kyläyhdistys ry, kuten edellisellä kerrallakin ja tapahtuma on myös 

osa Leppävirta-päiviä.  

Vuosi vuodelta tapahtuma on laajentunut, sillä tieto hyvästä tapahtumasta on 

kiirinyt ympäri valtakuntaa. Näyttelykaluston määrä on kasvanut, myyjiä on 

kerta kerralta ollut enemmän ja rompevalikoima on lisääntynyt. Perinnetyönäy-

tökset ja erilaiset näyttelyt ovat herättäneet ansaitsemaansa mielenkiintoa 

runsaslukuisen yleisön keskuudessa.  

Tapahtuman rikkaus on sen monipuolisuus. Täältä jokainen löytää jotain mie-

lenkiintoista. Myös lapset on huomioitu ja heille on jokaisella rompetorilla jär-

jestetty omaa virikkeellistä toimintaa siihen varatulla omalla alueellaan.  

On muistettava, että yksikään tapahtuma ei olisi onnistunut ilman talkoolaisia, 

jotka ovat jaksaneet paiskia töitä lukemattomia tunteja itseään säästämättä. 

Hyvin suuri merkitys on ollut myös tapahtumiamme tukeneilla yrityksillä ja yh-

teisöillä. 

Sorsakosken ”Rompetori ja Vanhat Vehkeet” on löytänyt paikkansa Suomen 

lukemattomien kesätapahtumien joukossa ja voitaneen hyvillä mielin todeta, 

että kyseessä on tapahtuma, jolla on pitkät perinteet. 
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