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PÄÄKIRJOITUS | Keijo Virtanen

MZ-Viesti
Vaivatta eteenpäin:
Suomen MZ-ajajien
jäsenlehti,
kaikki vähässä,
kestävä & asiallinen,
kallistetaan hyvin
valittuun suuntaan.
AINEISTO:
K. Virtanen
Pitkäkatu 32-34 C
40700 JYVÄSKYLÄ
keiyyo.keio@gmail.com
Suomen MZ-ajajat
JÄSENMAKSU
vuodelle 2016
15 EUROA
tilille
Lohtajan OP
FI0352370020010330
Laittakaa tiedotusosaan jäsenen nimi
& osoite näkyviin
(varsinkin jos maksaja
on toinen).
TALOUS &
JÄSENREKISTERI:
Veijo Kinnunen
Sainsalontie 57
68230 LOHTAJA
numa@nic.fi

MZ-FAHRER
ALLER LÄNDER,
VEREINIGT EUCH!
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Päätoimittajan
mietteitä
K

un MZ-viesti tulee
ajokauden päätyttyä,
saadaan muutama katsaus kesän tapahtumiin,
olkoon siinä aina nostalginen vivahde, tai ei,
samalla sellaiset muistiinmerkinnät ja uudelleenelämykset viitoittavat uutta kohti, tuleva ajokausi
mielessä – pidetään pyörät lähtövalmiina.
Lehteä ei tullut ennen
Myrskylyhtyajoa, vaikka sellaisesta taisi olla lupausta ilmassa tapaamisajossa. Mutta parin jutun
varassa ei kannata lehteä
painattaa. Nyt tarinoita
on sen verran että niistä
saadaan kantava nippu,
jonka mukana kulkevat
niin Kiitokset kuluneesta kuin Toivotukset tulevalle.
My rsky ly htyaj o on
liittyen omalta kohdaltani yksi ajelu. Lokakuun
viimeisellä viikolla ajoin
torstaina Päijänteen ym-

päri, hienossa säässä, ensin Vääksyn kautta Vesivehmaalle. Siellä
tullessa oli taas pysähdyttävä Vääksyssä, täyttämään epävarmalta tuntuva eturengas, painetta
vain puolitoista kehää,
ja kun varmuuden vuoksi oli odotettava, pysyykö
ilma varmasti, aikaa vierähtikin niin että Pulkkilanharjua ylitin jo täydessä sinisyydessä.
Kun kallistin Sysmästä rantatielle, alkoi olla
aika pimeää. Kirkas keila aukaisi tummaa uomaa
eteen, valon viime kajastukset silloin tällöin näkymistä Päijänteen päällä olivat sellaisia, että jo
niiden takia tänne oli pitänyt päästä. Mutta pian
eteen laskeutui niin paksuja sumuseiniä että ajovalon loiste kimposi takaisin ja kakkonenkin oli
suuri vaihde. Ja kas kummaa, vastaan tuli autoja

tämän tästä. Takaa ei sentään kuitenkaan yhtään.
Jos tie ei olisi ollut
tuttu, matka olisi saattanut olla hyvinkin hitaanlaista. Ei silti, nelitahtinen moottori antoi
selvästi lämpöä jäseniin,
kun se ei kaikki pyyhkiytynyt tällä vauhdilla ajoviimaan. Korpilahden
jälkeen hyvässä lämmössä viileää kosteaa ilmaa
imevä moottori lähti viitosvaihteella kiitämään
aika mukavasti, sen tunsi vedossakin.
Yöajon jälkeen seuraavana aamuna ajattelin, että hyvä että Myrskylyhtyajo on vasta
viikon päästä, toivottavasti silloin on yhtä hyvät ilmat. Puolen viikon
maissa vilkaisin Lehtosen Timon nettisivuja ja
huomasin, että se ajohan
oli jo mennyt. Hiukan
nolotti, että tiedotan toisille, mutten itselle.

TEKSTI | Aarne Torikka

MZ ES 125,
AG-527
V

arastomies
Erik
Petterson osti tämän MZ:n uutena vähittäismaksulla
1200
markalla täytettyään 16
vuotta 1966. Hänen tarkoituksenaan oli osallistua sillä mm. Päijänne-ajoon, mutta tekniset
ongelmat (sähköviat) estivät tämän haaveen toteutumisen. Erik ajoi
tällä pyörällä kertomansa mukaa viimeksi
vuonna 1969, koska isän
taksin ajaminen vei ajan.
Hän piti MZ:n kuitenkin
rekisterissä ja vakuutettuna siihen asti, kun myi
sen minulle 27.6.2015.
Pyörän joutuminen
minun omistukseeni oli
uskomaton tapahtuma,
joka alkoi siitä, että päätimme vaimoni Kirstin kanssa poiketa Tallinnassa
Vallibaarissa
oluella 24.6.2015. Vieressäni istui suunnilleen
ikäiseni mies, jota aluk-

si luulin virolaiseksi,
mutta joka osoittautuikin suomalaiseksi.
Keskustellessamme hän
kysyi minulta, olisiko
joku kiinnostunut MZmoottoripyörästä. Kysyin mallia, ja hän kertoi sen olevan ES 125
G. Kerroin heti olevani kiinnostunut, koska
minulla on ollut useita MZ-pyöriä, mutta ei
koskaan enduromallia.
Vaihdoimme sähköpostitiedot ja hän lupasi lähettää kuvia pyörästä.
Kuvien saannin jälkeen
tein hänelle tarjouksen
pyörästä, ja hän ilmoitti hyväksyvänsä sen.
Hain pyörän lauantaina
27.6.2015 Erikin siskon
luota, missä se oli ollut
tallissa. Vielä hakuhetkellä Erik hämmästeli
yhteensattumaa; ensimmäinen, jolle hän kauppasi pyöräänsä, oli heti
kiinnostunut siitä!
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Hakuhetkellä pyörästä puuttui takarungon
suojakangas ja kytkinkahva, jotka olivat saamissani kuvissa mukana.
Kytkinkahvan sain Karri Tuovisen avulla Suomesta; suurkiitos Karrin
vaivannäöstä! Pyörää on
säilytetty koko ajan sisätiloissa; tosin likaisena
ja bensiiniä tankissa, joten se on säilynyt erittäin
hyvänä. Olen joutunut
vaihtamaan siihen kärjettömän sytytysjärjestelmän, jota sai vain 12 V:n
järjestelmänä kaksitulppaiseen
MZ-pyörään.
Alkuperäinen laturi ja
virranjakaja oli tinattu
joka kohdasta, mikä lienee ollut syynä sähkövikoihin.
Alkuperäiset renkaat,
kuten myös muut kumiosat, olen vaihtanut uusiin. Istuimen päällisen
kuten myös takarungon suojan teetin Nokialla. Pakokäyrä on hankittu
Wauhtikoneesta
Sastamalassa, ja äänenvaimennin
Saksasta.
Suurin ongelma oli männänrenkaiden ruostuminen sylinteriin. Männän
irrottaminen teetti runsaasti kokeiluja eri liuotusaineilla. Lopulta sain
männän irti hakkaamal-

la sylinteristä. Mäntä tietysti vaurioitui, mutta
olin varautunut siihen
hankkimalla ylisuuruusmännän Saksasta.
MZ ES 125 G on todella harvinainen Suomessa nykyään, sillä
VMPK:n museoajoneuvotarkastajat ovat niitä vuoden 1985 jälkeen
tarkastaneet 10. Varaosien saanti ei ole ongelma silloin, jos osia
on käytetty myös muissa
ES 125 tai ES 150 -malleissa. Varaosaluetteloa
en ole onnistunut pyörälle löytämään, mutta sähkökaavin olen

saanut. Pyörä on rekisteröity
museoajoneuvoksi Veteraanimoottoripyöräklubi VMPK ry:n
museotarkastajien kou-

lutustilaisuudessa 12.13.3.2016, jossa se herätti
ansaittua huomiota myös
ma-tarkastajien keskuudessa.

MZ-tapaamisajo Keuruun Nyyssänniemessä 16.–18.6.2017
Laittakaapa kalenteriin! Sain juuri vahvistuksen, että meille on Nyyssänniemessä tilaa ja 10 mökkiä ennakkovarauksessa. Toivottavasti
mökkien määrä on sopiva.
Alamme täällä suunnitella ohjelmaa ja tutustumisretkiä lähiympäristöön. Paikka on kyllä upea ja telttailualuettakin riittää!! Aamiaista tarjolla lauantaina ja sunnuntaina ja päivällinen lauantaina klo
16. Tarjolla myös maankuuluja pizzoja...
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VARAUKSET SUORAAN NYYSSÄNNIEMESTÄ
puhelin: +358 40 700 2308
e-mail: myynti@nyyssanniemi.fi
Lisätietoja tapahtumasta:
Timo Lehtonen | lehtotim@gmail.com | 040 593 2872

TEKSTI | Oldtimer Praxis 6/2016, Matthias Bishoff
SUOMENTANEET | K. Virtanen & E. Vaihtola

MZ ETZ250
MOOTTORI AVATTUNA
V

uonna 1981 VEB
Motorradwerk
Zschopaulta (MZ) tuli
muutakin uutta kuin levyjarru ja 12 voltin sähköjärjestelmä.
Myös
kaksitahtinen yksisylinterinen moottori osoittautui ensimmäistä kertaa
sarjavalmisteisella
nelikanavahuuhtelulla modernisoituksi verrattuna
edeltäjäänsä
TS250:een.
”Vuotavat kaasuttimen imuputket, vioittauvat bensiinihanat ja
väärin kiristetyt ketjut...
Usein on kyse vain pikkuasioista, jotka koituvat
perusluotettavien ETZmoottorien kohtaloksi”,
sanoo 82-vuotias ajoneuvospesialisti (joka ei halua nimeään julkisuuteen
työn jatkuvan ylikuormittumisen vuoksi). Syntyperäinen zschopaulainen on purkanut meille
ETZ250 moottorin, selittääkseen sen yksityiskohdat. ”MZ on valmistanut näitä moottoreita
vuodesta 1981 lähtien –
sen vaihteisto, kampiakseli ja niin edelleen ovat

"Kuvassa on omistamani 300-kuutioinen ETZ, joka varustettu Firma Reinschlüsselin Tübingingissä valmistamalla 23 litran tankilla. Kuva on otettu 6200 kilometrin Espanjan-matkalla. Tilavuuden nosto hyväksyttiin katsastuksessa ja merkittiin
pyörän papereihin."
vielä varsin samankaltaisia kuin aikaisemmissa TS-moottoreissa,” hän
aloittaa. ”Täysin uusi oli
sen sijaan nelikanavainen sylinteri.”
Tarkastelemme ensin kampiakselia. Se on
koottu useista osista, paikalleen puristetulla kiertokangentapilla pyörii

neulalaakeroitu kiertokanki. Kampiakseli itse
pyörii kahdella kuulalaakerilla pystysuoraan
jakautuvissa moottorilohkoissa. Kummallakin
laakerilla stefa tiivistää
kampikammion
ulospäin.
Jos kiertokangen laakeri on kulunut, antaa

ammattimiehemme erikoisliikkeen purkaa ja
huoltaa akselin. ”Kampiakselin laakereiden sijat kampiakselilla ovat
harvemmin kuluneet”,
sanoo MZ-mies. ”Laakereiden pitää olla akselilla noin 0,01 välyksellä. Toisinaan laakeripesät
moottorin lohkoissa ovat
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kuluneet. Niissä pitäisi laakerien välyksen olla
0,03-0,04 mm. Jos pesät
ovat kuluneet, voidaan
käyttää laakereita, joissa ulkokehä on kromattu, tai on hankittava ehjät
moottorinlohkot. Koska
laakereiden asennuksessa on kyse sadasosamillimetreistä, mittaan ne aina kaikki.”
Oikealla
kampiakselin tapilla on laturin
roottori. Sen päähän on
ruuvattu katkojan kärkien nokka. Vasemmassa kampiakselin päässä on kartio kytkimen
kiinnitystä varten. Kytkimen sisäpuolella on
kampiakselille neulalaakeroitu voimansiirtoratas. Voimansiirtoratas on
yhdistetty kytkimen ulkopuoliseen hammasrattaaseen, joka tarttuu ensiörattaaseen vaihteiston
akselilla.
Tähän lisää ammattimiehemme: ”Ennen kuin
asennan kytkimen, hion
kytkimen kartiomaista
runko-osaa hieman hiomatahnalla kampiakselin
kartiota vasten. Tällöin
selviää nopeasti, onko
tarttuma-alue kunnos6

sa. Sen lisäksi tarkistan
kytkimen tasapainotuksen ja korjaan sen tarvittaessa.”
Ammattimies kuvaa
viisivaihteista vaihdelaatikkoa kokonaisuudessaan hyvin lujaksi. ”Kulumaa ilmenee ennen
kaikkea vaihteistorattaiden sakaroissa. Ne eivät saa olla kuluneita ja
niissä on oltava tehtaassa työstetty viiste. Joskus kulumaa ilmenee
vetoakselin oikeassa laakeripesässä. Tämä johtuu
mielestäni siitä, että pyörää on ajettu ketjut liian
tiukalla. Kannattaa myös
harkita
viitosvaihteen
23-hampaisen
rattaan
asentamista 22-hampaisen sijalle. Tämä helpottaa siirtymistä nelosvaihteelle.”
MZ-ystävämme alkaa
nyt puhua kampiakselin
stefoista: ”Vasemmassa
moottorinlohkossa stefa
on jousipuoli ulos päin,
oikeassa lohkossa jousipuoli on sisäpuolella. En
voi vahvistaa väitettä, että DDR-stefat olisivat
kestäneet huonommin
bensiiniä kuin länsituotteet. Ne pettävät usein

silloin kun bensiinihana
ei sulkeudu täysin (kun
pyörä seisoo pitkään ajamattomana) ja jos kaasuttimen koho on niin
säädetty, että se nostaa
bensiinipinnan liian korkealle kaasuttimen kohokammiossa. Jos stefat
uivat liian pitkään bensiinissä, ne pehmenevät
ajan mittaan.
Myös ilman tällaista
bensiinin vahingollista
vaikutusta stefojen materiaali vanhenee vuosikymmenten mittaan
ja se kovettuu. Jos stefat ja/tai niiden tiivistepinnat ovat vahingoittuneet, voi moottori saada
vuotoilmaa ja/tai polttaa vaihteistoöljyä. Toisin kuin TS-moottoreissa, stefat voidaan vaihtaa
ulkopuolelta. Itse käytän Viton-stefoja, joissa
on vain yksi tiivistehuuli, jotta voin asennuksen
jälkeen helpommin tarkistaa kampiakselin pyörinnän. Tehostaakseni
stefan tiivistämispainetta, lyhennän hieman jousia.”
Seuraavaksi
tarkastelemme
voitelua.
”ETZ-vientimallissa oli

erillisvoitelu, jolloin öljypumppu on kytkinkotelossa. DDR-pyörissä oli aina seosvoitelu.
Myös esimerkkimoottorimme kuuluu näihin.”
Nyt ammattimiehemme
ottaa käteensä moottorinlohkot. Kampikammiossa näkyy öljynkeräys-syvennys, joka kokoaa
polttoaineessa olevan öljysumun ja johtaa sen
kahta kanavaa pitkin
kampiakselin päälaakereille. Laakereiden ja niiden viereisten stefojen
välissä on peltilevyt, joiden avulla öljysumu ohjataan paremmin laakereille. Älkää unohtako:
Öljysyvennyksen keskelle laitetaan pieni kumilevy, joka huolehtii siitä,
että voitelu jakautuu paremmin molemmille laakereille. Alumiinisylinterissä on sisäänvalettu
valurautainen sylinteriputki. Putken voi porata
ja saatavilla on hyvälaatuisia uustuotantomäntiä.
Kun TS-moottorissa
oli vain kaksi virtauskanavaa, haarautuvat ETZsylinterin kanavat niin
että sylinterin seinämäs-

sä on neljä virtausaukkoa. Ne on järjestetty
niin että kummallakin
puolella on kaksi aivan
vierekkäin. Ilman aukkojen välistä kannasta
männänrenkaat painuisivat voimakkaammin
aukkoihin ja kuluisivat
niiden reunoja vasten.
”Muuten, jotta moottori
kehittäisi täyden tehonsa, pitäisi käyttää alkuperäistä MZ- tai erittäin
hyvää uustuotanto-äänenvaimenninta.”
Seuraavaksi MZ-ekspertti tarttuu imuputkeen. ”Tämä on varsinainen heikko kohta – ja sitä
se oli jo TS-moottoreissa. Putkessa on ruuvikiristeinen sylinterinmuotoinen poraus, johon
tehtaalla asennettu BVFkaasutin
kiinnitetään.
Siellä missä kiristysraot ovat, on vain muutama millimetri alumiinia,
jonka pitää hoitaa tiivistus putken ja kaasuttimen välillä. Silloin voi
käydä helposti niin että
moottori saa vuotoilmaa
ja ylikuumenee. Jos joku
haluaa välttämättä pitää
alkuperäiskaasuttimen,
asennan putkeen o-ren-

kaan ja sorvaan kaasuttimeen uran, jotta rengas ei pääse luisumaan
sisään. Löytyy myös parannettu putki Bing-kaasuttimen asentamiseksi
– se on mielestäni siistein ratkaisu. Putki ja uusi Bing-kaasutin maksavat yhteensä noin 150 €
- mielestäni näihin perusvahvoihin moottoreihin kannattaa sijoittaa
sen verran lisää.

Enemmän
tilavuutta
Muunnos 300-kuutioiseksi on varsinkin sivuvaunukäyttöön kiinnostavaa, mutta kiisteltyä.
MZ-tehdas valmisti vain
vähän kolmesatasia ETZpyöriä. Niiden sylinteriputki on hyvästä syystä millimetrin paksumpi
(84 mm 83 mm:n sijasta) kuin 250-kuutioisissa moottoreissa. Lisäksi
muun muassa sylinterin
kiinnitysaukko lohkoissa on suurempi ja sylinterin kansi sekä kaasutin
kiinnityksineen on sovi-

tettu vastaavasti. Koska
alkuperäisiä 300-kuutioisia MZ-sylintereitä on
nykyään tuskin saatavilla, porataan 250-kuutioiset yksinkertaisesti suuremmiksi. Eksperttimme
torjuu tämän muutoksen, koska sylinteriputki tulee silloin varsin ohueksi ja menettää
muotolujuuttaan, mistä saattaa koitua ongelmia jatkuvassa korkeassa
kuormituksessa. Tämän
lisäksi 300-kuutioiseksi muutosta varten tarjola olevat männät ovat
usein laadultaan erittäin
kyseenalaisia.

Varaosia
ja hintoja
MZ-moottorin osat ovat
kohtuuhintaisia.
• Parannettu imuputki
Bing-kaasuttimelle
n. 35 €.
• Sopiva Bing-kaasutin,
uusi n. 115 €.
• Hyvälaatuiset uustuotantomännät
n. 100 €.

• Kampiakselin vaihto
huollettuun kunnosta
riippuen 100–150 €.
• Vaihteiston ratas uusi
alkuperäinen
n. 30–40 €/kpl.
• Hyvälaatuinen uustuotanto-äänenvaimennin n. 150 €.
Olditmer Praxis-lehden
numerossa 11/2016 lukijasivulla kertoo WolfInfo Seidelmann Rödentalista olevansa MZ:lle
uskollinen keskeytyksittä
jo 41 vuoden ja 2 kuukauden ajan. Hän ei kuitenkaan jaa lehden edellisen
numeron MZ-asiantuntijan huolta 250-kuutioisten sylintereiden tilavuuden nostamisesta.
Seidelmann on viimeisten viidentoista vuoden
aikana ajanut tuollaisilla suuremmiksi poratuilla moottoreilla useita
kymmeniätuhansia kilometrejä ilman häiriöitä, mukana myös pitkiä
moottoritiematkoja Espanjan keskiosiin saakka. Hän tosin käyttää alkuperäisiä DDR-mäntiä,
joita oli siellä täällä saatavilla vielä vuosituhannen vaihteessa.
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Petrin musta MZ oli tuttu näky Tuusulantiellä kesät talvet.

In Memoriam

Petri Patja
E

nsimuistoni Petristä on keväältä 1993
kun kaverini kysyi minua lähtemään Itäpyöräralliin. Takaritsillä istuen reissu ei innostanut,
joten kysyin tiesikö hän
ketään jolla olisi lainata minulle pärrää reissua
varten ja hän tiesi.
Petri pikaohjeisti minut karun TS250:n käyttöön ja suurinpiirtein
tuuppasi minut tien päälle. Luottoa löytyi vaikka
olin täysi noviisi.
Reissusta tuli hieno ja
sen jälkeen alkoi kuumeinen oman prätkän etsintä.
Ensimoponi oli japanilainen mutta olipa kaksitahtinen sentään ja Petrin
neuvot olivat alusta alkaen tärkeä elementti.
Vuosien varrella tulin
huomaamaan että juuri Petrin avuliaisuus, ennakkoluulottomuus ja
kekseliäisyys yhdistettynä tekniseen ratkaisukykyyn tekivät hänestä
upean ystävän.
Uusi idea? Koskaan
8

Petri ei tyrmännyt ajatuksia tuosta vaan vaan
arvioi, jalosti ja auttoi toteuttamaan. Eikä se rajoittunut vain moottoripyörien maailmaan vaan
mihin tahansa liikkumiseen, kokemiseen, ja laajemmin - mikä vain kuulosti hauskalta ja edes
etäisesti toteuttamiskelpoiselta se piti tehdä.
Valokuvausta
Petri harrasti kauan ja kun
työvuodet
Finnairilla
soivat mahdollisuuden
matkata ympäri maailmaa, sen hän totisesti teki ja varmisti upeilla kuvakirjoilla etteivät ne jää
unhoon. Aika monella meistä muistot lojuvat
kenkälaatikoissa...
Mitsien maailmaan
minua opastaessaan Petri istutti minuun työtavat
joita en unohda; tarkistetut varaosat, kunnon
työkalut, järjestelmälliset
menetelmät puhtaassa
ja selkeässä ympäristössä ovat edellytys onnistuneelle moottorin raken-

TEKSTI | Karri Tuovinen
tamiselle. Kärsivällisesti
Petri jaksoi auttaa minut
kummallisistakin pulmatilanteista ja muistamaan päämäärän.
Olla tyytyväinen elämäänsä on vaikea laji.
Petri oli kuitenkin onnistunut siinä tavalla jota en
lakannut hämmästelemästä. Koti, vaimo, lapset, sukulaiset, ystävät,
harrastukset olivat aiheita, jotka saivat miehen
aina suorastaan kehräämään, ei koskaan valittamaan. Ongelmat näiden aihepiirien sisälläkin
olivat vain väyliä parempaan tilanteeseen.
Vaikka Petri hoiti
työnsä tarkasti ja oli pidetty kollegojensa keskuudessa, ei työ silti ollut hänelle elämän sisältö
vaan väline saavuttaa haluamiaan kokemuksia.
Monet
yt-neuvottelut
työpaikalla viistivät ohi
Petristä, joka suorastaan
harmitteli ettei hänelle tarjottu pakettia jäädä vapaaherraksi - oli-

si kuulemma kelvannut...
Näenkö kaverin kaipauksen värjäämien lasien läpi liiankin hienona miehenä? Ehkä niin,
mutta vaikka miten mietin, en löydä muistoa jossa Petri olisi ollut negatiivinen ja/tai masentunut
vaan aina toiveikas. Tätä taustaa vasten kesän
2016 tapahtumat tuntuvat epäoikeudenmukaisilta: keväällä tavattiin
Dresdenissä ja kurvailtiin kulmilla iloisella
meiningillä. Kesän Mitzi-rallin jälkeen Petri valitteli voimattomuutta ja
elokuussa selvisi että haimassa oli "jotain" häikkää.
Miehen olemus oheni nopesti ja lokakuun
13. vain 55 vuoden iässä Petri poistui tästä
ajasta omien sanojensa mukaan "hyvän elämän eläneenä". Kun aika
kuitenkin kaikille joskus koittaa, toivottavasti
voimme sanoa samaa.
Hyviä Ajeluja, Petri!

TEKSTI | Seppo Turunen

A

lussa oli osakasa nimeltään K-750 vuosimallia-59 ja herrasmies
nimeltään Jari Töykkälä, joka mietti tuon kasan
tulevaa elämää. Olisiko tälle läjälle kuitenkin
onnellisempi elämä Mad
Max -henkisenä Steampunk-tyyliin rakennettuna joukosta erottuvana
yksilönä, kuin tavallisena Njeprinä muiden
harmaavarpusten seassa? Niin se saisi paljon
uusia ystäviä ja uteliaita
huoltoasemilla, kauppojen edessä ja kokoontumisajoissa.
Itäpyörärallista palkinnoksi saadun Hardly
Davidson -vyön soljesta
tuli värisävyn määrittelyyn ideat. Siitä pyörä
lähti
muodustumaan.
Moottoriksi valittiin 127
Fiatin 900 cc 45-hevos-

voimainen moottori.
Victoriaaniseen1800luvun
englantilaiseen
tyyliin
rakennellessa
mukaan alkoi kerääntyä
tai suorastaan hakeutua
kaikenlaista tarpeellista,
kuten karja-aura, panosvyö, piilukko-pistooli, teatterikiikarit, sekstantti,
ilmapuntari, lämpömittari, ym... ym.. ym.
Tekniikkaa täydensi
etuvalo 30-luvun gangsteri-Citikasta, äärivalot
20-luvun Buickista ja sivuvinkkarit eli semaforityyppiset siipiopastimet
ilmeisesti 50-luvun Austinista?
Sudenkorennon pyydyksiin on tehty korennot metallista, koska uteliaat olivat poimineet
aidot pois. Sivuvaunun
penkki sai tyylikkään
verhoilunsa
isännän

nahkatakista. Moottoristako johtui, että valtiovalta muisti Jaria 26:n
euron kertaluonteisella autoverolla? Neitsytmatkansa pyörä teki neljän vuoden rakentelun
jälkeen Pärnuun ongelmitta. Olemme saaneet
Jarin ja pyörän vieraaksemme pari kertaa MZtapaamisajoon, Myrskylyhtyajossakin se tuli, ja
Tervetuloa jälleen ensi
kesänä Keuruulle näyttäytymään uusine lisälaitteineen. Jarin mukaan
rakentelu on näet vasta
puolivälissä, vaikka ihmiset jo siunailevat tuota
lisävarusteiden määrää.
Yleensä kansa on
KMZ:taa ihastellut, mutta savolainen oli kuulemma sanonut että "Voehan
sen noinnii tehä", mitä
lie tarkoittanut?

Ei
MZ,
vaan
KMZ
Jari Töykkälää
jututti Seppo
Turunen.
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IFA MZ.
K-pyörä.

Kankola palkitaan.

Kirkkonummi
MC palkitsi.
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Simson.

irkkonummen MC :n ajokauden päättäjäisissä palkittiin MZ kuski Seppo Kankola.Palkitsemista perusteltiin sillä, että Seppo on toisenlainen nuori, joka uskaltaa olla
erilainen siinä mielessä, että on ainoa joka
ajaa viimevuosituhannen kaksitahtisella Itäpyörällä suurten uudenkarheiden länsipyörien joukossa.
Kiittäessään palkinnosta Seppo totesi, että
kestämistähän se vaatii tovereilta kun kaksitahtisella joukossa ajelee. mm. kesän Touring
Finland kerhon Venäjän reissulla perässä ajanut valitteli, ”että hän saa päänsärkyä kun siinä joutuu ajamaan”. Tokaisin, että aja ohi niin
sillä siitä selviää.
Lupasin edelleen pysyä linjallani niin, että vapauttava MZ:n sirkutus sekä sininen savu tulevat seuraamaan perässäni uusiin seikkailuihin.

Saunavaunu.

K

Kylänraittia.

PySTyMETTÄ 2016
Lappetelä
H

istorian pohjoisin
Etelän Pystymettä vietettiin muutaman
plus-asteen ja osittaisen vesisateen säestämänä Iisalmen eteläpuolella
Lappetelässä vakituisella
kalenteripaikallaan lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Totuttua pohjoisempi sijainti näkyi
osallistujamäärässä, sillä paikalle saapui järjestäjän mukaan 126 henkilöä. Tämä oli tapahtuman
ilmapiirille selvästi vain
eduksi, koska osallistujien joukko oli tuttua ammattimaista pystymettän
vakikävijistöä, joille tapahtuman luonne ja tavat olivat tuttuja ja ilmapiiri siten todella lämmin
ja välitön. Ehkä tämän
kaltaisten tapahtumien ei
kuuluisikaan olla suurten
asutustihentymien läheisyydessä vaan nimensä
mukaisesti päätieverkon
tuolla puolen ja siitäkin
vielä vähän matkaa syviin
metsiin päin.

Järjestelyt olivat todella upeat, olihan yhtenä
tapahtuman arkkitehtinä MZ-tapaamisissa aiheellisesti ansioitunut Lepe Haapalainen yhdessä
maanomistaja Juha Kataisen ja kymmenpäisen
talkoojoukon kanssa. Järjestäjät olivat hankkineet
paikalle perävaunuun rakennetun saunan, mikä
osoittautui varsinaiseksi vetonaulaksi matkalla ja/tai yöllä jäähtyneille
osallistujille. Lähes samaan pääsi viereiseen puroon kaivettu uimakuoppa, jossa monet kävivät
kierähtelemässä saaden
näin pystymettän uimarikasteen. Kuopan mittasuhteet tosin aiheuttivat
sen, etteivät runsaamman
puoleiset uimarit välttämättä kasteessa täysin onnistuneet…
Pyöräkalustossa erottui ainakin VW:n koneella
ja
traktorin
vanteilla rakennettu Itäpyörä, sekä käyttöpyörä-

TEKSTI & KUVAT | T. Lehtonen
nä ollut IFA/MZ. Myös
sivuvaunuja oli pyörämäärään nähden paikalla runsaasti. Lauantain
sade pehmensi kylänraittia niin, että sunnuntain liikkeelle lähtö lievässä räntäsateessa vaati
hankalimmissa paikoissa työntöapua osalle ajokalustoa. Pitää nostaa
karvalakkia niille Gold
Wing-kuljettajille, jotka
ajoivat soolopyöränsä tapahtuma-alueen perille
ja vielä sieltä pois. Melkoinen enduro tuo wingi
osaavissa tassuissa..
Pystymettän ilmapiiriä ja filosofiaa on hankalaa kuvata. Sen alkaa
ymmärtää vasta kun on
useamman kerran kannonnokkaan sanalle kävijäin kanssa rauhassa
jäänyt. Ajajia, joilla kilometrejä on takana monin
verroin omiin nähden,
mutteivät ne koskaan
kerskuen esille astu. Kuskeja, joita ei suurissa ralleissa tapaa….ei kyllä

välttämättä muissakaan,
ellei nyt sitten talviralleissa. Ihmisiä joiden
pyörissä ei ole suurempi moottori, bensatankki, maavara perälaukku,
takarengas tai jotka eivät aina päivässä aja kovempaa, pidemmälle ja
paremmin kuin sinä. Eikä heidän ajopukunsa tai kypäränsä ole joka
sanankäänteessä hitusen kalliimpia ja laadukkaampia kuin omasi. Ihmisiä joiden ei tarvitse
yrittää todistella olevansa jotain eikä esittää mitä
eivät ole. Aika ja matka
on heistä jalostanut valmiita! Siitä pystymettään
haluaa vuosi toisensa jälkeen lähteä nauttimaan.
Näitä ammattilaisia kuulemaan ja kohtaamaan.
Matkasta ja kelistä piittaamatta.
Harvasanaiset, kilometrejä nähneet miehet nyökkäsivät syvään
ja käynnistivät moottorit…
11

TEKSTI | Seppo Turunen

TURUSEN TALLILTA
I

stuskelin eräänä syystalven iltana tallissani tuijotellen seiniä pitkin ja poikin, ihmetellen
olisiko tälle jotain tehtävissä, kun täytyisi kohta tehdä huoltoja ja tilaa
alkaa olla turhan niukasti... taas kerran. Jakkaralla istuskelin jalkaa
vaihtaen puolelta toiselle hyvillä ideoilla mässäillen ja samoin tein niitä hyläten, kunnes välähti
se oikea... kuningasidea.
Tuumailin ja mittailin
vakaasti, jospa siirtäisin
nuo retkivarusteet tuonne pihan toiselle puolen
omaan kellarikoppiini,
talliin järjestyisi jo roimasti tilaa. Olihan tuolla
hyllyillä ja niitten vieressä ainakin kolme suurta takalaukkua, telttaa ja
retkipatjaa ym. Niitä tarvitaan noin kaksi kertaa
kesässä ja silloin ne löytyvät kellaristakin.
Jonkun päivän ideaa päässäni pyörittelin ja
sain siitä jonkin energiapiikin, jolla kampesin itseni tositoimiin. Kellarikoppi ei tietenkään ollut
kovin hyvässä järjestyksessä, toki sielläkin oli
vain ylimääräistä tavaraa,
jota ei ollut raaskittu heittää pois.
12

No ensin kaikki roina ulos kopista, jotta pääsee käsitykseen tulevasta.
Selkeätä roskaa ei kovin
paljon ollut, mutta vuosia levossa olleet öljyvärituubit olivat siinä kunnossa että taiteilijalla oli
muutakin jäykkää kuin
käytös.
Mobilisti-Retro ja Klassikko -lehtiä oli
muovikasseissa noin sata kiloa. Ne kiikutin Laineen Terhille (BSA Gold
Star, BSA 33, Njepr, Honda 500XL) rompepäiville myytäväksi. Löytyi
myös hieno vanha kokonahkainen matkalaukku, jonka olin ottanut
talteen joskus..? yks ja
kaks. Sen lahjoitin Terhin
isälle,Hannulle (BMW,
2x MATCHLESS), jolle
tulee saksofoneja ympäri maailmaa ja ne jatkavat
matkaansa korjattuina
harrastajille eri suuntiin.
Arvioin että laukku olisi
saksofonilaukun kokoinen ja hyvin myös kelpasi. Nyt näytti koppi jo tosi
hyvältä hyllyille ei jäänyt
kuin muutama tarvikerasia ja joitakin maalausremonttityökaluja.
Tallista
kiikuttelin
makuupussit, teltat, reput
ja retkipatjat nätisti hyllylle riviin. Takakalauk-

kukin mahtui lappeelleen
hyllylle nätisti ja sivulaukut lattialle hyllyn alle,
mitoituskin aivan nappiin, kuin tehty näille tarvikkeille.
Ihailin ovelta uskomatonta
saavutustani,
tavarat hienosti ja siististi rivissä ojennuksessa, kuin armeijassa...
kunnes takaraivoani alkoi kuumottaa pikkuhiljaa pelonsekainen tunne...... missäköhän nuo
Bemarin sivulakun avaimet mahtavat olla... en
ole nähnyt niitä varmaan
moneen vuoteen?
Tallissa kaivelin laatikkoa. jossa on paljon
avaimia, tarpeellisia ja
tarpeettomia eikä mikään
niistä sopinut. Kotona
tarkistin avainkaapin... ei
sinne päinkään. Tarkastin
kaikki purkit ja purnukat,
omat lipaston laatikot... ei
sopivia mistään.
Nyt alkoi tosissaan
pelottaa, olenko oikeasti hukannut nuo alkuperäisten sivulaukkujen
avaimet. Pyörän myyjä kertoi aikoinaan niiden hinnaksi muistaakseni yli 850 € telineineen,
joten avainten olisi syytä löytyä. Kävin läpi
kaikki samat laatikot ja

purkit, purnukat, jopa kukkamaljakot, varmaan neljään kertaan,
mutta helpotusta tuskaani en saanut. Bemarilla
en oliut ajanut kolmeen
vuoteen ja laukkuja käytin viimeksi varmaan
Tuupovaaran MZ-tapaamisajossa. Toisessa sivulaukussa helisi jotakin,
josta en oannut arvata,
mikä se voisi olla, ja tilanne kääntyi nyt sellaiseksi että tiirikointi ja
patruunoitten vaihto olisi
ainoa vaihtoehto.Tuossa
300 metrin päässähän on
Safetylock-niminen lukkoliike (nimi muutettu),
jonne kiikutin toisen sivulaukun ja utelin, josko
tuon saisi tiirikoitua? Lupasivat yrittää, kun heidän experttinsä tulee keikalta: "Tule huomenna
hakemaan."
Kotona yritin ankarasti miettiä, mihin olisin
nuo avaimet voinut hukata, enkä saanut yhtään
selväjärkistä teoriaa tuolle asialle. Yksi pieni mahdollisuus oli: kun purin
pyörän hälytysjärjestelmän huitsin nevadaan,
se kun oli asennettu sellaisilla linnunpesäviritelmillä, ettei pyörän alkuperäisistäkään johdoista

Turusen Sepon tallissa tapahtuu! Turusen veljesten pyörät
bongattu Hyvinkään Speedway-radalta.

saanut tolkkua, eikä edellinen omistajakaan ollut sitä käyttänyt. Rupesi kuulemma kyselemään
henkilökohtaisia asioita, kun laittoi virrat päälle! Jos ne olivat siinä hälyttimen kaukosäätimien
kera samassa nipussa,
niin ne ovat kaatopaikalla, mutta se on vain yksi
teoria, toinen on se että
jonain päivänä ne tupsahtavat vastaan jostain
yllättävästä paikasta.
Hieman jännittävää
oli mennä lukkoliikkeeseen katsomaan laukkuani ja pettyä sain: "Emme
saaneet laukkua tiirikoitua auki, mutta seppä sai
sen saranapuolelta raotettua ja sisällä oli vaijerilukko", sanoi myyjä. Mitähän nyt keksittäisiin,
tuumailin. Väkisin sitä ei
kannata yrittää.
Kotiin palattuani avasin läppärini ja siirryin
motoristisivuille, joissa
keskusteltiin avainongelmista. Oli kyselyjä, voiko patruunapesään tehdä
avaimen näkemättä alkuperäistä. Nettikeskustelujen tapaan oltiin puolesta
ja vastaan (öljykeskustelut ovat muuten kaikkein
hauskimpia). Joku kertoi
teettäneensä virtalukon

avaimen Karkkilassa viemällä vain irroitetun lukkopesän liikkeeseen ja
saaneensa uudet avaimet.
Tuota vinkkiä päätin kokeilla, eihän Karkkilaan
ole kuin viitisenkymmentä kilometriä meiltä.
Kartasta katselin firman nimeltä Nyky-Lukko, no sehän on näköjään melkein vastapäätä
Lahtisen Karin prätkäkauppaa, helppo löytää.
Ystävällinen nuorehko
- omasta vinkkelistäni pariskunta kyseli ongelmaani. Niinpä esittelin
heille BMW:n sivulaukkua ja pientä probleemia:
"Ei puutu kuin avain."
"No me yritämme hoitaa
tuon asian, jätä vain laukku ja puhelinnumerosi,
niin soittelemme, jos onnistuu."
Ajelin
Karkkilasta
luottavaisin mielin Vihtijärven kautta kohti Hyvinkäätä, aurinko paistoi
ja vastasatanut lumi kimalteli puissa, mielenikin
oli reipas ja iloinen johtuen upeista maisemista ja
jotenkin tuosta liikkeestä
saamastani luottavaisesta
kuvasta.
Aikataulusta ei lukkoliikkeessä ollut mitään
puhetta, mutta ei ollut

kuin päivä väliä, kun aamusella soi puhelin: "Nyky -Lukosta huomenta,
etkös sinä asunut Hyvinkäällä? Kas minulla on
keikka sinne nin voisin
tuoda avaimesi sinne, jos
tehdään treffit?" Teimme
tärskyt siihen ensimmäisen liikkeen Safetylocin
tuntumaan ja sovittuna
ajankohtana valkoinen
Hiace kurvasi paikalle
ja lukkoseppä morjensti
kuin vanhaa tuttua: "Tässä on laukku ja avain, tein
vain yhden, kokeile että käy siihen toiseenkin
laukkuun". "Ja mitähän
tällainen avain ja palvelu sitten kustantaa?" kyselin arastellen. "Anna
kakskymppiä, olen itsekin
prätkämiehiä ja koittanut auttaa näissä asioissa".
Alkoi tuntua saatavalta
ja hyvillä mielin kipaisin
kellariin testaamaan toista
sivulaukkua ja sehän kävi.
Nyt oli kivi lähtenyt sydämeltäni, joten
ei puuttunut kuin toinen avain. En kehdannut
mennä sinne Safetylociin kertomaan, että joku
toinen sen aukaisi ja teki
vielä avaimenkin, vaikka
olisi ehkä pitänyt, vaan
kurvailin paikkakunnan
toiseen suureen lukko-

liikkeeseen. Ystävällinen
rouva katsoi avaintani ja
alkoi jyrsiä sitä tohukkaasti. Kymmenen minuutin päästä olin kaksikymppiä köyhempi, sillä
telineessä oli tarjolla vitosella hieno DDR-avaimenperä. Siitä paikasta
kotiin ja kellariin, nyt olisi tuo episodi ohi. Mutta
ei per... avain ei uponnut
kuin puoleen väliin. Takaisin liikkeeseen.
Nyt kesti reilun viikon
verran, ennen kuin tuli soitto avaimen valmistumisesta ja pyyntö ottaa
laukku mukaan, jotta voi
varmistaa käypäisyyden.
Nyt onnistui. Oli pitänyt
tilata aihio toisesta kaupungista, rouva oli jyrsinyt ensimmäisen version
aivan väärään aihioon.
Taitaa vain olla niin että on oikeita lukkoseppiä ja niitä jotka osaavat
kääntää Abloy-jyrsimeen
numerosarjan. Aatteleppa ite, sanoi Ruonansuu,
toinen tiirikoi sivulaukun
auki ja tekee siihen näkemättä avaimen, toimitusaika puolitoista päivää ja
toiselta firmalta menee
yli viikko, jotta saa tuon
avaimen kopioitua! Tekisi mieli huutaa Heja Nyky-Lukko!
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TEKSTI | Tumppi Grönkvist

24. MZ-Ajo
Koskenkylässä
N

o niin juhlat on
ohi ja takki on tyhjä, mutta uusia juhlia tulee ja takki ehtii täyttyä
jälleen. Suuret kiitokset kaikille osallistujille,
ilman teitä tämä ei olisi onnistunut. Ja minun
täytyy kiittää erityisesti ihanaa vaimoani Tinaa
joka hoiti muonitukset
MZ-taistelijoille.
Sade näytti olevan
pääteemana tänä vuonna, mutta eipä se tahtia
hidastanut. Keijon kanssa tästä rallista on ollut
puhetta jo lähemmäs 20
vuotta ja viime vuonna
uskalsin ottaa kunnian
vastaan ja vastaanottamaan Suomen MZ-ajajat meille kotiin Koskenkylään. Onneksi Tina ei
ollut mukana silloin kun
päätöstä tehtiin. Joten se
oli enemmän sellainen ilmoitusluontoinen asia....
no nyt näytti käyvän vähän samalla lailla Lehtosen Arjan kanssa. Mutta onneksi meillä on niin
ymmärtäväisiä vaimoja tässä kerhossa, että he
ilomielin ottavat vastaan
tehtävän.
Aikaisemmin
ke14

väällä onnistuin saamaan yhteyttä MZ-ajajaan Thorolf Bärlundiin
ja hän lupasi tulla käymään lauantaina. Thorolf on ajannut yli miljoona kilometriä MZ
moottoripyörillä. Rupesi kiertämään Eurooppaa jo 50-luvulla jolloin 2. maailman sodan
jäljet olivat selvästi vielä havaittavissa. Onneksi satuin asumaan hänen
naapurinaan 25 vuotta ja
hän opetti minulle PALJON. Olen ikuisesti kiitollinen hänelle. Mutta nyt Thorolf on vanha
ja ei voi enää ajaa eikä
voinut osallistua. Mutta
hän lähetti paljon terveisiä kaikille MZ-kuskeille
ja kyytiläisille. (Olin varannut hänelle sivuvaunukyydin kiertoajelulle).
Perjantaina ihmisiä
rupesi saapumaan (yksi herrasmies saapui jo
torstaina) ja pikkuhiljaa
tila alkoi täyttyä. Karrilla oli myös MZ-kauppa
auki koko viikonlopun.
Illalla poikamme Kim
soitti kitaraa ja lauloi, ja
innokkaimmat
rupesi
tanssimaan, minä ja Ti-

na mukaanlukien (kiitos
Kimssu), sauna oli lämmin koko illan. Telttoja
nousi ympäri tilaa ja peltoja, yksi teltta vaan oli
toisia korkeampi lauantai-iltaan asti, jolloin se
lensi tiehensä. Lauantain
Kiertoajelu lyhennettiin
huomattavasti sateen takia. Startti kävi yhden aikaan ja ennen sitä olin
kyydittänyt kaunista tulevaa rouvaa hänen polttareissaan. Saavuimme
Malmgårdin pihaan sateen tahdittamana ja
Keivi Carl Gustav Creutz
esitteli meille olutpanimoaan ja piti hienon esitelmän siitä, suuret kiitokset myös hänelle.
Palattiin sekapuljussa takaisin rallipaikalle ja Tina oli valmistanut meille maittavan lounaan.
Nyt kun vatsat oli täytetty, oli ohjelmassa sauna
ja sen jälkeen palkintojenjako ja arvonnat. Tämän jälkeen bändi soitti tanssimusiikia navetan
ylisillä ja ihmiset näyttivän nauttivan. Yöpyjiä oli kyllä ympäri koko
tilaa jopa traktoriliiteri
oli täytetty melkein ääriä

myöten. Vielä pienet jälkisammutukset bändin
jälkeen oli tarpeen. Kahdelta tila hiljeni jälleen.
Aamulla Tina oli keittänyt puurot ja ihana
tuoreen leivän tuoksu
täytti navettaa. Ei muuta kun masut täyteen ja
pakkamaan kotiinlähtöä varten. Oli halauksia
ja kädenpuristuksia joka
suuntaan ja olin onnellinen, onnistuin olla paljastamatta onnenkyyneleitäni. Rubenkin kiittää
tuolta jostakin....... Nyt
juhlapaikka on palannut
lepoon ja siivottu. Ainoat
jäljet mitkä ovat havaittavissa on Oliverin takapyörän sutimisjäljet, kun
hän vauhdilla poistui
paikalta iloisesti hymyillen. Sininen savu hälveni iltaa kohti, jolloin aurinkokin näyttäytyi.
Terveisin Tumppi ja MZ
MOOTTORIPYÖRÄT!
KIITOKSET
MYÖS
TALKOOLAISILLE JA
ÄIDILLENI ANITALLE!!!... JA NICER DICER FUSION (sisäpiirijuttu) he he.......

24. Kansainvälinen

TEKSTI | Keijo Virtanen

MZ-TAPAAMISAjO
17.-19 .6. 2016, Koskenkylä
Suomen MZ-ajajat

Entistyspalkinto:
Tumppi Grönkvist oli
entistänyt ja rekisteröinyt museoajonuvoksi
mustan ETZ250:n sivuvaunuineen

S

äätiedotus oli ennustanut jo aikaa sitten
tapaamisajoviikonlopuksi sateita. Se tosiaan piti paikkansa. Mutta sateiden sattuessa ajettiin
sateella. Perjantaina pääsin paikalle kuitenkin
ennen sadekauden alkua.
Ajoin Liljendahlin kautta, mistä pääsin Koskenkylän tielle. Sen liittyessä
Porvoon-tielle huomasin huoltoaseman pihalla kaksi mustaa Jawaa.
Toisen vilkkureleeseen
oli päässyt vettä, mutta rele oli kätevästi käsille päästävissä, ja kun
se oli kuivattu, kurvattiin muutama kilometri ja kallistettiin hopeapajupensaikkoja viistäen
perille.
Oikein mieltä sykäh-

dytti nähdä heti suuri
määrä pyöriä pihalla, seassa hiippaili tuttuja, ja
kalustosta arvasin heitä,
joita ei heti näkynyt. Kamera piti kaivaa saman
tien esille, kun näin Hirvosen Artsin Scorpion
Cup Replican, jonka Artsi oli keksinyt netin kautta Californiasta. Onpa siro kapine.
Kuljettajienkin kannalta katsoen tapaamisajo oli jälleen todella
kansainvälinen: tulijoita oli Ruotsista, Norjasta (Steinin lisäksi vanha tuttu Klaus Paetowkin
tuli tällä kertaa Oslosta),
Ruotsista, Eestistä, Puolasta ja Saksasta. Tinan ja
Tumpin paikka oli meille
mitä sopivin, sisällä ruokailutilaa riitti, vaikka

Pisinmmän matkan ajannut 3970 km, Adam Piechnik,
Puola, jonka MZ Skorpion on päässyt ansaitusti latoon kuivumaan.
Pisin matka sivuvaunulla: 2200 km, Oliver Grot
TS250/1 ja Zopf ETZ250 löytyy tästä leiristä.
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Jawalla saapunut Juhani Tuovinen kuvassa oikealla.
Paikalla kävi 59 ilmoittautunutta pyöräkuntaa. Lisäksi, järjestäjät ja toimitsijat.

Tässä normaalin rituaalin keskeisiä kohtia:
PISIN MATKA (ABSOLUT): 3970 KM
Adam Piechnik, Puola, MZ Skorpion
PISIN MATKA NAISET: 316 KM
Vappu Laitaharju MZ ETZ250
PISIN MATKA SUOMESTA: 700 KM
Mauri Määttä, Oulu, MZ ETZ301 Kanuni
PISIN MATKA SIVUVAUNULLA: 2200 KM
Oliver Grot TS250/1 ja Zopf (ilmoittautumislomakkeessa ei etunimeä) ETZ250
PISIN MATKA 125-KUUTIOISELLA: 300 KM
Juhani Vähä-Mattila Äänekoskelta
IÄKKÄIN MZ:LLÄ SAAPUNUT
Pertti Kaipiainen (ajoi Pieksämäeltä 385 km MZ
Red Star -vaunuyhdistelmällä)
ENTISTYSPALKINTO
Tumppi Grönkvist oli entistänyt ja rekisteröinyt museoajonuvoksi mustan ETZ250:n sivuvaunuineen.
RAKENTELIJA
Petri Patja oli suunnitellut ja rakentanut sähkötoimisen MZ:n
16

EPÄONNEA MATKALLA
1. Manu ja Oliver, jotka olivat onnekkaimmat ongelmien voittamisessa (mistä mm. kiitos Karrin
varaosapalvelulle....)
2. Babsy jaValentin
SKORPION-FRAKTION PALKINTO
Artsi Hirvonen & Skorpion Cup Replica, jonka hän
oli jalomielisesti pelastanut läntisen rapakon takana asuvien barbaarien käsistä, jonne se oli jotenkin
harhautunut
Juntalla oli lisenssi yhteen
EI-MZ-AIHEISEEN PALKINTOON
Jawalla saapui Juhani Tuovinen Myllykoskelta saakka.
KIERTOPALKINTO, PUINEN MZ1000
Kalle Aaltonen
1. KIERTOPALKINTO:
Tina & Tumppi Grönkvist
Suuret Kiitokset Tina & Tumppi!
Taustajoukoille myös!
Samoin Suuret Kiitokset kävijöille!
Me yhdessä teemme tästä toteuttamisen arvoisen.

suurin osa salista oli varattu nukkumiseen. Laaja vintti majoitti myös,
ja siellä oven suussa Lepe otti vastaan ilmoittautumiset, tarran lisäksi
sai tällä kertaa avaimenperän, paitoja sai ostaa
ja vuosilaatan, ja tottakai arpoja. Lattia oli selvästi tansseja varten tyhjä. Perällä näkyi kahden
hohtavan MZ:n reunustama laulu- ja soittoyhtyeen kalusto. Huoltohallissa toimi Karrin
varaosapalvelu, ladossa
oli tilaa ajaa pyöriä pois
sateesta ja pihaa ja peltoja riitti telttailuun. Ja
kun varsinkin ruokapuoli toimi erinomaisesti, MZ-perheellämme oli
luonnonvoimien keskellä aivan kotoisat oltavat,
sikäli vain paremmat että ruokaa ja juomaa tuli,
tarvitsematta vaivautua
sen valmisteluihin, elävää musiikkia kuuli ja sai
tehdä itse, ja mikä parasta, sai viettää aikaa parhaassa seurassa.
(Sellainenkin arvelu mainittiin, että vaativat olosuhteet, ajamiselle vaatimuksia asettava
säätila sai jäämään tulematta heitä, joilla kenties olisi ollut voimakasta taipumusta kiinnostua
muistakin nesteistä kuin
taivaan antamasta ja kulkemiseen liittyvistä.)
Lauantai-iltana maaginen
tunnusmusiikki valmisteli harrasta
tunnelmaa, ja juntta jakoi huomionosoituksia,
kunniaa ja arvonantoa
ansioituneille ajajille, ja
kansan kartuttaman pöydän vaatimattomat anti-

met symboloivat avokätisesti jaettuina jalojen
päämäärien eteen suoritettuja henkilökohtaisia
satsauksia ja uhrauksia.
Arpojen
yksittäishinnoittelu oli muuttunut
viime kerrasta – olin vähällä kirjoittaa tähän
seuraavaksi sanan 'arvatenkin', mutta tietenkin
hinnanmuutos oli tarkistettu ja varmistettu tietoisesti suunnitelmatalouden lainalaisuuksia
noudattaen, mutta niin
oli vastaavasti, kuten aina, erilaista sekin mitä
onnenumeron kohdalle osuessa sattuma tällä
kertaa käteen tipautti...
Niin oleellisia ajamisen
välttämättömyyksiä kuin
esimerkiksi kypärä, grilli, kirjaston poistoina
löyneet Yhtenäisen Alkuperämaan
Historia,
Vakoojan Elämäkerta..
yms. olivat käytännössä kenen tahansa ulottuvilla...
Harvoin mikään ihmisolennon
hyviäkin
tarkoitusperiä kunnoittava suoritus hipoo täydellisen onnistumisen
todeksi tulemista, niinpä juntan jo kerätessä ilmoittautumislomakkeita
arkistoitaviksi, huomasin – liian myöhään – että tätä MZ-tapaamisajoa
juhlisti myös nelitahti-RT-piikillä saapunut
osallistuja, joka jäi vaille
ansaittua esiin tuomista.
(Aikaisemmin täällä on
nähty vain pari, kolme
kertaa vastaava RT.)
Mutta kun tämän tapaamisajon perinne on
jo näinkin pitkä, on huomattu, että kun jää toivo-

Pisin matka Suomesta, 700 km, Mauri Määttä, Oulu,
MZ ETZ301 Kanuni.

Skorpion-fraktion palkinnon sai Artsi Hirvonen &
Skorpion Cup Replica, jonka hän oli jalomielisesti pelastanut läntisen rapakon takana asuvien barbaarien
käsistä, jonne se oli jotenkin harhautunut
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Pisin matka 125-kuutioisella: 300 km, Juhani VähäMattila Äänekoskelta.

Rakentelija: Petri Patja oli suunnitellut ja rakentanut
sähkötoimisen MZ:n

Trubaduurina toimi nuorempi Grönkvist.
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Palkitsematta jäi MZ RT 125 4-tahti.
misen varaa, syntyy aina
valmiuksia, jotta seuraavalla kerralla on voitu jotain parantaa. Juntta ja
MZ-veljeskunta ei polje paikallaan, vaan polkaisu myös käynnistää,
tämän me opimme jo
MZ:llä ajamisen aakkosissa (näitä moottoreitahan ei tarvitse turhaan
poljeksia): niinpä, näilläpä, päästään Eteen Päin;
ja edetään myös; joten
tämä tapaamisen perinne noudattaa omaa sisäistä
kehittymistään.
Tämähän on nähtävissä havainnollisesti myös
paikalla ihailtavissa sitkeissä ja mukautuvissa
ajokeissa.
Vuosi vuodelta sa-

mat henkilöt tulevat joko samoilla uskollisilla ajoneuvoillaan, jotka
kantavat ja heijastavat ilmiasuissaan, tai sitten
myös taiten piiloon jäävissä hienouksissaan, ainutlaatuista niin omaa
kuin käyttäjiensä historiaa ja taipumuksia... tuolla on kotelossa kolhu, jota ei viimeksi ollut, mutta
vielä sopii ilmanpuhdistin paikalleen, tuossa on
polttoainesäiliö koristeltu perhosilla, tuossa
on sylinterin sisällä aukkojen reunoja käsitelty,
tuolla on uusittu istuimen päällinen... tai sitten
on laitettu liikkelle kokonaan ennen näkemätön,
nyt tielle ja keskuuteem-

Pertti Kaipiainen ajoi Pieksämäeltä 385 km MZ Red
Star –vaunuyhdistelmällä.

me pelastettu sirkuttaja,
tuo on tehnyt Zschopaun
perinteitä täydentävän ja
uudistavan, omien vaatimuksiensa, tarpeidensa
ja mieltymyksiensä mukaisen tulkintansa Tarkoituksenmukaisesta
Ajoneuvosta, tuo on palauttanut kovia kokeneen
tuhoutumisuhanalaisen pyörän toimintakuntoon, tuo on entistänyt
sellaisen kokonaan alkuperäisasuun... ja tuopa on vaihtanut viimeksi
nähdyn toisen merkkisen joskin jo omalla tavallaan toimivalta kulkimelta
vaikuttaneen,
jonkinlaiseen liikkumisen tarkoitukseen valmistetun laitteensa ai-

toon zschopaulaiseen,
joka mahdollistaa että
kokee mitä todellinen keveä vaivaton ja herkkyyttään vaalimaan opettava
liikkumisen Laatu on.....
Joka kerta on nähtävissä kulkuvälineissä jotain toisenlaista ja ennalta arvaamatonta – ja
tämä vasta johdantoa sille mitä onkaan tapahtunut vuoden kuluessa
heille itslleen, jotka näillä tulivat... Tätä kaikkea
tarkistellaan ensi kesänä
Keski-Suomessa, odotetusti taas viikkoa ennen
juhannusta,
ilmeisesti
Keuruun Nyyssäniemessä. Seuratkaa vaikka netissä: https://mz-finland.
com/

Pisin matka naiset: 316 km, Vappu Laitaharju MZ
ETZ250 (kuvassa selin DDR-paidassa).
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Captain Finland ja moottoripyörällä Euroopan ympäri – ajamisen taito

1. LUKU (jatkuu seuraavissa numeroissa)

Oli pelko ja sitten
oli edessä lähtö
TEKSTI | Timo Lehtonen

”Ajoin Bemaria Keljonkankaalle talvisäilytykseen. Moottoritie oli kuiva ja tuntui
turvalliselta. Muutama kilometri ennen tallia sää kuitenkin muuttui äkisti – alkoi
sataa lunta ja tienpinta jäätyi. Takarengas irtosi hetkeksi luisuun ja hiljensin
vauhtia. Toinen luisu käänsi moottoripyörän 180 astetta ja menin perä edellä
syvään ojaan. Makasin selälläni ja ajattelin lopettavani tämän harrastuksen tähän.
Kolmas kerta toden sanoo - tämä ei siis ollut ensimmäinen kerta.”

O

linko
todellakin
lähdössä ajamaan
yksin moottoripyörällä
Euroopan ympäri? Mieli vaihtuu monta kertaa
päivässä. Välillä innostunut matkasta kovasti, välillä tunnen epätoivoista tuskaa. Hiihdän
maaliskuussa Lievestuoreen kuivattua Lipeälampea ympäri. Tänä talvena lunta on ollut paljon
ja hiihtämään pääsee jo
marraskuussa. Latureitillä ei ole paljon mäkiä, silti rinnassa tuntuu ahdistusta. Minulla
20

on sydämen sähköjärjestelmässä häiriö – vasen kammio ei lähde heti
hiihtolenkin alussa käyntiin vaan viipyilee. Jokaisen urheilusuorituksen
aikana koen pienimuotoisen ”sydänkohtauksen”. Toinen kammio
yrittää käydä ylikierroksilla ja hoitaa molempien työt. Eihän siitä tahdo
mitään tulla, on pysähdyttävä usein odottamaan, että laiskuri pääsisi mukaan rytmiin. Olen
kuullut lääkäreiden kutsuvan tätä vaivaa sydä-

men haarakatkokseksi.
Lumi on keltaista
koska valotkin ovat. Outo tunne hiihtää keltaisella ladulla ja pimeässä
keskellä hiljaista iltametsää. Ajatukseni eivät vielä ehdi ulottua Unkaria
kauemmaksi. Millaista
siellä on? Ketä tapaisin ja
miten asuisin? Mikä reitti olisi paras? Yksin en
lähde ajamaan Via Balticaa pitkin, eikä vaimo
varmaan päästäisikään.
Puolassa liikenne on lähes kaoottinen – tiet
ovat kaksikaistaisia, mut-

ta käytännössä kaistojen
keskellä on kolmas kaista. Tätä ajaa aina ohittava auto suuntaan tai toiseen. Jos Via Balticalla
sattuu jotain, niin ainakaan Kasko ei ole siellä voimassa. Varastetusta
pyörästä ei saisi mitään
korvausta. Taidan silti olla pelkuri, mutta en
tunnusta; parempi mennä lautalla Saksaan ja satamasta suorinta tietä
Unkariin.
Mutta sulaako lumi
ennen lähtöäni? Huhtikuun lopulla meidän
kotikatu voi olla vielä jäässä, tai sitten tulee takatalvi. Miten saan
silloin moottoripyörän
Helsinkiin? Ehkä Sepi
lähtee viemään Hiacella.
Autolautalla on aikaa le-

vätä ja kerätä itsensä kokoon. Ja Saksassa päästän itseni irti ja ajan.
Syksyllä ostin käytetyn
Bemarin. Se on Mitsiin
verrattuna järkäle, oikea
juna. Jo 70000 kilometriä mittarissa, mutta kyllä se kestää. En enää voi
peräytyä ja unohtaa koko
matkaani. Olen puhunut
siitä koko kevään kaikille jotka tunnen. On pakko lähteä. Blogissani olen
hehkuttanut suunnitelmaani, sadat ovat sitä jo
lukeneet.
– Let the world change
you and you can change
the world!
Olen katsonut moneen
kertaan
Moottoripyöräpäiväkirja-elokuvan
ja lukenut kirjan. Myös
Easy Rider elokuva on
syöpynyt alitajuntaan.
Tämä on minun matkani ja tällaista ei voi tehdä
kuin kerran elämässään.
On heittäydyttävä seikkailuun.
Ladulla ei ole ketään.
Kukaan ei hiihdä takanani eikä kilvoittele edessä-

ni. Kotimatkalla autossa
kuuntelen Rick Wakemania: Journey to the centre
of the earth. Huima matka tuokin!
Koko kevät menee
valmistellessa. Valmennan kahta tiimiä Tiimiakatemialla, Madetta ja
Manifanttia. Treenejä on
kaksi kertaa viikossa ja
ne kestävät neljä tuntia.
Istun siis 16 tuntia viikossa dialogiympyrässä
ja yritän pitää ajatukseni
kasassa. Kirjoitan muistikirjaani englanniksi, että oppisin kieltä paremmin. Kielitestissä taitoni
arvioitiin B2 tasoiseksi. Testin teki tuttu mies,
joka oli asiakas lähikaupassani. Hänellä oli erittäin positiivinen asenne,
ja se vaikutti arviointiin.
Välillä uskoin ja toivoin
oppivani englantia paremmin. Ulkolaisten vieraiden kanssa totuus tulee kuitenkin esiin: etsin
sanoja, lauseeni loppuvat
kesken ja nolottaa.
Ammattikorkean hallinnon kanssa teen töitä lujasti. Matkaan läh-

teminen ei ole itsestään
selvyys. Opettajavaihtoon kannustetaan, sillä ulkomailla työskentely katsotaan tärkeäksi ja
kansainvälisyys on yksi
mittari, jolla arvioidaan
oppilaitoksen
toimintaan. Opettajat eivät kuitenkaan ole kovinkaan
innostuneita lähtemään
matkaan. Minä olen innokas. Vaihtoni olisi pitkä ja työskentelisin kahdessa eri oppilaitoksessa
matkani aikana – Debrecenin ja Mondragonin
yliopistojen Tiimiakatemioissa. Mutta aioin
lähteä matkaan moottoripyörällä. Kaikki muut
opettajat ovat aikaisemmin käyttäneet lentokonetta.
Lähtöluvan saaminen
kestää kauan. Teen suunnitelmia ja Erasmus-tukihakemuksia. Poikkeuksellisen kulkuvälineen
käyttäminen
aiheuttaa hallinnolle harmaita hiuksia. Miten ajopäivät, ovatko ne työaikaa
vai vapaa-aikaa? Mistä
päivistä maksetaan päi-

värahaa, tuleeko kulkuneuvon käytöstä kilometrikorvausta?
Teen
exel-taulukoita, päiväohjelmia, lasken viime
vuoden ylityötunteja ja
laadin Travel-matkustusohjelmaan matkasuunnitelmia. Maaliskuun lopulla saan vihdoin luvan
lähteä. Lupa hämmentää
ja arveluttaa. Onko siis
lähdettävä? Enää ei ole
mitään oikeaa syytä olla
lähtemättä!
Bemarini oli Keljonkankaalla Keski-Suomen
Konepyöräseuran vuokraamassa isossa tallissa. Ajoin sen sinne viime
vuoden lokakuussa, kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Synkkä päivä.
Yritin sinä aamulla käynnistää vaimoni Kawasakia, joka oli seissyt ulkona käyttämättömänä
koko syksyn. Se ei lähtenyt millään käyntiin.
Akku meni tyhjäksi ja
kytkin kaapeleilla auton
akun avuksi.
– Lukuisten starttausyritysten
jälkeen
bensaa on kertynyt kaa21

suttimiin ja ilmanputsariin ja jostain iskee pieni kipinä, joka sytyttää
moottoripyörän
ilmiliekkeihin. Yritän sammuttaa tulipaloa vedellä,
mutta liekit vain kasvavat. Työnnän pyörän pois
autokatoksesta ettei koko
talo syty palamaan. Kawasaki kaatuu pihalle ja
bensaa valuu tielle. Huudan poikaani avuksi, vaimoni on vieraiden kanssa kävelyttämässä koiraa.
Saamme palon vihdoin
sammutetuksi ja nostamme moottoripyörän
keskiseisontatuelle. Se on
kärsineen näköinen.
Kawasakin
sijaan
ajoin Bemarini Keljonkankaalle talvisäilytykseen. Moottoritie oli kuiva ja tuntui turvalliselta.
Muutama kilometri ennen tallia sää kuitenkin
muuttui äkisti – alkoi sataa lunta ja tienpinta jäätyi. Takarengas irtosi hetkeksi luisuun ja hiljensin
vauhtia. Toinen luisu

käänsi moottoripyörän
180 astetta ja menin perä
edellä syvään ojaan. Makasin selälläni ja ajattelin
lopettavani tämän harrastuksen tähän. Kolmas
kerta toden sanoo. Tämä
ei siis ollut ensimmäinen
kerta.
16-vuotiaana makasin pyöräni vieressä Tourulassa. Musta jää oli
suistanut minut nurin ja
hätääntynyt rouvashenkilö riensi paikalle:
– Kaaduitko?
– Kyllä siltä näyttää.
20-vuotiaana löysin
itseni nurin menneen
pyörän vierestä nelostieltä. Takarengas räjähti satasen vauhdissa ja laittoi
Mitsini kyljelleen pientareelle. Silloinkin lopetin
tämän harrastuksen ja
työnsin pyörän metsään
ja soitin isäni hakemaan.
Saman asian edessä olin
jälleen, nyt jo 53-vuotiaana. Kukaan ei pysähtynyt auttamaan tai kysymään vointiani. Sain

vaivoin Bemarin nostettu pystyyn ja jatkoin äärettömän varovasti matkaani pyörätietä pitkin
tallille.
Huhtikuussa oli aika vaihtaa elämän sävyä.
Kevät oli jo pitkällä ja valon lisääntyminen antoi
energiaa ja iloa. Ennen
lähtöä olisi vielä edessä
moottoripyörän huolto,
navigaattorin ja käsisuojien asentaminen sekä
armoton pakkaaminen.
Lopetin
negatiivisen
ajattelun ja pelkäämisen, jotka olivat sävyttäneet vaellustani pitkän
talven aikana. Arja antoi minulle erityisen vapauden ajatella ja toimia
täysin omalla tavallani.
Yli 25 avioliittovuoden
salaisuus on ollut se, että olemme suoneet toisillemme oikeuden olla ja
elää itsenä. Minäkin olen
saanut olla Timo Lehtonen, sellaisena kuin olen.
Ei se tarkoita, että toista ei tarvitsisi huomioi-

da tai kuunnella. Arjan
johtama vapautusliike
poisti tänä keväänä velvoitteet ryhtyä puutarhatöihin, taloremonttiin tai
huolehtia poikien hyvinvoinnista. Ei tarvinnut
miettiä yhteistä tekemistä tai matkoja sukulaisiin. Ei tarvinnut miettiä
perheen raha-asioita tai
suunnitella hankintoja.
Sain keskittyä vain matkalle lähtöön. Matkasta
tulisi hyvä, koska vapautusliike päästi minut pikku hiljaa irti vastuusta
ja huolista, otti ne omille hartioilleen kokonaan.
Että kunnioitan ja arvostan pohjalaisia naisia!
Kannustusta tuli niin
omalta perheeltä kuin
työkavereiltakin ja tutuilta. Olisin viikkokaupalla irti näistä vanhoista ympyröistä kokemassa
jotain uutta ja merkityksellistä. Kysymys oli ennen kaikkea ajasta, jota
ei yleensä ole. Ei ainakaan näin paljon.

MyyDÄÄN
Museoajoneuvoksi
rekisteröity

BMW R65
1982

Täysin ajokunnossa.

Raila Rinne
040 525 4569

railarinne@gmail.com
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Kokoontumisajoja

MZ

Seuraavat

TAPAAMISAjOT

MyRSKyLyHTyAjOT
29.9.–2.10.2017
Sysmässä!

36. ITÄPyöRÄRALLI
5–7.5.2017 Vaala
Säräisniemi Suviranta

Osallistumismaksu: 40 € (sis: 2 aamiaista,
2 ruokaa, saunan ja sisämajoituksen)
Baari on ja lähimpään kauppaan 19 km.
Yhteyshenkilö: Sergei 050 304 8498
Järjestäjä: SVKNMO

Keuruulla 16.–18.6.2017

MAALISAjO
24–26.3 2017
Paltamo Vaarankylätalo

Yhteyshenkilö: Lepe Haapalainen p. 050 304 8498
Järjestäjä: Rätkäkundit MC

25. MOTORISTIEN SyySSÄPINÄT
22–24.9.2017 Ristijärvi
Ristijärven pirtillä

Osallistumismaksu: 50 € (sis: 2 aamiaista, 2 ruokaa,
saunan ja sisämajoituksen sekä elävää musaa)
Yhteyshenkilö: Lepe Haapalainen p. 050 304 8498
Järjestäjä: Rätkäkundit MC

MyyDÄÄN
MZ ETZ125
vm 1990
rek. -91
aj. 20909 km

Veijonen, Laukaa
050 322 3100
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MyRSKyLyHTyAjOT
SySMÄSSÄ 1.–2.10.2016

T

ästä on tullut jo perinne, ja teemalla
voisi ponnistaa varmasti kokoontumisajojen taivaaseen! Olemme tehneet
tätä pienesti, pieteetillä ja
hyvällä tunteella. Joskus
tulee mieleen, että voiko tämä olla vain mitsikuskien oma kohtaaminen. Tänä vuonna uusia
osanottajia ei tullut paljon; ilolla voin todeta, että Simo Nieminen saapui
paikalle “väärän merkkisellä” moottoripyörällä. Eihän se meitä haittaa,
asenne ratkaisee. Simon
kanssa kävimme varsin
henkevän saunakeskustelun, moottoripyöristä tietenkin. Kyllä lämmitti ja
sielu lepäsi noissa lauseissamme.
Haluaisin omistaa tämän syksyisen tapaamisajon edesmenneille motoristiystävillemme. Kun
kesä on ohi ja luonto as-
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TEKSTI Timo Lehtonen
tuu levolle voimme öjylamppujen miedossa loisteessa muistella heitä.
Suru-uutisia tuli tänäkin
vuonna. Ne ovat raskaita,
mutta antavat elämälle arvoa ja ajatuksillemme syvyyttä. Tiedän, että kaikki
haluamme esittää syvimmät osanottomme heidän
rakkaillensa.
Siis matkaan!
Vihdoinkin
liikkeellä
kahdella 2t-mitsillä. Arja on mieltynyt MZ Kanuniin, ja minulla moottoriremontin jälkeen vain
1000 kilometriä ajettu
ETZ 251. Oli ilo ajella reittiä Vaajakoski-Rutalahti-Tammijärvi-LuhankaSysmä samoilla tahdeilla
ilman kiirettä. Kanuni on
selvästi virkeämpi kulkija, ja syy siihen alkoi selvitä, kun kuuntelin päivemmällä Linnan Erkin
tarinoita.
Viime vuonna oli
helppo uudistua. Lehtosen Tommi puhui ympäri ja aloimme järjestää
näitä Sysmän leirintäalueella. Tämä on ollut hyvä
päätös. Mökit ovat sopivan kokoisia, lämpimiä ja

todella edullisia. Emäntä
kokkaa valmiiksi lounaskeitot ja aamupalat. Välipalaakin löytyy. Lisäksi
tietysti pääsemme saunomaan ja viettämään iltaa
isossa
grillikatoksessa.
Toimii!
Tämän vuoden uutuus oli iltapäiväajelu Päijätsaloon ja kiipeäminen
vuorelle, jossa sijaitsee
1800-luvun loppupuolella valmistunut upea näkötorni. Ei ihan helpoin
vaellus, sillä viimeiset sadat metrit kuljettiin jyrkkää polkua. Maisemat
kuitenkin palkitsivat jokaisen. Ensi vuonna menemme rannalle keittämään nokipannukahvit
ja halukkaat saavat kiivetä vuorelle ja näkötorniin.
Ne lyhdyt syttyvät muuten melko tarkkaan iltakuudelta
Emme koskaan tahdo uskoa sitä, että osanottajat ovat niin sitoutuneet
tapahtuman agendaan.
Lyhdyt todellakin sytytetään ilta kuudelta, ja juhlapuhekin olisi syytä pitää. Onneksi maankuulu
Simo Nieminen oli saa-

Itäpyöräralli
Virossa
punut mukaan vanhalla Vincent Cometilla ja
oli juttutuulella. Jotenkin pyhä hetki tuo lyhtyjen sytyttäminen on. Siinä kokoonnutaan yhteen
pieneksi ringiksi, tankataan lyhdyt ja laitetaan ne
tulille. Puheensorina on
hiljainen ja tunnelma kotoinen. Elävä tuli on hienoa asia tummenevassa
syysillassa. Siitä tulee niin
valoa kuin vähän lämpöäkin. Näimme todella upean kattauksen lyhtyjä, oli
siellä varsin modernejakin versioita!
Tänä vuonna oli myös
uutuutena se, että miehille ja naisille oli varattu oikein omat saunat. Siksi
nuotiopaikalla oltiin lähes
yhtä aikaa, eikä kenenkään tarvinnut odottaa
saunavuoron alkua. No
mikäpä siinä, juttua riitti mutta ajoissa päästiin
nukkumaan. Aamulla oli
kiire varaamaan mökit ja
sapuskat myös ensi vuodeksi. Miia oli tästä varsin
iloinen.
Joten – ensi vuonna
jälleen, kuten Luoja suo.
Kotimatka aurinkoisessa
syyssäässä oli täydellinen
nautinto. Kotona olimme
onnellisia muistoinemme.
Seuraavat
Myrskylyhtyajot 29.9.-2.10.2017
Sysmässä!
SEURAAVA
MZ-TAPAAMISAJOT KEURUULLA 16.18.6.2017.

Perinteinen 35. Itäpyöräralli pidettiin toista kertaa Virossa
noin 70 km Narvan suuntaan
Tallinnasta.

R

allipaikka
sijaitsi Lahemaan kansallispuistossa komean
mäntykankaan keskellä. Paikalle oli saapunut
noin 50 itäpyöräilijää,
useimmat Suomesta.
Osa
suomalaisista
kiersi Suomenlahden ja
tulivat Narvan kautta Viroon. Itse Arjan kanssa
seilattiin Silja Europalla
Tallinnaan ja takaisin.
Rallin
järjestelystä
vastasivat tutut itäpyöräilijät Virolaiset Raide,
Gena sekä kumppanit,
Seppo ”Lepe” Haapalaista unohtamatta.
Järjestelyt olivat onnistuneet, joten Virossa
varmaan vielä nähdään
porukat samoissa merkeissä. Naapurissamme
on pikkuhiljaa elpymässä itäpyöräperinne, jota siellä on hiukan aikaisemmin ylenkatsottu.
Perinteiseen kiertoajeluun pääsi osallistumaan vanhalla ”Turist”merkkisellä linja-autolla.
Linja-autossa oli nostalgista tunnelmaa. Bensa-

kone siinä, ja taitto-ovi,
joka toimi perinteisellä
linkkutangolla, eli käsivoimalla.
Kiertoajelu suuntautui lähimpään Kotka-nimiseen taajamaan, jossa
oli mahdollisuus tankata eväitä ym. tarpeellista.
Matkalla poikkesimme lähistöllä sijaitsevaan, palossa -60 luvulla

tuhoutuneeseen koskivoimalan raunioon, sekä parisatametriseen vesiränniin, joka oli säilyt
paikallaan.
Kotkasta suunnattiin
Pärispean niemimaalle,
jossa sijaitsi Neuvostoaikana tutka-asema, joka mm. havaitsi Mathias Rustin koneen, kun

TEKSTI Kalle
hän lensi 28. toukokuuta
1987 Moskovajoen sillalle Punaisen torin lähettyville pienkoneellaan.
Oppaan kertomuksen mukaan tutka havaitsi pienkoneen. Lentovalvonta sai hälytyksen
ja kaksi ”MIGiä” oli lähtenyt tarkistamaan tilannetta, mutta pienkone oli kadonnut tutkasta
eikä lentäjät havainneet sitä,
niin johtopäätökseksi oli tullut, että kone on
suomalainen,
joilla oli siihen
aikaan tapana
tehdä häirintälentoja Viron ilmatilaan.
Saksalaiselle Stern-aikakauslehdelle vuonna
2012 antamassaan haastattelussa Rust kertoi
ajattelutapansa muuttuneen ja piti 25 vuotta aikaisemmin tekemäänsä
lentoa ”vastuuttomana”.
Tutka-asemasta ei ollut jäljellä kuin kumpu, jonka päällä se oli si25

jainnut. Ympäristössä oli
raunioituvia kasarmirakennuksia sekä muuta
raunioituvaa rakennuskantaa.
Sää suosi kiertoajelua, niin että merenhiekkaranta lähes houkutteli
veteen pulikoimaan.
Ralli jatkui perinteisteisesti palkintojenjaolla
ja illanvietolla.
Sunnuntaina oli jäähyväisten aika. Itse suuntasin Kotkaan tankkaamaan ja sieltä Jumindan
niemimaalle, joka on
hiukan länteen tutkaniemestä.
Jumindan murhenäytelmästä 75 vuotta
Jumindan edustalla yöllä 28 -29.08 1941 hukkui
noin 15 000 ihmistä, lähes kaikki siviilejä, suurin osa naisia ja lapsia,
mukana oli myös haavoittuneita sotilaita.
Saksalaisten lähestyessä Tallinnaa tehtiin
päätös, että kaupungin
siviiliväestö evakoidaan
226:lla siviililaivalla yön
turvin Leningradiin. Lisäksi saattueessa oli noin
50 sotalaivaa, miinaraivaajia ym. Kaikkiaan
evakoita oli noin 40 000.
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Tieto saattueen lähdöstä oli kiirinyt Saksan
ja Suomen sodanjohdolle. Hyökkäys saattuetta vastaan aloitettiin
Jumindan niemimaan
kohdalla, jossa oli vahva miinoitus yli Suomenlahden.
Hyökkäyksen johdosta laivat
ajautuivat pois reitiltään
eivätkä miinanraivaajat pystyneet purkamaan
esteitä.
Hyökkäykseen osallistui saksalaisia ja suomalaisia
sotalaivoja,
sukellusveneitä ja lentokoneita, jotka tekivät hirvittävää tuhoa saattueessa merimiinojen ohella.
62 siviililaivaa sekä
14 sotalaivaa upotettiin.
Tunnetuin pelastuneista on Georg Ots, joka pelastui uimalla upotetusta
laivasta.
”Ots muistelee: ”Uin
kauemmas laivasta ja –
minut kohtasi kauhistuttava näky: kaikkialla oli
hukkuvia ihmisiä, päittemme yläpuolella jylisivät saksalaiset pommikoneet.”
Troolari vei Otsin Leningradiin, josta matka
jatkui Jaroslavlin virolaiseen siirtokuntaan.

Miinakenttä
Suomenlahden miinoittamisen aloitettiin saksalaisten ja suomalaisten toimesta iltayöstä
21.6.-41 jo ennen Saksan
Barbarossa-hyökkäystä
Neuvostoliittoon 22.6.41 aamuyöllä.
Miinat ja muut esteet
olivat toimitettu Tolkkisiin jo hyvissä ajoissa ennen h-hetkeä.
Miinoitusoperaatioon osallistui ainakin
kolme suomalaista sukellusvenettä Vesihiisi
(komentaja: Kauko Kijanen), Iki-Turso (komentaja: Kauko Pekkanen)
ja Vetehinen (komentaja: Kauko Pekkala). Sukellusveneet määrättiin
jo 16.6.-41 osallistumaan
miinoitusoperaatioon ja
illalla 21.6.-41 sukellusvenelaivue sai toteuttamiskäskyn.
Suomenlahden sulkeminen merimiinoilla Jumindan niemen
edustalla katkaisi väylän
Tallinnasta Leningradiin
ja Kronstadtiin. Tolkkisista operoivat miinalaivat ”Ruotsinsalmi” ja
”Riilahti” laskivat heti
29.-30.6. -41 200 miinaa
Jumindan niemen poh-

joispuolelle.
Saksalaiset
alukset
miinoittivat aluetta heinä- elokuussa. Kun Tallinnan
evakuoinnista
tihkui jotain kautta tieto saksalaisille, laskivat Ruotsinsalmi ja Riilahti vielä 16.- 20.8.-41
700 miinan kentän Porvoon edustalla sijaitsevan Kallbodagrundin ja
Jumindan niemen väliin.
Kaikkiaan alueella oli lopuksi yli 2000 miinaa ja
lähes 1000 raivausestettä.
Takaisin aiheeseen
Kiertelimme
PohjoisViroa vielä muutaman
päivän, mm. Rakveren
kylpylään
tutustutiin,
tietenkin piti vielä katsella Tallinnaa vuorokauden verran.
Mitsin mittariin tuli yllättävästi noin 480
km. Ihmettelin tätä, mutta kun siksakkia ajeltiin
pitkin mutkateitä, niin
niistä ne kilometrit syntyivät. Mitsi pelitti, kun
jaksoi ostella bensaa ja
Silja Europalla 4 tunnin kotimatka meni nopeasti, kun tanssiparketin lavalla esiintyi tuleva
tangokuningatar. Mikäs
silloin on ollessa.
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautus osoitteeseen: VEIJO KINNUNEN, SAINSALONTIE 57, 68230 LOHTAJA
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