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PÄÄKIRJOITUS
Keijo Virtanen

T
MZ-Viesti
Vaivatta eteen päin:
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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alvea ei ylitetä useinkaan moottoripyöräillen, mutta moottoripyörän kanssa kuitenkin
aina jollain tavalla. MZtoimintaa hyvin tukeva
Keski-Suomen Konepyöräseuran romupäivä Jyväskylässä Lutakon paviljongissa 9. tammikuuta
2016 onnistui entiseen tapaan: tavattiin taas ja saatiin herätteitä. Vuorovaikutus yhteisellä Asialla
liikkuvien kesken on elähdyttävää, suoraan voimakenttiin kohentavasti vaikuttavaa. Mutta minä
tulin jakaneeksi pöydän
viereen pysähtyjille nekin Suomen MZ-Ajajat -tarrat joiden taakse
olin kirjoittanut muutamat yhteystiedot. Se herätti kirjoittamaan lehden aloitussanoja; jospa
ilmoitan MZ-viestissä, että näin kävi.
Mutta talvi pitää ylittää. Katsokaa moottoripyörää, ihmisen luotettavinta seuralaista, jätettynä
syksyllä odottamaan auringon ja ajokauden tuloa.
Kun avaat tallin oven, siellä se tuijottaa kuin avautuvan valoraon havahduttamana, lampunsilmä
pilkahtaa toivorikkaasti:
joko tuo tulee ja vie taas
mutkateille, metsiin, kylille, kukkuloille, rannoille, pihoille... Ja ajattele,
ketjun tunnusteleva säätö, jokainen lenkin saama

aika. EMZetojen kanssahan tällaisissa toimissa
verrattuna joihinkin toisiin ja toisenmaalaisiin
vastaavanikäisiin ajoneuvoihin on luonnollisesti
paljon sellaista mikä on jo
tehtaalla valmiiksi säädetty, joten ajaja voi keskittyä enemmän kulkimensa
varsinaisiin käyttötarkoituksiin.

Keijo kertoo
voitelu, kaasuttimen suuttimen puhdistus, ilmanpuhdistimen kopistus tai
vaihto, saa viimeistään kesällä kiitokseksi voimakkaan hörähtelyn ja ripeän kirmaisun haluttuun
suuntaan.
Mutta voi sitä, joka on
työntänyt tämän varman
kaverinsa vetoiseen vuotokattoiseen vajarömisköön takapihan perällä,
lamppu kääntyneenä toljottamaan jurosti pimeintä nurkkaa – tuollaisena
muljauttaa sisään työntyvää nurjasti alas vinksahtanut sammunut sähkösilmä, kohtaa saman
kurjuuden, kun toisiaan
välttelevät sumeat katseet
kohtaavat: onko surkeampaa näkyä surkimuksesta? Virtalähteessä johdot
tosin kiinni kytkettyinä
mutta lataamattomana
sen navat ja johtojen liittimet toivottomasti hapettuneet, lamautuneina,
kun viimeinen värähdys
vetäytyi johdotuksen kylmenneestä suonistosta jo
ensimmäisten lumihiutaleiden viimassa.
Mutta onnekas se sirkuttaja, jota käydään kurkistelemassa tämän tästä,
mitä haudottavaa onkaan
löydettävissä; ovatko akun
kennot pysyneet täyttörajaan jätetyn nestepinnan
alla, reipas pyörien pyöräytys estämään renkai-

den kohmettumista jotta
liikkumattoman painon
jakautuma pysyy tasoittuneena, virkeänäppisin
saattaa tarkistaa ilmanpaineita, tuolla tarjotaan
painallus käynnistyspolkimesta, tunnustellaan
kytkinvaijerin
irrottavaa vetoa, samalla selviää
niin säikeiden kuin kahvankin voitelun tarve, ja
varmistuu sylinteriin ja
kammen tilaan valutetun
säilytysvoitelun kosketus suojaamaan tasaisesti
ympäröiden laakeripinnat
kantamaan auliina tulevat
kuormitukset. Näin huolehtivat voivat palata taas
toisenkin kerran hyvillä
mielin, ehkä ensi kerralla
puhdistus- ja kiillotustahnojen kanssa, vaikkapa
palauttamaan pesun jäljiltä himmeiksi jääneille alumiinivanteille sileä
kiilto, varsinkin jos olet
varustautunut Autosoltuubilla, jota voit ennen
vanteiden käsittelyä hiukan hieraista pakoputkikäyrän tummaan kaarteeseen, ja kohta kaikki
muistot
tapahtumista,
joihin tämä moottori on
suorituksillaan vienyt sinut osalliseksi, saavat hehkuvan sinisen hohteen.
Mihin tämä sinisyyden kirkastaminen liittyy?
Onko talvella mitään hienompaa asiaa kuin kuunnella taipuisaa vaivatta
etenevää kitaran sointia,

samalla kun katselee rajoituksettoman mielikuvituksen avaamia näkyjä sinisestä, oikeastaan kaiken
sinisen alkuperän takaavasta, lämpimästi kaikkialle loistavasta taivaasta,
kaarteeseen kallistumista
odottavasta tiestä, silmien
alla mittaristo, joka näyttää kaikilla instrumenteilla ja merkinannoillaan
moottoripyörän iloisinta
toiminta-aluetta? On, sillä on vältettävä päämäärätön päristely, sillä sellaista
tuhlausta eivät anna anteeksi ne hetket jolloin pitäisikin mennä, mutta ei
enää olekaan millä ajaa,
eivätkä vastaavasti ne tulevat sukupolvet, jotka
vääjäämättä jäävät ilman
eMZejä, joista voisivat
edes haaveilla, puhumattakaan että kykenisivät
antaa haaveille tällaisia sisältöjä, joiden avulla voidaan ylittää niin ikilumen
pysäyttämät ikuisuudet
kuin niihin nikahtuneen
ajan kulumattomuuden
mittaamisen yrityksessä seisahtaneiden ja vaienneiden kellojen toivottomuuden edessä kaiken
liikkeen lamauttavat, tyhjentymättömän alakuloisuuden täyttämät – tai

paremminkin
kaikesta
merkityksellisyydestä
tyhjentyneet – talven näköalattomat aavikot, joille
ilman johtotähteä joudutaan, joten tuohon tämän
kappaleen aloittamaan
asiaan on lisättävä: tavoitteellisuus. Syksyn turruttavassa pimeydessä se voi
rajoittua aluksi pienimpään välttämättömyyteen,
toimintakunnon ja -valmiuden ylläpitämiseen,
jotta kun olosuhteet sallivat, päästään ainakin,
kuten aina, varmasti ja
vaivatta lähtemään liikkeelle. Tarvitaan laitteen
ja laitteiden kaikkien osien kuntoisuuden tarkastuksia; mikään kunnollinen huoltaminenhan ei
ole tarkoituksetonta puuhastelua, vaan toimivuuden ylläpitoa liikkuvuuden takaamiseksi – pyörä
vie eteen päin, vaikka yksi katkennut pinna olisikin jätetty korvaamatta
uudella, mutta pitemmän
päälle näin ajaen varmasti pinnoja alkaa katkeilla
lisää, ja näin jatkaen varmasti ei enää kohta ajeta ja jatketa mihinkään.
Joten, pitkällä ajamattomalla kaudella on perusteellisten kunnostuksien

Kitisten pysähtyneen
pakkasen ja vonkuvien
pyrypilvien ulvonnan takaa kesä kuultaa, aluksi vain mielessä häiveenä
ja kuvana, mutta melkein
huomaamatta valon alue
laajentuu, ja alkuun päästyään valo voittaa – ja
nähdään kuinka sinistä oikea sininen on. Kaksitahti-MZ:n pakokäyrän
lievä, mutta kumminkin
selvä, sinistyminen ei aiheuta huolta, vaan päin
vastoin, se kertoo siitä että sytytys ei ainakaan ole
liian aikaisella, vaan paremminkin, se viittaa lievästi myöhäisen puolelle,
jolloin sitä huolettomammin voi kaasuttimen luistia kiertää auki. Etupyörä
kääntyy kohti tavoitetta,
se kallistuu tien varren
kyltin kohdalta MZ-tapaamisajon suuntaan.
Ensi kesänä MZ-ajon
ajankohta on normaali,
viikkoa ennen juhannusta, 17.-19.6.2016, Loviisan
vierellä, Tomas Grönqvist
järjestää, joten musisointejakin varmasti taas mukana.
Tähän Tumpilta tilanne 11.2.2016: "Moikka joo
hiljaista on... Minäpä enti-

söin Superelastik-vaunua
talvi-iltaisin, ja liitän sen
mustaan Mitsiin, osat lasikuulapuhallettu ja hiottu,
nyt osia maalaamossa. Ja
tilasin vielä Saksasta ison
läjän uusia osia siihen, kuten sisustus- ym. Tässä
odotan innolla että vaunu
valmistuisi ajoissa ajokauden alkuun, mutta enköhän kerkeä saada projektin valmiiksi ajoissa.
Navetan osoite, jossa vietämme MZ-Tapaamisajon, on Porvoontie
155, 07700 Koskenkylän
saha. Kyselyt/ilmottautumiset: lomanstomas@
gmail.com.
Olemme Tinan kanssa
mietitty ruokailua ja aamiaiset ym. Oli ajatus että 20 euroa sisäänpääsy, ja
aamiainen ehkä 5 euroa
ja lämmin ruoka 10 euroa. Siihen 20 kymppiin
sisältyy juhlapaikka, telttailualue, mp-parkki sisälla tai ulkona ja sauna
ja ehkä bändi (luultavasti). En tiedä onko tämä
sekavaa? Yöpyä voi navetassa, jos oma makualusta ja makupussi., navetassa kaksi sisävessaa (meillä
on ollut juhlia missä noin
70 ihmistä). Ulkona löytyy grillialue, ja katettu
50 hengen terassi. Kiertoajelu ajattelin Pernajan kirkonkylälle Mikael Agricolan patsaalle ja
sieltä Loviisaan suola-aitoille, siellä on myös hieno merenkulkumuseo.
Koskenkylässä on myös
hieno uimaranta ja pizzeria ja ABC. 5 kilometrin päästä Malmgårdissa on ekokauppa, mistä
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saa sitä hyvää Malmgårdin Dinkel laager olutta.
Että kyllä luulisi että saadaan jonkunmoinen paketti kasaan....
On myös ollut puhetta että MZ-ajajia saa tulla
mukaan auttamaan järjestelyihin, koska "tulen tarvitsemaan apua saadakseni kaiken valmiiksi ja
kuntoon. terv. Tumppi."
Myrskylyhtyajo Sysmään oli viime syksynä
niin onnistunut, että ensi syksynä sinne ajetaan
taas, 1.-2.10.2016.
Tuohon asti naputtelin tammikuun loppuun
mennessä - ja paukkupakkaskauden vaikutus
on ilmeinen. Valitan sitä.
Mutta ehdin vähän korjata itse mitä tuossa höpisin. Päristelyssä pyörä karkasi käsistä. Jos
muutama MZ-ajaja käyttää ajokauden aikana 1020000 km:n ajoihinsa
5-10 litraa hyvin palavaa
2-tahtiöljyä, sillä ei ole
yhtään enempää vaikutusta yhtään mihinkään
kuin tällä tekstilläkään.
Mutta joka tapauksessa kaksitahtisen ylläpito
säilyttää mukana muistutusta tästä hukatusta
mahdollisuudesta: nykyja tulevaisuuden elektroniikalla, ja materiaalien, aineksien seoksien
ja menetelmien tuntemuksen ja kehittämisen
avulla tällainen moottori, joka ei tuhlaa kipinättömiin, polttamattomiin
kierroksiin, olisi ollut kykenevissä käsissä kehitettävissä voimalaitteeksi
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koko horisontin rajoittaman alueen kokemiseen,
ja varsinkin sen taakse
yltäväksi kulkuvälineeksi, josta aina nauttisimme olosuhteisiin nähden
parhaana, ylivertaisena
liikkumisen välineenä.
Ja sellaisen kehittämistä
ja kehittäjiä voitaisiin aina kiittää hyvinvoinnin
edistämisestä.
Onneksemme kenenkään MZ-ajajan ei tarvitse
ylläpitää elävää legendaa
yksin. Mukana hyvällä
mielellä myötävaikuttavia
on löydettävissä tässäkin
maassa, esim. internetin
avulla - siirtämällä selain
vaikka osoitteeseen http://
mz-finland.com/
MZ-ajajilla on onni lukea itsensä kuulumaan kuin samaan heimoon, joka jakaa tämän
näiden sivujen ylläpitäjän, kautta vuosikymmenien MZ-ajokulttuuriin
perehtyneen Timo Lehtosen (perheineen) vähin
äänin numeroa pitämättä
aikaansaamaa avaraa valoisaa moottoripyöräilyn
ilmapiiriä.
Yhtä lailla, lisäksi varaosahankintaa ylläpitävä,
pitkän linjan toimija löytyy täältä: http://emzetti.kapsi.fi/cgi-bin/yabb2/
YaBB.cgi
Ja tällä palstalla on
Karri Tuovinen, hänkin
tuohon yllä mainittuun
vaikuttavien henkilöiden
joukkoon lukeutuva, on
aloittanut keskustelun, eikö olisi aika valmistautua
matkaan MZ:ien alkupe-

Jäsenmaksusta!
Hyvät MZ -ajurit. Jäsenmaksu on lähes ainoa tulonlähteemme.
Vastineeksi siitä postiinne on kolahtanut vähintään kaksi MZ -Viestiä vuosittain, joskus jopa neljäkin lehteä.
Yleinen hintataso on noussut, mutta olemme pitäneet jäsenmaksun samana jo useamman vuoden.
rämaahan Emmen-Rausch
2016-tapahtumaan:
Mitzi-ralli Saksan Kelbrassa on kelpo miitti 2.4.9.2016
Olisikohan aika tehdä suomalainen täsmäisku sinne? Matkaa Saksan
puolella kaiketi n. 300350 km eli ei km-ähkyä...
Pieni alue ja Lippu liehumaan - kuis olis? Jokainen hoitautuisi sinne itsenäisesti eli ei mitään
yhteisparaatia mutta perillä keräännyttäis? www.
emmenrausch.com -visioikaa ja tehdään!!
Tutkikaapa itse tarkemmin,
http://www.
finnlines.com/laivamatkat/reitit_hinnat/helsinki_travemuende/henkiloe... Ryhmäalennuksista
ei voi puhua ilman ryhmäkokoa mut Smoton jäsenyys taisi hieman halventaa..
Tuohon nimimerkki
"Motoristi" kommentoi:
"löysin 160,-/sivu + hyttipaikka halvimmillaan.
Tuonne olisi kyllä mukava lähteä ja mieluummin
jonkunlaisella porukalla.. Tässä vaiheessa ainakin minulla on jo tehtävä
päätös lähtemisestä että
saisi vapaata järjestettyä.
Onko muita lähtijöitä?"
Ks. http://emzetti.kapsi.fi/

cgi-bin/yabb2/YaBB.cgi?
num=1454397284/2#2
Laitetaan kehitteille.
Ohessa karttakuvaa,
josta selvinnee sijainteja ja etäisyyksiä. Chemnitzistä hiukan kaakkoon,
juuri kartan ulkopuolelle on jäänyt moottoripyörämaailmankaikkeuden
(entinen) keskus.

Juntta on tullut johtopäätökseen, että turvataksemme lehden ilmestymisen
korotamme jäsenmaksun 15 €uroon.
Tilihän on: Suomen MZ –ajajat, Lohtajan Osuuspankki FI03 5237 0020 0103 30
Vuoden ensimmäinen lehti postitetaan jokaiselle jäsenelle, seuraavat vain maksaneille jäsenille.

AJOJA
Maalisajo 1-3.4.2016 Paltamo, Vaarantalo
2 x ap, 2 x r, sisämajoitus, sauna, musiikkia - 40 €
Rätkäkuntit MC, Lepe Haapalainen 050 304 8498,
lepesah@gmail.com

Ja jotta yhteishengen
laajuudesta ja monipuolisuudesta saa aavistusta kansainvälisessä mittakaavassa, voi aloittaa
vaikkapa juuri alkuperämaasta, siis, Und nicht zu
vergessen: Wir empfehlen
Ihnen, die Deutsch lesen
und verstehen, den Überblick über diese Seiten zu
halten: http://mz-forum.
com

Itäpyöräralli 6-8.5.2016 Nõmmeveski
Puhketalu, Eesti (www.nommeveski.ee)
Gena +37 2 552 2650, Raido +37 2 557 1000
IC-AJO 10-12.6.2016 Runni, Pirttihirmu
2 x ap, 2 x r, telttapaikka, sauna, musiikkia - 35 €
sisämajoitus 10 €/vrk, Satu 050 351 4828
SVKNMO 20, Sergei 050 304 8498
MZ-Tapaamisajo 17-19.6.2016 Loviisa,
Koskenkylän saha, Porvoontie 155
Suomen MZ-Ajajat, Tomas Grönqvist
lomanstomas@gmail.com

Niin kotiteille kuin
kuin ulkomaisille reiteille:
Turvallisia ajoja! 
Lähettäkää kirjoitukset
mieluimmin
pelkkänä
tekstinä ilman mitään
muotoilua. Jos mahdollista, tallentakaa ne RTFmuotoon. Kuvat omalta koneelta tai kameralta
suoraan eikä minkään palvelun kautta, eikä liitettynä tekstiin. Kuvat olisi
hyvä tallentaa JPEG- tai
TIFF- muotoon ennen lähettämistä.

Edellisessä lehdessä olleen Päijänne ajon kuva-arvoitus on ratkennut.
Siinä oleva MZ-ajaja on Aimo Lehtinen
Tikkurilan
Moottorikerhosta.
Ajoi toiseksi isossa
nuorten luokassa. 

Motoristien Syyssäpinät 23-25.9.2016 Runni,
Pirttihirmu
2 x ap, 2 x r, sisämajoitus, sauna, musiikkia -45 €
Rätkäkuntit MC, Lepe Haapalainen 050 304 8498
RÄmsöössä Kovan
Teknolokiankeskuksessa ajettiin 30.1.2016 perinteiset masinistien talvi ajot. Kysymyksessä oli
jäädytetty rata, ajokkeina mopot, moottoripyörät ja sivuvaunullisten

luokka, johon hyväksyttiin mukaan kolmipyöräiset invamopot sekä
sivuvaunulla varustettu
sähköskootteri, ”ala Seppo Rehakka”.
Moottoripyöräluokassa oli mukana myös

Suomen MZ-Ajajien
arkistonhoitaja/
tilastoija
Lepe
Haapalainen
ilmoittaa:

Aikaisempien
MZ-tapaamisajojen
järjestäjät!
Jos vain on jäljellä ILMOIT TAUTUNEIDEN TÄYTETYT il
moittautumisl omak
keet, pitäkää tallella ja
toimittakaa tavalla tai
toisella:
Seppo Haapalainen
Brahenkatu 8 B 18
87100 Kajaani tai
lepesah@gmail.co

kaksi MZ:t ajajaa, ja hyvinhän he laskettelivatkin, molemat mukana
finaalissa, Salosen Kalle voitti RT-150cc vm-59
pyörällään ja Ari Lautala
oli neljäs ES-175 cc vm61 pyörällä. 
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TEKSTI Kaarlo Salonen

Myrskylyhtyajot 2–4.10.2015
M

onen vuoden tauon jälkeen heräsi
Myrskylyhtyajot jälleen
henkiin. Aikaisemmat
ovat pidetty pääasiassa
Keski-Suomessa, mutta nyt oli paikka hieman
etelämpänä, Sysmässä
leirintäalueella, tarjolla
oli majoitusta hostellista
telttaan.
Näin hienoa tilaisuutta ei voinut jättää käyttämättä, ei muuta kuin
pieni huolto MZ-TS 125
pyörääni, retkeily varustus kuntoon, myrskylyhty ja lamppuöljyä mukaan.
Perjantaina jo aamusta oli melko tuulista ja illaksi oli luvassa oikein
myrskyä, joten kelikin
oli rallin mukainen. Tutkin tuulen suunnan koska se oli meiltä päin Sysmään myötäinen, niin
menoksi. Lähdin ilta päivällä liikkeelle ja parhailla myötätuuli osuuksilla
satapiikki mitzini suorastaan lensi kohti uusia
seikkailuja. Pulkkilanharjulla näin pari MZajajaa ihailemassa Päijän-
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teen tyrskyjä, moikattiin
vain, mutta tuli mukava tunne että on tänne
muitakin tulijoita. Karautin yhtä kyytiä koko
matkan ja olinkin jo hyvissä ajoissa perillä. Paikalla oli vasta muutama
tulija, ja hekin majapaikoissaan, mutta alueen
emännältä sain kuulla
että Kaipiaisen Pertti oli
ottanut kolmenhengen
mökin yksikseen j a sanonut että tilaa on. Hyvinhän me vanhat kilpa
ajajat sovittiin samaan
mökkiin. Myrsky yltyi illan aikana, paras paikka olikin leirialueen keittiö – ruokasali, siellä oli
mukava keitellä teetä ja
syödä eväitä. Tarinointia
riitti myöhään iltaan.

nukakkuja. Ilta päivällä monet ajelivat Sysmän
lähiseuduilla, mekin kävimme Pertin kanssa tutustumassa
Suopellon
satamaan Päijänteellä.
Paikallislehden toimittaja kävi myös haastattelemassa MZ-ajajia. Illan
hämärtyesssä sytytettiin
myrskylyhdyt,
todella
kaunista, lähes joka mökissä terassilla paloi lyhty ja
MZ-pyörämme
”kiiltelivät niiden valossa”. Saunomisen jälkeen
kokoonnuttiin iltanuotiolle, makkarat kärisivät
ja laulu raikui, sitä veti
kitaran kanssa Tomppa
Grönkvist, hienoon tyyliinsä. Yö kylmeni ja oli
mukava kömpiä lämpöiseen pikku mökkiin, uni
maistui.
Pyhäaamuna olikin
sitten pilvisempää, hyvän aamiaisen jälkeen
alettiin kasata kamppeita
lähtöä varten. Hyvästelyjen jälkeen Pertti suuntasi Rotax-MZ:ssa kohti Pieksämäkeä ja minä

Kellokosken suuntaan,
tuuli oli onneksi tyyntynyt. Pulkkilanharjulta
käännyin Kalkkisiin päin
ja ennen kylää tein muutaman kilometrin sivukoukkauksen, kävin tutustumassa Kalkkisten
kanavaan joka yhdistää
Päijänteen ja Ruotsalaisen, siinnä on Euroopan
pisin sulkuallas. Kalkkisista mukavia mutkateitä
Vesivehmaalle. Lahdessa
tuntui sen verran viileältä, että kurvasin Rikun
museolle munkkikahville ja tutustui jälleen
kerran näyttelyyn. Loput kuuskytviis kilometriä körötinkin sitten vanhaa Lahdentietä kotiin
asti. Vanha MZ pyöräni
vuodelta 1975 toimi taas
kerran moitteetta koko
hienon retken. Ajoihin
osallistui yli kolmekymmentä henkilöä, kiitos
kaikille hyvästä seurasta ja ennen kaikkea kiitos
Camping alueen emännälle, joka teki kokoontumisestamme tosi viihtyisän. 

Lauantaiaamu
valkeni tyynenä ja jopa aurinkoisena, emäntä oli
laittanut tosi hyvän aamiaisen. Porukkaa tuli
vielä lisää kokoontumiseen ja myös päivä käviöitä oli joukossa. Varsinaisesti päivä ohjelmaan
kuului vain päivällinen,
loistavaa makkarakeittoa ja herkkullisia pan7

Pyörän rakentaminen mieleisekseen, tiettyyn tarkoitukseen tai entisöinti on niin
monitahoinen ja rikastuttava prosessi, ettei sen kuvaaminen kirjoittamalla tahdo
onnistua. Sillä jokaisen pienen osan löytyminen tai valmistuminen tuo sellaisen
onnistumisen tunteen että harrastukseen höyrähtänyt on ainakin pienen hetken
matoisessa elämässään onnellinen.
Voi olla niinkin että tapaat jossain kokoontumisessa tai rompepäivillä tutun ja
kerrot mitä olet rakentamassa, Ja niin tuo ystäväsi toiselta puolen Suomea kertoo
sinulle omistavansa juuri sellaisia osia, jotka ovat jouten. Voi sitä autuutta.....ei se
bensa kallista ollutkaan tänne kaukaiselle romutorille. Joten kulkekaamme iloisesti
hölöttäen projekteistamme mainiten, joku kohta kertoo vähintään kaverillansa
olevan ainankin samantapaisia osia ...tuurilla just oikeita. Niin on käynyt tässäkin
jutussa ja samalla on voinut auttaa jotain muuta harrastajaa eikä sekään huonoa
fiilistä aiheuta.

Kalle-lujaa!

MZ 250 TS "SHORT TRACK"

2012

vuotta jäkeen Kristuksen syntymän syttyi
olemattomissa aivoissani
pieni orastuksen omainen
ajatus, joka jäi itämään ja
lopulta vaivaamaan yötä
päivää: jotta tuleva projekti olisi tehdasenduroa
muistuttava hieman tylyn oloinen ETZ. Veteraaniralli sattui sinä kesänä Imatran seudulle ja
matkalla sinne, alkutaipaleella räjähti se surullisenkuuluisa takarengas
ja minulta paukahti kaksi kylkiluuta poikki. Mutta velipojan avustuksella
ja pyörän vaihdolla sinne kuitenkin BMW:llä
päästiin, tosin hieman irvistellen. Rallista oli Veteraaniklubi järjestänyt
bussikuljetuksen Muistojen Imatranajoihin, jonne tietysti kampesin mukaan.
Ihaillessani
vanhoja staroja, pyöriä ja tuok8

suja, tupsahti vastaani
Wickholmin Eki. Siinä
jutellessamme mainitsin
hänelle etsiväni sellaista
ETZ:taa, jota kehtaisi alkaa muutella haluamaansa suuntaan. Kaikki ylei-

sessä myynnissä olevat
tuntuivat olevan niin hyviä, ettei muutosta kehdannut miettiäkään. Silloin Eki lausahti, mikset
osta häneltä? Siitä lähti
kaupanteko onnistuneesti käyntiin ja parin viikon kylkiluiden paran-

telun jälkeen Mitsi pääsi
uuteen kotiin.
Enduro syntyi talven
mittaan ja alkukesästä
olin sillä jo neitsytmatkalla Viitasaaren Huopanan-

koskella, siellä Juhani
Ahon perhostelupaikalla. Keli oli tuossa rallissa
melko kaamea ja tietysti kohtalon ivaa, kun ajelin sieltä Uuraisille, aurinko paistoi lämpimästi
ja täydeltä terällä, niin että perjantain ja lauantain

TEKSTI Seppo Turunen

tuulet ja sateet jo unohtuivat. Kesä vilahti ja työtkin
alkoivat, mutta syksyllä
erehdyin matkustamaan
Kaanaan kahinoihin valaistumaan,
kaikkien
propelipäiden kera samaan lahkoon samaistuen ja ideat rupesivat vyörymään joka suunnasta.
Kotitallissa askarrellessa tuli mieleeni, että
minullahan on itse asiassa
melkein kaikki tarvittavat
osat itselläni, jos rakentaisin Kaanaan kahinoihin
pyörän. Tässä verstaassahan oli jo kaksi mitsiä
muuttanut olomuotoaan
ja mulla oli TS:n runko ja
Ekin entinen kone vapaana, kun enduroon tuli 300
cc:n moottori. Tiesin että
Mitsin koneella emme voi
mitellä voimia isoja, jopa turbomoottoreita vastaan, mutta tehdään pyörästä hemmetin kevyt ja
erinomainen ajettava, eikä näyttävyydestä tingitä.

Mitsi ennen ensimmäistäkään harjoituskierrosta.

Hyvinkään speedwayradan kummisedät Varjus ja
"Kenno-Enska" ,välissä Kalle.

Netistä kaiveltiin sitten short track -kisojen
filmejä ja valokuvia. Ja ulkoasu oli sillä selvä –Honecker ja länsi löisivät
kättä muotoilun saralla.
Alkukasauksesta ei jäänyt hirveän paljon muistikuvia, johtuen seuraavan kesän tapahtumista
tai korkeasta iästä. Jostain kuitenkin hommasin
TS:n runkoon 18" takapyörän ja rälläköin kaikki ylimääräiset härpäkkeet pois, mukaan lukien
takajalkatappien kiinnikkeet, satulan kiinnikkeet,
akkutelineet ja ilmanputsarikotelot.
Etupää
oli tuossa TS:n rungossa
otettu 450:sta Suzukista;
siinä oli levyjarru ja 18"
pyörä. Levyjarru sai lähteä, jolloin etupää keveni huomattavasti – eihän
hiekkakurvissa etujarrua
olisi voinut käyttääkään.

nilasta. Tarkkoja aikoja en muista, mutta siinä Juhannuksen tienoilla
oli kuntoni niin huono,
etten tahtonut päästä kipuamaan kotiin, toiseen
kerrokseen. Olin sopinut talon johdon kanssa,
etten tule lomalta takaisin töihin, vaan eläköidyn syyskuun alusta. Olin
kuitenkin vielä työnantajan kirjoissa, niin hakeuduin työterveyslääkäriille Terveystaloon ja sain
astmapiipun
(Ventolinea). Parin viikon päästä
sain uuden ajan, kun valitin, ettei lääkkeestä ole
mitään apua. Sitten lähettivät keuhkokuviin ja sen
jälkeen Graniittitaloon
Helsinkiin keuhkolääkärille. Siitä ei ollut muuta
iloa kuin meinasi olla loppu lähellä, kun lämpöä oli
30° c, eikä siinä junassa ilmastointia, eikä minulla
keuhkot toimineet. Seuraava testi oli allergiatesti
ja taas odoteltiin joitakin
aikoja, ainakin 20 ainetta
testattiin, enkä millekään
allerginen. Tähän väliin
tuli Veteraaniralli Tahkolla. Sieltäkin jouduin
ottamaan
hotellihuo-

Jyväskylän rompepäiviltä löysin uuden muovitankin hanoineen sopuhinnalla. Nyt kun tankki
oli olemassa, saatoin alkaa satulan suunnittelun,
tosin tankin kiinnitys piti
ensin rakentaa. Se ei tuot-

tanut lainkaan ongelmia,
kun Mitsin rungossa ja
tuossa mopon tankissa oli
ollut etupäässä sama menetelmä. Eikä muuta kuin
vaahtomuovia
rungon
ympärille ja tankki lujasti
painamalla paikalleen.Takapäässä olikin kiinnikkeet vetojousille ja se oli
siinä asiallisen lujasti. Satulalle leikkasin 1 mm:n
alumiinistä pohjalevyn, 5
cm:n pakkaus-solumuovista pehmusteen ja hain
Kangastukusta punaista
keinonahkaa, josta sisarentyttö ompeli verhoomossaan Porvoossa päällisen. Painoa sille tuli vain
tupakkikartongin verran.
Takalokariksi sovittelin
ja leikkailin jotain hyväntuntuista ainetta olevaa
mitälie lokasuojaa, mutta
ajan kanssa se alkoi hiertää silmää ja otin sen pois.
Jostain syystä tallipäivät vähenivät ja into hiipui, kesäkin jo painoi
päälle eikä tullut oikein
mitään aikaiseksi. MZtapaamisajo oli Punkaharjulla ja tunsin kuntoni aika kehnoksi, joten
varasin huoneen Man-

neen, huonon kuntoni ja
enduron vähäisen kuljetuskapasiteetin vuoksi. Ja
pirun kuuma oli sielläkin, mutta hiljaa liikkuen jotenkin pärjäsin. Kotiin lähtiessä pakkasin
tasamaalla pyöräni ja olin
niin loppu, etten pystynyt
palauttamaan avainta respaan, vaan heitin sen jollekin kaverille, että palauttaisi sen. Kotimatka
hurjassa helteessä sujui
jotenkin, kun ajaessa saa
paremmin happea, tosin
joka mutkassa teki mieli
hypätä järveen, kuumuuden takia.
Sitten tuli kutsu sydämen rasitustestiin ja pyydettiin ottamaan verryttelyhousut ja lenkkitossut
mukaan, kun joutuu polkemaan
kuntopyörää.
Enpä ottanut. Sanoin lääkärille syyksi, että jos polkaisen kolme kierrosta
tuota laitetta, niin putoan
satulasta, eikä siinä lenkkarit auta. Ajoin sillä kuitenkin ihmeekseni 4 minuuttia, ennen kuin oli
pakko lopettaa, mutta älysin kysyä, josko tämä voisi tulppavika, kun
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Kaanan harjoituksista sivarimiehet ihmeissään :"Mikä
j.....ta toi oli ? Hemmetti ...........MZ ?

Enska ihmettelee Kallen onnellista hymyä ensimmäisten harjoituskierrosten jälkeen.

Useimmat näkivät Mitsin tästä vinkkelistä.

Kalle keskittyy seuraavaan erään.

kaikki muu on kohta ronkittu. Se lääkäri meni aivan totiseksi ja sanoi että
voi ja nyt menet suoraan
sairaalaan, etkä pysähdy
missään. Sairaalan ovella lääkintävahtimestari
laittoi happitötterön sormenpäähän, vilkaisi saturaatiota ja kielsi ottamasta yhtään askelta itse. Se
kaveri oli heti ajan tasalla,
yhdellä vilkaisulla.

viikon painajaisen takia.
"Mitä sinä olet tehnyt, sillä sydämesi on palautunut normaaliksi?" kyseli
tuo lääkäri. "No, kevyesti vain lenkkeillyt, kuunnellen kehoani", vastasin.
"No, olet tehnyt kaikki oikein ja hyvä urheilutaustasi todennäköisesti sinut
pelasti, sydämesi oli niin
vahva."

pieni tupakkiaskinkokoinen akku, jolle rakensin
telineen, ja sen ympärille
ohuesta alumiinista seinämät. Tokmannilta ostin lasten liukurit, joista
tein numerolaput eteen ja
sivuille (1 € kpl). Sähkön
tuotannosta vastaa Vape
ja kytkentäkuvia tarkastellessa Hanski huomasi, ettei akkua tässä tarvita lainkaan, kun meillä
ei ole valoja eikä muita
härpäkkeitä, tämä toimii
mankkuna. Aina parempi, kun sai jättää jännitteensäätäjän, releen ja
akun pois välistä, piuhat
vain suoraan puolalle, ja
sammutusnappi oli ainoa
lisälaite.

tiin koneella vastaavasti
60 mm mutka. Kesä valui
huimaa vauhtia ohitse ja
Kaanaa lähestyi ja keksin
vielä tehdä kotiin remontin, kun Sirkka oli KeskiSuomessa "marjalomalla", eikä Mitsiä ollut vielä
koekäytetty, joten glvitoset laatikkoon ja bensaa
tankkiin, ilmanpaineet
vielä 0,9:ään ja siinä se.

Pyörätuolilla vietiin
lepohuoneeseen ja sieltä
hetken päästä tietokoneputkeen varjoainekuvaukseen. Seuraavat muistikuvat ovatkin teholta,
kun kolme huolestunutta
lääkäriä on kumartuneena ylitse ja supisevat keskenään, tutkien ultraäänikuvaa. Kyselivät sitten,
kuinka kauan tätä on jatkunut? Kerroin että sitä
on seitsemän viikkoa hoidettu astmana. "Ei j.........
ta!!!! Sulla on laaja-alaiset
veritulpat molemmissa
keuhkoissa!" Ja siitä alkoi
hyvä hoito kera liuotuspiikkien, niitä tuli päivittäin riittävästi. Viikon
verran sairaalassa riitti,
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mutta lähtiessä jouduin
taas varjoainekuvauksiin,
kun oikeasta lisämunuaisesta oli lötynyt kasvain.
Syksy meni kai jotenkin toipuessa, ainakin taloyhtiön aitaa kunnostaen ja jakkaralla istuen
maalasin sen kolmeen
kertaan. Ennen joulua kolahti kirje postiluukkun,
että pitäisi käydä Jorvissa
näyttäytymässä kirurgille
ja anestesialääkärille, sillä
lisämunuainen kasvaimineen poistetaan tammikuun 19. päivänä. Edellisenä keväänä oli sovittu
työnantajan kanssa varaston saneerauksesta, mun
omilla aikatauluilla ja ehdoilla, se nyt lykkääntyi syystä, mutta maaliskuussa siitä tuli totta.
Samoihin aikoihin rupesi myös Mitsin rakentaminen taas kiinnostamaan, niinpä veistelin
uretaanista ankanpyrstötakalokarin mallin, joka
noudatteli tankin muotoja. Jossain välissä kävin kardiologilla, sillä sydämeni oikea puoli oli
venynyt tuon seitsemän

Olihan tuosta pulaajan lapsuudesta sitten
hyötyäkin, kun vain koko ajan pelattiin ja pyöräiltiin kalaan. Ei ollut
telkkaria menoa jarruttamassa ja vähän isompana harjoiteltiinkin sitten
vähän kovempaa ja vielä myöhemmällä iällä 25
vuotta lentopalloa, pahimmillaan 8 tuntia viikossa. Tossu nousi kyllä
keveästi tuon kardiologin lausunnon johdosta. Niinpä ostin Petäjän
Ekiltä uuden Mitaksen
trial-renkaan kehittelyn
alaisen kilpamitsin takapyörään ja velipojan tallista tuli eteen joku Jiang
Cheng trial. Takalokari olikin hyvä laminoida

siellä varastolla, sillä kun
tilaa on 2000 neliötä, ei
hartsin tuoksuakaan huomaa. Pyörän ohjaustanko on alumiinia, samoin
kaasukapula. Kytkinkahvaksi veljeni kiikutti paremman kuin itse olin
hankkinut: "Tässä on sulle tehdasjammun kahva,
se on Mikkolan Heikin
Jammusta." Se on saman
näköinen kuin muutkin,
paitsi kaikki on duralia ja
hiilikuitua ja kahvassa on
kunnolliset säätimet.
Männänpäätä kutittelin hieman viilalla aukkojen liepeiltä, kaasariksi jäi se entisen ajopyörän
28 mm Dellorto ja ilmanputsariksi tuli Bilteman
pestävä vaahtokuminen
suodatin. Pakoputken tilasin Saksasta. Se ei todellakaan ollut hinnan kiroissa, 52 € siellä ja 67 €,
kun postimies ojensi tallin pihassa sen minulle:
ETZ:n tehoputki kromatulla äänenvaimentimella! Varmaan pelkkä tuo
kromaus maksaisi Suomessa tuon verran. Minulle oli siunaantunut

Salmisen
Timpalle
puhuin pienestä eturattaasta ja Timppa muisteli itsellään olevan 14-piikkisen sivariin teetetyn
rattaan, jospa se löytyisi jostain. Eräänä kauniina päivänä posti toi tuon
paketin
Savonlinnasta ja asensin rattaan paikoilleen, mutta kuukausien kuluttua vaihdoin
sen kuitenkin Karrilta os-

tamaani 15-piikkiseen.
Se pienempi oli sen verran matalampi että ketjulinja hankasi jo takaswingin saranaa, ainakin
kun pyörä seisoi siinä jalan varassa huoltopöydällä. Takaratas sai jäädä
Mitsin vakioksi, sen valetun rakenteen vuoksi.
Vanhan ajopyörän vahvistetut Didin ketjut kelpasivat edelleen. Niillä
ketjuilla ja rattailla ajettiin 13 MZ-tapaamisajoa
ja Veteraanirallia eri puolilla Suomea ja muut reissut päälle. Mulla oli kumien sisällä varmaan
puoli kiloa itäsaksalaista tykkirasvaa, jonka sain
palkinnoksi Hankasalmen rallissa 1999 ja rattaat ovat vieläkin hyvässä
kunnossa. Sitä on muunmerkkisen pyörän kuljettajan erittäin vaikea
uskoa, mutta minä kelpuutan ne vielä kilpakoneeseen, eikä meidän tallilla romuja käytetä!
Oikeanpuoleista jalkatappia laskettiin ulkokurvin puolelta 55 mm
ja jarruvipuun taivutet-

Eräänä kauniina iltapäivänä työnsin Mitsin pihalle ja polkaisin
moottorin käyntiin. Ääni
oli yllättävän hiljainen ja
kone nappasi kierroksia
ahnaasti, jawohl! Salosen Kaarloa olin houkutellut jo kaksi vuotta sitten "tallikuskiksi" tuntien
miehen nopeuden ja kokemuksen kaikissa mplajeissa. Toteutuminen
vain lykkääntyi vuodella,
lähinnä noista sairasteluista johtuen, mutta nyt
saatoin soittaa Kallelle ja
kertoa, että pyörä on valmis testeihin. Kalle lupasi soittaa "Kenno-Enskalle" ja kysyä harjoituslupaa
Hyvinkään speedwayradalle.

Enska ja Varjus, Hyvinkään radan kummisedät, olivat kastelleet ja
lananneet radan loistokuntoon torstaiksi. Nyt
oli jännää!! Kalle kaarsi
radalle ja huikkasi mennessään vain lämmittelevänsä ja käänsi kahvasta. "Vai lämmittelee",
sanoi Enska ,"tolla lämmittelyllähän
hakkaa
jo huonoimmat speedwaymiehet". Kalle tuli varikolle ja Enska sanoi: "Kato sen naama on
kuin aurinko". No, kuulemma oli ihan hyvä ajaa
ja väänsi hyvin, mutta suuttimia voisi ehkä
suurentaa. Pari kertaa
suurensimme pääsuutinta, kunnes uskoimme olevamme ylärajoilla
syötön suhteen. Seuraavana tiistaina pääsimme vielä harjoituspäivänä radalle testaamaan.
Luottamus
pyörään
nousi vielä ja kerran vielä kokeilimme suurempaa suutinta, mutta se
oli jo liikaa, niinpä palasimme edelliseen kokoon ja olimme valmiit
sotaan.
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Sitten koitti suuri päivä. sekin a- ja b-ryhmiin. woja ynnä muita.... Kuin- erä vähän vahinko. Eikä
Kalle tuli veljineen pe- Muut luokat olivat si- ka meille lähdössä käy?
mitä, lähdössä Kalle oli
räkärryn kera aamuseit- vuvaunut ja metanolit.
kolmas ja tuli taas toisemältä ja Rintamäen Kallen lähtö oli muisAika hyvin kuitenkin sena maaliin. KolmanJarikin pyöräili ajoissa taakseni vasta kuudes se meni. Siitä varikon teen erään mennessä
paikalle. Ei muuta kuin paukkurautalähtö, jo- viereltä
yleisömuurin olin jo niin rinta kaarelpyörä ja kannut kyytiin ten pitkään piti jännit- takaa yritin kurkoitel- la että nyt saisi tapahtua
ja menoksi. Lähmitä vain, näytöt
tiessämme kohon annettu. Mutti Teiskoa tihuutti
ta mitä vielä, Kalvettä, mutta Pekka
len lähtö hieman
Pouta oli luvannut
epäonnistui, nelpäiväksi
aurinjäntenä kurviin
koa . Parin tunja nyt ajettiin tonin ajelun jälkeen
sissaan
kilpaa,
saavuimme Kaamutta Mitsi ohitnaan moottoriurti tiukan väännön
heilukeskukseen
jälkeen kaksi kilauringon jo paispakumppania ja
taessa ja tuulikin
tuli taas toisena
sopivasti, kuivatmaaliin.
taen rataa. Harjoittelemaan pääEnsi vuodeksi kymmeneltä ja
si kiristetään hiesilloin vielä ra- Veijo kyselee Kallelta, kuinka paljon Mitsiä on viritetty, kun Triumph
man turboruuvia,
pa roiskui, Kalle- Metissellä ei pärjää. Varoitustarra kisamitsin kyljessä kuvastaa Kaaettä saadaan tuo
kin joutui pariin naan kahinoitten henkeä.
lähdön tasoitus
otteeseen huljutainakin pienemtelemaan lasejaan
mäksi;
Kalleaja minä pyyhin pyörää tää, kuinka meitin käy ja la kisaa ja äkkäsin Kal- han ei kukaan pystynyt
ravasta puhtaaksi, myös millä tasolla mennään. len jo kurveissa ohit- ohittamaan radalla. Kolketjuja ahkerasti rasvail- Lopulta viivalle ja kumi- tanneen jonkun. Vasta me kakkossijaa ei kuilen.
nauha laukesi, Kallehan ruutulipun heilahtaessa tenkaan riittänyt finaasyöksyy kurviin kolman- tajusin sen: "Jumankek- liin, mutta pyörästäni
Olimme ilmoittautu- tena... tätä olin pelän- ka! Kalle tuli Mitsillä olen ylpeä; Kallehan ajoi
neet paukkurautaluok- nyt, kun vastassa on isoja toiseksi...!" Seuraava erä MZ:tin taas maailmankaan, joka oli osanotta- Harrikoita,Triumpheja, oli taas jännittävä, sen kartalle!! Oli vaikea olla
jamäärän vuoksi jaettu Nortoneja, Hondia, Ka- suhteen että oliko se eka vaatimaton. 
12
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TEKSTI Matti Ampio

Grossareiden paviljonki rakentuu.

Moottoripyöränäyttelyn helmi

Pikku yöretki
K

erran se taas iski säälimättä, tulille kaipuu. Samanaikaisesti olin
jo sopinut radioamatööriystäväni kanssa yhteyskokeilusta
3,5MHz
taajuusalueella.
Päätin
yhdistää nämä kaksi minua addiktoivaa asiaa, ja
pakkasin tavarat prätkän
perälaukkuun ja karautin Eurajoelle, Pinkjärven
kaakkoispuolella olevalle
lentokentälle.
Aivan oikein, lentokenttä siellä on, umpikorvessa, melko vaikeakulkuisten metsäteiden
takana. Ja vielä lukittu
puomi estämässä asiattomien kulku sinne.
Kenttä on aikanaan
30 v sitten tehty metsänlannoituskoneen käyttöä
varten, nyt se on pahasti metsittynyt, mutta läpiajettavassa kunnossa.
Ajelimme
poikani
Sepon kanssa edellisenä viikonloppuna niihin
14

maisemiin polkupyörillä. Olimme pikku retkellä Nakkilasta Pinkjärven
Mustalahteen, jossa vietimme rauhaisan yön.
Paluumatkalla tutkimme
metsäteitä ja kävimme
lentokentällä. Sen toisessa päässä on paikallisten
hirvimiesten laavu, jossa poikkesimme juttelemaan heidän kanssaan.
Puomi oli nyt hirvestysaikaan auki, ja kysyin luvan tulla laavulle joku
päivä suorittamaan yhteyskokeiluja radioamatööritaajuuksilla.
On
mukavampi istua penkillä ja sähkötellä pöydällä, ikään kuin ergonomia
parempi kuin istuskella epämääräisen kannon
nokassa pimeässä metsässä. Ja nuotiokin lämmittää.
Älkää kysykö miksi pitää
mennä metsään titailemaan, sitä vaan pitää!

No niin, ajelin kentälle
ja hirvimiehet olivat nytkin paikalla, juuri lähdössä, ja ilmoittivat, että puomi suljetaan. Totesin, että
lähdenpäs sitten minäkin,
mutta jahtipäällikkö sanoi, kun hän ensin oli todennut prätkäni maastokelpoisuuden, että pois
pääsee muutakin kautta.
Katsoimme kartasta reitin.
Niinpä jäin laavulle yksin ja hirvimiesten
mentyä lähdin prätkältäni hakemaan antennitarvikkeita ym. alan kamaa.
Sitten iskikin paniikki, kun näin, että prätkä oli lähes nurin! Juoksin hieman liian lujaa
varmistamaan, ettei se
kaatuisi, ja tein spakaatin liukkaalla ruoholla.
Samalla vedin prätkän
päälleni.
Oli hyvä, ettei ollut
ketään kuulemassa! Tunsin, että vasen takareisi
revähti, ja olkapäässäkin

T
tuntui kipua.
Pääsin kuitenkin hyvin pystyyn ja hetken
odoteltuani
lisätuntemuksia nostin prätkän
ylös, kun ei mitään pahempaa sattunut. Paitsi,
että takareisi on tätä kirjoitettaessa aika kipeä.
Eipäs siinä sen kummenpia kuin antennit kentän yli puihin ja
odottamaan sovittua radioyhteyttä. Odotellessa join termarikahvit ja
nautin pari hivenainepitoista lihapiirakkaa.
Ilta tummeni ja tarkalleen sovitulla hetkellä
kaverini Keski-Suomessa kutsui minua, kirkkaat
sähkötysmerkit kuuluivat hiljaisessa metsässä
varmaan hyvin.
Mahtoivat tintit olla
ihmeissään
Ilta pimeni ja radioliikenteen äänet jotenkin
sopivat luontoon sillä

hetkellä. Olen yhtäpitävästi todennut kaverin
kanssa, että jotkut linnut
osaavat sähköttää, jopa selväkielisiä sanomia
olemme kuulleet kevään
konserteissa! Pidin siinä
sitten jokusen yhteyden
ja purin aseman. Hetken tuijottelin hiillosta ja
ajattelin, miten erilaisia
harrastuksia voi yhdistää
täydentämaan toisiaan.
Kun hiillos oli riittävästi hiipunut, lähdin
hiljaa ajelemaan pahasti ruohottuneen metsätien toista ajouraa kotiin päin. Välillä katselin
maastokartoista älykännykästäni
sijaintiani.
Huolestuttavaa, jos pitää
puhelimesta katsoa missä on!
Totesin, että olen umpikorvessa ja sysipimeässä. Pysäytin nimittäin
prätkäni ja sammutin valot, kun valtavan suuri
lintu lensi tieaukon ylä-

puolella, se näkyi vaaleampaa taivasta vasten.
Kuuntelin hiljaisuutta - jospa kyseinen lentäjä olisi äännellyt. Huuhkajaksi sen oletin, ja
huuhkajathan huhuilevat yleensä kevättalvella. Hiljaista oli, ympärillä korkea ”peikkometsä”,
tänne pitää tulla pyörillä
toisen kerran.
Pinkjärven alueella
on paljon luontopolkuja ja alueita, joissa metsä
on ennallistettu, ja osin
poltettu ja sen toipumista tutkitaan. Hakkuita on
paljon, mutta myös pieniä ikimetsän alueita,
joissa voi aistia erilaisen
ilmapiirin.
Sitten kotiin ja saunaan. Kyllä tämmöinen
pikkuinen
pyrähdyskin voi antaa paljon, kun
vain malttaa pysähtyä,
kuunnella ja ajatella.

ämän vuoden moottoripyörämessujen
yhteydessä oli panostettu muuhunkin kuin pelkkiin uusiin moottoripyöriin. Näytillä oli aina 1920
luvulta uusiin laitteisiin.
Esillä oli myös laajasti rakennettuja pyöriä
sekä entistä kilpakalustoa. Classic Motocross
Finland ry:n osastolla
oli esillä Hannu Ihatsun
omistama MZ /Geeves
250cc, vm. 1961. Pyörä
on ainut kokonaisena säilynyt yksilö. Ensimmäinen tällainen rakennettiin Aarno Erolalle joka
ajoi EM sarjaa Husqvarnalla. Hän vaihtoi Auto-Alan talliin keskenkauden joka oli sensaatio
meillä ja muualla. Ruotsalaisen Moottorilehden
mukaan pyörä oli sarjan
nopein jolta odotettiin
menestystä.

Samaan kuvaan Mitsin
kanssa on päässyt ”AWO
ja Haidenau”
Koneen virittäjät olivat katsoneet parhaaksi vaihtaa Lucaksen virtalaitteet alkuperäisten
tilalle ja kuten tunnettua Lucaksesta tuli hyvä
pappi mutta sähkömiestä hänestä ei tullut. Seuraus oli, että sähkölaitteet
reistailivat eikä toiveet
tällä systeemillä toteutuneet. Pyöriä rakennettiin muutama jotka menestyivät jatkossa ja niillä
ovat useat tunnetut grossarit ja maaratamiehet
ajaneet mm. Lampun veljekset. 

Semmosta. 
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Pystymettä
2015

P

erinteinen Pystymettä -kokoontuminen
pidettiin Mäntsälän Lukonkulmalla lokakuun
viimeisenä
viikonloppuna Kari Kuisman perheen omistamassa metsässä, Karin vastatessa
järjestelystä.
Itselleni tämä pystymettä oli poikkeus kun
osallistuin talkoolaisena kisoihin. Ennen olen
vain tullut paikalle pystyttänyt teltan ja siitä sitten ohjelma on kehittynyt aina tavallaan,
viikonloppu syksyisessä
metsässä on vietetty reilussa motoristihengessä.
Pystymettä on tapahtuma jossa ei järjestäjien puolesta ole kuin:
juomavesi,
polttopuut
ja ”riuku” sosiaalitilana.
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On tullut mielikuva, että
tuohan on helppo järjestää. No helppo ja helppo!
Pari viikkoa ennen tapahtumaa käytiin porukalla paikanpäällä suunnittelemassa kuinka alue
rajataan, miten tekniset
asiat, liikenne, opastus
ym. järjestellään. Eli sovittiin kuka mitäkin tekee.
Seuraavana lauantaina pidettiin puutalkoot ja
rahdattiin tarvittavat tarveaineet metsään.
Sunnuntaina Hakalan
Reiskan kanssa rakennettiin vastaanottopömpeli,
toinen porukka valmisteli ”riukua” ym. näin viikonloppu vierähti.
Torstaina ennen hhetkeä sitten tehtiin ”vii-

meistelyt ja majoituttiin
metsään. Teltan olin jo
pystyttänyt välipäivinä.
Ei kun odottelemaan vieraita.
Ensimmäiset vieraat
saapuivatkin jo torstaiiltapäivällä muutaman
telttakunnan voimalla ja
muutamat nuotiot alkoivat valaista hämärtyvää
metsää.
Me järjestäjät olimme
hiukan huolissamme kun
koko syksy on ollut verraten kuivaa, joten kulon mahdollisuus on ilmeinen. Se huoli väheni
huomattavasti kun yöllä taivaan hanat aukesi-

vat ja kunnon sade kasteli maanpinnan.
Perjantaina puoliltapäivin alkoi saapua motoristeja pelipaikalle tasaisena virtana, pieniä
ruuhkiakin
aika-ajoin
myös syntyi ”portille”.
Kaikkineen ilmoittautuneita oli paikanpäällä
noin 450 henkeä. Taitaa
olla pystymettä historian
ennätys kävijämäärässä.
Lämmin sää suosi rallikansaa eikä ajoittainen
tihkusade haitannut ketään. Illanhämyssä nuotiot räiskyvät, puheensorina täyttää metsän.
Otsalamput välkkyvät,

Nykyaika hiipii Pystymettään. Huusinlauta koeponnistuksessa.
Portinvartijan katos runkovaiheessa.
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kuka tekee rosvopaistia, toinen lättyjä, kolmas
hauduttaa rautapadassa karjalanpaistia ja niin
edelleen.
Jokaisessa leirissä on
omanlainen tunnelma,
jota on vaikea kuvailla.
Pystymettä uimarien leirissä kypsytettiin tinapaperissa perunoita sekä
valmistauduttiin perinteiseen
uimareissuun.
Lammikkokin löytyi joten uimaritkin saivat kasteensa.
Uimareiden
leiristä löytyi MZ ajureitakin. Kuvassa toisaalla olevat isä ja poika

ovat vuorotellen omistaneet kuvan vihreän MZ
125 enduron. Muutamia
muitakin tuttuja MZ kuskeja oli paikalla.
Näin mukavissa tunnelmissa oli kiva työskennellä,
osanottajat
osaavat nauttia luonnosta
joten porukoiden lähdettyä kotejaan kohti meillä
järjestäjillä oli helppotyö
siivoilla alue.
Kaikkineen
viikon
päivät siinä vierähti,
mutta oli tekemisen arvoinen. Ei voi kun kiittää
rallikansaa ja takoolaisporukkaa onnistuneesta
rallista. 

TEKSTI Keijo Virtanen

Kuinka tulin tuntemaan

Kari Halisen
T

ulin tuntemaan Kari
Halisen Lahden puhelinlaitoksella 1960-70
-lukujen vaihteessa. Kari oli ulko-, minä sisätöissä, mutta molemmat
ajoimme töihin moottoripyörillä. Kun sain määräyksen pariksi viikoksi
Heinolan kaukokeskukseen, Karikin kävi siellä
toisinaan.

Kerran ruokatunnilla Kari katseli EMW:täni,
että jotakin sympaattista tuossa on, mahtaa olla mielenkiintoinen ajettava? Kari lähti pyörälläni
kierrokselle ja kun sytkytti takaisin, hän totesi, että onpa erikoinen, etten
sanoisi omituinen laite,
kaasun, vaihteiden, kytkimen ja kardaaniperän
yhteistoiminnan hallitseminen vaatisi totuttelua.
Kun minä lähdin Karin
Honda CB350:llä ja kääntelin kaasukahvaa samanlaisella kiertonopeudella
kuin EMW:n, jonka kahvassa riitti yli kaksi ranteellista, jos kiihdytti täysille asti, olin vaarassa
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menettää ajolupani heti toisten liikennevalojen jälkeen, sillä siihenkin
aikaan Lahden tie lähti melko suoraan ja suorana. Mutta vaikutelmat
vaikuttivat: Karikin hankki DDR-kardaanipyörän,
alle tuli AWO ja viereen
Kaisulle Stoye-vaunu, joskin hondailukin pysyi
mukana. Minä puolestani ostin vanhalta koulukaveriltani Hondan, tosin hiukan ikääntyneen,
305-kuutioisen CB77:n.
Saattoi olla seuraava
syksy, kun Kari ilmaantui eräänä elokuun iltanaVääksyyn Tallukan pihalle Tuutti-Hondallaan.
Olimme Hannun kanssa
liikkeellä Juhani-veljemme Douglasilla, jota Kari
katseli ja sanoi että kyllä
noissa vanhoissa pyörissä on jotain joka vetää, eihän tällaisten kanssa ole
muuta tekemistä kuin
ajaminen. Tuolla veljesi
laittoi tallillaan EMZETTI-merkkistä pyörää, niin
minä sanoin että onko tämä niitä tsekkipyöriä, joi-

den kanssa pitää olla koko ajan kädet rasvassa?
En minä sellaista halua.
Minä mietin vähän,
että jos lähtötaso on tuo,
valistuksen on oltava perusteellista. Sanoin, että
sittenhän minulla saattaa
olla sinulle tiedossa pyörä, jonka kanssa tekemistä riittää. Ajakaapa Kalkkisiin, siellä on Koskisen
Teemulla myytävänä naapurilta, jääradan Suomen-mestari Kalkkis-Jussilta saamansa vanha iso
tuhatkuutioinen Amerikan Excelsior.
Kari kaasutti Kalkkisiin ja onnistui vakuuttamaan Teemun, että Excelsior ei mene myyntiin,
vaan korjattavaksi, ja
koska pyörä vaati kaikinpuolisen peruskorjauksen, Kari ryhtyi tosiaan
määrätietoiseen entistykseen. Se vei vuosia ja
vaati valuuttaa – toisioketjukin oli tilattava käsityönä tehtynä alkuperämaasta, sillä Excelsiorin
rattaiden hammastus oli

omalla mitoituksella.
Excelsior-pyörä valmistui, kahteenkin kertaan, sillä jo kilvet saatuaankin se piti purkaa taas
alkutekijöihin, sillä kellaritilassa rakennellessa
Kari ei ollut tullut huomanneeksi, että runkohan oli käyrä. Se ei liennyt ihme, sillä viimeiset
ajot Excelsior oli palvellut Kalkkis-Jussilla mm.
perunavakojen vetokoneena. Sama määrätietoisuus ja perusteellisuus
soveltui Karilla myöhemmin muiden pyörien, esimerkiksi Zündapp
750:n laitossa. Minä olin
jo muuttanut Jyväskylään ja näin Karia enää
vain Veteraaniralleissa
ja romupäivillä, sittemmin
museotarkastajien koulutuspäivillä. Kari
ei turhia jaaritellut, yksi
"terve" riitti koko illaksi.
Mutta alkuperäinen yhteys säilyi kaiken aikaa,
velipoikienikin
kautta. Juhani-veljeltä kuulin 16.12.2015, että Karin
kulku oli katkennut. 
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Tekstit & kuvat T. Lehtonen

Talviralli 2016
Vaskio/Salo

P

erinteinen Mp-69:n
talviralli pidettiin 1921.2 Vaskion metsästysseuran majalla Salossa.
Lauantai-iltaan mennessä paikalle oli saapunut
reilut 80 pyöräilijää joukossa ryhmä Virolaisia
talvipyöräilijöitä. Järjestelyihin oli todella panostettu. Aamupalaherkut notkuivat pöydissä
ettei kertakantamalla niitä paikalleen saanut, ja
lounaallakin oli valittavana useammasta ruokalajista. Paellapannut,
makkarat, useilla erilaisilla täytteillä olevat sämpylät ja tuoreet munkit ja
monet muut tuotteet olivat tarjolla todella huo-
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keaan hintaan. Tilava
sauna oli enimmäkseen
lämpimänä. Paikalle oli
tuotu kaksi kylpytynnyriä talvimotoristeille sekä
sahattu avanto lampeen
Pystymettän uimaireille. Näyttävät jätkänkynttilät valaisivat ja loivat
hienoa tunnelmaa pitkin rallialuetta pimenevään iltaan. Iltaa tahditti
myös elävä musiikki mikä saikin väen pyörähtelemään metsästysmajan
lattialla. Itse maja olikin sitten kuin osa luonnontieteellisestä museosta täytettyine eläimineen
ja taljoineen..todella vakuuttava.
Lauantaina
meille tarjottiin myös

lentonäytös, mikä ei liene kovin yleistä näissä tapahtumissa?
Pyöräkirjo oli pitkälti
tuttua ja ennalta tavattua
kalustoa
lehdettömän
kauden muista kokoontumisista ja paikalla olleet MZ-pyörät toisinto
viime vuodelta (2 kappaletta). Ihmeen vähän näitä mainioita talvipyöriä
muutoinkaan kokoontumisissa tapaa. Erityismaininnan
ansaitsee
näyttävillä käsimuhveilla
varustettu Transalp, joka
saapui paikalle lauantaiaamuna klo 5.00 ajettuaan ensin koko yön Kalajoelta saakka!
Paluumatka osoitti

jälleen MZ:n oikukkaan
luonteen aiheuttamalla
pientä nykimistä viimeiset 70km. Tallille päästyään se ei enää suostunut käynnistymäänkään
ja käynnistinpoljinkin
liikkui käsivoimin kuin
tulpattomassa mopossa. Uteliaisuus ja harmistus ajoivat avaamaan
sylinterin vielä samana iltana ja mäntä osoittikin saaneensa uuden
rikkaamman värityksen
sekä vähentäneen männänrenkaiden määrää.
Parannusta aiempiin oli
kuitenkin tapahtumien
päättyminen pihaan eikä
totutummin tienvarteen
ainakin tällä kertaa. 
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 Sisäänpääsy 20 euroa – sisältää pääsyn juhlapaikalle, telttailualueelle, mp-parkkiin sisällä tai ulkona ja saunan (ehkä bändi )
 Aamiainen 5 euroa, lämmin ruoka 10 euroa
	Yöpyä voi navetassa, jos mukana on oma makuualusta ja makuupussi. Navetassa kaksi sisävessaa.
 Ulkona grillialue ja katettu 50 hengen terassi
 Kiertoajelu Pernajan kirkonkylälle Mikael Agricolan patsaalle ja
sieltä Loviisaan suola-aitoille, alueella on myös hieno merenkulkumuseo.
Koskenkylässä löytyy hieno uimaranta sekä pizzeria ja ABC. 5 kilometrin päässä Malmgårdissa on ekokauppa, mistä saa sitä hyvää Malmgårdin Dinkel lager -olutta.
MZ-ajajia saa tulla mukaan auttamaan järjestelyihin, koska "tulen
tarvitsemaan apua saadakseni kaiken valmiiksi ja kuntoon" terv. Tumppi

Kyselyt/ilmottautumiset: lomanstomas@gmail.com
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautus osoitteeseen: Veijo Kinnunen, Sainsalontie 57, 68230 Lohtaja
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