
1

VIESTI 1-2016

Myrskylyhtyajot
s. 6

Kalle-lujaa!
s. 8

Pikku yöretki
s. 14

Pystymettä
s. 16

Talviralli
s.20

MZ-Ajot 2016
s. 23

Koistisen Heikki tyylittelee Rosendahlin mutkassa 
Pyynikinajojen 23.8.2015 näytösajolähdössä nro. 1 
(2-tahtiset). Pyörä on MZ ES TT. Kuva Tapio Ylitalo.



2 3

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 tiedotus-
osaan 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!

Talvea ei ylitetä usein-
kaan moottoripyö-

räillen, mutta moottori-
pyörän kanssa kuitenkin 
aina jollain tavalla. MZ-
toimintaa hyvin tukeva 
Keski-Suomen Konepyö-
räseuran romupäivä Jy-
väskylässä Lutakon pavil-
jongissa 9. tammikuuta 
2016 onnistui entiseen ta-
paan: tavattiin taas ja saa-
tiin herätteitä. Vuorovai-
kutus yhteisellä Asialla 
liikkuvien kesken on eläh-
dyttävää, suoraan voima-
kenttiin kohentavasti vai-
kuttavaa. Mutta minä 
tulin jakaneeksi pöydän 
viereen pysähtyjille ne-
kin Suomen MZ-Aja-
jat -tarrat joiden taakse 
olin kirjoittanut muuta-
mat yhteystiedot. Se he-
rätti kirjoittamaan leh-
den aloitussanoja; jospa 
ilmoitan MZ-viestissä, et-
tä näin kävi.

Mutta talvi pitää ylit-
tää. Katsokaa moottori-
pyörää, ihmisen luotetta-
vinta seuralaista, jätettynä 
syksyllä odottamaan au-
ringon ja ajokauden tuloa. 
Kun avaat tallin oven, siel-
lä se tuijottaa kuin avau-
tuvan valoraon havah-
duttamana, lampunsilmä 
pilkahtaa toivorikkaasti: 
joko tuo tulee ja vie taas 
mutkateille, metsiin, ky-
lille, kukkuloille, rannoil-
le, pihoille... Ja ajattele, 
ketjun tunnusteleva sää-
tö, jokainen lenkin saama 

voitelu, kaasuttimen suut-
timen puhdistus, ilman-
puhdistimen kopistus tai 
vaihto, saa viimeistään ke-
sällä kiitokseksi voimak-
kaan hörähtelyn ja ripe-
än kirmaisun haluttuun 
suuntaan. 

Mutta voi sitä, joka on 
työntänyt tämän varman 
kaverinsa vetoiseen vuo-
tokattoiseen vajarömis-
köön takapihan perällä, 
lamppu kääntyneenä tol-
jottamaan jurosti pimein-
tä nurkkaa – tuollaisena 
muljauttaa sisään työn-
tyvää nurjasti alas vink-
sahtanut sammunut säh-
kösilmä, kohtaa saman 
kurjuuden, kun toisiaan 
välttelevät sumeat katseet 
kohtaavat: onko surkeam-
paa näkyä surkimukses-
ta? Virtalähteessä johdot 
tosin kiinni kytkettyinä 
mutta lataamattomana 
sen navat ja johtojen liit-
timet toivottomasti ha-
pettuneet, lamautuneina, 
kun viimeinen värähdys 
vetäytyi johdotuksen kyl-
menneestä suonistosta jo 
ensimmäisten lumihiuta-
leiden viimassa.

Mutta onnekas se sir-
kuttaja, jota käydään kur-
kistelemassa tämän tästä, 
mitä haudottavaa onkaan 
löydettävissä; ovatko akun 
kennot pysyneet täyttöra-
jaan jätetyn nestepinnan 
alla, reipas pyörien pyö-
räytys estämään renkai-

den kohmettumista jotta 
liikkumattoman painon 
jakautuma pysyy tasoit-
tuneena, virkeänäppisin 
saattaa tarkistaa ilman-
paineita, tuolla tarjotaan 
painallus käynnistyspol-
kimesta, tunnustellaan 
kytkinvaijerin irrotta-
vaa vetoa, samalla selviää 
niin säikeiden kuin kah-
vankin voitelun tarve, ja 
varmistuu sylinteriin ja 
kammen tilaan valutetun 
säilytysvoitelun koske-
tus suojaamaan tasaisesti 
ympäröiden laakeripinnat 
kantamaan auliina tulevat 
kuormitukset. Näin huo-
lehtivat voivat palata taas 
toisenkin kerran hyvillä 
mielin, ehkä ensi kerralla 
puhdistus- ja kiillotustah-
nojen kanssa, vaikkapa 
palauttamaan pesun jäl-
jiltä himmeiksi jääneil-
le alumiinivanteille sileä 
kiilto, varsinkin jos olet 
varustautunut Autosol-
tuubilla, jota voit ennen 
vanteiden käsittelyä hiu-
kan hieraista pakoputki-
käyrän tummaan kaar-
teeseen, ja kohta kaikki 
muistot tapahtumista, 
joihin tämä moottori on 
suorituksillaan vienyt si-
nut osalliseksi, saavat heh-
kuvan sinisen hohteen.

Mihin tämä sinisyy-
den kirkastaminen liittyy? 
Onko talvella mitään hie-
nompaa asiaa kuin kuun-
nella taipuisaa vaivatta 
etenevää kitaran sointia, 

PÄÄKIRJOITUS

samalla kun katselee ra-
joituksettoman mielikuvi-
tuksen avaamia näkyjä si-
nisestä, oikeastaan kaiken 
sinisen alkuperän takaa-
vasta, lämpimästi kaikki-
alle loistavasta taivaasta, 
kaarteeseen kallistumista 
odottavasta tiestä, silmien 
alla mittaristo, joka näyt-
tää kaikilla instrumen-
teilla ja merkinannoillaan 
moottoripyörän iloisinta 
toiminta-aluetta? On, sil-
lä on vältettävä päämäärä-
tön päristely, sillä sellaista 
tuhlausta eivät anna an-
teeksi ne hetket jolloin pi-
täisikin mennä, mutta ei 
enää olekaan millä ajaa, 
eivätkä vastaavasti ne tu-
levat sukupolvet, jotka 
vääjäämättä jäävät ilman 
eMZejä, joista voisivat 
edes haaveilla, puhumat-
takaan että kykenisivät 
antaa haaveille tällaisia si-
sältöjä, joiden avulla voi-
daan ylittää niin ikilumen 
pysäyttämät ikuisuudet 
kuin niihin nikahtuneen 
ajan kulumattomuuden 
mittaamisen yritykses-
sä seisahtaneiden ja vai-
enneiden kellojen toivot-
tomuuden edessä kaiken 
liikkeen lamauttavat, tyh-
jentymättömän alakuloi-
suuden täyttämät – tai 

paremminkin kaikesta 
merkityksellisyydestä 
tyhjentyneet – talven nä-
köalattomat aavikot, joille 
ilman johtotähteä joudu-
taan, joten tuohon tämän 
kappaleen aloittamaan 
asiaan on lisättävä: tavoit-
teellisuus. Syksyn turrut-
tavassa pimeydessä se voi 
rajoittua aluksi pienim-
pään välttämättömyyteen, 
toimintakunnon ja -val-
miuden ylläpitämiseen, 
jotta kun olosuhteet sal-
livat, päästään ainakin, 
kuten aina, varmasti ja 
vaivatta lähtemään liik-
keelle. Tarvitaan laitteen 
ja laitteiden kaikkien osi-
en kuntoisuuden tarkas-
tuksia; mikään kunnolli-
nen huoltaminenhan ei 
ole tarkoituksetonta puu-
hastelua, vaan toimivuu-
den ylläpitoa liikkuvuu-
den takaamiseksi – pyörä 
vie eteen päin, vaikka yk-
si katkennut pinna olisi-
kin jätetty korvaamatta 
uudella, mutta pitemmän 
päälle näin ajaen varmas-
ti pinnoja alkaa katkeilla 
lisää, ja näin jatkaen var-
masti ei enää kohta aje-
ta ja jatketa mihinkään. 
Joten, pitkällä ajamatto-
malla kaudella on perus-
teellisten kunnostuksien 

aika. EMZetojen kans-
sahan tällaisissa toimissa 
verrattuna joihinkin toi-
siin ja toisenmaalaisiin 
vastaavanikäisiin ajoneu-
voihin on luonnollisesti 
paljon sellaista mikä on jo 
tehtaalla valmiiksi säädet-
ty, joten ajaja voi keskit-
tyä enemmän kulkimensa 
varsinaisiin käyttötarkoi-
tuksiin.

Kitisten pysähtyneen 
pakkasen ja vonkuvien 
pyrypilvien ulvonnan ta-
kaa kesä kuultaa, aluk-
si vain mielessä häiveenä 
ja kuvana, mutta melkein 
huomaamatta valon alue 
laajentuu, ja alkuun pääs-
tyään valo voittaa – ja 
nähdään kuinka sinis-
tä oikea sininen on. Kak-
sitahti-MZ:n pakokäyrän 
lievä, mutta kumminkin 
selvä, sinistyminen ei ai-
heuta huolta, vaan päin 
vastoin, se kertoo siitä et-
tä sytytys ei ainakaan ole 
liian aikaisella, vaan pa-
remminkin, se viittaa lie-
västi myöhäisen puolelle, 
jolloin sitä huolettomam-
min voi kaasuttimen luis-
tia kiertää auki. Etupyörä 
kääntyy kohti tavoitetta, 
se kallistuu tien varren 
kyltin kohdalta MZ-ta-
paamisajon suuntaan.

Ensi kesänä MZ-ajon 
ajankohta on normaali, 
viikkoa ennen juhannus-
ta, 17.-19.6.2016, Loviisan 
vierellä, Tomas Grönqvist 
järjestää, joten musisoin-
tejakin varmasti taas mu-
kana. 

Tähän Tumpilta tilan-
ne 11.2.2016: "Moikka joo 
hiljaista on... Minäpä enti-

söin Superelastik-vaunua 
talvi-iltaisin, ja liitän sen 
mustaan Mitsiin, osat lasi-
kuulapuhallettu ja hiottu, 
nyt osia maalaamossa. Ja 
tilasin vielä Saksasta ison 
läjän uusia osia siihen, ku-
ten sisustus- ym. Tässä 
odotan innolla että vaunu 
valmistuisi ajoissa ajokau-
den alkuun, mutta enkö-
hän kerkeä saada projek-
tin valmiiksi ajoissa. 

Navetan osoite, jos-
sa vietämme MZ-Tapaa-
misajon, on Porvoontie 
155, 07700 Koskenkylän 
saha. kyselyt/ilmottau-
tumiset: lomanstomas@
gmail.com. 

Olemme Tinan kanssa 
mietitty ruokailua ja aa-
miaiset ym. Oli ajatus et-
tä 20 euroa sisäänpääsy, ja 
aamiainen ehkä 5 euroa 
ja lämmin ruoka 10 eu-
roa. Siihen 20 kymppiin 
sisältyy juhlapaikka, telt-
tailualue, mp-parkki si-
sälla tai ulkona ja sauna 
ja ehkä bändi (luultavas-
ti). En tiedä onko tämä 
sekavaa? Yöpyä voi nave-
tassa, jos oma makualus-
ta ja makupussi., navetas-
sa kaksi sisävessaa (meillä 
on ollut juhlia missä noin 
70 ihmistä). Ulkona löy-
tyy grillialue, ja katettu 
50 hengen terassi. Kier-
toajelu ajattelin Perna-
jan kirkonkylälle Mika-
el Agricolan patsaalle ja 
sieltä Loviisaan suola-ai-
toille, siellä on myös hie-
no merenkulkumuseo. 
Koskenkylässä on myös 
hieno uimaranta ja piz-
zeria ja ABC.  5 kilomet-
rin päästä Malmgårdis-
sa on ekokauppa, mistä 

Keijo Virtanen

Keijo kertoo
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saa sitä hyvää Malmgår-
din Dinkel laager olutta. 
Että kyllä luulisi että saa-
daan jonkunmoinen pa-
ketti kasaan....  

 
On myös ollut puhet-

ta että MZ-ajajia saa tulla 
mukaan auttamaan järjes-
telyihin, koska "tulen tar-
vitsemaan apua saadak-
seni kaiken valmiiksi ja 
kuntoon. terv. Tumppi."

Myrskylyhtyajo Sys-
mään oli viime syksynä 
niin onnistunut, että en-
si syksynä sinne ajetaan 
taas, 1.-2.10.2016.

Tuohon asti naputte-
lin tammikuun loppuun 
mennessä - ja paukku-
pakkaskauden vaikutus 
on ilmeinen. Valitan sitä. 
Mutta ehdin vähän kor-
jata itse mitä tuossa hö-
pisin. Päristelyssä pyö-
rä karkasi käsistä. Jos 
muutama MZ-ajaja käyt-
tää ajokauden aikana 10-
20000 km:n ajoihinsa 
5-10 litraa hyvin palavaa 
2-tahtiöljyä, sillä ei ole 
yhtään enempää vaiku-
tusta yhtään mihinkään 
kuin tällä tekstilläkään. 
Mutta joka tapaukses-
sa kaksitahtisen ylläpito 
säilyttää mukana muis-
tutusta tästä hukatusta 
mahdollisuudesta: nyky- 
ja tulevaisuuden elekt-
roniikalla, ja materiaa-
lien, aineksien seoksien 
ja menetelmien tunte-
muksen ja kehittämisen 
avulla tällainen mootto-
ri, joka ei tuhlaa kipinät-
tömiin, polttamattomiin 
kierroksiin, olisi ollut ky-
kenevissä käsissä kehi-
tettävissä voimalaitteeksi 

koko horisontin rajoitta-
man alueen kokemiseen, 
ja varsinkin sen taakse 
yltäväksi kulkuvälineek-
si, josta aina nauttisim-
me olosuhteisiin nähden 
parhaana, ylivertaisena 
liikkumisen välineenä. 
Ja sellaisen kehittämistä 
ja kehittäjiä voitaisiin ai-
na kiittää hyvinvoinnin 
edistämisestä.

Onneksemme kenen-
kään 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 on-
ni lukea itsensä kuulu-
maan kuin samaan hei-
moon, joka jakaa tämän 
näiden sivujen ylläpitä-
jän, kautta vuosikymme-
nien MZ-ajokulttuuriin 
perehtyneen Timo Leh-
tosen (perheineen) vähin 
äänin numeroa pitämättä 
aikaansaamaa avaraa va-
loisaa moottoripyöräilyn 
ilmapiiriä.

Yhtä lailla, lisäksi va-
raosahankintaa ylläpitävä, 
pitkän linjan toimija löy-
tyy täältä: http://emzet-
ti.kapsi.fi/cgi-bin/yabb2/
YaBB.cgi

Ja tällä palstalla on 
Karri Tuovinen, hänkin 
tuohon yllä mainittuun 
vaikuttavien henkilöiden 
joukkoon lukeutuva, on 
aloittanut keskustelun, ei-
kö olisi aika valmistautua 
matkaan MZ:ien alkupe-

rämaahan Emmen-Raus-
ch 2016-tapahtumaan: 
Mitzi-ralli Saksan Kel-
brassa on kelpo miitti  2.-
4.9.2016

Olisikohan aika teh-
dä suomalainen täsmäis-
ku sinne? Matkaa Saksan 
puolella kaiketi n. 300-
350 km eli ei km-ähkyä... 
Pieni alue ja Lippu liehu-
maan - kuis olis? Jokai-
nen hoitautuisi sinne it-
senäisesti eli ei mitään 
yhteisparaatia mutta pe-
rillä keräännyttäis? www.
emmenrausch.com -visi-
oikaa ja tehdään!!

Tutkikaapa itse tar-
kemmin, http://www.
finnlines.com/laivamat-
kat/reitit_hinnat/helsin-
ki_travemuende/henki-
loe... Ryhmäalennuksista 
ei voi puhua ilman ryh-
mäkokoa mut Smoton jä-
senyys taisi hieman hal-
ventaa..

Tuohon nimimerkki 
"Motoristi" kommentoi: 
"löysin 160,-/sivu + hyt-
tipaikka halvimmillaan. 
Tuonne olisi kyllä muka-
va lähteä ja mieluummin 
jonkunlaisella porukal-
la.. Tässä vaiheessa aina-
kin 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 sijainte-
ja ja etäisyyksiä. Chem-
nitzistä hiukan kaakkoon, 
juuri kartan ulkopuolel-
le on jäänyt moottoripyö-
rämaailmankaikkeuden 
(entinen) keskus.

Ja jotta yhteishengen 
laajuudesta ja monipuo-
lisuudesta saa aavistus-
ta kansainvälisessä mit-
takaavassa, voi aloittaa 
vaikkapa juuri alkuperä-
maasta, siis, Und nicht zu 
vergessen: Wir empfehlen 
Ihnen, die Deutsch lesen 
und verstehen, den Über-
blick über diese Seiten zu 
halten: http://mz-forum.
com

Niin kotiteille kuin 
kuin ulkomaisille reiteille: 
Turvallisia ajoja! 

Lähettäkää kirjoitukset 
mieluimmin pelkkänä 
tekstinä ilman mitään 
muotoilua. Jos mahdol-
lista, tallentakaa ne RTF- 
muotoon. Kuvat omal-
ta koneelta tai kameralta 
suoraan eikä minkään pal-
velun kautta, eikä liitet-
tynä tekstiin. Kuvat olisi 
hyvä tallentaa JPEG- tai 
TIFF- muotoon ennen lä-
hettämistä.

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.

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.

suomen MZ-Ajajien  
arkistonhoitaja/ 

tilastoija  
LePe  

HAAPALAinen  
ilmoittaa: 

Aikaisempien  
MZ-tapaamisajojen 

järjestäjät! 

Jos vain on jäljellä IL-
MOITTAUTUNEI-
DEN TÄYTETYT il-
moittautumis lomak-
keet, pitäkää tallella ja 
toimittakaa tavalla tai 
toisella:
seppo Haapalainen
Brahenkatu 8 B 18
87100 kajaani tai 
lepesah@gmail.co

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
     
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

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

EDELLISESSÄ leh-
dessä olleen Päijän-
ne ajon kuva-arvoi-
tus on ratkennut. 
Siinä oleva MZ-aja-
ja on Aimo Leh-
tinen Tikkurilan 
Moottorikerhosta. 
Ajoi toiseksi isossa 
nuorten luokassa. 

RÄMSööSSÄ Kovan 
Teknolokiankeskukses-
sa ajettiin 30.1.2016 pe-
rinteiset masinistien tal-
vi ajot. Kysymyksessä oli 
jäädytetty rata, ajokkei-
na mopot, moottoripyö-
rät ja sivuvaunullisten 

luokka, johon hyväksyt-
tiin mukaan kolmipyö-
räiset invamopot sekä 
sivuvaunulla varustettu 
sähköskootteri, ”ala Sep-
po Rehakka”. 

Moottoripyöräluo-
kassa oli mukana myös 

kaksi MZ:t ajajaa, ja hy-
vinhän he laskettelivat-
kin, molemat mukana 
finaalissa, Salosen Kal-
le voitti RT-150cc vm-59 
pyörällään ja Ari Lautala 
oli neljäs ES-175 cc vm-
61 pyörällä. 
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nukakkuja. Ilta päiväl-
lä monet ajelivat Sysmän 
lähiseuduilla, mekin kä-
vimme Pertin kanssa tu-
tustumassa Suopellon 
satamaan Päijänteellä. 
Paikallislehden toimitta-
ja kävi myös haastatte-
lemassa MZ-ajajia. Illan 
hämärtyesssä sytytettiin 
myrskylyhdyt, todella 
kaunista, lähes joka mö-
kissä terassilla paloi lyh-
ty ja   MZ-pyörämme 
”kiiltelivät niiden valos-
sa”. Saunomisen jälkeen 
kokoonnuttiin iltanuoti-
olle, makkarat kärisivät 
ja laulu raikui, sitä veti 
kitaran kanssa Tomppa 
Grönkvist, hienoon tyy-
liinsä. Yö kylmeni ja oli 
mukava kömpiä lämpöi-
seen pikku mökkiin, uni 
maistui.

Pyhäaamuna olikin 
sitten pilvisempää, hy-
vän aamiaisen jälkeen 
alettiin kasata kamppeita 
lähtöä varten. Hyvästely-
jen jälkeen Pertti suun-
tasi Rotax-MZ:ssa koh-
ti Pieksämäkeä ja minä 

Kellokosken suuntaan, 
tuuli oli onneksi tyynty-
nyt.   Pulkkilanharjulta 
käännyin Kalkkisiin päin 
ja ennen kylää tein muu-
taman kilometrin sivu-
koukkauksen, kävin tu-
tustumassa Kalkkisten 
kanavaan joka yhdistää 
Päijänteen ja Ruotsalai-
sen, siinnä on Euroopan 
pisin sulkuallas. Kalkki-
sista mukavia mutkateitä 
Vesivehmaalle. Lahdessa 
tuntui sen verran viile-
ältä, että kurvasin Rikun 
museolle munkkikah-
ville ja tutustui jälleen 
kerran näyttelyyn. Lo-
put kuuskytviis kilomet-
riä körötinkin sitten van-
haa Lahdentietä kotiin 
asti. Vanha MZ pyöräni 
vuodelta 1975 toimi taas 
kerran moitteetta koko 
hienon retken. Ajoihin 
osallistui yli kolmekym-
mentä henkilöä, kiitos 
kaikille hyvästä seuras-
ta ja ennen kaikkea kiitos 
Camping alueen emän-
nälle, joka teki kokoon-
tumisestamme tosi viih-
tyisän. 

Monen vuoden tau-
on jälkeen heräsi 

Myrskylyhtyajot jälleen 
henkiin. Aikaisemmat 
ovat pidetty pääasiassa 
Keski-Suomessa, mut-
ta nyt oli paikka hieman 
etelämpänä, Sysmässä 
leirintäalueella, tarjolla 
oli majoitusta hostellista 
telttaan. 

Näin hienoa tilaisuut-
ta ei voinut jättää käyt-
tämättä, ei muuta kuin 
pieni huolto MZ-TS 125 
pyörääni, retkeily varus-
tus kuntoon, myrskyl-
yhty ja lamppuöljyä mu-
kaan. 

Perjantaina jo aamus-
ta oli melko tuulista ja il-
laksi oli luvassa oikein 
myrskyä, joten kelikin 
oli rallin mukainen. Tut-
kin tuulen suunnan kos-
ka se oli meiltä päin Sys-
mään myötäinen, niin 
menoksi. Lähdin ilta päi-
vällä liikkeelle ja parhail-
la myötätuuli osuuksilla 
satapiikki mitzini suo-
rastaan lensi kohti uusia 
seikkailuja. Pulkkilan-
harjulla näin pari MZ-
ajajaa ihailemassa Päijän-

teen tyrskyjä, moikattiin 
vain, mutta tuli muka-
va tunne että on tänne 
muitakin tulijoita. Ka-
rautin yhtä kyytiä koko 
matkan ja olinkin jo hy-
vissä ajoissa perillä. Pai-
kalla oli vasta muutama 
tulija, ja hekin majapai-
koissaan, mutta alueen 
emännältä sain kuulla 
että Kaipiaisen Pertti oli 
ottanut kolmenhengen 
mökin yksikseen j a sa-
nonut että tilaa on. Hy-
vinhän me vanhat kilpa 
ajajat sovittiin samaan 
mökkiin. Myrsky yltyi il-
lan aikana, paras paik-
ka olikin leirialueen keit-
tiö – ruokasali, siellä oli 
mukava keitellä teetä ja 
syödä eväitä. Tarinointia 
riitti myöhään iltaan.

Lauantaiaamu val-
keni tyynenä ja jopa au-
rinkoisena, emäntä oli 
laittanut tosi hyvän aa-
miaisen. Porukkaa tuli 
vielä lisää kokoontumi-
seen ja myös päivä kävi-
öitä oli joukossa. Varsi-
naisesti päivä ohjelmaan 
kuului vain päivällinen, 
loistavaa makkarakeit-
toa ja herkkullisia pan-

TEKSTI Kaarlo Salonen

MyRSKyLyHTyAJOT 2–4.10.2015
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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"

TEKSTI Seppo Turunen

2012 vuotta jä-
keen Kris-

tuksen syntymän syttyi 
olemattomissa aivoissani 
pieni orastuksen omainen 
ajatus, joka jäi itämään ja 
lopulta vaivaamaan yötä 
päivää: jotta tuleva pro-
jekti olisi tehdasenduroa 
muistuttava hieman ty-
lyn oloinen ETZ.   Vete-
raaniralli sattui sinä ke-
sänä Imatran seudulle ja 
matkalla sinne, alkutai-
paleella räjähti se surul-
lisenkuuluisa takarengas 
ja minulta paukahti kak-
si kylkiluuta poikki. Mut-
ta velipojan avustuksella 
ja pyörän vaihdolla sin-
ne kuitenkin BMW:llä 
päästiin, tosin hieman ir-
vistellen.   Rallista oli Ve-
teraaniklubi järjestänyt 
bussikuljetuksen Muisto-
jen Imatranajoihin, jon-
ne tietysti kampesin mu-
kaan.

Ihaillessani vanho-
ja staroja, pyöriä ja tuok-

suja, tupsahti vastaani 
Wickholmin Eki. Siinä 
jutellessamme mainitsin 
hänelle etsiväni sellaista 
ETZ:taa, jota kehtaisi al-
kaa muutella haluamaan-
sa suuntaan. Kaikki ylei-

sessä myynnissä olevat 
tuntuivat olevan niin hy-
viä, ettei muutosta keh-
dannut miettiäkään. Sil-
loin Eki lausahti, mikset 
osta häneltä? Siitä lähti 
kaupanteko onnistunees-
ti käyntiin ja parin vii-
kon kylkiluiden paran-

telun jälkeen Mitsi pääsi 
uuteen kotiin.

Enduro syntyi talven 
mittaan ja alkukesästä 
olin sillä jo neitsytmatkal-
la Viitasaaren Huopanan-

koskella, siellä Juhani 
Ahon perhostelupaikal-
la. Keli oli tuossa rallissa 
melko kaamea ja tietys-
ti kohtalon ivaa, kun aje-
lin sieltä Uuraisille, au-
rinko paistoi lämpimästi 
ja täydeltä terällä, niin et-
tä perjantain ja lauantain 

tuulet ja sateet jo unohtui-
vat. Kesä vilahti ja työtkin 
alkoivat, mutta syksyllä 
erehdyin matkustamaan 
Kaanaan kahinoihin va-
laistumaan, kaikkien 
propelipäiden kera sa-
maan  lahkoon samaistu-
en ja ideat rupesivat vyö-
rymään joka suunnasta.

Kotitallissa askarrel-
lessa tuli mieleeni, että 
minullahan on itse asiassa 
melkein kaikki tarvittavat 
osat itselläni, jos rakentai-
sin Kaanaan kahinoihin 
pyörän. Tässä verstaas-
sahan oli jo kaksi mitsiä 
muuttanut olomuotoaan 
ja mulla oli TS:n runko ja 
Ekin entinen kone vapaa-
na, kun enduroon tuli 300 
cc:n moottori. Tiesin että 
Mitsin koneella emme voi 
mitellä voimia isoja, jo-
pa turbomoottoreita vas-
taan, mutta tehdään pyö-
rästä hemmetin kevyt ja 
erinomainen ajettava, ei-
kä näyttävyydestä tingitä.

Netistä kaiveltiin sit-
ten short track -kisojen 
filmejä ja valokuvia. Ja ul-
koasu oli sillä selvä –Ho-
necker ja länsi löisivät 
kättä muotoilun saralla. 
Alkukasauksesta ei jää-
nyt hirveän paljon muis-
tikuvia, johtuen seuraa-
van kesän tapahtumista 
tai korkeasta iästä.   Jos-
tain kuitenkin hommasin 
TS:n runkoon 18" taka-
pyörän ja rälläköin kaik-
ki ylimääräiset härpäk-
keet pois, mukaan lukien 
takajalkatappien kiinnik-
keet, satulan kiinnikkeet, 
akkutelineet ja ilman-
putsarikotelot. Etupää 
oli tuossa TS:n rungossa 
otettu 450:sta Suzukista; 
siinä oli levyjarru ja 18" 
pyörä. Levyjarru sai läh-
teä, jolloin etupää keve-
ni huomattavasti – eihän 
hiekkakurvissa etujarrua 
olisi voinut käyttääkään.

Jyväskylän rompepäi-
viltä löysin uuden muo-
vitankin hanoineen sopu-
hinnalla. Nyt kun tankki 
oli olemassa, saatoin al-
kaa 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 me-
netelmä. Eikä muuta kuin 
vaahtomuovia rungon 
ympärille ja tankki lujasti 
painamalla paikalleen.Ta-
kapäässä olikin kiinnik-
keet vetojousille ja se oli 
siinä asiallisen lujasti. Sa-
tulalle leikkasin 1 mm:n 
alumiinistä pohjalevyn, 5 
cm:n pakkaus-solumuo-
vista pehmusteen ja hain 
Kangastukusta punaista 
keinonahkaa, josta sisa-
rentyttö ompeli verhoo-
mossaan Porvoossa pääl-
lisen. Painoa sille tuli vain 
tupakkikartongin verran. 
Takalokariksi sovittelin 
ja leikkailin jotain hyvän-
tuntuista ainetta olevaa 
mitälie lokasuojaa, mutta 
ajan kanssa se alkoi hier-
tää silmää ja otin sen pois.

Jostain syystä tallipäi-
vät vähenivät ja into hii-
pui, kesäkin jo painoi 
päälle eikä tullut oikein 
mitään aikaiseksi. MZ-
tapaamisajo oli Punka-
harjulla ja tunsin kunto-
ni aika kehnoksi, joten 
varasin huoneen Man-

nilasta. Tarkkoja aiko-
ja en muista, mutta sii-
nä Juhannuksen tienoilla 
oli kuntoni niin huono, 
etten tahtonut päästä ki-
puamaan kotiin, toiseen 
kerrokseen. Olin sopi-
nut talon johdon kanssa, 
etten tule lomalta takai-
sin töihin, vaan eläköi-
dyn syyskuun alusta. Olin 
kuitenkin vielä työnanta-
jan kirjoissa, niin hakeu-
duin työterveyslääkäriil-
le Terveystaloon ja sain 
astmapiipun (Ventoli-
nea). Parin viikon päästä 
sain uuden ajan, kun va-
litin, ettei lääkkeestä ole 
mitään apua. Sitten lähet-
tivät keuhkokuviin ja sen 
jälkeen Graniittitaloon 
Helsinkiin keuhkolääkä-
rille. Siitä ei ollut muuta 
iloa kuin meinasi olla lop-
pu lähellä, kun lämpöä oli 
30° c, eikä siinä junassa il-
mastointia, eikä minulla 
keuhkot toimineet. Seu-
raava testi oli allergiatesti 
ja taas odoteltiin joitakin 
aikoja, ainakin 20 ainetta 
testattiin, enkä millekään 
allerginen. Tähän väliin 
tuli Veteraaniralli Tah-
kolla. Sieltäkin jouduin 
ottamaan hotellihuo-

neen, huonon kuntoni ja 
enduron vähäisen kulje-
tuskapasiteetin vuoksi. Ja 
pirun kuuma oli siellä-
kin, mutta hiljaa liikku-
en jotenkin pärjäsin. Ko-
tiin lähtiessä pakkasin 
tasamaalla pyöräni ja olin 
niin loppu, etten pystynyt 
palauttamaan avainta res-
paan, vaan heitin sen jol-
lekin kaverille, että pa-
lauttaisi sen. Kotimatka 
hurjassa helteessä sujui 
jotenkin, kun ajaessa saa 
paremmin happea, tosin 
joka mutkassa teki mieli 
hypätä järveen, kuumuu-
den takia.

Sitten tuli kutsu sydä-
men rasitustestiin ja pyy-
dettiin ottamaan verryt-
telyhousut ja lenkkitossut 
mukaan, kun joutuu pol-
kemaan kuntopyörää. 
Enpä ottanut. Sanoin lää-
kärille syyksi, että jos pol-
kaisen kolme kierrosta 
tuota laitetta, niin putoan 
satulasta, eikä siinä lenk-
karit auta. Ajoin sillä kui-
tenkin ihmeekseni 4 mi-
nuuttia, ennen kuin oli 
pakko lopettaa, mut-
ta älysin kysyä, josko tä-
mä voisi tulppavika, kun 

Mitsi ennen ensimmäistäkään harjoituskierrosta. Hyvinkään speedwayradan kummisedät Varjus ja 
"Kenno-Enska" ,välissä Kalle.
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kaikki muu on kohta ron-
kittu. Se lääkäri meni ai-
van totiseksi ja sanoi että 
voi ja nyt menet suoraan 
sairaalaan, etkä pysähdy 
missään. Sairaalan ovel-
la lääkintävahtimestari 
laittoi happitötterön sor-
menpäähän, vilkaisi satu-
raatiota ja kielsi ottamas-
ta yhtään askelta itse. Se 
kaveri oli heti ajan tasalla, 
yhdellä vilkaisulla.

Pyörätuolilla vietiin 
lepohuoneeseen ja sieltä 
hetken päästä tietokone-
putkeen varjoainekuva-
ukseen. Seuraavat muis-
tikuvat ovatkin teholta, 
kun kolme huolestunutta 
lääkäriä on kumartunee-
na ylitse ja supisevat kes-
kenään, tutkien ultraää-
nikuvaa. Kyselivät sitten, 
kuinka kauan tätä on jat-
kunut? Kerroin että sitä 
on seitsemän viikkoa hoi-
dettu astmana. "Ei j.........
ta!!!! Sulla on laaja-alaiset 
veritulpat molemmissa 
keuhkoissa!" Ja siitä alkoi 
hyvä hoito kera liuotus-
piikkien, niitä tuli päi-
vittäin riittävästi. Viikon 
verran sairaalassa riitti, 

mutta lähtiessä jouduin 
taas varjoainekuvauksiin, 
kun oikeasta lisämunuai-
sesta oli lötynyt kasvain.

Syksy meni kai joten-
kin toipuessa, ainakin ta-
loyhtiön aitaa kunnos-
taen ja jakkaralla istuen 
maalasin sen kolmeen 
kertaan. Ennen joulua ko-
lahti kirje postiluukkun, 
että pitäisi käydä Jorvissa 
näyttäytymässä kirurgille 
ja anestesialääkärille, sillä 
lisämunuainen kasvaimi-
neen poistetaan tammi-
kuun 19. päivänä. Edel-
lisenä keväänä oli sovittu 
työnantajan kanssa varas-
ton saneerauksesta, mun 
omilla aikatauluilla ja eh-
doilla, se nyt lykkään-
tyi syystä, mutta maa-
liskuussa siitä tuli totta. 
Samoihin aikoihin ru-
pesi myös Mitsin raken-
taminen taas kiinnosta-
maan, niinpä veistelin 
uretaanista ankanpyrstö-
takalokarin mallin, joka 
noudatteli tankin muo-
toja. Jossain välissä kä-
vin kardiologilla, sillä sy-
dämeni oikea puoli oli 
venynyt tuon seitsemän 

viikon painajaisen takia. 
"Mitä sinä olet tehnyt, sil-
lä sydämesi on palautu-
nut normaaliksi?" kyseli 
tuo lääkäri. "No, kevyes-
ti vain lenkkeillyt, kuun-
nellen kehoani", vastasin. 
"No, olet tehnyt kaikki oi-
kein ja hyvä urheilutaus-
tasi todennäköisesti sinut 
pelasti, sydämesi oli niin 
vahva."

Olihan tuosta pula-
ajan lapsuudesta sitten 
hyötyäkin, kun vain ko-
ko ajan pelattiin ja pyö-
räiltiin kalaan. Ei ollut 
telkkaria menoa jarrutta-
massa ja vähän isompa-
na harjoiteltiinkin sitten 
vähän kovempaa ja vie-
lä myöhemmällä iällä 25 
vuotta lentopalloa, pa-
himmillaan 8 tuntia vii-
kossa. Tossu nousi kyllä 
keveästi tuon kardiolo-
gin lausunnon johdos-
ta. Niinpä ostin Petäjän 
Ekiltä uuden Mitaksen 
trial-renkaan kehittelyn 
alaisen kilpamitsin taka-
pyörään ja velipojan tal-
lista tuli eteen joku Jiang 
Cheng trial. Takaloka-
ri olikin hyvä laminoida 

siellä varastolla, sillä kun 
tilaa on 2000 neliötä, ei 
hartsin tuoksuakaan huo-
maa. Pyörän ohjaustan-
ko on alumiinia, samoin 
kaasukapula. Kytkinkah-
vaksi veljeni kiikutti pa-
remman kuin itse olin 
hankkinut: "Tässä on sul-
le 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 kutit-
telin hieman viilalla auk-
kojen liepeiltä, kaasarik-
si jäi se entisen ajopyörän 
28 mm Dellorto ja ilman-
putsariksi tuli Bilteman 
pestävä vaahtokuminen 
suodatin. Pakoputken ti-
lasin Saksasta. Se ei to-
dellakaan ollut hinnan ki-
roissa, 52 € siellä ja 67 €, 
kun postimies ojensi tal-
lin pihassa sen minulle: 
ETZ:n tehoputki kroma-
tulla äänenvaimentimel-
la! Varmaan pelkkä tuo 
kromaus maksaisi Suo-
messa tuon verran. Mi-
nulle oli siunaantunut 

pieni tupakkiaskinkokoi-
nen akku, jolle rakensin 
telineen, ja sen ympärille 
ohuesta alumiinista sei-
nämät. Tokmannilta os-
tin lasten liukurit, joista 
tein numerolaput eteen ja 
sivuille (1 € kpl).  Sähkön 
tuotannosta vastaa Vape 
ja kytkentäkuvia tarkas-
tellessa Hanski huoma-
si, ettei akkua tässä tar-
vita lainkaan, kun meillä 
ei ole valoja eikä muita 
härpäkkeitä, tämä toimii 
mankkuna. Aina parem-
pi, kun sai jättää jännit-
teensäätäjän, releen ja 
akun pois välistä, piuhat 
vain suoraan puolalle, ja 
sammutusnappi oli ainoa 
lisälaite.

Salmisen Timpalle 
puhuin pienestä eturat-
taasta ja Timppa muiste-
li itsellään olevan 14-piik-
kisen sivariin teetetyn 
rattaan, jospa se löytyi-
si jostain. Eräänä kaunii-
na päivänä posti toi tuon 
paketin Savonlinnas-
ta ja asensin rattaan pai-
koilleen, mutta kuukau-
sien kuluttua vaihdoin 
sen kuitenkin Karrilta os-

tamaani 15-piikkiseen. 
Se pienempi oli sen ver-
ran matalampi että ket-
julinja hankasi jo takas-
wingin saranaa, ainakin 
kun pyörä seisoi siinä ja-
lan varassa huoltopöy-
dällä. Takaratas sai jäädä 
Mitsin vakioksi, sen va-
letun rakenteen vuoksi. 
Vanhan ajopyörän vah-
vistetut Didin ketjut kel-
pasivat edelleen. Niillä 
ketjuilla ja rattailla ajet-
tiin 13 MZ-tapaamisajoa 
ja Veteraanirallia eri puo-
lilla Suomea ja muut reis-
sut päälle. Mulla oli ku-
mien sisällä varmaan 
puoli kiloa itäsaksalais-
ta tykkirasvaa, jonka sain 
palkinnoksi Hankasal-
men rallissa 1999 ja rat-
taat ovat vieläkin hyvässä 
kunnossa. Sitä on muun-
merkkisen pyörän kul-
jettajan erittäin vaikea 
uskoa, mutta minä kel-
puutan ne vielä kilpako-
neeseen, eikä meidän tal-
lilla romuja käytetä!

Oikeanpuoleista jal-
katappia laskettiin ulko-
kurvin puolelta 55 mm 
ja jarruvipuun   taivutet-

Kaanan harjoituksista sivarimiehet ihmeissään :"Mikä 
j.....ta toi oli ? Hemmetti ...........MZ ?

tiin koneella vastaavasti 
60 mm mutka. Kesä valui 
huimaa vauhtia ohitse ja 
Kaanaa lähestyi ja keksin 
vielä tehdä kotiin remon-
tin, kun Sirkka oli Keski-
Suomessa "marjalomal-
la", eikä Mitsiä ollut vielä 
koekäytetty, joten glvito-
set laatikkoon ja bensaa 
tankkiin, ilmanpaineet 
vielä 0,9:ään ja siinä se.

Eräänä kauniina il-
tapäivänä työnsin Mit-
sin pihalle ja polkaisin 
moottorin käyntiin. Ääni 
oli yllättävän hiljainen ja 
kone nappasi kierroksia 
ahnaasti, jawohl!   Salo-
sen Kaarloa olin houku-
tellut jo kaksi vuotta sit-
ten "tallikuskiksi" tuntien 
miehen nopeuden ja ko-
kemuksen kaikissa mp-
lajeissa. Toteutuminen 
vain lykkääntyi vuodella, 
lähinnä noista sairaste-
luista johtuen, mutta nyt 
saatoin soittaa Kallelle ja 
kertoa, että pyörä on val-
mis testeihin. Kalle lupa-
si soittaa "Kenno-Enskal-
le" ja kysyä harjoituslupaa 
Hyvinkään speedwayra-
dalle.

Enska ja Varjus, Hy-
vinkään radan kummi-
sedät, olivat kastelleet ja 
lananneet radan loisto-
kuntoon torstaiksi. Nyt 
oli jännää!!  Kalle kaarsi 
radalle ja huikkasi men-
nessään vain lämmitte-
levänsä ja käänsi kah-
vasta. "Vai lämmittelee", 
sanoi Enska ,"tolla läm-
mittelyllähän hakkaa 
jo huonoimmat speed-
waymiehet". Kalle tu-
li varikolle ja Enska sa-
noi: "Kato sen naama on 
kuin aurinko". No, kuu-
lemma oli ihan hyvä ajaa 
ja väänsi hyvin, mut-
ta suuttimia voisi ehkä 
suurentaa. Pari kertaa 
suurensimme pääsuu-
tinta, kunnes uskoim-
me olevamme ylärajoilla 
syötön suhteen. Seuraa-
vana tiistaina pääsim-
me vielä harjoituspäivä-
nä radalle testaamaan. 
Luottamus pyörään 
nousi vielä ja kerran vie-
lä kokeilimme suurem-
paa suutinta, mutta se 
oli jo liikaa, niinpä pa-
lasimme edelliseen ko-
koon ja olimme valmiit 
sotaan. 

Kalle keskittyy seuraavaan erään.Useimmat näkivät Mitsin tästä vinkkelistä.Enska ihmettelee Kallen onnellista hymyä ensimmäis-
ten harjoituskierrosten jälkeen.
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Sitten koitti suuri päivä. 
Kalle tuli veljineen pe-
räkärryn kera aamuseit-
semältä ja Rintamäen 
Jarikin pyöräili ajoissa 
paikalle. Ei muuta kuin 
pyörä ja kannut kyytiin 
ja menoksi. Läh-
tiessämme koh-
ti Teiskoa tihuutti 
vettä, mutta Pekka 
Pouta oli luvannut 
päiväksi aurin-
koa . Parin tun-
nin ajelun jälkeen 
saavuimme Kaa-
naan moottoriur-
heilukeskukseen 
auringon jo pais-
taessa ja tuulikin 
sopivasti, kuivat-
taen rataa. Har-
joittelemaan pää-
si kymmeneltä ja 
silloin vielä ra-
pa roiskui, Kalle-
kin joutui pariin 
otteeseen huljut-
telemaan lasejaan 
ja minä pyyhin pyörää 
ravasta puhtaaksi, myös 
ketjuja ahkerasti rasvail-
len.

Olimme ilmoittautu-
neet paukkurautaluok-
kaan, joka oli osanotta-
jamäärän vuoksi jaettu 

sekin a- ja b-ryhmiin. 
Muut luokat olivat si-
vuvaunut ja metanolit. 
Kallen lähtö oli muis-
taakseni vasta kuudes 
paukkurautalähtö, jo-
ten pitkään piti jännit-

tää, kuinka meitin käy ja 
millä tasolla mennään. 
Lopulta viivalle ja kumi-
nauha laukesi, Kallehan 
syöksyy kurviin kolman-
tena... tätä olin pelän-
nyt, kun vastassa on isoja 
Harrikoita,Triumpheja, 
Nortoneja, Hondia, Ka-

woja ynnä muita.... Kuin-
ka meille lähdössä käy?

Aika hyvin kuitenkin 
se meni. Siitä varikon 
viereltä yleisömuurin 
takaa yritin kurkoitel-

la kisaa ja äkkäsin Kal-
len jo kurveissa ohit-
tanneen jonkun. Vasta 
ruutulipun heilahtaessa 
tajusin sen: "Jumankek-
ka! Kalle   tuli Mitsillä 
toiseksi...!" Seuraava erä 
oli taas jännittävä, sen 
suhteen että oliko se eka 

erä vähän vahinko. Eikä 
mitä, lähdössä Kalle oli 
kolmas ja tuli taas toi-
sena   maaliin. Kolman-
teen erään mennessä 
olin jo niin rinta kaarel-
la että nyt saisi tapahtua 

mitä vain, näytöt 
on annettu. Mut-
ta mitä vielä, Kal-
len lähtö hieman 
epäonnistui, nel-
jäntenä kurviin 
ja nyt ajettiin to-
sissaan kilpaa, 
mutta Mitsi ohit-
ti tiukan väännön 
jälkeen kaksi kil-
pakumppania ja 
tuli taas toisena 
maaliin.

Ensi vuodek-
si kiristetään hie-
man turboruuvia, 
että saadaan tuo 
lähdön tasoitus 
ainakin pienem-
mäksi; Kallea-

han ei kukaan pystynyt 
ohittamaan radalla. Kol-
me kakkossijaa ei kui-
tenkaan riittänyt finaa-
liin, mutta pyörästäni 
olen ylpeä; Kallehan ajoi 
MZ:tin taas maailman-
kartalle!! Oli vaikea olla 
vaatimaton. 

Veijo kyselee Kallelta, kuinka paljon Mitsiä on viritetty, kun Triumph 
Metissellä ei pärjää. Varoitustarra kisamitsin kyljessä kuvastaa Kaa-
naan kahinoitten henkeä.
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Kerran se taas iski sää-
limättä, tulille kai-

puu. Samanaikaisesti olin 
jo sopinut radioamatöö-
riystäväni kanssa yhte-
yskokeilusta 3,5MHz 
taajuusalueella. Päätin 
yhdistää nämä kaksi mi-
nua addiktoivaa asiaa, ja 
pakkasin tavarat prätkän 
perälaukkuun ja karau-
tin Eurajoelle, Pinkjärven 
kaakkoispuolella olevalle 
lentokentälle.

Aivan oikein, lento-
kenttä siellä on, umpi-
korvessa, melko vaikea-
kulkuisten metsäteiden 
takana. Ja vielä lukittu 
puomi estämässä asiatto-
mien kulku sinne.

Kenttä on aikanaan 
30 v sitten tehty metsän-
lannoituskoneen käyttöä 
varten, nyt se on pahas-
ti metsittynyt, mutta lä-
piajettavassa kunnossa.

Ajelimme poikani 
Sepon kanssa edellise-
nä viikonloppuna niihin 

maisemiin polkupyöril-
lä. Olimme pikku retkel-
lä Nakkilasta Pinkjärven 
Mustalahteen, jossa vie-
timme rauhaisan yön. 
Paluumatkalla tutkimme 
metsäteitä ja kävimme 
lentokentällä. Sen toises-
sa päässä on paikallisten 
hirvimiesten laavu, jos-
sa poikkesimme juttele-
maan heidän kanssaan. 
Puomi oli nyt hirvestys-
aikaan auki, ja kysyin lu-
van tulla laavulle joku 
päivä suorittamaan yh-
teyskokeiluja radioama-
tööritaajuuksilla. On 
mukavampi istua penkil-
lä ja sähkötellä pöydäl-
lä, ikään kuin ergonomia 
parempi kuin istuskel-
la epämääräisen kannon 
nokassa pimeässä met-
sässä. Ja nuotiokin läm-
mittää.

 
Älkää kysykö miksi pitää 
mennä metsään titaile-
maan, sitä vaan pitää!

No niin, ajelin kentälle 
ja hirvimiehet olivat nyt-
kin paikalla, juuri lähdös-
sä, ja ilmoittivat, että puo-
mi suljetaan. Totesin, että 
lähdenpäs sitten minäkin, 
mutta jahtipäällikkö sa-
noi, kun hän ensin oli to-
dennut prätkäni maasto-
kelpoisuuden, että pois 
pääsee muutakin kautta. 
Katsoimme kartasta reitin.

Niinpä jäin laavul-
le yksin ja hirvimiesten 
mentyä lähdin prätkältä-
ni hakemaan antennitar-
vikkeita ym. alan kamaa.

Sitten iskikin paniik-
ki, kun näin, että prät-
kä oli lähes nurin! Juok-
sin hieman liian lujaa 
varmistamaan, ettei se 
kaatuisi, ja tein spakaa-
tin liukkaalla ruoholla. 
Samalla vedin prätkän 
päälleni.

Oli hyvä, ettei ollut 
ketään kuulemassa! Tun-
sin, että vasen takareisi 
revähti, ja olkapäässäkin 

tuntui kipua.
Pääsin kuitenkin hy-

vin pystyyn ja hetken 
odoteltuani lisätunte-
muksia nostin prätkän 
ylös, kun ei mitään pa-
hempaa sattunut. Paitsi, 
että takareisi on tätä kir-
joitettaessa aika kipeä.

Eipäs siinä sen kum-
menpia kuin anten-
nit kentän yli puihin ja 
odottamaan sovittua ra-
dioyhteyttä. Odotelles-
sa join termarikahvit ja 
nautin pari hivenainepi-
toista lihapiirakkaa.

Ilta tummeni ja tar-
kalleen sovitulla hetkellä 
kaverini Keski-Suomes-
sa kutsui minua, kirkkaat 
sähkötysmerkit kuului-
vat hiljaisessa metsässä 
varmaan hyvin.

Mahtoivat tintit olla 
ihmeissään 

Ilta pimeni ja radiolii-
kenteen äänet jotenkin 
sopivat luontoon sillä 

Pikku yöretki

TEKSTI Matti Ampio

hetkellä. Olen yhtäpitä-
västi todennut kaverin 
kanssa, että jotkut linnut 
osaavat sähköttää, jo-
pa selväkielisiä sanomia 
olemme kuulleet kevään 
konserteissa! Pidin siinä 
sitten jokusen yhteyden 
ja purin aseman. Het-
ken tuijottelin hiillosta ja 
ajattelin, miten erilaisia 
harrastuksia voi yhdistää 
täydentämaan toisiaan.

Kun hiillos oli riit-
tävästi hiipunut, lähdin 
hiljaa ajelemaan pahas-
ti ruohottuneen metsä-
tien toista ajouraa ko-
tiin päin. Välillä katselin 
maastokartoista älykän-
nykästäni sijaintiani. 
Huolestuttavaa, jos pitää 
puhelimesta katsoa mis-
sä on!

Totesin, että olen um-
pikorvessa ja sysipime-
ässä. Pysäytin nimittäin 
prätkäni ja sammutin va-
lot, kun valtavan suuri 
lintu lensi tieaukon ylä-

puolella, se näkyi vaa-
leampaa taivasta vasten.

Kuuntelin hiljaisuut-
ta - jospa kyseinen lentä-
jä olisi äännellyt. Huuh-
kajaksi sen oletin, ja 
huuhkajathan huhuile-
vat yleensä kevättalvel-
la. Hiljaista oli, ympäril-
lä korkea ”peikkometsä”, 
tänne pitää tulla pyörillä 
toisen kerran.

Pinkjärven alueella 
on paljon luontopolku-
ja ja alueita, joissa metsä 
on ennallistettu, ja osin 
poltettu ja sen toipumis-
ta tutkitaan. Hakkuita on 
paljon, mutta myös pie-
niä ikimetsän alueita, 
joissa voi aistia erilaisen 
ilmapiirin.

Sitten kotiin ja sau-
naan. Kyllä tämmöinen 
pikkuinen pyrähdys-
kin voi antaa paljon, kun 
vain malttaa pysähtyä, 
kuunnella ja ajatella.

Semmosta. 

Tämän vuoden moot-
toripyörämessujen 

yhteydessä oli panostet-
tu muuhunkin kuin pelk-
kiin uusiin moottoripyö-
riin. Näytillä oli aina 1920 
luvulta uusiin laitteisiin.

Esillä oli myös laa-
jasti rakennettuja pyöriä 
sekä entistä kilpakalus-
toa.  Classic Motocross 
Finland ry:n osastolla 
oli esillä Hannu Ihatsun 
omistama MZ /Geeves 
250cc, vm. 1961. Pyörä 
on ainut kokonaisena säi-
lynyt yksilö.   Ensimmäi-
nen tällainen rakennet-
tiin Aarno Erolalle joka 
ajoi EM sarjaa Husqvar-
nalla. Hän vaihtoi Au-
to-Alan talliin kesken-
kauden joka oli sensaatio 
meillä ja muualla. Ruot-
salaisen Moottorilehden 
mukaan pyörä oli sarjan 
nopein jolta odotettiin 
menestystä.

Koneen virittäjät oli-
vat katsoneet parhaak-
si vaihtaa Lucaksen vir-
talaitteet alkuperäisten 
tilalle ja kuten tunnet-
tua Lucaksesta tuli hyvä 
pappi mutta sähkömies-
tä hänestä ei tullut. Seu-
raus oli, että sähkölaitteet 
reistailivat eikä toiveet 
tällä systeemillä toteu-
tuneet. Pyöriä rakennet-
tiin muutama jotka me-
nestyivät jatkossa ja niillä 
ovat useat tunnetut gros-
sarit ja maaratamiehet 
ajaneet mm. Lampun vel-
jekset. 

Moottoripyöränäyttelyn helmi

Grossareiden paviljonki rakentuu. 

Samaan kuvaan Mitsin 
kanssa on päässyt ”AWO 
ja Haidenau”
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Perinteinen Pystymet-
tä -kokoontuminen 

pidettiin Mäntsälän Lu-
konkulmalla lokakuun 
viimeisenä viikonlop-
puna Kari Kuisman per-
heen omistamassa met-
sässä, Karin vastatessa 
järjestelystä.

Itselleni tämä pysty-
mettä oli poikkeus kun 
osallistuin talkoolaise-
na kisoihin. Ennen olen 
vain tullut paikalle pys-
tyttänyt teltan ja sii-
tä sitten ohjelma on ke-
hittynyt aina tavallaan, 
viikonloppu syksyisessä 
metsässä on vietetty rei-
lussa motoristihengessä.

Pystymettä on ta-
pahtuma jossa ei järjes-
täjien puolesta ole kuin: 
juomavesi, polttopuut 
ja ”riuku” sosiaalitilana. 

On tullut mielikuva, että 
tuohan on helppo järjes-
tää.   No helppo ja help-
po!

Pari viikkoa ennen ta-
pahtumaa käytiin poru-
kalla paikanpäällä suun-
nittelemassa kuinka alue 
rajataan, miten tekniset 
asiat, liikenne, opastus 
ym. järjestellään. Eli so-
vittiin kuka mitäkin te-
kee.

Seuraavana lauantai-
na pidettiin puutalkoot ja 
rahdattiin tarvittavat tar-
veaineet metsään.

Sunnuntaina Hakalan 
Reiskan kanssa rakennet-
tiin vastaanottopömpeli, 
toinen porukka valmis-
teli ”riukua” ym. näin vii-
konloppu vierähti.  

Torstaina ennen h-
hetkeä sitten tehtiin ”vii-

PySTyMETTÄ
2015

Portinvartijan katos runkovaiheessa.

Nykyaika hiipii Pystymettään. Huusinlauta koepon-
nistuksessa.

meistelyt ja majoituttiin 
metsään. Teltan olin jo 
pystyttänyt välipäivinä. 
Ei kun odottelemaan vie-
raita.

Ensimmäiset vieraat 
saapuivatkin jo torstai-
iltapäivällä muutaman 
telttakunnan voimalla ja 
muutamat nuotiot alkoi-
vat valaista hämärtyvää 
metsää.

Me järjestäjät olimme 
hiukan huolissamme kun 
koko syksy on ollut ver-
raten kuivaa, joten ku-
lon mahdollisuus on il-
meinen. Se huoli väheni 
huomattavasti kun yöl-
lä taivaan hanat aukesi-

vat ja kunnon sade kaste-
li maanpinnan.

Perjantaina puolilta-
päivin alkoi saapua mo-
toristeja pelipaikalle ta-
saisena virtana, pieniä 
ruuhkiakin aika-ajoin 
myös syntyi ”portille”.

Kaikkineen ilmoittau-
tuneita oli paikanpäällä 
noin 450 henkeä. Taitaa 
olla pystymettä historian 
ennätys kävijämäärässä. 

Lämmin sää suosi ral-
likansaa eikä ajoittainen 
tihkusade haitannut ke-
tään. Illanhämyssä nuo-
tiot räiskyvät, puheen-
sorina täyttää metsän. 
Otsalamput välkkyvät, 
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kuka tekee rosvopais-
tia, toinen lättyjä, kolmas 
hauduttaa   rautapadas-
sa karjalanpaistia ja niin 
edelleen.

Jokaisessa leirissä on 
omanlainen tunnelma, 
jota on vaikea kuvailla. 
Pystymettä uimarien lei-
rissä kypsytettiin tinapa-
perissa perunoita sekä 
valmistauduttiin perin-
teiseen uimareissuun. 
Lammikkokin löytyi jo-
ten uimaritkin saivat kas-
teensa. 

Uimareiden leiris-
tä löytyi MZ ajureita-
kin. Kuvassa toisaal-
la olevat isä ja poika 

ovat vuorotellen omista-
neet kuvan vihreän MZ 
125 enduron. Muutamia 
muitakin tuttuja MZ kus-
keja oli paikalla.

Näin mukavissa tun-
nelmissa oli kiva työs-
kennellä, osanottajat 
osaavat nauttia luonnosta 
joten porukoiden lähdet-
tyä kotejaan kohti meillä 
järjestäjillä oli helppotyö 
siivoilla alue.

Kaikkineen viikon 
päivät siinä vierähti, 
mutta oli tekemisen ar-
voinen. Ei voi kun kiittää 
rallikansaa ja takoolais-
porukkaa onnistuneesta 
rallista.  Tulin tuntemaan Kari 

Halisen Lahden pu-
helinlaitoksella 1960-70 
-lukujen vaihteessa. Ka-
ri oli ulko-, minä sisä-
töissä, mutta molemmat 
ajoimme töihin mootto-
ripyörillä. Kun sain mää-
räyksen pariksi viikoksi 
Heinolan kaukokeskuk-
seen, Karikin kävi siellä 
toisinaan.

Kerran ruokatunnil-
la Kari katseli EMW:täni, 
että jotakin sympaattis-
ta tuossa on, mahtaa ol-
la mielenkiintoinen ajet-
tava? Kari lähti pyörälläni 
kierrokselle ja kun sytkyt-
ti takaisin, hän totesi, et-
tä onpa erikoinen, etten 
sanoisi omituinen laite, 
kaasun, vaihteiden, kyt-
kimen ja kardaaniperän 
yhteistoiminnan hallitse-
minen vaatisi totuttelua. 
Kun minä lähdin Karin 
Honda CB350:llä ja kään-
telin kaasukahvaa saman-
laisella kiertonopeudella 
kuin EMW:n, jonka kah-
vassa riitti yli kaksi ran-
teellista, jos kiihdytti täy-
sille asti, olin vaarassa 

menettää ajolupani he-
ti toisten liikennevalo-
jen jälkeen, sillä siihenkin 
aikaan Lahden tie läh-
ti melko suoraan ja suo-
rana. Mutta vaikutelmat 
vaikuttivat: Karikin hank-
ki DDR-kardaanipyörän, 
alle tuli AWO ja viereen 
Kaisulle Stoye-vaunu, jos-
kin hondailukin pysyi 
mukana. Minä puolesta-
ni ostin vanhalta koulu-
kaveriltani Hondan, to-
sin hiukan ikääntyneen, 
305-kuutioisen CB77:n.

Saattoi olla seuraava 
syksy, kun Kari ilmaan-
tui eräänä elokuun ilta-
naVääksyyn Tallukan pi-
halle Tuutti-Hondallaan. 
Olimme Hannun kanssa 
liikkeellä Juhani-veljem-
me Douglasilla, jota Kari 
katseli ja sanoi että kyllä 
noissa vanhoissa pyöris-
sä on jotain joka vetää, ei-
hän tällaisten kanssa ole 
muuta tekemistä kuin 
ajaminen. Tuolla veljesi 
laittoi tallillaan EMZET-
TI-merkkistä pyörää, niin 
minä sanoin että onko tä-
mä niitä tsekkipyöriä, joi-

Kuinka tulin tuntemaan

Kari Halisen
den kanssa pitää olla ko-
ko ajan kädet rasvassa? 
En minä sellaista halua.

Minä mietin vähän, 
että jos lähtötaso on tuo, 
valistuksen on oltava pe-
rusteellista. Sanoin, että 
sittenhän minulla saattaa 
olla sinulle tiedossa pyö-
rä, jonka kanssa tekemis-
tä riittää. Ajakaapa Kalk-
kisiin, siellä on Koskisen 
Teemulla myytävänä naa-
purilta, jääradan Suo-
men-mestari Kalkkis-Jus-
silta saamansa vanha iso 
tuhatkuutioinen Ameri-
kan Excelsior.

Kari kaasutti Kalkki-
siin ja onnistui vakuut-
tamaan Teemun, että Ex-
celsior ei mene myyntiin, 
vaan korjattavaksi, ja 
koska pyörä vaati kaikin-
puolisen peruskorjauk-
sen, Kari ryhtyi tosiaan 
määrätietoiseen entis-
tykseen. Se vei vuosia ja 
vaati valuuttaa – toisio-
ketjukin oli tilattava käsi-
työnä tehtynä alkuperä-
maasta, sillä Excelsiorin 
rattaiden hammastus oli 

omalla mitoituksella. 

Excelsior-pyörä val-
mistui, kahteenkin ker-
taan, sillä jo kilvet saatu-
aankin se piti purkaa taas 
alkutekijöihin, sillä kel-
laritilassa rakennellessa 
Kari ei ollut tullut huo-
manneeksi, että runko-
han oli käyrä. Se ei lien-
nyt ihme, sillä viimeiset 
ajot Excelsior oli palvel-
lut Kalkkis-Jussilla mm. 
perunavakojen vetoko-
neena. Sama määrätie-
toisuus ja perusteellisuus 
soveltui Karilla myö-
hemmin muiden pyöri-
en, esimerkiksi Zündapp 
750:n laitossa. Minä olin 
jo muuttanut Jyväsky-
lään ja näin Karia enää 
vain Veteraaniralleissa 
ja romupäivillä, sittem-
min museotarkastaji-
en koulutuspäivillä. Kari 
ei turhia jaaritellut, yksi 
"terve" riitti koko illaksi. 
Mutta alkuperäinen yh-
teys säilyi kaiken aikaa, 
velipoikienikin kaut-
ta. Juhani-veljeltä kuu-
lin 16.12.2015, että Karin 
kulku oli katkennut. 

TEKSTI Keijo Virtanen
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Perinteinen Mp-69:n 
talviralli pidettiin 19-

21.2 Vaskion metsästys-
seuran majalla Salossa. 
Lauantai-iltaan mennes-
sä paikalle oli saapunut 
reilut 80 pyöräilijää jou-
kossa ryhmä Virolaisia 
talvipyöräilijöitä. Järjes-
telyihin oli todella pa-
nostettu. Aamupalaher-
kut notkuivat pöydissä 
ettei kertakantamalla nii-
tä paikalleen saanut, ja 
lounaallakin oli valitta-
vana useammasta ruo-
kalajista. Paellapannut, 
makkarat, useilla erilai-
silla täytteillä olevat säm-
pylät ja tuoreet munkit ja 
monet muut tuotteet oli-
vat tarjolla todella huo-

keaan hintaan. Tilava 
sauna oli enimmäkseen 
lämpimänä. Paikalle oli 
tuotu kaksi kylpytynny-
riä talvimotoristeille sekä 
sahattu avanto lampeen 
Pystymettän uimaireil-
le. Näyttävät jätkänkynt-
tilät valaisivat ja loivat 
hienoa tunnelmaa pit-
kin rallialuetta pimene-
vään iltaan. Iltaa tahditti 
myös elävä musiikki mi-
kä saikin väen pyörähte-
lemään metsästysmajan 
lattialla. Itse maja oli-
kin sitten kuin osa luon-
nontieteellisestä museos-
ta täytettyine eläimineen 
ja taljoineen..todella va-
kuuttava. Lauantaina 
meille tarjottiin myös 

lentonäytös, mikä ei lie-
ne kovin yleistä näissä ta-
pahtumissa?

Pyöräkirjo oli pitkälti 
tuttua ja ennalta tavattua 
kalustoa lehdettömän 
kauden muista kokoon-
tumisista ja paikalla ol-
leet MZ-pyörät toisinto 
viime vuodelta (2 kappa-
letta). Ihmeen vähän näi-
tä mainioita talvipyöriä 
muutoinkaan kokoon-
tumisissa tapaa. Erityis-
maininnan ansaitsee 
näyttävillä käsimuhveilla 
varustettu Transalp, joka 
saapui paikalle lauantai-
aamuna klo 5.00 ajettu-
aan ensin koko yön Kala-
joelta saakka!

Paluumatka osoitti 

jälleen MZ:n oikukkaan 
luonteen aiheuttamalla 
pientä nykimistä viimei-
set 70km. Tallille pääs-
tyään se ei enää suostu-
nut käynnistymäänkään 
ja käynnistinpoljinkin 
liikkui käsivoimin kuin 
tulpattomassa mopos-
sa. Uteliaisuus ja har-
mistus ajoivat avaamaan 
sylinterin vielä sama-
na iltana ja mäntä osoit-
tikin saaneensa uuden 
rikkaamman värityksen 
sekä vähentäneen män-
nänrenkaiden määrää. 
Parannusta aiempiin oli 
kuitenkin tapahtumien 
päättyminen pihaan eikä 
totutummin tienvarteen 
ainakin tällä kertaa. 

Talviralli 2016 
Vaskio/Salo

TEKSTIT & KUVAT T. Lehtonen
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Kuvasatoa

RÄMSööN
TALVIAJOT

KUVAT Ukko Väinämöinen

 Sisäänpääsy 20 euroa – sisältää pääsyn juhlapaikalle, telttailu-
alueelle, 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 makuu-
pussi. 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 merenkul-
kumuseo.

Koskenkylässä löytyy hieno uimaranta sekä pizzeria ja ABC.  5 kilomet-
rin päässä Malmgårdissa on ekokauppa, mistä saa sitä hyvää Malm-
gårdin Dinkel lager -olutta.

Kyselyt/ilmottautumiset: lomanstomas@gmail.com

MZ-ajajia saa tulla mukaan auttamaan järjestelyihin, koska "tulen 
tarvitsemaan apua saadakseni kaiken valmiiksi ja kuntoon" terv. Tumppi

Järjestäjänä Tomas Grönqvist,

joten musisointejakin varmasti taas mukana. 
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautus osoitteeseen: VeiJo kinnunen, sAinsALontie 57, 68230 LoHtAJA


