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Yleensähän
olemme tottuneet siihen, että oma eMZettimme on
juuri niin luotettava ja
toimiva kuin millaiseksi
sen olemme rakentaneet.
Emzetithän ovat keskimäärin jo kunnioitettavan ikäisiä, sanotaan että vaikka juuri sellaisessa
iässä, missä kunkin yksilön tähänastisia vaiheita osataan käyttää siihen
miten ja millaisina tulevia vaiheita lähdetään ottamaan vastaan. En tiedä kuinka suurta osaa,
mutta hyvin suurta osaa,
näistä meidän kumppaneistamme ei olisi sirkuttamassa teillä, ellemme olisi niitä koonneet
takaisin
toimintakuntoon, useimmiten jonkun toisen tai toisten jäljiltä. Tuon lähtökaarteen
voi tietysti ajaa toisenlaisellakin linjalla; sanotaan

la, tämänkertaisella korkeimmalla kohdallaan,
sen kohteena on moottoripyöräily. Siinä ajamme jaloa saalista. Ja tämä
ajaminen ei jätä tien laidalle; se tuo, johtaa aina
jonnekin. Niin kuin nyt
kirjoittamiseen.

PÄÄKIRJOITUS | Keijo Virtanen

kirjoittaa kuitenkin aina
joskus jostakin muusta
asiasta, tuo tietoa ja kokemusta jaettavaksi. Ja se
johtaa usein johonkin aivan toiseen asiaan. MZ:n
päältä katsellen: tuostapa lähtee tie, jota en ole
tullut vielä koskaan ajaneeksi. Kartoista voi aina
etukäteen katsoa, minne mikäkin tie vie. Mutta
se ei korvaa sitä että ajaa
sen tien. Vaikka tietää
ennalta minne sitä pitkin
tulee, niin tieto ei korvaa
kokemusta. Se tuo aina
uuteen tilanteeseen. Tämä symbioosi MZ:n ja
ajajan välillä toisinaan
yllättää. Sinnikäs ja sitkeä kaksitahtimoottori
tekee ajajastaan tunnokkaan. Ja kyky tuntea, sen
kautta eläminen, kuinka
tällaisen sydämen kanssa päästään vaivatta etenemään, laittaa ajattelemaan. Ajattelemisen
alkuperä on ajaminen.
Siinä ajattelulla oli kohde,
se ei ollut sellaista tarkoituksetonta tyhjänpäiväisyyttä, jollaista nykyään
kulee radiosta. Alunperin se oli saaliin ajamista. Saalis tuotiin ansaan.
Nykyisellä sivistystasol-

Päätoimittajan
mietteitä
K
evät meni enimmäkseen kevään tulon
odottelussa, toivottavasti kesä kuitenkin kuluu,
ja kestää, kesänä. Säätiloista riippumatta, kesä
lähtee viimeistään silloin
täyteen lentoon, kun MZajajat starttaavat moottorit ja kurvailevat Keuruulle 16.-18.6. Kalle on
taas kerran onnistunut
kokoamaan MZ-viestin,
alkaen yhtä tyhjästä kuin
aina ennenkin. Sellainen
tilanne edellyttää luovuutta - ja niin kuin aina
ennenkin, tilanne onkin
hallinnassa, onhan meillä tässä taas mitä lähettää,
tapaamisajon muistutuksen mukana. Juuri ajoissa.
MZ tekee ajajastaan kaltaisensa: toimivan. Ja toimivuus tuottaa, ja takaa,
sitten mukanaan paljon
muutakin. Kuten luotettavuutta. Toisinaan tämä
ihmisen ja moottoripyörän symbioosi yllättää.

Voimme luottaa siihen että vaikka juuri tähän viestin numeroon
ei vieläkään saatu kauan
kaivattua katsausta MZ:n
tehtaan huippusaavutuksista kautta aikojen, joku

vaikka niin, että tottakai
voi olla kestävä MZ-ajaja, vaikkei olisikaan rakentanut itse pyöräänsä
yksistä muttereista alkaen - mutta siinäkin tapauksessa eMZettimme on
juuri niin hyvin toimiva ja luotettava kuin millaista huolenpitoa se on
meiltä saanut. On paljon moottoripyöriä, malleja, jotka on aina kulutettu kokonaan loppuun,
ja jopa kokonaisia moottoripyörämerkkejä, jotka
on ajettu muruiksi pitkin teitä ja kilparatoja. Ja
ilmeisesti sellaisia moottoripyöriä on tehtailtu
viimeisten vuosikymmenien kuluessa aina vain
enemmän. Eikä niiden
perään huomenna kukaan muistele, ei niitä
muisteta. Mutta eMZetit,
joita ei enää valmisteta,
elävät huomistaan juuri
nyt. Ja vielä. Ja taas. Meidän käsissämme. Niitä ei
ole unohdettu. Eikä niitä unohdeta. Niitä löytyy, putkahtaa esiin aina
jostain. Ja vailla tuntoa
kulkisi se, joka sivuuttaisi puoliksi ruostuneen
heijastimen katseen epäsymmetrisen lasin ta-

kaa (MZ oli ensimmäinen moottoripyörä, jossa
otettiin käyttöön vastaantulijan huomioon
ottava, häikäisyä vähentävä valonheittimen lasi)
pysähtymättä eikä ottaisi
selvää, millä edellytyksillä tuon lasin lävitse taas
loistaisi kirkas keila ajajan eteen tielle.

Tämä
symbioosi MZ:n ja ajajan välillä
toisinaan yllättää: laittaa
ajattelemaan.
Ajattelepa sitä, että kukaties se et
ollutkaan sinä, joka valitsit eMZettisi. Jospa sinä olit sellaisessa otollisessa kohdassa, että
se valitsi sinut. Se tässä
symbioosissa ei ole yhtään yllättävää, että näin
eMZtit kestävät. Sillä
kun sellaisella on oppinut ajamaan, se ajaa aina mielessä. Kun ajattelee, että ajaa tällä tavalla,
on sama kuin se, että kun
ajaa tällä tavalla, niin
ajattelee. Eikä kaahota
vailla järkeä ja päämäärää. Sanotaan, että jotkut pyörät jättävät tielle.
Mutta MZ ei jätä koskaan tietä. Tässä on kulkemisen luotettavuus.

Seuraavat MZ Myrskylyhtyajot
29.9.-1.10.2017 Sysmässä!

Myrskylyhdyt syttyvät jälleen Sysmässä 29.9.-1.10.2017. Viime vuoden tapaan jokainen voi varata haluamansa majoituksen
suoraa Sysmä-Campingistä. Katso nettisivuilta eri majoitusvaihtoehtoja Camping Sysmä. Lauantaina tarjolla lämmintä soppaa
sopuhinnoin, sunnuntaina edullinen aamiainen. Tämä kokoontumisajo ei siis maksa mitään ylimääräistä!

MUISTA!

Suomen MZ-ajajien jäsenmaksu 2017 on 15 €, jonka voi
maksaa Lohtajan OP tilille FI03 5237 0020 0103 30

Motoristien Syyssäpinät
22.-24.09.2017

• Paikka: Ristijärven Pirtti
• Järjestää: Rätkäkuntit MC
• Info: Lepe Haapalainen, 050 3048498
• Sisämajoitusta: kysy Lepeltä

VMPK:N 42. Veteraaniralli
4.-6.8.2017

Paikka: HimosLomat, Jämsä
Järjestää: VMPK ry Päijät-Hämeen aluekerho

Ainutkertainen historiallisten ajoneuvojen tapahtuma!
Tapahtumateemana on “Ajoneuvot Suomessa sata vuotta”.
Paikalla myös runsaasti historiallisia autoja!

Veteraaniralli järjestetään yhteistyössä:
VMPK ry, SAHK ry, Päijät-Hämeen Mobilistit ry
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Che Guevara matkalla.

piti mahtua tällä kertaa
kaikki vaatteet ja tavarat joita tarvitsin yli seitsemän viikon matkallani. Painoa kertyi paljon
ja moottoripyörä tavaroineen ylitti maagisen
300 kilon rajan. Aurinko
paistoi ja edeltä pelkäämästäni takatalvesta ei
ollut tietoakaan.
Oli aika lähteä. Kuukausien suunnittelun ja
valmistautumisen
hui-

pentuma oli edessä. Jäähyväiset vaimolle, pojille ja omalle kodille. Olin
iloinen ja samalla haikealla mielellä pukiessani
ajohousut ja takin päälleni. Vielä kypärä päähän
ja kankean hidas nouseminen moottoripyörän
päälle. Se tuntui todellakin painavalta. Painoin
starttinappia ja bokserikone lähti nöyrästi käyntiin, sekin oli valmis yhteiseen
seikkailuun.
Kytkin sisään, ykkönen
päälle ja olin liikkeellä.
Nopea vilkaisu taakseni
ja vilkutus – olin irti.

TEKSTI | Timo Lehtonen

Captain Finland ja moottoripyörällä Euroopan ympäri – ajamisen taito

2. LUKU

Vihdoinkin matkalla

kataulusta tuli tiukka,
lähtöpäiväksi valikoitui
väkisin pääsiäislauantai
23. huhtikuuta. Jännitin
kovasti saisinko nukuttua lähtöä edeltävänä yönä, mutta yllätyksekseni heräsin aamulla varsin
pirteänä ja hyvin levänneenä.
Moottoripyörän pakkaaminen oli haasteellinen toimi. Sivu-, perä- ja tankkilaukkuihin

Matkalle lähtemisen vaikeus ja haikeus laittavat aikataulut sekaisin. Laiva lähtee
kaksi tuntia odotettua aikaisemmin. Yhden miehen matka muuttuu seuramatkaksi,
kun hyttiin ilmestyy kaikkitietävä Captain Finland – oikea matkakarhu, ainakin
omasta mielestään.

P
erheelleni
pääsiäisestä on tullut varsin
mieluinen juhla. Lampaanpaisti marinoituu
Presidenttikahvissa, kukko munii pojille jotain
jännää ja aikaa vietetään
suvun parissa. Pääsiäisenä on paljon pyhäpäiviä ja aikaa olla. Mietin
kevään aikana sopivaa
hetkeä lähteä matkalleni. Halusin viettää pääsiäisen kotona, mutta ai-
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Lähtö oli vain pieni kello 15, ja nyt ei ole viehetki, mutta jäähyväisiä lä puolipäiväkään. Pää
oli eletty jo monta viik- on aivan tyhjä ajatuksiskoa. Ajatukset ja alita- ta, ja tunnen olevani irjunta repivät minua irti ti ja omillani. Tässä on
nykyisyydestä. Tätä het- kaikki se, mitä minulla
keä olin elänyt moneen on. Mitään ei puutu, eikertaan, ajatellut miltä kä mitään voi lisätäkään.
erossaolo aika tuntuisi
Lahden jälkeen pyörä
minusta ja Arjasta. Miltä tuntuu saavan lisää mattuntuisi ajaa ulos kotipi- kahaluja. Vauhti kiihtyy
hasta ja kiihdyttää moot- sataan kolmeenkymptoripyörä matkavauhtiin piin ja maisemat virKanavuoren ABC:n jäl- taavat lujaa ympärilläkeen, tulla satamaan ja ni. Ajo tuntuu tukevalta,
ajaa laivaan. Miltä tun- eikä voimakas vastatuutuu ja mitä se merkit- li tartu kulkijaan. Mäntsee? Lähtijälle kaikki on sälässä tankkaan, mutta
helpompaa, niille jot- ruoka ei maistu vieläka jäävät päivät jatkuvat kään. Päätän syödä laisamoissa ympyröissä ja valla. Navigaattori ohjaa
samalla rytmillä, mut- suoraa Sompasaaren sata ilman yhtä. Se voi ol- tamaan, jossa laiva odotla vaikeampaa.
taa ainoastaan minua!
Liikenne ei ole koKonttorin edessä tavinkaan vilkasta. Vauh- paan mukavan Harrikti tuntuu hienolta, ja ka-kuskin, joka on lähmaantien pinta vilistää dössä myöskin Saksaan.
jalkojen alla vain 20 sen- Hän menee ostamaan
tin päässä. Tuntuu tuu- lippuja ja ryntää pian
li ja korviin kantautuu täyttä päätä takaisin ja
hiljaisen moottorin ta- huutaa:
sainen jyrinä. En uskal– Laiva lähtee klo 15!
la ajaa lujaa, vaan annan
Minut kirjataan simatkan joutua verkkai- sään klo 14.52 ja kaveri
sesti omaan tahtiin. Ei 14.55. Tyttö luukulla puole kiire, sillä laivan läh- huu puhelimeen:
töselvitys alkaa vasta
– Täällä olisi nyt se

moottoripyörä, jota on hu jatkaa puhettaan:
odotettu!
– Luulet pystyväsi kirKun pääsemme lai- joittamaan jutun matvaan, luukut suljetaan kastasi lonely rider – fiivälittömästi ja köydet ir- liksellä ilman elävää ja
roitetaan. Yleensä läh- värikästä dialogia. Voin
töselvitys suljetaan tun- vain kuvitella, millainen
tia ennen laivan lähtöä, tekeleen alku tulee oletällä kertaa niin ei tehty. maan: typerää itsesääTaas oli yksi aihe olla on- liä ja tarinaa siitä, kuinnellinen. Laivaan viime ka voitat sankarillisesti
tingassa, mutta kuiten- pelkosi lähteä, ja lähdetkin ajoissa.
tyäsi tunnet olevasi irti ja
vapaa. Kuvittelet olevasi
joku Easy Rider sankari
Keskustelua kapteenin ja haikailet Ernesto Che
kanssa – Zen ja mootto- Guevaran perään. Kirjoiripyörän kunnossapito
tat hänen laillaan moottoripyöräpäiväkirjaa.
Laivalla on mahtava bufEn halua haastaa riifet-pöytä, ja sitä herkut- taa. Matkaan on kuitentelen hyvässä seuras- kin päästy varsin musa, joka koostuu yhdestä kavissa merkeissä, enkä
Harley-Davidson bike- halua tehdä sitä jatkosristä ja kolmesta rekka- sakaan yksin. Kysyn kirkuskista matkalla Saksan jaa selailevalta karhulta,
eteläosiin. Kun palaan mitä merkittävää hän on
hyttiin, matkakumppa- löytänyt tuosta Pirsigin
nini Captain Finland kirjasta? Olen itse luke(CF) on lukemassa Ro- nut siitä vasta 80 ensimbert M. Pirsigin kirjaa mäistä sivua.
Zen ja moottoripyörän
CF innostuu kysykunnossapito.
myksestäni ja vetää sy– En oikein tiedä, on- vään henkeä:
ko tuo sinulle sopivaa
– Kun mietin sinun läluettavaa. Teksti menee hestymiskulmaa tähän
korkealla ja kovaa, sanon matkaan ja tapaasi kerepäileväisesti.
toa siitä, havaitsen muuCaptain katsoo mi- tamia
kehityskohteita,
nua hieman loukkaantu- karhu aloittaa asiantunneen näköisenä:
tevasti. Tiedätkö, että
– Ehkä et ole oikea ih- Pirsig jakaa moottoriminen arvioimaan kirjo- pyöräilystä kertovat kirja, jotka sopivat minun- jat kahteen tyylilajiin
laiselleni.
– toinen mukailee roNäen, että hän on manttista katsomusta ja
kaivellut muutenkin si- toinen näkemys avautuu
vulaukkujen
sisältöjä. klassisen näkökulman
Muistikirjaani on piir- kautta.
retty kummallisia kuvi– Ja tuo tarkoittaa etoita ja myös Keijo Virta- tä….
sen kirja Etelän teillä on
– Klassinen näkemys
viskattu nurkkaan. Kar- noudattaa järkeä ja lake-
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Iso Captain.
ja, ja se on eurooppalaisessa kulttuurissa ennen
kaikkea miehinen näkemys. Lika, rasva ja huollossa tarvittava sisäisen
muodon hallinta tekevät moottoripyöräilyn
romanttisessa mielessä
niin luotaantyöntävän,
että esimerkiksi naiset
kiertävät sen kaukaa.
– Ja mitä tuo romanttinen katsomus sitten
tarkoittaa?
– Kirjan mukaan se on
ennen kaikkea innostunut, mielikuvituksellinen,
luova ja vaistonvarainen.
Pohjoiseurooppalaisissa kulttuureissa tuo liitetään yleensä naisellisuuteen.
Minua alkaa kismittää Captainin tiukka
analyysi tyylistäni kirjoittaa. Hänhän pitää sitä akkamaisena! Ihan
kun en ymmärtäisi mitään
moottoripyörien
tekniikasta, korjaamisesta ja huollosta, saatikka
6

niiden ajamisen taidosta.
Kokemusta on kertynyt
jo vuodesta 1972, ja kilometreinä se tarkoittaa lähes 200 000.
Karhu ei anna aikaa
ajatella, vaan alkaa analysoida myös käyttäytymistäni:
– Ihmettelen sitä, että kun lähdit kotipihasta et edes halannut saatikka suudellut vaimoasi,
et sulkenut poikiasi halaukseen etkä lausunut
kauniita sanoja. Mulkaisit vain pikaisesti heidän suuntaansa ja lähdit.
Onko tuo sitten jotenkin
sankarillista? Luulin että
rakastat heitä.
En osaa tuohon vastata. Ehkä hyvästini mukailivat klassista tyyliä,
olivat hyvinkin miesmäiset. Yritän vastata Kapteenin haasteeseen:
– Haikailet kirjoituksiini enemmän klassista
tyyliä, jämäkkyyttä ja yksityiskohtaisempaa kuvailevuutta. Tuo on minusta ihan ok. Mutta
miksi et sitten hyväksy
hyvästeissä samaa suoraviivaisuutta, koruttomuutta ja jopa epätunteellisuutta?
Kapteeni on hetken
hiljaa ja tuntuu asettelevan huolella sanojaan:
– En haluaisi kiistellä näistä asioista. Ajattelin vain, että sinulle voi
tulla matkan aikana kotiväki mieleen ja iskeä ikävä. Silloin on myöhäistä
sanoa tai tehdä mitään.
Ei millään pahalla, mutta voisit kyllä hieman
muuttaa näkökulmaasi
tämän kirjoituksen suhteen. Ihan vain minun
mielikseni.
Punnitsen CF:n sanoja tarkkaan. Hän on kieltämättä oikeassa. Kirjoituksen alku on aika
monotonista kerrontaa.
Tarvitsen ehdottomasti
tekstiin dialogiamaisuutta ja puhuttua tekstiä.

– En voi väittää sinun
olevan kokonaan väärässä. Mielipiteissäsi on paljonkin järkeä.
Kapteeni katsoo minua tyytyväisenä. Sanoma on mennyt perille ja
hän uskoo tyylini muuttuvan seuraavilla sivuilla.
– No voisit kyllä ottaa oppia tuon Keijo Virtasen kirjoista. Hänen
kerrontansa on elävää ja
täynnä hienoa yksityiskohtaista kuvausta maisemista, tapahtumista ja
ihmisistä. Sinähän tunnet miehen, vai mitä?
CF osuu taas herkkään paikkaan. Keijo on
kirjoittanut ainakin neljä upeaa kirjaa moottoripyörämatkoistaan. Ja
tunnenhan minä toki
miehen. MZ-harrastaja
täydellä sydämellään.
– Olet jälleen oikeassa.
Hienoa, että sain juuri sinut matkakumppanikseni. Kai tiedät, että nimesi
tulee Easy Rider eloku-

van Captain Amerikasta?
– Kyllä toki sen tiedän. Et ole ilmeisesti tutustunut elokuvan
käsikirjoitukseen riittävällä tarkkuudella. Captain Amerikka on sen
toisen kaverin Harley
Davidsonin nimi. Mutta ei se haittaa, Captain
Finland on oikein sopiva nimi minunlaiselleni
matkakarhulle.
Lopulta
Kapteeni
kääntää kylkeä ja hytin
täyttää pian voimakas
kuorsaus. Teen vielä ennen nukkumaan menoa
”kotitehtävän”: Richard
Bach on kirjoittanut kirjan Seuraa minua – elämänohjeita Sinulle Lokki
Joonatanin tekijältä. Hän
antaa alkusanoinaan kirjalle käyttöohjeen:
– Ajattele jotain kysymystä, sulje silmäsi, avaa
kirja umpimähkään ja
valitse joko vasen tai oikea sivu ja lue. Vastaus
on siinä.
Mieleeni nousee hyvin ajankohtainen kysymys, johon haluan heti
vastauksen : miksi teen
tämän matkan? Avaan
sivun arvaamattomalta
paikalta ja luen.
– Yksilö on aina poikkeus. Kaikki eivät voi,
mutta kuka tahansa voi.
On helppo elää tapojen
ja odotusten mukaisesti.
Kun ryhtyy elämään vastoin odotuksia elämän
hauskuus alkaa.
Olen hämmästynyt.
Näinhän se on minunkin
kohdalla. Laitan korvatulpat korviini ja painun
nukkumaan.

TEKSTI | Kalle

Itäpyöräralli Vaalassa

T

ämän kevään Itäpyöräralli pidettiin
Vaalan
Säynäniemen
Suvirannassa 5–7, toukokuuta Oulujärven rannalla, jossa talvi laittoi
hanttiin keväälle.
Lumikinokset tievierissä sekä Oulujärven
umpijää ottivat vastaan
noin neljääkymmentä
rallivierasta.
Suviranta,
entinen
Vaalan kunnanleirikeskus, on mitä parhain kokoontumisajon paikaksi. Sisämajoitusta löytyi
ja olisi riittänyt suuremmallekin porukalle. Kesällä ympäröivä mäntykangas sopii telttailuun,
tämän lisäksi pitkä hiekkaranta ja rantasauna
kruunaakaiken. Moottoripyöräilijät ovatkin
ottaneet omakseen Suvirannan jossa järjestetään mm. Suviralli Juhannuksena, Liivittömät
7-9.7 sekä Elorieha 1113.8. Järjestäjänä näissä
on Vaala MP.
Järjestyksessään 36.
Itäpyöräralli sujui perinteisin menoin ”ja kaikilla oli niin mukavaa”. Siitä kiitokset Lepelle sekä
Suvirannan henkilökunnalle.
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Savutus. Tämä muoti-ilmiö on levinnyt jo MZ-tapahtumiin. Vanerilevy, vettä ja johan alkaa ES250
sivariveturin kumi kärytä. Jännitti kumpi moksahtaa ekana, kone vai kumi. Tuossahan sylinteriä viilentää vain tuuli. Kumi moksahti, kone kesti.
Pneumantin savutusominaisuudet on ylivertaiset!

man läheltä rallipaikkaa. taina lähdimme matLähin vapaa huone löytyi kaan. Menomatkalla känoin 20km päästä joten vimme
Hyvinkäällä
porukkaa ralliin oli tulos- Erkylän vanhalla crossisa. Utelimme MZ-piireis- radalla seuraamassa Vetetä onko muita matkaan raanicrossi-tapahtumaa.
lähtijöitä. Tuovisen Kar- Mielenkiintoinen tapahri ja Kankolan Seppo oli tuma ja paikalla oli tietysreissuun lähdössä mutta ti vauhtiveikot Seppo Tuhe ilmoittivat kiireiden- runen ja Kaarlo Salonen.
sä takia tekevänsä reis- Kalle oli ajamassa ja Sepsun mennen tullen laival- po katselemassa. Hyvinla. Sovimme tapaavamme käältä jatkoimme HelsinKelbrassa.
kiin iltalaivalle.
Pertti horjui hetken
Hyvissä ajoin olimme
kahden vaiheilla lähteekö Helsingissä Katajanokalreissuun vanhalla BMW la ja hyppäsimme laivaan.
R60:llä vai Rotax sivari Vikingin tarjoama paketMitsillä. Lopulta hän kal- ti jossa voi yöpyä laivalla
listui Bemarin suuntaan. Tallinnassa toimi hyvin.
Minä päätin lähteä 4t MZ
Maanantaiaamuna
RT125 pyörällä reissuun. klo 07.00 ajoimme laivasOlihan siinä pienet sivu- ta ulos Tallinnaan ja keulaukut joten saan tarvit- lat kohti Via Balticaa. Vettavat varusteet hyvin kul- tä tuli rankasti. Tallinnan
kemaan mukana. Lisäksi ulkopuolella oli isot tieMZ jaksaa mennä hyvin työt menossa. Lopulta
samaa tahtia kuin van- pääsimme Via Balticalle
hempi BMW.
ja siitä hyvään vauhtiin.
R alliviikonloppua
Kun lähestyttiin Latedeltävänä
sunnun- vian rajaa niin sade alkoi

Emmenrausch

2-4.9.2016

K
oskenkylän MZ-tapaamisen aikana oli
joissakin piireissä puhetta, että olisi kiva tehdä yhdessä reissu Saksaan, Emmenrausch-tapahtumaan.
Tämä otti tulta Kaipiaisen Pertille ja minulle sen
verran että pidimme asiaa vireillä. Olihan meillä
aikaa viimeisestä ER-reissusta kymmenen vuotta ja uudella rallipaikalla Kelbrassa emme olleet
koskaan käyneet.
Elokuun alussa teimme lopullisen päätöksen
reissuun lähdöstä. Päätimme mennä ajamalla Baltian kautta Saksaan
ja kotimatkalla tullaan
Travemundesta laivalla
Helsinkiin. Majoituksen
suhteen päädyttiin hotellitai B&B-majoitukseen eli
telttoja ei mukaan oteta.
Varailin laivamatkat Helsingistä Tallinnaan ja Travemundesta Helsinkiin.
Samalla varasin meille hotellin mahdollisim-
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loppumaan ja sehän piristi olotilaa. Samaa vauhtia mentiin läpi Latvian ja
siirryttiin Liettuan puolelle. Hotellia alettiin etsiä
Liettuassa Panevezysin
kaupungista ja kohtalaisen hortoilun jälkeen
semmoinen löytyi. Hyvin
nukutti pitkän ajopäivän
jälkeen.
Tiistaiaamu
lupaili taas loistavaa ajopäivää,
aurinko paistoi. Löysimme tien hyvin Via Balticalle. Matkanteko sujui
normaalisti, tankattiin,
syötiin ja nautittiin elämästä.
Kiinnitti huomiota että Baltiassa liikennekuri on selvästi parantunut
kymmenen vuoden aikana. Mitään vaaratilanteita
ei ilmennyt. Kaikki tuntui siis olevan kunnossa.
Kunnes Kaunaksen jälkeen MZ hyytyi!
Kipinää ruvettiin tutkimaan. Satula ja tankki
pois, tulppa irti. Kipinä

oli ok. Vaihdoin tulpan ja
Keskiviikko. Aamulkone toimi taas normaa- la taas aurinko paistoi ja
listi. Hyytynyt iridium- matka jatkui. Kun lähestulppa ei ollut edes kovin tyttiin Saksan rajaa niin
vanha? Minun varaosa- havaittiin että Pertin vantulppa oli myös käytetty ha Puolan maantiekartenkä edes muistanut mi- ta ei pitänyt paikkaansa.
ten vanha se oli.
Puolassa tehdään valtaMutta reippaasti tielle vasti uutta tietä. EU-raja puolenpäivän jälkeen halla tietysti ja kuitenkin
siirryimme Puolan ra- maa on hyvin EU-vastaijan yli. Suwalkissa söim- nen!?
me keittolounaan ja teimAjauduimme jotenkin
me suunnitelman Puolan kummasti maksulliselle
läpiajoon. Päädyimme moottoritielle. Se näytti Panevezys, Liettua. Hotellin parkissa MZ RT125, ikä
käyttämään tietä numero vievän oikeaan suuntaan 15 v, BMW R60, ikä 47 v ja Pertti, ikä 77 v.
16 joka ohittaa Varsovan joten sinne vain. Painon
reilusti pohjoisen puo- portilla olevaa nappia.
lelta. Tähtäimessä oli ra- Automaatti sylkäisi mijan ylitys Kostrzynin yli- nulle lipukkeen ja puotyspaikalta, Frankfurtin mi nousi. Pertti kiihdytti
pohjoispuolelta.
motarille ja minä perässä.
Tie 16 oli hyvä valin- Eräällä taukopaikalla tutta. Pinnan laatu vaihte- kimme siellä olevaa kartli mutta enimmäkseen taa ja päätimme poistua
hyväkuntoista. Paljon 60 motarilta.
rajoitusta ja kylien läpiMeillä oli nyt hyvä
ajoa. Mutta maisemat oli kiintopiste myös vanhalhienoja. Paikoin tie oli la kartalla ja löytäisimme
niin mutkainen ettei oma varmasti tiemme Kostzkaista tahtonut riittää.
ryniin. Mutta meille tuReitin varrelle sat- li yllättävä ongelma kun
tui myös muutaman ison poistuimme
motarilta.
Matka jatkui tämän
kaupungin läpiajo. Olst- Puomit oli kiinni ja kau- oin mennä luukulle Perzyn oli pahin ja hitain. nis, tumma puolatar ra- tin avuksi. Toimistosta il- episodin jälkeen. Kohta
Satutiin sinne kai ruuh- hasti minulta lipuketta mestyi eteeni kerrostalon satuimme onnettomuuska-aikaan. Mutta siellä vastaan reilut kolme zlo- kokoinen ja tiiliskiven paikalle. Poliisi ohjasi
sattui silmään reitin var- tya tiemaksua. Kaikki hy- näköinen pamppulassi meidät pois tieltä, ajoimrella prätkäliike josta kä- vin tähän asti. Sitten kau- joka teki elein tiettäväksi me onnettuuspaikan ohi
vin ostamassa pari syty- notar alkoi kyselemään etten voi mennä luukul- kovaa peltoa pitkin. Huotystulppaa varalle.
lipuketta Pertiltä ja meil- le. Meduusa rahasti puo- masin tien sivussa mootYösija otettiin eräästä lähän oli vain se yksi lipu- milla Perttiä, Pertti työn- toripyörän keulan. Tai
pikkukylästä. Uudenkar- ke. Kaunotar ei puhunut si zlotyn toisensa perään suurimman osan keulasta.
hea hotelli oli tien varres- englantia. Pyysin elekie- Meduusan käteen. Kun Etupyörä, lokari ja toinen
sa ja mainosti itseään hy- lellä ja simppelillä eng- reilut 30 zlotya (n. 7 eu- teleskooppi oli paikoilvin. Puutarhahuone olisi lannilla käyttämään sa- roa) oli vaihtanut omis- laan. Ja siitä oli onnettomaksanut 70 euroa, tyy- maa lappua. Ei kelvannut! tajaa niin puomi aukesi ja muuspaikalle matkaa sata
dyimme
parvekehuo- Kaunottaren ääni nousi ja Pertti oli taas vapaa liik- metriä! Oli helposti pääneeseen joka kustanti 60 hän muuttui Meduusaksi! kumaan. Kaipiainen sai teltävissä että motoristi
euroa. Hyvin nukutti sielMeduusa hätisti mi- siis sakkomaksun. Muis- oli tullut todella kovaa ja
läkin. Hotellin ulkoläm- nut pois puomilta ja al- takaa ottaa lipukkeet mu- risteysaluella olevan talon
pömittari näytti vielä il- koi myllyttämään Perttiä! kaan maksullisilla moot- pihasta oli tila-auto tullut
eteen. Paha kolari!
lalla 28 asteen lämpöjä.
Parkkeerasin pyörän ja ai- toriteillä!
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ollut joten lämmöt nousi.
Ehdottomasti huonoin yö
reissulla tähän asti.
Torstai. Aamulla kohti rajanylityspaikka jonne
oli enää sata kilometriä.
Mutta mutta, kun koneet
lämpeni niin MZ hyytyi
taas ihan samalla tavalla kuin Liettuassa. Eikun
tulpan vaihtoon. Onneksi
olin niitä ostanut. Vaihto
meni jo rutiinilla ja kohta
matka jatkui.
Kostrzynissä
mentiin Oder-joen yli Saksan puolelle. Siellä ajeltiin kohti länttä. Pertti sai
huippuidean!
Ehtisimmekö päivän aikana Coswigiin Villa Elbheim-majataloon? Olimme siellä

Tuttujen saksalaisten leirillä. Pientä purtavaa ja olutta. Hienoa!

Puolan liikennekuri
on nyt kuitenkin parempi kuin kymmenen vuotta sitten. Ylinopeutta toki
kaikki ajaa mutta odottavat suoranpätkän ohitusta varten. Ja poliiseja on
tien päällä paljon valvomassa liikennettä.
Viimeisen yön Puolassa vietimme korpihotellissa. Se oli ihan siisti
ja halpa. Hyvä ilta- ja aamupala. Pyörätkin saatiin
yöksi talliin pientä maksua vastaan. Mutta siellä
oli niitä Keski-Euroopan
mustia, pieniä itikoita
jotka pistävät skandinaaviin hirveän paukaman.
Yö piti siis nukkua ikkunat kiinni, ilmastointia ei
10

yöpyneet edellisillä reis- saavuimme klo 18.00
suilla useita kertoja ja kantturoissa ja Villa Eltalon isäntä H.J Hilde- bheim löytyi vanhalbrandt oli moottoripyö- ta muistilta. Ja saimme
rämiehiä. Todettiin että myös huoneen ja isäntä
homma onnistuu jos aje- esitteli mielellään viimeitaan moottoriteitä pitkin. simpiä projektejaan. Hän
Saksassa on aina pik- oli myös lähdössä Emkuteillä uhkana ”umlei- menraush-tapahtumaan.
tugit” jolloin siirrytään Aikoi osallistua entisöinkiertoteille. Ja nehän hi- tikilpailuun 250cc Simdastaa matkantekoa. Pää- son 425 pyörällä. Se oli
timme ajaa motarilla. Au- muuten tosi hyvin entirinko paistoi, kumi lauloi söity.
ja matka taittui. Ohitse
Iltapalalla kävimme
pyyhki hienoja ja nopei- paikallisessa italialaisessa
ta ajoneuvoja. Rekkojen bistrossa joka sijaitsi kätahdissa toki pysyimme velymatkan päässä. Auhyvin. Mutta tylsää mat- rinko painui mailleen ja
kantekoa tuo motarilla me mentiin kylläisinä
ajo on.
nukkumaan.
Goswigin liittymään
Perjantai.
Emmen-

rausch 2016 alkaa tänään.
Isäntä oli lähtenyt jo pikkutunneilla kohti Kelbraa.
Me nautimme aamupalan ja suuntasimme sitten
keulat etelään.
Matkanteko oli helppoa kun reitti oli käyty
edellisenä iltana tarkasti
läpi. Motarilta lähdimme
pois heti kun se oli järkevää. Kun ajoimme pikkuteitä pitkin rekan perässä
niin meidät ohitti punaisella korealaisella prätkällä saksalainen motoristi.
Sitten kyseinen motoristi ohitti sen edessä ajaneen rekan. Kävin kurkkaamassa rekan kulmalta
tilannetta. Näin että motoristi lähti ohittamaan
edellään ajanutta Skodaa
ja tämä kääntyi samaan
aikaan vasemmalla sijainneen kaupan pihaan.
Kolarihan siitä tuli, motoristi otti komean lennon. Auto ja pyörä jäivät
kaupan liittymään. Myös
motoristi konttasi sinne ja repi kypärän päästään. Ei päässyt kaveri siitä liikkumaan, kiemurteli
selällään asfaltilla. Rekka hiljensi vauhtia mutta
ei pysähtynyt. Me pysähdyttiin.
Kauppaliikkeestä tuli paikalle ihmisiä ja soittelivat hätäkeskukseen.
Näytti siltä että me emme pysty tässä auttamaan
joten jatkettiin matkaa.
Outoa, kaksi prätkäkolaria nähty samalla reissulla!
Kymmenen
kilsan
ajon jälkeen iski eka kertaa Umleitung eli meidän
tie oli kokonaan poikki.
Jouduimme kääntymään
takaisin ja poliisithan oli

pistäneet tien poikki onnettomuuden takia. Ohitimme autojonot mutta
poliisi ei laskenut meitä
onnettomuuspaikan ohi.
Pertti yritti siitä ajaa mutta poliisi huuti hänelle
naama punaisena ja siirryimme odottamaan jonon kärkeen. Onneksi
pollarilla ei ollut pamppua, se olisi varmaan Pertin pamputtanut pystyyn!
Germaani-poliisi oli hyvin, hyvin vihainen! Poliisit teki mittauksensa,
motoristi lähti medi-helillä hoitoon ja me päästiin liikkeelle.
Aikaa paloi niin paljon että päätimme mennä
suoraan hotellille. Meillähän oli hotellivaraus pienestä kylästä lähellä Kelbraa. Linnuntietä matka
ei ollut pitkä mutta pitkin hitaita maalaisteitä
matkaa tuli 26km. Majoituimme. Kello oli niin
paljon että päätimme
mennä rallipaikalle vasta
lauantaina.
Lauantai. Taas aurinkoinen päivä ja me lähdimme ajamaan kohti Kelbraa. Rallipaikka
löytyi helposti, seurattiin vain MZ-merkkisiä
moottoripyöriä joita oli
paljon liikenteessä.
Maksettiin rallimaksut ja saatiin rannekkeet.
Kun ajoimme alueelle
niin huomattiin meidän
ralleissa tutuiksi tulleet
sakemannit leireilemässä.
Pysähdyttiin juttelemaan.
Oliver neuvoi missä Karrin ja Sepon leiri
oli. Neuvotusta paikasta
löytyikin Suomen rekkarissa olevat Mitsit ja tutut miehet. Pojat oli tors-

tain ja perjantain välisenä
yönä tehneet ”RoyOrbisonit” eli ajaneet Travemundesta Kelbraan läpi
yön. Vähän väsyneen näköisiä vieläkin olivat. Pojat oli jo tutustuneet paikkaan ja lähdettiin heidän
opastuksella kiertämään
aluetta.
Paikka on vanha
DDR-aikainen leirikeskus sisäjärven rannalla,
hieno hiekkaranta ja loistavat teltta-alueet. Saksalaiset oli saapuneet paikalle perheittäin. Autoilla
ja prätkillä. Tieliikennekelvotonta kalustoa oli
paljon mukana. Siellä
suljetulla alueella ihmiset ajeli niillä hullunlailla.
Pienillä crossipyörillä ja
mönkijöillä mentiin kovaa. Alueella ei ollut satanut pitkään aikaan ja pöly
leijaili joka paikassa. Mielenkiintoista kalustoa oli
paljon, katseltavaa riitti.
Rompetori oli pettymys. Myyjiä ei ollut montakaan. Ostin 4t- Mitseihin jotakin pientä ja
pari t-paitaa. Kaikenkaikkiaan meno oli hyvin saksalaista, olut virtasi, bratwurstit kärysi ja ihmisillä
oli hauskaa.
Tapahtuman
yhteydessä jaetaan hirveästi erilaisia palkintoja.
Oman pyörän voi ilmoittaa entisöintikilpailuun,
tapahtumassa palkittiin
myös erilaisia ”tuunattuja” pyöriä paljon. Pertillä ja minulla oli matkaa
kotoa paikalle kertynyt
2300 km ja pokkasimme
illalla päälavalla järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa pystin. Pertti
sai isot suosionosoituk-

set, harva 77-vuotias ajaa
tuon matkan alle viikon
aikana.
Sunnuntai. Edelleen
aurinkoista. Aamulla pakattiin hotellilla pyörät ja
ajettiin Kelbraan. Karri ja
Seppo olivat siellä pakkaamassa pyöriä ja pikku hiljaa lähdettiin menemään kohti Berliiniä.
Ja kas kummaa, parinkymmenen kilsan ajon
jälkeen pimeni taas tulppa Mitsistä. Kolmas kerta tällä reissulla. Ja nyt
käytössä oli uusi tulppa joka kesti reilut 800
km. Ilmeisesti olisi pitänyt käyttää alusta asti kylmempää tulppaa!? Tulppa vaihdettiin ja sama
tulppa kestikin sitten kotiin asti.
Koska laiva lähtee Travemundestä vasta tiistaina aamuyöstä niin meillä
oli kaksi päivää aikaa ajella sinne. Suunnitelmissa
oli käydä Berliinissä syömässä berliininmunkit.
Karrilla oli navigaattorin
kotelon lasi huurussa joten kerran ajettiin muutama kilsa harhaan. Mutta
käyttäen paljon pikkuteitä ja osittain motaria lähestyimme Berliiniä.
Ennen Berliiniä iski
kimppuumme kova ukkoskuuro. Falkensteinissa
Berliinin länsipuolella oli
hotelli sopivasti tien varrella ja majoituimme sinne. Märät kamppeet oli
pakko kuivatella hotellihuoneessa, kosteus oli kova. Illemmalla lähdimme
bussia ja metroa käyttäen
Berliiniin.
Sunnuntai-iltana Saksassa ei kahvilat olleet
auki joten munkit jäi
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tynyt kylmempiä tulppia
joten ostin pari vakiotulppaa.
Sitten mentiin porukalla kohti Travemundea.
Sää oli selvästi viileämpi kuin eilen. Pertillä oli
pientä ongelmaa Bemarin kanssa. Bemun käynnistyvyys oli heikennyt
matkan aikana selvästi. Nyt siitä hävisi tyhjäkäynti. Tehtiin vakiotarkistukset, sytytys ja
kaasarit. Säädettiin tyhjäkäyntiä ylemmäs. Ajon
aikana huomasi, että
Bemun vasen pytty tuli kunnolla mukaan vasta isommilla kierroksilla, silloin pölähti savut
putkesta.
Travemundeen kumminkin päästiin ja puolen yön maissa
päästiin ajamaan laivaan.
Kolmelta yöllä laiva lähti
kohti Helsinkiä.
Tiistai.
Laivapäivä.
Kyllähän sielläkin sai
ajan mukavasti kulumaan. Ruoka oli hyvää.
Laivaliikennettä ja viherlevälauttoja pongattiin
runsaasti. Jopa kuntosalissa käytiin ihmettelemässä laitteita. Illalla nukkumaan tietoisena
siitä, että huomenna herätään Suomessa.
Keskiviikko.
Laiva
saapui aamulla Vuosaareen. Vastassa oli paljon
tullimiehiä. Toivoin, että huumekoira Dani olisi tullut nuuhkimaan
minut. Olen koiran telkkarissa havainnut ja vaikuttaa mukavalta koiralta. Mutta ei ollut Dani
paikalla eikä tulli meitä
muutenkaan tutkinut.
Käytiin Rekolassa tutustumassa Karrin kimppatalliin. Paljon oli pojilla kalustoa ja tarviketta
ja hyvät paikat harrastaa. Pertin BMW:n vika oli mietitty laivamatkan aikana valmiiksi ja
päädyimme siihen että
vasemman pytyn venttiili tai venttiilit kantaa. Kopat irti ja tosiaan,
imuventtiilissä ei ollut välystä. Säädöt pantiin kohdalleen ja kopat
kiinni. Sitten hyvästeltiin Karri ja Seppo ja läh-

dettiin vanhaa tietä kohti
Lahtea. Sieltä isolle tielle ja keula kohti Mikkeliä.
Mikkelissä
Pertti suunnisti kohti Pieksämäkeä ja minä kohti Varkautta. Kotipihassa
ynnäilin matkamittarin
lukemia ja päädyin siihen, että kilometrejä
reissulla kertyi 3500. Pieni MZ kesti hyvin, kolme tulppaa meni mutta
ilmeisesti kova päivittäinen ajo vaatii kylmemmän tulpan. Baltiassa ja
Keski-Euroopassa oli lisäksi lämmintä liki 30
astetta. Ja isoilla teillä
oli tietysti vastatuulta ja
luisti oli silloin koko ajan
katossa.
Pertin BMW vaati
kertaalleen kaasukapulan säädön. Pertin Bemun kaasukapulan kulmavaihde oli kulunut ja
hyppi yli. Lisäksi oli pikkuisen voimistelua johtuen siitä imuventtiilin
kantamisesta.
Summa summarum,
hyvä reissu! Tänä vuonna uudestaan.

Rallialueella oli paljon hienosti entisöityä DDR-kalustoa. Kuvassa Barkas-pakettiauto Interflugin väreissä.
syömättä. Olutta ja makkaraa onneksi sai. Nähtävyyksiä katsottiin iltavalaistuksessa.
Paluumatkalla matkalippumme olivat jo vanhentuneet. Mitään tarkastuksia ei tähän asti ollut
ollut joten hyppäsimme
reippaasti junaan. Ja eikö silloin tullut konnari tekemään lipuntarkastusta. Istuimme penkillä
rinnakkain kuin kanapojat orrella ja konnari kysyi
meiltä toruuko hän meitä
englanniksi vai saksaksi?
In english, please!
Meille tehtiin tiettäväksi että Berliinissä liput lunastetaan asemalta,
ei junasta. Tämän kerran
saimme anteeksi mutta
seuraavalla kerralla tulee
putkaa, linnaa tai vankeutta! Hiljaisina poikina
istuimme loppumatkan.
Maanantai. Sade oli
väistynyt yön aikana.
Edellisenä iltana taksikuski neuvoi minulle varaosaliikkeen läheisestä
kylästä ja kävin siellä taas
tulppaostoksilla. Ei löy12
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Vanajan
Kalakelkka
T

uli kuluvana talvena kerran ollut käyttöä, jovaljastettua MZ en- ten sen mukana pitämisimmäistä kertaa kala- nen on kyllä suotavaa.
kelkaksi. Oikeastaan ih- Lumettomalla jäällä pyömettelen miksi vasta nyt. rä kyllä sutii liikkeelle
Näinä vähälumisten tal- lähdettäessä kuormattuvien aikoina moottori- na tovin, mutta ennakoikelkalla pidon ja suun- malla ja maltilla toimii
nan ylläpito jäällä on mainiosti vesikelilläkin.
käynyt aina vain hanka- Vastaan tulleissa jäällä
lammaksi, mutta vaunul- kiitävä vaunupyörä on
linen MZ on omimmil- herättänyt hymyilyä ja
laan näissä olosuhteissa. kädennostoja, paitsi yhAmmattikalastaja kertoi dessä
safarikelkkaryhpakeille pysähtyessäni, mässä, josta kukaan ei
ettei etenemisestä hänen morjestanut. Moni kerkelkalla tulisi mitään, el- toi ihmetelleensä outoja
lei telassa olisi peltiruu- jälkiä, joissa vasen pyöveja pitoa tuomassa. Ko- rän jälki oli leveämpi
vin oli vaunupyörästä kuin oikea ja raideleveys
kiinnostunut.
sopimaton oikein milleVaunuun mahtuu hy- kään laitteelle.
vin verkkokalastuksen
Homma meni niin
tarpeisto uittolaudasta pahasti veriin, että jäälkairaan ja nastarenkain le piti välillä päästä vaikpidon kanssa ei ole ollut kei verkoille käyntiin
ongelmia. Sen kun vain ollut edes tarvetta. Silkarautat suoraan avan- loin pilkkivälineet ja
nolle ilman hikoilua ah- eväät vaunussa tuli ajelkion edessä. Ainakin 15 tua maisemissa, joihin
cm lumessa vaunu liik- yleensä mennään vain
kui vielä hyvin, mut- pikaveneen
matkassa.
ta tuiskukinoksiin piti Jotenkin tuo tielle omiajaa vauhdilla läpi pääs- naisen pakollisen kulkutäkseen. Lumilapiolle on suunnan puuttuminen ja

suuntiman vapaus viehättävät. Sen kun käännät vähän tankoa silloin
tällöin ja katsot mihin
päädyt. Teet toisinaan
tulet autiosaareen ja ihmettelet pienuuttasi hiljaisen järveen keskellä.
Isossa vesistössä kompassi ja navi ovat oikeasti tärkeät apuvälineet.
Suunta katoaa helposti maisemaan ja keli voi
jäällä muuttua nopeastikin. Samoin turvavarus-

teet tuli pidettyä matkassa ja vauhti maltillisena.
Nopeasti muuttuu jään
paksuus matalikolle tullessa, kun virtaus vedessä kasvaa. Myös railojen
varalta jäätä tuli luettua,
kuin routavaurioita pikitiellä.
Kalavaunun osoitti
soveltuvuutensa sisävesikäyttöön erinomaisesti ja tulee olemaan jäällä juhtana taas seuraavia
avantoja sahattaessa.
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MZ kuuluu aina pysäköidä
majapaikan keskeisimmälle paikalle.
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lampun valossa vieraassa usein aamusta haukotaan
maassa on kyllä eksootti- naama punaisena ilmaa
nen kokemus, mutta jos suomalaisin liemiaamivaikka edes yhdeltä reis- aisin varsin vaitonaisin
sulta sen eksotiikan olisi äänenpainoin, lähdetään
jo valmis jättämään pois. Virossa kilpailujen jälKipinää ei näkynyt joten keen varsin virkeäsilmäitulppa vaihtoon ja kipi- sinä tutustumaan päivän
nä palasi. Siinä vaiheessa ohjelmaan ja useimmitulkitsi piikiksi tulpassa, ten bussilla. Ensiksi tueikä asiaa enää mureh- tustuttiin yöpaikan kartinut kun matka kerran tanoon ja sen historiaan
jatkui. Lähteissä mietim- osaavan oppaan voimin.
me sisämajoituksen mie- Oli yllättävää miten rilekkyyttä, mutta jätimme kas ja vivahteikas kartasissiteltan kuitenkin ko- non historia olikaan ollut
tiin, ettei sen käyttöä tul- varsinkin kun siihen olikittaisi kansainväliseksi vat vaikuttaneet Leninin,
provokaatioksi. Eipä kau- Gorkyn ja HG Wellskin.
an telttaa haikailtukaan, Rikas ja käänteikäs on
sillä 2h huoneet liinavaat- naapurimaan
historia.
teineen olivat todella siis- Kartanon mahti perustit ja 20 e/yö hintaan laa- tui muuten viinatehtaadukkaine aamiaisineen seen ja lihakarjan kaskuului myös saunaosas- vatukseen. Viinatehtaan
ton ja uima-altaan käyt- mäski syötettiin lihakartö...pian tottuu ihminen jalle, joka pysyi näin tyymukavuuksiin.
tyväisenä tuottaen korNaapurimaassa
on kealuokkaista ja haluttua
suhde talviralliin hitu- ”onnellisen härän” lihaa.
sen toisenlainen kuin koBussiretkellä
tutusto-Suomessa. Kun meillä tuttiin mm vanhan tek-

Eesti talvekas
K
otimaisen talvirallin mennessä palelevan etelänmiehen ulottumattomiin Rovaniemen
pohjoispuolelle
muuttui Viron talvikokoontuminen kauden avaustapahtumaksi. Viron 25.
talvikokoontuminen pidettiin 3.-5.3. Jänedassa
noin 70 km Tallinnasta
kaakkoon Jänedan kartanon matkustajakodissa,
joka ennen oli toiminut
maatalousoppilaitoksena.
Perjantaina
nollakelissä vanhaa 3-tietä Helsinkiin ja Eckerön lautalla
Viroon. Tallinnan satamasta päästiin liikkeelle klo 18.00 maissa vesiräntäsateessa. Tiedossa
oli, että pimeys ehtii ennen kuin perillä olemme, ja siksi valitsimme
suorimman reitin. Noin
30 km ennen määränpäätä pimeällä metsäpätkällä hiipuivat sitten taas
vaihteeksi Mitsistä sähköt! Vian haku piiskaavassa räntäsateessa tasku-
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niikan museoon (vanatehnika
varjupaik)
Järva-Jaanissa, jonka n.
parin hehtaarin ulkomuseoalueelle on koottu mielenkiintoista itäpainotteista ajokalustoa
menneiltä
vuosikymmeniltä. Kaiken lisäksi valtaosa kalustosta on
yksityisomisteisia ja ostettavissa niin haluttaessa
ja niihin koskeminen ja
kapuaminen oli sallittua.
Retkellä käytiin myös parin kilometrin luontojaloittelulla kirkasvetisellä
suurella lähteellä Jänedan
likellä.
Iltaohjelma pidettiin
kartanon vuonna 1888
rakennetussa tallissa, joka oli muutettu 300 paikkaiseksi ravintolaksi. Hyvällä maulla rakennetun
ravintolan
keskipisteenä on muuten puulämmitteinen valurautauuni.
Ravintolan ruoka ja tunnelma olivat kyllä kohdallaan. Silmiin pistävää
oli Viron kerholaisten

paikalla sulattelivatkin.
Ei MZ:kään oireetta selvinnyt, sillä tulomatkan
tulppapiikkioireet alkoivat heti ekalla käynnistyspotkulla ja pakoputken
pamauksen kaiku herätti
väistämättä vielä nukkumassa olleet majoittujat.
Syyksi kipinähäiriöihin
paljastui onneksi melko
pian matkalla muuttunut
katkojan kärkiväli ... Mikä lie senkin saanut hyppimään. Mielenkiintoista muuten aloitella vian
hakua, kun tietää etsintäja korjausaikaa olevan 30
min, muutoin myöhästyt
lautalta….rentouttavaa
aamustressiä…
Paluumatka aurinkoisessa pikkupakkasessa ja
satamassa ensimmäisten
joukossa laivaan. Mukavan merimatkan ja laivalounaan jälkeen oli edessä enää paluu ajelu kotiin,
jonne pääsi vielä luonnonvalon aikana. Viron
talvirallia voi varauksetta
suositella kaikille routaaikaan ajaville motoristeille. Pääsee ulkomaanmatkalle ja naapurit ovat
vieraanvaraisia ja ystävällisiä. Koskaan ennen eivät järjestäjät ole tulleet
ulos asti saattamaan kun
starttasimme matkaan!
(eivätkä taputtaneet lähdölle). Vuoden päästä
uudestaan.

Museoalueella riitti nähtävää.
ikä. Kovin montaa yli 50v
ei heidän joukossaan ollut. Meillä suhde taitaa
olla käänteinen? Aiemmin Viron talvirallia kutsuttiin Suomen talviralliksi Virossa, niin paljon
suomalaisia silloin paikalla oli. Nyt tilanne on
kääntynyt, sillä paikalla oli 71 Virolaista (osa
autoilla), 16 suomalaista ja 2 saksalaista. Soolopyöriä paikalla oli 21 kpl,
vaunuja 4 ja yksi trike.
Suomalaisia moto-suunnistajia oli paikalla useita. Iltaohjelma oli pitkälti
perinteikästä palkintojen
jakoineen ja juhlapuheineen, johon hienon lisän
toi virolaisten maapallopyöräilijöiden reissuesitys. Yhtään pöydässä
nukkuvaa ”örmelököhmelö-häirikköä” ei juhlaväestä löytynyt, vaikka
paikalla oli väkeä toistasataa!
Sunnuntai-aamuna
oli aikainen herätys koska satamassa piti olla jo
klo 11.00. Pyörien peittäminen talviaikaan unohtui monelta ja lumiräntä
oli pakkasaamuna turruttanut kaikki liikkuvat
katkaisimet pyöristä (MZ
on tästä muuten poikkeus, kiitos hyvän suunnittelun ja laadukkaan toteutuksen). Niitä sitten
kuumavesipussein monet

Museon ”talvimoottoripyörä”.

Mopoja.

Trike.

Jänedän viinatehdas.

15

K
un
vanhempani
muuttivat
Hyvinkäälle 1951 tammikuussa, olin puolivuotias.
Sodanjälkeinen elämä
asettui uomiinsa lopullisesti, kun isäni sai työpaikan VR:n konepajalta
(entinen Viipurin konepaja) ja asunnon VR:n
taloista. Leikkikavereita ei todellakaan puuttunut, kun näitä Vesitorninkadun kerrostaloja
oli 11 ja Karjalantien sekä Telitien puutalot siihen päälle. Tienhaarankadullekin nousi vielä
jokunen kerrostalo ja
johtoportaalle rivitaloja.
Lapsia oli kaikilla
2-7, perheitä joka talossa 24, joten kaikille löytyi kavereita jokaiseen
ikäluokkaan. Monista
korttelin kavereista kehkeytyi Hyvinkääläisiä
tai jopa valtakunnallisia legendoja, urheilussa
tai muuten vain. Tästä jutusta tulee mieleeni
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TEKSTI | Seppo Turunen

Aikaa ennen prätkiä

pä seuraavana tiistaina
lähdimme hyvin valmistautuneina ja visusti ajoissa Vesitorninkadulta elin Vessarilta
kohti noin puolentoista
kilometrin päässä olevaa kokouspaikkaa Pipolankadulle.
Paikan päällä tädit kohottelivat kulmiaan, kun varhaisnuoret
tulivat näihin seuroihin omaehtoisesti ja ilman vanhempiaan. Tilaisuus alkoi virrellä,
sen jälkeen tuli joku täti puhumaan - ja pitkään. Puheen jälkeen
tuli taas virsi ja sen loputtua esiin astui armeijan soittokunta, soitellen
varmaan puolisen tuntia.
Istuimme hiirenhiljaa
kiltisti eturivissä puristellen sylissä pipoa ja lapasia, kun soittokunnan
jälkeen lauloimme taas
virren. Veisun jälkeen
esiin astui joku mies täydessä armeijan hienossa

sotisovassa ja paljon oli
silläkin asiaa, puhe kesti ikuisuuden.
Tuon puheen jälkeen veisasimme vielä virren ja välittömästi
sen jälkeen ovet aukesivat ja kuulijat valuivat
ulos pakkaseen. Valtavan pettymyksen tuotti
se, ettei kukaan armeijan edustajista tarjonnut meille univormua
tai koppalakkia... saatikka sitten paikkaa soittokunnassa....!
Pipolankadulta suuntasimme hiljaisina poikina auraamattomalla
jalkakäytävällä pimeässä pakkasillassa jonossa
kohti Vessaria. Okariinan kohdalla ei ollut kukaan sanonut vielä sanaakaan.
Meidät oli
lyöty, mutta työläiskorttelin koviksina kestimme
tuon kuin miehet, kukaan meistä ei lausunut
sanaa Pelastusarmeija.....
moneen vuoteen..!

Ensimmäinen karmea
lapsuusmuisto
"Kunnon sotamies Sveijk", en vain tiedä miksi?
Vuosi oli varmaan
1955 tai 1956, olin silloin noin kuuden vanha.
Joku isommista talon
kavereista (saattoi olla
Weckmannin Tappari)
kertoi tarinaa Pelastusarmeijaan värväytymisestä. Jos sinne pääsisi,
saisi hienon univormun
ja koppalakin. Sehän iski
meihin kolmeen tai neljään pienempään nassikkaan totisesti lujaa.
Välittömästi rupesimme
suunnittelemaan liittymistä Pelastusarmeijaan
ja kuinka sitten patsastelisimme korttelin pihoilla hienoissa univormuissa, toisten nassikoiden
kadehtiessa meitä paikatuissa sossusta saaduissa
hiihtohousuissaan.
Isommat pojat tiesivät kertoa seurojen
kokoontumispäivän ja
alkamisajankohdan hyvinkin tarkasti. Niin-

Camping Nyyssänniemi

Nyyssänniementie 10, 42700 Keuruu

Alkaa 16. kesäkuuta klo 15:00 ja päättyy 18. kesäkuuta klo 12:00

Jos haluat oman mökin, laita viestiä
osoitteeseen lehtotim@gmail.com

Katso lisää https://mz-finland.com
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Suuri luonnonkaunis telttailualue
Mökkejä vuokrattavana
Saunat ja upea hiekkaranta
Elävää musiikkia ja kilpailuja
Ravintola ja pizzeria

Aidosti erilainen

KoKooNTUMISAJo
Keuruun Nyyssänniemessä

odotamme paikalle edustavaa
joukkoa MZ-ajajia ja -moottoripyöriä
monelta vuosikymmeneltä.
Kuljettajia ja pyöriä on tulossa myös
eri puolilta Eurooppaa. Näemmekö
ensimmäisen kerran unkarilaisia
motoristi- veljiämme Suomessa?
osanottomaksu (40€) sisältää:

PERJANTAI 16.6.
12:00 Aikaisten ajajien vastaanotto avataan. Tapahtuman kv. juryn
1. kokoontuminen
16:00 Omakustanteinen
päivällinen tai päivän pizza
17:00 Vapaaehtoinen ilta-ajelu
Unescon suojelukohteelle
19:00 Saunavuorot alkavat
21:00 MZ-ohjaajien 1. kokous
seuraavan päivän ohjelman julistaminen

LAUANTAI 17.6.

SUNNUNTAI 18.6.

08:00-09:00 Aamupala
09:00 KV Juryn 2. kokoontuminen
10:30 MZ-ohjaajien 2. kokous:
reittiseloste ja ajo-ohjeet
11:00 Lähtö Honeckertehtäväajoihin
11:30 Tutustuminen Pihlajaveden
erämaakirkkoon
13:00 Iltapäiväkahvit, tutustuminen Haapamäen
Höyryveturipuistoon ja Himmaanmäen näköalatorniin
14:30 Paluu leirialueelle ja aikakorttien ja puoluekirjojen palauttaminen
16:00 Juhlapäivällinen alkaa
17:00 KV. Juryn 3. kokous
18:00 Saunat kuumana
20:00 Suomen MZ-ajajat
25-vuotta Juhla gaala alkaa

•
•
•
•

08:00-09:00 Aamupala
09:15 KV Juryn ja MZ-ohjaajien
palautekeskustelu
12:00 Kotia kohti!

2 x aamiainen
1 x päivällinen
telttapaikka x 2 vrk
saunat perjantaina ja lauantaina

Halukkaille mökkimajoitus 60€/4 hengen mökki/vrk
Mahdollisuus myös hotellimajoitukseen Hotelli Keurusselässä
(12,4 km/16min Nyssänniemestä) sekä Kiviselän Kievarissa (6,6
km/9min). Varaa huone itse!
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Benin muistoajo

Stadin Pärtsäreiden kevätajo ”Benin muistoajo”
ajettiin sunnuntaina 28.5 noin 50 pyörän voimalla
Tuusulan, Hyvinkään, Riihimäen, Karkkilan
suunnilla. Kuvat puhukoon puolestaan, pari
mitsiäkin niistä löytyi.
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautus osoitteeseen: VEIJO KINNUNEN, SAINSALONTIE 57, 68230 LOHTAJA

MZ ES 250G vm. 1961 Päijänneparaatin maalissa Lavangossa. Omistaa Jyrki Savolainen.
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