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Keijon mietteitä
S

aadakseen käsityksen mistä tahansa asiasta on opittava
hahmottamaan olennaisin, katsomaan asian ydin. Moottoripyöräilyssä olennaisinta on ajajan ja
pyörän symbioosi. MZ:n suunnittelussa ja valmistuksessa tämä on

ollut johtoajatuksena, pyörässä ei
ole mitään turhaa. Nyt vielä kun
voi, kannattaa ottaa se huomioon.
Ne, jotka jo (!) ajavat MZ:llä, sen
tietävät. Tästä pyörästä kannattaa
pitää kiinni. Näin voi nauttia kesästä. Turvallisia ajoja! ■

R

eissusta tullessa poikkesin
Karrin werstaalla, jossa oli
poistokorillinen
moottoriosia.
En kaapannut niitä silloin vielä,
vaan kun kotona pienen, single
malt, neuvoa-antavan voimaannuttamana keksin niille käyttöä:
moottorisomiste portinpieleen
(porttikin puuttuu). Eikun viestiä
Karrille ja kun sain hänet suostuteltua mukaan, niin mikäs sitä
on ollessa. Hienon somistemoottorin olikin hän saanut aikaan.
Moottorille piti jostain saada teline, Autohuolto Perttulassa telinehitsaus onnistuisi.
Vaan, tori.fissä oli myynnissä
ES:n runko-raato vuodelta 1965.
Siinähän olisi soma teline moottorille – ei muuta kuin kaupoille
Paippisiin. Runko olikin aika järkyttävässä kunnossa, mutta kun
sinne asti ajoin kärryn kaa, niin
eikun raato kyytiin ja kotiin. Runko oli kokenut kovia: oli kaaduttu, ollut muiden runkojen kanssa kasassa, purettu, kolhittu ym.
kauheuksia mitä pyörä voi kokea,
mutta ei täysin hylätty. Siihen ei
tietysti ollut muita dokumentteja kuin kansallisarkiston ilmoitus,
ettei sillä runkonumerolla löydy
tietoja.

Pitihän se kokeilla miltä kokonaisuus näyttää, moottorisomiste runkoon ja tallin takaa kummit
teipillä loksuihin kiinni. Sommitelmahan näytti juuri niin rouheelta kuin voi kuvitella. Siihenhän se olisi jäänyt, ellei ajatus olisi
lähtenyt laukalle ja homma täysin
lapasesta.
Raato nostettiin syyssateista tallin suojiin. Raato purkuun,
niiltä osin kuin siinä osia vielä oli
kiinni, svingit, lokasuojat (se mitä niistä oli jäljellä) ym. irti naputellen. Sitten maalin ja ruosteen irroitus sekä hankittujen lisäosien
valmistelu maalaukseen (Motonet, 2k-spray). Rälläkkä kuppiharjan kanssa olikin oiva peli, kun vielä ulkona ei kovaa pakkasta, niin 5
tunnin jälkeen tyytyväisenä tulokseen osien pesu ja talliin siirto.
Edellisistä projekteista oli jäänyt muutama käyttökelpoinen osa,
joita hyödyntäen suunnitelma
täytäntöön. Osien haalintaa sieltä,
Kontiolahti, ja tuolta, Jorvas. Lisää tilaten Sausewindiltä, MotorradMeisterMilziltä ja Ost2radilta.
Ja taisi olla joku muukin toimittamassa osia, tärkeimpänä Karri,
jolta moottori sekä useita erilaisia

todella tärkeitä osia, esim. tankki, jonka väri määritteli projektin
värimaailman. Tankki oli oranssi,
joten lampunkehys myös, muutoin mennään mustalla.
Itse maalaten tallissa pyörät
teki Turkka. Kun osat oli maalattu ja muut tarvikkeet valmiina, niin mitzi uudelleen kasaten.
Kasausta palapelimaisesti aloitellen, keskeltä liikkeelle. Runkoon
kiinni siihen kuuluvat osat, vaseliinillä ja kotelosuojasprayllä voidellen. Eiköhän ole kovinkin tuttua puuhaa alan harrastajille, kun
osia haalittu vähän sieltä ja täältä, että yhteensovittaminen teettää ylimääräistä työtä.
Vaan kyllä se siitä. Lopullinen
osien sovittaminen, asentaminen,
kiristäminen ja sähkötyöt sekä
koekäyttö, niin katsastukseen näytille. Rekisteröintikatsastus,Trafin
paperittoman ajoneuvon kaavakkeella, alustavasti ruodittu Porvoon Autokatsastuksen Villen
kanssa. Rekisteröinnin kiemuroista myöhemmin, kunhan se on
tehty.
Toivottavasti kaikki sujuu
mallikkaasti ja pyörä Röykän tapaamisiin. ■
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Erään MZ -projektin viimeistely ja rekisteröinti

V

iimeistelyssä menikin hiukan
tuumausaikaa. Tankki kävi
ammattimiehellä pinnoituksessa, nyt ei tarvitse huolestua ruostesaven kulkeutumisesta moottoriin. Imuputken sopeuttaminen,
ts- sylinteri BVF 30N kaasareina essin runkoon, teetti hieman
”töitä” mutta kyllä se onnistui
alu- hitsarin ja Vekan avustuksella. Ilmanotto vasurin sijasta oikealta vaati essin imuputkeen tessun kaasarikiinnikkeen. Siltikään
imuilman otto ei mennyt suunnitelmien mukaan. Imukotelo pois
ja putsari haitariputkella imukotelon tilalle.
Suunnitelmia voi aina muuttaa kulloisenkin tilanteen eteen
tullessa. Sähköt uudella johtosarjalla. Vaihteistoon öljyt. Bensaa
tankkiin. Kytkennätkin onnistuneesti ja kaikkien kokeiluiden
jälkeen uskallusta potkaista ko-
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ne käyntiin (somessahan siitä pieni pätkä). Hyvinhän se käynnistyi,
hallintalaitteiden säädön jälkeen
käyntiä jopa tyhjäkäynnillä.
Kertaalleen vielä toimintojen kokeilu ja ajan varaus rekisteröintikatsastukseen. Porvoon
Autokatsastuksen toiminta oli tosi asiallista, olihan taustatyö tehty
huolella. Tietojen tarkastus, mittaukset, ym. toimenpiteiden jälkeen liikennekelpoiseksi hyväksytty. Rekisteröinti samantien,
kilpivarastosta jopa löytyi mainio
kilpikin. Keuruulta osajaosta minulle tullut valaisin, jonka lupasin
laittaa seuraavaan projektiin, löysi myös paikkansa.
Lopputulos näyttää ihan ok,
kun vielä kavereiltakin peukkuja, niin enköhän uskaltaudu Röykkään sillä karauttaa. Röykässä nähdään ellei mitään ihmeempää! ■
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Kylmän sodan molemmin puolin
Kohdevinkki
Berliiniin
matkaaville

J

os Berliinissä viipyy pidempään
tai käyntikertoja alkaa jo olla useampi, ja moottoripyörämuseon näyttely ei enää sytytä, voi
tekniikkaan orientoitunut budjetti-turisti tehdä mielenkiintoisen aikamatkan Gatovin likellä
sijaitsevaan sotilashistorialliseen
museoon (Militärhistoriches museum der Bundeswehr-Luftwaffenmuseum). Museoon on vapaa
pääsy, ja vanha sotilaslentokenttä
on pullollaan niin idän kuin lännen kylmänsodan aikaista kalustoa. Ihmeteltävää ja käveltävää
riittää lentokentällisen verran ja
aikaa menee nopsajalallakin helposti puolipäivää. Paikalle pääsee
U- ja S-bahnilla sekä bussilla keskustasta. Kävelymatkaa pysäkiltä
on n. 1 km. Osoite: Am Flugplatz
Gatow 14089 Berlin. ■
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DDR−ajoneuvopäivät

TEKSTI JA KUVAT | T.Lehtonen

Koskenpää 2017

H

einäkuisena tiistaina kokoontui Jämsän Patalahdella huoltoasemalle laaja joukko
Itä-Saksassa valmistettuja ajoneuvoja paraatilähtöön Warre-teamin järjestämille DDR-ajoneuvopäiville. Tämä yksipäiväinen
tapahtuma oli sarjassaan 4. ja tavan mukaisesti paikka oli vuosittain vaihtuva. On hieno oivallus
pitää tapahtuma heinäkuisena arkipäivänä, koska monesti nuo kesän viikonloput täyttyvät erilaisista tapahtumista ja valinta niiden
sekä omien menojen välillä on
usein haastavaa. Sadekuuroinen
mutta lämmin sää tervehti alkumatkan ajelijoita, mutta paraatin
ajaksi sää kirkastui. Huoltoaseman pihassa olikin pitkä siisti rivi
erimerkkisiä ja mallisia DDR-autoja lähtöä odottamassa ja nurmikolla kieriskeli päivää paistatellen
useita tuttuja MZ-kasvoja kiireettömästi timotein korsi suussa.
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Paraati lähti Patalahdesta kohti Koskenpään kylää, jossa tapahtuma oli osa Koskenpääviikkoa.
Paraati-letka muodostui yhtenäiseksi heti käännyttyä entiseltä
4-tieltä Koskenpäähän johtavalle
tielle. Johtoautona paraatissa oli R.
Kukkosen Pargas-paloauto, jonka
ämyreistä kantautui itäsaksalaista marssimusiikkia ja propagandaa antamaan yleisölle ylevöittävä vaikutus. Oma MZ:ni sirkutti
letkan häntäpäässä, mikä asema
mahdollisti erinomaiset havainnointipaikat paraatille. On mieleen- (ja nenään-) painuva kokemus aistia 44:n 2-tahtiajoneuvon
ääni-, savu- ja tuoksumaailma jonon hänniltä. Visiiri ei tahriintunut öljystä 2-tahtisten takana,
mutta ilmamassa tien yläpuolella oli kyllä havaittavan sinertävä,
tuoden mieleen lapsuuden autoretkien tuoksut tavallista vahvempana. Risiiniöljyn tai mansikantuoksuisen 2t-öljyn aromeja ei
tällä kertaa osunut nenään.

Tien varrelle oli kokoontunut
lukuisia ihmettelijöitä ja vastaan
tuleva liikenne lähes pysähtynyt,
kun paraatijoukot köröttelivät parinkymmenen kilometrin matkaa
kohti Koskenpään Hirsigrillin toria. Harvoin näkee niin hyväntuulisia ja iloisia ihmisiä kadunvarsilla kuin noilla seuduilla tuolloin
liikkui. Hirsigrillin emännän tarjoamien kahvittelujen jälkeen paraati suuntasi DDR-kaluston kilpakuljettajana tunnetun Seppo
Virtasen tiluksille, jonne Koskenpään Martat olivat laittaneet
puhvetin erinomaisilla tarjottavilla. Seppo ajoi DDR:n tehdastallissa 1985-90 ja oli tuonut esille rakentamansa rallisprint-autot
Trabantin ja Peugeotin, joissa
molemmissa oli Warren moottori. Oli koomista kuulla kireä 2tääni Peugeotin moottoritilasta.
Trabant taasen oli puoliksi Warre,
koska koko etuosan tekniikka oli
siirretty Warresta. Tehoa Warren
1150 cc moottoreissa oli n. 110
hp ja öljyä joukossa 2,5%. Syty-

tys oli kummassakin kärjellinen.
Trabilla on Ari Nousiainen ajanut
rallisprinttiä menestyksekkäästi. Imuääni moottoreissa oli kyllä
hurja! (Seppo Virtasesta on muuten artikkeli VM maaliskuu 2018).
Pihapiiriin oli laadittu tieto & taito & temppu -aiheinen kilpailu
hyvillä persoonallisilla tehtävillä ja palkinnoilla, joiden kanssa
puuhatessa aika riensi nopeasti.
Paluu etelään sujui viime suven
tyyppi-ilmastossa sateen ja kovien sadekuurojen vuorotellessa,
mikä huolehti ajopuvun pysymisestä kosteana ja kuskin viileänä.
Tämä oli samanhenkisille harrastajille kiva erilainen kokoontumin hyvällä käsikirjoituksella.
Minun mielestäni se on vähintäänkin suositeltava tapahtuma,
ainakin likelle osuessaan. Kesällä 2018 tapahtuma järjestetään
19.7. Tuurissa. Kannattaa kokea.
Linkki tapahtumasivulle:http://
warreteam.com/forum/viewtopic.
php?f=13&t=11052 ■
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Pyöriä ja tarinoita talleilta

60-luvulta
nykyaikaan
P

Husqvarna Silverpilen 175 -61.

ian pyykkipojilla polkupyörään asennettujen "räpättimien" jälkeen kiinnostuksemme
syttyi jo oikeisiin moottoripyöriin. Motocross- rata oli lähellä ja kotikaupungissamme Hyvinkäällä oli lukuisia kärkipään
kilpakuljettajia, niin motocrossista, luotettavuusajosta, maa- ja
jääradoilta, speedwaystä kuin asfaltiltakin. Ja heidän esimerkkinsä näytti meille ja monille muille
nuorille tulevan harrastuksemme
suuntaviivat. Liityin Hyvinkään
moottorikerhon poika-osastoon,
Kerun " talvi-crossien" yhteydessä vuonna 1962, enkä vanhempaa
veljeäni Hannua voi olla mitenkään sotkematta tähän juttuun,
sillä hänen loputon kiinnostuksensa uusiin projekteihin johti
siihen, että väistyvä laite ajautui
monesti minulle.

Ensimmäinen oikea tehtaantekemä kokonaisuus itselläni oli
Husqvarna 175 Silverpilen vuodelta 1961. Ostin tuon Hussen
entiseltä luokkakaveriltani Mansikan Pekalta, kirvelevään 600
mk:n hintaan. Se oli iso raha konepajakoululaiselle, kun oppilaspalkka oli 1,82 mk tunnissa. Oman korttelin Osuuspankin
puoleen oli käännyttävä avun saamiseksi, vekselin muodossa. Takaajiksi vekseliin tuli myyjän isä
ja isän äiti, joten luotto oli ostajaa
kohden vankka. Kun jälkeenpäin
kiittelin tuota jo harmaapäistä pankinjohtajaa, myönteisestä
suhtautumisesta nuorison moottoripyöräharrastuksiin, hän naurahti ja sanoi olleensa itsekin siihen aikaan vasta kaksikymmentä
kaksi vuotias. Varmaankin Suomen nuorin pankinjohtaja!

Alkavan autoistumisen vuoksi moottoripyörien vajaakuntoisia aihioita oli helposti saatavissa,
olemattomilla hinnoilla. Näistä aihioista rakentelimme enimmäkseen Jawa-pohjaisia monttuversioita, joilla rämistelimme
Erkylän Lukkojen radalla ja metsäautoteillä, upottaen olemattomat rahamme bensaan ja käytettyihin varaosiin.

Tuon Husqvarnan aikoihin kaverillani Mäkelän Makella oli CZ
175 Geländesport , käsittääkseni tänä päivänä harvinainen, joka
saattoi olla hieman minun Husseani nopeampi, kun kisasimme
ns."Polin kurviin ", joka oli VR:n
konepajan poliklinikalle johtavalla tiellä ja aika lähellä kerrostaloasutusta. Tuolla tiellä oli noin 60°
mutka ja kunnon lumipenkkojen
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välissä uskalsi ajaa lähes niin kovaa, mitä tuonaikaiset laitteet kulkivat. Ajoaika oli kuitenkin rajallinen, tarkkana piti olla ja pitää
huoli, ettei "Vesteriskä" ehtinyt
soittaa poliisille. Eivät he kovin
agressiivisesti meitä kuitenkaan
jahdanneet, joskus maija siellä
pyörähti, vähän vain kuin muistuttaakseen olemassaolostaan.
Veljeni ensimmäinen pyörä
oli jo aiemmin, naapurista Pirhosen "Femmalta" ostettu, crossikäyttöön riisuttu 150cc CZ, joka
ei vielä kiertänyt minulle. Joltain
työkaveriltaan Hannu osti tsekkiläisen Manet-skootterin, ollessaan
laitosmiesoppilaana villatehtaalla.
Manetilla hän suoritti ajokorttinsa eikä sekään kulkenut vielä minun kauttani. Hannulta ostin kylläkin Rabeneick-mopon, joka oli
minun omistuksessa ammattikouluaikana. Ainoa mieleeni jäänyt vika Rabeneickissä oli, kun se
koulun pihassa räjähti.........., käyntiin polkaistaessa. Mankunpuolen stefa oli reippaasti väljistynyt
ja kipinän saadessaan bensa moottorissa mossahti oikein kunnolla.
Moottorin poski heilui polkimen
varassa ja kaikki sen ruuvit löytyivät kymmenen metrin päästä. Onneksi eivät osuneet nilkkaan.

Ainoa kuva Triumph Tiger Super Sportista,
ei kerinnyt Coca-Cola-kamera mukaan.

Toisen veljeni Heikin mopo
oli DKW Hummel, joka oli varmasti ollut uutena laadukas peli, se ei parhaat päivät nähtyäänkään kiukutellut, vaan toimi kuin
junan vessa. Ohjaustangon päästä kun ravisti, niin kaikki paikat
huojuivat eri suuntiin. Ja tuolla mopolla täysin tekniikkaa ymmärtämätön broidi kävi Imatralla.
Ja toisen kerran kiersi vielä lenkin
Hyvinkäältä Luopioisten kautta
Kukkian ympäri, tullen Padasjoen puolelta pois. Itse en olisi uskaltanut lähteä tuolla rakkineella
vajaan kilometrin päässä olevaa
VR:n "Rautasaunaa" pidemmälle. Hessun myöhempiä mopoja olivat Solifer Export, Helkama
Kaveri ja uutena ostettu Solifer
Speed, joka oli jo jalkatapeilla varustettu. Speediä sain koeajaa, sillä seurauksella että liikenneympyrässä kantatessani jalkatappi
osui asfalttiin, tuloksena farkuissa reikä ja verinen polvi, mutta
onneksi tuliterä mopo ei kärsinyt.
Melko vähälle ajolle taisi jäädä ASE Capri -skootteri, joka tuli myös kaiketi villatehtaalta ja
Hannun kautta minulle. Siitä ASE
Caprista ei minulle jäänyt oikeastaan muita muistoja kuin se, että
sain sen kaverin liiteriin talvisäi-

Gilera Rossa Extra (arkistokuva).

lytykseen ja kevään koittaessa siitä puuttui kaasari. Sen säilytykseen ottanut "Tate" oli autuaan
tietämätön kaasuttimen kohtalosta, vaan jälkeen päin tuokin
selvisi, umpivilunki koko mies,
jonkun mopoon se oli varmaan
myyty viritysosaksi. Että sellaisia "kavereita". Skootteria en
muista sitten kunnostaneeni, eikä mitään muistikuvaa sen myöhemmistä vaiheista. Hannu kyllä
muisteli senkin joutuneen lopulta varkaiden saaliiksi.

kasassa ja ajokunnossa. Pojat suoriutuivat ripeästi annetusta tehtävästä ja kasasivat sen määräajassa.
Eikä ollut vaihtoehtoja, kun tuohon aikaan rosvot pantiin linnaan,
niin "Keravan lukko-opisto" olisi
varmaankin tullut tutuksi. Noilla veijareilla oli varmasti pohjat
jo valmiiksi hankittuina. Koville
se taisi ottaa, sillä parikymmentä vuotta myöhemmin tuo pääpukari "Opa" tuli kadulla vastaan ja
toivotti minulle ohimennessään:
"Haista ....u!"

Toinenkin harmi tuli tuosta
mieleeni, kun crossipyöräksi rakennettu Jawa hävisi yön aikana kadunvarresta. Se oli paksulla
ketjulla lukittuna yli puolitoistametriseen ratakiskosta tehtyyn
palopostin merkkiin, jonka yli
se oli nostettu. Rosvojen epäonneksi yöllä oli satanut pari senttiä lunta, eikä ollut vaikea seurata
nappularenkaan jälkiä puhtaalla hangella. Kolmisen kilometriä oli pyörää työnnetty, kunnes
jäljet päättyivät puolitutun sällin
liiteriin. Sieltä kuului ääniä, kun
monttöörit olivat aloittelemassa pyörän purkua. Avasin oven
ja ilmoitin kavereille, että 10 minuutin kuluttua on poliisit paikalla, jos Jawa ei ole silloin takaisin

Eipä ole tietoa Gilera Rossa
Extrankaan vaiheista, joltain työkaverilta sekin oli ostettu ja Hannun kautta siirtyi minulle. Huonot muistikuvat näin 50 vuoden
jälkeen, Hieno muotoilu ja väritys jäivät mieleen, mutta laiska ja
tehoton se taisi olla, enkä senkään
ostajasta saati myöhemmistä vaiheista tiedä.
Kardaanivetoinen 250 cc
Simsonkin meillä oli jossain vaiheessa roplattavana, mutta ei
ole varmuutta kuka sen oikeasti
omisti, minä, Hanski vai Nurmen
Masa? Masa sen kait ihan alunperin osti lankomieheltään, 50 mk:n
ryöstöhinnalla. Hannu taas kertoi
olleensa ainoa, joka sillä ajoi, kun
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Tsekkiläinen Manet scootteri.

ESO 250.

Hyväkuntoinen Cezeta "sukellusvene- skootterikin” oli Hannulla jonkin aikaa, ennen kuin
hän entisti Jawa 350 cc Six Daysin hienoon kuntoon. Sixin maalasi hienosti Sammon Jussi, automaalaamon poika. Raidat maalasi
isä Sampo.

laspojan Sunbeam S8, jonka paksuja renkaita ihailimme. Hannu
muisteli jollain oppilaspojalla kadun alapäässä olleen AJS 7 R, kilvissä !!!! Oli kait jo aika ajanut
sen ohi kisapelinä? Eräällä konttoristi-ikäneidolla oli BMW Isetta, joka luokitellaan kait autoksi?
Muistan vielä sen rekisterinkin
UI-III. Viialan Penalla oli Messerschmitt. Paikkakunnan ensimmäinen, kirkkaanpunainen
Honda Dream tuli naapuritaloon,
Jokelan Mikolle ja sitä tultiin ihailemaan kauempaakin. Se oli kait
jonkinlainen vallankumous, päättäen Jawakauden.

Pikkupojasta asti muistan
kotikadullani olleen nykymittapuun mukaan tosi harvinaisia pyöriä. Katu käsitti 12 VR:n
kerrostaloa ja sen aikaisen tavan mukaan joillakin perheillä
oli alivuokralaisina VR:n konepajakoulun oppilaita, eri puolilta
Suomea. Niinpä noita kulkimiakin siunaantui milloin mistäkin
pitäjästä, meidän ihailtaviksemme. Meidän talostamme muistan
naapurirapun Sipiläisen Unton
hienon vaaleanharmaan, metallihohtoisen, sivuvaunullisen Nortonin. Ikkunamme alla oli Äijön
papan IFA RT, sekä jonkun oppi-

Hannulla oli myös satapiikki hieno ja hyväkuntoinen MZ
enduro, josta jäi hyvät muistot. Samoin 100-kuutiosesta
125-kuutioiseksi muutetusta Zündappista, jollainen myös oli veljelläni. Erään kerran Hannu ja
kaverinsa Kaarnasen Simon päättivät lähteä kokeilemaan, miltä
tuntuu kiertää Päijänne.
Kaverukset olivat startanneet
aamusella klo 5:n aikaan kohti Jyväskylää ja ajoivat koko matkan,
pieniä hiekkateitä pitkin, Hanski
Zündappilla ja Simo piikin Yamahalla. Rahaa ei pojilla ollut kuin
bensaan ja Jyväskylässä yhteen li-

päälirenkaat olivat täysin lahot eikä sisäkumitkaan pitäneet ilmaa
eikä ollut rahaakaan hankkia parempia. Reippaalla paikkamäärällä ja ulkorenkaan "tossuilla" hän
oli kuitenkin päässyt sitä kokeilemaan ja siinä vaiheessa hän oli
sen kuulemma omistanut.
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hapiirakkaan. Matkavauhti oli ollut niin kovaa kuin piikit kulki,
eikä ongelmia lainkaan, vain Yamahan pinnoja oli kiristetty jossain vaiheessa, se kun oli aivan
uusi. Illansuussa miehet kotiutuivat ja pitivät Päijännekierrosta
melko raskaana.
Eräänä kesänä äitini eno pyysi Hannua kesärengiksi Lappeenrannan liepeillä olevalle asuinmökilleen. Hannu saneerasi
vajaassa kuukaudessa Jussi-enon
liiterin uuteen uskoon ja sai palkaksi sivuvaunullisen, oliivinvihreän, 1000 cc Harley-Davidsonin,
vuodelta 1926! Jussi-eno oli ollut sota-aikana, omien sanojensa
mukaan, everstin arvoisena sotilasvirkamiehenä ja tuo Harrikka
oli ollut hänen virka-ajokkinaan,
jonka hän oli saanut sodan jälkeen lunastettua itselleen. Rekisterissä se oli ollut viimeksi vuonna 1955.
Kun rahaa ei ollut eikä paikkaa silloin Harleyn entisöintiin,
niin Hannu laittoi sen myyntiin. Kauppa onnistui pääkaupunkiin ja vaihdossa tuli ikkunallinen kuudenhengen Willys
Station Wagon. Olin mukana viemässä Harleytä Helsinkiin ja ihan

oikeaan paikkaan se meni, kellarikomeroissa näkyi pari samantapaista jo ennestään. Ostaja oli
nimittäin "Fiskis" Ekman, jolta
kysyin yli kolmekymmentävuotta myöhemmin tuon pyörän vaiheista. Hän muisteli sen olleen
saman, jota ammattientisöijä teki neljä vuotta ja se komeilee jonkun kirjan kannessa, helmenvalkoisena.
Jotain kautta oli tieto kantautunut korviini, että eräällä
maaratakuskilla oli myytävänä
250-kuutioinen ESO:n moottori.
Tieto piti paikkansa ja tein kaupat
Johannes "Taavi " Kallion kanssa, 300:n markan hintaan. "Taavi" oli ajanut sillä varttilitraisten
SM- pronssille ja voittanutkin joitain kisoja.
Tällä ESO:lla oli jännittävä tarina, jonka Naskalin Jokke tiesi
minulle kertoa. Ilmeisesti tuontisäännöstelystä johtuen oli kisapyöriä vaikea hankkia siihen
aikaan. Hyvinkääläinen maarataajaja, Seppo Hänninen oli kuorma-autoilija ja tarjoutui ajoon
Hesaan, Silvolan tekojärvityömaalle. Pääurakoitsija olisi kelpuuttanut Hännisen työmaallensa, mutta vaati parempaa autoa,
vanhan sijaan. Hänninen päätyi

CCM 500cc.

ostamaan Magirus-Deutzin, sillä ehdolla, kiristäen, että myyjäliike toimittaisi myös kolme
kilpapyöräksi soveltuvaa moottoripyörää. Ja sehän onnistui, kun
Magiruksen ja Jawan maahantuoja oli molemmilla sama, Suomen Koneliike. Tarinan mukaan
näitä puolikkaita olisi tullut Suomeen kolme kappaletta ja minulla
oli lopulta 1/2 siitä määrästä, kun
ostin vielä Frank Nymanilta puolimoottorin, kytkinremontin tarpeisiin. "Taavin" mukaan Hänniselle itselleen tuli 500-kuutioinen
vastaava moottri.
ESOon teimme rungon Pyrhösen veljeksiltä ostetusta 175-kuutioisen Husqvarnan rungosta,
moottorinkiinnityksiä sopivasti muokaten, Laaksosen Alen kotitalon kellarissa. Alen hitsatessa
pitelin osia paikallaan, muualle katsoen, sillä seurauksella, että seuraavana aamuna en kyennyt
lähtemään töihin ajallaan. Valokaari oli heijastunut niin voimakkaasti valkoisesta seinäpinnasta
niin, että silmäni olivat aamulla
täynnä "hiekkaa". Vasta puolen
tunnin lämpöisen vesihuuhtelun
jälkeen silmät aukenivat ja työhönlähtökin jo onnistui. Oppia
siitäkin sai.

Husqvarnan runko osoittautui sittemmin liian heppoiseksi ESO:n moottorille.Vaihtaessa
tuntui kuin takapää olisi taipunut
sivulle ketjun puolelta, vedon alkaessa. Ei tuo moottori ihan tavaton raketti kuitenkaan ollut, eikä pitänyt ylikierroksista . Se piti
kokea venttiiliremontin myötä. "Taaville" oli käynyt samoin.
Mutta moottorin osat olivat aivan upeita, esim. kiertokangen,
joka oli kiilloitettua takoalumiinia, olisi voinut häpeilemättä jakaa vaikka palkintona. Herkkä
laite takapotkulle se kyllä oli. Sain
siitä elinikäisen trauman, kun
potkaisin huolimattomasti nostaen jalkaani siten, että käynnistyspoljin sai kunnon vauhdin ennen
iskeytymistään keskelle jalkapohjaa, niin voimalla, että saappaan
pohja katkesi. Arastelen vieläkin
nelitahtisen käynnistystä ja osittain siitä syystä poistimme potkaisukammen, vaikkakin myös
sen takia, että se myös painoi ajaessa aika pahasti sääreen.
ESO oli kyllä sympaattinen
laite, vaikka talvella piti olla tarkkana pakkasen kanssa, sillä öljynä oli Castrolin 40 R ja tuon risiinipohjaisen öljyn jähmepiste
oli muistaakseni -14°C. Olimme
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jouluaattona pukeneet jo vähän
siistimmät vaatteet yllemme, yhteistä jouluateriaa varten, mutta
emme malttaneet odottaa, vaan
hipsimme ESO:n kanssa sinne
"Polin kurviin", vetäisemään vielä pari kiekkaa kumpikin. Kotiin palattuamme totesimme, että kummallekin oli palanut reikä
housunlahkeeseen. Meidän teryleenihousumme olivat sulaneet
suojaamattomassa keskiputkessa.
Onneksi niiden alla oli pitkät kalsarit, ettei muovi sulanut ihoon
kiinni.
Tuo Hussen runko vaihtui
myöhemmin oikeaan, hieman
paikkailtuun ESO:n runkoon, joka löytyi Borgenströmin Eerolta. HVA:n rungon osti Kasperin
Pepe, joka oli pitänyt välivuosia,
mutta oli jälleen innostunut rakentamaan kisapyörää,
kenties Päijänteelle?
Tuonaikaista rahanpuutetta
kuvaa hyvin minun ajovarusteideni tila. Parangon Harrilta, joka ajoi jää ja maarataa, ostin vanhat nahkahousut ja säröilevän
kypärän, jalkineina etupäässä nokialaiset. Hurjapäisenä kuskina
tunnettu Harri kertoi ajaneensa Keimolassa TT-kisoissa crossi HVA:lla: "Suorilla mä jäin kuin
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tikku paskaan, mutta kurvissa
mä otin ne aina kiinni."..... Kunnes tuli lipat ja ohimo asfalttiin:
"Se oli kun olis lyönyt halolla päähän", jatkoi Harri.
Ja tuolla kolhitulla kypärällä
jatkoin minä ajelujani!
Eräänä talvena olimme Hannun kanssa seuraamassa jäärataajoja Porvoossa. Siellä oli sarjat
autoille ja moottoripyörille. Parangon Harri saapui paikalle punaisella kuussatasella Fiatilla, jonka sisällä oli satapiikki Husqvarna
ja hänen vanha isäukkonsa. Harri oli irroittanut etupyörän ja ohjaustangon, takapenkin sekä apumiehen penkin autosta. Husse oli
ahdettu viistosti sisään ja isäukko
kyyristeli toisessa takakulmassa,
sisäturkkeineen. Väkijoukko parveili Fiatin edessä, se näytti niin
uskomattomalle, kuin auto olisi hitsattu pyörän ympärille. Harvaa siinä kiinnosti Leo Kinnusen
Porsche.
Kallion "Taavilta" ostin seuraavankin pyörän. Se oli alunperin
Virran Jorin vanha kisapeli maaradoilta, jolla Jori otti SM-hopeaa,
isossa urheilukoneluokassa.
Moottorina siinä oli Englannissa viritetty 500-kuutioinen

Kirjoittaja, ikäänkuin Jaques Tatin herra Hulot
ja 1000cc H-D 1926.

kaksisylinterinen Triumph Tiger
Super Sportin moottori, jota Rafu
Saastamoinen oli Suomessa vielä viimeistellyt, Antero Ventoniemen ohjeiden mukaan. Kone oli
varustettuna kahdella 31:n mm:n
Dellortolla ja imuilmankiihdyttimillä. Pakoputkisto oli 2 yhteen
ja reipas megafoni. Laturikin oli
poistettu tehon lisäämiseksi ja ulkokurvin puoleinen jalkatappi oli
laskettu hyvin alas. Akkua en tuohon koskaan laittanut, vaan kaksi yhteen niputettua 4.5 voltin litteää paristoa riitti parin tunnin
ajeluun. Runkona oli kait tuon
250cc:n ESO:n alkuperäinen runko. Nyt oli tehoa ja ääntä riittävästi...... ja jälleen ankara säästökuuri 900 mk:n vekselin hoitamiseksi.
Ihmetystä herätti takaswingin "kainalossa" oleva, ihan selvä
kulumareikä, johon "Taavilla" oli
järkeenkäypä selitys. Vaikka siellä
pohjukassa olisi mukamas reilusti
tilaa, niin kuitenkin nappularengas venyy jo vajaassa 160 kmh:n
vauhdissa tuuman ulos päin, renkaan ulkokehällä on niin paljon
painoa. Ja toden totta, swingi oli
hioutunut hiekan kanssa puhki.
Tuolla Triumphillakaan ei
koskaan tullut lähdettyä oikeil-

le radoille, vaan tyydyimme kanttailemaan sillä vain lentokentän takamaastoissa, välttyen ihme kyllä
isommilta kolhuilta. Erään kerran
olimme menossa"Kerun" kautta,
sivuteitä tuonne kentän taakse ajelemaan. Hannu ajoi ja minä olin
vyöruusuna, kun lentokentän liepeillä siirryimme tukkitien tapaiselle pikkutielle. Yht`äkkiä saappaanpohja vilahti kypäräni ohi ja
samassa Hanski sanoi: "Nyt sattui!" Hän pysäytti Trumpan, asetti sen puuta vasten ja meni itsekin
istumaan maahan, petäjään nojaten. Hannu oli hieman roikottanut jalkaansa sillä matalalla jalkatapilla ja saapas oli haukannut
sateen tekemän kuopan reunaan,
sillä seurauksella, että crossisaapas repesi. Otin varoen saappaanvarren jalasta ja riisuin hieman
villasukkaa,mutta pujotin sen pikaisesti takaisin. Isovarvas oli revennyt ja kääntynyt ympäri, kynsi
alaspäin. Juoksin parinsadan metrin päässä olevan Onnisen vahtimestarin asunnolle soittamaan
taksia, joka veisi hänet sairaalaan.
Aika paljon oli tuuria, kun luut olivat ehjät. Varvas oli revennyt kuin
holkki ja kääntynyt ympäri. Kuusi tikkiä ja kolme metallihakasta
siihen tuli ja lääkärin tuomio oli
"kuukausi tanssimatta".

Hannu kanttaa (vaunun alla pönkä).

Tiukka tilanne sattui myös minulle lentokentän takamaastossa,
jossa oli sodanaikaisia hävittäjäsuojien ja ilmatorjunnan huoltoteitä. Siellä oli myös vasemmalle
kääntyvä hiekkatie, joka muistutti hieman oikealla radalla olevaa
kaarretta, johon ajoimme omasta mielestä aikamoisella vauhdilla. Ja takaisin päin palaillessa piti
koko ajan muistaa se oikeanpuoleinen jalkatappi, joka oli niin alhaalla, ettei oikealle voinut jyrkästi kääntyä. Vauhtia minulla
oli kuitenkin palatessakin melko
reippaasti, kun yht`äkkiä metsätiellä vastaan tuli auto! Ei jumalauta!! Painoin jarrua ja näytti
siltä, että nyt mennään keskeltä
yli, mutta vaistomaisesti pudotin
kakkosen sisään ja annoin kaasua,
sillä sain pyörän pystysladiin ja
koukattua juuri alta pois. Huomasin kuitenkin, että saappani hipaisi puskurin kulmaan ja mietin.....
jäiköhän siihen jälki ? Palasin takaisin, nähdäkseni, että lokasuoja oli sisällä ja 2/3 osaa puskurista
oli rusetilla. Taka-akselin pään oli
täytynyt kolhaista huomaamatta
puskurin kulmaan, ei sellaista jälkeä ihan saappaanhipaisulla saa
aikaiseksi. Naapurin pojat olivat
kuulleet Trumpan jytinän linnuntietäkin yli kilometrin päähän

ja lähteneet katsomaan ajeluani,
mutta tulivat arvaamatonta reittiä... ja vielä kiitoradan poikki...
prrk! Maksumiehen osa lankesi
minulle, auto oli aika uusi Corona, onneksi isä Ali-Kovero otti tilanteen rauhallisesti ja peltiseppä
Luoto laittoi sen uuden veroiseksi. Joku uteli, miksen väistänyt sivummalle? Ei se ollut mahdollista,
puut olivat kuin rima-aitaa siinäkin vauhdissa.
Toinen kommellus minulle kävi, kun olin armeijasta lomalla ja
lähdin sunnuntaipäivänä Trumppaa ulkoiluttamaan, Erkylän Lukkojen crossiradan liepeille.Maalisuoralla oli leveämpi kohta, jossa
tein mukamas näyttävää kurvia
hyvässä sladissa, huonompi juttu
oli se, että pinnalle oli tullut esiin
päälaen kokoinen maakivi, joita
ei Lukoilta puuttunut. Takapyörän osuessa tuohon kiveen matkamme jatkui......ylös päin! Olin
ilmassa kasvot kohti sinitaivasta
ja näin satulan lentävän vielä korkeammalla. Putosin selälleni ja
jostain putosi raskas Trumppa syliini, jotenkin ihmeellisesti satuttamatta minua lainkaan. Paikalla
oli joitakin tuttuja poikia, katsellen epätietoisen näköisinä, mitä tuosta seuraa? Kiinnitin satu-
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lan ja ilmoitin pojille harjoitusten
jatkuvan, ihmetellen itsekin, ettei
käynyt kuinkaan.
Iltajunalla matkustin takaisin
Vaasaan isänmaata turvaamaan,
aivan kunnossa. Mutta aamulla
herätessäni ei vasen käsi eikä jalka suostuneet yhteistyöhön muun
kropan kanssa ja vastaanotolle
oli hakeuduttava. Lääkärinä oli
kahdeksankymppiseltä
näyttävä kaljupäinen ukko, joka näytti samalta kuin Hyvinkäällä ollut kutsuntalääkäri. Kun kerroin
edellispäivän mällistäni, niin ukko otti ranteestani kiinni ja pyöräytti käsivarren vauhdikkaasti ympäri, todeten ettei mitään
ainakaan poikki ole. Hän meni
pöytänsä ääreen ja kirjoitti pari lappusta, ojensi ne minulle mitään puhumatta ja viittasi..... ulos!
Ulkorapulla katsoin mitä nuo paperit olivat, ensimmäisessä luki
”2 pv vapaata ulkopalveluksesta”
ja toinen oli pehmeän leivän kortti!! En tiennyt, olisiko pitänyt itkeä, vai nauraa?
Jossain vaiheessa tuli Triumphin myynti ajankohtaiseksi ja Elon Kimmo ilmoittautui
ostajaehdokkaaksi. Lähdimme
Kimmon kanssa koeajolle tuonne lentokentän suuntaan, olin oh-
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jaksissa ja Kimmo takanani, kun
teollisuusalueen laidalla Trumppa mossahti, oikein kuuluvasti. Taluttelimme pyörän kotiin ja
seuraavina päivinä konetta purkaessa, totesimme keinuvivun
katkenneen ja lyöneen nostimet
solmuun. Eipä ollut rahaa tehdä
noin suurta remonttia, mutta onneksi Koskisen Pekka halusi ostaa
nuo moottorin osat. Pekalla oli
tavallinen Triumph Tiger, mutta
hän ei koskaan saanut sitä noilla
viritysosilla toimimaan. Olin hyvilläni, että kone laukesi ennen
kuin Kimmo sitä ehti ostaa, ettei hajonnut Kimmolta viikon kuluttua. Olisi jäänyt molemmille
huono maku. Minulle jäi ESO:n
koneeseen nyt sen alkuperäinen
runko, johon moottori nyt asennettiin.
ESO:n myin sittemmin Turusen Penalle ja Pena aikojen kuluttua nuorisolle. Hän tuli myöhemmin katumapäälle ja yrittäessään
jäljittää tuota harvinaisuutta,
mutta se oli totaalisesti kadonnut.
Hyvä lapsuuskaverini Weckmannin Kake oli ostanut eräänä
kesänä Viuhkon Ykältä 175-kuutioisen MZ:n ja yllytti välittömästi
minua kanssaan reissuun. 50 mk

sekin oli maksanut ja ihan käyntikunnossa. No eihän siinä pitkään
mietitty, kun oli vähän vaatteita ja
hammasharja repussa, niin menoksi ja keula kohti Itä-Suomea.
Ei kauas tarvinnut ajaa, havaitaksemme, että Mitsin tehot olivat
jääneet Viuhkon Ykän nuoruusvuosille. Kihnuttelimme kuitenkin Joensuuhun pariksi päiväksi
ja sieltä suuntasimme kohti Jyväskylää. Jossain Joensuun ja Varkauden välillä tyhjeni takarengas,
jonka karsea kunto ilmeni vasta tässä vaiheessa. Kakelta oli ostohuumassa unohtunut vilkaista
renkaita paremmin, sillä takapyörän roiskeläppää nostettaessa havaittiin kankaiden olevan näkyvissä.
Onneksi kohdallamme oli kyläkauppa, josta saimme soitettua
Joensuuhun
rengasliikkeeseen.
Liikkeestä neuvottiin ottaamaan
rauhallisesti, sillä kahden tunnin
kuluttua pysähtyisi bussi kohdallamme ja toimittaisi meille renkaat. Ja niin tapahtui, vaihdoimme kuskin kanssa renkaat rahaan
ja saatoimme jatkaa matkaamme.
Hienoa toimintaa syrjäseudulla.
Matkakassaan teki aikamoisen loven ukkonen, joka repesi kunnon rankkasateeksi ja jouduimme yöpymään olosuhteiden

Vicky muuttaa Espooseen.

pakosta motellissa Naarajärvellä. Jäimme kuivattelemaan itseämme ennen matkan jatkamista,
sillä farkkuasussa rajuilman läpi ajaessa ei kuivaa kohtaa jäänyt,
pienintäkään.
Matkamme jatkui seuraavana
päivänä kiertäen Jyväskylän kautta kohti etelää. Ei pyörään mitään
teknisiä ongelmia tullut, mutta
Kake muistutti vielä vuosikymmenten jälkeenkin :"Muistatkos
kun ajettiin sen rättärin kanssa
kilpaa? Joskus päästiin alamäessä rinnalle!" Niin väljä se moottori oli, mutta se oli eka Mitsireissu.
Perheen perustaminen tuli ajankohtaiseksi ja pyörät saivat
jäädä rauhaan. Perheauto piti saada ja se ensimmäinen oli klassisesti voimistelu- ja urheiluauto Fiat 600, jolla teimme vauhdikkaan
lomamatkan
Pohjois-Norjaan
n.70 km:n matkanopeudella, minä, vaimo ja kolmevuotias tyttö
sisällä, makuupussit ja teltta kattotelineellä. Kiersimme Suomen
länsirannikkoa ylös Kilpisjärven
kauttaTromsöön ja tulimme Neuvostoliiton rajoja hipoen itäpuolta alaspäin. Lähes 4000 km tuli reissulle mittaa ja kotipihaan
päästyämme vaimo totesi lakonisesti: "Ohitimme matkalla kak-

si mopoa ja traktorin". Ei me siis
viimeiseksi jääty, mutta oli tuo sataseitenvitonen Mitsi kuitenkin
aavistuksen nopeampi.
Hondalta tuli kauppoihin
myyntiin uutuusmalli, 250 XL ja
semmoinen Hannun piti saada.
Eikä mennyt kauaa, kun XL sai
hieman lisää virettä koneeseen,
mutta muuten se pysyi aika vakiona. Aikansa polkuja koluttuaan Hannu päätti osallistua Päitsille, B-luokkaan ja itse lupauduin
huoltoon. Kun kisapäivän aamu
koitti, suuntasimme nokan kohti Helsinkiä, Oulunkylän Hankkijan pihaan. Huoltoautona minulla
oli Hannun pyörien kuljetukseen
hankkimaToyota Crown pic up
ja mukaani huoltoon repsikaksi houkuttelin Weckmannin Kaken. Olimme katsoneet valmiiksi
kaikki huoltopaikat reitin varrelta, jonne meidän olisi ehdittävä,
tankkaamaan ja rasvaamaan ketjut. Olin ostanut juuri kauppoihin
ilmestyneen uutuuden, tupakansytyttimen pistokkeeseen liitettävän halogeeni-käsivalaisimen.
Kun asetin sen yöllä hankeen, valaisemaan valkoisen pic up:in kylkeä, niin Hannu kehui huoltopisteemme näkyneen todella kauas,
toisten yrittäessä epätoivoises-

ti etsiä omaa huoltoautoaan pimeässä, pitkästä autojonosta. Ja
joitakin vuosia myöhemmin tuo
hyväkuntoinen Toyota Crown
pic up oli sekin siirtynyt minun
omistukseeni.
Päitsillä oli silloin oli kolme
kahdentunnin lepoaikaa, huoltotauko mennen tullen Lahdessa
ja yöllä huoltotauko Muuramen
Essolla. Kisa sujui Hannun kohdalta hyvin ja tankkauspisteisiinkin ehdimme ajoissa, kunnes aamulla aikaisin odottelin turhaan
hänen ilmestymistään pitkältä
maasto-osuudelta. Oli hyvin epätietoinen olo, kun miestä ei ajallaan kuulu, mutta ei sovitusta paikasta voi poiskaan lähteä.Viimein
velipoika ilmestyi metsästä, hän
oli kaatunut jäisellä märällä tiellä,
seurauksena puolan kastuminen.
Kuivaamiseen ja käynnistelyyn
oli hukkaantunut 45 minuuttia.
Honda sai meiltä nyt vielä CRC
suihkeen ja Hannu ampaisi kiiruusti pitkälle siirtymäosuudelle,
asfalttipintaiselle päätielle, kääntäen kaasun pohjaan.Yritin pysytellä Hondan matkassa, mutta Hannu jätätti minua, vaikka
Crownin mittari näytti 130 km
tunnissa. Loppuosuus meni aivan hyvin ja Hannun sijoitus oli
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luokassaan neljäs, vesiharmeista huolimatta. Reissu oli rankka,1½ vuorokautta yhtämittaista
ajoa, aina välillä pakkaseen ja takaisin lämpöiseen autoon. Se raukaisi aamuyöllä makeasti ja Kake nukkui, vaikka se oli pestattu
pitämään minua hereillä. Mutta oli retki koulinut Hannuakin,
fyysinen väsymys, unenpuute,
kylmyys, märkyys ja kura saivat
miehen näyttämään noin satavuotiaalta maalissa. Myöhemmin
tuo XL muokattiin crossikäyttöön,
reippaasti viritettynä ja Mikkolan
Heikin entiseen tehdas-Husqvarnan runkoon sovitettuna. Mutta siinä versiossa tehoa oli jo niin
paljon, ettei vaihdelaatikko tahtonut kestää.
Päijänneajoon oli lisätty sivuvaunuluokka aivan 80-luvun alkuvuosina. Sinne Hannun silloinen tallikaveri Alikon Kari
kovasti mieli ja yllytti Hannun
purkkiorjakseen. Kari hommasi
400-kuutioisen Suzuki DR:n, johon pojat värkkäsivät sivuvaunun ja harjoittelivat ahkerasti Lukoilla sekä talvisilla tukkiteillä,
jossa Hannu kertoi rajojen löytyneen, kun oli Suzuki pari kertaa käynyt katollaan. Karin setä
Antti oli eräässä maanrakennus-
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firmassa kymppinä ja sai sieltä
"sponssina" meille doppeli-Transitin huoltoautoksi. Samaisesta firmasta tuli pari muutakin tuttua
kaveria huoltoporukkaan ja nyt
meillä oli neljän hengen huoltoryhmä. Kisaohjelmaan oli jo tälläkertaa tullut yöpyminen Joutsassa Joutsenlammella. Kari oli
nopea, huipputaitava kuski, mutta hän valitteli köyhyyttään, kun
ei pystynyt hankkimaan isompaa
pyörää. Sillä hän väitti 750-kuutioisten pyssyjen jättävän heidät
kuin seisomaan pienillä kyläteillä. Uskottelimme Karille pienestä
painosta olevan varmasti suurta
hyötyä lumisilla osuuksilla. Ja etu
se keveys olikin, niin kuin ennakoimme, sillä Kari ja Hannu ajoivat selvään voittoon.
He ajoivat vielä jonkun aikaa parina sivuvaunu-crossiakin
750-kuutioisella Yamahalla. Kari
ajoi vielä toistamiseen voittajaksi
Päitsillä samalla Suzukilla uuden
parinsa Niemisen Penan kanssa, joka jatkoi Karin purkkiorjana
myös crossissa.
Omaa kalustoa minulla ei ollut vuosiin perheen perustamisen
aikoihin, mutta ei se tarkoittanut, että etäällä olisin ollut moot-

toripyöristä. Hyvinkään moottorikerhon järjestämissä crossin
MM-kisojen talkoissa olin melko aktiivisesti mukana, joka vuosi.
Kaksi tuttavaani perustivat moottoripyöräilyyn
suuntautuneen
erikoislehden, sillä tarjonnassa oli
siihen aikaan musta aukko alan
lehdistössä.Tuo julkaisu tuli tunnetuksi nimellä MP-lehti. Osallistuin tämän lehden kuvituksiin
sekä taittoon, valokuvasin ja kiertelin keräämässä tilauksia ympäri
Suomenmaan, kokoontumisissa
ja kaikkien lajien kilpailutapahtumissa. Ja kaikki tämä talkoopohjalta. Nykyään tuo julkaisu tunnetaan nimellä Moto 1.
Jos itselläni oli taukoa pyörien suhteen, niin Hannu piti tiukasti harrastusta yllä. Hän osti
Hoffrenin Paavolta 350-kuutioisen BSA B 40:n osina ja entisti
sen sekä jollekin kaverilleen vielä toisen samanlaisen. Se ei ollut
aivan yhtä yksinkertaista kuin
nykyään. Osia tarvittaessa piti
kirjoittaa johonkin alan firmaan
Englantiin, onko heillä kyseistä
artikkelia? Jos sieltä tuli myöntävä vastaus, niin sitten tehtiin kirjeellä tilaus. Firmasta lähetettiin
lasku osista ja se piti käydä pankissa maksamassa, minkä jäl-

MZ RT/3 125cc -62 .

keen piti postittaa Englantiin kopio maksetusta laskusta. Osien
toimitustapaa en tarkkaan muista, mutta ainakin pakokäyrän
olen käynyt hakemassa Helsingistä meritullista.
Hannun tallissa pääsi ihailemaan kaikenlaisia kulkimia,
"pappis" oli tallimopona, mutta useimmat olivat aika urheilullisia, kilpakäyttöön tarkoitettuja
pyöriä.
John Banks ajeli crossin MMsarjaa, väläytellen 500-kuutioisella BSA-pohjaisella CCM-pyörällä, ennakoiden nelareiden uutta
tulemista ja niinpä niitä tuli kaksi kotikaupunkiimmekin. Ennen
pitkää toista tarjottiin Hannulle ja hän myös lunasti sen itselleen. Melkoisia ranteenvenyttäjiä
oli muitakin, oli 500-kuutioinen
Åberg Yamaha, sekä omatekoinen HT500, jossa oli piristetty Yamaha XT:n 500-kuutioinen
moottori Sundströmin Ekin entisessä tehdashussen rungossa.
Oli 500-kuutionen 4-tahti crossiHusqvarna, kuin myös 500-kuutioinen 4-tahti enduro-Husqvarna.
Eikä 600-kuutioinen 4-tahti crossi-KTM:kään ollut löysemmästä
päästä.

IC typ56 1962.

Samassa tallissa satapiikki
Honda Elsinore vietti yhden kesän ja samoin siellä asusteli aikansa samankokoinen enduro-Husqvarnakin. CZ-crossipyöriäkin
oli kolme kappaletta, joista kaksi 250-kuutioisia ja yksi nelisatanen. Trialpyöriä oli ainakin kolme, mm. 280-kuutioinen SWM,
osakasasta rakennettu 350-kuutioinen Bultaco, jonka palikat
osoittautuivat myöhemmin harvinaisiksi tehdaspyörän osiksi, sekä kahvilikööripulloon vaihdettu 200-kuutioinen Triumph Tiger
Cup -osakasa, josta Hannu rakensi trial-version. Samankaltaisen joita Sammy Miller muokkasi
pajassaan Englannissa. Tällä samaisella Triumphilla Hannu voitti sittemmin Linköpingissä Classic Trial Cupin B-luokan. Yhden
melko siistin K-125 -pyöränkin
hän pelasti joutumasta kaatopaikalle, jonkun työkaverinsa tallinsiivouksen yhteydessä. Niin kuin
kalustosta voi päätellä, hän myös
kilpaili, moto-crossissa, luotettavuusajossa ja trialissa.
Nykyään
hänen
tallistaan löytyy jo rauhallisempaa
kalustoa,kuten Jawa Babette , 650
cc sivuvaunu-Dnjepr, museokatsastettu Triumph Tiger, sekä MZ
ETS250/1 G5.

Yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella, laman vaikutuksesta
työelämä rauhoittui ja olin saanut
vuokrattua tallin asuinyhtiöstäni,
edulliseen hintaan ja se mahdollisti jälleen oman kaksipyöräisen
hankinnan. Entisöinti kiinnosti
ja tutkailin Keltaista pörssiä sopivan projektin löytämiseksi. Anjalan suunnalla oli tarjolla Zündapp
KS 75 kevytmoottoripyörä, jota lähdinkin katsomaan. Perillä odotti suuri riihi, jonka lattiapinta oli täytetty moottoripyörillä
ja katosta riippui narujen varassa
toinen kerros, kaikenlaisia kevyempiä kulkimia. Zündapp osoittautui kovin puutteelliseksi ja
mielenkiintoni laimeni siihen,
mutta katosta roikkui melko oudon näköinen laite. Se osoittautui Victoria Vicky Luxus -merkkiseksi mopediksi vuodelta 1959
ja siitä saimme väännettyä kaupat
aikaiseksi tuon kymenlaaksolaisen harrastajan kanssa. Varaosiksi sain vielä vuotta vanhemman
puutteellisen raadon, joka oli varmaan pelastettu huussin alta, haju
oli senmukainen, mutta joitakin
osia siitä sai ja pelastus kannatti.
Talvi meni ahkerasti Vikiä laitellen ja kesällä sain sen huomautuksitta museokatsastettua Hämeenlinnassa. Ajelu Vikillä jäi
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TS 300 special -76.

melko vähälle, ja varmaan kymmenen vuoden riihisäilytyksen
jäkeen myin sen Muotialan Jussille ja säilytyspaikkana sillä on nykyään Espoon automuseo.
Seuraava projekti jo poltteli
mieltä ja taas oli Keltainen pörssi
selailtavana. Joku tarjosi ostettavaksi oranssinväristä 125cc:n MZ
RT/3:sta vuodelta -62. Se alkoi
kiinnostaa ja soitin myyjälle Ilomantsiin. Pyörä oli myyjän mukaan kunnossa, vain pakokäyrä
puuttui, sen kun laittaisi, niin peli
olisi valmis ajoon.
Niin paljon tuo kiinnosti, että
lähdin matkaan peräkärryn kera
jo päivää aiemmin, yöpyen Ruhkarannassa. Päivemmällä tapasin
myyjän sekä Mitsin viininpunaisen raadon. Itku meinasi päästä,
oli laite niin kaukana puhutusta
kunnosta, ja kun kysyin ilmoituksen ja nykyisen värityksen ristiriidasta, niin myyjä totesi sen kyllä olleen oranssi "ennänkuin myö
se reipullolla mualattiin ". Melkoisen pettyneenä tein kuitenkin kaupat raadosta, kun yli neljäsataa kilometriä oli tänne kärryn kanssa
ajeltu. Papereitakaan ei tuohon hätään löytynyt, mutta myyjä lupasi
toimittaa ne minulle jälkeen päin,
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mikä sekin osoittautui vain haaveeksi. Entistys sujui ilman isompia ongelmia, mutta papereita ei
vain kuulunut ja tarkemmin ajateltuna ei niitä kannattanut odottaakaan. Myyjä oli varmasti harrastanut aiemmin tosissaan vanhoja
ajoneuvoja, sillä autojakin oli useita pitkän katoksen suojissa, mutta
nyt näytti kaveri jo melko ryvettyneeltä apassilta.
Kirjoitin itse totuudenmukaisen tarinan paperille ja annoin
sen kaverini vaimolle, joka työskenteli silloisessa ARK:ssa, kysyäkseen esimiehiltään mielipidettä,
josko Mitsin saisi noilla tiedoilla rekisteriin. Riitta kertoi tuon
selostuksen joutuneen "hankalien asioiden lautakunnan" arvioitavaksi, jossa kaikki olivat
yksimielisiä puoltamaan rekisteröintiä, paitsi yksi tuomari, joka
vaati puuttuvan rekisteriotteen
sijasta tullaustodistusta vuodelta -62! Hän tiesi varmaan sellaisen löytymisen mahdottomaksi. Otin yhteyttä sitten Ylämyllyn
automuseoon, joka oli saanut
Pohjois-Karjalan lääninhallituksen hävitettävät kantakortit, lahjoituksena mobilisteille. Museolta tulikin mieluinen puhelu, jossa
iloinen neitonen kertoi pyöräni

kantakortin löytyneen heidän arkistostaan ja he lähettävät siitä
kopion minulle, 166 mk:n hintaan. Se oli etsintäpalkkio penkomisesta ja raha menisi paikalliselle mobilistikerholle. Nyt alkoivat
asiat sujua.
Museokatsastukseen
vein
RT:n hyvissä ajoin Keravalle, Kosken Vekan pihaan. Veka kierteli peräkärryä tyytyväisen näköisenä, mutta kertoi lopulta tuon
kirkkaan bensaletkun aiheuttavan välittömästi sanomista, kunhan toinen katsastaja, Remeksen
Kalevi saapuu. Menin autoon ja
otin RT:n omistajan käsikirjan
taskuun, kääntäen kaasuttimen
kuvan valmiiksi esiin. Ja juuri
niin siinä kävi, kuin Veka oli arvannut. Remes huomautti välittömästi kirkkaasta bensaletkusta
ja itse saatoin esittää vastaiskuna
kuvan edistyksellisestä MZ:n kaasuttimesta, jossa komeili kirkas
muoviletku jo vuonna -62. Muuta huomauttamista ei sitten löytynytkään ja Mitsi pääsi pitkän
tauon jälkeen taas haukkaamaan
asfalttia.
Mopoprojektikin
kiinnosti jälleen ja silmiini osui Keltaisessa pörssissä, Monark Topperi-

BSA B40 350cc -61.

en myynti-ilmoitus. Sain Petäjän
Ekin innostumaan Husqvarnan
moottoreilla varustetuista Toppereista, sillä osia kuului olevan
enemmänkin. Suuntasimme sunnuntai aamuna auton kohti Hämeenlinnaa ja jossain Aulangon
takana meitä odotti parikymppinen nuorukainen pihallaan ja tällä kertaa puheet pitivät paikkansa,
meillä oli nyt paluumatkalla peräkärryssä osia ainakin kolmeen
mopoon. Totesimme lähtötilanteen varsin hyväksi. Eki suunnitteli jo oikeaa entistystä, mutta itse halusin rakentaa cafe racerin
tyyppisen Topperin, lähinnä tankin muodon innoittamana. Monarkia oli hauska rakentaa, kävin
Vammalasta ostamassa valuvanteet ja muokkasin omatekoisen
satulan TT-satulan kaltaiseksi ja
jostain löytyi vanhan sporttimopon pienenpieni etukate. Megafonia hieman muistuttava äänenvaimenninkin löysi paikkansa
Husqvarnan moottorin jatkeena.
Kun haimme jotain osaa Kauniaisista, Muotialan Jussilta, niin
huomasin Husqvarnan moottorin
lohkot, jotka olivat jo jalkatapein
varustetusta, vähän uudemmasta
mallista. Silloin sytytti, eihän cafe racerissa voi polkimia olla, nuo

lohkot oli saatava. Jussi luopui
osista ilman uhkailuja, annoin jo
valmiiksi tehdyn moottorin Ekille
ja hän rakensi minulle tuon jalkatappiversio-moottorin. Näin meille tuli kaksi täysin erilaista Topperia samasta romukuormasta.
Muutaman vuoden kuluttua olin Järvenpäässä rompetorilla, kun vastaani tuli tuo Manne TV:stä tuttu Santeri A. Santtu
oli minulle tuttu jostain takavuosien lauluhommeleista ja jäimme hetkeksi rupattelemaan. Santtu kysyi,tietäisinkö missään vähän
erikoisempaa mopoa, pitäisi saada semmoinen Fiat 850 coupelle
tallikaveriksi. Kerroin Santulle että apu on lähellä, minulla on joutavana vanhan TT-pyörän oloinen
Monark Topper, jota yritin parhaan kykyni mukaan hänelle kuvailla. Santtu uteli hintaa ja kun
kerroin sen, hän otti lompakon
taskusta, vilkaisi sisältöä ja pyysi
tuomaan mopon iltapäivällä Hyrylän Riihikallioon. Siellä Santtu
oli vastassa ja yllättyi sen nähdessään: "Jumankauta miten hieno"!
Se oli elämäni nopein kauppa.
Suurempaa Mitsiä alkoi mieleni halajamaan ja taisi Keltaisesta pörssistä löytyä sekin ilmoitus,

jossa kerrottiin pääkaupunkiseudulla myynnissä olevasta 250
TS:n aihiosta, jonka runko oli
Kilossa ja moottori Lauttasaaressa. Kirkkonummelaisen kaiman kanssa syntyivät kaupat sujuvasti ja tuosta puutteellisesta
TS:stä syntyi hieman muokattu ajopyörä, useiksi vuosiksi, tosin 4-vaihteinen TS:n kone vaihtui myöhemmin saksasta tuotuun
5-vaihteiseen ETZ:n moottoriin,
300-kuutioiseksi porattuna.
Klaukkalasta ostin saksalaiselta kaverilta, entistetyn 350 cc IC:n
typ 56 vuodelta -62. Sen entistys
osoittautui melkoiseksi feikiksi ja saneerasin sen toiseen kertaan . Se sai Kolin Jokelta uuden
mustan pulverimaalauksen ja käsinmaalatut kultaraidat vetäisin
itse. Äänenvaimentmien kanssa
sattui hyvä tuuri. Ihmettelin vaimentimesta kuuluvaa outoa ääntä ja kun sitä avaimella kilautti,
se vain mossahti. Osoittautui että lähes tuuman syvyiset lommot
oli täytetty Plastic paddingilla ja
maalattu mustaksi. Olin saanut
Lehtosen Jussilta varaosapyöräksi
vähän vanhemman IC:n raadon,
jossa oli hyväkuntoiset kalanpyrstövaimentimet, kun tässä omassani - 62:sessa oli sikarinmalliset.
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MZ oli myyntimenestys Suomessa

V
Bike-lehden juttu,
Hilpinen scramblesta .
Saksan Vienti-lehden kansikuva.
Nuo kalanpyrstöt olivat mukanamme rompepäivillä myynnissä ja eräs kaveri niitä kiinnostuneena käänteli. Hän sanoi omassa
IC:ssään olevan vääränmalliset, tosin hyväkuntoiset sikarivaimentimet. Sovimme tuon muuruveteläisen motoristin kanssa vaihtokaupat.
Näin saimme kumpikin oikeanlaiset ja hyväkuntoiset äänenvaimentimet pyöriimme. Tuo IC muuttui
sittemmin pääomaksi, kun vaihdoin sen erään urakoitsijan kanssa
asuntomme lattiaparketteihin.
Tämän IC:n katsastuksen yhteydessä, otetta kirjoittaessaan katsastusmies kysyi minulta: "Mikä
on CCCP, onko se Tsekkoslovakia?"
Silloin aattelin itsekseni: "Ei oo totta, miehenhän pitäisi olla vähintään teknikko"!
Heräteostokseksi
luokiteltu kauppa tehtiin Seinäjoen Halkosaaressa, BMW F 650 pyörästä
vuodelta -95, jolla ajelut jäivät hyvin vähäisiksi. Tallin täytteenä se
on seisonut jo muutaman vuoden,
sinänsä hyväkuntoinen pyörä. Sitä ei oikein kehtaa muokkailla eikä sillä ajaessa ole sitä samaa fiilistä kuin Mitsillä matkaillessa. Tuolla
BMW:llä tein ainoastaan pari vähän pidempää reissua ja nekin ko-
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tomaassa eikä nurkka-ajoakaan
paljon kertynyt, joten se on ollut
joutavana jo jonkin aikaa.
Wikholmin Ekiltä ostin -84:n
MZ ETZ:n ja se sai hieman endurovaikutteita, sekä tuon 300-kuutioisen moottorin, entisen matka-TS:n
siirtyessä kilparadoille, "Kaanaan
kahinapyöräksi", muodonmuutoksen kokeneena ja Ekin entisellä
moottorilla varustettuna.
Veljeni Hannu on rakentanut
joka ainoan tässä tarinassa esiintyvän pyörän moottorin, jotkut jopa
useampaan kertaan ja hiukan vielä kavereillekin. Omista pyöristänikin vain Topperin moottorin kasasi Eki, muut ovat Hannun käsialaa.
Ja vaikka hän myös kilpailikin, niin
rakentelu ja pyörien parantelu on
ollut hänelle se juttu. Samoin se on
ollut itselleni, vaikka en koskaan
ajanut kilpaa kuten Hannu, enkä
hänenlaisensa tekniikkataiturikaan
ole.
Ajankohdat tarinassani varmasti poukkoilevat, sillä kukaan ei voi
tarkasti muistaa missä aikajärjestyksessä nämä pyörät meillä olivat.
Mutta kaikki ne ovat talleissamme
asuneet ja joku siellä olleista on varmasti jäänyt vielä unholaankin. ■

uosien 1951–86 välisenä aikana tuotiin maahamme noin
21 000 IFA/MZ moottoripyörää.
Tuonnin huippuvuodet ajoittuvat vuodesta -51 aina vuoteen -67,
jolloin senaikainen maahantuoja
Oy Auto-Ala AB lopetti toimintansa, kun Japanin ihmeet valloittivat voimalla ensin moottoripyörä- ja pian myös automarkkinat.
Wartburg-autojen maahantuoja
Oy Rego AB toi 1968 maahan
ja tyyppikatsastutti kolme MZmallia, mutta ei aloittanut maahantuontia. 1976 MZ:ien maahantuonnin aloittanut ja 1985
lopettanut Bensow Oy oli viimeinen säännöllisestti toiminut
MZ:ien maahantuoja. Vaikka sen
jälkeenkin Zschopaun satakieliä
toivat eri yrittäjät ja kaikki menivät hyvin kaupaksi, maahantuonti rajoittui yksittäisiin eriin.
Japanilaisten pyörien tulo
1960-luvulla söi Euroopassa valmistettujen pyörien myyntiä, jolloinmonet tehtaat joutuivat lopettamaan tuotantonsa. Erityisesti
englantilaisten pyörien kohdalla
konkurssiaalto oli suuri.
Zschopaussa MZ:n tehtaalla
tuotanto jatkui, kehitystyötä jatkettiin ja kaksitahtiselle sirkuttajalle löytyi markkinoita kautta
maapallon.

Kun 1990-luvun taitteessa
DDR liitettiin länsi-Saksaan, niin
tehtaan vaikeudet alkoivat (siitä
huolimatta, että esim. vielä vuonna 1990 valmistui yli 62 500 MZ:iä)
. Tehdas siirtyi kansan omistamia
yhtiöitä yksityistävän Treuhandin
hallintaan, joka melko pian myi
hyvin toimivien kaksitahtimalliien tuotantolinjat Turkkiin. Vuonna 1965 eMZetoja myytiin 63:ssa,
1971 65:ssä maassa (puolet tuotannosta meni vientiin).
Tämäkään liike, eikä sekään,
että tehtaan johtoa kiinnosti
enemmän oma hyvinvointi kuin
moottoripyörät, ei vielä lopettanut MZ tuotantoa Zschopaussa,
jossa alettiin valmistaa nelitahtisia laatupyöriä 125 ja 660 kuutioisina MUZ/MZ merkillä. Tehtaan
uudelleen järjestelyjen kausien lävitse MZ sinnitteli vierasvalmisteisillä moottoreilla, kunnes malesialaisomistajuuteen siirtynyt
tehdas lopulta vuonna 2000 esitteli uudet 125- ja 1000-kuutioiset
4-tahtimoottoroidut mallit.
Viimeiseksi yrittäjäksi jäivät
kilpa-ajotallia pitäneet yrittäjät,
joiden tuotantoa olivat sähköiset
varikkopotkulaudat sekä skootterimopot. Kaikkiaan Zscopaussa valmistettiin sodanjälkeen yli
2 000 000 moottoripyörää. ■

MZ 1000S löytyy TuusMotorista.

Presidentti Urho Kekkonen koki aiheelliseksi tutustua V:n 1965
DDR:n messuilla Helsingissä sellaisiin pyöriin, joilla luotettavuusajoja voitettiin kaikkialla missä
niillä ajettiin.

Matti Lamppu ajoi tehtaan lainapyörällä v:n 1964 ISDT:ssa 3.:ksi.
Näihin pyöriin vain aniharva pääsi käsiksi, mutta jos niitä jollekulle jouti, mukana oli suomalainen,
takaamassa, että varmasti tuli näkyville mihin pyörästä oli. Tehtaan
maastokilpajoukkue käytti suomalaisia Sinisalon varusteita.
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26. Kansainvälinen MZ-Tapaamisajo
Nurmijärven Röykässä 15.-17.6.2018

Tervetuloa perinteitä kunnioittavaan, mutta uudistusmieliseen tapahtumaamme, nyt jo 26. kerran.
Moni on käynyt täällä joka vuosi, mutta ensikerran kävijöitäkin odotetaan saapuvaksi paikalle.
AIKA

15.-17.6.2018

PAIKKA

Nurmijärven Röykkä, Honkaharju, HTM:n maja
(Vaaksintietä noin 800m)

AJO-OHJE

Viitoitus maantieltä 132

OSALLISTUMISMAKSU 40 € (sisältää kaksi aamiaista ja lauantaina lounaan sekä tarran)
KYSELYT

Seppo Aaltonen p. 0400 101 208/seppo.aaltonen@hotmail.com

Pientä purtavaa sekä virvokkeita saatavilla perjantai-illlasta lähtien kohtuullista korvausta vastaan.
Myös sauna käytössä.

Järjestää: Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät (HTM)
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sesti, joten asiakasmäärä pysyi aina vakiona eikä ruuhkia syntynyt
kassoille vaan kauppojen ulkopuolelle. Vain muutama vuosi ensi visiittimme jälkeen saavuimme
Prahaan telttailemaan esikoisemme Leo-Matin (1v) kanssa. Tuossa reissussa ei ollut mitään järkeä.
Koko kolmihenkinen perheemme asusti vanhempieni parhaat
päivät nähneessä huvilateltassa,
joka oli vuosimallia 1965.

Enää ei matkallani ollut ”Suojelijoita”.
He olivat kadonneet kuten Berliinin muuri.
Toista oli vuonna 1982.

Kuvassa jutussa mainittu Arja, joka aluksi ilmestyi takapenkille istumaan, kunnes ostin hänelle oman Mitsin.

3. LUKU

Yli vuorten ja laaksojen
Evan majataloon
On aika jatkaa matkaa. Saksan moottoritiet jäävät taakse ja edessä
aukeavat Erzebirgen mutkatiet. Mielikuvitus herää, ja näen nuoret
itäsaksalais-motoristit päristelemässä pitkin vuoristopolkuja ja
kylänraitteja. Kilometrin korkeudessa tien peittää sankka sumu, onneksi
on huurtumaton visiiri. Lopulta lausun Kapteenille runoja majatalon
ullakkohuoneessa.

P

arin tunnin kierros MZ-museossa riittää. Lähden ajamaan eteenpäin ja kaupungista ulos johtavalta rampilta näen
vanhat MZ-tehtaat syvällä laaksossa. On pakko pysähtyä ja ottaa
valokuva. Laakso on pohjaltaan
vain noin sadan metrin levyinen.
Sinne on kätketty kokonainen
tehdaslaitos: korkea punatiilinen
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savupiippu, hallit ja pajarakennukset. Teollisen ajan uskomaton helmi, joka toisen maailmansodan jälkeen oli lähes raunioina.
Insinöörit suuntasivat kuitenkin
katseensa tulevaisuuteen ja ryhtyivät tuumasta toimeen:
Kun kuljimme tehdassalien lävitse, hän näytti tänne ja tuonne,

Captain Finland ja
moottoripyörällä
Euroopan ympäri
– ajamisen taito
TEKSTI | Timo Lehtonen

aivan kuin tyhjän hallin halki liukuisi asennushihna, ja kuvaili minulle kaikissa väreissä säkenöiviä
moottoripyöriä, joita hän halusi valmistaa, keveitä ja painavia,
mustia, valkoisia, punaisia, keltaisia, vihreitä….”

Erzebirgen
uraanikaivosalueen
mutkatiet
Nousen vuorille. Mäki on jyrkkä ja keskellä sitä tien vieressä
on pieni idyllinen majatalo. Olisiko se ollut viimeöistä hotellia

parempi? Tämä on kuuluisa Erzebirgen vuorijono, joka muodostaa 150 kilometrin matkalla
rajan Saksan ja Tsekin välille. Se
kohoaa yli 1000 metrin korkeuteen. Vuoren rinteillä avautuvat
laajat peltoaukeat ja maalaiskylät. Kuvittelen maisemaan joukon
nuoria MZ-kuljettajia ajamassa
pieniä peltoteitä ylös ja alas, leikittelemässä vesilätäköissä ja pienillä kummuilla, joista moottoripyörän voi saada lentämään,
ja hurjastelemassa kylän raitilla
huolestuneiden äitien katseiden
alla. Marienberg on ”bergstad”,
14 000 asukkaan vuorikaupunki
(perustettu 27.4. 1521). Tie 174
kiertää pienen kaupungin laajana
kaarena aivan kuin kehätie suurkaupungin.

ja-asema on tien korkeimmalla
kohdalla ja ajan sen läpi sankassa sumussa. Kukaan ei huomaa
minua. Tsekin puolella matka on
yhtä alamäkeä. Autoilijoita varoitetaan jarrujen kuumenemisesta,
rekoille on asetettu erityinen nopeusrajoitus. Nopeasti vuorijono
jää taakse ja tie jatkuu suorana ja
tasaisena kohti Prahaa. Rekkaliikenne on vilkasta ja vilkastuu entisestään suurkaupungin lähestyessä. Pian ajan kuusikaistaista
moottoritietä kohti itää. Se ohjaa
liikenteen Prahan ohi. Navigaattori on aivan mahtava apuväline, se näyttää erinomaisesti liittymät, kaistojen määrät ja varoittaa
ajoissa kaistanvaihdosta. Ja ohjeet
tulevat lisäksi kypärään suomen
kielellä.

Sade alkaa pienenä tihkuna ja
yltyy pikkuhiljaa Tsekin rajan lähestyessä lähes rankkasateeksi.
Laitan huoltoasemalla sadesuojat ajosaappaiden päälle ja saderukkaset käteen. Onneksi kypärässäni on huurtumaton visiiri.
Tie on vaativa ajettava. Se nousee
koko ajan ylöspäin, mutkittelee
vuorien välissä ja koettaa tavoittaa 1000 metrin korkeutta. Ra-

Kävimme Prahassa ensimmäisen kerran Arjan kanssa
vuonna 1983. Olimme kihlajaismatkalla. Kavereilta lainassa ollut CZ 125 kypsyi kaupungin porteille. Siitä puhkesi takarengas ja
hajosi puola. Onneksi varaosia sai
ostaa keskustan tavarataloista. Sisäänpääsy niihin oli aika vaikeaa:
ostoksille ei päässyt ellei ollut ostoskoria. Koria oli tarjolla rajalli-

Bemarin sarvista katsottunua kaupunki näyttää uudistuneen paljon. Upeat tunnelit halkovat vuoria ja tiet ovat tasaisia
aina siihen asti, kun pääsen vanhalle Praha-Brno moottoritielle.
Rankkasade jatkuu ja liikenteen
määrä on aivan hirveä. Tien pinta on kuin pyykkilautaa. Taas kiittelen sitä, että alla on raskas ja vakaa pitkän matkan kulkija, joka
menee juuri sinne minne kuski
haluaa. 100 kilometriä ennen Brnoa käännyn pikkuiselle kylätielle, jonka ajaminen on täyttä nautintoa. Aurinko alkaa paistaa ja
navigaattori löytää loistavan 100
vuotta vanhan majatalon Hollabrunnista. Minut otetaan ystävällisesti vastaan ja saan pyörän lukitulle sisäpihalle yöksi.
Olen päivän matkasta melko uupunut. Huoneeni on pieni
ja saan matkatavarani vaivoin levitettyä pitkin lattioita ja pöytiä.
Suihkun jälkeen menen alakertaan syömään. Wieninleike sopii
varsin hyvin tähän tilanteeseen,
olemmehan Itävallassa ja Wieniin on matkaa vain 50 kilometriä. Kaikesta huomaa, että majatalo on toiminut jo sata vuotta.
Ravintolan asiakkaat ovat toisilleen vanhoja tuttuja, sisään kävelee niin vanhaa kuin nuortakin kyläläistä. Majatalon emäntä
Eva Marie Riepl pelaa korttia yhdessä pöydässä ja palvelee asiakkaita siinä sivussa. Tämä yri-
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tys on perustettu vuonna 1908, ja
Eva on emännöinyt yritystä miehensä kanssa vuodesta 2002. Remonttiakin on tehty ja jossain ilmatilassa leijuu
”kostenloses
wlan”, jota en saa koko iltana kiinni. Kaupungissa asuu 11 000 ihmistä, joten majatalon kannalta
asiakaspotentiaalia on aika mukavasti. Emäntä puhuu hieman
englantia ja kiittelen häntä vielä ystävällisestä palvelusta ja siitä,
että nuhruisesta olomuodostani
huolimatta löysin sijaa majatalosta ja ruokakin oli hyvää. Hän hymyilee ymmärtäväisesti.

Keskusteluja Kapteenin
kanssa
– Lihis kahdella nakilla
Piskuisessa hotellihuoneessa Captain Finland makaa yksin sängyllä. Silmät ovat kiinni, mutta minusta tuntuu ettei hän nuku vielä.
Päivän ajomatka on ollut rankka.
Ennen kaikkea kova sade vei voimia. Avaan keskustelun:
– Tiedätkö, että ajopukuni ei
välttämättä ole vedenpitävä. Erzebirgenin sateet menivät mahan
kohdalta läpi ja pisarat tippuivat
vuolaana virtana alushousuilleni.
Ihan kuin olisi pissannut housuihinsa. Inhottava tunne.
Kapteeni avaa hitaasti silmänsä
ja pohtii kyseessä olevaa ongelmaa:
– Coretex ei välttämättä takaa ajovaatteiden vedenpitävyyttä. Jos meinaat pitää veden ulkopuolella, on sinut suljettava
tarkkaan ajotakin vetoketju ja sitä suojaavat liepeet. Jos olet tässä huolimaton vesi löytää tiensä
helposti sisään. Housuihin pissaaminen ei lämmitä kuin het-
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ken, pian sinulla on entistä kylmempi.
Voi tuota reissukarhua! Hän
on taas ottanut niin kutsutun asiallisen linjan. Hän lähestyy ongelmia varsin analyyttisestä näkökulmasta. Mutta ei se haittaa.
Tämä on jo kolmas yöpyminen
matkalla Unkariin. Huomenna
olemme perillä Debrecenissä, ja
se jännittää minua aika paljon.
Millaisia ihmisiä siellä kohtaisin?
Millainen on hotellini ja kuinka löydän sen? Millainen ohjelmani tulisi olemaan? Epäilen taas
kerran koko matkan tarkoitusta.
Captain Finland aavistaa jotenkin
ajatukseni ja katsoo hajamielisenä ulos ikkunasta:
– Sinua tuntuu askarruttavan
tämän matkan tarkoitus. Epäröit koko kevään matkalle lähtöä
ja mitä lähemmäksi lähdön hetki
tuli, sitä epävarmemmaksi tunsit
itsesi. Kai muistat mitä Liher kirjoitti sähköpostissaan?
Totta kai muistin. Liher Billado on hyvä ystäväni ja ymmärtää matkustamisesta aika paljon.
Mies on kiertänyt niin Amerikat
kuin Intiatkin.
– Joo, Lihis kirjoitti ymmärtäneensä minulla olleen jonkinlainen kriittinen hetki muutama
viikko ennen matkalle lähtöä, ja
hän halusi kannustaa minua kuitenkin lähtemään. Hänen mielestään jokaiselle on matkan lähestyessä sekavia ajatuksia siitä,
haluaako todella lähteä ja tehdä
tuon suunnitellun reissun. Mutta
eihän se ole halusta kiinni, tunne
on yksinkertaisesti pelkoa!
Kapteeni naurahtaa kun muistelee Lihis nimen historiaa:

– Eikös sen Liherin pidempi
lempinimi ollutkin ”Lihis kahdella nakilla”? Mies on Baskimaasta,
mutta osaa lausua tuon sujuvalla
suomen kielellä.
Näinhän se on. Liher vietti lukuvuoden Suomessa ja oppi siinä
sivussa muutamia varsin keskeisiä suomalaisia sanontoja. Mutta
eipä lempinimi tuon herkullisemmaksi voi tulla!
Keskustelu Kapteenin kanssa on rakentavaa. Jotenkin olo
on nyt helpottunut. Tiedän ettei minun tarvitse murehtia tulevia, on vain syöksyttävä sisään
seikkailuun. Eihän tämä mikään
maailman ihmeellisin matka ole.
Enemmänkin matka itseen kuin
jokin suuri löytöretki!
Yksinolo on suuri haaste ja
mahdollisuus. Sen koin myös
vuonna 1980, kun lähdin moottoripyörällä Nordcapiin. Kymmenen päivää pohjoisessa. Aurinko
paistoi lähes koko ajan, ja lämpötila kohosi päivisin yli 20 asteen.
Matka oli jonkinlainen käännekohta nuoren miehen elämässä.
Palasin kotiin ehjempänä. Seuraavana kesänä en enää matkannut yksin – Arja oli löytynyt paikkansa takapenkiltä.
– Tiedätkö mitään matkastani
Nordcapiin vuonna 1980?
Kapteeni puistelee päätään ja
sanoo hieman väsyneenä:
– En tiedä siitä mitään. Olet
tehnyt sen yli 30 vuotta sitten, en
minä vielä silloin ollut kuvioissa.
– On jo myöhä, mutta voisin
lukea sinulle runon, jonka kirjoitin tuolla matkalla lähellä Kaunispäätä.

– Lue vain, yritän keskittyä ja
pysyä hereillä.
Etsin runon muistikirjastani
ja alan lukea:
”Pitkän pitkä tie takana,
illan aurinko ja matkaa vielä.
Ilma viilenee ja ajatukset lämpiävät.
Päämäärä lähenee,
vain sata kilometriä ja sitten lepo.

MYYDÄÄN | Meitsillä olis Mitzi (Mz-Es 150 vm -64) .
Jos siellä olis jollain tarvista varaosille niin möisin pois.
Ei papereita. Uusia osia laitettu n.800€ lla. Sotkamossa on hän.

Terv. A. Tolonen /aarne.tolonen@gmail.com

Hiljainen on maantie,
ei paljon vastaantulijoita,
joku outo tulija tulossa,
toinen menossa.
Matkalla kaukana kotoa,
yksin tie vie eteenpäin
kohti tuntematonta seutua,
ja ympärillä erämaa
taittuu laskevassa auringossa.
Pyöräystävä kulkee, ja minä ajan

Lähdetäänkö porukalla Emmenrauschiin?
MZ-Ajajien nuoriso-osasto Pieksämäeltä peräänkuuluttaa porukkaa reissuun Saksaan Emmenrausch-ralliin Kelbraan 7-9.9. 2018.
Miten ja minkälaisen reissun tästä rakentaa on tietysti vielä auki, mutta on uskottavaa ettei tällä
porukalla ja teemalla saa aikaan
kuin mukavaa!

Yhteyshenkilö
Pentti Kaipiainen p. 040 731 5001

tässä me hiljaa yhdessä miettien.
On hiljainen ajatusten juoksu,
on rauha sydämessä.
Yksin mutta onnellinen,
mielessä ystävät kaukana.

Myrskylyhtyajot

(Storm Lantern Meeting)

Perillä teltassa,
hiljaa painuu silmät kiinni
ja kiitän tästä ajopäivästä.
Tule rauhallinen uni."
Kapteeni on nukahtanut runon aikana. Kuten arvasin. Vain
kuono näkyy kumpuna peiton
pielestä. On ollut kova päivä ja
uni maittaa meille molemmille. ■

Sysmä Camping, Finland
29.9-30.9.2018
27

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautus osoitteeseen: VEIJO KINNUNEN, SAINSALONTIE 57, 68230 LOHTAJA
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