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MZ-Viesti
Vaivatta eteenpäin:
Suomen MZ-ajajien 

jäsenlehti, kaikki vähässä, 
kestävä & asiallinen, 

kallistetaan hyvin  
valittuun suuntaan.
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keiyyo.keio@gmail.com

suomen MZ-ajajat
JäsenMAksu  
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tilille
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Fi0352370020010330

Laittakaa tiedotusosaan  
jäsenen nimi  

& osoite näkyviin  
(varsinkin, jos maksaja  

on toinen).

tALous & 
Jäsenrekisteri:

Veijo Kinnunen
Sainsalontie 57

68230 LOHTAJA
numa@nic.fi

MZ-FAHRER
ALLER LÄNDER,

VEREINIGT EUCH!

PÄÄKIRJOITUS | Keijo Virtanen

Keijon 
mietteitä
Talven yli on jotenkin päästy, nyt 

kesä lähti viemään niin hyvin, et-
tä yllätyin 21. toukokuuta, kun Kalle 
soitti ja sanoi, että MZ-viesti on pai-
nossa, mutta pääkirjoitus puuttuu. 
Talven mittaan kerääntyi vähitellen 
juttuja, juuri tämän verran, että jä-
senlehti jotenkin vaatimukset täyt-
tävänä saadaan liikkeelle.

Veijo Kinnunen lähetti 14.5. 
Lohtajalta edelleen minulle sähkö-
postin, jonka oli lähettänyt Ari Le-
vänen 13.5.: ”Terve!  Satuin inter-
netselailussani lehtenne sivuille ja 
ilahduin nädessäni sivunne ja tiedot 
kerhostanne. Isäni Esa oli Auto-Ala 
Oy myyntipäällikkö, joka osallistui 
aktiivisesti MZ ja Trabant -urheilu-
tapahtumiin. Veljeni Kai (Leevi) oli 
minua huomattavasti nimekkääm-
pi, ajaen mm. usean 6 Days -mitalin 
MZ:lla. Kai ajoi 175-kuutioisella, mi-
nä 125-kuutioisella.

Etsin aikoinani ajamaani MZ125 
Sportia, jota ei tehty kuin muuta-
ma kappale (kuvia Vauhdin Maail-
ma no 5/1966). Olisi kiva, jos jollain 
olisi tallella kyseinen menopeli. Ei os-
tomielessä enää, mutta tunnesyistä. 
Maksan jäsenmaksunne välittömäs-
ti. Ari Levänen 72 v.
P.S. Ei taida olla montaa Mitsillä kil-
paa ajaneita enää olla jäljellä.”

Hyvä Ari. Sinun ajamasi pyö-
rän tunnistamisessa olisi ratkai-
seva apu rungon ja/tai moottorin 
numero/t. Lieneekö säilynyt näin 
pitkää aikaa mitään sellaista doku-
menttia? Jos löytyy, julkaisemme 
valmistenumerot tiedoksi lehdes-
sä. Varsikin nuo sportit olivat hy-

vin suosittuja mitzejä ja vaikka ne 
kokivat kovia kilpailuissa, niitä on 
silti säilynyt, koska ainutlaatuisi-
na niitä haluttiin pelastaa. Suomen 
MZ-ajajien jäsenillä sellaisia kyl-
lä on ja he voisivat verrata pyörien-
sä numeroihin – samallahan voisi 
suorittaa muutenkin laajemman-
kin valmistenumerovertailun.

Vaikka vuonna 1966 Päitsin 
125-kuutioisissa 10 ensimmäistä si-
jaa veivät MZ-ajajat, se ei noiden 
sporttien harvinaisuutta vähennä;  
jokainen tehtiin erillisenä asentajan 
oppilastyönä, ei sarjavalmistuslin-
jalta. Kansainvälisesti tarkasteltu-
na harvinaisuus vasta korostuukin, 
sillä pääosa kaikista ES125 Spor-
teista tuli Suomeen, vain muutamia 
yksittäisiä hajautui muihin maihin. 
Muistan hyvin, kun koulupoikana 
piti päästä käymään Lahdessa, kos-
ka Lahden matkahuoltoon tuli ai-
na myyntiin brittien motolehdet  
MC News ja MC Weekly, ja oli hie-
noa nähdä suomalaisia MZ-kilpa-
ajajia lehden sivuilla; tehtaan sixi-
mitzillä kanttaamassa koko lehden 
etusivun täyttävässä kuvassa. Ou-
nastelen, että ainoa kerta, kun suo-
malainen moottoripyöräilijä sen 
paikan on saanut!

Ajattelin, tai paremminkin tu-
li vain mieleen, tässä kerran, kun 
omat paikat, jäsenet ja sisuskalut al-
kavat olla vaihtoa vailla, että olisi ol-
lut elämä helpompaa, jos olisi synty-
nyt moottoripyöräksi. Haaveiluissa 
on se hyvä puoli, että niihin yleen-
sä aina saa huomautuksen, joka pa-
lauttaa maanpinnalle. Nyt kom-

mentti kuului, että ajattele vähän, 
jos vaikka olisit mantsapyörä 50-lu-
vun alusta, tuskin olisi jossain sora-
kuopan syrjällä muuta kuin vähän 
ruostunutta runkoa jäljellä.

Mutta toisaalta, jos olisi elänyt 
eMZetana, vaikka olisi kokenut ko-
via, aina olisi saanut hoidon, ja vielä 
iäkkäänä pidettäisiin sitä paremmin 
huolta. Jos olisi perhettä, kunniakas 
tausta takaisi uudet laakerit ja muut-
kin liikkuvat osat sitä mukaa kuin 
tarvetta tulisi, ja toisaalta taas ilman 
perhettä yksinäisenä saisi helposti 
kunniapaikan jossakin kokoelmas-
sa vaikka museossa, missä luotetta-
va takuuvarmasti hoidon hallitse-
va henkilökunta ei viivyttelisi eikä 
ihmettelisi sormi suussa, mikähän 
tuotakin muka vaivaa, eikä tarvit-
sisi odotella, tuleeko minkäänlaisa 
huoltajaa joskus vilkaisemaan.

DDR ei kyennyt kehittämään, 
tai sanotaanko, ettei ehtinyt tuot-
tamaan, uutta entistä ehompaa ih-
mistä, mutta mainioita teknii-
kan kehityksen huippua todistavia 
moottoripyöriä, kuten MZ REt ja 
mm. Six Days -kilpailuissa reittejä 
hallinneet mantsamitzit, joita teh-
tiin yksin ja yksilöllisin kappalein. 
Sellaisena elämä klassisten pyöri-
en sijoituspaikassa, mikä ja missä 
se olisikin, olisi kuin jo maan pääl-
lä saatu palkinto hyvin suoritetuis-
ta taipaleista.

Ja vierailijoita rittäisi, niin ettei 
tarvitsisi haikailla, tuleeko tälläkään 
viikolla kukaan katsomaan. Jos liik-
kumattomuus näyttelykorokkeella 
aiheuttaisi vaihtelun kaipuuta, mi-
kä olisi sen parempaa kuin startata 
kirkkaana kesäaamuna pihalta koh-
ti metsänreunaa, etupyörä saattai-
si nousta keveästi, nolla kilometriä 
ajetulla moottorilla …eikä haittaisi, 
vaikka jossain haaverissa vaurioitui-
si vaikka käsin muotoiltu vasaroilla 
ja vastinkappaleiden avulla naputel-
tu alumiinibensiinitankki; sellainen 
valmistettaisiin entisen mittojen 
mukaisesti välittömästi (eikä odo-
teltaisi hoitojonossa), ellei jo to-
ki olisi valmiina hyllystä otettavissa. 
Olisi kokoonpano sitten sarjatuotan-
to-osista tai vain tähän yksilöön val-
mistetuista osista, se ei ylläpitoa hait-
taisi – siitä todistavat entisen itäisen 
Saksan MZ:n loiston nähneiden ja 
toteuttaneiden ihmisten viime aikoi-
na perustamat säilytys- ja näyttelyti-
lat, joissa noita laitteita vaalitaan niil-

le kuuluvalla arvonannolla. 
Kommentti tuohon: no nyt tuos-

sa kyllä menivät asiat ja arvot, elolli-
nen ihminen ja kuollut metalli, pa-
hasti sekaisin. Pitäisi tuossa iässä jo 
olla vähän tajua, ei ihmistä voi kerta-
kaikkiaan verrata pitkin mutakuop-
pia ajettuun mekaaniseen tunteetto-
maan koneeseen. No, se ei kylläkään 
ole minun syyni. Moni ihminen täs-
säkin maassa joutuu iäkkäänä huo-
nompiin oloihin kuin hänen moot-
toripyöränsä saman ikäisenä, tai 
vaikka vanhempana.

Varaosahuollosta tulee mieleen 
Mäenpään Kaken tarina, kun oli 
tullut leikkauksesta, jossa hänelle 
oli asennettu teollisesti valmistettu 
aortan läppä. Kun hän oli herännyt, 
leikkauksen tehnyt lääkäri oli ollut 
vieressä, niin hän oli päässyt kysy-
mään: ”Minä kun olen kanssa asen-
taja ammatiltani, saanko sen läpän 
sarjanumeron, niin voisin tilata val-
miiksi varaosahyllylle, sehän on kui-
tenkin jokin kiinalainen varaosa?” 
Mutta kardiologi oli pitänyt tiedon 
omanaan ja poistunut mykkänä.

Jokaiselle ei ole tasa-arvoista 
kohtelua, eikä tule kahta samanlais-
ta kohtaloa. Kun MZ-ajaja kohtaa 
jossain vielä pelastettavan zscho-
paulaisen sirkuttajan, hänellä on sy-
dän paikallaan, kun ottaa sen pro-
jektiksi ja palauttaa alkuperäiseen 
tarkoitukseensa. Ja etteikö metal-
li valita; siitä on kokemuksia toisen-
merkkisistä pyöristä. 

Etelä-Suomen Sanomissa jul-
kaistiin 29.7.1956 ilmoitus: ”CSE-
PEL 125 myyd. tai vaihd. pienoishai-
tariin. Vast. p. 2919”. Tämä nostaa 
mieleen oman lapsuusmuiston juu-
ri noilta ajoilta, kun olin niin pieni, 
että hädin tuskin jaksoin naapuriin 
kävellä. Mutta jaksoin kuitenkin, 
kun siellä eräänä kesäviikonloppu-
na järjestettiin puimalassa tanssit. 
Viitailan-Kurhilan väliltä puolivälin 
mutkissa asuvat Puolvälin-Virtaset 
(eivät sukua meille) tulivat Csepelin 
päällä koko perhe, kookkaanpuo-
leinen pariskunta, nahkalakit pääs-
sä korvalliset lepattaen ja ajajan kä-
sivarsien välissä bensatankin päällä 
täysikokoinen haitari, joka tässä ti-
lanteessa vaikutti oikeastaan yliko-
koiselta. Kun pieni moottori tuksut-
ti lonkottaen epätoivoisella äänellä 
jyrkkää mäkeä pihalle ja jätti sinisen 
pilven taakseen koko mäen mitalle, 
kuulin ensimmäisen kerran, kuinka 

metalli voi valittaa.
Tuo edellinen kappale on muu-

ten aivan sivuasiana kerrottu siru 
käsikirjoituksessa  ”Moottoripyö-
räilyn suurlähettiläs Matti Viron 
matkassa”, joka lähti käsistäni ei-
len Tampereelle tullakseen kirjak-
si, toivottavasti loppukesällä tai al-
kusyksystä. 

Otetaanpa toinen pala lähempää 
kirjan aihetta: ”Matti oli opetukses-
saan heti alussa neuvonut, miten pi-
tää menetellä, jos moottori alkoi 
osoittaa kiinnileikkaamisen oirei-
ta. Mielestäni jokaisen Pannonia-
kuskin piti osata menetellä Matin 
neuvomalla tavalla tällaisessa tilan-
teessa. Kiinnileikkaustilanne syntyi 
usein pitkän tasaisen ajon aikana ja 
itse sen tiesin siitä, kun moottori ei 
oikein jaksanut enää vetää kunnolla 
(mitä Pannonia ei muutenkaan teh-
nyt). Itse kiinnileikkaaminen saat-
toi tapahtua nopeasti ja ’parhaim-
millaan’ ääni oli samankaltainen, 
kun sulaa uudenvuoden tinaa heite-
tään vesiämpäriin ja moottori sam-
muu saman tien. Matin opetuksen 
mukaan tässä tilanteessa vedetään 
kytkin nopeasti pohjaan ja samal-
la vedetään ryyppyvipu myös täysil-
le, jotta moottori saa nopeasti run-
saamman seoksen.”

Tämä on siis suora ennakko-
mainos. Olen kirjoittanut Matin 
tarinoita ja tarinoita Matista, elä-
mänvaiheineen, nyt neljättä vuot-
ta, joten oli hyvä aika saada kirja 
kokoon. MZnä elämistä ajatellessa 
kannattaa lukea Matin ja Pannoni-
an yhteiselämästä. Tällaisia symbi-
ooseja tulee aika harvoin kohdal-
le ja vielä harvemmin niistä pääsee 
lukemaan tallennettuna – olen saa-
nut kirjaan mm. n. 120 ihmisen 
haastattelut.  Toivotan huoletonta, 
huolellista ja turvallista ajokautta – 
jota voi vuoden lopulla jatkaa vaik-
ka nojatuolissa tarinoista. ■

Huom.  
kannen  

kuva vasta 
prototyyppi, 

siitä tulee 
kokonaan 

toisenlainen.
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PERJANTAI 7.6.
Klo 14
Saapuminen, ilmoittautuminen ja majoittuminen.

Klo 18–21
Iltapalaa saatavilla, vapaata seurustelua.
Sauna: naiset klo 18–19:30, miehet klo 19:30–>

LAUANTAI 8.6.
Klo 9–11 Aamupala.

Klo 12–15
Paraatiajo Uudenkaupungin Automuseoon. 
Ha-kyytiin mahdollisuus, jos tarvetta. 
Museomaksu 8e/hlö.

Klo 15–17 Ruokailu.

Klo 18–>
Vapaata yhdessäoloa.
Säävarauksella puhallinmusiikkia tarjolla. 
Sauna: naiset klo 18–19:30, miehet klo 19:30–>

Klo 20 Palkintojenjako.

SUNNUNTAI 9.6.
Klo 8–11 Aamupala.

Klo –>12
Kiitos osallistumisesta, turvallista kotimatkaa!
Kauppareissu lähimarkettiin järjestyy autolla,
 jos tarvetta.

MAKSUT
PE–SU, sisältäen yllämainitut ruokailut: 45e
PE–LA tai LA–SU: 30e
Päiväkäynti: 5e
Sisämajoitus: 10e/yö/hlö

• 11 kpl, ennakkovarausjärjestyksessä
• yläkerta 2 huonetta/4 vuodetta
• alakerta 3 vuodetta

Lisätietoja ja varaukset
Seppo ”Lepe” Haapalainen
p. 050 304 8498, lepesah@gmail.com

Information and reservations: Mika Nurminen
tel. +358 40 547 6828, mikaonurminen@gmail.com

Paikasta nettilinkki: http://www.tuulenhauki.fi

UUSIKAUPUNKI sijaitsee Varsinais-
Suomessa ja sen naapurikunnat ovat Pyhäranta, 
Laitilan kaupunki, Vehmaa, Taivassalo ja Kustavi.  
Uudessakaupungissa on n. 15 500 asukasta.
Uusikaupunki (ruotsiksi Nystad) on tänä vuonna 
402 vuotta täyttävä Kustaa II Adolfin v. 1617
perustama kaupunki, joka on ollut merkittävä 
merenkulkualan paikkakunta jo ennen
kaupunkioikeuksien saamista.

Myös laivanrakennus on ollut merkittävää täällä.
Mm. Ranskassa alun perin rakennettu fregatti 
Oldenburgin kunnostaminen Suomen laivaston
koulutusalus Suomen Joutseneksi on tehty 
Uudessakaupungissa. Tänne oli rekisteröitynä
aikoinaan Suomen suurimpia purjelaivamääriä.
Uusikaupunki on tunnettu myös Suomen ainoasta 
autotehtaasta (tällä hetkellä n. 4000
työntekijää) sekä säilyneestä ruutukaava-alueen 
puutaloalueestaan.

Vohdensaaren kylä missä Villa Wohdekin on, oli 
nimensä mukaisesti saari vielä 2000 vuotta sitten
ja yhdistettiin Uuteenkaupunkiin 1960-luvun 
lopulla oltuaan sitä ennen Uudenkaupungin
maalaiskunnan aluetta.

VILLA WOHDE on alun perin 
rakennettu v. 1917. Rakennus toimi paitsi 
keittolana ja asuntolana myös veistosalina. 
Keittolarakennuksen kanssa samaan aikaan 
rakennettiin myös alapihan saunarakennus. 
Nurmisenkin perheen kaikki pojat Matti, Markku, 
Mauri ja Mika ovat kansakouluaikoinaan Villa 
Wohden alasalissa hikipäin jauhokauhojaan 
veistäneet! Joskus kait onnistuenkin…

UUDENKAUPUNGIN 
AUTOMUSEON kokoelmissa on reilusti 
yli sata autoa, hyvä valikoima veteraanimopoja, 
muutama moottoripyörä sekä kaksi lentokonetta. 
Kolmessa avarassa näyttelyhallissa on myös 
paljon muuta nähtävää. 

Autojen merkki- ja mallivalikoima on
monipuolinen. Sananmukaisesti kaikkea Kupla-
Volkkarista Cadillaciin ja vielä enemmänkin.
Museossa on laajan yleiskokoelman lisäksi 
oma osastonsa suomalaisittain niin tärkeälle 
Saabmerkille sekä muille suomalaismerkeille. 

Kunniapaikalla on tietysti ensimmäinen 
suomalaisauto, Korvensuu vuodelta 1913. 
Oman osastonsa muodostaa myös ns. 
konseptiautokokoelma, jossa on esillä monia 
suomalaisten autosuunnittelijoiden futuristisia 
luomuksia viime vuosikymmeniltä.
Esillä olevat erikoisnäyttelyt täydentävät 
oivallisesti museon muutenkin laajaa 
tietosisältöä.

-TAPAAMISAJO
7.–9.6. 2019 Villa Wohde

Vohdensaarentie 92, UUSIKAUPUNKI

27.
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Kun olin prätkäillessäni muu-
taman kerran unohtanut vil-

kun päälle ja asettanut kolmi-
on takaa eteen tulevan autoilijan 
hengenlahjat kyseenalaiseksi, (en 
sentään näyttänyt keskisormea), 
päätin muuttaa asennettani.

Ja sen lisäksi laitoin kaikkiin 
pyöriini erittäin kirkkaan punai-
sen ledin indikoimaan sitä, että 
olen kääntymässä johonkin.

Sen jälkeen ei ole kertaakaan, 
edes kirkkaalla aurinkoisella sääl-
lä unohtunut vilkku päälle.  Kos-
ka superkirkas punainen led on 
superkirkas, se pimeällä ilmalla 
päälle unohtuessaan pistäisi ky-
pärän punaiseksi, tein siihen him-
mennyksen, jolloin pimeään ai-
kaan kirkkaus on sopiva.

Punainen on päivänvalossakin 
näkyvä väri, ja ledit suunnataan 
niin, että ne tuikkivat kuskin sil-
mään, jolloin mahdollisuus vää-
rään tulkintaan autoilijoiden ta-
holta estyy.

Kytkentäkuvassa näkyvät 
komponentit, joita saa hyvin ylei-
sesti. Huom. vastuksen värikoodi 
kuvassa on väärä. 470 ohm= kelt.-

viol.-rusk. on oikea. Uusissa väri-
koodeissa on enemmän värejä.

En tiedä mitä laki ja asetus sa-
noo innovaatiostani mutta onhan 
mittaristossa muutenkin punai-
sia valoja. Varmuudella tämä es-
tää vilkun vahingossa päälle jää-
misen. ■

NIKSInurkka Tumppi aikaansaavana polkai-
si tapahtuman vireille, kun tu-

li kyselyitä tapahtumista ennen 
Myrskylyhtyjä. Paikaksi valikoitui 
jo tutuksi tullut Rubenin navetta 
Koskenkylässä. Sää suosi kävijöitä, 
joita olikin ihan mukavasti vaikka 
tilaa olisi ollut useammallekin.

Lauantaipäivä olikin lämmin ja 
paahteisen aurinkoinen tapahtu-
man parkkikentällä. Ilmeet olivat 
osanottajilla iloiset ja pyörät kiil-
telivät auringossa, merkkikirjokin 
monipuolinen.

Vapaata seurustelua ja pien-
tä purtavaa omista eväistä kunnes 
n. klo 15 lähdettiin tutustumaan 
Porvoon yksityiseen moottoripyö-
rämuseoon. Museo on Almin vel-
jesten pitämä, joista Christer on 
ajanut kisaa moninaisilla pyörillä, 
joita myös näytillä. Jan-Erik taas 
enempi keskittynyt jäärata-ajoihin.

Matka museolle ajettiin paraa-
tiajona poiketen ”päätieltä" pie-
nemmälle pinnoitetulle yhdystiel-
le, joka oli mukavasti mutkainen 
(koeajopyörät tuon juurikin tuol-
le pätkälle, alussa suorempaa ja 
poikkeaminen mutkille antaa pyö-
rän käytöksestä hyvän kuvan esim: 
Yamaha MT-01 istui mutkiin kuin 
liimattu).

Museolla meitä jo odoteltiin-
kin, pyöräkirjo oli luvatun mu-

kainen, pyöriä n. 60 kpl, jokunen 
sieltä olikin jo myyty (ei kylläkään 
huomannut).

Aika museolla vierähti nope-
asti ja oli aika siirtyä takaisin väli-
rallipaikalle. Karri viritteli grilliin 
valkeat ja kohta oli hiillos valmis.
Siinä vaiheessa olivat grillaajatkin 
valmiina ja grillin ympärys täyt-
tyi makkaranpaistajista. Väliralli-
sinappikin teki mukavasti maku-
nystyröille pohdittavaa..

Aika vierähti nopeasti ja pian 
päiväkävijöitä liukeni kotiinpäin.
Yövieraat jäivät hiillokselle jatka-
maan jutustelua, asiat sivusivat jos 
jonkinlaisia aiheita. Ilta hiipi vai-
vihkaa vieraiden selän takana lä-
hemmäs sekä koleus yritti iskeä 
kyntensä grillajien selkänahkaan. 
Hiillos piti kuitenkin piirin lämpöi-
sessä syleilyssään pitkälle puolille 
öin, kunnes oli aika siirtyä yöpuulle.

Aamu ”valkeni" sateisena ja har-
maana, välillä tuli sadetta kaata-
malla ja kohta hieman pienemmäl-
lä määrällä. Eihän siinä auttanut 
kun odotella sateen laantumista, 
kunnes sadepilviin hienoinen tau-
ko. Sadevarusteet päälle ja tielle sa-
teeseen, eihän sateessa kai monta 
joutunutkaan taivaltamaan.

Kiitokset Tumpille hyvistä jär-
jestelyistä ja kiertoajelusta museo-
käynteineen. ■

MZ-väliralli 2018
Rubenin navetta, Koskenkylä 11-12.8.2018

Muistin lokeroista tekstiksi ja kuvat kaiveli Mara

TEKSTI | Matti Ampio
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teksti | Harri sillman, tampereteksti | Harri sillman, tampere

Monet MZ-viestin lukijat var-
maankin muistavat berlii-

niläisen Detlefin, joka on usein 
osallistunut Suomen MZ-ajaji-
en tapaamisajoon. MZ-viestissä 
2/2016 hän on kansikuvassa, ja 
sieltä löytyy myös kuva Detlefis-
tä paistamassa makkaraa sateessa 
kituvalla nuotiolla. Meillä on ol-
lut ilo vuosien varrella tutustua 
tähän Suomen ja suomen kielen 
ystävään. Viime vuonna saimme 
kutsun vierailla hänen luonaan 
Berliinissä, ja matka toteutui jou-
lukuussa. Meillä oli kerrassaan 
mahtava loma hänen luonaan, ja 
koska meitä yhdistää MZ-harras-
tus, ohjelmaan kuului myös käyn-
ti MZ-museossa.

Ajelimme läpi itäisen Saksan 
suhteellisen harvaan asutun maa-
seudun Berliinistä 50 kilometriä 
etelään pieneen kylään nimeltä 
Münchehofe. Sieltä löytyi van-
han maatalon (päärakennus ns. 
Fachwerkhaus vuodelta 1825) pi-
hapiiristä pieni yksityinen MZ-
museo, jonka on koonnut ja jota 
ylläpitää nuori perheenisä Peter 

Pinnau. Hän itse esitteli meille 
kokoelmansa, ja keskustelu sujui 
englanniksi. Sisäänpääsymaksua 
ei ollut, mutta pieneen maitokan-
nuun sai jättää vapaaehtoisen ko-
lehdin.

Kokoelmassa on MZ- ja 
DKW-moottoripyöriä vuosil-
ta 1936–89. Peterin ideana on pi-
tää pyörät mahdollisimman alku-

Pieni MZ-museo
itäisessä Saksassa

peräisinä ilman maalipintojen ja 
kromiosien entisöintiä ja uusia 
näköisvaraosia. Museon mainiot 
nettisivut ovat osoitteessa www.
unterbrecher.de. Sieltä löytyy tar-
kemmin kuvauksia pyöristä, yh-
teystiedot ja muuta nähtävää.

Jos olet aikeissa mennä tutus-
tumaan Peterin museoon, sovi 
ajankohdasta etukäteen. ■

MZ- ajajien
MYRSKYLYHDYT
syttyivät Sysmässä

Teimme Myrskylyhtyajossa kulttuurikierroksen 
Suomen Harmonikkamuseoon, jossa museon 

omistaja ja vetäjä Tauno Yönen antoi soittonäytteen 
vanhalla hanurilla ja esitteli perusteellisella tietä-
myksellään parisensataa näytteillä olevaa soitinta 
kolmatta tuntia kestäneellä kierroksella. ■

MZ-MAfIAPirkanmaan

Kaanaankahinoiss
a

TE
K

ST
I J

A
 K

U
VA

T 
| S

ep
po

 T
ur

un
en



10 11

Tapaamme Olpessa Martin 
Schmidtin kuullaksemme hä-

neltä kaksitahtisen MZ ES 250/2:n 
erikoisuuksista. Valimoinsinööri 
on lähes 40 vuotta ajanut MZ:lla 
ja tänä aikana huoltanut viiti-
sentoista tämän merkin mootto-
ria. ”Ei siksi, että ne vikaantuivat 
usein”, hän korostaa. ”Vaan siksi, 
että aikaisemmin ajoin niillä mo-
nen vuoden aikana tuhansia kilo-
metrejä – ja varsinkin vähävarai-
sena opiskelijana, kun kunnostin 
myös useita melko lailla loppuun 
ajettuja pyöriä taas käyttöön. Täl-
löin on hyvä tietää, että varsinkin 
hyvät MZ-ES/2-sivuvaunupyörät 
olivat pitkään arvonsa pitäviä, ei-
vätkä koskaan tyypillisiä 500 mar-
kan opiskelijarotiskoja.”

MZ-harrastaja alkaa esitellä 
mainitun MZ ES 250/2:n moot-
torin yksityiskohtia työpöydäl-
lä. ”Uutta vuonna 1967 esitellys-
sä moottorissa oli ennen kaikkea, 
että moottorin kiinnikkeet oli 
nyt liitetty runkoon värähtelyä 
vaimentavilla kumielementeil-
lä (paksut kumipalat moottorin 
etuosan alla ja takakiinnityskor-
vakkeissa). Ulkoisesti ES-moot-
torilohkot tunnistaa siitä, että 
yhdistettyinä niissä on kapea ko-
holla olevan reunus, jonka pääl-
le kiinnittyy kaasutinta suojaava 
alumiinikotelo. Lisäksi nelivaih-
teisissa moottoreissa, toisin kuin 
myöhemmissä viisivaihteisis-
sa TS 250/1 ja ETZ-moottoreissa, 
on moottorikotelon yläpinnalla 
pyöreä peltikansi, joka poistamal-
la saadaan näkymä vaihteistoon 
moottorin ollessa kokonaisena.(1)

Tutkitaan sitten kaksitahtisen 
sisäelämää. Aloitamme kampiak-
selista: Se on koottu useista osista, 
paikalleen prässätyllä kammen-
tapilla, jolla pyörii rullalaakeroi-
tu kiertokanki. ”Kampiakseli voi 
hyvällä ajotavalla kestää noin 50 
000 km(2)”, kertoo Schmidt. ”Jos 
kiertokangen laakeri on kulunut, 
on ammattilaisen prässättävä ak-
seli auki ja huollettava se. Ensisil-
mäyksellä huomaa, että kampiak-
selin vasen tappi on epätavallisen 
pitkä, minkä vuoksi kampiakseli 
pyörii kolmella laakerilla.  Moot-
torin kummassakin puoliskos-
sa on kuulalaakeri, ja lisäksi akse-
lin vasenta päätä tukee uloimpana 
kolmas laakeri, joka on kytkinko-
telossa. Kaksitahtisen moottorin 
kampikammion on oltava kaasu-
tiivis, minkä vuoksi kampiakse-
lilla on vauhtipyörien molemmin 
puolin stefatiivisteet.”

”ES-moottoreissa molemmat 
tiivisteet ovat hyvin lähellä vauh-
tipyörien seinämiä. Tiivisteiden 
uusimiseksi on moottori siis pu-
rettava kokonaan! Tämä on olen-
nainen ero verrattuna myöhem-
piin viisivaihteisiin moottoreihin, 
joissa tiivisteet voi vaihtaa ulko-
puolelta. Jos tiivisteet eivät enää 
tiivistä kunnolla, voi moottoriin 
voi vuotaa ilmaa, jolloin se kuu-
menee – ja mikä pahinta, näin lai-
haksi muuttunut seos polttaa rei-
än mäntään. Voi myös käydä niin, 
että tämän vuoksi mukana palaa 
vaihteistoöljyä tai se puristuu ulos 
moottorista. Koska DDR-ajan ste-
fatiivisteillä on ikää, korvaisin ne 
aina Viton-tiivisterenkailla. Huo-
maa, että ES-moottorin kampiak-
selin päälaakerit voidellaan vaih-
teistoöljyllä.”

Vuotoilmasta vielä: Kuten 
myöhemmissäkin moottoreissa, 

on kaasuttimen kiinnitysputken 
kanssa oltava varovainen. ”Kaa-
suttimen valmistaja BVF valitsi 
tämän ulkopuolisen kiristyksen. 
Kiristysrakojen kohta on vain pa-
rin millimetrin vahvuinen ja sen 
on riitettävä tiivistykseen. Voi 
helposti käydä niin, että mootto-
ri saa tästä vuotoilmaa. Siksi oli-
si ehdottomasti pidettävä huolta 
siitä, ettei kaasuttimen kiinnis-
tysputki tulisi liiallisella kiristyk-
sellä vedetyksi soikeaksi.”

Seuraavaksi voimansiirtoon: 
kampiakselin vasemmalla tapil-
la on vinohampainen ensiöratas, 
joka pyörittää vaihteiston sisään-
menoakselin suurempaa väli-
tysratasta. Tämän takana pyörii 
nelipykäläisen vaihteiston ulos-
menoakseli. Vaihteisto on kai-
ken kaikkiaan varsin tukevara-
kenteinen. Kulumisesta kärsivät 
useimmiten lähinnä vaihteiston 
rattaiden tartuntasakarat. Jos jo-
tain rikkoontuu, niin useimmi-
ten vaihdepolkimen toimintaan 
kuuluvat kytkentä- ja palautus-
jouset.  Huollon yhteydessä vaih-
dan mielelläni aina molemmat. 
On myös tarkistettava, onko kol-
mos- ja nelosvaihteiden rattail-
le öljyä jakavalla pellillä sopivasti 
viettoa. Vaihteiston käyttö vaatii 

aluksi totuttelua. Se vaatii nimit-
täin vaihdettaessa verrattain pit-
kät tauot, noin yhdestä kahteen 
sekuntia. Varsinkin ykköseltä 
kakkoselle, mutta vielä kolmosel-
lekin siirryttäessä. Tämä on erit-
täin selvä ero verrattaessa viisi-
vaihteiseen MZ-moottoriin.

Kytkin on kampiakselin va-
semmassa päässä, niitattuna 
ensiöhammasrattaaseen tart-
tuvaan välitysosaan. ”Tämä ko-
konaisuus on sijoitettu akselil-
le neulalaakeroituna – sen välys 
säädetään välilevyillä. Tehtaan 
mukaan välystä saa olla milli-
metrin viidessadasosaan saak-
ka. Moottori käy kuitenkin rau-
hallisemmin, kun sen säätää 
pikemminkin kahdesta kolmeen 
sadasosaan. Akselin pään suo-
jaamiseksi ei pitäisi edes yrittää 
vetää kytkintä  ulos  ilman hy-
vää erikoisulosvetäjää. Muutoin 
kampiakseli on pian pilalla. Li-
säksi: Koska kytkin on suoraan 
kampiakselilla, on mielekästä 
tarkistaa sen tasapainotus ja tar-
vittaessa optimoida se. Tämä vä-
hentää värinöitä ja säästää laake-
ripesiä. Kampiakselin oikeassa 
päässä on laturin roottori. Sen 
otsapuolelle on sijoitettu katko-
jan kärkien nokkapala. 

Seuraavaksi MZ-harrastaja 
tarttuu mäntään ja sylinteriin.”ES- 
ja TS-moottoreissa on niin sa-
nottu kolmikanavasylinteri, joka 
toimivat kahdella huuhtelukana-
valla. Myöhemmissä viisivaihtei-
sissa moottoreissa kanavat haa-
rautuvat, joten näissä on jo neljä 
virtausaukkoa sylinterin seinässä. 
Kanavien halkaisijat ovat niissä 
selvästi suuremmat, minkä vuoksi 
myös tehoa tulee enemmän. Mut-
ta mikä minua ES-moottoreissa 
miellyttää enemmän, on se, että 
niissä on alemmilla kierrosluku-
alueilla selvästi enemmän vääntöä 
viisivaihteiseen verrattuna. Tämä 
johtuu siitä, että viimeisten viisi-
vaihteisten moottoreiden sylinte-
reissä selvästi suurempine kanavi-
neen virtaus suorastaan romahtaa 
noin 3000 kierroksen alapuolel-
la. ES-moottorit vetävät siellä vie-
lä voimakkaasti.”

Männistä puhuttaessa MZ-
miehemme vannoo alkuperäisten 
osien puolesta. ”Ne ovat peräisin 
Megulta, ja ovat, eivät pelkästään 
hyviä, vaan parhaita. ES-alkupe-
räismännät ovat tosin helpom-
min saatavilla kuin ETZ:n männät, 
mutta nekin alkavat tulla harvinai-
siksi. Uustuotantomäntiä saa vain 
40 eurolla, mutta ne laajenevat ajo-
käytössä voimakkaammin ja niitä 
kutsutaan MZ-käyttäjien piirissä 
siksi hiivamänniksi. Monet MZ-
ajajat työstävät niitä hiukan sorvis-
sa ja pärjäävät niilläkin aika hyvin.”

Kaiken kaikkiaan tässä on ku-
va saksalaisen koulun tyypillises-
tä mäntäohjatusta pystylinjassa ja-
kautuvasta moottorista. Tämän 
moottorin kanssa puuhaileva tar-
vitsee muutamia erikoistyökaluja 
ja joutuu tunnetusti myös käyttä-
mään lämpöä ja kylmyyttä. Mut-
ta kerran kunnolla rakennettu 
moottori käy luotettavasti ja on 
hienon vääntömomenttikäyrän 
ansiosta paljon joustavampi kuin 
sen arvot paperilla antavat aiheen 
odottaa! ■

(1) Lehden seuraavassa n:ossa selitetään luukun tarkoitus: vaihteiston ykkös- ja nelosvaihteen hammasrattaat on laa-
keroitu ”uiville” pronnsipuslille.  Aukon kautta voidaan kupari- tai alumiinituurnalla napauttaa rattaat pyörimään 
vapaasti. Tarvittava n. 0,2 mm:n välys saadaan aikaan lyömällä kulloistakin akselia kevyesti.

(2) Tämä kommentti vaikuttaa siltä kuin puhuja tarkoittaisi, että jos ei välitetä kaksitahtimoottorin, varsinkin näin 
pienen, vaatimasta ajotavasta, etenkin juuri sivuvaunun kanssa, kiertokangen laakerin elinikä olisi tuo 50 000 km 

– koska huolellisella ajotavalla näillä on hyvin usein saavutettu kaksin- ja jopa nelinkertaisia kilometrimääriä. kv

LÄHDE | Oldtimer Praxis 12/2018, s. 14–16
TEKSTI | Matthias Bischoff
SUOMENNOS | Erkki Vaihtola, Keijo Virtanen

ES elää

Vahvasti vääntävä ja kestävä, tehty kovaa jokapäiväistä 
käyttöä varten ja siinä pärjäävä, myös sivuvaunulla 

henkilö- tai tavarakuljetuksessa – MZ ES 250/2 oli 
aikanaan sanan myönteisessä merkityksessä täydellinen 

perusmoottoripyörä. Kiitosta saivat niin sen ajo-
ominaisuudet kuin joustava moottorikin. Tässä on syytä 

tarkastella jälkimmäistä lähempää.
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Lukuisten pienempien kilpailu-
jen ohella HTM järjesti 1936 

ensimmäisen kansainvälisen Ky-
min ajon 526 km:n reitillä, josta 
tuli perinne.  Vuonna 1946 ker-
ho hankki oman tontin, loma ja 
kokoontumispaikaksi, jäsenten 
myöntämillä lainoilla Nurmijär-
ven Röykästä, Vaaksijärven ran-
nalta.   Ja 1947 löytyi Nukarilta 
poissiirrettäväksi huutokaupattu 
hirsirakennus, joka nousi Röyk-
kään talkoovoimin, paikan päära-
kennukseksi , saaden nimekseen 

"Honkaharju".
2.5.1947 järjestettiin yhdessä 

Helsingin Työväen Luistelijoiden 

kanssa Velodromilla ensimmäiset 
yhdistetyt polkupyörä ja mootto-
ripyöräkilpailut, täpötäysille kat-
somoille, lippujen loputtua kes-
ken.    Maaratakilpailuja pidettiin 
Käpylän raviradalla, myös Vartio-
kylän ja Eläintarhan kentät oli-
vat kilpailuareenoina.  Talvisin oli 
Vanhankaupunginlahdella moot-
torihiihtoa, jossa vedettiin moot-
toripyörällä suksimiestä, sekä 
jääratakisoja autoille ja moottori-
pyörille.

Juhannusaattona 1953 kokeil-
tiin Röykässä ensi kertaa Englan-
nista tuotua uutuutta scramblea, 
joka oli alku nykyiselle motocros-

sille. Myös trialin tuontia yleiseen 
tietoisuuteen HTM:n miehet har-
rastivat Aarnikan hyppyrimäen 
maastoissa, mutta vauhdikkuu-
den puuttuessa ei suurempaa ki-
pinää syttynyt, vielä silloin.

HTM:n speedway-joukkue 
ajoi liigassa nimellä "Pääskyt" ol-
len yksi kovimmista, suurimpana 
tähtenään Kauko "Nappi" Jousa-
nen. Noihin aikoihin HTM:n kas-
vu oli vahvimmillaan jäsenmää-
rän lähennellessä seitsemää sataa 
josta se on pikkuhiljaa vajonnut 
reilusti alaspäin, vajaaseen sataan.

60-luvulla oli ohjelmasa keväi-
sin SM-jäärata-ajot ja syksyisin 
luotettavuusajot, sekä muiden ker-
hojen avustaminen järjestelytehtä-
vissä.   70-luvun alussa jäärata-ajot 
Vanhankaupunginlahdella kaatui-
vat luonnonsuojelijoiden vastus-
tukseen. Sen sijaan HTM järjesti 
uudeksi lajiksi tulleen moottori-
kekkailun SM-kisat Vihdissä ja yh-
teistyö ViMM:n kanssa jatkuu tä-
näkin päivänä moottorikelkka ja 
crossikisojen merkeissä. HTM:n 
Honkaharju on ollut myös vie-
raanvarainen isäntä useille ker-
hoille kokoontumisajojen myötä 
ja näin myös tänä kesänä.

Kunniakkaaseen ikään eh-
tinyttä kerhoa ovat edustaneet 

monet lajiensa huiput, kuten 
Suomen menestyneimmän rata-
kuljettajan, viisinkertaisen Maail-
manmestarin Pekka Päivärinnan 
parina 2008 mestaruuden voitta-
nut Timo Karttiala, speedwayssä 
Kauko "Nappi" Jousanen,  moto-
crossissa  Kalevi Vehkonen, sekä 
lukuisa joukko kovia maamme 
eturivin sivuvaunumiehiä.

Viikkoa ennen Juhannusta, 
perinteisesti samaan aikaan Brit-
tirallin kanssa Suomen MZ-aja-
jat nauttivat  juhlavuottaan viettä-
vän kerhon vieraanvaraisuudesta 
ja rutiinilla hoituneista järjeste-
lyistä, jokavuotisen tapaamisajon 
merkeissä Röykän Honkahar-
jussa, hienon kesäisen viikonlo-
pun verran.  Kansainvälisyyttä 
ei puuttunut tälläkään kertaa sil-
lä Saksasta saapui vakiovieraat, 
sivuvaunulla Thomas Dehners 
purkkiorjanaan Manuela Wer-
ner sekä soolona Oliver Gräfe. He 
ovat vierailleet tapaamisajoissam-
me jo useamman kerran ja naut-
tivat suunnattomasti meidän kau-
niista maisemistamme, väljistä 
maanteistämme, saunasta ja uin-
nista järvessä.

Ruotsista tuli myös vakiovie-
ras, Fastmanin Ville  ja Virosta 
päräytti paikalle Yamaha Tenerel-

HTM:n puheenjohtaja Veli-Matti 
Puttonen kertoili kerhon  
historiaa ja vastaanotti Suomen 
MZ-ajajien kiertopalkinnon.

 Suomen MZ-ajajien  
26. tapaamisajo  
HTM:n vieraana

Yksi Suomen vanhimmista moottorikerhoista Helsingin Työväen Moot-
toripyöräilijät (HTM) täyttää tänä vuonna 90 vuotta.  
Syyskesällä  28.8.1928 lausuttiin kerhon syntysanat 19 paikallaolijan 
voimin ja toiminta alkoi todella rivakasti, sillä kerho järjesti ensimmäi-
sen maantiekilpailunsa jo 4.11.1928 12 kilpailijan voimin 236 km:n pi-
tuisella lenkillä, vain runsaat kaksi kuukautta perustamisestaan.

Alkuperäinen 
porkkana.

Vanhempaa ja hieman uudempaa 
kalustoa, ikäeroa n. 30 v.

Omistajansa näköinen versio ES:stä.

Ilman  
Haapalaisen 
Lepen  
sinnikkyyttä 
arpa– 
kauppiaana, 
sattaisi  
kerholehti 
jäädä  
ilmestymättä.

Vallilan kosmonautti.
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lään myös useasti mukana ollut 
Toivo Korbelainen.

Pyöriä oli mukana kymmeniä 
soolona ja sivuvaunun kera, lä-
hes kaikki MZ-mallit olivat edus-
tettuina paikanpäällä, muunmerk-
kisten täydentäessä tapaamista. 
Tässä tapaamisajossa ei katsota 
kieroon "vieraalla merkillä" saa-
puvaa, joskus on valistuskirjalli-
suutta jaettu oikealle tielle johdat-
tamiseksi.  "Asenne ratkaisee, aina" 
oli jossain lullassa tarrana ja se pi-
tänee paikkansa. Ilahduttavaa oli 
huomata alkuperäiskuntoisten 
pyörien rinnalla kulkevan kalus-
ton olleen melkein kaikki hieman 
erilaisia. Vaikka tyyppi oli alunpe-
rin sama oli pyörät vuosien var-
rella muuttuneet isäntänsä näköi-
seksi ja saaneet oman identiteetin, 
varmaan lempinimenkin.

Perjantai-ilta kului mukavasti 
vanhojen sekä uusien tuttavuuk-
sien kanssa seurustellessa ja kant-
tiinin emäntien leipomuksia kah-
vin kanssa nautiskellen.

Lauantaina aamiaisen jälkeen 
oli perinteinen paikallinen kier-
toajelu, joka tutustutti matkojen 
takaa tulleita lähiseutujen nähtä-
vyyksiin ja iltapäivällä pihakeitti-

össä valmistettu mainio lihakeitto 
auttoi jaksamaan kohti illan rien-
toja, palkintojen jakoa, makka-
ranpaistoa ja saunottelua. Arpa-
jaisten lisäksi palkintoja jaettiin 
pidemmän matkan ajaneille ul-
komailta sekä kotimaasta, sivu-
vaunulla tai ilman. Vanhimmal-
le sekä nuorimmalle osanottajalle.  
Vanhimmalla ja pienimmällä pyö-
rällä saapuneille sekä huono-on-
nisemmalle.  "Tienraivaaja" kier-
topalkinto meni tällä kertaa 
Karri Tuoviselle joka on pitä-
nyt vahvalla osaamisellaan ja va-
raosatoimituksillaan melkoisen 
MZ-armadan tien päällä asfalt-
tia haukkaamassa. Tapaamisajon 
pääpalkinto teräksestä hitsattu 
moottoripyöräilijä luovutettiin 
tällä kertaa isäntäväelle, jonka 
vastaanotti HTM:n puheenjohta-
ja Veli-Matti Puttonen.

Sunnuntaiaamu aukeni aurin-
koisena ja aamupalan jälkeen al-
koi rivakka pakkaustyö, olihan 
useimmilla kotimatkaa melko 
reippaasti.  Osallistujat hajaantui-
vat hyvillä mielin, mutta haikeana 
kaikkiin ilmansuuntiin.  

Viimeistään kesäkuussa tava-
taan, paikkana Uusikaupunki. ■

Pystymettä
2018 Isojoella

Perinteinen ajokauden vii-
meinen kokoontumisajo, 

Pystymettä, pidettiin isojoel-
la koleassa syysilmassa. Paikal-
le oli saapunut noin 150 pyörä-
kuntaa nauttimaan syksyisestä 
metsästä, jossa kanervikko esit-
teli viimeistä väriloistoaan. 
kangasmaastoa peitti paksu ja 
melkein valkoinen jäkälä, jon-
ka pehmeä kerros oli oiva maa-
kuualusta telttailijoille. Valkoi-
sen lisän maisemaan antoi myös 
heikko lumisade, joka valkaisi 
honkametsän.

Paikallisten motoristien jär-
jestämä tapaaminen sujui pe-
rinteisissä merkeissä onnistu-
neesti, siitä kiitokset heille.

kuvakooste puhukoon sii-
tä mitä on Pystymettä ja syksyl-
lä tavataan samoissa merkeissä 
jossakin päin suomea. ■
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Terve kaikille MZ Viestin lukijoille! Oli hieno päivä tuo 5.8.2018 Vete-
raanirallissa Päiväkummussa Karjalohjalla. Esittelin pyörääni MZ RT 

125/3 rallialueen näyttelyhallissa aamu yhdeksästä iltapäivään klo neljään-
toista lauantaipäivänä. Tarinaa siellä riitti. Tuo pyörä ei ole aivan tavan-
omainen, koska sillä ei ole ajettu kuin 9200 km ja olen sen kolmas omista-
ja. Historia on tiedossa. Pyörä on museorekisteröity alkuperäiskuntoisena. 
Alkuperäinen rekisterikirja, työkalut sekä ohjekirja ovat tallessa. ■

M Y Y D Ä Ä N
MZ RT 125 osia
•	 taka-akselin	kiinikkeitä	

holkkeineen
•	 vanteita	kappoineen,	

etu- että takapyörä Riesa 
renkaalla

•	 kapan	suojuskilpi 
01-24307-0

•	 jarrukenkiä	nauhoineen 
01825358-0,  
01824311-1 353-51-202

•	 jarrukenkä	01-824315-0
•	 kytkinkoppa	1284104-0
•	 etujousia	pitimineen
•	 jarrukilven	lukituspelti 

01-825398-0
•	 segmenttivaihteen	

siirtovipu 11-845.03-0
•	 vaihdelaatikon	

hammaspyöriä
•	 seisontatuki

uolevi sandell, Lohja
p. (019) 364 223
gsm 050 541 5071

Veteraanirallissa 
nähtyä sekä koettua

Uolevi Sandell Lohjalta kirjoittaa seuraavasti!

Kokoontumisajoja
POHJOISEN

PYSTYMETTÄ

20.–22.09.2019

POHJOISEN
PYSTYMETTÄ
Lapin selekoset

Napapiirin MP

27. MOTORISTIEN
SYYSSÄPINÄT

27.–29.09.2019

27. MOTORISTIEN
SYYSSÄPINÄT

Kajaani, Sopentupa
Rätkäkuntit MC

Yht.
Lepe Haapalainen

p. 050 304 898

PYSTYMETTÄ
2019

25.–27.10.2019

PYSTYMETTÄ
2019
MP 69

Kuvakaappaus MZ-viesti 4/2009 
jossa juttu Uolevilta Minun Mitsini!

Uolevi Sandell  
esittelemässä pyöräänsä.
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44. VeterAAnirALLi
Vuoden 2019 Veteraaniralli järjestetään 26.–28.7.2019 Hattulassa hotelli Petäyksen alueella.

Rallipaikka sijaitsee entisen Tyrvännön kunnan luonnonkauniilla Vanajaveden mäntyisellä niemen  
kärjellä. Perille johtavat hyväkuntoiset kestopäällystetyt tiet kaikkialta Suomesta.

Rallin suunnittelun aloitimme lokakuussa ja nyt olemme jo siinä vaiheessa, että alamme odottelemaan  
ilmoittautumisia. Ilmoittautuminen tulee suorittaa kaksiosaisena: 1. Osallistuminen rallin sivuilla ja  
2. majoittuminen majoitusjärjestäjän sivuilla.

1. Ralliin VMPK.fi sivustossa tai puhelimitse 0400 684 306 (Hannu Kaskela)
2. Majoituksen järjestäjälle HUOM! majoitusvaraukset aukeavat vasta 5.3.2019 klo 10.00.
 https://www.lyyti.in/veteraaniralli tai mikäli ei pysty järjestelmän kautta 03 673 310 (ma–pe  

klo 9.–16.00). Majoitusilmoittautuminen koskee kaikkia majoittujia hotellista telttamajoittumiseen.

Majoituspaikkoja varattaessa on mainittava VMPK/ veteraaniralli.

Rallimaksu on jäseneltä 50 € (ennen 30.6. maksettuna 45 €), ei jäseneltä 60 €. Vanhemmalla kuin  
1940 valmistetulla pyörällä ajaen saapuva maksaa 30 €. Rallimaksu sisältää lauantai-illan päivällisen  
noutopöydästä, aamiaiset la–su, ohjelman kahtena päivänä pe–la. Päiväkävijä maksaa 10 €. Mikäli  
rallimaksu on maksettu tilille ennen kesäkuun 2019 loppua, maksu on 45 €.

Koko hotellin majoituskapasiteetti on varattu rallia varten. Kannattaa kuitenkin olla 5.3.2019 alkaen  
valppaana, majoituspaikkojen varausjärjestelmän auetessa klo 10. Kuitenkin joitakin vaihtoehtoja on vain  
rajoitetusti.

Hotellihuoneita Lattiamajoitus (oma patja + tyyny, peitto ja
1 hh, hinta 89 € / hlö / vrk yht. 178 € / 1 hh / 2 vrk liinavaatteet tms.): 14 € / hlö / vrk yht. 28 € /
2 hh, hinta 60 € / hlö / vrk yht. 240 € / 2 hh / 2 vrk paikka / 2 vrk
3 hh, hinta 60 € / hlö / vrk yht. 360 € / 3 hh / 2 vrk Asuntovaunupaikka: 20 € / vrk, yht. 40 € /
4 hh, hinta 60 € / hlö / vrk  yht. 480 € / 4 hh / 2 vrk paikka / 2 vrk sis. sähkön
5 hh, hinta 60 € / hlö / vrk yht. 600 € / 5 hh / 2 vrk telttapaikkoja: 10 € / paikka / 2 vrk (Telttapaikan  
 ilmoittautumisessa majoittujien nimet tai ainakin  
 teltassa majoittujien määrä)
Kaikki majoitusvaihtoehdot sisältävät runsaasti
hotellin palveluita saunoineen päivineen.
Tarkempia majoitustietoja 5.3. lähtien hotellin respasta.

toivotamme kaikki veteraanihenkiset motoristit
lämpimästi tervetulleiksi viettämään parasta yhteistä
aikaa kavereiden ja ystävien kesken kanta-Hämeen
kulttuurimaisemiin!

Veteraanimoottoripyöräklubi ry
Kanta-Hämeen aluekerho "Kantamotoristit"

Rallipäällikkö Hasse Hannu kaskela 0400 684 306 hasse@kaskela.fi
Tiedottaja Hannu Palm 040 777 8899 hannupalm@gmail.com

KUVAT | Mara Alpiranta

Kuvat 2.9.2018 tapahtumasta.

Tapahtuma myös keväällä toukokuun lopulla.

Järjestäjä:Sibbo Motorhistoriska förening r.f.

Tapahtumaan vapaa pääsy,  

vanhat ajoneuvot näyttelyalueelle.

Maamoottoreita ja muita maatalouskoneita,  

autoja ja moottoripyöriä sekä  

sekalaisia moottorikäyttöisiä laitteita.

♦♦
♦♦

  M

OOTTORIPÄIVÄ  ♦♦♦♦

Boxin  vanhal la Shell i
l lä

Kerran jossain joskus tavatessamme Virtasen Kei-
jo otti puheeksi Man-saarella varastetun Roya-

linsa ja muisteli myyjän kertoneen sen olleen alun-
perin hyvinkääläiseltä kilpa-ajajalta lähtöisin. Keijo 
kysyi minulta tunnenko Hyvinkäältä Väreen Mattia 
joka oli tuon pyörän alkuperäinen omistaja. Kerroin 
tienneeni kyllä Matin, oltiin kyllä vain moikkatut-
tuja ja Matti menehtyi melko nuorena, mutta hä-
nen veljensä Eeron kanssa olin aika paljonkin teke-
misissä. Ja hieman tuon Keijon tapaamisen jälkeen 
selaillessani HyMk:n 60-tai 70-luvulla ilmestynyttä 
30-vuotis historiikkiä putkahti silmiini tuo kuva jos-
sa kerhon pojat ovat 1958 Ruotsissa kerho-ottelussa . 
Kuvassa Skytän Tomi , Väreen Matti ja Kasperin Pe-
pe, ja Matilla Royal Enfield jonka Keijo jostain pul-
tinpäästä pystyi tunnistamaan samaksi pyöräksi ,jo-
ka häneltä varastettiin. Sitkeitä nuo sissit sillä Pepe 
ajoi crossia 80:ksi asti ja Tomi pyöri samanikäisenä 
Suzukillaan näytösajoissa asfaltilla. ■

Maailma on pieni

Virtasen Keijon Royal
Seppo Turunen
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautus osoitteeseen: VeiJo kinnunen, sAinsALontie 57, 68230 LoHtAJA

Hannu Turusen MZ 250 5G.


