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Mukavia kavereita ja yhteisiä pyöräretkiä
Markku Lahtinen on 54-vuotias Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori. Hän on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja asuu Tampereella.
Markun perheeseen kuuluu vaimo ja kolme aikuista lasta. Markku on
MC UAS:n uusi jäsen.
Markulla innostus moottoripyöräilyyn alkoi jo pienenä poikana maalla
naapurinpoikien kanssa. Omaa pyörää nuorella Markulla ei ollut, mutta
kavereilla oli mopoja, joilla sitten ajettiin. Kiinnostus moottoripyöräilyä
kohtaan sai alkusysäyksen tuolloin. Ensimmäisen pyörän Markku hankki vuonna 2003, kun hän oli ostamassa pojalleen kevytmoottoripyörää.
Markku näki automaattivaihteisen Honda 750 A Hondamatic -moottoripyörän. Hän harkitsi muutaman viikon ja päätyi lopulta hankkimaan
pyörän.
Koneiden ja laitteiden kunnostus ja korjaaminen kuuluvat Markun mielipuuhiin. Hän tykkää ylipäätään tehdä kaikenlaista käsillään. Hänen
harrastuksiinsa kuuluu myös pienkonelentäminen. Lupakirja on ollut jo
vuodesta 2003 ja lentotunteja pienkoneen päällikkönä on tullut tehtyä jo
350 tuntia. Eniten aikaa on kuitenkin kulunut koneiden huoltoon, kunnossapitoon ja lentokoneenrakennustoimintaan. Myös metsänhoito kuuluu Markun harrastuksiin. Moottoripyöräharrastus onkin lähtenyt kunnostamisesta ja huoltamisesta liikkeelle.
Parasta moottoripyöräilyssä rakentelun lisäksi on Markun mielestä ajeleminen loppukesällä mutkaisia ja asfaltoituja teitä. Myös luonnosta nauttiminen kuuluu parhaisiin kokemuksiin. Muun muassa luonnon voimakkaat tuoksut, kuten esimerkiksi tuulentuvan viljan kypsä tuoksu kuuluvat

moottoripyöräilyn nautintoihin. Kovin aktiivisesti Markku ei kuitenkaan harrasta moottoripyöräilyä: intoa löytyisi enemmän kuin aikaa,
kun on muitakin harrastuksia sekä työelämä.
Markun viisihenkisessä perheessä kaikilla on moottoripyöräkortti. Perheen ajelut rajoittuvat kuitenkin kauniisiin kesäpäiviin. Markun perheellä on tapana käydä kesäisin muutaman kerran Vehoniemen
automuseolla kahvilla. Erikoisharrastuksena he kiertelevät sitten kesäteattereita. Markun mieleenpainuvin kokemus on hänen ja hänen vaimonsa ensimmäinen matka Vehoniemeen kahville juuri museokatsastetulla moottoripyörällä kesäkuussa 2005. Markun vaimo ei tosin ole
pitkään aikaan ajanut moottoripyörää, mutta toivoo, että vielä jonakin
päivän niin tapahtuisi.
Kerhon jäseneksi Markun sai liittymään mukavat kaverit ja näköpiirissä olevat hauskat yhteiset pyöräretket. Hänen mielestään on hienoa,
että AMK- väellä on tällaisia yhteisiä kerhoja. Niissä voi tavata toisiaan
ja samalla viedä AMK- asioitakin hieman eteenpäin, unohtamatta kuitenkaan moottoripyöräilyä. Ensimmäisen kerran kerhosta Markku sai
kuulla kerhon puheenjohtaja Jouni Koskelta Arene ry:n tilaisuudessa.
Tähän asti Markku on ehtinyt osallistua vasta yhteen kerhotapahtumaan, mutta hänestä on kuitenkin ollut mukavaa olla kerhon jäsenenä.
”Kiva iltapäivä ja ilta hyvässä seurassa ja hienon harrastuksen parissa”,
kertoo Markku ensimmäisen kerhotapahtuman fiiliksistä.
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MC UAS 2. vuosiseminaari 18. -19.6.2012

T

ampere. MC UAS:n toisen vuosiseminaarin teema oli ajankohtainen; työstä palautumisen prosessi.

Prosessin aikana yksilön tila palautuu esimerkiksi työpäivän aikana koettua kuormitusta edeltävälle tasolle, mikä on monella tapaa
uhattuna työelämässä. Työ seuraa
usein tekijäänsä kotiin saakka.
Työstä palautumista tapahtuu
vapaa-ajan ohella myös työaikana
lounas- ja kahvitauoilla.
MC UAS:n varapuheenjohtaja
Taina Viiala johdatteli ensimmäisenä seminaaripäivänä teemaan.
Yhdessä MC UAS-jäsenten kanssa
pohdittiin yksiköllisiä palautumistapoja ja käytiin hyvää keskustelua palautumisen kestosta sekä
vaikutuksesta työhön tai kouluun.
Toisena päivänä työnohjaaja, TtM
(TAMK) Hannele Rapatti käsitteli yhteisöllisesti palautumisen ja
työnohjauksen välistä suhdetta ot-

sikolla ” Työhyvinvointia pyörillä
ja ilman pyöriä”.
Tutkimusten mukaan psykologinen irrottautuminen, rentoutunut
olotila, erilaisten taitojen hallintakokemukset sekä itsenäinen päätös
vapaa-ajan vieton tavoista vaikuttavat eniten palautumisen tunteeseen ja kestoon (Kinnunen 2008).
Nämä kaikki yhdistyvät erinomaisesti moottoripyöräilyssä; ei mieti
työhön liittyviä tehtäviä eikä velvollisuuksia, on rentoutuneessa ja
virittyneessä olotilassa, opettelee
tai päivittää ajamistaitoa jatkuvasti
liikkeellä ollessaan ja päättää itse,
mihin tie tänään vie.
Lähde: Kinnunen, U. (2008), Työstä palautumisen psykologiset mekanismit. Kipuviesti 2/2088, 9-11

Ajokorttiuudistus lisää
turvallisuustekijöitä
Euroopan unionin ajokorttidirektiivi pakottaa ajokortteja uudistumaan yhtenäisempään malliin 19.1.2013 lähtien. Uudistuksen tavoitteena on saada
kaikille EU:n jäsenvaltioille samanlainen ajokorttimalli ja parantaa kuljettajan terveydentilan arvioimista ajamista varten entistä useammin.
Suurin muutos ajokortissa on tiheämpi uusimisväli; kuorma- ja linja-autoilijoilla jopa viisi vuotta. Muut ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan, kuitenkin 70 ikävuoden takarajaan asti. Ennen ensi tammikuuta
myönnetyt kortit ovat nekin voimassa enintään 18.1.2033, vaikka kortissa
olisikin ilmoitettu myöhäisempi aika.
Uudessa ajokortissa on huomioitu turvallisuustekijät aiempaa paremmin,
joista huomattavin on kortin haltijan kuvaa ja syntymäaikaa vaihteleva
laserkuva.
Uusi moottoripyöräkortti on jaettu nykyisestä mallista kolmeen eri kategoriaan: A1, A2 ja A-luokkiin. Uuden motoristin tulee siis esimerkiksi
18-vuotiaana kahden vuoden ajamisen jälkeen siirtyä keskimmäiseen A2luokkaan ennen lopullisen raskaimpien pyörien A-kortin saantia.
Myös paljon puhuttu mopokortti uudistuu kokonaan ja nuoren kuskin tulee jo ennen kortin suorittamista valita mopon tai mopoauton väliltä. Niin
mopon kuin kevyen nelipyörän, eli mopoauton, ajoluvan suorittamiseksi
on käytävä teoriaopetusta vähintään 6 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 3
tuntia.
Nähtäväksi jää, jatkaako mopojen ja mopoautojen suosio kasvuaan Suomessa lakimuutoksien jälkeen.
www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013
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Speedway -moottoriurheilua ilman jarruja ja vaihteita
Speedway on moottoripyöräkilpailu, jossa ajetaan sorapintaisilla soikioradoilla. Speedway sai alkunsa
jo yli 80 vuotta sitten Australiassa.
Nykyään harrastajia löytyy ympäri maailmaa aina Yhdysvalloista
Bulgariaan. Speedwayn harrastajia löytyy eniten Iso-Brittaniasta,
Ruotsista ja Puolasta, joissa kaikissa lajilla on useampia kansallisia sarjoja, ja kilpailuja on seuraamassa jopa kymmeniätuhansia
katsojia. Suomessa Speedwayratoja löytyy tällä hetkellä noin 15
paikkakunnalta, ja lajin harrastajamäärä liikkuu tuhannen harrastajan paremmalla puolen.
Speedwayssa käytetään erikoisvalmisteista pyörää, jonka koko ja
teho on määritelty erikseen Kansainvälisen Moottoripyöräliiton
(FIM) säännöissä. Pyörän tulee
esimerkiksi painaa tankki tyhjänä
alle 77 kiloa, moottorissa saa olla
enintään 500:n kuution moottori,

eikä pyörässä saa olla minkäänlaisia äänenvaimentimia. Lajia harrastavien pelottomuudesta omaa
kieltään kertoo myös se, ettei pyörissä saa olla ollenkaan jarruja tai
vaiheita. Myöskään pelkoa ei tunneta!
Speedwayn säännöt ovat yksinkertaiset. Jokaisessa kilpailussa
on viidestä viiteentoista erää. Jokaisessa erässä radalla on kerrallaan neljä kilpailijaa, ja jokainen
kilpailija ajaa yleensä vähintään
neljä erää. Näin meneteltäessä jokainen kilpailija joutuu nokikkain
ainakin kerran jokaisessa kilpailussa. Jokaisessa erässä jaetaan
kuusi pistettä, jotka jakautuvat siten, että ensimmäisenä maaliin tullut kilpailija saa 3 pistettä, toisena
maaliin tullut kaksi pistettä, sekä
kolmantena maaliin tullut yhden
pisteen. Erän neljäs kilpailija jää
pisteittä. Kaikista eristä yhteensä eniten pisteitä saanut kilpailija
voittaa.

Kilpailun ollessa käynnissä kilpailijat ovat radalla aivan yksin, mikä
tarkoittaa sitä, ettei heitä saa varikko- tai ratahenkilökunnan toimesta
auttaa millään tavalla (esimerkiksi
pyörää työntämällä.) Kilpailijoiden on myös kilpailuun osallistuakseen työnnettävä pyörä omin
avuin lähtöpaikalle.
Koska speedway on nopeatempoinen ja vaarallinen laji, on tärkeää,
että kilpailijoilla on oikeat, hyvin
huolletut varusteet. Jokaisessa kilpailussa pakollisia varusteita ovat
selkäsuoja ja kypärä., sekä rintapanssari ja kyynär- ja polvisuojat.
Myös ajosaappaat, joiden pohjassa
on radalla liukumista ja saappaan
pohjaa suojaava peltikenkä, ovat
pakolliset, sillä speedway-kilpailijoiden jalat käyvät radan pinnassa
toistuvasti kisan aikana.

Speedwayn harrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa, sillä
nuorimpien sarja alkaa jo 3-vuo-

tiaista, eikä lajin aloittamiselle
ole yläikärajaa. Mahdollisuudet
menestyä kilpailutasolla ovat aina
tietenkin paremmat nuorena lajin
aloittaneille. 3-9-vuotiaiden
ajamisen mahdollistavat huomattavasti pienemmät microspeedway
50cc pyörät. Kuitenkin Suomen
ensimmäisessä virallisessa kilpaluokassa ajetaan minispeedway
80cc pyörillä, jotka on tarkoitettu
10–16-vuotaille. Isomman, aikuisille tarkoitetun 500cc pyörän ajamisen voivat aloittaa 16 vuotta
täyttäneet.
Mikäli speedway ei vielä sellaisenaan tuo tarpeeksi jännitystä,
kannattaa kokeilla myös lajin talviversiota, jääspeedwaytä. Idea ja
säännöt ovat lähestulkoon samat,
mutta rata on soran sijasta silkkaa
jäätä.
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Blogeja pyörän selästä
Blogien suosio on jatkuvasti kasvussa niin Suomessa kuin maailmalla. Luettavaa löytyy aiheesta kuin aiheesta, myös moottoripyöräilystä. Alle on listattu muutama kotimainen blogi, jotka ovat lukemisen arvoisia!

JAWAillen
Blogi Jawa-harrastajan erilaisista projekteista moottoripyörien saralla. Kuvia ja tekstiä sopivassa suhteessa, päivityksiä ilmaantuu säännöllisesti.
Blogi on aloitettu lokakuun alussa.
http://www.jawaillen.blogspot.fi/

Keep the wheels spinning
Lifestyle-blogi, jossa suuressa roolissa ovat moottoriajoneuvot. Tekstit ovat asiallisia ja lyhyitä, hieman humoristisiakin. Uusia kirjoituksia tulee
muutaman kerran kuukaudessa. Mainittavan arvoista on myös blogin pitkä ikä, ensimmäinen merkintä ajoittuu helmikuulle 2001.
http://luupilotti.blogspot.fi/

Touring-life.com
Matkablogi moottoripyöräreissusta Yhdysvalloista vuodelta 2012 . Kuvia ei ole paljon, mutta tekstiä senkin edestä. Ehdoton matkalukuvinkki,
jos vastaavanlainen road-trip kiinnostaa! Lisäksi sivustolta löytyy linkkejä myös muihin matkablogeihin.
http://www.touring-life.com/

Motot.net
Sivustolle päivitetään alan uutisia tiuhaan tahtiin. Jokaisesta uutisesta on saatavana tiivistetty versio kuvalla varustettuna, sekä halutessaan laajempi versio ”read more” linkin kautta.
http://www.motot.net/uutiset/
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Pimp my kypärä!
Moottoripyöräkypärästä saa tuunaamalla persoonallisen ja omaan tyyliin sopivan. Kuitenkin, jos oma luovuus ja taiteellinen silmä ei riitä, voi kääntyä ammattilaisen puoleen. Pinstriping-taitelija Pekka Wizzzard Mannermaan mielestä omaa persoonallisuutta voi tuoda ilmi
ypärässä monin keinoin. Apuna voi toimia niin omat kiinnostuksen kohteet kuin pelkkä värimaailmakin. Inspiraatiota omaan tyyliin voi
etsiä esimerkiksi internetistä, elokuvista tai kysyä vaikkapa kavereilta.
Kypäröiden tyyli on muuttunut ajan saatossa. Aiemmin mentiin yksinkertaisilla väreillä ja graafisilla kuvioilla, eikä häivytystä käytetty
maalauksen tehosteena. 60-luvun alussa kuvaan astuivat erikoismaalit, kuten flaket (värjättyjä kiteitä, joita voidaan sekoittaa lakkaan),
candyt (läpinäkyviä värejä joiden alta näkyy käytetty pohja) ym. jotka löysivät tiensä myös kypäriin. Myös eri alan harrastajat maalauttavat kypäränsä eri tavoin: bomber -pyöräilijöillä on esimerkiksi paholaisia ja kalloja, kun taas vintage-henkisten pyöräilijöiden kypäristä löytyy numeroita, pin-up -tyttöjä ja pinstripe-kuvioita. Pinstripe-kuviot ovat erittäin ohuella ääriviivalla tehtyjä kuvioita.
Miten omaa kypärää sitten voi tuunata kotioloissa? Ensimmäisenä on syytä tarkistaa kypärän materiaali. Kypärän tulisi olla lasia tai
komposiittimateriaalia. Mannermaa kuitenkin muistuttaa, että muovista kypärää ei suositella maalattavaksi, sillä muovikypärän pinnalla
oleva jännite saattaa kärsiä maalaamisesta. Muovisen kypärän tunnistaa usein siitä, että siinä on jossain kohtaa näkyvä sauma. Asiasta ei
kuitenkaan kannata tehdä liian monimutkaista: “Kaikkea mihin maali tarttuu, voi maalata”, Mannermaa kiteyttää.
Maalaukseen tarvitaan normaalit maalaustyökalut: kittiä, hiomapaperia, ruiskuja ja siveltimiä. Maalit voivat olla automaaleja tai raidoitusmaaleja, jotka ovat alkydipohjaisia tai akryylipohjaisia. Siveltimien tulisi olla tekstaukseen tarkoitettuja tai pinstraippaussiveltimiä.
Tarvikkeita saa automaaliliikkeistä tai maalaustarvikkeita myyvistä verkkokaupoista. Aloitusbudjetiksi kannattaa varata muutamasta
kymmenestä pariin sataan euroa.
Lopuksi Mannermaa kehottaa turvallisuuteen: “Maalaustyössä kannattaa varata normaalit, liuottimia vastaan toimivat suojaukset, muutoin kypärässä turvallisuusriskejä ovat vääränlaiset kemikaalit, esimerkiksi
muovikypärässä”.
Sivellin käteen, luovuusvaihde päälle ja ei kun tuunailemaan!

Pekka Mannermaa: www.wiz-art.org | Maalaustarvikkeita: www.pinstriping.fi
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Unohda kartat, keskity olennaiseen
Tänä päivänä melkein jokaisella
meistä on käytössään jonkinlainen
navigointilaite tai – ohjelma.
Perinteiset paperikartat ovat jäämässä historiaan. Erillisten navigointilaitteiden lisäksi navigointiohjelmia saa muun muassa
digitaalisiin rannekelloihin, puhelimiin ja tietokoneisiin. Tom Tom
on navigointilaitteita valmistava
yritys, jonka työntekijän, Arin,
kanssa juteltiin navigaattoreista ja
niiden käytöstä.

Juha Salminen - Huipulla vuodesta 1993
Juha Salmista voisi kutsua Suomen lahjaksi enduro-maailmalle. Salminen on urallaan voittanut 13 enduron maailmanmestaruutta ja eniten
MM-sarjan osakilpailuvoittoja. Itseään Juha kuvailee ”vanhan liiton enduromieheksi”, joka viettää vapaa-ajallaan aikaa perheensä parissa.
Tällä hetkellä Salminen ajaa Husqvarnan tallissa. Mestari itse kertoo
ajavansa 310 kuutioisella ”hussella” E 2 luokassa. Kyseisen luokan
maksimikuutiotilavuus on 450, mutta Salminen toteaa, että endurossa
pyörän ajo-ominaisuudet ovat pääosassa ja siksi he ovatkin olleet myös
tänä vuonna hyvin kilpailukykyisiä. Tästä loistavana esimerkkinä on
Ranskassa saavutettu hopeamitali MM-kilpailuista viime lokakuulta.
Näinkin menestyneeltä lajin edustajalta oli saatava tietää, mikä lajissa
kiinnostaa. ”Monipuolisuus”, on Salmisen ytimekäs vastaus. Hän mainitsee sen olevan erittäin tärkeä tekijä enduroa ajettaessa, ja myös taidot motocrossista ja trialista ovat ehdoton lisä menestystä tavoittelevalle kuskille. Monipuolisuus onkin Salmisen mielestä yksi enduroajajan
kolmesta tärkeimmästä luonteenpiirteestä. Niihin hän listaa myös nopeuden ja harkitsevuuden. ”Jos nuo kolme luonteenpiirrettä ovat kohdillaan, menestyminen missä tahansa lajissa on mahdollista.” Vaikka moninkertainen mestari toteaakin, että harvoin nämä kaikki piirteet osuvat
samaan pakettiin, mahtaako Salminen olla poikkeus? Onhan hän yksi
lajinsa menestyneimpiä.
Uransa käännekohdiksi Salminen nimeää pienen mietinnän jälkeen aikansa suurimmat muutokset. Toiseksi käännekohdaksi hän listaa siirtymisen USA:n GNCC-sarjaan vuonna 2005. 11 vuoden jälkeen siirtyminen KTM:n puikoista BMW:n sarviin kuuluu myös uran käännekohtiin.
Vaikka tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu vielä vuosi sopimusta Husqvarnan kanssa, ei Salminen kuitenkaan näe itseään enää viiden vuoden
kuluttua kilpailemassa MM- tasolla.
Juha Salminen nimeää idolikseen Tapani Pikkaraisen, joka oli 70- ja 80luvuilla motocrossin Suomen mestari. Salminen kertoo ajaneensa 4-vuotiaana omassa pihapiirissä isänsä motocross-kypärä päässä ja työrukkaset kädessä. ”Todistelin olevani Tapani Pikkarainen”, Juha muistelee.
Moni pikkupoika on varmasti haaveillut olevansa Juha Salminen.

Oman paikkakunnan ulkopuolelle
matkustettaessa voi olla syytä ottaa mukaan jokin navigointilaite.
Vaikka määränpää olisi entuudestaan tuttu, saattaa karttapalvelun
avulla löytää lyhyemmän reitin
kohteeseen. Näin säästyy aikaa ja
ennen kaikkea rahaa, kun bensaa ei
kulu väärien käännösten tai pidempien reittivalintojen takia. Erilliset
navigointilaitteet tekevät ajamisesta myös turvallisempaa. Ajoreitin
ja pysähdyspaikat voi ohjelmoida
etukäteen, jolloin laitteeseen ei tarvitse koskea matkan aikana.
Autonavigaattoriin
verrattuna
moottoripyöränavigaattori on pelkistetympi. Käytännöllisyys on
suuressa roolissa, sillä ajaessa ei
paljon pysty selailemaan navigaattoria tinkimättä turvallisuudesta.
Tästä syystä ”hands free” – ominaisuuksiin on panostettu. Tom
Tom:in pyöränavigaattoriin kuuluvat muun muassa langattomat
kuulokkeet, häikäisynestonäyttö
ja nopeuteen yhdistetty äänenvoimakkuus - ominaisuus. Tärkeim-

mät ominaisuudet ovat kuitenkin
tärinän esto ja vesitiiviys. Pidemmillä matkoilla ei voi koskaan
tietää milloin sade yllättää. Näitä edellä mainittua kahta tärkeää
ominaisuutta eivät esimerkiksi
matkapuhelimet tarjoa.
Ari omistaa itsekin moottoripyörän ja on tehnyt muutamia
reissuja ulkomaille. Hän on valinnut ajopelikseen Motoguzzi
Californian. Ari kehuu Baltian
maita ja hänen viimeisin reissunsakin sijoittui naapurimaahamme
Viroon. Matka kesti silloin neljä
päivää. Hotellit oli varattu ennen reissua ja niiden sijainnit oli
merkitty kätevästi navigaattoriin.
Myös reitti oli suunniteltu etukäteen ja ohjelmoitu laitteeseen.
Baltian maissa tiet ovat hyvässä kunnossa ja kartat kattavat jo
noin yhdeksänkymmentä prosenttia tiestöstä. Ari otti vertailukohteeksi Venäjän, jossa kartat
ja tiestöt eivät ole vielä yhtä hyvät kuin Baltian maissa. Pietari
ja Moskova ovat silti suosittuja
matkakohteita ja niiden kartastot
ovat hyvät. Arin aikaisempi reissu kattoi kolme maata, jotka olivat Viro, Latvia ja Liettua. Silloin
matka kesti viikon verran. Karttapalvelut ovat vieläkin suhteellisen uusia, sillä noin kuusi vuotta
sitten Suomen navigaattorikartat
päättyivät jo Jyväskylän pohjoispuolelle. Tom Tom:in kartat päivittyvät nykyään neljä
kertaa vuodessa.
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Mopojen kunnostamista ja keräilyä

Veijo Ilmavirta on 65-vuotias
tuusulalainen mopoharrastaja.
Ilmavirta on syntynyt Lahdessa
vuonna 1968 ja hän muutti Helsinkiin opiskelemaan päästyään
Helsingin yliopistoon. Nykyään
hän asuu Tuusulan maaseudulla, on asunut jo vuodesta 1978.
McUAS:iin Veijo liittyi ensimmäisten jäsenten joukossa.
Ilmavirran mopoharrastus on alkanut jo nuoruudessa. Tuolloin
hänellä ja hänen kahdella veljellään oli käytettynä ostettu Tunturi
Sport 1962, jonka he ensitöikseen
purkivat ja maalasivat pölynimuriruiskulla uuteen uskoon. Kirkuvan punaisesta tankista tuli valkoinen ja mustangilla koristeltu.
Mopo sai valtavasti kyytiä luontoharrastuksen parissa, niin metsissä kuin teilläkin. Takalistoon
jäi pysyvä merkki siitä, miten
hyvin mopo kulki ja toimi. Konetta remontoitiin naapurin pojan
kanssa monia kertoja, pääosin
huvin vuoksi. Mopoilu jäi Veijon opiskeluaikoina vähemmälle
huomiolle ensimmäisen moottoripyörän, IC 350
Planetan, vuoksi.

Halvatun papat
innostivat
Ilmavirran mopoinnostus heräili uudelleen Halvatun Pappojen
hulvattomien TV-esiintymisten
myötä ja omien poikien edesauttamana vuonna 2002. Tuolloin

hän kertaalleen arvioi nuorison
musiikkimakua, jolloin hänen
poikansa totesivat, että ”olet mielipiteinesi niin pappa, että sinulta puuttuu vain Pappa-Tunturi.”
Pikkukiusana hänen poikansa etsi
Huuto-netistä myytävänä olevan
Tunturin aihion, jonka Ilmavirta
tietenkin kävi oikopäätä ostamassa
Seinäjoelta. Kahdesti häntä ei tarvinnut kehottaa. Tuolloin hän teki
ensimmäisen
Pappa-Tunturinsa
vuodelta 1980, joka on nykyään
museoajoneuvo. Tuo mopo on ja
pysyy Ilmavirralla niin sanottuna jokapäiväisenä ajopelinä kesät
talvet. Muita ajopelejä hän ulkoiluttaa silloin tällöin näyttelyihin
ja kokoontumisajoihin, tai muuten
vain kylällä leveilläkseen.
Ilmavirran tallista löytyy viisi
Tunturia (Pappa 1962, Pappa automaatti 1966, Pappa Maxi 1980,
Pappa automaatti 1982 ja Sport
1962) sekä saksalainen Victoria
Luxus 1958. Kolme ensimmäistä ovat museoajoneuvoja ja toiset
menossa museoajoneuvotarkastukseen talvella. Kokoamisvaiheessa oleva Sport on Ilmavirralle
todellinen retro, sillä se on samaa
mallia kuin koulupoikavuosien
mopo. Ilmavirta arvailee, että fiilikset mahtavat olla melkoiset, kun
hän pääsee sen selkään ensi keväänä hakemaan tuttua perstuntumaa
takaisin. Lisäksi Ilmavirralla on
varastossa entisöintiä odottamassa
puolen tusinaa aihiota sekä röykkiö, arviolta noin 50 moottorin
raatoa, tarkkaa lukua hän ei edes
tiedä. Lisäksi löytyy Valmet 20
traktori vuodelta 1956!

Ilmavirta entisöi lähinnä Tuntureita, joita hänen käsistään on
liikennöintikelpoisena
lähtenyt
maailmalle yli 60 kpl kuluneen
kymmenen vuoden aikana. Näistä
kymmenkunta on ollut täydellisesti entisöityjä museopyöriä. Pääkohteena ovat kuitenkin Tunturien
moottorit, joita Ilmavirta on kunnostanutuudenveroisiksi pitkälle
yli 100 kappaletta.

Rentouttavaa
puuhaa
Ilmavirran mielestä mopojen rakentelu on erinomainen vastapaino
työlle kirjoituspöydän ääressä: riittävän vaativaa, mutta sallii kuitenkin muiden asioiden pohdiskelun
ja sulattelun samaan aikaan. Huippuhetki on aina silloin, kun ensimmäisen kerran potkaisee käyntiin
uudistetun koneen. Harrastus on
koukuttanut Ilmavirran pahasti,
eikä tämä ole aina saanut kotijoukoissa pelkkää kiitosta. Mopoharrastus on rakentanut valtakunnallisen, mukavien ja samanhenkisten
harrastajien verkoston, josta apua
löytyy ja jonne apua annetaan.
Ilmavirta tuumaa, että hänen jäädessään eläkkeelle marraskuussa,
mopoharrastukselle on enemmän
aikaa, vaikka talo- ja mökkikunnostukset sekä muut harrastukset
ottavat oman osansa. Ajamiselle
on myös paremmat mahdollisuudet, kun voi arkisin päiväsaikaankin lähteä baanalle sään salliessa

– mopolla tai moottoripyörällä.
Perinnemopediyhdistys Tuusulanjärven Tunarit käytti kärppänä tilannetta hyväkseen nimittämällä
Ilmavirran
puheenjohtajakseen
viime talvena.
McUAS:iin Ilmavirta liittyi vuonna 2010 ensimmäisten jäsenten
joukossa. Ilmavirran mielestä
McUAS on hieno porukka, jonka
mukana on mukava ajaa ja liikkua. Pyöränä toimii BMW R45
vuosimallia 1981, tietenkin museoajoneuvo. Isompaa bemaria Ilmavirran tekisi mieli tämän ohella.
Aiemmat ajopelit viime vuosina
ovat olleet Honda CBX 550 (1982)
ja Condor Ducati A350 (1977).
Tunarien lisäksi Ilmavirta kuuluu
myös VMPK:hon, BMW-kerhoon
sekä Los Dementitosiin. Vuosittain Ilmavirta käy useissa mopotapahtumissa, mutta vähe män moottoripyörätapahtumissa.
Ilmavirran mielestä pyöräily on
hieno, vapauttava harrastus pyörän
koosta riippumatta. Maisemat
vaihtuvat ihan mukavasti mopollakin, myös talvella, mikä on tietysti
ylimääräinen plussa. Mo
ottoripyörä taas antaa oman fiiliksen ja mahdollistaa nopeamman
siirtymisen paikasta toiseen. Kummastakaan harrastuksesta Ilmavirta ei halua luopua ennen kuin
fyysiset rajat tulevat vastaan ajan
myötä – siihenhän on vielä pitkä
aika, sillä mittarissahan on vasta
65 vuotta.
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Takaisin satulaan!
Moottoripyöräonnettomuuksia tapahtuu vuosittain kymmeniä. Entä
kun sellainen sattuu omalle kohdalle? Jääkö onnettomuus kummittelemaan ja pyörä talliin, vai
onko pelko voitettavissa? Pitkän
linjan moottoripyöräilijää ja motocross-harrastajaa Seppo Airaksista haastateltiin aiheen pohjalta.
Airaksinen on itse joutunut onnettomuuteen, mutta aikoo kuitenkin
palata pyörän selkään.
Onnettomuudet ja traumaattiset
kokemukset saattavat aiheuttaa
pelkoa itse toimintaa kohtaan ja
synnyttää jopa post-traumaattisen
stressihäiriön, joka on ahdistuneisuushäiriöihin luokiteltu psykiatrinen häiriö.
Airaksinen kertoo pyörän selkään
nousemisen olevan itsestään selvää: ”Mopoilu on niin syvällä sydämessä. Sain ensimmäisen mopon päiväkoti-iässä.” Ajaminen
itsessään ei pelota onnettomuuden
jälkeen, mutta oman jännityksensä
luo se, ettei jalka saa mennä rikki

uudelleen ennen rautojen poistoa.
Airaksinen uskoo kevään ensimmäisen ajopäivän
merkitsevän paljon.
Onnettomuuksien välttämiseksi
oikeanlaiset ajovarusteet ovat kaiken A ja O. Oma ajotapa vaikuttaa
myös merkittävästi motoristin
turvallisuuteen ja siksi ennakoiva
ajotapa tarkoittaa myös turvallista varustautumista. Rintakehän va
mma on ollut yleisin kuolinsyy 40
prosentilla loukkaantuneista. Airaksinen sanoo ajovarusteidensa
olleen aina kunnossa, vaikka onnettomuudelta ei tällä kertaa vältyttykään.
”Ensimmäiset ajokilometrit pitkän
tauon jälkeen tulee varmaan ajettua rauhallisemmin ja hakiessa fiilistä takaisin varsinkin mutka-ajossa. Toki kadulla tulee sitten ajettua
rauhallisemmin, kun radalla saa
päästellä niin kuin vain uskaltaa”,
sanoo Airaksinen.

Onnettomuuksiin voivat johtaa
omat tai toisten virheet. Usein
onnettomuuden jälkeen oma liikennekäyttäytyminen muuttuu.
Airaksinen myöntää onnettomuutensa johtuneen pitkälti omasta
ajovirheestä, mutta uskoo ajotyylinsä sekä radalla että kadulla
muuttuvan fiksumpaan suuntaan.
Onnettomuus sattui asvaltoidulla
rataosuudella Airaksisen tullessa mutkaan. Kenkä nappasi kiinni maahan ja sen johdosta jalka
pyörähti sääriluusta ympäri, polvi
näytti eteenpäin ja jalan kärki suoraan 90 astetta oikealle. Sääriluu
meni yhdestä kohtaa poikki liki
koko luunmitalta, pituussuunnassa halki. Lisäksi pohjeluu murtui.
Nyt jalassa on sääriluun mittainen
3 mm paksu titaanilevy ja 9 ruuvia jalan sisällä.
Toivomme Airaksisen jatkossa
välttyvän onnettomuuksilta ja toivotamme turvallisia ajokilometrejä niin radalle kuin kadullekin.

10

Moottoripyöräilyn tapahtumakalenteri 2013
Suomessa järjestetään vuoden aikana useita erilaisia moottoripyörätapahtumia. Jokavuotisia tapahtumia ovat ainakin MP moottoripyöränäyttely, Brittiralli ja Saariselän Jänkhällä Jytisee – tapahtuma. Tulevana
vuonna ovat myös Harley Davidsonin 110-vuotisjuhlat Kuopiossa. Lisäksi järjestetään erilaisia kokoontumisajoja, näyttelyitä, rompetoreja ja
kilpailuja.
31.1. – 3.2.2013 MP 13 Moottoripyörämessut (Helsingin Messukeskus)
Moottoripyöriä, mopoja, skoottereita, ajovarusteita, varaosia ja vaikka
mitä! MP-messuilta löydät kauden uutuudet, nostalgiset vanhat pyörät,
maan tyylikkäimmät rakennetut prätkät ja aimo annoksen vauhdikasta
ohjelmaa.
31.1. - 3.2.2013 Petrol Circus (Helsinki)
Pohjoismaiden suurin ja väkevin rakennettujen moottoripyörien näyttely Petrol Circus Custom Bike Show järjestetään Helsingin Messukeskuksessa osana MP 13 Moottoripyöränäyttelyä. Tämän vuoden
tähtivieraana West Coast Choppers -TV-Ohjelmasta tuttu Jesse James.
Petrol Circuksen ohjelmasta löydät aivan kaikkea mitä lifestyle pitää
sisällään, hillclimbingista viritysluentoihin.
8.2.-10.2. Länsi Suomen MP-messut (Pori)
Messut herättelevät henkiin Porin Puuvillatehtaalla 80- ja 90-luvuilla
järjestettyjen MP-näyttelyjen perinteitä. Karhukaupungin näyttelyt keräsivät paikalle toistuvasti jopa kymmenentuhatta kiinnostunutta.
Uudet messut pyrkivät astumaan estradille nyt entistäkin näyttävämpinä. Messut järjestää Porin Moottorikerho ry.
29.3.-1.4.2013 American Car Show (Helsingin Messukeskus)
Ensimmäinen American Car Show järjestettiin Tikkurilan Jäähallissa v.
1978, joten vuoden 2013 näyttely on jo kolmaskymmeneskuudes. Kaksipyöräisten ystäville tarjolla on MC Heaven, jossa tyylisuuntia ja
erikoisuuksia ei jää puuttumaan.
Toukokuu 2013 Hymyilevä Motoristi (Jyväskylä)
Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä järjestetään Jyväskylässä. Perinteikäs ajokauden avajaistapahtuma on järjestyksessä 37. suurtapaaminen. Jyväskylän HMPK:n järjestää 20 vuotta täyttävä naisten
moottoripyöräkerho Ladies’ Bike Club - WIMA Finland -yhdistys.
HMKP:n päätapahtuma on Hippoksella ja sen ohjelma muotoutuu lähikuukausina. Pyöräkuntia voi kertyä järjestäjien mukaan pari tuhatta
14–16.6.2013 Brittiralli (Oulu)
Brittiralli on vuosittain kesäkuun puolessa välissä järjestettävä viikonlopun kestävä motoristitapahtuma. Tapahtuma on tarkoitettu englantilaisvalmisteisille moottoripyörille, mutta osallistuminen on mahdollista
myös muun merkkisillä pyörillä. Ensimmäinen kokoontumisajo pidettiin vuonna 1974.
19–21.7.2013 Harley Davidsonin 110-vuotisjuhlat (Kuopio)
Tänä vuonna vietetään myös Harley Davidsonin 110-vuotisjuhlaa Kuopiossa heinäkuun puolivälissä 19–21.7.2013. Paikalle odotetaan saapuvan useita Harley Davidson
harrastajia moottoripyörineen.
Elokuu 2013 Muistojen Imatranajo (Imatra)
Imatran Moottorikerho Ry järjestää vuosittain elokuussa ”Muistojen
Imatranajo” – nimisen tapahtuman. Tapahtumassa vierailee usein kuuluisia motoristeja sekä Suomesta, että ulkomailta. Tapahtuma on järjestetty vuosittain jo 50 vuoden ajan.
15–17.8.2013 Jänkhällä jytisee (Saariselkä)
Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma, joka on järjestetty jo
14 kertaa. Tapahtuma houkuttelee Saariselälle joka vuosi yli 2000 motoristia. Päätapahtumaan, eli paraatiajolle, osallistui viime vuonna noin
500 motoristia ja se suuntautui Saariselältä pohjoiseen saamelaiskulttuurikeskukseen.

MC UAS Ry: n kolmas kesäseminaari: ”Metropolia palvelee pääkaupunkiseudulla”
Seminaarissa Metropolian opiskelijat esittelevät projekti- ja päättötöitään, jotka palvelevat pääkaupunkiseudun taiteen-, tekniikan- ja
palveluntuotantoa.
Metropolia pyrkii antamaan hyvät
valmiudet työelämään jopa niin,
että opiskelijat ovat työllistyneet
alalleen ennen valmistumistaan.
Opetuksen kehitystyössä ovat mukana myös työnantajat, esimerkiksi kehittämässä opetuksen sisältöä
siten että se vastaa uusia Eurooppalaisia vaatimuksia.
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Passi, hammasharja ja kaksi rengasta
Pyörän lisäksi on vakuutettava
myös itsensä ja muistaa ottaa mukaan matkavakuutuskortti ja EUsairasvakuutuskortti.
Moottoripyörän kanssa matkustavalla
on hyvä olla mukana myös voimassaoleva passi sekä virallinen
ajokortti, sillä väliaikainen ei
useimmiten käy. Jotkut Euroopan
ulkopuoliset maat vaativat myös
kansainvälistä ajokorttia, ja Euroopan maista kv. ajokorttia suosittelevat: Albania, Bosnia- Hertsegovina, Makedonia, Moldova,
Montenegro, Serbia, Turkki, UkTarvittavat dokumentit ja va- raina, Valko-Venäjä ja Venäjä.
kuutukset. Jotta matkasta tulisi Moottoripyörän rekisteriote tulee
varmasti onnistunut, on se suun- myös pitää mukana.
niteltava hyvin jo etukäteen.
Ensimmäiseksi on huolehditta- Varusteille ja pyörälle on tehva moottoripyörän vakuutukset tävä normaalit lähtöä edeltävät
kuntoon. Vakuutusyhtiön kanssa huollot. Matkalle kannattaa ottulee sopia, että pyörän kanssa taa ylimääräiset avaimet, lukko,
saa varmasti lähteä ulkomaille. ensiapupakkaus ja työkalusarja
Mikäli joutuu onnettomuuteen, kaiken varalta. Täytyy huolehtia,
täytyy ottaa yhteys välittömästi että on kunnollinen moottoripyövakuutusyhtiöön, ja jos mahdol- rävarustus päällä. Kypärän täylista, ottaa valokuvia pyörän saa- tyy olla aina ajon aikana päässä.
mista vaurioista. Yksityiskohdat Myös sääolosuhteet tulee huotulee selvittää, esimerkiksi mi- mioida ja varustautua säänkestäten menetellä onnettomuustilan- vällä ajopuvulla ja ajohanskoilteessa, tai jos pyörä varastetaan. la. Liikaa vaatetta ei kuitenkaan
Ennen matkalle lähtöä on tärkeää kannata pakata matkalle mukaan.
Moottoripyöräily on paljon vaatietää, mitkä asiat korvataan.
Ei ole mitään parempaa kuin
saada moottoripyörä käyntiin
ja lähteä valtatietä pitkin kohti
maailmaa, päätavoitteena etsiä
seikkailuja ja mitä ikinä tuleekin eteen. Se sykähdyttävä tunne, kun löytää uusia teitä, upeita
maisemia ja hyvää ruokaa ajaessa
kaupungista kaupunkiin ja maasta maahan. Tämän täytyy olla
yksi parhaista tavoista matkustella. Seuraavassa kerrotaan, mitä
kannattaa ottaa huomioon ennen
matkalle lähtöä ja tien päällä.

rallisempaa kuin autolla ajaminen, joten varovaisuus tulee
muistaa.
Kannattaa aina toivoa parasta,
mutta varautua pahimpaan, eikä
saa välittää sateesta. Sateella on
ainoastaan positiivinen vaikutus,
se on juuri se, mikä tekee ajamisesta ainutlaatuista. Muista myös
tutustua kohdemaittesi liikennekulttuuriin ja yleisimpiin tieliikennelakeihin. Hyvä tiekartta
kannattaa olla mukana. Kartan
voi halutessaan myös ladata esimerkiksi puhelimeen. Väsyneenä
ajamista täytyy aina välttää.
Maan tavat ja liikenne Suomalaisen moottoripyöräilijän tulee
ottaa huomioon, että liikennekulttuuri esimerkiksi Keski-Euroopassa
tai Aasiassa poikkeaa kovasti siitä, mihin täällä on totuttu. Onkin
hyvä ottaa etukäteen selvää, että
millainen liikennekulttuuri kohdemaassa vallitsee. Matkailijan
olisi myös hyvä etukäteen perehtyä yleisimpiin kohdemaan
tienviitoissa viliseviin termeihin
ja merkkeihin. Moottoripyörällä
tai ilman, matkailijan tulisi myös
aina selvittää kohdemaansa terveydellinen tilanne sekä siellä
vaaditut rokotukset. Esimerkiksi

joissakin Aasian maissa matkustavan on pakko rokottaa itsensä
malarian varalta hyvissä ajoin ennen matkaa, muuten häntä ei edes
päästetä maahan. Ennen matkaa
kannattaa myös seurata mediaa
kohdemaata koskevien uutisten
varalta, koska matkustaminen
voi hankaloitua huomattavasti,
jos kohdemaassa on esimerkiksi
poliittista kuohuntaa tai yleislakkoja.
Nopeimmin kohdemaata koskevat rajoitteet ja tiedotteet saa
selville Ulkoministeriön sivuilta
osoitteesta:
http://formin.finland.fi/Public/
default.aspx?
Moottoripyörällä matkustaessa
tulee kuitenkin keskittyä myös
olennaiseen, eli ajosta nauttimiseen. Kuten aina ulkomaille
matkustaessa, kannattaa mieli pitää avoinna ja järki päässä, sillä
huolellisella, etukäteen suunnittelulla ja varovaisella ajamisella
moottoripyöräreissu tulee varmasti onnistumaan. Bon voyage!
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Kuvia vuosiseminaarista

Haluatko jäseneksi?

Kiinnostuitko yhdistyksen toiminnasta? Näin voit liittyä jäseneksi MC UAS FINLAND Ry:een
Voit liittyä jäseneksi, jos työskentelet suomalaisessa ammattikorkeakoulussa
Täytä lomake osoitteessa http://www.mcuas.fi
Saat tiedon hyväksymisestä jäseneksi sähköpostiisi
Jäsenmaksu on 30 € vuodessa

