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Ajokausi 2014 lähestyy
Oletko jo käynyt taputtelemassa menopeliäsi talvisäilössä?
Tätä on liikkeellä, koska ajatukset alkavat kierrellä vuoden
vaihtumisen jälkeen tulevassa kesässä ja ajokaudessa.
Toisaalta nykyisen talven vehreys saattaa houkutella
ottamaan moottoripyörän käyttöön saman tien.

125-kuutioisten moottoripyörien kuljettajilla on oltava
ylävartalossaan heijastinpintaa vähintään 150
neliösenttimetriä.
Lisää aiheesta
Osoitteessa: www.motorcyclenews.com

Siitä tuleekin mieleen huomioliivit, joiden käyttö on
lisääntynyt kiitettävästi viime vuosina. Erityisesti pimeällä
ajaessa ne lisäävät ajoturvallisuutta, mutta toki myös
valoisalla kesäkelillä. Huomioliivit parantavat tuntuvasti
motoristin näkyvyyttä liikenteessä. Liikenneturvan mukaan
motoristin muotiväri on joka kesä se yksi ja sama: musta.
Musta möykky erottuu liikennevirrasta huonosti. Joka
neljäs moottoripyöräonnettomuus sattuu siksi, että autoilija
ei havaitse moottoripyörää. Liikenneturva toivookin väriä
motoristien palttoisiin ja kypäriin. Neonkeltainen,
neonoranssi tai yksivärinen punainen ovat hyviä valintoja.
Kypärän väri voi olla myös valkoinen. Toki ajoturvallisuutta
voi lisätä muullakin tavoin kuin huomioliivillä; neonvärinen
ajotakki, selkäreppu tai heijastinvyö on myös hyviä
vaihtoehtoja.

M C UA S : n t u l e v a a n t o i m i n t a k a u t e e n l i i t t y v ä t
turvallisuusasiat jälleen olennaisesti, mm. tapahtumien ja
v u o s i k o k o u k s e n y h t e yd e s s ä . A l o i t e t a a n v a i k k a
huomioliiveistä, joita suosittelen kaikille jäsenillemme.
Tulkaa mukaan MC UAS:n aktiiviseen toimintaan ja
tapahtumiin, yhdessä viemme eteenpäin moottoripyöräilyn
parhaita puolia.
Turvallista matkaa ja nähdään tien
päällä ja muutenkin!
Taina Viiala
MC UAS Ry
hallituksen puheenjohtaja.

Ranskalaiset ovat ehtineet tässä asiassa jo pitemmälle. Siellä
astui vuosi sitten voimaan laki, jonka mukaan yli
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MP-messut on suomalaiselle motoristille vahvasti sosiaalinen tapahtuma
Pohjoismaiden suurin moottoripyöränäyttely MP-messut
päättyi tänään Messukeskuksessa Helsingissä.
Kävijäkyselyn mukaan tärkeimmät syyt tulla MP-messuille
olivat
ajanvietto hyvässä seurassa ja alan uutuuksiin
tutustuminen. MP-messut on vahvasti valtakunnallinen
tapahtuma, jonka kävijöistä 62 % tuli pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta.

moottoripyörällä (37 %) tai
menee pääasiassa
viikonloppuisin vapaa-ajanasunnolle moottoripyörällä (6
%). Pidemmille lomamatkoille kotimaahan suuntaa
pyörällään 8 % motoristeista ja ulkomaille saman verran,

MP-messuilla vieraili kolmen päivän aikana 55 900 kävijää,
joista 60 % ajaa itse moottoripyörää, mopoa tai skootteria.
Suomalainen motoristi kruisailee mieluusti viikonloppuisin
ja iltaisin (39 %), ajaa ajokauden aikana päivittäin

selviää TNS Gallupin tekemästä kävijätutkimuksesta.
MP-messujen kävijöistä 62 % harkitsi moottoripyörän,
mopon tai skootterin hankkimista seuraavan kolmen
vuoden aikana. Uuden moottoripyörän hankintaa tänä
vuonna suunnitteli 11 % kävijöistä. 94 % oli tyytyväisiä
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tapahtumaan ja 90 % kertoi tulevansa messuille myös ensi
vuonna. Messuilla vietettiin keskimäärin yli kolme ja puoli
tuntia.
MP-messut järjestetään seuraavan kerran 30.1. – 1.2.2015
Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuman järjestää
Messukeskus Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen
toimeksiannosta. MP 14 –messuille osallistui 168 yritystä.

www.mpmessut.fi
Teksti: Messukeskus Kuvat: Mikko Karppanen
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Legendaarinen Pappa-Tunturi syntyi moottoripyörien vanavedessä
Veijo Ilmavirta
Legendaarinen Pappa-Tunturi syntyi moottoripyörien
vanavedessä
Tunturin ja muiden kotimaisten mopedien valmistuksen
aloittaminen oli pitkään harkittu ja suunniteltu toimenpide
juuri sen hetken kysynnän tyydyttämiseksi. Tuolloin
1950-luvun loppujaksolla halu ja tar ve omistaa
henkilökohtainen motorisoitu kulkupeli polkupyörän sijaan
kasvoivat suuresti. Moottoripyörät, joita oli valmistettu jo
lähemmä sata vuotta, olivat useimmille ostajille liian kalliita,
autoista puhumattakaan. Mopedi tarjosi kätevän ja
vaivattoman mahdollisuuden liikkua pidempiäkin matkoja
ja turvasi kuitenkin varsin kohtuullisen
kuljetuskapasiteetin. Euroopan puolella oli jo myyty
kymmeniä tuhansia mopedeja, joista muutamia merkkejä
oli Suomeenkin rantautunut. Miksipä ei tehtäisi
kotimaisiakin kaksipyöräisiä?
Taustahistoriaa
Ensimmäiset moottoripyörien (velosipeedi)
myyntimainokset julkaistiin Suomessa 1890-luvulla.
Polkupyörien apumoottoreita, mm. DKW, mainostettiin jo
1900-luvun alkuvuosina.
Loppupuolella 1930-lukua
talouslaman hellitettyä oli Suomessa myynnissä
useampiakin kevytmoottoripyöriksi mainittuja ajopelejä,

mm. saksalaiset DKW, Ardie, Diamond, Hercules, N.S.U.,
Phänomen ja Victoria, sekä ruotsalaiset Monark ja NV –
kaikki nämä tänäänkin moottoripyöräharrastajien tuntemia
ja arvostamia merkkejä. Polkupyörien apumoottoreita oli
saatavana useita merkkejä, jopa kotimainen SYSY
helsinkiläiseltä Auto-Koneistamo Oy:ltä. Mopedeiksi
rekisteröidyt ulkomaiset ajopelit alkoivat hiljalleen yleistyä
Suomessa 1950-luvulla, aluksi Ruotsista tuonnin ansiosta.
Ruotsalaisen Nymanbolagetin (nyk. tunnettu Cresent)
Autopedejä tuotiin 450 kpl, muita merkkejä yksittäisesti.
Kun viranomaiset myönsivät v. 1957 ensimmäiset mopedien
varsinaiset tuontilisenssit, kasvoi kiinnostus halpaa
motorisoitua kulkuvälinettä kohtaan nopeasti ja
viranomaiset pelkäsivät ”ajokortittomana 35 km/t
hurjastelevien” ajajien vaikutusta tieliikenteeseemme.
Ensimmäisiä tuontimerkkejä olivat myös Husqvarna, NSU
ja Victoria sekä mm. Jaguar, Jupiter, Mars, Mobylette,
Miele, Puch (huom. Tunturin moottorin valmistaja!), Rex ja
Stadion. Kotimaiset polkupyörätehtaat Kone ja Teräs Oy
Tampereella (Peto-mopedi), Helkama Oy Hangossa
( H e l k a m a - m a l l i t ) j a Tu n t u r i pyö r ä O y Tu r u s s a
suunnittelivat eturintamassa omia mopedimallejaan.
Turkulainen Rautateollisuus Oy Pyrkijäkin pyrki
esiintymään kotimaisen mopedin valmistajana tuomalla
maahan Itävallassa tehtyjä HMW-mopedeja Pykijän
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merkillä varustettuna ja sai tempustaan nuhteita niin
kaupan kuin teollisuudenkin edustajilta.
Tästä alkoi varsinainen mopedien kehittämisen kultakausi,
jota kesti 1980-luvun alkupuolelle saakka. Parhaimmillaan
vuoden 1970 lopulla Suomen maanteillä liikkui
vakuutettuina lähes 300 000 mopedia, näistä enin osa oli
Tuntureita. Tunturien myynti oli tuolloin huipussaan, 14
000 kpl vuodessa ja markkinaosuus 70 %. Jo v. 1967 ylittyi
100 000 valmistetun Tunturin rajapyykki. Viimeiset
perinteisten Pappa- ja Sport-Tunturien runkonumeroinnit
päättyivät lokakuussa 1987 lähes 415 000 kappaleeseen.
Seuraavassa muutamia kirjauksia Tunturipyörän alkuajoilta.
Turun Pyöräkellari Oy
Vuonna 1922 Aarne Holmberg (sittemmin Harke) perusti
Turkuun yrityksen, jonka päätuotteina olivat polkupyörien
korjaus ja potkukelkkojen valmistus. Sivutuotteena
korjailtiin moottoripyöriä ja kasattiin Englannista tuoduista
osista uusiakin polkupyöriä. Vuonna 1926 aloitettiin myös
omien polkupyörän osien kuten runkojen ja ohjaustankojen
valmistus korvaamaan englantilaisia High Land -merkkisiä
osia. High Landista (ylämaa) johdettiin myöhempi
Tunturi-tavaramerkki.

Kuva 1: Tunturin ensimmäisen mallin kokoamista tehtaalla v.
1957 (Kuva: Pertti Peltola, joka kuvassa etualalla).

Polkupyörien menekki oli hyvä. V. 1951 yhtiö jaettiin
kahtia, polkupyöriä valmistavaan Tunturipyörä Oy:öön ja
myyntitoiminnasta vastaavaan Pyöräkellari Oy:öön. Vuosi
1951 oli muutenkin kiinnostava. Tunturipyörän
polkupyörätehdas valmisti tuolloin 25 kpl koe-erän
Tu n t u r i - m o o t t o r i p y ö r i ä 2 0 0 c c : n V i l l i e r s
2-tahtimoottorilla. Kokeilu johti v. 1953 valmistettuun 140
kpl varsinaiseen tuotantoerään, joka jäi kuitenkin
viimeiseksi moottorien saantivaikeuksien takia. Näistä
pyöristä on vain yksi säilynyt nykypäivään Suomessa.
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Valitsemalla Villiersin Tunturipyörä osoitti tuntevansa
erinomaisesti mp-tekniikan parhaat osaajat.
Villiersistä ja sen vaikutuksesta moottoripyörien
moottoritekniikan kehitykseen on paikallaan puhua
muutama sana. Villiersin tehtaan perusti v. 1911
englantilainen Charles Marston, joka oli laadun suhteen
äärimmäisen pedantiksi tunnetun John Marstonin poika.
John Marston puolestaan omisti v. 1890 perustamansa
erinomaisia Sunbeam-moottoreita valmistavan tehtaan
Wolverhamptonissa. Ajatus legendaariseksi muodostuvasta
Villiersistä syntyi Charlesin USA:n matkan aikana. Vuoteen
1956 mennessä Villiers-moottoreita valmistettiin hulppeat
kaksi miljoonaa kappaletta! Seuraava merkittävä askel
mp-moottorien historiaa syntyi, kun menestyksekäs Villiers
fuusioitui maailman markkinoiden puristuksessa niin ikään
l e g e n d a a r i s t e n N o r t o n i n j a Tr i u m p h i n k a n s s a
NVT-yhtiöksi. Yksi mainitun jättiyrityksen erikoisimmista
menestystuotteista oli vuosina 1988-94 sarjavalmistuksessa
ollut 588 cc Vankel-moottorilla varustettu moottoripyörä
Norton Commander, poliisiversiona P52.
Tunturipyörä aloitti aluksi moottoripyöräksi tarkoitetun 50
cc pyör än suunnittelun v. 1953. Ensimmäinen
Tunturi-mopedi esiteltiin v. 1955. Vastaanotto oli
innostunut. Ensimmäiset sarjavalmisteiset 174 Tunturia

Kuva 2: Tunturi Sport 1963, kirjoittajan entisöimä museoajoneuvo. Sportit
olivat erityisesti nuorten ja metsurien suosiossa hyvien
maastoajo-ominaisuuksien sekä kolmen vaihteen tarjoamien välitysten ja
sitkeyden vuoksi. Ensimmäinen olennaisin osin tämän näköinen
levyrunkoinen Sport valmistui vuonna 1960. Vuodesta 1965 lähtien
Sporteissa oli osittainen putkirunko. Kuva kirjoittajan.

myytiin loppuun heti keväällä 1957. Nämä olivat
putkirunkoisia kovasti polkupyörää muistuttavia ajopelejä
mutta moottoripyöriksi luokiteltuja. Joulukuussa 1957 astui
voimaan uusi mopediasetus, jonka jälkeen mopedi oli oma
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ajoneuvoluokkansa ja sen kuljettamiseen ei enää tarvittu
ajokorttia.
Tu n t u r i v a l i t s i vo i m a l ä h t e e k s e e n i t ä v a l t a l a i s e n
Puch-moottorin, joka oli laajalti käytössä myös Puchin
omassa mopedituotannossa. Muina vaihtoehtoina olivat
vakavassa tarkastelussa myös saksalaiset moottorit Express,
I LO j a S ac h s .
Puch valittiin ilmeisesti sen
puhallinjäähdytyksen vuoksi, minkä ansiosta moottorin
kiinnileikkaant umisen vaar a mäkisil lä teil lä ja
kuormitettuna maastokäytössä oli ajoviimajäähdytteisiä
pienempi. Koetuin tekniikka olisi varmaankin ollut
Expessillä, joka sittemmin fuusioitui myöskin erinomaisiksi
koettujen moottorivalmistajien Victoria ja DKW kanssa
yhtiöksi Zweirad Union GMBH. Kilpailu oli jo tuolloin
kovaa mopedimarkkinoillakin, mieli selviytyä, piti toteuttaa
fuusioita.
Tunturin puhallinmoottori ja sen eri versiot pitivät pintansa
hamaan viimeiseen Tunturien tuotantopäivään lokakuussa
1987. Rinnalle tuli toki vuodesta 1970 alkaen Sportien
ajoviimajäähdytteiset Puch-kovakromimoottorit ja niiden
jälkeen Supersportien teräksiset ajoviimajäähdytteiset
Puch-sylinterit. Tunturi kokeili City-mallissaan myös
italialaista Franco Morinin konetta huonolla menestyksellä.
Entisöijien mielestä vain Puch-moottorinen on kiinnostava.

Kuva 3: Pappa-Tunturi 1962, kirjoittajan entisöimä museoajoneuvo.
Vuosien 1961 ja 1962 Papat olivat ns. sakkomalleja, jotka liian nopeutensa
vuoksi aiheuttivat tehtaalle sakotuksen ja uuden tyyppikatsastuksen,
jossa kaasuttaja vaihdettiin pienemmäksi. Tällaiset ”peltipapat” vm. 1958
-1964 ovat haasteellisimmat entistää sillä kaikki mopon osat ovat
metallia. Ensimmäiset nailon-ultramidiksi kutsutut muoviosat olivat v.
1965 mallin etulokasuoja ja ketjusuoja. Kuva kirjoitajan.

Julkisuuteen ilmoitettu syy Pappa-Tunturien valmistuksen
lopettamiseen oli puhallinmoottoreiden valmistuksen
loppuminen Itävallassa. Todellinen syy taisi kuitenkin olla
kysynnän rankka hiipuminen autojen yleistyessä.
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Omistuksessani on ollut Tunturi Classic, joka lähti tehtaalta
16.10.1987 mutta myytiin piirimyyjältä käyttäjälle vasta
kaksi vuotta myöhemmin.
Mopedien kehityskaari on ollut erityisen mielenkiintoinen
ja monipolvinen, eikä vähiten Tunturin. Jos olet
kiinnostunut paneutumaan perusteellisemmin mopedeihin,
suosittelen aloittamaan lukemisen seuraavista lähteistä:
Olli j. Ojanen & Jussi Muotiala 2011; Veteraanimopedit. Mopojen
kulta-aika 1950-1970 –luvuilla. A lfame r S114. ISBN
978-952-472-157-8 (V. 2001 kirjoitetun teoksen täydennetty ja
uudelleen kuvitettu erinomainen uusi painos)
Olli J. Ojanen 1996: Mopedit 50-, 60- ja 70-luvuilla Suomessa.
Alfamerin 10-osainen kirjasarja, jossa osa 8 käsittelee Tunturia. (Ei
enää kaupan mutta löytyy hyvin varustelluista kirjastoista)
Risto Pennanen 1998-1999: Tunturi-mopedin tarina, osat 1-6.
Julkaistu Retro Auto Moto –lehden niteissä 3, 4 ja 5/1998 ja 1,2 ja
3/1999. (Irtonumeroita saattaa olla saatavissa edelleen julkaistavan
lehden toimituksesta)

Lisää porinaa pappamopoista saattaapi olla seuraavissakin
Wheelersin numeroissa?

Tunturi sivulaukuilla varustettuna, Classic Motorshow 2012 Lahti.
Kyseessä on Tunturi Lähetti – tavaramopedi, ilmeisesti vuodelta
1981. Lähettejä valmistettiin vv. 1963-1984 pieniä määriä, v. 1970
alkaen automaattimoottorilla. Mm. Suomen Posti teetti
posteljooniensa käyttöön huomattavia sarjoja keltaisia Lähettejä,
jotka ovat nyt haluttuja keräilyharvinaisuuksia. Kuva Mikko
Karppanen
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Moottoripyöräharrastus yhdistää Jouni Koski
Moottoripyöräkerho yhdistää ja on tuonut uusia ystäviä,
joilta on oppinut paljon uutta moottoripyöristä ja koko
harrastuksesta. Moottoripyöräharrastus yhdistää myös
perhettä. Aluksi pojat suhtautuivat hieman varauksellisesti
harrastukseen ja liikenneturvallisuuden varmistaminen
herätti useita kysymyksiä, joihin hankittiin vastauksia.
Uudelle harrastajalle sopivaa moottoripyörää mietittiin tovi
ja toinenkin. Kun moottoripyörä oli hankittu, halusivat
molemmat pojat päästä vuorotellen kyytiin pienille
ajoreissuille. Matkalle lähteminen oli aina jännittävää,
vaikka reissu oli
lyhyempikin.
Kun esikoinen tuli 16
vuoden ikään,
hankittiin hänelle
(Nico)
kevytmoottoripyörä,
To m m y Ko s k i t a u o l l a , m a t k a l l a
Ähtärin eläinpuistosta Keur uulle jolloin perheen kaikilla
(tie 6215)
miehillä oli
mahdollisuus lähteä
yhdessä ajelulle. Kuten niin usein kevarin kohdalla käy, on
se ollut myös arjessa erittäin tarpeellinen. Nico on tehnyt

sillä koulumatkat toukokuusta lokakuuhun. Kahteen kesään
on mahtunut myös monia yhteisiä ajoretkiä.
Kun kaksi kesää sitten
hankittiin perheeseen
kypäräpuhelimet, ovat
ne tehneet yhdessä
matkaamisesta
entistäkin
mukavampaa, mutta Kaksi tyyliltään erilaista Yamahaa
( Y Z F - R j a Vi r a g o ) e l i t o i n e n
myös turvallisempaa. nuoremman ja toinen vanhemman
Liikenteessä jokainen miehen makuun. Järjestys lienee
tekee havaintoja omin selvääkin selvempi.
silmin ja toisinaan
toinen huomaa tapahtumia, joita toinen ei heti huomaa
esim. eri sijainnistaan johtuen. Näitä havaintoja on mukava
matkalla jakaa, vaikka toki syvällisemmät ”miesten
keskustelut” käydään sitten tauoilla. Matkan tekeminen
yhdessä on aina mukavaa!
Jouni Koski
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Jauhosäkki Jukka – Mikko Karjalainen
Joskus mies kyyditsee. Ehkä hän tekee sen vähän kuin
velvollisuudentunnosta. Tai ehkä hän heikkona hetkenä on
tullut luvanneeksi jotain sentapaista, että onhan siellä
takapenkillä tilaa . . . Joskus mies taas kyytii ihan mielellään,
melkein kuin omasta aloitteestaan. Joku saattaa siis sinne
taakse tarjoutua. Mutta minkä mies taakseen mieluiten
ottaa? Jauhosäkin. Miksi?
Mies kuulee kyytitoiveen. Ristiriitaiset tunteet alkavat
hätistellä hänen sydänalaansa. Mies kapuaa pyöränsä
satulaan ja hämmentyneenä miettii: Miksi tuonne taakse
pitäisi ottaa joku? Helpompaahan tämä yksin on. Ei turhia
tehohäviöitä. Kevyemmin kulkee, kun yksin ajelee, ja
vähemmällä vaivalla. Takamunkki kuluu yksin ajellessa
vähemmän. Mitä jos sitä siellä takana pelottaa? Mitä jos se
heiluu sinne tänne levottomasti? Ajonautinto siitä kärsii.
Mitä jos se alkaa kallistella omia aikojaan ja menetän pyörän
hallinnan kireässä kurvissa? Tulee skraiduja katteisiin.
Pahimmillaan vakuutusyhtiö lunastaa pieniksi päreiksi
silpoutuneen muoviluodin. Syntyy vielä luuvauriotakin
r uumiiseen. Poliisi ja ambulanssi kiitävät
onnettomuusapaikalle pillejään ulistaen. Mitä jos se siellä
takana nukahtaa ja kellahtaa tienposkeen? Viranomaisiin
siitäkin joutuu. Tämän kaiken päälle häpeä: en hallinnut
hommaa.
Entä jos se ehdottelee matkakulujen jakamista tai muita
tulkinnanvaraisia asioita? Niin, silloin saattaa miehen mieli

kääntyä. Voisihan siitä saada matkaseuraa, hän laskeskelee.
Jospa se tulisi ehtoommalla tuopin ääreen muiden
moottoripyöräilyyn viehtyneiden seurassa. Jospa siitä tulisi
lisäkumppani viinikarahville ja pihville jonkun kelpo
pöperöitä tarjoilevan ravintolan tai majapaikan
illallispöydän vastapuolelle. Niitä ja näitä motoristimies
miettii. Monenmoista yliluonnollista pitää maailmassa
kuitenkin tapahtua ennen kuin koittaa jauhosäkin vuoro.
Moottoripyörän suunnittelee nerokas insinööri steriilissä
toimistossaan. Melko usein tuo tekniikan ihmemies on
Japanin kansalainen. Japanilaisesta huolellisuudesta ovat
eurooppalaiset moottoripyöräilijät saaneet nauttia jo viisi
vuosikymmentä, sillä suurin piirtein puoli vuosisataa on
kulunut siitä, kun insinööri jossakin Fuji-vuoren juurella
suunnitteli konepyörään moottorin, jonka alle ei
parkkipaikalla jää öljyläikkää. Engelsmannit ja amerikaanot
eivät siihen kyenneet. Italiaanoille taas riitti, että pyörään
siveltiin säästelemättä kirkkaanpunaista maalia. Japanilaiset
t unte vat muitakin väre jä. Mutta ehkäpä ansio
vuotamattomasta koneesta kuuluu niille tuhansille
japanilaisille työläisille, jotka osaavat lumpsauttaa stefat ja
muut tiivisteet koloihinsa vähintään yhtä puhtain sormin
kuin kirurgi kaikki kapineensa potilaan mahaonteloon.
Sitten asentajat säntillisesti kiristelevät pultit, ruuvit ja
mutterit insinöörin laskemiin momentteihin. Lopulta juuri
näppäräsorminen asentaja kokoaa tuhansista eri muotoisista
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Tässäkin joukossa voi olla jauhosäkki.

palikoista moottoripyörän. Pari sataa kiloa siihen kertyy
terästä, alumiinia, muovia, kumia, lasikuitua, punaista,
keltaista, vihreää, sinistä ja mustaa maalia, lasia ja kromia. Ja
kyllä nykyään osaavat ehjän kirjoissa pysyviä motukoita
pullauttaa maailmaan jo muutkin kuin japanilaiset.
Miten kaunis olento tehtaan asennuslinjaston päästä
putkahtaakaan! Sen kun näkee, ymmärtää oitis, ettei näky
ole ainoastaan logaritmitaulukoitaan tutkineen insinöörin ja
sormiaan vaseliinissa uittaneen mekaanikon yhdyselämästä
siinnyt. Kyllä tuotantotiimiin kamarissa on häärinyt myös
kolmas pyörä. Jos nimittäin halutaan synnyttää kulkupeli,
jossa silmä huilaa, tarvitaan muotoilija. Teollinen muotoilija
sulkee silmänsä haaveilevasti ja näkee kuvan. Kuvan hän

inpiroituneesti ja taiteellisesti luonnostelee ja maalailee
moottoripyörätehtaan tuotekehittelyosastolla insinöörien
arvosteltavaksi. Hän ei kuitenkaan loihdi kuviaan aivan
Schjerfbeckin tai Halosen tapaan. Muutenhan
moottoripyörä muistuttaisi kuumetaudista toipuvaa tyttöstä
tai viikatettaan heinäpellolla liippaavaa niittomiestä.
Motoilijan motiivi on hiukkasen dynaamisempaa sorttia.
Hänen pitää tutkiskella muun muassa sitä, miten tuuli
moottoripyörän ympärillä viuhuu, kun prätkä kiitää
Autobahnilla 80 metriä sekunnissa. Ja semmoiseen tapaan
se silloin viuhuu, että suurin osa moottorin tuottamasta
voimasta kuluu näkymättömän ja niinkin höttöisen aineen
kuin ilman antaman vastuksen voittamiseen
Muotoilija viettänee viikkomitoin aikaa tehtaan
tuulitunnelissa insinööri seuraanaan. Insinööri ehdottelee
muotoilijalle kaikenlaista, kuten että tuosta pitäisi katetta
kaventaa ja pleksiä madaltaa, jos haluamme tämän meidän
nuolemme kiitävän kilpailijaansa, sen toisen mopomerkin
nuolta nopeammin. Niinpä teollisuustaiteilija raapustaa
entistä virtaviivaisemman katteen. Se pannaan uudestaan
tuulitunneliin. Noista insinöörin ja taiteilijan hempeistä
hetkistä vasta syntyy senlaatuinen maanteiden kaunistus,
joka paarman tapaan vinkaisten vaivatta pinkaisee
juhannuksenviettoon ruuhkaisena matelevan autojonon ohi.
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Sarjatuotantopyöräksi ei tosiaan synnytä yhdessä yössä eikä
päivässä. Kyllä se paljon kauemmin kestää. Sen vuoksi ei
lopputulemakaan ole niin yllätyksellinen ja vaikeahoitoinen
kuin mitä esimerkiksi huolellisen ja pitkäkestoisen
perhesuunnittelun perästä maailmaan syntyy. Liukuhihnan
päästä markkinoille lähtee kaunis kone, joka myös
käyttäytyy nätisti. Se ei jätä tielle. Tehdas tuuppaa ulos
laitteen, johon voi luottaa kuin ystävään ja joka vain pari
kertaa vuodessa on vietävä päiväksi huoltomiesten
lamppujen hohteeseen määräaikasta hoitoa saamaan.

kurvailee yksin. Takapenkki on tyhjä. Takapenkin paikalla
saattaa olla kummallinen takaskuuppi, muovipallukka, joka
kuulemma ohjaa ilmapyörteitä niin, että huippunopeus
kasvaa. Takajalkatapitkin pyörään on kyllä asennettu,
muttei niitä testiajossa kertaakaan ole käännetty alas
käyttöasentoon. Ei ole tankkilaukkua, ei sivu- eikä
perälaukkuja. Ei istu kyydissä kukaan. Ei siihen menoon
varmaan juuri kukaan tervejärkinen suostuisikaan. Mutta
miksi testipyörässä kumminkin on takapenkki? Miksi siinä
on takajalkatapit? Siinäpä arvoitus.

Moottoripyörästä rakennetaan ensin prototyyppi. Sen
jälkeen tehdään kymmeniä koekappaleita. Niitä koeajaja
tyypittelee testiratojen kiharoissa polvet pikipintaa viistäen.
Vuoroin asfalttia raapii hänen pinkokireän nahkapukunsa
oikean ja vuoroin vasemman lahkeen titaanikapula. Väliin
koeajaja palailee varikolle. Siellä mekaanikko säätelee
suuttimia, rengaspaineita, jäykistää jousitusta ja
paluuvaimennusta. Nykyään hän tökkää vielä tietokoneen
piuhat johonkin pyörän uumeniin piilotettuun pistorasiaan
tutkiakseen antureiden välittämää tietoa. Otsanahka
kurtussa hän tutkii informatiivisia lukuarvoja läppärin
ruudulta. Sillä välin koeajaja kulauttaa huikan voimamehua
lähteäkseen pian jälleen rataa veivaamaan.

Koeajaja kiertelee koetuotantopyörällä koeajorataa.
Pikkuhiljaa saadaan moottoripyörän säädöt ja ergonomia
niihin asentoihin ja lukuarvoihin, joiden uskotaan
kelpaavan uudesta ajokista haaveileville miehille ja naisille.
Moottoripyörätehtaan markkinointiosasto pyytää
mainosmiehiä jallittamaan kuitenkin enimmäkseen miehiä,
ja myös niitä miehiä, jotka joskus ottavat pyöränsä
takapenkille jotakin. Niinpä mainoskuvissa takapenkin
usein täyttää joku, jonka pitkät hiukset hulmuavat kypärän
alta. Aurinko paistaa, tie on kuiva ja leppeä suvituuli leyhyy.

Koeajaja päästää pyörän tehot koeradalla valloilleen ja
hillitsee vauhtiaan mutkia ja kaarteita lähestyessään. Hän

Moottoripyörän takapenkin arvoitus ratkeaa vasta sitten,
kun mies on noutanut prätkänsä jostakin moottoripyöriä
myyvästä liikeyrityksestä. Pyörä on ostajalleen ties kuinka
mones ja se voi olla käytettykin. On sillä kiva ajella yksin, ja
semmoiseen ajoon sen insinööri alun perin suunnitteli,
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jos sitä pelottaa, kun kaarteessa kantataan? Mitä jos se
haluaa kovasti mukaan romppeita, virsuja, kolttuja ja
puseroita? Mitä jos se ei jaksa yhden tankillisen matkaa
pysäyttämättä? Mitä jos huoltoasemia pitää kovin usein
kunnioittaa wc-käynnein?
Jauhosäkki tarjoutuu kyytiin. Mies ottaa, sillä jauhosäkki ei
heilu. Sen kypärä ei kolise kuskin takaraivoon. Jauhosäkki
pysyy paikallaan kuin syysmetsän rauhaa huokuva tatti. Se ei
käyttäydy sopimattomasti. Se ei harvoilla tauoilla kotkota
katkerasti eikä muistele kärsimäänsä pahaa. Kaarteeseen se
tulee niin kuin kuski ja pyöräkin; yhtenä pakettina. Ja kun
mies moottoritien liittymästä kiihdyttää näyttävästi
baanalle, hän on kuulevinaan jauhosäkin kypärän sisältä
kirkaisun: Ihanaa!
MP-messuilla harjoitellaan jauhosäkkinä olemista.

Jukka-Mikko Karjalainen

asentaja kokosi ja koeajaja testasi. Kaikki moottorin
voimareservit ovat ihan omassa yksityiskäytössä, kuten
rekisteriotteeseenkin on präntätty. Ja vaikkei mies kaikkia
kaakkeja koskaan takapyörään asti koneesta
komentaisikaan, tietoisuus niiden olemassaolosta rauhoittaa
häntä. Jonain päivänä mies kuulee kyytikysymyksen. Hän
huomaa, että takajalkatapeille olisi käyttöä. Takapenkin
turhalla elämällä näyttää olevan sittenkin jokin tarkoitus.
Mies miettii taas erinäisiä ongelmia. Osaakohan se olla
siellä? Mitä jos se heiluu siellä kovasti puolelta toiselle? Mitä
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Miksi Jänis Jänö ajaa ”kevarilla"?

Mikko Karppanen

MC UAS Ry suunnitteli 2012 hyväntekeväisyystapahtumaa
lasten liikennekasvatuksen hyväksi. Jouni Koski ja minä
teimme suunnitelman. Tarkoitus oli jakaa kalentereita
tapahtumassa, jossa olisi samalla mainostettu MC UAS
Ry:n toimintaa. Sponsoreitten hankinta alkoi reippaasti,
mutta taloustilanne muuttui nopeasti huonompaan
suuntaan ja se aiheutti sen ettei tavoite täyttynyt. Kalenteri
olisi voitu painattaa, mutta jaettavaa rahaa ei olisi jäänyt
liikenneturvallisuustyöhön. Totesimme yhdessä, ettei ole
mieltä jatkaa kalenteriprojektia taloustilanteen vuoksi.
Tarkoitus on palata asiaan myöhemmin parempina aikoina.
Olin vastuussa kalenterin suunnittelusta ja kuvien
toteuttamisesta ja kalenteriin tulevat piirrokset olivat lähes
valmiit. Ajatus oli että lapsenomaisilla kuvilla kuvitettu
kalenteri sopisi kohderyhmälle. Oli suuri pettymys kun
jouduimme keskeyttämään projektin. Tässä vaiheessa Jouni
Koski ehdotti, että ” tee lastenkirja noista kuvista ”. Jäin
pohtimaan asiaa ja muutaman viikon pohdittuani ajattelin,
että kyllä niistä saisi kirjan pienellä lisätyöllä ja lisäämällä
hieman tarinaa kuviin.

Jänö on ajelulla ja näkee vanhan kaverinsa Reiska Rotan, kuva
kirjasta Herra Hiirulaisen ystävät. Kaarlo Karhunen näkee jotain
uskomatonta joka ei voi olla totta!

Lisätyö oli hieman enemmän kuin vähän, mutta se on
toinen tarina. Päätin, että toteutan kirjan Applen iBooks
kirjana ja hankin maksullisten kirjojen tilin Applelta. Näin
sitten teinkin ja kesällä 2013, jolloin kirja oli lopulta valmis
kaikkine lisukkeineen (interaktiivisuus ja audio).
Liittyminen maksullisten kirjojen tuottajaksi (iBooks

MC UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES FINLAND RY:n kerholehti Wheelers. Numero 4. Helmikuu 2014. www.mcuas.fi

14

producer) oli hyvin mielenkiintoinen prosessi , jota voisi
verrata säätilaltaan vaihtelevaan moottoripyöräretkeen.

Kirja julkaistiin elokuussa 2013 nimellä Herra Hiirulaisen
ystävät. Otsikon kysymys oli miksi Jänis Jänö ajaa ”kevarilla”
ja se tuntui sopivalta ratkaisulta, koska halusin kuvaan
”kevarin” sekä siihen sopivan eläinhahmon. Jäniksillä on
aina kiire johonkin vaikka ei olisi niin tarvetta, katseltuani
lähipuistossa vipeltäviä jäniksiä tulin siihen tulokseen, että
niillä on aina kiire ja jos ne ajaisivat moottoripyörällä, niin
ajaisivat ”kevarilla”. Kirjassa on muutama tarina, joissa on
kaksipyöräisissä ajoneuvoja. Alun perin kalenteriin tulevalta
kuvitukselta odotettiin liikennekasvatuksellista näkemystä,
joka muuttui kirjan lopullisessa muodossa enemmän
tarinoiden ja tekstin vaatimusten mukaiseksi, tarinoissa on
hassuja tapahtumia ja fantasiaa.
Moottoripyörien ja skootterien osalta pyrin realistiseen
kuvaukseen, niin että ne ovat tunnistettavia.

Sulo Supikoira ajaa vanhalla Vespalla , pöllöt ovat huolestuneita
liikenneturvallisuudesta. Kuvitusta kirjasta Herra Hiirulaisen ystävät.

Kirja löytyy suomenkielisenä ja englanninkielisenä iTunes tai
iBooks kaupasta ja on ladattavissa kaikille mac tietokoneille
sekä iPad laitteille.
Herra Hiirulaisen ystävät:
https://itunes.apple.com/fi/book/herra-hiirulaisen-ystavat/id682417907?l=fi
&mt=11
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Kalevi Kettunen ajaa numerolla 3,
Mauritz Kettunen aja numerolla 51,
kuvitusta kirjasta Herra Hiirulaisen
ystävät.

Martin Mouse and His Friends
https://itunes.apple.com/fi/book/martin-mouse-and-his-friends/id7628622
19?l=fi&mt=11&ls=1

Mikko Karppanen
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Tapahtumakalenteri
MC UAS Vuosiseminaari 2014 Vaasassa
15.-17.6.2014

Poimintoja tapahtumista 2014
Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä

17.5.2014

Kouvola

Akkaralli

6.-8.6.2014

Pori.

Seminaari järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulussa teemalla

Kontioralli

4.-6.7.2014

Inari

Yhteistyö ammatillisessa korkeakoulutuksessa

Classic Motorshow

3.–4.5.

Lahti

Johdantopuheenvuoron pitää VAMK:n rehtori Tauno Kekäle.
Matkaan lähdetään Vantaalta sunnuntaina 15.6.2014
aamupäivällä. Vaasaan saavumme klo 18.30 tienoilla. Saunan ja
yhteisen illallisen jälkeen yövymme hotellissa. Seminaari alkaa
maanantaina klo 9.00 Vaasan ammattikorkeakoulun tiloissa
(http://www.puv.fi/fi). Lounaan jälkeen klo 13 suuntaamme
pyörät kohti Sastamalaa. Vammalan Tyrväänkylässä Rudolfin
Keitaalla (http://www.rudolfinkeidas.fi) syömme kotatulilla
herkullisen illallisen, nautimme savusaunan muhevista löylyistä
pitkän kaavan mukaan ja yövymme.

tietoiskuja
AMK -päivät Lahdessa Sibeliustalossa MC UAS
13.-14.5.2014 moottoripyöräilyst
Ry esittäytyy
ä ja yhdistyksestä
MC UAS yhdistyksen 4. vuosiseminaarin

15.-17.6.2013 Vaasassa

Kansainvälinen matkamotoristien 28.6.–
kokoontumisajo – 69. FIM Rally
4.7.2014

Tampere

Muistojen Imatranajot

Imatra

2.-3.8.2014

Tiistaina tutustumme Pyhän Olavin kirkkoon
(htt p://www.pyhaolavi.fi/inde x.shtml) ja palaamme
kotikonnuille maisemateitä pitkin.

Kiinnostuitko yhdistyksen toiminnasta? Näin
voit liittyä jäseneksi MC UAS FINLAND Ry:n

Katso lisätietoja seminaarista MC UAS:n nettisivuilta
myöhemmin keväällä. Tuolloin näet yksityiskohtaiset ajoreitit,
matkan kustannukset ja lopullisen aikataulun. Ajomatkaa koko
reissulle kertyy sopivat 1 000 km.

Voit liittyä jäseneksi, jos työskentelet suomalaisessa
ammattikorkeakoulussa.
Täytä lomake osoitteessa www.mcuas.fi
Saat tiedon hyväksymisestä jäseneksi sähköpostiisi.
Jäsenmaksu on 30 € vuodessa

Tulkaa kaikki jäsenet joukol la mukaan yhteiseen
tapahtumaamme ja mukavalle ajoretkelle!
MC UAS:n hallitus
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Moottoripyöräily kiinalaisen lääketieteen silmin Vera Mäkelä
Kiinalaisen lääketieteen akupunktuuriko tarkastelee
ihmiskehoa kuin mekaanikko moottoripyörää. Jokaisen
moottoripyörän osan tulee olla kunnossa ja toimia
saumattomasti yhteen, jotta moottoripyörä olisi
ajokykyinen kokonaisuus, ja ajaminen olisi sujuvaa sekä
turvallista. Samalla tavoin jokaisen ihmiselimen ja osan
tulisi olla kunnossa ja niiden yhteistoiminnan olla
saumatonta, jotta ihmisinä olisimme täydellisenä toimiva
kokonaisuus.
Moottori tarvitsee laadukasta öljyä ja sopivaa rasitetta
pysyäkseen kunnossa. Liian vähällä öljyllä ja liian kovalla
rasituksella kone usein hirttää kiinni. Kiinalainen lääketiede
näkee ihmiskehon toiminnan hyvin samanlaisena. Kaikki,
mitä suuhun laitamme, on meille öljyä – ravintoa. Siksi
ravinnon, jota syömme, tulisi olla laadukasta ja myös omalle
kehotyypillemme sopivaa, eli yksilöllistä. Vääränlainen
ravinto ja nykypäivälle tyypillinen liiallinen kehon
kuormitus helposti aiheuttavat sen, että meillä ihmisillä
jokin elin, jos nyt ei aivan leikkaa kiinni, niin ainakin sen
toiminta heikkenee. Tämän seurauksena ilmenee erilaisia
vaivoja, ihmisestä riippuen.
Suurin ero moottoripyörän ja ihmisen välillä on, ettei
moottoripyörä kykene ajattelemaan. Länsimainen
lääketiedekin näkee ihmisen psyykkisfyysisenä
kokonaisuutena, mutta kiinalainen lääketiede näkee
ihmisen psyykkisen ja fyysisen toiminnan välillä vielä

suuremman yhteistyön. Ajatellaan esimerkiksi tilannetta,
jossa istut onnellisena kotisohvalla. Päiväsi on ollut
täydellinen ja sinulla on hyvä ja rentoutunut olo. Saat
puhelun, joka ärsyttää mieltäsi. Tämä yksi puhelu saa
aikaiseksi valtavan tapahtumien sarjan fyysisiä muutoksia
kehossasi: sydämen lyöntitiheys kasvaa, verenpaine kohoaa,
kehon lämpötila nousee jne. Ja eri ihmisillä tapahtuu lisäksi
mahdollisesti erilaisia muita muutoksia. Kiinalainen
lääketiede siis tarkastelee ja hoitaa ihmistä kokonaisuutena,
johon vaikuttavat niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät.
Ihmiskehoon pätee näin ollen lähes aina syyn ja seurauksen
laki. Jos olet kylmässä, saatat vilustua. Jos valvot liikaa, olet
väsynyt ja ehkä
kiukkuinen. Jos syöt
huonosti, sairastut ja olet
ehkä kiukkuinen. Jos koet
stressiä, olet ehkä
ärsyyntynyt ja saatat
kärsiä uni- ja
vatsavaivoista. Kukin
reagoi yksilöllisesti.
Jotta ajaminen olisi
mukavaa ja turvallista, tulisi kehon voida hyvin ja olla
tasapainossa. Hyvin voiva keho kestää uskomattoman
määrän kovaakin rasitusta ja kykenee reagoimaan
muuttuviin olosuhteisiin lyhyellä reaktioajalla. Monet
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onnettomuudet moottoripyöräilyssä johtuvat useimmiten
ulkoisista asioista ja niihin harvoin voi itse vaikuttaa.

Kuitenkin kaikki voivat myöntää, että hyvin levännyt ja
ravittu keho py st yy toimimaan vaaratilanteissa
huomattavasti nopeammin kuin uupunut. Joskus pienikin
astetta suurempi terävyys kehon reaktiokyvyssä voi pelastaa
hengen.

Moottoripyöräilijä altistuu ajaessa useille kehoa koetteleville
ilmastollisille ääriolosuhteille, ulkopuolisille tekijöille.
Lähes aina ajaessa kohdataan voimakas tuuli (viima). Moni
tietää, että kylmässä helposti vilustuu ja kuumassa voi saada
lämpöhalvauksen. Sen sijaan harva tietää, mitä oireiluja
tuulelle altistuminen voi saada aikaan kehossa. Kiinalaisessa
lääketieteessä kaikki tuulen aiheuttamat oireet ovat yleensä
akuutteja, suhteellisen voimakkaita ja voivat myös jäädä
kehoon ns. liikkuviksi kivuiksi. Kaikista herkimmät kohdat
kehossa tuulen vaikutuksille ovat niska, alaselkä, nilkat ja
ranteet. Myös polvet altistuvat moottoripyöräilleessä
herkästi. Eräs tyypillisin esimerkki tuulen vaikutuksista on
ajamisen jälkeinen niskajäykkyys, jolloin pään kääntäminen
tekee kipeää. Myös alaselkään saatu veto aiheuttaa helposti
akuutin noidannuolen. Reumatyyppinen vaihteleva kipu
nivelissä voi joskus olla tuulen aiheuttama liikkuva kipu,
usein sormissa ja pienissä nivelissä. Usein erilaiset oireilut
ovat tietenkin monen asian summa. Niskahartian
jäykistymiseen voivat vaikuttaa hartioiden staattinen
jännittäminen ajaessa, stressaantunut mieli, liian vähäinen
veden juominen jne. Aina ei tarvita edes tuulta lisäksi.
Esimerkiksi 10 kaverusta, jotka ajavat halki Euroopan ja
jokainen kokee ajamisen ja reissaamisen rasitukset eri
kohdissa kehoaan. Voipa olla mukana muutamia, jotka eivät
tunne mitään erityistä kehossaan ja rasituksesta ei ole
tietoakaan. Silloin kehossa usein vallitsee hyvä tasapaino
kaiken levon, tekemisen, ravinnon ja mielen välillä.

MC UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES FINLAND RY:n kerholehti Wheelers. Numero 4. Joulukuu 2013. www.mcuas.fi

19

Kaiken kaikkiaan moottoripyöräilleessä on hyvin tärkeä
pitää huoli yleisesti koko psyykkisfyysisen kehon
hyvinvoinnista, sekä suojata keho viimalta ja muilta
provosoivilta olosuhteilta. Näin ajamisesta on helpompi
nauttia ja se on myös turvallisempaa.
Ja jos tuuli pääsee yllättämään, ilmaantuneen vaivan pystyy
nopeasti taltuttamaan hoidolla. Mitä nopeammin vaivan
ilmaannuttua, sitä helpommin.

Vera Mäkelä
Kiinalaisen Lääketieteen akupunktiohoitaja
044 3412769
Akupunktio Mäkelä
Puusepänkatu 5
00880 Helsinki
www.akupunktiomakela.fi

TERVETULOA HOITOON!
Tutustumiskäynti 40 Eur (Norm. 60 Eur)
Motoristi alennus -5 Eur
Voimassa vuoden 2014

Vera Mäkelä 044 3412769
vera@akupunktiomakela.fi Puusepänkatu 5, 00880 Helsinki
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Yhdistyksen jäsen esittäytyy
Olen Seppo Harmaala ja toimin Kymenlaakson
ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä pelialanhankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää uusiin
teknologisiin innovaatioihin perustuvia turvallisuus- ja
hyvinvointialan liiketoimintamahdollisuuksia.
Moottoripyöräharrastus minulla on ollut ihan nuoresta
lähtien. Taisin olla 20-vuotias kun ostin ensimmäisen
pyöräni, se oli kaksitahtinen 250cc Yamaha. Ennen sitä olin
vähän päässyt kokeilemaan isoveljen ja kavereiden mopoja,
mutta tämä oli ensimmäinen kokemus oikeasta
moottoripyörästä. Mopohan meiltä kotoa myytiinkin pois,
ennen kuin olisin saanut sitä ajaa ihan laillisesti.
Vanhempieni mukaan olisin vaan tappanut sillä itseni.
No hengissä toistaiseksi ollaan ja tätä nykyä pyöränä on – 98
mallinen Honda 1100xx Superblackbird. Se on Bläkkärin
viimeinen kaasutinmalli, seuraavissa vuosimalleissa olikin jo
ruiskut ja katalysaattorit – ja vähemmän tehoa. Tässä on 119
kw /164 hp ja vääntöä 124 Nm, niillä on pärjätty, mutta
lisäkään ei haittaisi. Blackbirdin ”ongelmahan” on
pienemmillä kierroksilla oleva tehokuoppa, jonka saa kyllä
helposti korjattuakin.
MC UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES FINLAND RY:n kerholehti Wheelers. Numero 4. Helmikuu 2014. www.mcuas.fi

21

Viime kesänä vähän kolhin pyörän katteita kaatamalla sen
paikallaan ja nyt talven projektina on paklata, hioa ja
maalata katteet uudelleen, niin saan entisen omistajan
jättämät jäljetkin piiloon. Samalla vaihdan siihen
tehoputket, avarammat suuttimet, paremmin virtaavan
ilmansuodattimen ja käytän pyörän penkitettävänä, niin saa
tuota tehopuolta taas vähän päivitettyä.
Tämä on nyt järjestyksessä seitsemäs omistuksessani oleva
pyörä ja kolmas Honda –merkkinen. Voin siis kehua olevani
jonkinmoinen Honda-mies . Tämä pyörä on ollut minulla
nyt 3 vuotta, jona aikana kilometrejä on kertynyt reilu 35
tuhatta kilometriä. Pyörä on tuotu Englannista, josta
muistutuksena mailimittari. Muuten se on täysin vastaava
kuin Suomeen tuodut pyörätkin. Tai teinhän minä siihen
par i vuotta sitten geelipenkin kansalaisopiston
harrastuspajassa,
puudutusta ehkäisemään pitemmillä
matkoilla.
Joka kesä olen tehnyt yhden pidemmän kesälomareissun
pyörällä. Ainakin 10 vuotta oli suuntakin aina sama pohjoinen. Lapinhulluus kun iski, aina piti päästä

Pohjois-Suomen, Ruotsin ja Norjan lappia kiertämään.
Kerran yritin Lofooteillekin, mutta säätilan vaihtuminen sai
ajatukset ja suunnan vaihtumaan niin, että lopulta tulin
Suomen länsirannikkoa pitkin Etelä-Suomeen. Tulipahan
sillä reissulla sitten poikettua paikoissa, joissa harvemmin
tulee käytyä –
esim. Pietarsaari, Kristiinankaupunki,
Kaskinen. Parina viimeisenä kesänä on suuntakin ollut
sitten etelä. Naantalin kautta Kapellskäriin, siitä Ruotsin ja
Tanska siltojen kautta Saksan autobahnoille – ja samaa
reittiä takaisin, kun Saksa on kierretty. Nyt tuntuu, että
seuraavan kesän suunta on taas etelä, mutta tällä kertaa
Viron, Latvian ja Puolan kautta – ehkä alpeille ? Pari
viikkoa yksin pyörällä, ilman tarkkaa määränpäätä,
aikataulua tai muutakaan suunnitelmaa sopii minulle, kun
olen aina ollut ns. lonelyrider.
…että tämmöistä pyöräharrastusta minulla !

Terveisin
Seppo Harmaala
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Kuvia MP messuilta 2014

Kuvat: Mikko Karppanen 2014. Tekstit kirjoittajien, Wheelers lehden taitto Mikko Karppanen.
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