KIRJOITTAJAN AJATELMIA !
Voisi kaiketi sanoa että tässä on se kaiken pahan alulle laittaja, kun vuonna -05, Äidin EP-kirjoitukseni alkaessa kävi niin että motocrossista oli kirjoitus RS:n vuosikirjassa, eli tulokset. Aistini havaitsi tuttuja nimiä
listassa, kun alkujaan hain lehtiuutista vanhoilla ajoilla tapahtuneesta pyörävarkaudesta, joka koski sukulaiseni pyörää, päädyin ajatuksissani siihen että varkaus olisi tapahtunut joskus 50-luvulla.??
Äidin papereista löytyi iänikuinen pieni lehtileike. Se oli lehden kirjoitus sarjasta ”60 vuoden takaa” ja siinä
kerrottiin pyörävarkaudesta. Jouduin arvioimaan että milloinhan ilmoitus olisi ollut ajankohtainen lehdessä,
siitä päädyin sitten vuosikymmenien taakse ja ihan sokkona laskien vuosilukuja.
Alkuperäistä uutista en ole löytänyt tähän päivään mennessä ja on jo kesäkuun loppu 2018.
Paljon muuta kyllä löytyi kun sattui 60-luvun vuosikirjoissa sopivasti kohdilleen eräs motocross tulosuutinen
ja se herätti heti kiinnostuksen sekä ne vähäiset muistit mitä itse muistan Hannilan montun hurjapäiden ajoista ja niinpä se jäi elämään minun ”yläkerran ajatuskoppaan” eli ns korvieni väliin.
Sain aiheen herämään ajatuksissani, päivien kuluessa nälkä kasvoi ajatellessani asiaa, samalla vanhojen uutisten kaipuu syveni kymmeneltä toiselle, kun ensin hain crossikilpailun tuloksia ja tieten ne Hannilanmontun ajot olivat päällimmäisenä ja siinä vuosikertakirjoja selatessa tuli esille kirjoituksia myös Piehingin kylän
tapahtumista.
Niin huonoista kuin hyvistäkin asioista, mutta se vain kasvatti tiedonnälkää menneiltä ajoilta ja sitä täytyi
”ruokkia” lähes päivittäin.
Oman synnyinkylän lehtiuutiset olivat erittäin kiinnostavia ja moni uutinen tieten aiheutti omia ajatuksia
monella tapaa ja toivottavasti sitä se tekisi muillakin lukijoilla.
Ensin tutkin vuosikirjat Raahen Seudun toimistolla ja välillä taas kirjastossa, kiinnostavat kohdat kuvasin ja
siirin kirjoittamalla tekstit nykymuotoon, teksti tietenkin säilyi ennallaan mutta se muutti muotoaan nykyiseen Digi-aikaan sopivammaksi ja vaikuttaa ettei tietokoneen puhtaat sivut lopu koskaan, kun sivu tulee täyteen niin eiköhän pomppaa taas uusi puhdas sivu esille.
Nyt kun eletään kesäkuun viimeisiä päiviä 2018. Uusia sivuja on ilmennyt esille jo yksistään RS kirjoituksissa yli 1400, ja aina vain jatkuu.
Jospa tämän kirjoittelun alulle laittajan kirjoitus toisi jotain toivoa sivujen loppumisesta mutta miten lie sitten
käynee tulevaisuudessa, mutta jotakin täytyy olla tekemistäkin niin samapa se miten käy lopulta.
Kun otin vuosia sitten Piehingin bombatalolla olevaan riehatapahtumaan mukaan Piehingissä 50–70 luvuilla
tapahtuneista asioista paperille tulostetut lehtiuutiset, niin ne herätti mielenkiintoa siksi paljon että, Piehingin
kyläyhdistys toivoi että saisi julkaista vanhoja lehtiuutisia nykyajan internetissä ja mikäpä sen estää kun sain
siihen luvan myös Raahen Seudun toimistoltakin.
Piehingin alueen uutisethan ovat pieni osa minun koko kirjoituksista koska niin paljoa ei voi tapahtua asioita
missään maankolkassa että niistä saisi yli 1400 A-4 koossa olevia sivuja.
Eipä ole sen virallisen yläkerran ukonkirjan sivulukua tiedossa mutta voi olla likimain samalla tasolla.
Kirjoituksille antoi lisä hamuamista kun muitakin oli joita kirjoittelut kiinnostivat ja hyvä, sillä aikaa vievää
hommaa kun väliin joutuu kuvamaan saman uutisen useamman kerran että sai edes jonkinlaisen kuvan esille.
Tekstin kirjoitushan ei muutu kuvassa mikäli ei tule tärähdys vikoja kuvatessa mutta paljon tuli niitäkin kun
joutui selailemaan sivuja ja kuvauksia tekemään muiden toimistotyöntekijöiden seassa ja nurkassa mistä sattui löytämään tilaa käyttöönsä.
Mutta se on varmaa että nykyisen Raahen talousalueella on Piehingissä sattunut kaikista eniten asioita, niin
hyvässä kuin pahassakin, mutta etupäässä hyvissä merkeissä. Kasitien liikenne on aiheuttanut suuren osan
niistä huonoista uutisista.
Mutta on selvästi havaittavissa kaikista lehtikirjoituksista että Piehinki kukoisti ennen ja kuten nykyisinkin,
en kylläkään ole lukenut RS lehtejä muuten kuin vuosikirjamerkeissä.
Arkkukari tai Haapajoki, eli miten kylien rajapaalut virallisesti sijoittuvatkin, pääsee kakkossijalle uutisvirrassa, koska Arkkukarin kotiseutumuseo on antanut paljon kirjoitteluaiheita Raahen Seutu lehden sivustoille.
Kyllä niiltä alueilta on ollut muitakin uutisia. Vilkasliikenteinen 8-tie on näiltäkin kyliltä tuonut niitä ikäviä
uutisia esille, mutta ilmi tulleisiin uutisiin lukeutuu myös paljon hyviä uutisia.

Kaikkea hyvää lukijoille nyt ja tuleville vuosille.
TV: X-piehinkiläinen. Tauno Hurnanen Raahe 9.7.2018.
KIITOS

Saloisten Moottori Kerhon MOTOCROSSAILUA 60-LUVULLA
Hannilan montun & Tarpionkankaan radalla. Jäärata-ajot Haapajärven- & Mutalan& Salmikarvon radalla!
Raahen Moottori Kerhon 50-luvun motocrossia Antinkankaan radalla.
Jäärata-ajot Ulko-Fantin jäällä. Hevosjäärata-ajot Siniluodon & Tervahovin jäällä!
Motocross rataa suunnitellaan Saloisiin, otsikko luki paikallisessa Raahen Seudussa
16.7.1968.
Kirjoituksen perimmäinen syy oli saada asiaa enempi lukijoiden ja paikallisten henkilöiden tietoisuuteen ja
samalla lisä pontta ratasuunnitelmalle. Lehti julkaisun aikaan ei ollut Saloisten eikä sivu kylien käytössä ajorataa lainkaan. Tarvetta ja halua oli perustaa sellainen crossirata sillä lajin harrastajia löytyi useammalta kylältä. Tarpionkankaan alueelle oli alkaneet suunnitelmat ajoalueesta joskus -67 paikkeilla.
Piehingissä sijaitsi Hannilan montun nimellä tunnettu paikka joka oli ihan liki 8-tietä ja aika laajalla alueella.
Ilmeisesti montuilta oli ajettu maata 8-tien parannus vaiheisiin joita tehtiin 50 ja 60- luvuilla. Alue olisi soveltunut erinomaisen hyvin crossirata tarkoitukseen, hiesu maalajina olisi helpottanut radan raivaus vaiheessa, vaikkei sitä olisi tarvinnut liiemmin tehdäkään. Kivetkään eivät olisi olleet riesana sillä ne olivat hyvin
harvassa koko monttu-alueella ja montun laajuus antoi riittävästi ajomatkaa. Kaivannoissa oli paikoin pintamaa läjityksiä, joten niitäkin kohtia saattoi käyttää hyödyksi korkeus eroja haettaessa.
Kaivantojen reunamat olivat aika korkeita, jolloin ajorataan sai mäkisyyttä lisää, kun reitti kävi väliin ”maan
tasalla”. Mäkisyys ja mutkaisuus olivat tarpeen tässä lajissa, ne lisäsivät ajo mielekkyyttä ja samalla vaati
kuljettajalta huomattavasti enempi pyörän hallinta taitoa. Ne antoivat ison merkityksen myös katsojille, olihan ajon seuraaminen huomattavasti jännempää mäki- ja mutkaosuuksilla, sillä ne toivat taisteluun sähäkkyyttä paljon lisää ajo tilanteisiin.
Aluetta ei ilmeisesti koskaan suositeltu viralliseksi ajoradaksi ja siihen oli useampia syitä sillä olihan monttualue jo yksityisen omaisuutta. Luultavasti Saloisten suunnalla ei myöskään ollut mitään tietoa edes kyseisestä ajopaikasta. Useampana kesänä Piehingin crossaajat ajoivat montulla omia harjoitus- ja ”leikkimielisiä
kisoja tosissaan ”, taisi siellä käydä joitain naapurikylien poikia myös harjoittelemassa. Kisailuun tieten
oman vaikutuksensa antoi naapurikylien ajajien keskeinen voittamisen uho ja paremmuus oman kylän kannattamisen suuntaan.

Hannilan montun nimellä tunnettu Crossin ajopaikka Piehingin maastoissa.
Hannilan montulla ajettiin virallisesti pidetyt kovat kisat -69 kesällä, siihen aikaan osanottaja määrä ei sinänsä kovin suuri ollut, mutta sen aikaisten pyörien koko, sekä paino antoivat oman haasteensa, ja niin kisa tapahtumat kestivät useamman tunnin.
Saloisten ja sen kylien alueille lajin uutuus antoi oman merkityksensä, saatiin osin negatiivistäkin palautetta
äänekkyytensä takia. Ajokaluston ulkopuolen viritys monine konstein oli lisä mausteena ajajille kuin katsojille. Ainakin ne ”pesuvadin” kokoiset ketjupyörät olivat herkästi katsojien kiinnostuksen kohteina. Samoin
oli, ainakin jawat & ”zetit” jotka olivat radalla yleisempiä merkkejä joita oli sitten rakenneltu monista eri
pyörä merkeistä osia hyödyntäen, joissakin pyörissä saattoi olla jopa mopedin osia, mutta kukaan ei varmaan
hyödyntänyt pyöräänsä mopon moottoria.
”Japsi” pyöriä ei juurikaan muunneltu, hieman kone virityksiä saattoi joku tehdä. ”Jammut” sekä ”Hondikset” oli uusia tulokkaita kilpailijoille ja olivat ns. kevytmoottoripyöriä.

Ne ostettiin uusina päivittäiseen käyttötarkoitukseen, asiaan vaikutti sekin, ettei kyseisiä pyöriä ollut saatavana käytettynä vielä -60 luvun loppupuoliskolla. Näiden keveys ja muoto oli ihan eriluokkaa kuin entisajan
raskaiden pyörien.
Ulkomuoto on tieten jokaisen arvioitava omalla kohdalla itse, mutta paljon menetetään sitäkin kautta pyörien
arvokkuutta. 500–kuutioinen Ariel painoi kolme kertaa enemmän kuin nykypyörät ja siinä sai olla mies, joka
sen selässä radalla ajoi, joskus ne käynnistettäessä potkaisivat takaisin niin rajusti, että nilkka saattoi murtua.
60 – luvun kilpailuissa oli tyyliä ja arvokkuutta muutoinkin, varikko oli pyhä paikka, eikä sinne ollut sivullisilla mitään asiaa.
Ennen lähtöä ajajat kutsuttiin riviin katsomon eteen, jokainen esiteltiin ja ajajat kävivät tekemässä rivin edessä tyylikkään kumarruksen yleisölle, silloin oli ajajia vähän, vain 15 – 20 kuskia kisassa. Nykyään kumarruksiin ei ole aikaa, sillä ajajia saattaa kisassaan olla parikin sataa.
Onneksi on Wanhan voiman ja ym:t näyttelyt olemassa, etenkin entisajan kaluston entisöinti harrastajat pitäisi arvostaa riittävästi, olkoonkin sitten minkä sortin entisöinnistä kyse hyvänsä Harrastuksena se on paljon
aikaa ja rahaa vaativaa, kuitenkin se tuo tuntemusta ja herättää suurta ihastusta uusien maalipintojen kiiltäessä salamalamppujen loisteessa näyttelypaikoilla, jolloin entisöinneistä hyötyy laaja katsoja määrä.
Raahessa alkoi toimia virallisesti tammikuussa -56, oma Raahen MKerho, siihen lukeutui enemmältikin lajinharrastajia. Siellä ajoi siihen aikaan myös monta Saloisten Moottori kerholaisten idolia, niistä mainittakoon Kerttulan Arvo ja Pohjalaisen Tauno. Myöhemmin Saloisten MK aloitti toiminnan virallisesti, mutta sitä ennen crossin ajo oli harrastajien yllä pitämää toimintaa.
Aktiiviset ja innokkaat ”prätkäpojat” puhkuivat ja tuhisivat intoa harrastusta kohtaan, kuin sonni lauma joka
riijuu reissulle on karannut vihreämmälle nurmikolle aidan taakse. Olihan heidän moottoripyöräily muutoinkin päivittäistä, sillä kisat ajettiin pääosin tavallisilla maantiepyörillä.
Osallistujat ottivat kisoissa mittaa toisistaan, jokainen halusi saavuttaa ykkössijan itselleen. Saattoi sitä olla
kylien välistä taistoakin mukana, kuten entisaikoina oli tapana, ja miksei olisi vielä samansuuntaisia tavoitteita.
Näissä taisteluissa oli välineenä onneksi moottoripyörä, joka sinänsä vaarallinen holtittoman käsissä.
Mutta se Kauhavalainen ja iso Antin aikaiset uhot olivat onneksi muuttuneet ja lesken sijasta sai ottaa mpyörän.
Useammalla kylällä oli crossipyöräilyn harrastajia, jopa useampi per kylä, joten mikäs oli harrastaa mieli
harrastusta ja uhoa voiton tahtoaan naapurikyläläisiä kohtaan.
”Crossi Pena” oli yksi Piehingin kovista hurjapäistä joka ”käsketti” Jawa merkkistä pyöräänsä mitä hurjimpaan vauhtiin. Jawa oli trimmattuna kova peli ja aika yleinen merkki näissä touhuissa. Takana saattoi olla
parhaillaan pesuvadin kokoinen ketjupyörä, joten hiekka sai kyytiä Hannilan montulla kilpaillessa, tai muuten harjoitellessa. Montun reunamat olivat melko korkeat paikoin ja rata kiemurteli käyden reunaman päällä
ja taas montun pohjalle.
Onko ratamestarilla ollut koiran kepposet mielessä, vai miksi sillain merkkasi radan kulkureitin. Mutta eipä
hurjat ja taidokkaat motocgrossin ajajat siitä piitanneet, ei muuta kuin usvaa putkeen ja katse entistä tiukemmin radan pintaan mitä vaikeampi rataosuus tuli kohdalle.
Jos katseen näkökenttä ei ollut heikennyt lajitovereiden yrityksistä huolimatta alkukierrosten aikana, niin silloin se merkitsi että kärkisijoilla oli ajaja pitänyt itsensä. Joten voiton nälkä ”kurni” entistä kiivaammin ja
jännitys momentti nousi korkeimmalle säätöarvolle.
Raskaan pyörän hallinta näissä olosuhteissa vaatikin tuhdisti kaurapuurosta saatua energiaa, eli sitä ruista
ranteesta piti löytyä, ja aimo annos raakaa suomalaista sisua. Siihen ei riittänytkään etunimi, eikä sisu askin
sisältö, vaikka se suun ”messingille” laittoikin, etenkin nuorella väellä. Tarvittava sisu ja voima löytyivät
monelle tai jopa kaikille 60-luvun ”monttupyörä” ajajille raskaan kotityön kautta, syvänmaan metsäsavotoilta, pellon raivauksista ja sen viljelyskuntoon saattamisesta, jolloin isot kivetkin kammettiin syrjään vipuvarren välityksellä, tai isoimmat kivet upotettiin lapiolla kaivaen, sekä apulanta- ja jyväsäkkien rahtaamisesta
harteilla tarpeen mukaisesti.
Ei tarvinnut peilejä työtä tehdessä että näki ihailla lihasten kasvua kuten nykyajan kuntosaleissa. Siellä seinät
ovat peilien peitossa, jotta kuntoilija näkee lihaskunnon heikkouden olevan tosi asia, 2 kilon vinyylipunnus
kädessä ja juoma pullo toisessa, lasittunut katse peileissä ja hiki helmenä valuu pitkin selkärankaa ja kuntoilu
on vielä aloittamatta, huhhuu.
Äsken mainituin eväin ei olisi jaksanut pitää raskasta pyörää oikeilla raiteilla, ja nälkä ”kurnisi” ainoastaan
potun puutteesta, se siitä.
Mummooo, ei saa jäädä lähtöviivalle kykkiin, pykälä silmään Jawassa ja menoksi sillä 22.9.1968 Sal Mkerhon järjestämät crossiajot ajettiin Tarpionkankaan radalla.

Kauden päättäjäiskisoissa riitti moottoreiden ryskettä ja pauketta kun ajajat ottivat toisistaan mittaa ajoradalla, lopulta oli nujerrettu ne joita oli mahdollisuus nujertaa joko ajotaidolla tai pyörän tehokkuudella, mutta
arvo järjestys löytyi tässäkin kilpailussa. Parhaiten menestyneet ajajat saivat viedä palkintonsa omaan kirjahyllyyn ihailtavaksi, lopulle jäi hyvät muistot ja yksi ajokokemus lisää omaan ajatusaarrearkkuun.
Menestymisen maku ja halu oli siksi suurta että ajokaluston trimmaaminen tai jopa uusiminen oli tarpeen
vaatiessa paikallaan.
”Crossi Pena” mm rakensi tulevalle kesäkaudelle -69 itselleen 250 cc:n ”Setin, Jawan ja Ase” yhdistelmän
uudeksi kulkuvälineeksi ja sitä heti kokeilemaan maantielle kun sattui sopiva kuutamo iltakin kohdalle, eihän
”yhdistelmässä” valoja ollut, eipä tietenkään.
Tottahan toki moottorin ääni kantautui kuulaassa säässä kauas Pohjaskarintietä pitkin aina ”Maralle” saakka,
ääni oli tuttu, joten hyppy oman pyörän puikkoihin ja 8-tietä kohti, myös ilman valoja, tottahan toki.
Penan revitellessä omissa oloissaan ja ajatuksissaan niin kesken vauhdin hurman, joku huutaa korvan juuressa että, ”hyvinkö kulkee”. Siitä säikähdyksestä monet olisi ”ähkäisseet miinat” housuihinsa ja kulku päätynyt
pensaikkoon, sekä kaljun miehen tukkakin olisi noussut pysty asentoon moisesta kyselystä. Mutta ei onneksi
tapahtunut kummempia ja koeajokin onnistui hyvin.
Kävi kuitenkin niin, ettei pyörän kunnon ajoitus sattunut ihan kohdilleen, vaan jäi hieman alikuntoiseksi.
Pytyssä kyllä ”pollet” hirnahteli ja laukkasivat käskyn mukaan, mutta liikkeelle lähtö ei ottanut onnistuakseen, eikä ihme kun pesuvadin kokoinen hammaspyörä puuttui. Sitä joutui odottamaan vielä kisapäivän aamuna, joten tiukalle meni aika rissan paikoilleen saannin takia ja startti hetki koitti juuri kun Pena saapui
Hannilan montulle. Ei siinä kerinnyt rataan tutustua sillä muilla ajajilla oli jo lasittunut katse lähtöviivan toiselle puolelle ja voiton nälkä ”kurni” jokaisen ajatuksissa.
Moottoreiden pauhu jylisi pitkin metsäkangasta, saattoi siinä naapuri tontilla jonkun vainajaparan leukaluutkin loksahtaa sijoiltaan starttaus hetken ryskeestä.
Iso rissa näytti vaikutuksensa, sekä uusi tehokkaampi kone, sillä Penan lähtö onnistui hyvin ja piikkipaikka
”reilusti” haltuun, ei muuta kuin lisää hanaa auki ja sorat taivaalle. Taistojen henki oli käynnistynyt ja on
herkimmillään juuri silloin kun ajajat syöksevät eteenpäin lähes rinnatusten.
Pena oli kuitenkin johdossa ja lähestytään ratamestarin ”yllätys miinaa”. Reitti nousi hiekkamontun seinämää
ylös ja jyrkänteen takana heti alas, sehän se vakio tyyli oli, mutta ratapa kaartuikin tällä kertaa samanaikaisesti, joten tilanne olisi pitänyt osata arvioida hieman paremmin ennakkoon.
Toiset ajajat kerkesivät tehdä tutustumiskierroksen ennen kisaa, ja tiesivät mikä on tuleva nousun jälkeen.
Niin siinä kävi, kuten arvata saattoi, piikkipaikalta kovaa vauhtia mäen harjanteelle ja kaikki hyvin siihen
saakka. Liian kova vauhti ja ulkokaarre, rata katosi lähes tyhjyyteen, Jawa otti ja irtaantui maanvetovoimasta
kuten ”Viki” Kankkonen aikoinaan hyppyrin nokalta.
V-tyyli ei ollut -60 luvulla vielä sallittua, eikä siinä tilanteessa olisi auttanut, vaikka olisi tupla V-tyyli, kun
meno pelinä oli trimmattu Jawa. ”Grossi Penan” oli vain todettava että rata katosi ja lepikkö on kummasti
edessä. Risusavotta kesti tovin aikaa, pensaikko kaatuili ja taipuili jos mihinkin suuntaan.
Pian tilanne oli taas hallinnassa, mutta jäljet olivat kuin sotatantereella, onneksi muita kaatuneita ei ollut kuin
pensaikot.
Niin sitä sattuu monenlaista kisa tiimellyksessä, risukon kautta koukkaus ei sijoitusta paljoa pudottanut mutta
ei loppuneet vastukset tähän. Kiihkeä takaa ajo kamppailu tuotti tulosta ja niin sai Pena taas haltuunsa piikkipaikan.
Kun pyörä oli vasta rakennettu ja viritetty sekä muutoin hyvässä kulku vireessä, mikäs siinä ajellessa.
Viimeinen kierros menossa, ja tulee nykyajan ”Räikköset” kohdalle, niin tuupertui Jawa radalle, voi peerrrk.
Kilometrejä kertyi liian vähän ennen kisaa ja viritetty kone hirtti kiinni viime metreillä, siinä vaiheessa oli
muukin lämmin kuin pytyn kylki. Vihdoin olisi saanut ”mestattua ”Jammun” mutta luoja ei sitä nautintoa
suonut, ei niin ei.
”Penan risusavotta” sekä koneen ”leikkaus” tapahtui Sal:n MK:n jäsentenvälisissä motocross ajoissa jotka
olivat sunnuntaina 15.6.1969 Hannilan montulla Piehingissä, radan pituutta oli kiitettävät 750 metriä joka on
ihan riittävästi näissä puitteissa ja väsyyhän siinä vääjäämättä kun raskaalla kalustolla saa kiertää mäkistä ja
mutkaista rataa kierros toisensa perään.
Yksi Hannilan montun käyttäjistä oli Aholan Martti joka on Piehingin kasvatteja, hänellä oli käytössä 80kuutioinen Yamaha pyörä, eli kevytmoottoripyörä luokitus, joten se oli huomattavasti kevyempi mitä muiden
pyörät.
Sen ketteräliikkeisyys näkyi kisoissa koska sitä oli helpompi käsitellä mutkaisilla ja mäkisillä radoilla paino
eron vuoksi. ”Hurjapäisyys” oli etuna ”Crossi Maralla” moneen muuhun verrattuna, mutta se oli täysin tietoista ja hallussa ajajalla. Edellä mainitut edut aiheutti sen että ykkössija oli usein Martin hallussa.

Sattuipa kerran ja taas sattui kilpailu tilanteessa niinkin että ”crossi Maran” mäenharjanteelle tullessa väänsi
ilmeisesti hieman liian varhain ”urut täysille ja pappi jäi virsineen sakastiin”. Liekö Maralle tullut ”typykkä”
mieleen, joka herpaannutti otteen ajosta, vaikka kyllähän se vielä pitäisi kestää, mutta jos se ”typykän” omistama työkalu poksahtaa ajatus lohkolle kovin kirkkaana, niin se herpaannuttaa kaikki otteet toviksi.
Niin kävi että Yamaha nousi ”härilleen” ja kuski lähti pukilta kiireesti, se lähtö ei johtunut talon isännän kotiin tulosta, mutta yhtä kiireesti lähtö tuli.
Pyörä jatkoi matkaa ihan itekseen mutta onneksi kuski putosi kevyesti jaloilleen kuin kissa konsanaan ja vilkasliikkeinen kuski oli tilanteen tasalla jo putoamisvaiheessa. Pudotessa jo alkoivat juoksuaskeleet ja niin sai
pyörän kiinni ennen sen kaatumista, loikka satulaan ja ei kun meno jatkui täysin uruin. Likellä oli, ettei ”Maralta” karannut mopo käsistä”, niin sitä kivaa aina joskus sattuu.
Monttu pyöräily harrastus oli suosittua Piehingin nuorisolla ja sitähän se oli myös muilla kylillä. Hannilan
montun lisäksi alkoi toiminta samanaikaisesti Tarpionkankaalle raivatulla alueella.
Alue oli melko kivikkoista, eikä mäki- ja ”hyppyri” osuuksia juurikaan ollut. Rata olisi soveltunut paremminkin enduro ajolle.
Muutamat kisat Pena kävi radalla kuitenkin ajamassa, ensi kerralla joutui menemään veli Erkin kupla Wolkkarilla. Ahtauden vuoksi autosta turhat penkit poissa ja pyörästä joutui irroittamaan ohjaustangon, jotta sai
sen mahtumaan kuplan sisälle. Hyvin mahtui lopulta, ja sisälle änkesi vielä kuskin lisäksi muuan ajosta kiinnostunutta poika viikariakin, taisipa siinä olla mukana itse kirjoittajakin. Osa 60-luvun ajajista harrasti talvisin jäärata ajoa ja ”crossi Pena” oli yksi heistä.
Vuoden 1969 kisoista hän sai muistoksi kaksi kolmannen sijan palkintoa. Toinen palkinnoista tuli Jawalla ja
toinen Simca Arianella kaahaten. Simca oli isokokoinen kulkupeli ja raskas moneen muuhun autoon verrattuna jotka osallistuivat kilpaan, omat hyötynsä niistäkin ominaisuuksista on, mutta mikä niiden vaikutus on
silloin, kun ajetaan vakioluokansarjassa kilpaa jäällä.
8.3.1970 oli Sal MK:n järjestämät jäärata-ajot Mutalan jäällä joihin Pena osallistui 600 Fiatilla, joka tunnettiin myös nimellä ”pompannappi” . Autossa oli piikkirattaat mutta ”hyrrästä” loppuivat paukut osin renkaiden takia, mutta hopeaa tuli siltikin.
Kesällä 600:nen vaihtui ”kasipätkään” eli Fiat 850 Special, taas käyttöauto sai muodon muutoksen kilpailujen ajaksi, turvakaaret olivat hyvät olemassa Fiatissa.
Kasipätkällä 14.3.1971 jäärata ajoihin osallistumisessa olikin eri meininki kuin edellistalven kisoissa sillä nyt
löytyi konepellin alta kunnon ”heppa lauma”. Turvakaaret toivat turvallisuuden tunnetta lisää joten nyt uskalsi ”revittää” ihan äärirajoille saakka vauhdin hurman 850:llä.
Kisat olivat Saloisten MK:n järjestämät ja ajettiin Mutalan jäällä. Kaksi ykköspalkintoa oli saaliina näistä kisoista, toinen vakiorenkailla ja toinen erikoispiikkirenkailla kuumassa sarjassa, jossa tuli radan nopein aika.
Viikon kuluttua oli myös RUA:n jäärata ajot joihin Pena osallistui, sieltä tuli erikoisliukuesteiden lähdön
kakkospalkinto ja paljon kokemusta.
Piehingin crossaajat olivat hyvässä asemassa kun oli hyvä harjoittelu rata lähellä, olihan Hannilan montulla
virallisiakin kisoja viimeisten kesien aikana mitä ”areena” oli vielä käytössä, 1969 syyskesän ajot olivat viimeiset kisat montulla.
Nyt saivat naapuritontin asukkaat takaisin sen entisajan rauhan joka oli ”evakossa”, kyseiseltä kankaalta se
on ollut muutoinkin evakkoreissulla, sillä maansiirto työt ovat olleet alueella lähes jatkuvasti riesana näille
Manalanportin MK:laisille” Sitä ei voitane kieltää, ettei crossi ajon aikainen ”moottorin pärinä” ollut lisä
melskeenä hiekkamontun alueella, naapuritontin asukkaat eivät yleensä valittaneet ”melskeestä” vaan vaikenivat aaveenlailla ymmärtäen kuinka tärkeä monttualue oli crossia harrastaville mutta sitä ei ymmärtäneet
ihan kaikki jotka olivat jo useamman tonttirajan takana montun suunnalta katsottuna.
”Niin palasi rauha evakosta ja laskeutui hiljaisuus leppoisa ylle Hautausmaan (Einoinmäelle) sekä Hannilan
montun, siellä nyt saavat uinua asukkaat ikiunta ihanaa, kesäisin tihkusateen alla kastuu montun pohja, kuin
myös vainajan maatunut kansi vaippa. Talveksi saavat suojaksi vaipan kauniin valkoisen, joka kauniisti
kimmeltää kuu-ukon lampun loisteessa, kuulas on pakkasyö, kuuluu vain narske hangella kun hiljaisesti astuu Haamu harsovaippa yllänsä halki Hannilan montun.
Ei kuulu eikä näy poikia crossipyörineen, on niin hiljaista, niin hiljaista että paras kun laskeudun omaan lepomonttuuni sulkien perässäni sen maatuneen kansivaipan ja jatkan rauhaisaa ikiunta ihanaa, enkelten crossikerhossa ajamme viel, sillä siihen kerhoon lukeutuu aikanaan jokainen Sal MKerhon ajajakin, huhuuu ”.
Niin kaikkosivat crossi äänet Piehingin kylältä, jolloin ajot siirtyivät Tarpionkankaan uudelle radalle. Rata
hanke oli saanut alusta alkaen hyvät myötätuulet purjeisiinsa, mopo ja moottori pyöräilijät kävivät ahnaasti
radan talkootöissä, olihan lajin harrastajia lukuisa määrä Saloisten ja Raahen alueella.
Vaikka Raahen crossi pojilla olikin oma kerho perustettu aikoinaan, silti oli tarvetta ja halu saada saloisiin
oma ajorata missä saisi kisailla ja harjoitella.

Raahen MK:ssa oli useita Saloistelaisia ajajia sekä muutoinkin kerhoon liittyi yllättävän iso määrä moottoripyöräilijöitä, myös Pattijoelta sekä Pyhäjoelta ilmoittautui innokkaita ajajia mukaan toimintaan.
Raahen kerhon perustamiskokous oli 22.1.1956, ensimmäisen hallituksen jäseniä olivat Akseli Lehtola, Tauno Pohjalainen, Jarl Pekkala, Viktor Liete, Arvo Kerttula, Urho & Unto Lind ja Matti Koskela.
Puheenjohtajana toimi Akseli Lehtola ja sihteerinä Jarl Pekkala. Kokous päättyi ja toimeen tarttuivat innokkaasti uudet kerholaiset.
Niin kuului ”prätkän” pärinää kirpeässä pakkassäässä sunnuntaina 26.2.1956. Motoristit ottivat mittaa toisistaan kaupunginlahden jäälle auratulla radalla neljässä eri sarjassa. Oulun Moottorikerho oli lähettänyt kilpailuihin joukon parhaita ajajiaan, lähes tuhatpäinen katsojajoukko sai havaita iloisin mielin Raahen omien poikien ottavan voitot kahdessa luokassa.
Arvo Liete Jawalla oli nopein alle 250-kuutioisissa ja 500-kuutioisissa voittoon ajoi koko kilpailun nopein
ajaja Veli Häkkinen Arielilla.
Hyvin käynnistyi RMK:n toiminta, joten saataneen näin jälkiviisaudessaan ajatella että ”sytytys” oli kohdallaan eikä asiat ”pätkineet” liiemmin, mutta se vaati alan harrastajilta paljon voima varoja jotta hyvään tulokseen pääsivät.
Niin oli ”sytytys” hyvin kohdalla Tarpionkankaan radallakin heti alku hankevaiheista alkaen, rata-alueen
saanti sekä suunnittelu vaiheet etenivät aikalailla hyvissä ”kipinän iskuissa”. Kalervolle kuuluu iso kunnia
uuden radan saannista Tarpioon, se vaati omat ponnistelunsa heti alkuvaiheessa.
Kalervo osallistui radan talkootöihin myös innokkaasti muiden ajajien tavoin, siihen työhön upposikin useita
työtunteja kokonaisuudessaan.
Onneksi oli käytössä koneellista työvoimaakin, muuten hanke olisi jäänyt sikseen tai ainakin valmistumisaika olisi siirtynyt melkoisesti, sillä käsityönä tämän tyylin työurakka olisi vienyt rutosti aikaa sekä voimavaroja ja vaatinut paljon sitä suomalaista sisua ja sitkeyttä.
Mutta sitä oli ilmeisesti m-pyöräilijöillä enemmälti, koskapa näinkin isoon urakkaan lähtivät mukaan, on täytynyt olla innokkuutta ja halua harrastaa crossia. Sen varmaan Kalervo vaistosi ja tiesi, jolloin saattoi sekä
uskalsi alkaa viemään hanketta eteenpäin. Tämän tyylin asioissa yleensä on aina yksi lisä rasite, kun pitää
pystyä toteen näyttään kunnan taholle kuinka tärkeä ja tarpeellinen asia on kyseessä sen lajin harrastajille,
jotta saisi rata-alueen jostain käyttöön ja pienoinen raha avustuskin olisi ollut tarpeen tässä vaiheessa.
Kuten kyseisessä tapauksessa oli se, että moottorilajin harrastajat olivat toimineet aktiivisesti jo vuosia oma
aloitteisesti, jota kautta sitten herää tavoitteet parantaa toiminta mahdollisuuksia. Kun kunnan taholta ei voida antaa apua jokaiselle ”kengän ostajalle”, niin asian esille tuominen sekä vakuuttaminen sen tarpeellisuudesta kestää aikansa ja vaatii oman osansa niin harrastajilta kuin kunnan päättäjiltäkin.
Mutta yksi asia on varmaa, että asioiden eteenpäin saattaminen ja hyvään loppu tulokseen pääseminen vaatii
muutamalta henkilöltä sen suurimman panoksen asiaan kummallakin taholla. Jos ollaan isolla joukolla ”tiskillä” vaatimassa saataviaan, niin siinä piilee suuri vaara että hankkeen alulle saanti jo tyrehtyy, tämä seikka
aiheuttaa kunnan taholta hyvin herkästi negatiivistä päätöstä asiaan. Crossaajien taholta oli asian alulle saannista annettu suurin viitta Kalervo Väänäsen harteille. Viitan Kalervo otti vastaan vapaaehtoisesti, olihan hän
jo ammattinsa puolesta tottunut kerho että liikunta asioiden hoitamiseen, nuorisonohjaajan sekä opettajan virassa toimimisen kautta hänellä oli etua sekä kokemusta, että ymmärrystä asioiden tarpeellisuudesta. Se vaatii vuorostaan sen aktiivi osallistumisen halun asiaan kaikilta harrastajilta jotta ”viitan haltija” uskaltaa lähteä
viemään asioita eteenpäin.
Radan kunnossa pitotyön huolehtimisen crossaajat olivat päättäneet pitää itsellään tilanteen sen vaatiessa,
tämä oli yksi seikka joka edesauttoi rata-alueen saannissa tai oli iso plussa radan tarvitsijoiden takataskussa.

Motocross-rataa suunnitellaan Saloisiin, otsikoi sanomalehti Raahen Seutu 16.7.1968. Sillä saloisten alueen crossaajilla sekä muilla moottoriharrastuksesta kiinnostuneilla nuorukaisilla oli halu saada oma
motocrossrata käyttöön. Nuorisonohjaaja Kalervo Väänänen hoiti radan hankinta prosessia hyvin innokkaasti
eteenpäin, ja pian saikin crossaajat käydä Kalervon johdolla tutustumassa Tarpionkankaan maastossa olevaan alueeseen. Paikka osoittautui kelvolliseksi ja niin alkoivat talkootyöt radan hyväksi toteutua. Onneksi
saivat työkoneita käyttöön sillä radan kunnostamiseen eivät paljaat kädet ja lapiot olisi riittänyt.
Rata alue oli aika kivikoista, niin se vaati kunnon työkoneen apua, mutta siinä oli sikäli mielenkiintoista että
talvista moottoriurheilua ajatellen aivan radan vieressä oli pienoinen Haapajärvi, jonka jäällä niin ikään voisi
ajella jäärata-ajoja.
Sekin ”unelma” toteutui, -69 virallisesti rekisteröitynyt Sal MKerho järjesti jäsentenväliset jäärata-ajot kyseiselle järven jäälle sunnuntaina 23.3.1969. jossa ajettiin moottoripyörillä että autoilla.

Raahen alueella ei 60-luvun lopulla ollut kunnon ajo paikkaa jossa moottoriurheilua olisi voinut harrastaa
kesäisin. Raahen Moottori Kerho oli perustettu jo -56, kerhon alkuvuosiana oli Antinkankaalla crossirata
mutta se on lakkautettu joskus 60-luvun alkuvuosina?.
Vuosia aktiivisesti toiminut kerho on menettänyt toiminta innokkuutta alkuajoista joten uutta rataa ei innostu
kovin herkästi vaatimaan koska on tiedossa että se vaatii lukuisia talkootyötunteja crossaajilta. (tämä kirj,
ajatus). Kerho on hyvässä vireessä vielä 2015 vuonna että sikäli tarpeen on RMKerho ollut ja on edelleen.
Niin oli toivottavaa että Saloisten-Moottori Kerhokin pääsisi hyvään alkuun ja mahdollisimman pian sekä
pitkäksi aikaa. Niinhän siinä kävi, ettei kauan mennyt kun rata oli valmistunut ja ensimmäiset crossikisat radalla pidettiin. Siksi syksyyn kerkesi aika vierähtää että kisoista tuli tavallaan kauden viimeiset ajot.

Moottorikerho toimii Saloisissa, näin kertoi otsikko Raahen Seudussa tiistaina syyskuun
17.1968. Rata hanke sai myötätuulta purjeisiinsa ja niin alkoivat alueen raivaustyöt. Saloistelaiset nuorukaiset ja nuorenmieliset miehetkin olivat innolla mukana motocrossradan rakentamisessa kesän -68 aikana.
Saloisten kunnan nuorisotyölautakunta osallistui hieman rahallisesti radan raivaus kustannuksiin.
Saloisten Tarpionmäellä kävi vilske iltaisin ja viikonloppuisin, moottorit ulvovat, lapiot heiluivat ja kivet
väistyvät. 650 metriä pitkän radan rakentamiseen käytettiin noin 250 miestyötuntia ja 14 konetuntia, miestyötunnit olivat kaikki omana lahjana omalle radalle.
Kurolan Pentiltä sai puskutraktorin käyttöön jotta sai kivet ja kannot pois haitoilta. Armas Kerttula ohjasti
tottuneesti työkonetta oikeisiin kohtiin jotta radasta sai halutunlaisen sekä Korpelan Esko ajoi omalla traktorilla talkoissa ne vaadittavat kohteet mihin traktori soveltui paremmin ja tarpeen mukaisesti.
Niin oli että ryske ja moottoreiden pauhu kiiri pitkin Haapajärven rantamaisemia kun pojat käskettivät työkoneita eteenpäin. Pakoputkista kipinät sinkoilivat yläilmoille kun ”kaasuhantaakissa” ei ollut kuin kaksi
asentoa, samanaikaisesti kipinät sinkoilivat myös muiden talkooväen iskettäessä lapion ja kuokan terää kivikkoiseen maastoon. Se suomalainen sisu röyhisteli rintakarvojaan havaitessa uran urkenevan Tarpionkankaan metsämaastoon.
Tieten se voiton nälkä ”kurni” tässäkin tilanteessa, joka lisäsi liikettä niin töppösiin kuin työrukkasiin. Mihinpä se olisi kaikonnut kun talkooväki perustui suurelta osin crossi-ajajista, jolloin se lasittunut katse ”hämyili” jo uuden maaliviivan toista puolta ajatuksissa kun lapiota vielä iskettiin kiviseen radan pintaan, väliin
kiroillen kuin Jukolan Jussi tai Turkin chahaami aavikon reunalla, peerrrk, kanto lähet sinä siiiitä
sshaaatan,,,. ja tuokin kiven järkäle perrrrkk...
Ajajia talkoissa on ollut parisenkymmentä ja mopoilijat mukaan lukien niin nousee määrä viiteenkymmeneen. Pari kuukautta aiemmin RS-lehti kirjoitti radan suunnittelu vaiheesta ja nyt on jo käsillä kauden päättäjäiskisojen järjestäminen. Rata oli käytössä heti kun siinä pystyi ajamaan, joten radalla toimintaa riitti, talkooväki taisteli kivien ja kannikoitten kanssa ja crossaajat ”päristeli” harjoitus kierroksia radalla.

Onneksi kummatkin radan käyttäjät ei olleet yhtä aikaa toimessa, vaikka hankala on ajaa ja lapioida samanaikaisesti. Saloistelaisia crossia harrastavia ajajia -68 keväällä: Vas. Markus Ylitalo, takanaan Jukka Aittola, Armas Kerttula ja kerhon ensimmäinen puheenjohtaja Kalervo Väänänen. (oikealla) Taustalla kiinnostuneita saloistelaisia pikkupoi-kia. ”Poppoo” on tutustumassa Tarpionkankaan crossirata alueeseen. Moottoripyörä urheilusta kiinnostuneita on Saloisissa ja sen sivukylillä sekä Raahessa runsaasti.

Tähän saakka saloistelaiset crossaajat ovat saaneet ajaa mistä vain on löytynyt ajoon sopiva paikkaa. Radassa pitäisi olla korkeus eroja sekä riittävästi kaarteita. Rataa ei voi muokata ajoon sopivaksi sillä ajoradan pitäisi olla vakiopaikalla. Saloisissa on nuorisonohjaaja Kalervo ruvennut poikien kanssa hankkimaan
rataa ja suunnittelu vaiheet ovat jo käynnissä kuvaus hetkellä.

”Toppa roikka” työnsä ääressä crossiradan talkoissa. Monet tunnit kului touhutessa rataa ajokuntoon ja
mies määräkin oli kaikkiaan aika suuri

Saloisten moottorikerhon motocross-ajot näin otsikoi Raahen Seutu 24.9.1968.
Ajot olivat kaudenpäättäjäisajot koska radan valmistuminen meni siksi myöhään, ettei toisia kisoja kerinnyt
pitämään ja olivat samalla ensimmäiset viralliset kisat uudella radalla. Kilpailussa oli vapaaehtoinen pääsymaksu, jolla sai hieman tuloja toiminnan pyöritykseen.
Niin alkoi uudella radalla crossi toiminta pyöriä ajojen merkeissäkin, joten lapiot ja työrukkaset sai ripustaa
porstuan seinälle. Monta pyörää kerkesi harjoituksissa hajota, mutta tottuneet pyöränkäsittelijät saivat ne
pian ajokuntoon uudestaan ja meno jatkui, jokainen crossaaja hallitsi ajopelinsä korjauksen. Moottorien pauketta, vauhtia ja kovia ajajia oli Tarpionkankaalla Sal MK;n järjestämissä jäsentenvälisissä motocrossajoissa. Harmikseen 5-pyörää kerkesi rikkoutua jo ennen ensimmäistä starttia, joten kilpailija määrä pieneni
huomattavasti.
Rata oli ilmeisesti kohtalaisen vaikea ajettavaksi koska keskinopeudet jäivät alhaisiksi m-pyörillä ja se, että
mopedit keveämpinä pääsivät lähes samoihin keskinopeuksiin kuin moottoripyörät.
Ajajista Markus Ylitalo osoitti lujaa sekä ruumiillista että henkistä kuntoa jaksaessaan ajaa haavereitta kolme
sarjaa. Hänelle kertyi ajomatkaa 31 kilometriä ja se on pitkä ”huikonen” näissä oloissa ajettavaksi.
Piehingin crossaajista Martti Ahola käytti rivakoita otteita alle 250 cc:n luokassa, ”crossi Mara” kiidätti
”Jammua” piikkipaikalla tuulispään lailla, aina viimeiselle kierrokselle saakka kunnes ketju otti ja hylkäsi
hampaat. Voihan turkin palava pippuri ja niin alkoi pukkaan sakeaa höyryä yläreiistä tuutin täydeltä, se höyry ei tullut ”jammun” pakoputkesta, vaan ylempää.
Niin loikkasi voitto Jawan kyytiin viimeisellä ”kiekalla”, toisen epäonni on toisen voitto näissä piireissä ja se
tulee perille saakka, sitä ei estä mikään sillä eihän mummokaan saa jäädä radalle pötköttään vaan eespäin käy
tie.
Alle 125 cc;n luokassa Martti joutui käymään varikolla pariinkin otteeseen ja lopuksi sinne jäätäväkin pyörineen, että se taisto päättyi sillä tavoin. Kuuman sarjan voiton ”crossi Mara” vei omiin nimiin ja vieläpä ennätysnopeudella, vaikka vaihtaminen olikin suoritettava käsin siirtomekanismin mentyä rikki.
Kalevi Majava osoitti myös oman huippu taitonsa pyörän käsittelystä, suurella ja raskaalla pyörällä hän jaksoi pitää 20 kierroksen keskinopeuden yllättävän korkeana.
Ehkä painosta oli hieman apua kivikkoisella radalla, jolloin kyyti on tasaisempaa joka vuorostaan antaa
mahdollisuuden käyttää nopeampaa vauhtia. Jawan ja ajajan yhteistyön toimiessa täysin moitteetta, niin silloin on mahdollista nousta sille ylimmälle palkintokorokkeelle, kuten sen teki Majavan Kalevi päättäjäiskisoissa.
Mikäs sen mukavampaa kuin voittoon päättää kisakausi, Niin sai ”crossi Kalen” sielukin bensan makuista
hunajaa niiden lukuisten vastoinkäymisten vastapainoksi mitä on joutunut kokemaan vuosien varrella crossia
harrastaessaan. Laimenihan siinä se voiton nälän ”kurninta” hetkeksi ja kun ajokausi päättyi hyvään suoritukseen niin seuraavan nälän kurninnan tunteen saakin lopettaa pottukattilan kantta raotellen aina kevääseen
saakka ja se nälkä lähtee muiden ajajien kohdalla samalla konstin.

Armas Kerttula oli yksi vakio crossin harrastaja Saloisista. Crossi-harrastusta siivitti eteenpäin isoveli Arvon
samainen harrastus Raahen M-Kerhossa. Arvo Kerttula oli yksi alkuajan perustaja jäsenistä ja samoin Raahen kerhossa oli monia erittäin taitavia crossiajon hallitsijoita.
Jotkut heistä olivat Saloistelaisten nuortenpoikien idoleja monella tapaa, se vaikuttaa nuoren pojan harrastus
valinnoissa myönteisesti crossilajin suuntaan.

Crossiajot meneillään Antinkankaan radalla ja kisat ovat järjestäneet Raahen Moottori Kerho.

Markus Vanhatalo (vas) ja Armas Kerttula Tarpion radan suunnittelun alkuaikoina joskus -67/ -68
Taustalla saloisten nuoria poikia ihastelemassa kunnon ajopelejä ja haaveilevat että ”sitten ku katvan itokki
niin minä hommaa tommottiin pyörän, präääuum”. Hyvin on samantapaiset mietteet nykynuorilla kuin aikoinaan oli Markuksen sekä Armaksen mietteet ja nämä mietteet ajajat muistaa hyvin elävästi vielä 2-tuhatta
luvullakin. Että sammoo pärinää -68 kuin -08:nkin, juuu.
Alkuaikoina Armas osti Pattijoelta käytetyn Jawan 60 mk hintaan, joka tieten oli osto aikoihin melko iso
summa rahallisessa mielessä. Vauhtia piti saada lisää kulkupeliin, joten ”Crossi Arppe” teki trimmauksia
pyöräänsä. Sieppasi rautasahan käteensä ja tovin aikaa eestaas kihnuutusta tallin nurkalla. Niin lähti pakoputkesta ja takalokasuojasta pätkä pois. Kummasti vain vauhti lisäytyi, nyt sai nauttia vauhdin hurmasta Tarpion ajomontulla. Siinä vauhdissa olisi kaljun miehen kiharatkin suoristuneet. Hän on osallistunut kisoihin
hyvin aktiivisesti kun niitä on järjestetty Saloisten moottoripyöräilijöiden keskuudessa, tosi tärkeä syy on
täytynyt olla jotta osallistuminen olisi estynyt.
Armas on ollut hyvin usein tai lähes aina toimihenkilönä silloinkin kun rahan hankintaa varten on pidetty
tanssiaisia tai muita ”pippaloita”. Muutamat tanssit kerho piti mm Piehingin maamiesseurantalolla, siihen aikaan tanssit olivat erittäin suosittuja.
Näinhän se meni Tarpionkankaan ratatalkoissakin että konetyöt siirtyi luontevasti ”Arpen” hallintaan, olihan
konetyöstä tullut kokemusta jo ammatin kautta. Omia vaatimuksia on yleensä työkoneiden lainaajillakin, koneen huollon ja kyseisessä tapauksessa, raivaustyö kivikkoiselle kankaalle täytyi olla asiallisesti hoidossa.

Koneen omistajan pitää pystyä luottamaan kuljettajaan joka osallistuu koneella talkootyöhön, ja tarkoitus on
että kone palautuisi takaisin omistajalleen samassa kunnossa kuin se oli lainatessakin. Luottamus toimi täysin Pentti Kurolan ja Armaksen välillä, hyvä niin sillä puskutraktori oli erittäin iso apu radan raivauksessa.
Crossiradan valmistuttua alkoi vuorostaan huoltotyön tarve, ehkä se tarve oli Tarpionkankaalla kohtalaisen
vähäistä sillä kesäajasta on omat hyötynsä tässä lajissa. Mutta radan lanausta ja tarpeen mukaan maansiirtoa
pahimpiin paikkoihin ilmeisesti joutui tekemään hieman, huoltotyöt olivat enimmäkseen Armaksen hoidettavana. Omalla kalustolla sekä vapaa ajallaan, siksipä sitä on mennyt eräskin tunti talkoissa 60-luvun loppupuolella crossaajien eduksi.
Se kilpailu vietti ja halu on kuitenkin ollut siksi kova että kaikki vaivannäkö tilanteita parantaessa tuntuu sen
arvoiselta. Enitenhän vapaaehtoisiin talkootoimintoihin tarvitaan sitä omaa halukkuutta ja intoa tehdä jotain
yhteisten asioiden eteen. Yleensä se on että ne muutamat henkilöt ovat ylitse muiden, jolloin asioiden eteenpäin vienti on yksien ja samojen harteilla.
Luojan kiitos että niitä löytyy yleensä lähes kaikissa ”poppoissa” mitkä ovat alkaneet päätä nostamaan toiminnan merkeissä, olkoonkin sitten mikä hyvänsä harrastusmuoto kyseessä joka vaatii enemmälti osanottajia
harrastukseen jotta sitä pystyy harrastaan.
Tavallisesti toiminnan alkuun saanti kipinä on se ensiaskel kohti tulevaa, ja kun se on tehty, niin ollaan tultu
jo sille tasolle että ”porukka” on harrastanut määrättyä lajia hyvin aktiivisesti, ja kun lajia on harrastettu jonkin aikaa niin toiminnan parantamisvaateet nousevat sitä myöten eli nälkä kasvaa syödessä.
Tämä on se terve ja normaali piirre kerhotouhuissa, mutta se että asioiden parannus- sekä eteenpäin vieminen
sälytetään hyvin usein muutamalle henkilölle ja lähes kaikissa ”harrastus piireissä” on havaittavissa se ikävä
puoli että joukossa on osa niitä jotka eivät halua edes yrittää toimia koko porukan eduksi, kuokitaan vain.
Vuorostaan nämä muutamat ”uurastajat” touhuaa ”hiki hatussa” omaksi sekä muiden harrastajien hyväksi,
heidän ajatuksissa usein pyörii kuitenkin se toive että porukkaa kävisi ja tulisi uusia nuoria harrastajia mukaan jotta saisi toiminnan pysymään vireessä.
Toinen nurjapuoli on sekin, kun jotain toimintaa järjestetään joko tanssiaisia tai sitten esim, jäärata- tai crossiturnauksia, niin monikaan ei ymmärrä eikä ajattele tarpeeksi sitä, että ne muutamat henkilöt joutuvat taas
kerran panostaan ennakkoon asioihin jotta se varsinainen tapahtuma onnistutaan hoitamaan sovitulla ajalla.
On monenlaista hankintaa ja järjestely asiaa, esim, palkintojen ja lehti ilmoitusten ennakointi vaativat monen
päivän etuajan, samoin jos pidetään ”pippalot” muualla kuin radalla jolloin ennakko valmistelut lisäytyy.
Kuitenkin on aina se suuri vaara, että tapahtuman joutuisi siirtämään tai perumaan kokonaan, silloin kun ollaan sään armoilla niin voi tapahtua mitä hyvänsä.
Se tuottaa helposti ”stressiä” niille varsinaisille uurastajille jotka ovat asioita järjestelleet monen päivän tai
viikkojen ajan, mutta kun tapahtuma on saatu onnellisesti päätökseen ja hyvin onnistuneesti, niin se hivelee
stressin aiheuttamia sielun haavoja useamman päivän, jolloin saa ”trampata” kylän raitilla suu messingillä,
kiitokset olisivat paikallaan viimeistään tässä vaiheessa, mutta jossain ne luuraavat.
Tuulesta temmatut ajatukset että, ”sehän on vapaehtoista ja nehän itse haluaa tehdä kaikki asiat ja hoitaa kyseistä harrastustoimintaa”, kyllä on vapaaehtoista ja haluavat tehdä asiansa mutta kun siihen on tavallaan
”puoleksi pakotettu”.
No mutta, mummo älä jää lumivallille makaan, lumet sulavat ja hukut, eespäin eespäin käy.
Jos kesä kuukausien illoista ja viikonlopuista kului iso osa harrastuksen merkeissä, niin ne kuluivat myös
talvisin, sillä talvikuukausina ajettiin vuorostaan jääradalla, ajoradat olivat Haapajärven jäällä joka sijaitsikin
ihan vieretysten kesäisin ajettavaa crossi-rataa, Salmikarvon jäärata alue sijaitsi meren jäällä.
Talvi harrastuksessa oli lisä rasitteena lumi sateet ja tuulisuus etenkin meren jäällä jossa tuulen virettä on lähes kokoajan sen laajuuden takia. Silloin kun lumi tulee kinostamalla, niin silloin sen aurattavuus vaikeutuu
ja kysyy sitä kunnon taitoa aurauskaluston käyttäjältä jotta välttyisi turhilta ”värkkäämisiltä”.
Isohko 4-veto traktori ja toimiva linko ovat ne parhaat työntekijät kuljettajan lisäksi, aurauskaluston ”puikoissa” istui totuttuun tapaan Armas Kerttula, ja niin ura urkeni taas kerran ajettavaan kuntoon. Ajot yleensä
alkoivat puolelta päivin ja jääralliin osallistujat tulivat radalle jo hyvissä ajoin jotta kerkesivät tutustua radan
ominaisuuksiin ennen kisan alkua. jos olosuhteet olivat kovin lumiset tai tuuliset jo ennen kisoja niin parhaillaan radanauraus vaati työntekijältä unettoman yön, mutta oli niitäkin kertoja jolloin keliolot olivat ihanteelliset kisoja edeltäneenä ja kisojen aikana.
Silloin sai Armaskin alkuyön tunnit ”ajella 1-kurkkuisella kaasarilla” omassa sängyssään, mutta kukko joutui
kiekaisun tekemään monta tuntia totuttua aiemmin. Joskus lunta joutui auraamaan enemmälti sateiden ja tuulen vuoksi, niin lumivalli kasvoi radan ulkoreunalla sitä myöten.
Kummajainen oli kerran mukana auraustyössä, kun ajopeli alkoi puoltaan radan ulkoreunaa kohti aina vain
enempi ja enempi, se hyvä puoli siinä oli että se puolsi, ettei hylännyt, mutta kumma juttu se oli.

Aikansa asiaa tutkien oli havaittavissa että jää oli painunut raskaan lumitaakan alla, joten radassa oli kaltevuus ulkoreunan suuntaan.
Ilmeisesti merenpuoleinen reuna painui ja keskeltä rata kohosi hieman, eipä ollut ihme vaikka traktori pyrkikin ulkoreunaa kohti. Kilpailijoille radan lievä kaltevuus oli haittana tasapuolisesti, mutta se täytyi huomioida kaarteisiin tultaessa jos mieli mennä kaatumatta eteenpäin.
(Arppe on ilmoittanut kuka oli traktorin puikoissa kyseisessä tapauksessa mutta mikäli en saa sitä kyseltyä
toistamiseen niin pahoittelen ajajan nimen puuttumista, mutta ehkä sukunimi oli Sarkkinen, Sarkkila tämä on
minun tilanne asiasta kun eletään 26.6.2018 päivää, toivotaan että saisin varmemman nimen lopulta kirj.)
”Crossi Arppe” osallistui jäärata-ajoihin Jawa pyörällään, moottoripyörät kiersivät jäärataa ympäri kuin kissa
kuumaa puurolautasta. Armas revitti Jawallaan sen mitä suinkin pystyi ja uskalsi olosuhteisiin nähden ajaa,
hyvässä ajolinjassa päätykaarteeseen tultua niin eiköhän alkanut yksi lajitovereista ”änkiään Sussulla” ihan
”hali etäisyydelle”. Sitkeä luonteinen oli rinnalle pyrkijä, niin meni, ettei antanut periksi vaan änkesi vain lähemmäs ja lähemmäs, kunnes lopulta oli niin liki että ”halin” olisi voinut antaa jawalle. Niin kävi että ”sussu” otti halauksen ”crossi Arpen” jawalta, siitähän ei Jawa tykännyt lainkaan, niinpä antoi tunkeilijalle sellaisen läimäyksen että kipinät pöllysivät muuallakin kuin männän päällä. Toinen otti ja lähti hali etäisyydeltä
kiireen kanssa radan reunaa kohti ja meno sen kuin jatkui, lumi pöllysi tovin aikaa kun ”kosiomatkalla” ollut
tunkeilija katosi lumivallin taakse ajajineen, liekö kuskilla tullut halu pilkille mennä, mutta ei muistanut että
pilkkivehkeet ovat kotona porstuan nurkassa.
Parin kierroksen jälkeen havaitsi Armas tunkeilijan päässeen jo penkan päälle saakka, mutta ei tehnyt mieli
”Suzulla” toista kertaa lähteä hali etäisyydelle Jawan kanssa, olihan sen verran luminen olotila penkassa
ryömiessä ja jäähtyihän siinä ”Suzun” tunteet jo pakostakin. Ajot saivat kuitenkin onnellisen lopun, vaikkei
”yhen” kosiomatka ihan onnistunutkaan.
Siinä se kului crossipoikien nuoruusajan elonpolku vuodesta toiseen. Vuonna 1969 tuli tarvetta virallistaa
Saloisten Moottorikerho joten siitä tuli siinä vaiheessa Sal MK. Kerhon alkuajan jäseniä oli mm Armas Kerttula, Pentti Siuvatti, Teuvo Joensuu, Majavan veljekset.
Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi oli valittu Kalervo Väänänen, joka oli toiminut hyvin aktiivisesti
taustatukena saloisten ja piehingin crossiharrastajille jo ennen kerhon perustamistakin, siihen vuorostaan
vaikutti ajajien oma aloitteinen aktiiviharrastus lajia kohtaan. Kalervoa voitaneen myös pitää moottorikerhon
”isänä” mutta äidistä ei ole tietoa, että joskus näinkin päin.
Kalervo oli muuttanut 60 -luvulla Saloisiin nuorisonohjaajaksi ja sittemmin Piehinkiin opettajaksi ja nykyisin hän asuu Jyväskylänseudulla. Hänellä oli kokemusta kerhotoiminnoista jo viranpuolestakin. Niinpä se
onneksi kääntyi myös motocross ajajien eduksi, asuihan Kalervo Piehingin koulun tiloissa sijaitsevissa opettajien asunnoissa.
Jolloin ainakin Hannilan monttu oli likellä, jos sillä nyt mitään suurempaa merkitystä oli. Oma innokkuus ja
mielenkiinto ovat ne parhaat avut näissäkin asioissa. Taisi olla ettei vetäjä itse harrastanut kyseistä lajia, hänen toimintaan kuului useampana iltana viikossa pitää myös muita nuorille tarkoitettuja kerhoja, alue ylsi ainakin Mattilanperän- ja Tikkalan kouluille saakka.
60-luvun motocrossailut Hannilan montulla Piehingissä ja Tarpionkankaan radalla, sekä Raahen M-Kerhossa
joka on perustettu jo 56-vuonna, niinpä sitä moottoripyörä crossia on ajettu harjoittelu- sekä kilpailu ajoina
Raahe Saloinen rintamalla jo vuosikymmeniä jolloin on tultu vasta 70-luvulle. Samoilta ajoilta ovat alkaneet
myös jääratakisat joissa ajettiin moottoripyörillä sekä autoilla ja alkuaikoina hevosilla. Ehkä ollut niin että,
hevosjäärata-ajot ovat alkaneet ensimmäisenä josta sitten on siirrytty vuosien mittaan konevoimalla toimiviin
ajopeleihin.
On siinä ollut ”karva ooppelit” kummissaan kun ensi kertaa osallistuivat kisoihin ”erikoisliukuesteisetkengät” kavioissa. Tiara on kirvonnut kavioista isoina lohkareina ja osa niistä on osunut ohjastajan otsaluuhun
jolloin tähtiä on näkynyt aurinko säälläkin.
Varmaankin heppa on päästellyt juoksun jälkeen ihanan auvoisia hirnahteluja jotka ovat kiirineet jääkantta
myöten kauas ulapalle. Toisesta päästä on päästellyt ihan muuta kuin hirnahteluja, mutta oma luonnon merkityksensä silläkin on ollut.
Toisaalta tieten polle joka on viimeiseksi jäänyt, niin voisi hirnahtaa että olipa paska juttu joten tulisi kummastakin päästä sama asia, sen suuntainen ajatus se taitaa nykyisinkin herkästi käydä ajatuksissa joka ei ihan
ensimmäisenä tule maaliin.
Voittaja hevosen oli helppo ylpeillen hirnahdella harjusjouhet sohoittaen taivasta kohti ja ohjastajan rintakarvat ovat samaan suuntaan myhäillessä ”juokse sinä humma kun tuo maali jo häämöittää”. Mahtoiko heppa
saada lisäherkkua apelaariin kun mitalisijoille pääsi ”kopsuttaan”, eipä tietenkään kun ohjasta vei pokaalinkin keittiön vitriinikaapin päälle ”emännän” ihailtavaksi.

Motocrossi ajot ja harjoittelut olivat suuria saavutuksia entisaikaan ja sen ajan kalustolla sekä entisajan niukahkon elintason aikaan joka vaikutti osaltaan harrastuksiin. Mutta niin meni crossailu huimia askelia eteenpäin pohjolan perukoilla ja aina vain kohti parempaa tulevaisuutta.
Crossi harrastuksessa joutui panostaan ajokalustoon melkoisesti, sillä olihan monella samainen pyörä arkipäivän kulkuvälineenä.
Etenkin uutuuttaan kiiltävät ”Japsi” pyörät vaati melkoisen rahapanoksen hankinta vaiheessa, sillä vielä raskia ajaa morocrossia osoitti sen että halukkuus lajia kohtaan oli hyvin korkealla. Näiden pyörien ajajilla oli
iso etu kilpaillessa Jawojen sekä ”Settien” kanssa samoissa sarjoissa. Pyörien keveys ja ärhäkkyys oli ihan
eriluokkaa kuin vanhemman mallisissa pyörissä.
”Saloistelaisista ajajista, Teuvo Joensuu, oli hankkinut ihka uuden Yamaha moottoripyörän. Pyörä kiilsi niin
että silmiä häikäisi, joten olisi ollut tarvetta aurinkolaseille pilvisäälläkin.
Siksipä sitä piti sitten pyrkiä säästämään, joten ”Crossi Teukka” osallistui vain kuuman sarjan ajoihin jotta
”jammu” kestäisi pitempään arkikäytössä, muisteli Teuvo entisaikaa.”.
Vanhojen pyörien piti olla hyvin trimmattuja, mikäli halusi taistella vähänkään paremmuudesta uuden ”Japsi” pyörän kanssa. Enään ei riittänytkään lokasuojan ja pakoputken lyhentäminen, vaikka katkaisu välineet
ovatkin parantuneet ”rautasaha” ajoilta.
Saattoi myös olla että ”japsien” ilmaantuessa radoille niin se hieman latisti crossiharrastusta 60-70- luvun
taitteessa, mene ja tiedä sitä sitten.
Mutta se pesuvadin kokoinen ketjurissa ja hyvin trimmattukone tasoittivat taistelua melkoisesti. Myös vanhemman malliset pyörät vaati paljon huolto ja korjaustyötä pyörän omistajilta. Se kaikki maksoi oman osansa mutta siihen oli valmiutta kuitenkin lajinharrastajilla, sillä mieluisa harrastus on aina hintansa kanssa tasapainossa. mutta oliko se sitä jo 60-luvulla.
Saattoi mennä että osalla ajajista kaluston kunto ja tehokkuus kärsi puolillaan ”tyhjyyttä ammottavasta lompuukista”, eli se pyörän toimivuus oli siinä ”kiikun kaakun” rajoilla ja niin tuli keskeytyksiä tuhkatiheään.
”Keskeytyksiä” tuli muutoinkin jolloin crossailu loppui, monen kohdalla elämän muutokset olivat siksi isoja
että crossi-harrastus tyrehtyi täysin.
Seurustelu uuden tyttöystävän kanssa veti pitemmän korren harrastuksesta, se voiton nälän ”kurninta” ajoradalta vaihtui ” kollin mouruamiseksi” tyttöystävän aitan nurkalle. Samoin osalla ajajista alkoi perheen perustamis- ja talon rakennusvaiheet, ne vaativat jo useamman vuoden panostamisen, joten siinä ajassa kerkesi irtaantua liiaksi crossin ajosta. Yksi syy oli myös muuttaminen eripaikkakunnalle, joko työn perään tai sitten
ihan omasta mielihalusta johtuen.
Niinhän siitä Armaksestakin tuli tupla armas, jolloin se tuleva vaimo, tyttö alkoi kuiskuttaan pyörän takasatulasta Armaksen korvaan, oi sinä ainut suloprinssini olet minun Armas armaani, lisää, lisää vauhtia ja pykälää silmään.
Tämä nuoripari ei irtaantunutkaan moottoripyöräily harrastuksesta, nuori seurustelu kumppani olikin hyvin
kiinnostunut m-pyöräilystä, ja niin paljon pyöräily veti puoleensa että sitä piti harrastaa maantie pyöräily
muodossa enemmälti.
Voitaneen kirjoittaa että Armaksen kohdalle sattui oikea onnenkantamoinen kun saattoi jatkaa crossiharrastuksen parissa, paljonhan se vähensi osanottoa toimintoihin perheen ja talon perustamisvaiheissa mutta
ei irtaannuttanut ihan täysin siitä.
Edellä mainittuja esteitä tuli siksi monelle kerhon alkuperustajajäsenille että se vaikutti kerhotoimintaan. Ilmeisesti kävi niin, ettei uusista tulijoista kellään ollut liiemmin mielenkiintoa jatkaa kerhotoiminnan viemistä
eteenpäin. Niin hiljeni toiminta 70-luvun alkuvuosina, se lepatti liekinlailla tovin aikaa ja siitä se hiipui hiljalleen lähes sammuksiin saakka, mutta se jäi kytemään kuitenkin.
Armaksen kohdalla se jäi kytemään ehkä eniten, eikä ihme, sillä iso oli työpanos vuosia kestäneessä crossiharrastuksessa, jota lisäsi ne lukuisat toiminnot järjestely kuin myös radan kunnostus töissä. Sitä oli siksi paljon että se painui syvälle sielun syövereihin, siellä se alkoi kiertää kiertokangen lailla kunnes iski uuden kipinän tulppaan hapettuneeseen vuoden -85 aikoihin, siitä se taas lähti nuoruusajan harrastus uudelleen käyntiin.
Tällä kertaa crossirata sijoittui Hummastinvaaran maisemiin. Samainen kuski oli työkoneen ”puikoissa” kuin
aikoinaan siellä Tarpionkankaan radallakin ja ura urkeni ajoradalle kiemurrellen sekä nousten ja laskien.
Ajokalustot ovat muuttuneet niin työ- kuin crossipuolella huomattavasti 60-luvun puskutraktori kuin Jawa
mallista.
Ärhäkkyyttä löytyy crossi pyörien ”pytyistä” ihan erilailla kuin entisaikaan ja ajovarusteet ovat muuttuneet
täysin niistä entisajan ”jussi pusero sekä työkintas” malleista, kengistä puhumattakaan sillä ”jenkki tennari”
malli on vaihtunut pitkävartisiin nahkakenkiin, jotka suojaavat sekä kestävät kulutusta kovassakin käytössä.
Varusteet ovat nykyisin ihan huipputasoa sekä laatua, ne tieten lisäävät rahallisessa mielessä harrastuskuluja.

Mutta ajokalusto on nykyisin sitä luokkaa että varusteilta vaaditaan kestävyyttä moninkertainen määrä esim,
”jussi puseroon” verrattuna. Vauhdin lisääntyessä lisäytyy myös metrimäärät ”hyppyreistä” ajettaessa, se todellinen irtaantuminen maanvetovoimasta on arkipäivää nykyajan crossikisoissa eli lähestytään niitä -60 luvun varsinaisia mäkihyppääjien metri lukemia. Siksi myös ajovarusteilta vaaditaan kestävyyttä kokoajan lisää, etenkin kaaduttaessa nahkainen ajopuku suojaa ajajaa pahemmilta naarmuilta.
Armaksen harrastus meininki olikin totista totta ja se laajeni laajenemistaan, kokemuksen ja taidon kasvaessa
kasvoi myös se kilpailuhenki ja voiton nälkä. Pian sai rata-alueelle rakentaa huolto/varastotilat, radan kunnostaminen vaati oman aikansa sillä rata piti saada huippu kuntoon.
Siinä pelasti tilannetta eniten ”crossi Arpen” pitkäaikainen työkokemus työkoneiden käytöstä, mutta etu ei
näkynyt muussa kuin rata-alueenmuodon muuttumisessa pikaista vauhtia, ajallisesti iso hyöty kun jää poissa
se turha ”äheltäminen”. Radan muodon sekä tarpeelliset tasovaatimukset Armas hallitsi.
Se 60-luvun crossailu oli jo alkanut muovaamaan selkäytimissä sen oikean suuntaisen tarpeellisuuden niin
rata- kuin ajovaiheista, eli käytäntö oli opettanut monet seikat mitä huomioida rata-alueella.
Hummastinvaaran rata-alueesta tuli niin suosittu että ajoharjoitteluissa käydään laajalta alueelta suomen
niemeä. Kesäiset crossiturnaukset ovat suurta karnevaalijuhlaa jossa riittää monenlaista touhua ja kisailua. Se
mikä tässä on merkille pantavaa, on että Armas osallistuu koko perheen voimin crossiharrastukseen. Pojat
ovat alkaneet ajo totuttelut ihan ”taapero iässä”.
Kun vaimo Marjattakin on erittäin kiinnostunut näistä touhuista, niin mikäpäs siinä on harrastaa yhteistä lajia. Siksipä se tiimin ”johtoporras” lähteekin huomattavasti etuajassa kisapaikoille jotta saavat järjestellä asiat oikeisiin uriin ennen kuin ”oman tallin” kilpailijat saapuvat kisa-alueelle.
Armas ja Marjatta ovat olleet liikkeellä joko asuntoautolla tai vaunun kanssa joten kisareissut ovat monen
päivän lomamatkoja samalla kertaa.
Armaksen crossi-team on kiertänyt kotimaan kisoja laajemmilla alueilla vuodesta toiseen sekä hyvin aktiivisesti harrastaneet lajia joka suhteessa. Niin ovat saavuttaneet hyviä tuloksia kisoista kuin kisoista ja niittäneet
samalla mainetta kuin niittokone tienvarsia. ”Pilttuupäällikkö” on hellittänyt suitset käsistä ajopuolella vuosia sitten ja siirtänyt ne poikien hallintaan, mutta touhuaa piisaa muutoinkin tallipäällikön virassa.
Onhan lastenlapsiakin siunautunut vuosien saatossa useampia, sitä kautta on saanut kokea niitä elonpolun
auvoisia autuudentunne hetkiä pientä kääröä syliin ottaessa.
Jospa ne joskus kehittäisi sen ”mummu ja vaari” sarjan, jolloin saisi verestää niitä kaiholla kaipauksella
muisteltuja nuoruusajan muistoja. Mikä ettei Marjattakin voisi alkaa harrastaan crossia, nyt olisi hyvät edellytykset menestymiseen kun on valmennusta omasta takaa ja mahdollisuudet siihen kun lapsi katras on varttunut aikuisiksi.
Siksi toisaalta onhan se ikämies/naissarja ilmeisesti olemassa, mutta se nimitys ei vedä vertoja arvokkuusasteikossa likimainkaan vaari ja mummu titteleille ja näin arvokkaaseen joukkoon jo päässeiden ei enää kuuluisi joutua alentamaan vakanssi tasoa.

Saloisten Moottori Kerhon 68-kaudenpäättäjäisajot
Siksi syksyyn kerkesi aika vierähtää että kisoista tuli tavallaan kauden viimeiset ajot. Moottorien pauketta,
vauhtia ja kovia ajajia oli sunnuntaina 22.9.1968 Tarpionkankaan uudella crossiradalla Sal MKerhon järjestämissä jäsentenvälisissä motocross-ajoissa. Ajajien luku olisi ollut suurempi, ellei viisi pyörää olisi rikkoontunut jo ennen ajojen alkamista. Rata oli verraten vaikea; sitä osoittaa melko alhainen pyörien keskinopeus ja
se, että mopedit keveämpinä pääsivät lähes samoihin keskinopeuksiin moottori-pyörien kanssa.
Ajajista Markku Ylitalo osoitti lujaa sekä ruumiillista että henkistä kuntoa jaksaessaan ajaa haavereitta kolme
sarjaa. Hänelle kertyi ajomatkaa n, 31 kilometriä. Martti Ahola osoitti oikeita otteita, alle 250 cc:n luokassa
meni häneltä voitto ketjun putoamiseen viimeisellä kierroksella.
Alle 125 cc;n luokassa hänen täytyi käyttää pyöräänsä varikolla pari kertaa ja lopuksi se oli sinne jätettäväkin. Kuumansarjan Ahola voitti ennätysnopeudella, vaikka vaihtaminen olikin suoritettava käsin siirtomekanismin mentyä rikki. Kalevi Majava on myös hyvä ajaja. Suurella ja raskaalla pyörällä hän jaksoi pitää 20
kierroksen keskinopeuden yllättävän korkeana.

Sarja alle 125 cc lähdössä taistoon: Pentti Siuvatti 37, Markus Ylitalo, Martti Ahola lakki päässä ja Lasse
Hieta. Martti sai myös 3-sijan alle 250 cc sarjassa ja voitti kuumasarjassa.

Hurjat saloisten Mk:n ”crossigladiaattorit” lähdössä taistelu areenalle, lähin Armas Kerttula, kesk, Kalevi
Majava ja taain Markus Ylitalo alle 250 ccm sarjassa, missä otetaan todenteolla mittaa toisistaan. Moottoreiden pauhu ja soran pöllyäminen viestitti yleisölle taistelun alkaneen ja samalla varoittaen ettei radalle ole
syytä mennä sivullisten ”hortoilemaan” ajon aikana. Se ajajista jolla on eniten voiton nälkää, on hyvässä
asemassa taistelussa mutta se nälkä ”kurni” jokaisella jo lähtö viivalla sillä lasittunut katse porautui rataan
magneetin lailla. Sitä katsetta uskalsi ja pystyi häiritsemään ainoastaan lajitoverit, mutta sitä häirintää ei halunnut kukaan omalle kohdalle tulevan ja jos se tuli niin silloin oli pudonnut kärkisijoilta

Alle 125 cc 20 kierr: 1) Markus Ylitalo Suzuki

24,50. 2) Lasse Hieta Honda, 3).Martti Ahola
Yamaha. 4) Pentti Siuvatti Jawa, konerikko, Ismo Kauppila Suzuki konerikko.

Alle 250 cc 20 kierr: 1) Kalevi Majava, Jawa 21.57,8. 2) Martti Ahola, Yamaha 22,12,8. 3) Armas Kerttula, Jawa (k-rikko)
Kuumasarja: 1) Martti Ahola, Yamaha 7,23,6. 2) Matti Harju, Jawa 7,35,8. 3) Markus Ylitalo, Suzuki
7,44,0. 4) Kalevi Majava, Jawa, 4 kierr. (konerikko)

Moposarja: 10 kierrosta:
1) Teuvo Juusola, 12,52,5. 2) Heikki Orava, 9 kierr. 3) Pasi Pahkamaa, konevika 7 kierr.

KYLÄAJOT PIEHINGISSÄ
Piehingin Maamiesseuran järjestämänä pidettiin sunnuntaina yleiset kyläajot Siniluodon lahden jäällä. Sarjoja oli hevosille, mopedeille sekä henkilö- ja kuorma-autoille. Yleisöä oli ajoja seuraamassa runsaasti. Raahen
Seutu 16.3.1965

TULOKSET: Työhevoset 1000 m:
1) t. Juttu, Erkki Silvola, 2.02.

2) t.Viri, Yrjö Sippala, 2.08. 3) o. Könni, Aarne Kultala, 2.08.
Harj,ajo kilpahevosille 2km: 1) t Pinna, Janne Kari, 3.40. 2) o. Erkka, Teuvo Sippala, 4.07.
Mopedit: 1) Niilo Jussinniemi, 2.02. 2) Veikko Niemelä, 2.05. 3).Teuvo Järvelä, 2.05. 4) Reijo Pihlajaniemi, 2.06. 5) Risto Röning, 2.13.

Henkilöautot alle 1000 cc ilman nastarenkaita: 1) Eero Kylmälä, 4.26.
Nastarenkain: 1) Raimo Tuomaala, 4.09. 2) Esko Krekilä, 6.42.

2) Matti Tanskala, 4.40.

Henkilöautot yli 1000 cm³, ilman nastarenkaita:
1) Jukka Merihaara, 4.30. 2) Matti Löf, 4.47. 3) Pentti Hämeenaho, 5.08.
Nastarenkain: 1) Väinö Rajamäki, 3.46. 2).Kyösti Autio, 3.58. 3) Pentti Hautanen, 4.14.

Kuorma-autot: 1) Antero Siuvatti 3.34.

2) Tapio Kylmälä 3.41. 3) Martti Hämeenaho, 3.51.
4) Mauno Sippala, 4.06. 5) Martti Sippala, 4.09.

Henkilöautojen alle 1000 cm³ lähtö on tapahtunut ja Esko Krekilän Wartburg ampaissut matkaan. Sarjan
voittanut Raimo Tuomaala lähti Simcallaan hetkistä myöhemmin. Krekilän ajon keskeytti pitkäksi toviksi
auton liukuminen lumivalliin.

SALOISTEN MOOTORIKERHON TOISET JÄSENTENVÄLISET Raahen Seutu
22.2.1968 Saloisten Moottorikerhon motocross-ajot suoritettiin lauantaina Tarpionkankaan radalla. Rata
oli jäinen, liukas ja raskas. Parhaimman kierrosajan ajoi Pauli Perälä, 1.03.6. joka vastaa noin 39 kilometrin
keskinopeutta tunnissa.
20 kierroksen paras keskiaika oli 35 km/t. Tämä ei jää paljoakaan kesäkelillä ajetuista kierrosajoista. Alkusyksyn kilpailuissahan paras keskiaika oli 37,5 km tunnissa. Armas Kerttulan kierrosajat olivat melkein samaa luokkaa kuin Perälän. Muutenkin Kerttulan ajo oli varmaa.

TULOKSET: MOPOSARJA10 kierr: 1) Reijo Pihlajaniemi, Tunturi. 2) Jorma Korpela Tunturi.
ALLE 150cm 20 kierrosta: 1) Martti Ahola, Yamaha 22.11.0. (keskinopeus noin 35 km/t) 2) Olli
Heiskanen, Comet 22.25.0.
3) Markku Ylitalo, Suzuki, 19 kierr.
4) Veijo Honkanen, Kawasaki, 19
kierr. 5) Hannu Tikka, Yamaha 14kierr.
ALLE 250 cc 20 kierrosta: 1) Armas Kerttula, Jawa, 23.10.1. 2) Pauli Perälä, NV, 23.10.2. 3)
Jukka Aittola, Jawa. 4) Markku Ylitalo, Suzuki. 5) Martti Ahola, Yamaha. 6) Pentti Siuvatti, CZ. 7)
Olli Heiskanen, Comet
YLI 250 cc 20 kierrosta: 1) Pauli Perälä, NV, 22.38.0. 2) Pentti Siuvatti, CZ, 19 kierr. 3) Markku
Ylitalo Jawa, 19 kierr.

KUUMASARJA, 7 kierrosta:

1) Jukka Aittola, Jawa, 8.49.0.
3) Pauli Perälä, NV, 8.51.1. 4) Pentti Siuvatti, CZ.

2) Armas Kerttula, Jawa, 8.51.1.

Harju ja Merihaara
NOPEIMMAT JÄÄRATA-AJOISSA SALOISISSA
Matti Harjun Suzuki ja Jaakko Merihaaran Isuzu olivat nopeimmat Saloisten Moottorikerhon jäsentenvälisissä jäärata-ajoissa Haapajärven radalla sunnuntaina 23.3.1969. Harju kiersi ajokillaan 15 kierrosta ajassa
11.29.4, joka tietää noin 62,5 km/h. Yli 1200 kuutiosenttimetristen sarjassa Merihaara ajoi kymmenen kierrosta aikaan 7,50 eli noin 61 km/h.

TULOKSET:
Moottoripyörät alle 125 cc, 15 kierrosta. 1) Esko Leinonen, Yamaha 12.32.

2) Markus Ylitalo,
3) Pentti Siuvatti, Jawa. 4) Niilo Harju, Yamaha (keskeytys)
Alle 250 cc, 15 kierrosta: 1) Esko Leinonen, Yamaha 12,39. 2) Pauli Perälä, NV12,47. 3) Armas
Kerttula, Jawa 13.03. 4) Pentti Siuvatti, Jawa.
Alle 250 cc liukuestein 15 kierr: 1) Matti Harju , Suzuki 11,29
Yli 250 cc liukuestein 15 kierr: 1) Lasse Hieta, Honda 13,26.
Mopedit 3 kierrosta: 1) Reijo Pihlajaniemi, Tunturi 3,10. 2) Kai Heikkilä, Tunturi 3,25. 3) Niilo
Eskola, Solifer 3,36. 4) Kari Lipponen, Tunturi 3,37
Suzuki.

Kuumasarja 5 kierrosta:
1) Matti Harju, Suzuki 03,53. 2) Lasse
Hieta, Honda 04,17. 3) Pentti Siuvatti, Jawa 04,35.
Autot: 10 kierr: 1300 cc, 1) Jorma Sippala, Anglia 09,53. 2) Pentti Siuvatti, Simca ariane 10,33.
1300 cc liukuestein 10 kierr: 1) Juhani Keski-Korsu, Fiat 08,02. 2) Mauno Sippala, Datsun 08,30.
3) Esko Hartikka, Opel 09,14
Yli 1300 cc liukuestein 10 kierr: 1) Jaakko Merihaara, Isuzu 07,50. 2) Juhani Keski-Korsu, Fiat
07,55. 3) Kyösti Majava, Isuzu 8,03

SALOISTEN MOOTTORI KERHON AJOT HANNILAN MONTULLA
Saloisten crossaajien jäsentenväliset motocross kilpailut pidettiin sunnuntaina 15.6.1969 Piehingissä. Rata oli
pituudeltaan 750 metriä.

Piehingin crossaajat: Niilo Harju, Pentti Siuvatti, Martti Ahola, Viljo Harju.

TULOKSET:
Alle 125 cc. 1) Jukka Aittola, Honda. 2) Martti Ahola, Yamaha.
Alle 175 cc: 1) Martti Ahola, Yamaha. 2) Viljo Harju, MZ.
Alle 250 cc: 1) Markus Ylitalo, Jawa. 2) Pauli Rautio, Jawa. 3) Pentti Siuvatti, Jawa.
Yli 250 cc: 1) Olavi Karvonen, Jawa. 2) Seppo Räsänen, Jawa.
Kuumasarja: 1) Teuvo Joensuu, Yamaha. 2) Armas Kerttula, Jawa.
Mopedit: 1) Niilo Harju. 2)Tuomo Pahkamaa. 3)Erkki Raitala.
JÄÄRATA-AJOT MUTALAN RANNASSA RS 7.3.1970
Saloisten Moottorikerhon jäärata-ajot Mutalan rantaan auratulla radalla alkavat klo 13 huomenna. Ajot on
tarkoitettu harrastelijoille ja ovat näin ollen harjoitusluontoiset. Jokainen ajaja ja katsoja toimii omalla vastuullaan. Kilpailuihin on nimetty toimitsijoiksi seuraavat: kilpailujen johtaja Alpo Kerttula, kuuluttaja Olli
Heiskanen, ajanottajat Jaakko ja Jouni Merihaara, Pentti Rautio ja Mauno Sippala, järjestysmiehet esimiehenä Arvo Liete, Hannu Vuotila, Martti Ahola, Markku Siuvatti, Toivo Långström, Markku ja Risto Ylitalo,
Lasse Hieta, Viljo Harju, Pauli Rautio ja Hannu Tikka.
Kilpailijoita ja toimitsijoita kaivataan paikalla klo 12. PS liukuesteillä varustetut ajoneuvot ajavat eri sarjoissa kuin liukuesteettömät. Heikkilä, Sippala ja Sarpola nopeimmat Mutalan radalla.
Kovaa vauhtia ja hyvää ajoa nähtiin Sal MK:n jäsentenvälisissä jäärata-ajoissa Mutalan kalarantaan auratulla
radalla sunnuntaina 8.3.1970. Autosarjoissa osanottajia oli 15 ja moottoripyörä-ajoissa vain kaksi. Katsojia
oli 300 – 400 henkeä.
Päivän nopeimman kierrosajan ajoi Renaultillaan Juhani Keskikorsu 41,2 = 79 km/h) ennen keskeyttämistään. 10 kierrosta ajoi nopeimmin Erkki Heikkilä, jonka keskinopeudeksi tuli n, 74 km/h.
PS. Palkintojen jakotilaisuus joudutaan yhteensattumien vuoksi siirtämään viikolla eli 21.3 pidettäväksi. Siitä
myöhemmin eri ilmoitus
TULOKSET: Moottoripyörät alle 125 cc, 5 kierr. 1) Teuvo Joensuu, 5,06 Yamaha.
2) Esko Leinonen, 5,08 Yamaha.

AUTOT: Alle 1300cc, vakioliukuestein 10 kierr:

1) Sauli Sarpola. 08,52 AustinMini.
2)
Pentti Siuvatti. 9,03 Fiat 0,6. 3) Antero Korpela09,06 Anglia 1,2.
4) Arvo Qvist, 9,07 Fiat 0,6.
5)
Pentti Korpela, 9,11 Anglia 1,2.
6) Matti Korpela, 9,21 Anglia 1.2.
7) Kari Heikkilä, 10,17 Opel Kadett. Juhani Keskikorsu kesk, konevika.
Alle 1300 erikoisliukuestein: 10 k: 1) Erkki Heikkilä, 7,25 Simca 1,0. Nopein kierrosaika 43,3
Yli 1300 cc: 1) Mauno Sippala, 7,53 Isizu. 2) Toivo Kylmälä, 8,28 Volvo 544. 3) Kalervo Korpela,
8,30. BMW 1,6 . 4) Jaakko Merihaara 8,31 Isuzu. 5) Kyösti Autio, kesk 9,43 VW 1,5
Kuumasarja, 5 kierr; 1) Erkki Heikkilä, 3,47Simca 1,0. 2) Jaakko Merihaara, 3,31 Isuzu. 3) Toivo
Kylmälä, 4,16 Volvo544. 4) Pentti Siuvatti, 4,30 Fiat 600. 5) Antero Korpela, 4,32 Anglia1,2.

SALOISTEN MOOTTORIKERHON VUOSIKOKOUS Raahen Seutu 21.1.1970
Saloisten Moottorikerhon vuosikokouksessa sunnuntaina toimi puheenjohtajana K. Väänänen ja sihteerinä P.
Korpela. Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Alpo Kerttula, sihteeriksi Pentti Korpela ja rahastonhoitajaksi
Olli Heiskanen.
Maaliskuussa päätettiin järjestää jäärata-ajot Mutalan kalarannassa. Sarjat ovat alle 1500cm³ ja yli 1300cm,
liukuestein ja ilman liukuesteitä. St-ajoja varten päätettiin järjestää kurssi ja toimitsijalisenssiä pääteettiin
anoa Jouni Kippolalle, Jaakko Merihaaralle ja Seppo Viirteelle.

Saloisten Moottorikerhon vuosikokous Raahen Seutu 19.12.1970
Saloisten Moottorikerhon vuosikokouksessa valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Armas ja Alpo Kerttula, Pentti Korpela, Pentti Siuvatti ja T. Kalervo Väänänen uudelleen. Muut hallituksen jäsenet ovat Eelis Harald, Olavi Heiskanen, Jaakko Merihaara ja Jouni Kippola.
Uutena jaostona perustettiin st-ajovaliokunta, jonka puheenjohtajan nuijaa tarjottiin Frans Säilylle, uusiksi
jäsenniksi tulivat, J. Merihaara, J. Kippola ja Seppo Viirret. Kilpailuvaliokuntaan tuli puheenjohtajaksi Arvo
Liete.

Päätettiin pitää jäärata-ajot maaliskuussa sekä morocros-ajot kesäkaudella. St-ajoista saa päättää ko. valiokunta. Puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin edelleen T. K. Väänänen.
Tilivuoden 1970 säästöistä päätettiin käyttää mikroautojen ja moottoripyörien hankintaan juniorien harjoittelua silmällä pitäen.

PENTTI SIUVATTI NOPEIN JÄÄRATA-AJOISSA SALOISISSA
Saloisten Moottorikerhon harjoitusluontoiset jäärata-ajot pidettiin sunnuntaina 14.3.1971 Mutalan rannassa.
1600 m:n pituinen rata oli vaikeahko. Autosarjoihin osallistui 13 ajajaa ja moottoripyörämiehiä uskaltautui
vain kaksi radalle suurehkosta ennakkoilmoittautuneiden joukosta. Ajoneuvot jaettiin eri sarjoihin sylinteritilavuuden ja renkaiden laadun mukaan. Autoille oli sarjat alle 1000 cc, alle 1300 cc ja yli 1300 cc, m-pyörille
alle ja yli 250 cc. Kilpailut onnistuivat hyvin ja radalla saatiin nähdä tasaisia ja jännittäviä nopeuskoitoksia.
Pentti Siuvatti piti kovinta vauhtia Fiatillaan kuumassa sarjassa, jossa hänen keskinopeudeksi tuli n. 75 km/h.

TULOKSET: Luokka 1: 1) Veikko Pesonen, Fiat 600, 13.14.
Luokka 2: 1) Matti Korpela, Fiat 850, 11.13. 2) Erkki Heikkilä, Simca 1,0, 11.25.
Datsun1,0, 11.31. 4) Jorma Korpela, Fiat 850, 11.57.
Fiat 850, 12.33. 7) Hannu Hilden, Anglia, 12.58.

3) Mauno Sippala,
5) Sauli Sarpola, Saab, 12.23. 6) Pentti Siuvatti,

Luokka 3: 1) Olavi Heiskanen, Fiat 1,3 13.11. Luokka 4: 1) Matti Autio, Renault, 10.11
Luokka 5: 1) Pentti Siuvatti, Fiat 850, 09.19. erikoisliukuestein (n.70 km/h)
Luokka 6: 1) Kalevi Karppinen, VW 1,5 12.04. 2) Jaakko Merihaara, Isuzu 12.05.
3) Kalervo Korpela BMW 1,6, 12.07

Kuumasarja 10 kierrosta: 1) Pentti Siuvatti, Fiat 850, 13.01. erikoisliukuestein (n,75 km/h).
ti Autio, Renault 14.26.
3) Jaakko Merihaara, Isuzu 16.15.
Korpela, Fiat 850.
6) Kalevi Karppinen, VW 1,5.

RAAHEN
AJOILLA

MOOTTORIKERHO

ALOITTI

4) Mauno Sippala, Datsun 1,0.

ONNISTUNEILLA

2) Mat5) Matti

JÄÄRATA-

Ripeästi toiminnan alkanut Raahen Mk:n järjesti 26.2.1956 ensimmäiset jäärata-ajot Raahessa. Kilometrin
mittainen sangen huolella aurattu rata oli Isolla lahdella lähellä Ulkofantin kaakkoisnokkaa. Kilpailuja suosi
erinomaisen kaunis sää, joskin pakkanen kiristeli poskipäitä ja jalkoja. Kilpailujen ylivalvojana toimi O.
Honkavaara SML:sta. Oulun Moottorikerho oli lähettänyt kilpailuihin edustavan joukon parhaimpia ajajiaan.
Toisella ajokierroksella nähtiin useita jännittäviä kilpailuja, sillä parit oli silloin arvottu ensinnä ajamiensa
aikojen mukaan. Pieniä valliin menemisiä ja nurinkaatumisia sattui, mutta ne olivat kaikki vaarattomia. Maksanutta katselijakuntaa oli yli 600 ja eräässä vaiheessa saattoi vaihtelevan yleisömäärän arvioida nousevan
jopa tuhannen katselijan suuruuteen. Kilpailumatka kaikissa luokissa oli 5 kilometriä. Raahen Seutu
28.2.1956.

Tulokset: Koneet 150 cc:

1) J. Liukkonen, OMK, CZ 5,25. 2) H Saarela, OMK,CZ 5.26.
Siuvatti, RMK, CZ, 5.37. 4) M. Korpela, RMK, CZ, 6.04. 5) K. Asukas, OMK, LHsep, l6.28

Koneet 250 cc:

3) A.

1) Arvo Liete, RMK Jawa, 5.347.
2) Martti Hänninen, RMK, CZ, 5.34.
3) Aate
Mattila RMK epel, 5.37. 4) Tauno Pohjalainen, RMK Sepel, 52.5.
Koneet 350 cc: 1) Pentti Pietilä, OMK, Triump, 23.0. 2) Frans Hautala, RMK, Douglas, 5.29. 3) J.
Korkiakangas RMK, NSU, 5.29. 4) Unto Lind, RMK, IC, 5.40.

Koneet 500cc:

1) Veli Häkkinen, RMK, Ariel, 5.03.

2) Arvi Hautala, RMK, AJS, 5,3.

500 kuution koneiden ensimmäinen lähtö. Kuminen lähtöjuova on juuri pingoitettu täydessä käynnissä olevien moottoripyörien eteen. Sisäradalla, siis oikealla tämän sarjan voittaja ja kilpailujen nopein ajaja Veli
Häkkinen Raahen MKerhosta Arielinsa selässä ja rinnallaan vasemmalla Arvi Hautala myös Raahen MK:sta.

ONNISTUNEET JÄÄRATA-AJOT RAAHESSA SUNNUNTAINA
Raahen Seutu 12.3.1957.
Sunnuntaina oli Raahessa kaupunginlahden jäällä pauketta ja pärinää, sillä silloin olivat Raahen MoottoriKerhon ja AK:n Raahen Kerhon järjestämät moottoripyörien vauhdikkaat jäärata-ajot sekä autojen taitoajokilpailut. Aurinkoinen ja kaunis maaliskuinen päivä olivat ne ulkonaiset puitteet, joissa kilpailut saatiin suorittaa. Kaunis sää oli houkutellut paikalle arviolta n. 1500 henkeä. Osanottajia moottoripyörien kilpailussa oli
Oulun ja Raahen Moottorikerhoista. Ajot onnistuivat yli odotusten, eikä pahempia ”haavereitakaan” sattunut.
Kilpailujen nopeimman ajan saavutti RMK:n A. Siuvatti.
Lopuksi suoritettu näytösajo piikkipyöräisillä moottoripyörillä oli taidokkuudessaan komeata nähtävää. Järjestelyt sujuivat hyvin, ja siitä on annettava järjestelykoneistolle täysi tunnustus.

TULOKSIA:
Moottoripyörät alle 150 cc: 1) R. Lyttinen, OMK, Jawa 5.49.8.
3) J. Asukas, OMK, Special 6.11.9.

Alle 250 cc: 1) A. Siuvatti,

2) E. Puhakka, OMK, Jawa 6.07.2.

4) B. Röysy, OMK, Puch 6.16.8.

RMK, TKV, 5.33.1.

2) T. Kyllönen, OMK, Puch, 6.31.2.

3) U. Flinck,

RMK, Puch 6.33.8.

Alle 350 cc: 1) A. Hautala, RMK, Ariel, 6.06.9.

2) F. Hautala RMK, BSA, 6.13.4. 3) J. Pikkarainen,
OMK, Jawa, 6.38.8. 4) A. Pukari, OMK, Ariel, 6.42.6. 5)A. Liedes, RMK, Arie, 6.59.7
Yli 500 cc: 1) P Korkiakangas, RMK, Ariel, 6.00.9. 2) V. Liedes, RMK, Ariel, 6.09.7. 3) Korkiakangas RMK Ariel, 6.56.2.

Kuumasarja: 1) A. Siuvatti, RMK, TKV, 5.71.1..

2) R. Lyttinen, OMK, Jawa , 5.58.4. 3) J. Asukas,
RMK, Special, 6.17.0. 4) T. Kyllönen, OMK, Puch, 6.19.6. 5) J. Pikkarainen, OMK, Jawa, 6.27.6. 6) E.
Puhakka, OMK, Jawa, 6.30.8. 7) U. Lind, OMK, Puch, 6.35.7. 8) A. Hautala, RMK, Ariel 6.47.7.
9)
F. Hautala, RMK, Ariel, 6.55.1.
SAMANAIKAISESTI SUORITETTIIN VIEREISELLÄ RADALLA AUTOJEN TAITOAJOKILPAILU.
Tulokset: Henkilöautot: Pekka Kurikka, Austin, 1.46.2. Pentti Kallio, Land Rower, 1.52.0. Veikko Tuhkala, Moskwitsh, 2.02.1. L, Laurila, Studebacker, 2.03.0.
Kuorma- ja linja-autot: Pentti Hyväri, GAZ-Diesel, 2.15.0. V. Arvo, Austin, 2.15.2. Kalevi Käkelä, Austin 2.18.8.

Moottoripyörät:

Pauli Hummasti, 1.56.8. Olavi Itäpalo, 2.25.8.

PÄRINÄÄ, PAUKETTA JA KOVAA VAUHTIA kuultiin ja nähtiin Antinkankaan
onnistuneissa RMK:n maastoajokilpailuissa Raahen Seutu 3.9.1957
Raahen moottorikerhon järjestämät moottoripyörien maastoajokilpailut ”motocross” viime sunnuntaina
1.9.1957. Raahessa muodostuivat todella täydelliseksi täysosumaksi ja yleisömenestykseksi. Kilpailu tapahtui Antinkankaan kumpuilevassa maastossa, jonne onnistuneesti oli vedetty kilometrin maastorata äkkijyrkkine käänteineen, mäkineen, laskuineen ja pehmeitä hiekkamonttuja myöten polkuileva kierros. Yleisöä
kaikkineen, maksamattomat ja maksaneet mukaan luettuna, oli näitä Raahen ensimmäisiä kisoja seuraamassa
lähes 2000 henkeä. Järjestely sujui kitkattomasti ja suurinpiirtein kitkattomasti myös kilpailijoiden osalta kilpailu meni.
Tosin monella moottori piiputti, toiset menivät toisinaan nurin ja toiset joutuivat keskeyttämään, mutta ilman
pahempia kolareita ja onnettomuuksia kaikki sujui nuottien mukaisesti.
Oulun Moottorikerhon J. Pikkarainen oli ehdoton ykkönen taitavalla ajollaan ja jännittävin kuuman sarjan
voitto menikin hänen nimiinsä ja sai hän myös kilpailujen kunniapalkinnon itselleen parhaasta ajosuorituksesta. Raahen Moottorikerho ansaitsee täyden kympin tämän kilpailun järjestämisestä ja sen läpiviennistä.

- Yleisnäkymä maastoajon lähtöpaikalta. Kuuman sarjan miehet kypärineen juuri lähtöviivalla starttaamassa. - Oulun Moottorikerhon pikkarainen ja kuumansarjan voittaja vauhdissa hiekkamontussa.
Motocrossajot olivat hyvin suosittuja koska kuvien perusteella katsojia on vieritysten ja jos näin olisi ollut
koko ajoradan matkan niin ihan OK juttu.

TULOKSET: 150 ccm:

1) J.Pikkarainen, Oulun MK, Pecial, 24.53.
2) J. Asukas, Oulun MK,
3) J. Saarela, Oulun MK, CZ, 9 kierrosta.
250 cc:1) Liukkonen, Oulun MK, 34.44. 2) U, Lind, Raahen MK, 35.53. 3) TBraysy, Oulun MK
350 cc: 1) M. Korpela, Raahen MK, IC, 18.09. 2) T. Pohjalainen, Raahen MK, 6 kierrosta.
Kuumasarja: 1) J. Pikkarainen, Oulun MK, 15.40. 2) J. Saarela, Oulun MK, CZ, 16.45. 3) U. Lind
Raahen MK, Sepel, 17.18.
55.25.

MOTOC-ROSS RS 29.4.1958
Harvassa urheilulajissa on miehen kunto niin lujilla kuin moottoriurheilussa. Juuri Moto-Cross, eli maastoajossa tämä tulee selvimmin esille. Harjoittelematon mies ei leikkiä kestäkään, ja hyvin treenannut ja kokenutkin ajaja on monesti kilpailukierrokset kierrettyään niin poikki, että tuskin jaksaisi enää yhtäkään kierrosta ajaa. Ajajalla pitää tietenkin olla vielä kohtalainen sisu, ja kovassa kunnossa oleva kone, tarvitaan vielä
hyvä rata ja järjestely jotta kunnon kilpailut saataisiin pystyyn.
Juuri näin alkaa Raahen moottorikerhon kohdalla asiat olla. Vappuna tapahtuvaa Moto-Cross ajoa varten.
Kuten toisaalla tässä lehdessä olevasta ilmoituksesta käy ilmi pidetään tämä kilpailu yleisölle jo tutussa
maastossa, Moottorikerhon omalla radalla Antinkankaalla, vesiaseman luona.

Rata on entinen, eikä enempiä esittelyjä kaivanne. Ainoa muutos on hiekkamontussa jossa rata kulkee kauempaa tiestä kuin ennen. Tähän saatiin melkoinen syöksy kuopan reunalta monttuun. Mielenkiintoinen kohta
Ajajat esitellään yleisölle radalla ennen kilpailun alkua, pääsylipun mukana annettavasta ohjelmasta käy
myös ilmi kunkin ajajan nimi, numero ja kerho. Oman kerhon ajajien lisäksi on kuitenkin mukana Kemin,
Kokkolan, Oulun ja haapajärven kerhojen ajajat. Kovia kavereita kaikkiaan 21.
Radalla on kenttäravintola, josta saa simaa ynnä muuta Vappuun kuuluvaa. Järjestäjien taholta povataan tästä
kilpailusta ehkä parasta tähänastisista. monet aikaisemmat hyvät kilpailut mielessä voikin yleisö järjestää itsensä paikalle hyvissä ajoin ennen tasan kello 15 alkavaa kilpailua.

RAAHEN MOOTTORIKERHOLLA ONNISTUNEET MAASTOAJOT ANTINKANKAALLA Raahen Seutu 9.9.1958
Sunnuntaina 7.9.1958 oli Antinkankaalla kovaa pauketta, pärinää, vauhtia ja meteliä, kun Raahen moottorikerhon järjestämissä syksyn Moto-Cross ajoissa parikymmenpäinen osanottajajoukko otti toisistaan mittaa.
Nähtiin loistavia ajosuorituksia ja kaikkea muuta, mitä hyviltä maastoajoilta voidaan vaatiakin. Ajajat hallitsivat melkoisen hyvin ajokkinsa, sillä vain yksi kaatuminen ja sen seurauksena lievähkö loukkaantuminen
sattui.
Yleisöä oli reippaitten moottorimiesten reipasta ajoa seuraamassa yli 1000 henkeä. Tämä osoittaa, että moottoriurheilu on saanut näilläkin seuduin yleisönkin puolesta suuren mielenkiinnon osakseen.
Järjestelytkin sujuivat varsin hyvin. Osanottajia oli kaikkiaan 19, joista 14 ajajaa suoritti urakkansa kaikella
kunnialla loppuun. Kilpailut suoritettiin kahdessa erässä, joista kumpikin käsitti 15 kierrosta. Radan pituus
oli n. 1000 metriä. Voittajaksi selviytyi selvästi J. Asukas Oulun Moottorikerhosta pistemäärällä 20. Hänen
seuratoverinsa K. Pirkola oli toinen 18 pisteellä, johon pääsi myös kolmanneksi sijoittunut Raahen Moottorikerhon A. Kerttula.
Tulokset olivat seuraavat: 1) J. Asukas, OMK, 20 pist. 2) K. Pirkola, OMK, 18. 3) A. Kerttula, RaaMK,
18. 4) E. Nieminen, Kain MK, 17. 5) T. Pohjalainen, Raa MK, 17. 6) P. Roth, OMK, 16. 7) M. Henriksson, OMK, 16. 8) M. Henriksson, OMK, 13. 9) N. Hämäläinen, Haapaj MK, 12. 10) P. Heikkinen,
OMK, 9.
11) M. Kemppainen, Kain MK, 9. 12) P. Huhtala, OMK, 9.
13) O. Itäpalo, Raa MK, 7.
14) A. Ojakangas, Raa MK, 6.

Raahen Moto-Cross ajojen ensimmäisen erän voittaja Oulun moottorikerhon J: Asukas, joka voitti myös koko kilpailun, laskettelee maaliin omassa yksinäisyydessään, muiden ollessa ratkaisevasti jäljessä.

TULOKSET: URHEILUKONEET:

1) Kynsilehto, J. OMK, 25 kierr.
kierr.
3) Henriksson M. OMK, 23 kierr. 4) Nevala O. OMK. 5) Takkinen A.
RMK. 7). Ahokas A. OMK. 8) Liete A RMK
Kilpakoneet: 1) Pirkola K. OMK 35 kierr. 2). Puhakka E. OMK, 33 kierr.
31 kierr.
4). Koski R. KMK. 5).Viitala E. KMK. 6).Karjalainen E. KMK.
Mattila N. RMK

2) Ahokas P, OMK, 23
KMK.
6) Kerttula A.
3).Pohjalainen T. RMK,
7).Haapala OMK. 8).

ONNISTUNEET KILPA-AJOT SALOISTEN PIEHINGISSÄ
Pilvistä ja märästä säästä huolimatta oli yleisöä saapunut runsaasti sunnuntaina 8.4.1962 Siniluodon satamatielle. Siellä oli nimittäin Piehingin maamiesseuran järjestämät työhevoskilpa-ajot, jotka muodostuivatkin
varsin onnistuneiksi. Aikaisemmin kilpailut aiottiin järjestää Siniluodon lahden jäälle, kuten viime kevättalvellakin, mutta äkkinäisen kelirikon takia ne täytyi siirtää tielle. Jäällä seuraaminen olisi yleisön kannalta ollut tietenkin paljonkin mielenkiintoisempaa, koska siellä koko ajan näkisi tilanteen.
Nyt kilpailut olivat kyllä hauskaa katseltavaa, sillä kilpailuissa oli osanottajien joukossa sekä kilpakärryillä,
että työkärryillä ajavia. Illalla oli maamiesseuran talossa iltamat ja palkintojenjako. Yleisöä oli saapuvilla
runsaasti. Ohjelma oli monipuolinen ja mielenkiintoinen.

Tulokset:
RYHMÄAJO, MATKA 1000 M, TYÖKÄRRYT:

1) t. Regina, om, Matti Kallela Saloinen,
2,16,2, ajaja Seppo Vilenius. 2) t. Pinna om, Janne Kari Saloinen 2,22,2. 3) o. Virta, om Reino Mikkola
Raahe 2,22,5, ajaja Veikko Mikkola.
4) r. Löytö, om, Reijo Spiik Raahe, 2,24,9.. 5) t. Viristi, om Yrjö
Sippala Saloine 2,38,6.
6) t. Ilo, om Kaarlo Kerola Arkkukari 2,44,2.
7) t. Piku, om Arvo Vilenius, Raahe 2,54,0.
8) t. Pala, om Kalevi Sippala, Piehinki 3,00,7.
Tasoitusajo 100 m, paal. 2,20:
1) t. Regina, Matti Kallela, 1110 m, 2,27,0. 2) t. Pinna, Janne Kari, 1085 m, 2,29,1.
3) t, Viriste, Yrjö Sippala, 1000 m 2,31,1. 4) o. Virta, Reino Mikkola, 1055 m 2,37,5.
Tasoitusajo, perusmatka 1000 m, paal2,40:
1) t. Piku Arvo, Vilenius, 1000 m, 2,35,0. 2) r. Löytö, Reijo Spiik, 1000 m, 2,40,7.
3) t. Pala, Kalevi Sippala, 1005 m, 2,45,5….4) t. Ilo, Kaarlo Kerola, 1075 m 2,55,6…..
Tasoitusajo kilpakärryt, perusmatka 1000 m, paal 2,20:
1) t. Pinna, Janne Kari, 1085 m, 2,01,4.
2) t. Regina, Matti Kallela, 1110 m, 2.04,1.
3) 0. Virta, Reino Mikkola, 1055 m, 2,06,3.
4) t.Viriste, Yrjö Sippala, paal. 2.12.1.
5) r. Löytö, Reijo Spiik, paal, 2.18.6.
6) t. Pala, Kalevi Sippala, paal, 2,22,6.
7) t. Piku, Arvo Vilenius, paal, 2,23,0.

Jännittävä hetki on käsillä. Kaarlo Kerola ja Ilo vasemmalla ja oik, Arvo Vilenius ja Piku. Lähtökäsky on
annettu.

HELÄTIN VOITTI ”KUUMAN SARJAN” RAAHEN RAVEISSA ORI LIMAN NOPEIN LÄMMINVERINEN

2000 metrin avoimen ryhmäajon juoksijat ovat päässeet vauhtiin. Vasemmalla toiseksi sijoittunut r. Puijo,
toinen vasemmalta sarjan voittaja Helätin, toinen oikealta neljänneksi jäänyt t. Armotar ja äärimmäisenä oikealla kolmanneksi sijoittunut o, Puhemies.
Tamma Helätin, ylivieskalaisen L. Kokon omistama ravikuningatar juoksi voittoon 2000 metrin ryhmäajossa
Raahen Seudun Hevosystävien talviraveissa Tervahovin jäällä sunnuntaina 5.3.1967.
Helättimen kilometriajaksi tuli 1,32,6. Lestijärvisen K. Hautalan Hovitin voitti avoimet tasoitusajot sekä
1,35:n että 1,40:n sarjassa. Se sai kilometriajaksi 1,37,6.
Lämminveristen sarjassa nähtiin kaksi lähtöä, joista toisen voitti kokkolalaisen Talli Limanin ori Liman ja
toisen alaveteliläisen K. Manderbackan tamma Kaira. Parhaan kilometriajan, 1,32,1, juoksi ori Liman. Kilpailuissa oli mukana 50 ravuria.
2000 metrin avoimessa ryhmäajossa juoksi Helättimen jälkeen toiseksi kalajokisen A. Anttiroikon r. Puijo ja
kolmanneksi H. Siiran ja A. Korven omistama ori Puhemies, joille molemmille merkittiin sama kilometriaika
1,35,2. Tamma Armotar oli neljäs.
1,35:n avoimessa tasoitusajossa A. Anttiroikon r. Puijo hävisi kahdella kymmenyksellä t. Hovitinille. Puijo
saavutti melkein kaksi sekuntia paremman kilometriajan, 1,35,8. O. Lennätin ja t. Armotar olivat seuraavina.
1,40:n Hovitin oli puoli sekuntia edellä toiseksi sijoittunutta M. Knuutin t. Läikkyä, joka juoksi kilometriajan
1,37,7.
Alavieskalaisen Y. Vierimaan t. Reilu voitti 1,53:n sarjan ja sijoittui toiseksi 1.58:n sarjassa.
Lämminveristen ensimmäisessä lähdössä oli kolme juoksijaa. O. Kupletilta irtosi kesken kilpailun kenkä, ja
se vei mahdollisuudet. Ori Liman juoksi komeasti ja voitti selvästi toholampilaisen V. Ahokkaan t. Bjankan.
Maalissa oli hevosilla eroa runsas neljä sekuntia. Toisen lähdön voitti t. Kaira ja ori Kuplet sijoittui toiseksi
voittaen sekunnin kymmenyksellä o. Limanin. Bjanka ja Leko olivat seuraavina.

KIRKKOAJOT PIEHINGISSÄ
Raahen Seutu 21.3.1961
Piehingin maamiesseuran järjestämät kirkkoajot pidettiin sunnuntaina Siniluodon jäällä. Kilpailuihin osallistui 10 hevosta ja yleisöä oli kilpailupaikalla runsaasti

Ori Liman juoksee kauniisti ja voittaa samassa lähdössä mukana olleen tamma Kairan (taaempana)

Tulokset: Ryhmäajo 1,000m:
1) t. Regina, Matti Kallela, Saloinen 2.00. 2) t. Maili, Kalle Raitala, Saloinen,
2.11.
3) t. Viksu, Arvo Ojakangas, Raahe 2.15. 4) t. Viriste, Yrjö Sippala, Saloinen
2.19.
5) 0. Virta, Reino Mikkola, Raahe 2.21.
6) 0. Kimmoke, Jaakko Bersström Saloinen 2.25.
7) t. Ilo, Kaarlo Kerola Saloinen, 2.26.
8) t. Piku, Arvo Vilenius, Raahe
2.27.
9 t. Amali, Matti Tokola Saloinen, 2.48.
10) r. Sami, Eemil Siniluoto, Saloinen,
2.50.

Tasoitusajo 1000 m: lis 6 m sek.
1) t. Regina 2.09, 1120 m 2) t. Maili 2.17, 1054 m. 3) t. Viriste 2.22, 1006 m. 4) t. Piku 2.25, 1000 m.
5) t. Viksu 2.26, 1030 m. 6) o. Virta 2.29, 1000 m 7) t. Ilo 2.30, 1000 m. 8) r. Kimmoke 2.33, 1000 m.
9) r. Sami 2.47, 1000 m.

Tasoitusajo kilpa-ajokärryillä:
1) t Regina 2.05 1120 m. 2) t Viriste 2.26 1006 m.
3) t Piku
2.25 1000 m. 4) o Virta
2.28.
Ulkopuolella kilpailun ajoi Pentti Siniluoto omistamallaan ori Lähtö-Pojalla saaden 1300 m:llä kilometrin
keskiajaksi 1.36

KILPA-AJOT PIEHINGISSÄ Raahen Seutu 1961
Piehingin maamiesseura järjesti sunnuntaina kilpa-ajot Siniluodon lahden jäällä, jonne oli aurattu kiertävä
1000 metrin rata. Yleisöä oli kilpailupaikalla 200 - 300 henkeä ja kilpailevia hevosia oli 15.

TULOKSET
RYHMÄAJO työhevosille 1000m.
2) t. Tyttö, Pentti Isokääntä,Saloinen. 2.08.5.
4) t. Viksu, Arvo Ojakangas,Piehinki. 2.15.5.
6) r. Poju, Jussi Upola, Saloinen.2.17.4.
8) o. Kimmoke, A. Ansaranta,Piehinki. 2.22.2.
10) t. Vappu, Erkki Siniluoto, Piehinki.2.37.0.

1) t. Rekina Matti Kallela, Saloinen.1.59.1.
3) t. Leimu, K. Lackström, Raahe. 2.11.5..
5) t. Maili, Kalle Raitala, Piehinki.2.16.0.
7) t. Pala Janne, Sippala, Piehinki. 2.19.0.
9) t. Valma, Pasi Koskela, Saloinen. 2.31.0.
11) r. Sami, Eemil Siniluoto, Piehinki.2.55.8.

TASOITUSAJO 1000 metriä, paal. 2.20, lisäystä 5 m / sek:
1).t. Rekina 1105 m. 2.10.3. 2).t. Tyttö 1055. 2.19.0. 3).t. Maili 1020. 2.19.4. 4).r. Poju 2.20.0.
5).t. Pala 2.20.0. 6).t. Viksu 2.20.8. 7).t. Leimu 2.22.0. 8).t. Valma 2.24.2. 9).t. Vappu 2.35.8

VARSASARJA 1000 M: 1) t. Ilo 2.29.4 om, Kaarlo Kerola Piehinki.
TYÖHEVOSET kilpakärryin 2000 m:
1) t. Rekina 3.40.0. 2) t Pikku-Tähti, K. Raitala 4.07.4.
3) o. Kimmoke, 4.41.0.
Palkinnot olivat pääasiassa raahelaisten liikkeitten lahjoittamia, josta järjestävä seura haluaa niitä kiittaää.

ARMOTAR JA NIMBLE NOPEIMMAT Hevosystävien talvi-raveissa
RaahenSeutu 25.2.1969
Ylivieskalaisen P. Rantalan tamma Armotar oli nopein kylmäverinen ravuri sunnuntaina Raahen Seudun Hevosystävien järjestämissä raveissa Tervahovin jäällä.
Avoimessa 2000 metrin ryhmäajossa Armotar saavutti ajan 3.14.5,. km. aika 1.37.3.
Toiseksi sijoittui ylivieskalaisen J. Nisulan o Lennätin ja kolmanneksi V. Vileniuksen r.
Pikku-Prinssi. Edellisen aika oli 3.15.1 (1.37.6.) ja jälkimmäisen aika oli 3.15.1 (1.38.8).
1.36:n avoimessa tasoitusajossa Armotar ja alavieskalaisten E. ja K. Rahjan t. Lähtövirkku kävivät kovan
kamppailun voitosta. Lähtövirkku voitti ja molemmat saivat ajan 3.34.1.
Lämminveristen sarjassa nähtiin kaksi lähtöä. Avoimen ryhmäajon voitti muhoslaisen V. Rantakankaan o.
Nimble. Se sai kilometriajan 1.31.7. Alavieskalainen A. Antti-Roikon ja R. Suonvieren o. Kasbek oli toinen
ja pattijokisen L. Lambergin r. Lego kolmas. Km ajat olivat 1.35.6 ja1.36.4. Lämminveristen avoimen tasoitusajon voitti r. Lego, km-aika 1.36.1.
Nopeimpana kylmäverisenä palkittiin tamma Armotar ja nopeimpana oman seuran kylmäverisenä palkittiin
Pikku-Prinssi. ori. Nimble sai nopeimman lämminverisen palkinnon ja r. Lego sai nopeimpana oman seuran
lämminverisenä varat. Paavolaisen lahjoittaman Ravi-Maljan.

2100 metrin avointa tasoitusajoa paalulta 1.36 johtaa tamma Lähtövirkku, Tamma Armotar on vielä selvästi
toisena, mutta maalissa ovat hevoset rinta rinnan, ja molemmille merkitään samaaika. Kolmantena on runa
Eri-Vilkku.

