Viljandi-Moto 2011 parim Eesti restauraator
Heiki Muda ja mootorratas DKW E200
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Tere, unic-motolane!
Järjekordne aastaring hakkab
täis saama ning aeg tehtut
kokku võtta. Jaanuaris toimus
üldkoosolek, kus valiti klubile
uus juhtkond. Esmakordselt
toimus tõeline valimisvõitlus,
kus keegi ei võinud kindlalt
väita, kes võidab. Ise otsustasin
kandideerida , sest mulle ei ole
olnud kunagi ükskõik klubi
saatus. Veel tahtsin toetada,
minu arust klubi jaoks suurt
potensiaali omava, Ivar Lindla
kandideerimist. Meiega ühines
ka Märt Karu, kellega on
olnud positiivne
koostöökogemus juba
varasemast ajast. Aastatega oli
tekkinud palju mõtteid , kuidas
klubielu parandada. Nüüd on
olnud võimalus neid ellu viia.
Tehtut ei ole mõtet siinkohal
ülesse lugeda, eks sellest on ka
siin ajakirjas edaspidi juttu.
Kindlasti tuleb aga mainida, et
keegi ei ole midagi üksinda
teinud. Igal üritusel on omad
organiseerijad, osavõtjad ja
teinekord võivad päris kõvad
„tegijad“ olla isegi need, kes
koju jäävad. Oluline, et oleme
suutnud luua tegusa
meeskonna, kes on suuteline
korraldama igat masti üritusi.
Kahju, et mitmed hiljutised
aktivistid on täielikult eemale
jäänud. Tegelikult on meil
kõigil palju arenemisruumi.
Kui tahame, et klubielu
elavneks ja meile kõigile
midagi pakuks, peame selle
nimel ka tööd tegema. UnicMoto on eelkõige kogu Eesti

vanatsiklihuvilisi ühendav
kooslus. Maarjamaal on palju
vanatehnikahuvilisi, kellel on
suured plaanid, head ideed,
meeletu töövõime, kuid tihti
jäävad asjad toppama
materiaalsete vahendite
puudumise taha.
Vanatsikliklubil on aga tänu
aastatepikkusele järjekindlale
tööle need vahendid olemas.

jõua. Mõtteid ja ideid on
piisavalt, nende elluviimine
nõuab aga palju tööd. Ise olen
seda meelt , et võiksin veel
aasta, kui valitakse, klubi
asjadega põhjalikumalt
tegeleda. Usun, et selleks ajaks
oleme suutnud kasvatada
omale väärilise vahetuse.
Otsuste tegemisel oleme need
alati juhatuses või volinikega
eelnevalt läbi arutanud. Siis on
Unic-Moto on viimasel ajal
tõenäoliselt võimalik just
olnud liialt Tallinna keskne.
kõige õigem variant leida.
Juhatuse üheks prioriteediks
Loodan, et Unic-Motost ei saa
on kindlasti tugavate
kunagi kellegi erahobiklubi,
regioonide väljaarendamine.
kus üks suur juht otsustab kõik
Seda aga ei õnnestu teha üleöö. ainuisikuliselt. Igal kluibiliikmel
Kõigepealt peab olema kohalik võib olla oma arvamus ja
liikmeskond, kelle hulgas
võimalus see ka välja öelda.
inimesed, kes tahavad
piirkondlikku vanatsiklielu
Järgmisel suvel on tulemas
edendada. Lõuna-eesti suunal prognoositavalt senistest
on liikmeid sel aastal tublisti
suurim ja esinduslikem
lisandunud. Üldkoosolekul
vanamootorratta kukkutulek
moodustame sinna kindlasti
Kurtna-Moto 2012. Iga uniciseseisva piirkonna. Idamotolase auasi on seal
Virumaa ja saared on
väärikalt oma klubi esindada.
praeguseks veel meie klubi
Pool aastat on veel aega anda
liikmete poolt asustamata.
oma kaherattalistele sõpradele
Olen kindel, et ka sealne
viimast lihvi. Suvel näeme!
olukord peagi muutub.
Kohtumiseni!
Praegune juhatus on olnud
Urmas Teearu
ametis aasta. Julgen väita, et
tehtud on küllaltki palju ja
just seda, mida paljud
klubiliikmed on oodanud.
Näiteks kollektiivsed
välisreisid, regionaalsete
struktuuride loomine,
läbipaistvad rahaasjad jne.
Selge on ka see, et aastaga
kõike plaanitut teha ei
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Teeme ruumi uutele
tulijatele!

Iga aastaga saab üks aastajagu tsikleid
uunikuteks. Teeme ruumi uutele tulijatele ja
võtame nad oma 1976. aastal loodud perre
vastu.

Kuna me oleme ennekõike inimesed ja seejärel
mootorratturid ja kõige lõpuks võib-olla ka
mootorrattad, siis ei ole meil vaja rääkida ainult
vanatehnikast. Me võiks rääkida elust enesest.
Klubi edukus sõltub sellest, kui palju meil on
Ei tea, kas sel aastal tuleb mõni tegelikult ka
inimestena millestki omavahel rääkida, või kui
või? Äkki tulebki – mis me talle sel puhul
ei ole millestki rääkida, siis vähemalt vait
ütleme? Ütleme, et maksa liikmemaks ära ja
olemisest ja tummise lörina saatel gaasirulli
võta pingi peal istet. Kaks korda aastas saad
keeramisest. Klubi aga korrodeerub kergesti
käia Tagadil, seal oleme kõik koos. Pillapalu
ära kui tsiklimehed sõidavad täiskiirusel lolli
külje all Voosel on sel või ülejärgmisel aastal ka jutu, nagu tänavatele
kokkutulek, kuhu tulevad kõik kokku (või oli
puistatud soolaplöga
see kusagil mujal). Aga millest meil veel rääkida sisse.
on. Mul on neljataktiline kardaaniveoga ja
külgkorviga, sul aga kahetaktiline, ketiveoga ja Teeme ruumi uutele
mõeldud soolona. Õli lisamisest kütusele ja
tulijatele!
kurvides kallutamise eripäradest meil küll
25.12.2010.a.
rääkida ei ole.
Tõnu Piibur
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Tere!

Kõigepealt tänan kõigi klubi
liikmete nimel Tõnu Piiburit
ja tema meeskonda
üheteistkümne aasta jooksul
tehtud suure töö eest Eestis
vanatehnika propageerimisel.
Tõnu on koos Toomas
Bauvaldi, Sander Muhu ja oma
meeskonnaga korraldanud
hulganisti vanatehnika rallisid,
näitusi, seminare ja
restauraatorite päevi Tagadil
jne. Aitäh teile mehed nähtud
vaeva eest!

ning see oligi uue juhatuse
eesmärk.

Klubis on palju positiivset,
esile on kerkinud tublid
organisaatorid, aktivistid,
Ununema kippusid klubi vanad kusjuures ainuüksi Tagadi
restauraatorite päeva
traditsioonid, eriti just
läbiviimisel osalevad üle
autasustamine vanatehnika
kahekümne inimese.
rallidel, inimene vajab
Lugupidamist väärivad Lembit
tunnustust, sõltumata
valitsevast riigikorrast, tehtud Arunurm, kes restaureeris heal
tasemel mootorratta AVO on
töö ja saavutuste eest
alati abistamas Tagadil, osaleb
harrastuses või üks-kõik, mis
kõigil klubi ettevõtmistel ja
alal. See ei ole edevuse laat
Heino Reinjärv, kellel on
vaid klubi lugupidamine ja
austuse avaldus oma tublidele kodus hulganisti üle poole
sajandi jooksul kogutud
organisaatoritele,
erinevate Zündappide
EestiVanamootorrattaklubil
restauraatoritele, osavatele ja
projekte, mida ka usinasti
Unic-Moto`l on uus
nutikatele sõidumeestele –
juhtimisstruktuur, mis ei ole
tsiklimeestele, naistele ja nende suure entusiasmiga
restaureerib. Viljandi
enam kahemeheline vaid
lastele. Natuke aega tagasi
maakonnast sõidab tubli mees
koosneb kolmeliikmelisest
kavatseti muuta klubi logo,
klubi rallidele ning pärast koju,
juhatusest, nende hulgast
mis tundus mõnele
valitud klubi presidendist ja
vanamoodne, vaja
neljast piirkondlikust
kohe-kohe
volinikust: Põhja-, Lääne-, Ida- kaasaaegne embleem
ja Kesk- Eesti. Plaanis on veel teha, see ei olnud
luua Lõuna-Eesti piirkond,
eriti hea mõte,
mis haaraks enda alla Tartu,
millest sündis
Põlva, Räpina, Võru ja Valga
teravaid vaidlusi.
maakonnad, mida on siiani
Embleem on
esindanud klubi liikmete
järjepidevuse
vähesuse tõttu Kesk-Eesti
sümbol ja üks
volinik.Viimasel ajal on klubi vanemaid praegu
liikmete arv Lõuna-Eestis
tegutsevate
hakanud kasvama ja olukord
mootorrattaklubide
nõuab ilmselt muutmist.
logosid Eestis, seda
Liikmete arvu kasvades on
ei saa ega tohi muuta
tulevikus alati võimalik
hetkel moes oleva
piirkondi ja nende volinike
naiste dekoltee
juurde moodustada. Kõik
suuruse või meeste
klubile olulised otsused on
pükste laiuse järgi.
vastuvõetud juhatuse ja kõigi Korrastamist vajab
Lembit Arunurm
volinike heakskiidul, seega
veel meie klubi neti
heiskamas Valklavõtab sisuliselt asjade
lehekülg, millega ka
Moto 2010
korraldamisest osa kogu klubi tegeletakse.
laagrilippu
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pootsman Anatoli Metus ja
IZ-de kollektsionäär, Pärnu
maakonnast, uus klubi liige
Aivar Palk. Märkamatult on
tekkinud Ivar Lindlal Eesti
parim antiikmootorrataste
kollektsioon. Põhiliselt on
Indiani erinevad mudelid alates
esimesest prototüübist, ei
puutu ka motikate ``RollsRoyce`` - Brough-Superior ja
Triumph Tiger. On loodud
Eesti Indianiklubi. Selliseid
tublisid, väga erinevas vanuses,
klubiliikmeid on meil palju ja
Eesti Vanamootorrattaklubi
Unic-Moto areneb, kasvab
sõltumata masudest ja jumal
Heino Reinjärv uurib John Schüman & co jalgratast Matador
teab, mis majanduskriiside
kiuste. Iga klubi liige on
isiksus, omas mõttemaailmas,
tõekspidamistes ei pea alati
olema sama meelt teistega,
kuid inimlikus, sõprus see jääb
ja seob meid üheks tervikuks.
Kõige tähtsam klubi liikmete
omavahelised suhted ja võib
kinnitada, et tsiklimehed
astuvad ühte jalga, on üks
mõnus abivalmis seltskond,
selge mõistusega mehed,
naised, kes suudavad tõe
eraldada valest siin segases
maailmas, kus valge räägitakse
Ivar Lindla mootorrattal Brough-Superior
vahel mustaks ja vastupidi on
ainukesed, kes tervitavad
sõbraliku käetervitusega
läbi aastakümnete tsiklil, olgu mudelite ajalugu, eriti DKW
see Riiga, Setumaale või
Luxus 200 ja DKW E 200. Kui üksteist kui kohtavad teel
kamraadi tsiklil vastu
Tallinna. Tegemist eakate
mõni arvab oma tsikli puhul
meestega, kellede elufilosoofia, originaalsusest rääkides, et üks kihutamas.
sisemine energia ja terav
või teine asi võis nii ja naa olla,
mõistus enamus noortele
siis Heiki ütleb konkreetselt iga Head vanaasta lõppu ja algavat
silmad ette annab.
detaili, embleemi või
teguderohket 2012 aastat!
pinnakatte, toetudes kindlale
Uute klubi liikmete hulgast on informasioonile, kas on
Märt Karu
üks tublimaid Heiki Muda, kes originaal, vastavale mudelile
kuuluv või mitte.
on ülimalt põhjalikult oma
Restauraatorina on viljakad
DKW mootorrattaid
restaureerinud, mis tähtsaim, ta viimaste aastate jooksul olnud
Harjumaalt pärit, Tallinki
valdab sügavuti DKW
lk. 6
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EVMK Unic-Moto

volinike koosoleku protokoll

Toimumise aeg
12.11.2011 kell 10.30 kuni 15.00
Koht: Kurtna külalistemaja
Kohal olid: Urmas Teearu, Ivar Lindla, Märt
Karu, Siim Soomägi, Reigo Vilu, Tarmo
Riisenberg
Puudus: Rein Kork
Koosolekut juhatas Urmas Teearu,
protokollis Tarmo Riisenberg

1. Klubi praegune olukord
Klubis on hetkel 116 liiget, peale viimast
aastakoosolekut oli liikmete arv 84.
Rahaline seis: Kevadine Tagadi laat tõi sisse
11 371 eurot, sügisene 9971.
Klubi arvel on praegu 12 500 eurot.
Käidi organiseeritult neljal välisreisil: Ikskile
ja Mannheimi laadal ning üritustel Riias ja
Peterburis. Ikskile laadal käimise kuludeks oli
1600 eurot, Mannheimi laadal käigu eelarve
3000 eurot. Riias ja Peterburis käigule klubi
vahendeid ei kulutatud.
Kohapeal oli suve suursündmuseks Viljandi
Moto juulis. Sinna kulus 1892 eurot.
Unic-Moto esindus oli ka edukalt väljas
kevadisel Motoeksootikal Tartus ning
Tallinnas peetud MOMAl. Otsustati ka
jätkuvalt osa võtta motonäitustelt, kui meile
võimaldatakse eksponeerida end ilma
näitusepinna eest maksmata.
Klubi tasus ka sponsorluse korras osaliselt
klubi Unic esindajate käigu eest Norras
Põhjamaade Vanatehnikaklubide Liidu
koosolekul. (400.-)
Klubile on võetud raamatupidaja, kes
vastutab raamatupidamisaruannete ja vajalike
deklaratsioonide esitamise eest (käibemaks).
2. Klubi koduleht
Siiani on lahendamata klubi kodulehe
probleem. Vabatahtlik kodulehe parandamine
ei õnnestunud, uue lehekülje tegija tuleb
hankida väljastpoolt klubi.

3. Must number
Musta numbri asjaajamisega seoses eelmise
juhatuse ajal tegelenud võlad on klaaritud.
Plaanis on välja töötada põhimõtted, kuidas
musta numbri ekspertide tööd tasustatakse
ning hinnakiri klubi liikmetele ning
väljastpoolt klubi numbri soovijatele.
4. Tagadi Restauraatorite Päev
Tagadi Restauraatorite Päev on oma
uuenenud meeskonnaga toiminud edukalt,
kevadel ilmnenud kitsaskohad on õnnestunud
fikseerida ning töö nende kõrvaldamise nimel
käib.
Paranenud on ürituse korraldus, rahade
liikumine on läbipaistev, suurenenud on
sissetulekud. Viidi sisse külastaja pilet ning
müügikoha pilet.
Sel sügisel kasvas platsi rent, selles osas tuleb
pidada omanikuga läbirääkimisi ning sõlmida
platsi rentimiseks kirjalik leping. Ka peaks
müügikohtade tasust tulema kokku summa,
mis tasub otsesed laadaga seotud kulud. Nii
kindlustab klubi selle, et me ei pea vähese
külastajate hulga korral laadale peale maksma.
Juhul kui ilmneb külastajate arvu vähenemine,
tuleb taas alustada reklaami tegemist. Seda
pole viimased korrad eriti tehtud, välja
arvatud info foorumites ja internetis.
Parkimise osas tuleb paika panna täpsed
parklaread, et nii maksimaalselt olemasolevat
parklapinda ära kasutada. Ka vajab parkimise
korraldamine rohkem inimesi, reaalselt
vähemalt nelja, kes juhiksid autode liikumist
põllul.
Kohtade broneerimiseks muretses klubi oma
mobiilinumbri, mis antakse enne üritust
broneerimise eest vastutava isiku käsutusse.
5. Vabatahtlike tasustamine
Siiani on Kurtnas vabatahtlikud tegutsenud
tasuta, saades nö boonust, mille alusel on
võimalik käia soodsamalt klubi reisidel.
Boonuse hulk sõltub tehtud tööst: näiteks
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liiklusmärkide paigaldamine Kurtnas läheb
kirja poole tööpäevana klubi kasuks,
töötamine väravas või kassas aga tervikliku
päevana. Mida rohkem klubi heaks teha, seda
suurem on boonuse kogus. Vabatahtliku töö
hulgast sõltub klubi reisidel saadav soodustus.
6. Jõulupidu
Otsustati, et jõulupeod peetakse sel aastal
piirkonniti, üle Eesti saadakse kokku jaanuaris
või veebruaris peetava suure üldkoosoleku
raames.
Piirkondadele eraldatakse jõulupidude
pidamiseks 20 euro suurune pearaha. Selle
kasutamise otsustab piirkonna juhatus koos
volinikuga, arved tasub esitamisel klubi.
7. Sünnipäevad
Otsustati, et klubi poolsed kingitused tehakse
järgnevatel sünnipäevadel: 50, 60, 65 ja sealt
edasi iga viie aasta tagant. Klubi toetab sellisel
juhul kingituse/meene ostu ligikaudu 100 €
ulatuses.
8. Auliikme statuut
Arutleti klubile uute auliikmete valimise üle.
Hetkel on neid kaks: Freddy Lepp ja Heino
Reinjärv. Volinike koosoleku otsusega
lisanduvad neile sel aastal veel kuni kaks liiget,
kellede nimed tehakse teatavaks
üldkoosolekul.
Arutelu käigus jõuti ühisele seisukohale, et
välja töötamist vajaks klubi Unic-Moto
auliikme statuut. Nii tekiks kindel
alusdokument, mis aitaks edaspidi lihtsustada
auliikmete valimist. Statuut peaks sisaldama
ka auliikme staatusega kaasas käivate
soodustuste ja väliste tunnusmärkide loetelu.
9. Klubi märgid ja nende kasutamise kord
Paika panemist vajavad ka klubi välismärgid
ning nende kasutamise kord. Hetkel on
nendeks liikmetele antav märk ja vestile
kinnitatavad märgised. Tehti ettepanek teha
kingituseks klubi lipp ning rinnamärgi
kullatud versioon auliikmetele andmiseks.
Seega oleks vaja kirja panna nende kasutamise
kord.
Statuudi ja märkide kasutuskorra
väljatöötamine tehti ülesandeks Tarmo
Riisenbergile.
lk. 8

10. Saabuva suve üritused ja välissõidud.
Juhatus ootab ettepanekuid saabuva aasta
välissõitude võimalike sihtpunktide kohta.
Lisaks vanakraamilaatadele võib kõne alla
tulla ka osalemine mõnel välismaisel
kokkutulekul (näiteks Jawasakki suvine
kokkusaamine Soomes).
Suve suurürituseks on Kurtnas toimuv
rahvusvaheline kokkutulek, kuhu oodatakse
kuni 150 inimest umbes 100 mootorrattaga.
Toimub ajavahemikule 13-15. Juuli.
Peamiseks sündmuspaigaks on Kurtna,
laupäeval toimub väljasõit Harjumaale,
peatusega Laitses.
Jaotati laiali ülesanded, peakorraldaja rollis on
Urmas Teearu, rallimärgid, auhinnad ja
restaureerimiskonkursi ja diplomite eest Märt
Karu, suhtlus meediaga ja infojaotus Tarmo
Riisenberg, majandusasjade eest vastutab Ivar
Lindla, võistluste eest Rein Kork, majutuse
organiseerimise eest Pille Teearu, trass ja
legendid Aivo Mündel ja Indrek Sirk.
Edaspidi tekib veel töid, millede tegemisel
oodatakse klubiliikmete abi.
11. Laidoneri sõit
Viljandi on seekordse Laidoneri
mälestussõidu stardipaigaks. Viljandi esindus
lööb selle korraldamises ühiskondlikel alustel
kaasa. Laidoneri sõit peetakse 29.-30.juunini.
12. Piirkondlikud vahendid
Ürituste korraldamiseks nähakse 2012 aastal
piirkondadele ette pearaha suuruses 50 eurot
liikme kohta. See on mõeldud kohapeal
organiseeritavate ürituste ja ettevõtmiste
finantseerimiseks.
Otsustati teha piirkonna volinikele klubi
templid ning volitada neid klubi
liikmepiletitesse märgete kandmiseks
liikmemaksu tasumise kohta.
13. Eelarve
Arutati järgmise aasta eelarvet, suurimateks
sissetulekuteks on Tagadi Restauraatorite
Päeva korraldamine, väljaminekuks aga
suvine rahvusvaheline kokkutulek Kurtnas.
Selle puhul proovib klubi jääda omapoolse
panusega u 4000 eurot. Klubi järgmise aasta
eelarve projekt esitatakse aastakoosolekul.
Eelarve koostamisel lähtutakse põhimõttest,
et eeloleva aasta kulutused ei ületaks hetkel
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olemasolevaid vahendeid ning järgneva aasta
tulud jääksid edaspidiseks.
14. Ettepanekud põhikirja punktide
muutmiseks
1. 1. p2.2.4 vanatehnika muuseum. asendada
võimaluse korral korraldab
vanamootorrataste ekspositsioone laadis.
2. p.3.5. Ühingust väljaastumise etteteatamise
aeg pikendada kuni 1 kuu, et saaks inimesi
teavitada ja otsad kooku tõmmata korralikult.
3. p. 3.6. täiendada ja/või klubiliikme
aumehekoodeksi raskel rikkumisel.
4. p.3.7. Liikme surma korral tema liikmelisus
Ühingus lõpeb.
5. p.6.6 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab
ette teatama vähemalt 7 (seitse) päeva.
6. p.6.7 Üldkoosoleku kokkukutsumise teates
märgitakse ära üldkoosoleku toimumise aeg ja
koht ning üldkoosoleku päevakord.
7. Lisada 9.1.6 ...või volinike koosoleku
8. p.9.2. - ära võtta põhikirjast
9. Alajaotus 7 Volinike koosolek (ülejäänud
alajaotuste numbrid liiguvad edasi)
1. Üldkoosoleku ülesandeid seadusega
ettenähtud piirides täidab Ühingu volinike
koosolek.
2. Volinikud valitakse Ühingu liikmete poolt
ja nende seast. Igal Ühingu liikmel on õigus
osaleda volinike valimises.
3. Volinike koosolek koosneb klubi juhatusest
ja vähemalt 4 volinikust, kes valitakse
piirkondliku põhimõtte alusel. Iga volinik

saab esindada temaga samas piikonnas elavaid
liikmeid.
4. Volinike valimine toimub Ühingu
üldkoosolekul. Volinikud valitakse kuni
järgmise üldkoosolekuni.
Volinikud arutasid muudatusi ja kiitsid
parandusettepanekud heaks.
15. Lõuna piirkonna teema
2011 a jaanuaris peetud aastakoosolekul
otsustati Kesk-ja Lõuna-Eesti koondada
ühtseks piirkonnaks, mille volinikuks valiti
Tarmo Riisenberg. Käesoleva aasta jooksul
on Lõuna-Eesti maakondadest klubisse
lisandunud mitmeid uusi liikmeid ning seoses
sellega arutati eraldiseisva Lõuna piirkonna
vajalikkust ning selle piirkonna esindatust
voliniku kaudu.
Momendil on klubis 12 liiget Tartu-, Valga- ja
Võrumaalt. Otsustati võtta Lõuna piirkonna
voliniku valimine klubi aastakoosolekul
päevakorda koos ülejäänud volinike
valimisega.
16. Tutvumine suvise kokkutuleku
asukohaga.
Klubi juhatus ja volinikud käisid tutvumas
suvise rahvusvahelise
vanamootorrattakokkutuleku asukohaga.
Leiti, et Kurtna motell ja
mootorrattamuuseumi ümber olevad platsid
rahuldavad kokkutulekul osalejate
vajadusi.
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Eesti Vanamootorra$aklubi

“Unic-Moto” liikme aumehekoodeks

1. Pea alati kinni üldinimlikest põhimõtetest, kristliku maailma 10 käsust ja hoia kõrgel
klubi au. Säilita ning taasta vanaaegseid mootorrattaid ja talleta nende ajalugu.
2. Klubi esinemistes (rallid, näitused, sõpruskohtumised teiste klubidega jne.) oled sa
eelkõige klubi liige. Siis alluta oma erahuvid klubi üldsuse huvidele.
3. Sinu tegemiste ja ütlemiste põhjal hinnatakse meie klubi tööd ja eesmärke. Oled
kõikjal klubi esindaja!
4. Ole aus ja kriitiline enese ning teiste suhtes.
5. Enne sõna väljaütlemist sõelu seda kolm-neli korda:
a) kas see vastab tegelikusele,
b) kas seda on ikka vaja rääkida,
c) kas sinu lobisemine ei tee kellelegi halba,
d) kui tõtt öelda ei saa, ära siis vähemalt valeta!
6. Pea meeles – usalduse võitmine on raskem selle kaotamisest.
7. Ära anna tühje lubadusi – neid pillutakse niigi kõikjal.
8. Ära keela klubikaaslasele hädavajalikku varuosa, kui sul on see üleliigne. Ole igati
abiks teistele vanasõidukisõpradele.
9. Parim kink klubikaaslasele on trükis või varuosa, mis tema sõiduki juurde kuulub.
10. Kui kavatsed oma vanasõidukit müüa, siis teavita sellest alati esimesena klubikaaslasi
ja klubi.
11. Kus viga näed laita, seal tule ja aita.
12. Oma vanamootorratta korrastamine jäägu sinu peamureks, kuid klubiliikmena ära
unusta abistamist klubi ühisürituste korraldamisel.

lk. 10
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35 aa%at tagasi alu%as oma te&vu% Eesti
vanim mootorra$a klubi Unic-Moto

1976.aasta 31.jaanuar, tavaline Eesti NSV
kommunismi ehitajast kodaniku
nädalavahetuse hommik. (1980-ndaks aastaks
lubas Nikita Sergejevitsh Hrustsov esimesi
saabuva kommunismi vilju proletariaadile:
lõunasöök tööl ja ühiskondlik transport tasuta
ning igale inimesele elamiseks oma tuba.) Maa
oli must ja külmunud. Lumesegust liiva
kogunes rentslisse ja vähesel määral põõsaste
alla. Ilm oli sompus, õhk kuiv, kuid külm.
Tuul veeretas raagus tolmuste põõsaste vahel
kortsus porist ajalehte “Pravda” ja “Eskimo”
jäätisepaberit, rentslis vedeles tühi ziguli õlle
pudel ja punane priima kokku käkerdatud
suitsupakk. Pärnu maanteel sõitsid mõni
üksik Ziguli, poolest saadik
roostekaitseõlidega üle mäkerdatud, kuhu
nüüd oli peale kleepunud korralik tume
tolmukiht, tossav Moshkvitš 401, rohekaskollane Volga takso ja must EST....
numbrimärgiga GAZ 24 kihutas mööda
lubatud 60km/h asemel kõva 70km/h.
Vänge, korralikult põlemata bensiini ja õli
hais hõljus õhus, mille jäine tuul kiiresti laiali
puhus. NSVL Kommunistliku Partei I
sekretär, sellel hetkel veel vist kahekordne
Nõukogude Liidu kangelane, aastaid hiljem
oli tal tumesinise pintsaku peale neli kuldtähte
pinseldatud, sm. Leonid Iljits Breznev jälgis
puhmas kulmude alt ühelt maja seinalt, väga
suurele kangale maalitud pildilt, Pärnu
maantee vana viadukti ehk “Hendriksoni
küüru” alguses tänaval toimuvat tuima
pilguga. Trammid nr 3 ja 4 sõitsid tolmu üles
keerutades erinevate intervallidega kolinal
Vineeri trammipeatusse, millede pealt tuli
maha hulganisti noori ja vanu tõsiseid
vanatehnika huvilisi. Tuldi ka isikliku
transpordiga. Tervitusi vahetades olid
inimeste ilmed vandeseltslaslikult pidulikud,
täis otsusekindlust ja tahtmist midagi uut ja
suurt ära teha. Üle Eesti oli saabunuid 254
huvilist, kes suundusid Pärnu mnt.67 EKP
Ajakirjandusmaja suurde saali. Peeti kõnesid.
Räägiti vanasõidukialase ajaloolise pärandi

talletamise ja vanatehnika restaureerimise
tähtsusest .Teatud organite esindajad tegid
märkamatult märkmeid või lindistasid, et
hiljem koostada aruandeid oma ülemustele.
Vanatehnika huvilised hakkasid mineviku
vastu huvi tundama ja see ei olnud
ideoloogiliselt kõige parem suund nõukogude
inimese mõttemaailmas. Mine tea, mida veel
avastavad, rahvavaenlased sellised. Meile,
peale II maailmasõda sündinud põlvkonnale
räägiti koolis nn. kodanlikust Eestist umbes
2-3 ajalootunni jooksul, kui jube, tühine,
proletariaati orjastav ja kurnav see periood
oli. Kolmkümmend kaks aatat nõukogude
okupatsiooni Eestis oli oma jälje jätnud,
rahvale silmaklapid nagu voorimehe hobusele,
peale pressinud, et näeksid vaid kommunismi
päikese tõusu idast, tekitanud paratamatuse
tunde, alateadliku hirmu ja igapäevase avaliku
valetamisega hinge tuimaks teinud. Seoses
vanatsikli harrastusega kuulsime uskumatuid
lugusid minevikust, kuidas Peterburis tsaari
ajal olid restoranis banaanid ja viinamarjad

Voldemar Porossaar
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Start Rakverre Raekoja platsilt 1976
vabalt talvel lauapeal saadaval olnud või heal
vanal Eesti ajal oli tsiklil mõnda uut detaili
vaja - läksid poodi ja küsisid, kui ei olnud, siis
tellisid ja nädala pärast oli käes. Tahtsid
reisida Pariisi, Leonardo Da Vinci maalitud
Mona Lisat vaatama, kui raha leidus, palun
mine. Ettevõtlikud mehed olla toonud
Ameerikast laevatäie kasutatud HarleyDavidsone ja Indiane. Need olid
seitsmekümnendatel uskumatud, imeilusad
muinasjutud!

lk. 12

Loodi
Vanasõdukiteklubi
``Unic``, ENSV ühing
Autom Kesknõukogu
alluvuses. Auesimeheks
valiti Voldemar Porossaar
ja aseesimeheks Valeri
Kirs.
Motosektsiooni
vanemaks sai chopperite
suuna esindaja Koit
Kaare. Peale jaanipäeva
26.06.1976.a. hommikul
Pirita Kose ringrajal
Kalevi Suursõdu avamisel
ootas pealtvaatajaid suur
üllatus, chopperite,
enamuses vanaaegsete
mootorrataste, kahe-ja
neljataktiliste mootorite
mürin kaikus Pirita mändida all – avaringi
tegid Vanatehnikaklubi Unic motosektsiooni
mootorratturid. Uhkelt sõitsid Sunbeam S7
Deluxe, DKW 200, IZ-350, Zündapp K 800
(chopper) BMW R35 jne. See oli klubi Unic
motosektsiooni esimene ettevõtmine.
Samal aastal 11.septembril osales
motosektsioon koos mõne külalisega Lätist
23 mootorrattaga rallil “Tallinn Rakvere 76”.
Sõideti Raekoja platsilt läbi Viru tänava,
mööda Narva mnt Lasnamäele,
Punakotkastest kolm neli aastat tagasi
vabaneneud, kergelt
umbrohtunud vanale
lennuväljale, kus toimus
umbes saja meetrine
kiiruskatse, nii
mootorratastele, kui
autodele. Kõik tahtsid
miskipärast võita,
autojuhtidele tundus, et
istuvad vormeli roolis,
tsiklimeestele aga PiritaKloostrimetsa ringraja
stardis võidusõiduratta
sadulas ja vanakestele
anti gaasi mehiselt. Mitu
tundi hõljus Lasnamäe
kohal sinine suitsupilv
nagu peale vesiniku
pommi plahvatust.
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Paneelelamuid seal
veel polnud, kui oleks,
siis kõik elanikud
oleksid oma
kodumaale itta kohe
tagasi põgenenud.
Edasi läks ralli
Rakvere suunas. Noor
veri vemmeldas, läks
tõsiseks andmiseks,
gaasi rullid keerati
põhja. Mitmed tsiklid
jooksid kinni või
läksid niisama laiali,
sest raud oli väsinud,
kiiruskatse ja aeg oma
töö teinud. Enamus
jõudis siiski Rakverre
ja hiljem oma sõiduga
koju, teiste hulgas ka kiire difriga soolo
Zündapp K800, kahjuks küll kolme töötava
silindriga.
Aasta jooksul eemaldusid rahumeelselt
motosektsioonist chopperite ehitajad, sest
eesmärgid olid liialt erinevad. Sõbralikud

Klubi liikmed 80ndate keskel klubi ruumide ees
suhted säilisid edaspidigi. Kõik vanaaegsed
osad, mis neil üle jäi chopperite ehitusest,
leidsid uue koha sõbrahinnaga või niisama
klubi Unicu motosektsiooni tsiklimeeste
ratastel.

Lisaks nimekiri minevikust kuni kaasaega klubi ``Unic`` motosektsiooni ja hiljem tema
õigusjärglase Eesti Vanamootorrattaklubi ``Unic-Moto`` 35-aastase tegutsemise aja aktivistidest,
kes pole pidanud paljuks raisata mõned aastad oma elust vanamootorratta liikumise
korraldamisele ja edendamisele Eestis:
Koit Kaare
1976-1977 klubi “Unic” motosektsiooni vanem
Ants Kivimäe
1977-1984 klubi “Unic” motosektsiooni vanem
Urmas Teearu
1984-1994 klubi “Unic” motosektsiooni vanem
Märt Karu
1984-1994 klubi “Unic” Põhjapiirkonna tsiklimeeste vanem ja
motosektsiooni vanema abi
Urmas Teearu
1995-1998 EVMK “Unic.Moto” president
Märt Karu
1995-1998 EVMK “Unic-Moto” sekretär
Tõnu Piibur
1999-2010 EVMK “Unic-Moto” president
Toomas Bauvald
1999-2007 EVMK “Unic-Moto” sekretär
Sander Muhu
2007-2010 EVMK “Unic-Moto” sekretär
Urmas Teearu
2011
EVMK “Unic-Moto” president
Ivar Lindla
2011
EVMK “Unic-Moto” juhatuse liige
Märt Karu
2011
EVMK “Unic-Moto” juhatuse liige
Reigo Vilu
2011
EVMK “Unic-Moto” Ida piirkonna volinik
Tarmo Riisenberg
2011
EVMK “Unic-Moto” Lõuna piirkonna volinik
Siim Soomägi
2011
EVMK “Unic-Moto” Lääne piirkonna volinik
Rein Kork
2011
EVMK “Unic-Moto” Põhja piirkonna volinik
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2010 suvi fotodes

Näitus “Eesti vana ratas”
Türil 16.mai 2010

Wana-Kolga Tsiklitalli auto- ja
vanavarapäev 22.mail 2010

lk. 14
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Üks suvine lustisõit 2010

Vanasõidukite suursõit 2010
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Susiseb?

Lõhnab imelikult ...

lk. 16
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Norton 1929.a.

Tsiklid Jägalas

Peatus Kiiu torni juures

lk. 18
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K. Rinaldo sõidu start

Lõpetamine

Sõbrad Soomest
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Viljan'-Moto 2011
Kui ise ei tee, ei tee keegi: sellist
hüüdlauset silmas pidades viisid Viljandimaa
vanamootorratturid läbi sellesuvise
vanatehnikahuviliste kokkutuleku
Viljandimaal.

Idee järjekordne vanamootorrattakokkutulek
Viljandis teha sündis hetkel, kui saalitäis mehi
Ülenurme põllumajandusmuuseumis
küsimuse peale „Kes järgmise kokkutuleku
teeb?“ põrandat pilkudega kaevandama asus.
Mis sest põrandast ikka kaevandad: mulgid on
ikka veidi uhked mehed, kellele tähelepanu
keskpunktis meeldib peesitada, lisaks oli meil
olemas juba varasem kogemus nii mõnegi
kokkutuleku läbiviimise osas. Ja nii sai ka idee
järjekordne kokkutulek Mulgi sektoris teha,
välja käidud.
Kõik see juhtus poolteist aastat enne üritust
ennast. Tõsisemaks läks arutelu umbes pool
aastat enne Viljandi kokkutulekut, kui meite
mehed kokku said ning tegid kaks olulist
otsust: esiteks, et teeme ära ja teiseks, et tuleb
uus piirkonna esimees valida. Viimasele hea
kõik kokkutuleku korraldamisega seotud
mured kaela visata. Ja uus esimeeski oli heaste
võtta: see kes risti kolikambrist välja võttis,
peab seda ka kandma. Nii minust piirkonna
esimees ka sai.
Et kokkutulek lihtsalt õlunaadi libistamise ja
jahimehejuttude ei piirduks, tuli leida sobiv
marsruut üheks ringsõiduks, mis võimaldaks
kodumaa kaunemaid kante näidata.
Kokkutuleku sõiduosa oli plaanis esialgu teha
identne EW aegsete Viljandi Maastikusõitude
võistlusrajaga, kuid siinkohal osutusid
takistuseks tublid töömehed, kes põhimõttel
„kaks töötab, kümme vahib pealt“ asusid
Tartu maanteed renoveerima. Ja et lõbusam
oleks, freesiti ka asfalt pealt. Vanaratastega
sellesse löökaugu- ja tolmumerre aga asja
polnuks.
lk. 20

Seega tuli otsida alternatiive, mis õnnestus
leida Viljandimaa lõunasektoris. Kahjuks on
siinkandis pisikeste ja põnevate asfaltteede
valik üpriski napp, seega oli lõplik teedevalik
veidi pealesunnitud. Päris kruusale minna aga
ei tahtnud, sest pinnaskattega teede kvaliteet
Viljandimaal on samuti nigelapoolne.

Reaalne võistlustrass sai paika pandud kahe
öise autosõiduga, siis selgus ka, et Mustlasse
ja Kärstnasse sel aastal asja pole: teed on liiga
kehvad ning ajaliselt läheks rändamine liiga
pikaks. GPS-i abil öösel märkmikusse
visandatud kribust sai hiljem tänu mu
abikaasa pealehakkamisele korralik legend.
Tegu polnud mu enda poolt välja mõeldud
asjaga, vaid eeskujuks oli reaalselt autorallides
kasutusel olev legendi versioon. Üritasime
selle ka võimalikult lihtsa hoida, et vältida
eksimisi, kuid kuuldavasti tabas eelkõige just
väliskülalisi legendi nähes tõsine paanika.
Õnneks keegi ära ei eksinud ning ehk on ka
järgmisel aastal hirmu sarnaste trükiste vastu
vähem.
Tagantjärele kogemusena julgen soovitada ka
nobedamat keskmist kiirust. Ringsõidule
määrasime selle aeglasema osaleja võimeid
arvestades, reaalselt pidanuks keskmine aga
vähemalt kümmekond kilomeetrit kiirem
olema. Siis on sõit ka ise huvitav ja ei jää aega
nurgataguseks passimiseks (nagu mitmed
osalejad kontrollpunkti vaatevälja piiril hiljem
tegid).
Laagriplatsi leidmine käis aga lihtsalt: sai
Viljandimaa kenamad turismitalud ja muidu
kenamad äraolemise kohad ülesse otsitud
ning nende omanikele vastavad päringud
saadetud. Mõni ei viitsinud üldse vastata,
mõni liigitas vanatehnikahuvilised esimese
kategooria rikkurite hulka ja küsis vaid
öömaja eest rohkem kui oli kogu meie ürituse
hilisem kogueelarve. Sobivaks osutus Aiku
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Puhkeala, küll kümmekond kilomeetrit linnast
eemal, aga sobivalt vaikses ja privaatses kohas.
Ja nagu hiljem selgus, oli veel ENSV ajal
vanatehnikahuvilised seal korra juba ka
peatunud.

Viimased koosolekud peetud ja ülesanded
jagatud, jõudis kätte reede. Kokkutuleku
esimene päev. Keskpäevast hakkas osalejaid
ükshaaval laagriplatsile kogunema. Nagu
tavaliselt, jõudsid esimesena kohale kaugemalt
nurga mehed, seejärel riburada teised. Lõpuks
sai plats uhkeid rattaid kenasti täis, nii et
kartustel, justkui jääks üritus külastajate
puudumisel pidamata, polnud mingit alust.

ning sealsamas läbi viidud Rinaldo sõit.
Selline koht sai valitud ajaloolisel põhjusel:
enne II maailmasõda ja mõne aasta vältel ka
pärast seda starditi sealt igal suvel Viljandi
maastikusõitudele. Nii on sel kohal
mootorratastega rohkem kui juhuslik seos.
Nii siis läkski, et staadionil tiirutasid
mootorrattad ning platsi serval sai linnarahvas
rariteetidega tutvuda. Tänu tublile
meeskonnale (aitäh Priit, Tõnu, Aare jt) läks
ka Rinaldo sõit kui lepase reega. Tehtud sai ka
ühispilt ning võetud sihik maakondlikule
ringsõidule.

Esimese õhtu tähtsaimateks sündmusteks olid
loomulikult joovastavate jookide tarbimine,
omavaheline suhtlemine ning vähemal määral
ka õhtune motokino oma „Easy Rider’i“ ja
„Maailma kiireima Indianiga“. Tegelikult oli
filme varuks veel, aga öö oli lühike ja
järgmine päev pikk ning seetõttu mindi
varakult (nii umbes kell kolm varahommikul)
magama.
Laupäevase päeva algpunktideks olid sõit
näituseplatsile Viljandi Maagümnaasiumi ees
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Ringsõidu ootamatuks (ja esimeseks) ohvriks
osutusid aga kodumaa traktoristid. Nimelt
aitas klubi kauaaegne tegevliige Arvo Rand
ringsõidu korraldamisele kaasa, olles veidi
enne Hallistet maanteel kontrollpunkti rollis.
Tema seljas olnud helkurvest jättis aga
kaugemalt vaatajale mulje, et käimas on üks
hoopis teist masti kontroll. Ja nii need
silmapiirile ilmunud traktorid sealt samakiirelt
vasakule ja paremale ka haihtusidki. Hiljem
tuli üks julgem meesisik, kes veel läbipaistvast
klaastaarast endale julgust juurde kallanud oli,
asja uurima ja lahkus üpris kergemeelsel
kõnnakul, kui helkurvesti kandva härrasmehe
tegelik olemus selgus.

loodusjõudude meelevallas võib vapra
mootorratturi ette kerkide mõni ootamatu
takistus mahalangenud puu või sihitult
ukerdava auto näol. Ja taevast sähviv äike
andis mõista, et suurte puude all varju
otsimise finaal võib olla vägagi
elektrifitseeritud lõpuga.

Kokkutuleku kõige meeldejäävam algas aga
Karksi-Nuiast, täpsemalt hetkest, mil Viljandi
poolt hakkas paistma hiiglaslik tume pilv. Siis
oli selge, et rajale minejaid ootab suure
tõenäosusega ees korralik vihmavaling.
Reaalsus osutus aga kordades ägedamaks.
Ise autoga finišisse kihutades oli hetki, kus
katusele kukkuvad raheterad trummeldasid
kui kuulipilduja valang ning liikumiskiirust
tuli vähendada paarikümne kilomeetrini
tunnis, sest muidu polnud võimalik lihtsalt tee
asukohta fikseerida. Silmanurgast õnnestus
vaid fikseerida siin-seal teepervedes
kaasvõitlejaid, kes hädapärast vihmavarju
otsisid. Isegi autos (millel on katus peal ja
aknad ees) oli sellist tormi hirmus vaadata,
veelgi kohutavam pidi olema pilt
mootorrattasadulast. Igatahes palusin ma
endamisi kõiksevägevamat, et ühegi
kaherattalisega õnnetust ei juhtuks, sest
lk. 22

Ja siis jäi ootus. Kes tuleb ja kas tuleb. Selge
oli see, et vihmasadu keerab kogu ralli
pahupidi. Ning ükshaaval hakkasidki kanged
saabuma, kaasas lood uskumatuna kõlavast
marust. Paljud olid täiesti läbi vettinud,
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rajalegendist saanud taskus arusaamatu
paberimass. Tilkuvates riietest pole põhjust
rääkidagi. Mis kõige olulisem, nii mõnigi
kange mees suutis läbida ka kogu
võistlustrassi, seda hoolimata looduse poolt
ette seatud takistustest. Au ja kiitus neile
terasratsanikele.
Kõik vihmale järgnenu oli juba täielik
pingelangus. Õnneks keegi looduse rünnakus
viga ei saanud ning ka väsinud rattad ja
väsinud ratsanikud evakueeriti kiirelt rajalt ära

telklaagri soojusse. Mis kõikse imelikum: seal
oli päeva jooksul sadanud vihma vaid mõni
tilk. 15 kilomeetrit eemal aga....
Kokkuvõttes sai Viljandi kokkutulek peetud
ning endalegi tõestatud, et ühe mõnusa
äraolemise saab nädalavahetusel vanatehnika
seltsi tekitada küll. Kokkuvõttes: oli tore
vanatehnikaüritus!
Tarmo Riisenberg
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Viljan'-Moto 2011 tulemused

Restaureerimis konkurss kuni 1945.a. toodetud mootorratastele:
I koht
– Joukko Kotilainen (Soome)
Indian Four 401
1929.a.
II koht
– Heiki Muda
DKW E200
1928.a.
III koht
– Aleksei Popov (Läti)
Zündapp K800
1938.a.

Restaureerimiskonkursi võitja Indian Four 401
Restaureerimis konkurss alates 1946.a. toodetud kuni 35 aastat vanadele mootorratastele:
I koht
– Arno Jõemaa
K 750M
1968.a.
II koht
– Indrek Sirk
K1V
1951.a. kolmerattaline motokäru
III koht
– Arnis Tomas (Läti)
Jawa 350
1959.a.
33 aastat tagasi pani välja kunagine klubiliige,
omal ajal tuntud võidusõitja Karl Rinaldo
enda nimelise rändauhinna - karika klubi
Unic parimale motosõitjale regulaarsussõidus.
Viljandi Moto 2011.a. regulaarsussõidu
tulemused olid:
I koht
– Märt Karu
II koht
– Janno Kase
III koht
– Urmas Valgma
Täpsusralli tulemused:
I koht
– Janno Kase
II koht
– Ivar Lindla
III koht
– Marko Mesi
Eriauhinnad:
Parim ajastukohane kostüüm – Vello Närep
(miilitsa M72)
Parim naisosaleja - Ilme Rootare (Vjatka)
lk. 24

Kaugemalt omal sõidul tulnu – Esko Järvinen
(Soome BMW R12 380 km)
Vanim mootorratas – Paul Kukk ( Royal
Enfield 1919 )
Parim säilinud mootorratas – Edgar Aadusoo
(IZ Planeta Sport)
Noorim osaleja – Jakob Talts (Muravei)
Vanim osaleja – Heino Reinjärv (EMW R35)
Aukirjad tubli restaureerimis tegevuse
eest said:
Kaspar Noor
M72
Aivar Tiik
Gnome-Rhone AX2
Margus Karu
K- 750M
Rein Kork
IZ-49
Avo nurming
BMW R35
Reigo Vilu
Jawa 50 typ 20
Erki Kumm
IZ Planeta
Anatoli Metus
BMW R12 külgkorv
Avo Kampus
Zündapp K 350
külgkorv
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Sel suvel kä!ime vanamootor-

ra$aü(tu%el Venemaal ja Lät!
Venemaal käisime juuli lõpus Unic-Moto
pundiga. Kambas oli 10 inimest kokku 5
mootorrattaga. Startisime reede hommikul
autodega – mootorrattad olid autodes või
käru peal. Narva jõudsime keskpäevaks, üle
piiri minekut aitas kiirendada Narva
mootorrattaklubi liige. Ilm oli soe,
kuid vihmane.

Startisime vihmas ja kõik eesti kaasreisijad
peale minu otsustasid jääda saateautosse.
Peale mõningast sõitu mööda Peterburi
äärelinna tänavaid jõudsime ühe pargi
väravasse, kus algas esimene võistlus –
verstasõit.

Eesti piiril probleeme polnud, saime
kiiresti üle. Vene piiril läks palju
kauem aega, paberisodimist oli palju.
Iga sõiduvahendi (auto, mootorratas,
käru) jaoks oli vaja täita blankett
imepeenes venekeelses kirjas. Aitasin
emmel neid näidise järgi täita. Õnneks
olid inimesed piiripunktis sõbralikud
ning võisime muredeta Venemaale
Avapäeva start
minna.

Narvas piiriületust ootamas
Sõitsime kogu tee sellises kolonnis: Heiki ees
(tal oli GPS), meie käruga keskel ja Avo kõige
taga. Ta ise naljatas, et hoiab silma peal, et
meie mootorratas koos käruga ära ei kaoks.
Teel tegime vahepeatuse ühes väikses
bensiinijaamas, kust ostsime
vanamootorratastele sobivat bensiini, mida
Eestis enam ammu ei müüda. Õhtuks
jõudsime Peterburi lähedale Pavlovskisse, kus
oli ürituse staap ja ööbimiskoht.
Hommikuks olid kõik üritusest osavõtjad
kohal (Venemaalt, Lätist), toimus
registreerimine ja saime lõpuks teele asuda.

Samas kohas toimus umbes 100
aastat tagasi esimene
mootorrattavõistlus, mille järgi
see üritus oma nime saanud.
Eelmise sajandi alguses toimunud
võistlusel kihutati mootorratastel
kiirusega u 25 km/h ja sama
kiirusega tuli tänastel võistlejatel
sõita. Spidomeetrid kleebiti
teibiga kinni ja verst tuli läbida
võimalikult täpselt etteantud
aega. Kuigi see tänavalõik oli
politseinike poolt suletud, lipsasid mõned
autod ikka mootorrattaid segama...
Kui kõik soovijad olid oma versta ära sõitnud,
asusime teele lõpp-punkti Peterhoffi. Kolonni
ees ja taga sõitis politsei ja seetõttu püsis
kolonn kenasti koos. Ega iga päev ei saa foori
punase tule alt läbi sõita.
Peterhoffis rivistati mootorrattad lossi-esise
platsi serva näituseks. Mu emal, kes sõitis
kaasa käruga saateautoga, palusid korraldajad
järgi minna ühele korviga mootorrattale, mis
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oli rikke tõttu tee-äärde jäänud. Kiriku taustal
tehti osavõtjate ühispilt, ikka vihmas.

endale. Mina valisin endale kahevärvilise
T¹aika.

Peale lõunat korraldati meile lossipargi
külastus. Seal oli tohutult palju erinevaid
purskkaevusid. Eriti meeldis kuldsete
purskkaevude kaskaad lossi taga ja allee
mereni. Ostsime kaardi, et valida välja need,
mida kindlasti näha tahtsime. Kõikideni
jõudmiseks ei oleks aega jagunud, sest park oli
ikka VÄGA suur.

Veel käisime Talvepalee väljakul, Iisaku kiriku
ja Peeter I ausamba juures. Rahvast oli
murdu. Vist tähistati meremeeste päeva, sest
enamik inimesi jalutas mereteemalistes riietes
ning jõe äärde rivistatud laevu oli soovijatel
võimalus külastada.
Pealelõunal alustasime Pavlovskist koduteed.
Liikusime samasuguses kolonnis ning ei
suutnud mööda sõita sellest bensiinijaamast,
kus vanaaegset bensiini müüakse. Tühjaks
valati isegi üks tuuleklaasivedeliku kanister, et
saaks võimalikult palju mootorrattabensiini
kaasa osta...Piiripunktides läks kõik kiiresti ja
muretult. Koju jõudsime südaööl.
Venemaa tolm alles ratastel, veeresime 2
nädalat hiljem Riia poole - külla Läti
vanamootorrattaklubile. Eestlasi oli kokku 20
ringis. Üritus toimus kahes osas: Riia vanal
lennuväljal ja kinokülas Cinevilla.

Ühe puu juures nägime oravat, kes käis
inimeste käest maiustusi nuiamas. Kui keegi
talle midagi andis, siis kaevas ta selle pisut
kaugemale maasse ja tuli uue järele. Pärast
nägime selliseid oravaid veel ja veel. Väga
vahva lõbustus!
Tagasiteel peeti ühel mäel veel vabalaskumise
võistlus. Võitjaks tuli see, kes oma
mootorrattaga kõige kaugemale mäest alla
veeres.
Päeva lõpetas pidulik õhtusöök, kus tänati
osavõtjaid ja autasustati võistluste võitjaid.
Pidu kestis vist hommikuni, mina läksin
südaöö paiku magama...
Pühapäeval viidi meid bussiga Peterburi
linnaekskursioonile. Sõit äärelinnast kesklinna
oli pikk. Vaatasin aknast välja, ilm oli ilus ja
päikseline. Nägin suuri maju, ausambaid,
venekeelseid reklaame ja palju lillepeenraid.
Kesklinnas külastasime
vanatehnikamuuseumi. Esimesel korrusel olid
autod ja mõned mootorrattad, keldrikorrusel
aga mõõgad. Muuseumi poes müüdi vanade
vene autode mudeleid. Nii mõnigi ostis
lk. 26

Remont Riia moodi
Lennuväljal külastasime vana mahajäetud
lennujaama maja. Suure saali üks sein oli täis
maalitud punalippudega inimesi, muidu
meenutas aga mõisahoonet oma treppide ja
sammastega. Kohapealne põnevaim
vaatamisväärsus oli ligi 100-aastane
lennumasin, mis on ehitatud vanade jooniste
järgi. Lennuk oli puidust, riidest tiibadega ja
valgete kummidega ratastega. Ühispildile jäid
peale mootorrataste ka lennuk ja lennujaam.
Lennuväljal toimusid kõik võistlused:
regulaarsussõit, vigursõit ja kinnise
bensukraani sõit. Ka mina sain lennuväljal

Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2011

tsikliga tiirutada, sest aega ja ruumi oli
piisavalt.
Pealelõunal asusime teele Cinevillasse. See on
spetsiaalselt filmivõteteks ehitatud linnake.
Kõik majad on kaugelt vaadates nagu päris,
kuid tegelikult on ainult tänavapoolne külg.
Ehitusmaterjaliks peamiselt puit, kips ja
penoplast. Värava juures oli päris raudtee ja
rong, linnaväljakul aga tramm. Üle näilise jõe
viis suur „raudsild“, mis oli valmistatud
hoopiski vineerist.

Suvi oli teguderohke ja vanatehnikavabu
nädalavahetusi vist ainult kolm. Ootan
kannatamatult järgmist suve ja uusi põnevaid
tsiklisõite.
Meril Närep, 12-aastane

Külaservas asus militaarmuuseum kõiksugu
sõjakolaga. Olid ka mõned autod ja tsiklid.
Osavõtjatele toimus giidiga ekskursioon ning
peamajas näidati meile, kuidas filmitrikke
tehakse.
Tegelikult meeldib mulle rohkem ise sõita kui
korvis loksuda. Tuul vuhiseb kõrvus ja
mõnikord tikub uni peale. Kahjuks olen
ametlikult sõitmiseks liiga noor... Ühel vabal
hetkel sõitsime issi mootorrattaga
külavaheteed mööda eemale, et saaksin
käiguvahetust õppida. Tema istus korvis ja
õpetas, mina juhtisin. Vahetasin kuni
kolmanda käiguni. Nii vahva oli!
Õhtul oli rockbändiga pidu ja parematele
jagati auhindu. Issi sai ka.
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DKW E2) lugu
Vanema generatsiooni DKW-sid on Eestis
väga vähe säilinud. Neid võib üles lugeda ühe
käe sõrmedel. Eesti vanima DKW tiitel läheb
vähemagi kõhkluseta restaureerimata kujul
säilinud 20-ndate aastate algusest pärit DKW
ZL’le, mida suvistel vanatehnikaüritustel ja
näitustel aegajalt kohata võib. Vanemaks
generatsiooniks võib tinglikult lugeda DKW
mudeleid, millede tootmine jääb perioodi
enne nelja tehase - Audi, DKW, Horch ja
Wanderer - ühinemist Auto Unioniks 1932.a.
suvel, kui logole ilmusid neli ühendatud
rõngast, mida tänapäeval teame Audi
rõngastena.

2009.aasta Tempo numbris 12 oli põhjalikult
juttu Eesti ühest vanimast DKW’st, täpsemalt
1929.aasta DKW Luxus 200, mis sai omal
ajal Saksamaal oma punase bensiinipaagi järgi
hüüdnime „Blutblase“ ehk Verivill. Vanema
generatsiooni read on tänaseks täienenud veel
ühe Zschopau mootorrattatehase DKW
võrra, millest räägime nüüd lähemalt.
Eestis olevatest DKW’dest vanuselt teisel
kohal võikski olla käesoleva loo peategelane,
aastast 1928 pärinev DKW E 200. Tegemist
on ülalmainitud Luxus 200 vahetu eelkäiaga.
Erialases kirjanduses käsitletakse seda mudelit
sageli kahe erineva nimetusega – E 206 / E
200. Erinevad nimed, samas räägitakse neist
tavaliselt alati koos. Mis neil siis ühist või
erinevat on? Esialgne mudelinimi oli
tegelikult E 206, mida valmistati vahemikus
1925 kuni märts 1928. E 206 asendas eelneva
põlvkonna ZM ja SM mudelid. E tähendab
„Einzylinder“ ehk ühesilindriline ja 206
tuleneb mootori kubatuurist mis on 206 cm³.
Lihtne, kas pole? Ei mingeid kõlavaid
võõrapäraseid nimesid.
Suurimaks konstruktsiooniliseks uuenduseks
selle tsikli juures oli tolle aja mõistes
klassikalise paaristoruraami asendamine
lk. 28

Tehnilised andmed:
Mudel:
DKW E 200
Aasta:
1928
Tootja:
Zchopauer Motorenwerke
J.S.Rasmussen A.G. Saksamaa
Mootor:
ZL200, kahetaktiline
Töömaht:
198 cm³
Võimsus:
3 kW / 3500 rpm
Max kiirus:
60 km/h
Kaal:
75 kg
DKW allhankijad erinevate osade valmistamisel:
Metallwerke Frankenberg GmbH: Framo-E karburaator,
heeblid, sadulad
Continental Gummi-Werke AG: rehvid, veorihm,
kummidetailid
Deutsches Präzisions Kettenwerk AG (DPK): kett
Mootor ZL200 on kahetaktiline, paisukambri ehk
deflektoriga, ühesilindriline, õhkjahutusega
(turboventilaatoriga sundjahutus). Käigukast on
kahekäiguline, ehitatud mootoriga ühisesse karterisse.
Rehvid on rantmantliga, mõõdus 26" x 2,85". Valgustus
baasmudelil puudus. Elektrivalgustus oli lisavarustuses
4V pingega, 6W võimsusega (lähituli 1W, kaugtuli 5W).
Parktuli töötas patareitoitega. Tagatuli puudus, oli ainult
klaasist munakujuline helkur ehk Katzenauge (Saksa k.
„kassisilm“). Kütusepaagi maht on 10 liitrit, õli ja
bensiini segu suhtega 1:20, kütusekulu u. 3 l/100km.
Baasmudeli hind 1928. aastal oli 715.- RM ketiveoga
mudelil ning 695.- RM rihmaveoga mudelil. Võrdluseks
veidi võimsam E 300 maksis 850.- RM ja tippmudel ZS
500 maksis 1325.- RM. Külgkorvi eest tuli välja käia
375.- RM.
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ühetorulisega, ehk
lahtiseletatult, varasematel
mudelitel asetses
bensiinipaak kahe
raamitoru vahel, nüüd aga
riputati paak ülatoru külge
ja paagialune raamitoru jäeti
üldse ära. Muus osas oli
tegemist ikka üsna arhailise
eksemplariga –
rantmantelrehvid,
peaülekanne kiilrihmaga,
ilma tagavedrustuseta,
elektrivalgustus
lisavarustusena,
elementaarkarburaator,
paisukambriga (deflektoriga) silinder,
hooratta magneetosüüde, korkketastega
kuivsidur, turboventilaatoriga sundjahutus
jne.
1928.aasta 1.aprillil jõustus Saksamaal uus
maksuseadus, mis vabastas kõik alla 200 cm³
kubatuuriga mootorrattad mootorsõiduki
maksust ja juhiloa vajadusest. Sellele
muutusele reageeris tehas kiiresti, vähendades
silindri läbimõõtu 1 mm võrra, seniselt 64mm
63 millimeetrile, mille tulemusel sai
kubatuuriks senise 206 cm³ asemel 198,13
cm³. Kusjuures tähelepanuväärne on et
kubatuuri näidati „birka“ peal kahe komakoha
täpsusega, ilmselt selleks et ostjad ja
maksuametnikud veenduks et tegemist ikka
on alla kahesajakuubise masinaga. Hilisematel
DKW mudelitel komakohtade väljatoomisest
loobuti ja piirduti täisarvu 198 kirjutamisega.
Selle uuendusega jäi mootori kubatuur niisiis
alla seaduses kehtestatud piirmäära ja uueks
mudelinimeks sai E 200. Selle nimega toodeti
seda kuni 1929.aasta sügiseni, mil asendati
juba põhjaliku uuenduskuuri läbinud DKW
Luxus 200’ga.

E200 Mannheimi laadal. Sügis 2008
karburaatorit. E 206 seevastu
vanamoelisemat, küljel asetseva
ujukikambriga Framo karburaatorit.
b) Juhtimisseadmed. E200 kasutas Framo
gaasiheeblit, millist võib näha ka Luxus 200
mudelil, E206 seevastu vanamoelist
puunuppudega heeblit. Mis mõttes
gaasiheeblit, küsib mõni? Seepärast et
tänapäevast „gaasi keeramist“ sel ajal
vähemasti Saksa mootorratastel veel ei tuntud
ja kiirust lisati umbes nii nagu tänapäeval
ATV’ga sõites, gaasihoova asendit muutes.
c) ja kõige lihtsam viis eristada, tuleb vaadata
mootorinumbrit. Kui mootorinumbri järel
olev arv mis tähistab silindri läbimõõtu, on
63, siis on tegemist E200 mootoriga, kui aga
64, on teie ees E206 mootor.
Ka mootorratta välimuse juures toimusid
mõned muudatused. Pakiraam näiteks
asendus hilisematelgi mudelitel kasutusel
olnud valtsitud pakiraamiga, mis on Luxus
200 pakiraamiga analoogne, selle erinevusega

E 206 ja E 200 mootorid väliselt üksteisest
eriti ei erine, kuid neid lähemalt tundma
õppinud vanatehnikahuvilised suudavad siiski
teatud väliste tundemärkide järgi neid
üksteisest eristada:
a) Karburaator. E 200 kasutas ka hilisematel
mudelitel tarvitatud alaujukiga Framo E
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et tööriistakastid jäeti paigaldamata. Seetõttu
võib jääda mulje et kastid on puudu, tegelikult
ei peagi neid seal käima. Silindrikujuline
tööriistakast asub sadula all. Lisaks oli
võimalik E200 tellida ka kettülekandega,
millisel puhul tuli maksta mõnevõrra rohkem
kui rihmülekande puhul. Ka muutus
summutaja ots kalasaba kujuliseks, mis E206’l
oli ümara avaga. Mõningane disainierinevus
on ka käivituspedaalil ehk kikstarteril.
DKW E 200 sai Saksamaal tellida ka posti
teel ning tasuda soovi korral järelmaksuga 6,
12 või 15 kuuliste osamaksetena. Baasmudeli
hinnaks oli 648.- riigimarka. Kas ka Eestis
taoline järelmaksu viis toimis, ei ole teada.

Koostetööd 2010.a. varakevadel
Spidomeeter, tagumine sadul,
tahavaatepeegel, signaalipasun ja valgustus
kuulusid täiendava tasu eest pakutava
lisavarustuse hulka, mis baasmudelil
puudusid. Valgustuseks sai klient valida nii
karbiidilaterna kui 4 voldise elektrilaterna
vahel. Viimasel juhul tuli välja käia 75.- RM
suurune lisatasu täiendavate magneetomähiste
eest.
Aga aitab nüüd tehnilistest üksikasjadest ja
räägime masina saamisloost ja
restaureerimisest.
Kuigi sõjaeelses Eestis esindas DKW
kaubamärki Tallinnas tegutsenud AS Carl
Tammann & Ko ja kindlasti liikus taolisi
lk. 30

DKW’sid ka Eestimaa teedel mitmeid, ei ole
siinkirjutajale teadaolevalt E200/E206
mudelisarja esindajaid Eestis säilinud. Virtsu
kandis on küll üks E300 restaureerimisel, kuid
„kahesajaseid“ ei ole kuulda olnud.
Tänase loo peategelase saamisloos tuleb
minna tagasi aastasse 2008, kui Vanakolga
Tsiklitalli meestel õnnestus mind kaasa
rääkida Euroopa suurimale
vanatehnikalaadale Veterama, mis toimub iga
aasta oktoobrikuu teisel nädalavahetusel
Saksamaal Mannheimis. Mõeldud tehtud,
sügisesel Kurtna laadal ütlesin õhkuvisatud
ideele „võib-olla“ ja paar päeva hiljem
leidsingi ennast matkaauto diivanil Saksamaa
suunas veeremas. Ega mul
mingeid kindlaid ostusoove
polnudki, pigem niisama ilma
näha ja vahest Luxusele mõned
hädavajalikud varuosad hankida.
Kindlasti ei olnud plaanis uut
projekti soetada. Aga nii see läks,
et kohe esimesel päeval esimeste
läbikäidud letiridade vahel oma
tulevast nähes, hakkas nagu
hinges midagi kripeldama.
Haigestunud olin tegelikult juba
varem, eelmist DKW’d taastades.
Ja kui siis veel küsimuse „Läuft?“
peale mootor käima ka löödi,
tundsin õhetust näkku tõusmas.
Kohe siiski kaupa ei teinud, hind
tundus vaatamata ebaharilikult
heale komplektsusele pisut
vastuvõetamatu ja terve mõistus ei suutnud
pakkuda vastuseid küsimustele stiilis „kus ma
seda hoidma hakkan“ või „kus taastama, kas
jälle paneelmaja korteri köögi põrandal“ või
„kas mul selle rahaga tõesti midagi targemat
teha ei ole“. Aga värin jäi sisse. Turul ringi
liikudes jäi silma ka üks ühesilindriline
1924.aasta Royal Enfield, millest küsiti 4000.€. Mingi Belgia või Hollandi muuseum müüs
oma üleliigseid eksponaate ära. Kuna aga
Inglise masinad on mulle tundmatud ja sädet
ei suutnud me koos omanikuga üles leida,
hakkas kaalukauss DKW poole kalduma.
Eelmise DKW taastamisest oli tekkinud kogu
hädavajalik taustainfo mida on
restaureerimise juures vaja – kirjandus,
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kontaktid, hankekanalid,
fotod. See lisas julgust.
Liiatigi on Luxusel ja E 200’l
sisuliselt identsed mootorid,
millede varuosi oli mul
selleks ajaks juba üksjagu
kogunenud. Ja siis see juhtus,
raha vahetas omanikku, lõin
Dekkarile hääled sisse ja
sõitsin väravast välja. Õnneks
selgus, et ratas ikka mahub
matkaauto pakiruumi. Ega
ma ju erutusseisundis sellise
pisiasja peale ei olnud üldse
mõelnudki. Kodutee möödus
ilma eriliste vahejuhtumiteta, Pärnu laululava
kui mitte arvestada GPS’i
Juuni 2011
poolt pakutud veidrat
marsruuti, mis suunas meie sõbraliku
reisiseltskonna suure kaarega läbi maalilise
Lõuna-Poola, selmet suunata Berliinist otse
Varssavisse, mis gloobust vaadates tunduks ka
lasteaialapsele ainuõige kodutee. Aga eks see
oli kooliraha, järgmisel korral infotehnikat
enam pimesi ei usalda! Usalda aga kontrolli.

suure tüki värvi lahti. Ilmselt mingit sellist
emotsionaalset vahejuhtumit oligi tõukeks
vaja. Otsustasin keset suve alustada põhjaliku
restaureerimisega.
20-ndatest aastatest pärit mootorratta, mille
Eestis säilinud eksemplaride arv on
ümmargune null, varuosade hankimine pole
aga lihtne ülesanne. Siinkohal aitas taas kord
internet, seda internetikaubamaja ebay.de
näol. Selle abil sai Saksamaalt hangitud
enamus puudunud osasid ja
restaureerimistarvikuid.

Päris ideaalne minu uue kaherattalise sõbra
tervis siiski polnud. Rattad, mootor ja
käigukast vajasid laagrite vahetamist ja
trossid-kummidetailid asendamist. Värvkate
ja nikkel vajasid samuti osaliselt uuendamist.
Oli näha et tsiklit oli püütud mingil ajal
Mõne detaili taastamine oli üsna vaevarikas.
aastakümnete eest taastada ja värvkate ei
Näiteks väntvõlli kepsulaagri asendamine. See
olnud enam tehase originaal. Vastasel juhul
on üsna keeruline protsess mida kodus
oleksin ilmselt säilitanud sellisena nagu ta
kruustangide vahel naljalt ei tee. Töö vajab
sain, uuendades vaid tehnika. Restaureeritud
väntvõlli lahtipressimist, kepsu alumise silma
masinaid näeb palju liikumas, 80 aasta
freesimist uuele (eiteamillest aretatavale)
vanuseid algsel kujul säilinuid aga väga harva.
Sellegipoolest möödus esimene, 2009.aasta
hooaeg ilma oluliste taastamistöödeta. Ainult
paagi värvisin et peita kellegi saksa
külakunstniku poolt pintsliga kohutavalt
suuresti ja valesti maalitud kollane DKW
logo paagi külgedel. Sai ka osaletud mõnel
üritusel. Kindral Laidoneri Memoriaalilt
Pärnust koju jõudes ja järelhaagise kaant
avades sain aga ebameeldiva üllatuse
osaliseks. Nimelt oli tsikkel millalgi koduteel
külili vajunud ja nühkinud karbiidilaterna
vastu haagise külge puruks, samuti oli paagist Mootori koostamine
väljaimmitsenud bensiin keetnud paagilt
2010 varakevadel
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Muuseumiöö raames
toimunud üritusel
lõbusõitu tehes mootor
ootamatult seiskus ja
keeldus käivitumast. Kohe
muidugi ei tulnud selle
peale ka mis oli juhtunud.
Ikka otsid esmalt kas säde
on ja kas bentsu peale
tuleb. Tegelikult juhtus aga
midagi masendavat, nimelt
oli tänu paar millimeetrid
pikemale tapile ja
visklevale võlliotsale
murdunud karteri
vändalaagri pesa ja
dehermetiseerinud karteri.
Pärast restaureerimist 2010.a. maikuus
Selleks suveks (2010) olid
siis
selle masina sõidud
kepsulaagrile sobivaks, uue kepsutapi
sõidetud. Väntvõlli taastaja oli ikka korraliku
valmistamist koos tsementeerimise ja
käki kokku keeranud. Mis kõige hullem, olin
karastamisega, kepsutapi silmade sobitamist
järgnevaks päevaks leppinud kokku musta
uuele tapile ja siis väntvõlli kokkupressimist
numbri ülevaatuse aja mis nüüd muidugi tuli
nii, et kõik oleks tsentris, tasakaalus, võlli
määramata kaugusesse edasi lükata. Kulus
otsad ei loperdaks jne. Kes on selle tööga
peaaegu aasta, enne kui õnnestus hankida
varem kokku puutunud, teavad millest jutt.
doonormootor milles oli enamvähem
Pöördusin siis sellesama Tartu meistri poole
kasutamiskõlbulik väntvõll. Üksikuid
kes tegi täpselt sama töö paar aastat varem ka
väntvõlle sai ebay’st ostetud mitmeid aga need
Luxuse väntvõlliga. Olgu öeldud et väntvõllid
olid vanaraud, üks hullem kui teine, kõiki oli
ja kõik muu mis mootori sees, on nii E206,
juba korra või rohkemgi lahti võetud.
E200 kui Luxus 200 mootoritel 100%
Karteripoolt taastada ka ei õnnestunud, ei
identsed. Aega võttis pool aastat aga päev
olnud piisavalt ruumi keevitada. Õnneks oli
enne Jõule tuli rõõmusõnum et, võid järgi
tulla. Sõitsin siis Tartusse. Töö tulemus
vaja asendada vasak pooltest, millel ei ole
mootorinumbrit. Mootori sain uuesti
tundus seekord kahtlane. Ühe põse sisse
töökorda 2011 kevadeks.
freesitud tapisilm oli vist esimese hooga
valesse kohta sattunud ja oli korrigeeritud
Küsimärke tekitas ka poritiibadel olevate
ekstsentrilise puksiga. Lisaks oli tapp tehtud
siniste triipude värvitoon ja õige paiknemine.
mingil põhjusel paar millimeetrit pikem, kuigi
Fotosid küll leidus kus ka triibud osaliselt
olin mõlemad karteripooled sobitamiseks
näha, kuid ikka olid kõik pildid tehtud mingi
koos õige paksusega tihendiga kaasa andnud.
teatud traditsioonilise nurga alt ning osaliselt
Lisaks märkasin et võlli üks ots natuke viskab
tuli kasutada fantaasiat. Niklitöödega tegeles
aga ei osanud sel hetkel sellest midagi arvata,
sel korral Märt Karu koostöös Vasara
kuna sama mees oli ka eelmise väntvõlli
galvaanikatsehhiga. Sadulsepp leidus Tallinna
taastanud, mis sõidab tänase päevani, siis
Hipodroomilt. Mustad detailid oksüdeerisin
tundus meistri oskuste kahtluse alla seadmine
ise, kasutades sõjaeelse Arsenali relvatehase
kuidagi kohatu. Igatahes kokku ma mootori
retsepti seepikivist, naatriumnitraadist ja
sain ja käima läks ka.
naatriumnitritist.
Peagi saabus aga tõehetk. Sain teha katsesõite
Kokku kulus mootorratta taastamisele üks
kokku vahest paarkümmend kilomeetrit, kui
talv, kui mootoriga juhtunud viivitus välja
Lavassaare raudteemuuseumis igakevadise
lk. 32
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arvata. Musta numbri hindamisakti kohaselt
hinnati originaalsustasemeks 99%.
Restaureerimise otsesed kulud (ei sisalda
siinkirjutaja enda töötunde) on olnud kokku
ca 4500.- eur, millele lisandub masina
soetusmaksumus 3000.- eur.
Märkimisväärsemad kuluartiklid on olnud:
• mootoriga seonduv, sealhulgas
doonormootorid (2tk) 1200.• galvaanika 960.- eur
• rantmantel rehvid Dunlop (Inglismaalt)
620.- eur
• maalritööd, värvid 650.- eur
• eBay’st ja erinevatest netikauplustest
hangitud kirjandus, tarvikud, varuosad 570.• karbiidilatern purunenud laterna asemele
250.• sadulakatte taastamine 60.• lisasadul (taastamise ootel) 125.• oksiidi kemikaalid ja töövahendid 70.-

Kui nüüd kummagi masina restaureerimisele
tagasi vaadata, siis panin tähele ka üht
põhimõttelist erinevust. Nimelt Luxus 200,
mis oli kogu nõukaaja Eestis olnud, sinna
külge oli ikka kõikvõimalikke kättejuhtuvaid
detaile kruvitud. Mis on ka arusaadav. Kui
midagi lagunes, ei olnud uut originaalvaruosa
kusagilt võtta. Siis tuli appi kuldsete kätega
külasepp, kes vanast hobuserauast kiiresti uue
detaili valmistas. Seevastu E 200 oli
komplekteeritud ikka ainult õigete tükkidega,
millest oli vajadusel võimalik kasvõi mõõtu
võtta et uus teha. Ei mingeid aretusi.
Alates 2011.a. kevadest on see mootorratas
osalenud mitmetel vanatehnikaüritustel
Eestis, Lätis ja Venemaal. Eesti üritustest
tuleks loetleda vanatehnika kogunemisi Nõos,
Kuressaares, Pärnus, Narvas, igakuised
vanatehnika lustisõite Tallinnas jne.
Fotod ja tekst: Heiki Muda

„Volhonskaja Ver%a
2011“

Suve kõige eksootilisem reis toimus Peterburi.
Selle mõttega nakatas Urmas Teearu, kui tegi
klubi liikmetele üleskutse osaleda Peterburis
toimuval „Volhonskaja Versta“ nimelisel
vanamootorratta kogunemisel. Idee tundus
huvitav, kuigi oli juba ette teada milline
paberite ajamine ees ootab. Aga raskuseid
tuntakse ka teise nimega - väljakutsed, nii et
otsustasime need vapralt vastu võtta – Urmas
Teearu, Avo Kompus koos pojaga, Närepite
pere, Uko ja Krista Truu ning mina Eveliniga.
Kokku 10 inimest, 5 mootorratast, kolm
autot ja üks järelkäru.

Selgus, nagu oligi karta, et vanatehnikaga
niisama lihtsalt üle idapiiri ei saa. Esiteks oli
vaja Muinsuskaitse Ametist hankida
kultuuriväärtuse ajutise väljaveo luba. Meie
antiiksete mootorrataste näol olevat tegemist
kultuuriväärtusega. Umbes nagu ikoonid või
Rembrandti maalid. Teiseks, selleks et saada
Venemaale sisse nii vana masinaga, on vaja
Vene tolliameti eriluba. Meile kõigile tuttav
Riia mootorrattahuviline Aleksei Popov oli
aasta varem üritanud oma vanamootorrattaga
Venemaale pääseda ja saadeti piiripunktist
tagasi. Nimelt ei tunnista Vene poole
arvutisüsteem enne 1950.aastat valmistatud
autosid-mootorrattaid üldse
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Volhonskaja Versta 2011
Urmas, Avo, Meril, Vello
mootorsõidukiteks! Seepärast saatsime oma
autode, vanatehnika ja meie endi
kõikvõimalikud andmed ja numbrid meie
küllakutsujatele kes siis hakkasid sealtpoolt
vajalikke pabereid vormistama. „Volhonskaja
Versta“ korraldajatele oli väga oluline, võib
öelda et lausa põhimõtteline küsimus, et
tuleks osalisi ka välismaalt. On mõistetav et
väliskülaliste osalemine lisab üritusele
mastaapsust, kui kolmel varasemal aastal
korraldati seda vaid kohalikele
vanatehnikahuvilistele.
Viisad saime läbi turismifirma. Kui nelja
päevase viisa maksumus jagada päevade peale,
siis ega ma vist ei ole kunagi varem nii kallist
viisat ostnud! Jäi veel mure kuidas saada
Narvast üle piiri, olime ju kõik kuulnud
mitmeööpäevastest piirijärjekordadest. Siin
aitas meid Narvas galvaanikatöökoda pidav
Igor Brokk, kes omi kohalikke suhteid
rakendades korraldas meid poole tunniga
ootealalt välja. Siiski võttis kogu piiriületuse
protseduur aga 4 tundi, enne kui pääsesime
vastu reede õhtut Ivangorodi Nestesse
meiega võrreldes poole odavamat kütust
tankima. Vene poole piiripunktis oldi
tõepoolest meie tulekust teadlikud ja oldi ka
välja mõeldud JOKK skeem kuidas
lk. 34

meiesugused sujuvalt
üle piiri vormistada.
Kuigi meie tsiklid olid
kas haagisel või
autodes, vormistati
piiriületus nagu
oleksime ise sadulas
üle piiri sõitnud.
Vastasel juhul oleks
olnud tegemist
kaubaga, milledelt
oleks tulnud tasuda
tolliväärtuse pealt
tagatisraha, mis oleks
siis koju tagasi jõudes
kunagi meile tagasi
makstud. Võibolla.
Müts maha Vene
tolliametnike ees!
Üldse oli suhtumine
meisse väga sõbralik ja
uudistati vanatehnikat.
Olin olnud mõttes
valmis igasugusteks bürokraatlikeks jamadeks,
aga pidin pettuma, kõik oli väga positiivne.
Paagid odavat kütust täis (liiter diislit maksis
ümberarvestatult 60 eurosenti), keerasime
autoninad Peterburi suunas. Ilus uus asfalttee
ei kestnud kaua. Umbes meie sõjaeelse
piiripunkti Komarovka kohal muutus tee
auklikuks, täpsemalt treppi ja teepeenral
kasvavad inimesekõrgused karuputked
ähvardasid autoaknast sisse tungida. Nii
kaugele kui silm ulatus, laiusid karuputke
väljad. Alles tükk maad peale Kingiseppa
muutus tee jälle talutavaks ja mida lähemale
Peterburile jõudsime, seda kultuursemaks
muutusid majad, teed ja külad. Mingis
Peterburi äärelinnas keerasime suurelt
maanteelt lõuna suunas, kuna meie hotell, mis
oli ühtlasi järgmise päeva sõidu alguspunkt,
asus ühes paljudest Peterburi satelliitlinnadest
Pavlovskis.
Kui siis lõpuks TomTom’i Anne (nii on selle
naisterahva nimi vist) teatas maheda häälega
„Oled jõudnud sihtpunkti“, ei tundunud see
koht autoaknast avaneva pildi järgi küll
sihtpunkti moodi. Kindlasti mitte hotelli
moodi. Sõitsime mitu ringi ümber nõukaaegse
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silikaatkividest
majalahmaka, kõigi uste
peal sildid „Teedevalitsuse
instituut“. Mitte miski ei
vihjanud ööbimiskohale,
pigem kutsekool või mõni
ametiasutus. Siis sai meid
kätte üks korraldajatest,
kes meile kõik need tiirud
ümber maja järgi oli
jooksnud ja teatas et
tegemist ikka on õige
kohaga ja et see ei olegi
nagu ametlik hotell vaid
rohkem nagu ühiselamu ja
et me peaks autodega
sisehoovi sõitma. Hoovis
ootas juba ees hulk
Volhonskaja Versta 2011
mootorrattaid, millede
Tsarskoje Selo
kõrvale paigutasime ka
proovida ilma et peaks kartma vahelejäämist
enda raudvara. Oligi nii, ühiselamu osad toad
ja tsikli trahviplatsile sattumist, on
olid kohandatud hotellitubadeks, sellised
„Volhonskaja Versta“ taolised üritused.
nõukaaegse viimistluse ja mööbliga korterid,
Seetõttu juhtus ka paljudel selle päeva jooksul
kus on kolm kaheinimese tuba ühise koridori,
erinevaid tehnilisi rikkeid, kuna pole
ühise WC ja du¹iruumiga. Sooja vett me
võimalust masinatega piisavalt sageli sõita ja
muidugi sealoldud aja jooksul tunda ei
vigu aegsasti avastada. Ka klubiline tegevus
saanud.
on Venemaal raskendatud, riik on teinud
Sooja vee asemel saime aga korralikult sooja
eraalgatusliku initsiatiivi kartuses
vihma, mida sadas terve järgmise päeva. Peale
kõikvõimalike klubide, seltside ja ühingute
hommikusööki, mis ei olnud suurem asi aga
asutamise ülikeeruliseks.
vastas toa maksumusele, kogunesime hotelli
Katusorganisatsiooni puudumise tõttu ei ole
hoovi tsikleid käivitama et seejärel hotelli ette
neil ka võimalik survestada ametiasutusi
stardiks koguneda.
käsitlema vanatehnikat muudest sõidukitest
erinevalt, näiteks nagu meil on must number
Marsruut kulges läbi maaliliste linnakeste
vms. Üks korraldajatest kirjeldas, kuidas
Pavlovsk – Tsarskoje Selo – Strelna –
mittetulundusühingu asutamine on Venemaal
Petrodvorets ja tagasi, kokku ca 140 km.
sama keeruline kui partei asutamine, selleks
Kogu tee sõitis meie ees politsei auto, mis oli
peab sõitma Moskvasse, tasuma lõive,
organiseeritud kuuldavasti kellegile kõrgele
palkama juristi ja mida kõike veel.
politseiametnikule meelehead valmistades.
Nimelt on Venemaal ülikeeruline, sisuliselt
võimatu registreerida vanasõidukit, kui pole
säilinud algseid dokumente. Ainus legaalne
viis on anda asi kohtusse ja tunnistajate
olemasolul, kes kinnitavad et see masin on
sinu omanduses vähemalt 10 aastat olnud,
lasta ennast kohtul sõiduki omanikuks
tunnistada. Seepärast olid ka enamus
kohalikke vanamootorrattaid ilma reg.
numbriteta ja ilma dokumentideta. Ainuke
võimalus oma masinaid üldse liikluses

Päeva esimene võistluslik element toimus
Tsarskoje Selos, kus vanal Volhonskaja
maanteel toimus ühe versta täpsussõit, kus
pidi kindla distantsi edasi-tagasi läbimisel
mahtuma etteantud keskmise kiiruse sisse.
Spidomeetrid kaeti mõistagi kinni, kuid
igaühel oli võimalik miile kilomeetriteks
teisendada ja välja arvutada minutid. See tegi
umbes 5 minutit ja keskmiseks kiiruseks
kuskil 24 km/h. See olevat olnud keskmine
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sõidud olid selleks korraks
sõidetud.
Pavlovskisse tagasi jõudes viidi
meid pikale langusele, kus
saime proovida vabaveeremist.
Selle elemendi võitja oli masin,
mis kõige kaugemale veeres,
seisatud mootoriga mõistagi.
Kusjuures jalgadega hoogu
tohtis tõugata ainult ühe korra.
Üllataval kombel võitis
vabaveeremise HD WLA, mis
ei ole just kõige vähema arvu
hammasrataste ja ülekannetega
mootorratas.
Afterparty ehk järelpidu
rikkaliku laua ja auhindade
jagamisega toimus laupäeva
õhtul sealsamas hotelli
söögisaalis. Erinevate
võistluskategooriate auhindu
jagus meiegi meestele ja
masinatele.
Järgmine päev, pühapäev,
sisustati meie vaba aeg
kultuurselt selle sõna otseses
mõttes. Hotelli ukse ees ootas buss, millega
meid sõidutati põhjamaade Veneetsia ehk
Peterburi vanalinnaga tutvuma. Külastasime
vanasse Tsaari hobusetalli rajatud
tehnikamuuseumi ja jalutasime kanalite vahel.
Juhtumisi tähistati samal päeval
merelaevastiku aastapäeva ja võite ise ette
kujutada kui palju ja millises konditsioonis
rahvast liikus parkides ja kaldapealsetel.
Linnaga tutvumine lõppes ühise lõunasöögiga
kohalikus pubis. Siinkohal ei mõista ma
Tallinna külastavaid rikkaid Saksa turiste, kes
ei suuda ära imestada kuidas Tallinna
vanalinnas maksab õlu 6 eurot. Peterburi
vanalinnas maksis odavaim õlu rahulikult 7
eurot ja keegi ei arutlenud selle üle.
Peterhof

kiirus, millega läbis sama trassi 1910.aastal
samanimelise ralli võitnud mootorratas.
Tsarskoje Selost suundusime ühises kolonnis
ranniku poole, kus Petrodvoretsis (Peterhof)
oli ette nähtud lõunasöök ja kuulsa
purskkaevude pargi külastus. Sinna me tiheda
vihma, libeda tee ja Peterburi ringtee
hullumeelse liikluskultuuri kiuste terve nahaga
ka jõudsime. Peterhofi keskväljakul toimus
pikem peatus, kus turistid said vanatehnikat
uudistada, meie ise aga purskkaeve imetlemas
käia. Park on tasuline ja pääslas pidime
teesklema kohalikke, et saada odavama
piletiga sisse. Võõrkeelt ei tohtinud iitsatada.
Nimelt on Venemaal nii, et Venemaa ja SRÜ
maksumaksjatele kehtib muuseumites üks
hind, välismaalastele on pilet aga pea poole
kallim.
Tagasiteel juhtus õnnetus, kus ühe korraldaja
poeg libastus kurvis ja kukkus. Õnnelikult, ise
jäi suhteliselt terveks, aga tema isa BMW R2
sai korralikult kannatada ja selle masina
lk. 36

Tagasiteel sujus piiriületus õlitatult ja koju
jõudsime pühapäeva hilisõhtul. Kui Haljala
risti lähedal vastu autot hüpanud metskitse
vahejuhtum välja arvata, siis ka ilma eriliste
vahejuhtumiteta.
Fotod ja tekst: Heiki Muda
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Meie mehed Oslos
2011 aasta septembrikuu esimestel päevade
külastasid Põhjamaade vanatehnikaklubide
liitude ümarlauda vanatehnika entusiastid
Mati Kits ja Kaspar Noor. Tegemist ei olnud
esmakordse selletaolise ürituse külastusega,
täpselt aasta varem viibis samas koosseisus
“Eesti delegatsioon” Stockholmis, kus meid
samuti lahkelt võõrustati, viidi kurssi
vanatehnika liikumise olukorraga
Skandinaavias, toimus vanatehnika
muuseumide ühiskülastus jpm. Eriti
rõõmustav on see, et eestlastesse ei suhtuta
kui vaestesse sugulastesse vaid võrdsetesse
partneritesse, kuulatakse huviga meie
arvamust, huvitutakse sellest, kuidas üks või
teine asi on korraldatud Eestis ning mida
huvitavat on meil toimumas.

Korralduslikult on tegemist iga-aastase
üritusega, kus kogunevad Rootsi, Soome,
Taani ja Norra vanatehnika klubide liitude
esindajad ümarlauaks, et veeta 2 töist päeva
südamelähedasi teemasid arutades. Tegemist
ei ole siiski pelgalt meelelahutusüritusega, sest
iga riigi esindajatel on ettevalmistatud
materjalid ja statistika ettekandeks olukorrast
riigis. Samuti kritiseeritakse kitsaskohti,
seatakse prioriteete ning võrreldakse kuidas
üks või teine küsimus on reguleeritud
konkreetses Põhjala riigis. Kui naabril on
midagi paremini välja tulnud, siis võetakse
sellest eeskuju, mitte ei tunta kadedust.
Üldiselt tuleb tõdeda, et ka siseriiklikult on
Põhjamaades vanatehnika klubide
omavaheline rivaliteet praktiliselt tundmatu –
üksteisele ei loobita mitte kaikaid kodaratesse
ega ei püüda näida teistest parem vaid
tegutsetakse koos ühise eesmärgi nimel,
milleks on mõistagi vanatehnika lembuse
populariseerimine üha suureneva arvu
entusiastide hulgas, kultuuripärandi
korrastamine ja säilitamine ning kõigeks
selleks ka vahendite leidmine. Nii soomlastel,
rootslastel, taanlastel kui norrakatel on üks
üleriigiline vanatehnika klubide liit, kes on siis

hääletoruks välismaailmaga suhtlemisel
rahvusvahelisel areenil aga samuti ka
probleemide teadvustajaks ja neile võimalike
lahenduste otsijaks. Liidul on oma ruumid ja
sõltuvalt riigist 3-7 inimest, kes selle kõigega
statsionaarselt või enam-vähem statsionaarselt
tegelevad.Iga-aastane üritus ise käib n.ö.
külakorda – s.t. et igal aastal on võõrustajaks
erinev Põhjamaa. Kui 2010 aastal oli selleks
Rootsi, siis 2011 aastal oli vastuvõtjaks riigiks
Norra. Vastuvõtja otsustakse iga-aastase
nõupidamise lõpul. 2012 aastaks sai selle
vastutava rolli endale Taani. Vastuvõtja roll
seisneb selles, et organiseerib
konverentsiruumi ja toitlustuse. Kõik see võib
toimuda ka klubide liidu ruumides (nagu
tõestasid eelmisel aastal rootslased) ning toit
organiseeriti kohale ja osaliselt valmistati ka
kohapealses köögis. Norrakad seevastu
reserveerisid Oslo Gardermoeni lennujaamas
konverentsisaali ja söögid, samuti broneerisid
majutuse kohapealses hotellis. Majutuse eest
pidid küll külalised ise võõrustajale tasuma
(kes oli eelnevalt selle kinni maksnud) kuid
tänu Norra sponsoritele olid kulud märksa
väiksemad kui tavapäraselt. Ja Norra ei ole
teadupärast odav maa.
Mis on FIVA?
2010-ndal aastal osalemiseks olevat kutse
edastatud ka Lätile ja Leedule, kuid
lõunanaabrid ei pidanud seda esialgu
vajalikuks, adumata täpselt, kas on ikka mõtet
neid sõidukulusid kanda ja kas see kõik on
üldse vajalik. Tõsi, ega ka eestlased 2010-ndal
aastal Stockholmi minnes veel ülearu täpselt
teadnud, milleks see kõik. Lähtuti pigem
kaalutlustest, et tuleb ikkagi olla pildil ning
arendada põhjanaabritega relvavendlust ka
vanatehnika vallas ning veidi asisemal tasandil
kui lihtsalt kellegi klubisisestele kontaktidele
tuginedes. Tänaseks võib nentida, et otsus oli
õige – meil on nii üht-kui teist kasulikku
õppida (ning loodetavasti on võimalik ka
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õpitut edukalt ellu rakendada) ja on ka asju,
milles eestlased said olla teistele eeskujuks. Ja
mis kõige olulisem – see rahvusvaheline
tasand ei päädi üksnes Põhjamaade
omavahelise suhtlemisega vaid ulatub välja
ülemaailmsesse vanatehnika lembeliste huve
kaitsvasse organisatsiooni FIVA (Fédération
Internationale des Véhicules Anciens). FIVA
praeguseks tunnuslauseks on ”Yeterday’s
vehicles on tomorrow’s roads”, mis
iseloonustab kogu seda filosoofiat üsna hästi.
Kodulehelt www.fiva.org saab igaüks
põhjalikumalt uurida, millega tegemist.
Lihtsustatult võib öelda, et FIVA näol on
tegemist rahvusvahelie föderatsiooniga, mis
jälgib, et kõiki seadusi ja regulatsioone
kaasajastades arvestataks ka vanasõidukite kui
kultuuripärandiga ning samuti ka nende
omanike huvidega ning võtab sõna nendel
teemadel ja edastab vajadusel
omaettepanekud. Vähetähtsad ei ole ka
pidevalt täienevad sõidukitele esitatavad
tehnilised nõuded, on arusaadav, et
vanasõiduk peab olema siinkohal
eristaatuses.Eesmärkide saavutamiseks
suhtleb FIVA tihedalt ÜRO, Euroopa
Parlamendi, Euroopa Komisjoni,
liikmesriikide valitsuste ja muude samal
tasemel lugupeetavate organisatsioonidega.
FIVA-s on president, asepresidendid ja
hulgaliselt komisjone. Peaassambleel
arutatakse kõige tähtsamaid küsimusi, iga riik
edastab oma seisukohad ning FIVA on
omakorda piisava mõjujõuga
katusorganisatsiooniks rahvusvahelisel
tasandil. Rõhutaksin veelkord, et tegemist on
ülemaailmse organisatsiooniga ning valitavate
ametikohtadega, et tagada demokraatia ja
kõikide riikide esindatus. Kui vaadata
maailmakaarti FIVA kodulehel, siis torkab
silma, et praktiliselt kogu maakera on FIVA
liikmeskonnaga hõivatud, siin ei ole tegemist
ainult rikaste ja ilusata liiduga. Piirid
jooksevad Gröönimaast Lõuna-Ameerikani ja
Norrast ning Venemaast (liitus eelmisel aastal)
Austraalia ja Uus-Meremaani. Suurim valge
laik on Aafrika. Ning Balti riigid, Kasahstan ja
Mongoolia. Meele teebki mõruks see, et nii
edumeelne riik nagu Eesti on sedapuhku
samal tasemel viimati mainitud riikide ja
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kontinentidega, kui samal ajal on FIVA rüppe
leidnud tee Hiina, Venemaa, Uruguay, Kuveit,
Liibanon, Süüria, Malaisia ja Türgi jm.,
rääkimata Bulgaariast ja Rumeeniast. Lisaks
eelmainitud informatsioonile on FIVA
kodulehel saadaval info ka tähtsamate
küsimuste ja õigusaktide arutelude ning nende
toimumise aja ja koha kohta. Samuti ka info
rahvusvaheliste vanatehnika ürituste ning
FIVA enda poolt igal-aastal korraldatava
vanasõidukite ralli aga ka ärandatud
vanasõidukite kohta.
Põhjamaade juurde tagasi tulles annaks
põgusa ülevaate naabrite tegemistest ja
aktuaalsematest küsimustest, mille üle südant
valutatakse ning ürituse korraldusest üldse..
Esimesel õhtul (oli reedene päev) saabuti
hotelli ja seati ennast sisse. Ühenduslüliks oli
ühine õhtusöök, kus siis sundimatus vormis
sai vesteldud ning meenutatud, mida vahepeal
aasta jooksul tehtud ühes ja teises riigis (see ei
tähenda, et terve aasta kestel omavahel ei
suhelda, otse vastupidi – kooskõlastamist
vajavad dokumendid või seisukohad nõuavad
suhtlemist nii mailitsi kui telefoni või skype’i
teel). Oma aeg ja koht on ka nalja viskamisel
ning lõbusate vanatehnika teemaliste lugude
jutustamisel. Kuna Mati skandinaavia keeli
eriti ei valda ning minu rootsi keel on ka
suhteliselt rooste läinud, siis põhiliseks
töökeeleks on inglise keel. Muidu saadakse
omavahel tavaliselt rootsi ja norra keeles asjad
aetud. Soomlastega saab muidugi ka soome
keeles nalja visata.
Järgmisel hommikul algab nõupidamine juba
kl 9.00 ehk vahetult peale hommikusööki.
Töö sektsioonides
Rootsi vanatehnika klubide liidu ettekandest
selgub, et nad ühendavad 168 vanatehnika
klubi ning liikmete arv ulatub 90 000-ni,
teisele kohale platseerub Norra 140 klubi ja
51 000-se liikmeskonnaga. Taanlaste
põhisissetulek moodustub liikmemaksudest,
rootslased ja norrakad on osanud lisaks sellele
võtta enda kureerida ka vanasõidukite
kindlustusturu, olles kindlustusseltsi ja
vanatehnikahuvilise vaheliseks puhvriks, et
vanasõiduki omanikud ikka võimalikult
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soodsalt oma sõidukeid kindlustada saaks
ning ka muid võimalikke boonuseid. Rootsi ja
Taani muretsevad teatud nüansside üle
vanasõidukite käibemaksustamisel ning leivad
ühiselt, et peavad aktiviseerima oma lobbisti
Euroopa Liidu parlamendis. Samas on üldised
sõidukiga kaasnevad maskud Norras
kordades kõrgemad kui Rootsis. Saame teada,
et on olemas ka Põhjamaade Kultuuripärandi
Föderatsioon. Norra ja Soome on
juba selle liikmed, Taani tuleb
novembris, Rootsi peab veel
diskussioone sellel teemal.
Liikmeks olemine annab võimaluse
teatud täiendavate ürituste
organiseerimiseks ning nende
rahastamiseks. Järgnevad arutelud
FIVA teemadel, Taani esindaja on
seda meelt, et nende ametikohtade
kulud, mis valitakse ja täidetakse
FIVA enda poolt, peaksid samuti
olema FIVA enda kanda. Sellega
nõustuvad kõik. Eesti poole pealt räägime
taaskord liberaalsest maksupoliitikast
vanasõidukite koha pealt ehk võrreldes
eelmise aastaga ei ole selles osas midagi
muutunud. Projekteerime arvuti vahendusel
seina peale mõned uuemad näited ilusti
restaureeritud vanatehnikast, mis uhkusega
musta numbri kannavad. Taaskord tuleb
tõdeda, et eestlaste latt on kõrgel – ühelgi
põhjanaabritest ei ole 35 aasta nõuet ega nii
karme kriteeriume vanatehnika tunnustamisel
kui meil musta numbri kandidaatide puhul.
Nende mõiste ”vanasõiduk” on palju
liberaalsem olgu siis maksupoliitilise mõttes
või kindlustusseltsidega asju ajades.
Märkamatult jõuab kätte lõunaaeg, mis ühtlasi
tähendab väljasõitu kohalikku muuseumi ja
seda pealegi mitte kaasaegse sõidukiga. Otse
lennujaama kõrval on ka Norra õhujõudude
muuseum, kus kõike huvi pakkuvat
mundritest lennukiteni, kuid seekordne
külastus viis meid kaugemale. Meenutades
eelmisel aastal Stockholmis külastatud politsei
tehnikamuuseumi ja eramuuseumi, kus
kollektsioonis üle 100 suurepärase
mootorratta
(http://www.mc-collection.com), olid
ootused muidugi kõrged. Ja meil ei tulnud

pettuda. Väljudes nägime, et lisaks norraka
poolt ukse ette pargitud vanale MB 250-le oli
sinna siginenud veel teinegi hõbedast tähte
kandev unikaalne tehnikaeksemplar – ukse
ees ootas meid kaunis ja restaureeritud 1952
aasta Mercedes-Benz liinibuss. Mundris juhil
tundus olevat aastaid turjal rohkemgi kui
bussil endal. Lõbusas meeleolus algas sõit
muuseumi poole.

Kunstisaalis, kunstisaalis...
Peale 1,5 tunnist sõitu olimegi kohal.
Esimesest pilgust oli aru saada, et me ei ole
sattunud mõnda tavalisse muuseumisse vaid
pigem mõisa, kus eksponeeritakse sõidukeid.
Kõrvalhooneid on nii palju, et ei saagi aru,
milline on muuseumi hoone (hiljem selguski,
et neid on mitu) ning meie saabudes sõitis
mõisahärra parasjagu tõldkerega Fordiga
ringi. Veidi eemal oli pikk garaa¾, mille
irvakil uste vahelt paistsid esteetiliselt kaunite
sõidukite tagaosad, mida enam ammu
tootmise ei ole. Aga ei suundunud me mitte
sinna vaid hoopis ühte kõrvalhoonesse. Seal
ootas meid palju igatsetud lõunasöök, mis oli
väga rikkalik. Suurem nälg kustutatud sai
hakata ka sees ringi vaatama. Seal oli
mõningaid mootorattaid ning eraldi oli
sisustatud nurk, milles oli nn suusamuuseum
ja ühes kohas rippusid lae all paarkümmend
rariteetset ja väga vana mootorsaagi, mida
tänapäevane eurometsamees ilmselt tõstagi ei
jaksa. Lisaks isa ja vanaisa portreedele seinal,
rippus siin-seal veel palju huvitavaid fotosid,
mis pärinesid esmasel hinnangul
ajavahemikust 1920-1930. Selguski, et alates
mootorratastest kuni fotode ja suuskadeni
pärines kõik sellest samast majapidamisest.
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Peremees Thomas Stang seletas meile lahkelt
ajalugu: tegemist ob vana kohaga, mida
majandasid juba tema esiisad. Aegade jooksul
tehti nii põllumajandus-kui metsanduäri.
Aastast 1936 hakati tootma ka oma
kartulikrõpse, mida siiani edukalt turul
müüakse! Ning vanad kaubaveoks mõeldud
korviga mootorrattad (esmalt meenub
kirsipunane Ariel) olidki kõik selle perefirm
teenistuses, millega kaupa veeti- Äri õitsedes
soetatud juurde autosid ja nii see asi edasi
arenes.Fotodel, kus olid kujutatud samad
hooned, kus ka ise viibisime ning suur hulk
inimesi ja vanu autosid, ei tähendanud muud,
kui et päevapiltnik oli lihtsalt jäädvustanud
”kliendipäeva” 1929-ndal aastal. Tegelikult oli
see kõik alles jäämäe veepealne tipp nagu
selgus teiste ruumidega tutvudes.
Järgmise üüratu hoonega tutvudes selgus, et
seal oli nii regesid, relvi kui ka ”Edisoni”
kaubamärki kandvaid kõneaparaate.
Kuulsime, et vahepeal oli ettevõtmne ka
mitmeid kordi pankrotistunud, tuli müüa osa
maid jne., samuti oli esinenud ka tulekahjusid.
Aga nutikusest pererahval puudu ei tulnud,
prooviti isegi 60-ndatel Coca-Colat villida,
mille tõestuseks on praegugi üks poolik Coca
pudel muuseumi laual koos tolleagse joogiga
seal sees. Päris põnev oli ka jälgida 19.
Sajandil suure hoolega täidetud majaraamatut,
kus kõik kulud ja tulud iga päeva täpsusega
sisse kanti. Rikkalikust relvakollektsioonist
pärinevatest relvadest kuulusid osa peremehe
isale, kellele neid II maailmasõja ajal lennukist
alla visati vastupanuliikumis otstarbeks.
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Järgmine suur hoone oli peamiselt vanade
mootorrataste päralt ja neid oli seal 100 ringis.
Lisaks neile ka mõned traktorid, buldooserid
ja muud masinad. Thomas Stang oli ka ise
nooruses mootoratastel kõvasti võistlussporti
teinud ja seda nii ringrajal kui maastikul.
Kollektsioonis olid peamiselt saksa, briti ja
USA päritolu rattad. Meenus, et
eelpoolkirjeldatud Stockholmis paiknevas
tsiklimuuseumis ei olnud näiteks ühtegi vene
ratast ja seda omaniku põhjenduse, et kõik
vene ja hiina asjad on millegi koopiad. Samas
ei tähendanud see sugugi ”meie Põhjala
kollegide” poolt huvi puudumist nõukogude
tehnika vastu. Lõpuks revideerisime
põhjalikult ka pikka garaaži, millest esmalt
mööda tulime. Olid seal nii Buick kui Pontiac
(veel ajast, mil Ameerikas valitses tulevee
keeluseadus), samuti ka 40-ndatest pärinev
suur Citroen ning 60-ndate lahtine Caddy.
Ilmselt oli peremees kas tuleviku peale
mõeldes või äkki lennundushuvist ajendatuna
gara¾heerinud ka kaks kaasaegsest SAAB-i.
Juba mõne minuti pärast selgus, et tegelikult
ka viimae oletusega mööda ei pannudki.
Kuna olime just väsinud ja õnneliken oma
ringkäigu lõpetanud ning väljas hakkas
tibutama, hüppas ka peremees meie bussi, et
oma valduste vahel mõnisada meetrit meiega
kaasa sõita senikaua, kui me teda viisakalt
täname ning ühtlasi ka õige teeots kätte
näidata. Saime vaevalt mõne hoone võrra edsi
sõita, kui Thomas palus, et buss seisma
jäetaks, sest tal oli meelest läind meile veel
ühte angaari näidata. Ega seal midagi eriti
peale kahe lennuki vaadata polnudki. Üks oli
Cessna, mis pärines tõenäoliselt 1960-70ndatest ning teine kollane Lycomingi
mootoriga vesilennuk, mis valmistatud aastal
1942. Vesilennukil sai suusad ära võtta ning
asendada ratastega, komplekt oli seal samas
kõrval seina ääres. Mõisniku jutu järgi olid
mõlemad lennukid täiesti korras ja nendega ta
lendab ka regulaarselt. Ainult käesoleval suvel
olevat arst tal peavalude tõttu lendamise ära
keelanud aga õnneks oli pidevalt nii s...tt
lennuilm, et polevatki lugu. Lõpetasime oma
ringkäigu, avaldasime siirast tänu sooja
vastuvõtu eest ning olime veel terve
tagasiteegi elevil. Juttu jagus ka õhtul
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kauemaks. Selle toreda pereäri tegemistest
saab lugeda kodulehelt (kellel norra keelega
raskusi pole) aadressil
http://www.maarudgaard.no kus on ka
mitmeid pilte ilusatest vanasõidukitest.
Tundub, et soovi korral saab külaline seal
tegeleda kõigega ekstreemspordist kuni
jahiturismi ja rahuliku saunatamiseni välja.
Töö sektsioonides jätkub
Pühapäev, 4-s september, tabas meid peale
hommikusööki jällegi kella 09.00-st
konverentsiruumis. Jätkasime pooleli jäänud
teemadega. Tõdesime, et põhjapoolsed
kolleegid kasutavad aktiivselt ”oma asja”
promomisel ka kohalikke ja riiklikke
poliitkuid. Pole see algatus ju võõras meilegi,
piisab kasvõi kui meenutada ”Sajandisõite”
või isegi tegevpoliitikuid, kes ise sama
harrastusega tegelevad. Samas ei ole meil
kahjuks ette näidata suviseid või ühekordseid
üritusi, mida kultuuripärandiks peetakse ja
seeläbi ka riiklikku tunnustust leiavad.
Soomlased on näiteks lisaks eelmainitule
saanud Kultuuriministeeriumi rahalise toe ka
noorte kaasamisse ja arendamisse kuna
noorsugu väärtustatakse ja keegi ei soovi neid
näha tänaval pätlustega tegelemas, selle
asemel, et tegeleda sedavõrd väärika hobiga.
Kahju, et meil on mitmeid n.ö. sumbunud
katseid küll noorte algatuse osas, küll
muuseumi rajamiste osas, mis pigem jätavad
mulje teatud isikute kitsarinnalistest huvidest,
mis aga tegelikult toovad vanatehnika
populariseerimisele pigem kahju kui kasu.
Oma asja põlve otsas nokitsedes ning igaüks
vankrit isesuunas vedades nagu Krõlovi
valmis kahjuks kaugele ei jõua. Need on just
asjad, mida on meil õppida põhjanaabritelt,
kus sellised traditsioonid juba põlvkondade
kaupa au sees. Loomulikuks ei saa pidada ka
olukorda, kus vanatehnika taastamine ja
säilitamine käib peasjalikult omaniku rahakoti
ja ressurside arvelt ning riik seda
kultuuripärandiks ega toetust väärivaks ei pea.
Küll aga siis, kui omaniku surm ja pärijate
huvi puudumine või lihtne vajadus oma
elujärje parandamiseks sunnib mõnda sellist
eksponaati välismaisele kosilasele
võõrandama, sekkub järsku riik, kes hakkab

tingimusi dikteerima (ise sealjuures soovimata
seda õiglase turuhinna eest võõrandada). Siin
on veel palju ära teha aga ilmselt oleme ka ise
paljuski süüdi, et pole suutnud selliselt
organiseeruda, et meie ühine hääl ühe või
teise küsimuse otsustamisel suuremat kaalu
omaks.
Hea näide usaldusest ja delegeerimisest on ka
see, et norrakad selleaastasele FIVA
kogunemisele USA-s ei läinud kuid samas
edastasid mõned oma seisukohad rootslastele,
kes need USA-s saaksid ette kanda.
Kohvipausi ajal arendame sundimatut
vestlust. Peale seda jätkame
kindlustusteemadel ja liikluskultuurist üldse.
Ühtlasi saame teada, et on võimalik
kindlustada (jutt käib siis kaskokindlustusest)
lisaks seisvale vanatehnikale ka varuosi ning
renoveerimisprotsessi tervikuna! Meie
kindlustusturul kuulub see vähemalt esialgu
küll ulmevaldkonda. Teised kuulavad huviga,
kuivõrd täpselt on meil reglementeeritud
musta numbri kandidaadi hindamisprotsess
ning sellest soovitakse meelsasti eeskuju
võtta. Kahjuks hakab aeg otsa saama kuigi
rääkida oleks veel paljustki - kes peab
lennukile jõudma natuke varem, kes veidi
hiljem kuid peale norrakate ei saa sinna
pikemaks jääda keegi. Surutakse kätt,
jagatakse häid soove ning lubadusi üht-või
teist asja ühiselt arutada või midagi ette võtta.
On hea meel, et meiega arvestatakse ja
suheldakse võrdsel tasandil aga palju on veel
kodutööd. Koju lendame taas hea tundega
ning nii paljude uute mõtetega, et kõike kirja
panna lihtsalt ei jõua.
Kaspar Noor
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Meenutades Mannheimi!
Nüüd on see siis tehtud- käidud ühel
Euroopa suurimal vanaraualaadal. Ja hinges
lõpmata suur tänu klubi ees, et selline sõit
organiseeriti. Loomult laisk ja kodulemb olen
mõtteis käinud igasugustel laatadel küll
T¹ehhimaal ja Saksamaal ning ka Rootsimaal.
Ikka siis kui Urmas on öelnud, et nüüd võiks
minna. Vahel on siiski ette tulnud ka tõsiseid
tööalaseid takistusi kuid enamjaolt on
mittesõidu põhjus ikka mugavuses. Kodus
sohval lebotamine tundub tavaliselt parema
alternatiivina.

liikumismoodusest on purustatud. Aga
kindlasti on oma roll ka selles, et seltskond oli
oma, peaaegu nagu perekond. Rääkisin
pojale, et lubasin klubi lehe jaoks pisikese loo
kirjutada. Poeg oli reisil kaasas ja tema sõnad
võtsid tegelikult kõik lühidalt ja hästi kokku.
Ta ütles, et mis siin siis keerulist on. Kogu
reis oli positiivne ja tore. Tõepoolest, ühinen
tema arvamusega. Aga nüüd siis vähe
täpsemalt kuidas kõik kulges. Vabandan ette
kui eksin vähe numbritega aga suures plaanis
annab ikkagi ülevaate.

Nüüd peale sõitu on tõdemus- läheks
jälle.Millest siis selline mõttelaadi muutus?
Aga ikka sellepärast , et kogu reis oli üllatavalt
ladus ja hästi tehtud eelneva kodutööga. Selle
eest tuleb tänada klubi juhtkonda kes tellis
reisi koos giidiga ja muidugi giid Antsu. Meil
ei olnud muud muret kui nautida seltskonda
ja bussi akna taga vahelduvat maastikku.
Reisijuhil oli kõik täpselt ja päris mõnusalt
paika pandud- just siis kui hakkasid nälga
tundma jõudis tavaliselt kätte söögikoht, kui
pee läks kibedaks tehti jalasirutus peatusi jne.
Minu eelarvamus bussireisist kui väsitavast,
kitsast, higisest ja pellerihaisusest

Meie jaoks algas reis Raasikult 12. oktoobri,
kolmapäeva, hommikul pool viis. Kohe
Raasiku taga väike kohtumine metskitsega,
aga kiire-kiire, ilma seisma jäämata Tallinna.
Auto pargitud ja täpselt 5.30
Rahvusraamatukogu ees. Ja üllatus- buss oligi
juba kohal. Ning kohe alguses kiidan ära ka
meie bussijuhid kes olid tõelised
professionaalid- korrektsed ja täpsed.

Haruldane Venemaa
mootorras PMZ
lk. 42

Saime kohad eelviimases pingireas. Ja reis
Pärnu suunas algas. Pärnus võtsime viimased
reisisellid peale, jõime kohvid ning ikka edasi.
Piiril pissipeatus ja edasi läbi Lätimaa.
Lõunasöögipeatus tehti
Leedus 19 km. nimelises
kohas. Giid Ants soovitas
soojalt Zeppelini nimelisi
lihapalle proovida. Kui aga
nägin kui ilmetud ja hallid
need olid siis otsustasin
muu visuaalselt
atraktiivsema kasuks.
Edasi kulges reis läbi
Leedu Poola ja
ööbimiskoht oli Varssavist
vähe edasi „Tatar“
nimelises hotellis. Jälle giid
Antsu sõnad:“ Nautige,
sest edaspidi enam nii
luksuslikke ööbimiskohti ei
tule.“ Kuldsed sõnad mida
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siis küll ei mõistnud.
Päeva läbisõit oli vist
1000-1100 km.
Neljapäev jätkasime läbi
Poola ja küll see maa on
ikka suur. Eesmärgiks oli
jõuda Saksamaale ja
umbes 300 km. kaugusele
Mannheimist. Seega päeva
läbisõiduks umbes 900
km. Nagu eelmine päevgi
kulges kõik kui õlitatult.
Õhtuks jõudsime siis
ööbimiskohta milleks oli
Formule1 hotell.See oli
paras üllatus aga samas
väga hea ning odav
lahendus ööbimiseks.
Mina polnud kuulnudki
sellisest võimalusest, et sisuliselt 10 euro eest
on võimalik kuskil Euroopas ööbida .
Muidugi WC oli koridoris ja du¹¹ samuti, ning
all ei olnud mingit istumiskohta kus seltsielu
harrastada. Aga kõik toimis ning voodid olid
normaalsed.
Reedel jätkus reis ja sobivalt tunnike enne
laada algust pani giid meid maha mõnisada
meetrit laada väravatest.
Sissepääsud olid suletud ja piletikassades oli
kõva tunglemine. See trügimine ja sabatamine
tõi meelde jälle need vanad head ajad milles
sai elatud hulk aastakümneid. Ja
lõpuks kauaoodatud pääs
platsile. Esmamulje- küll on ikka
palju asju säilinud II
maailmasõjast hoolimata.
Selliseid mida seni vaid
raamatutest nähtud. Seitse tundi
kulus märkamatult ja oligi aeg
siirduda bussi ning öömajale.
Ikka sinna vormelimajasse.

tõsiselt hea. Muidugi oli meie hulgas ka
selliseid kes tulid muuseumi kuid siis mingi
äkkmõtte ajel oleksid tahtnud ikkagi laadale ja
üritasid kaaslasi tagant kiirustada. Kuid kõik
läks nagu pidigi- käisime paar tiiru
muuseumis ja jõudsime veel ka laadale tagasi.
Jälle tundide viisi kõndimist, pildistamist ja
imetlemist. Laupäeva õhtu lõppes
õllerestorani ühiskülastamisega. Kahjuks
pandi meid teisele korrusele eraldi kohalikest.
Aga muidu oli õlu hea ja söögid maitsavad.
Urmas lasi oma lauluandel kõlada ning kogu
fiiling oli nagu kallite sugulaste sünnipäevadel
või pulmas. Ööbimine vormelimajas.

Laupäeval meie üksmeelne pere
lagunes- paadunud rauahullud
läksid laadale, vähe
normaalsemad otsustasid
Sinsheimi muuseumit väisata.
Nende hulgas ka Kivimäed.
Otsus oli õige sest muuseum oli
Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto”

Kokkupandav jalgratas Peugeot
lk. 43

Prantsuse võidusõiduratas Buchet

Riigipäevahoone ja Brandenburgi
väravad. Neid ka alustuseks
külastasime. Kahjuks ei lastud meid
Riigipäevahoone klaaskupli alla.
Selleks oleks pidanud eelnevalt
kokku leppima. Aga üldmulje ikkagi
tekkis ja eks igaüks sai siis ise
mõelda kuidas ühed suurusehullud
sellest majast üritasid 1000 aastast
riiki luua.

Värskelt toodetud porilauad vanadele moootorratastele

Berliini päev oligi reisi kõige
lõdvem- aeg ei peksnud tagant. Osa
poodlesid, osa kõndis mööda
muuseume. Ja õhtul ootas meid
jälle vormelimajake. Need on
ehitatud ühesugustena moodulitest
ja seega ükskõik kus nad ka ei oleks
on nad täpselt äraeksimiseni
ühesugused.
Tagasitee viis meid siis teisipäeval
jälle Varssavi külje alla. Ja
kolmapäeva õhtuks koju.

Saabus pühapäev kui viimane laadapäev
millest kõik üritasid võtta maksimumi. Laada
lõpuks oli bussi pagasiruumi tekkinud mõned
mootorrattad ja kastide viisi
tsiklijuppe.Ilmselt pöördvõrdeline protsesskolahunnikud kosusid, rahakotid kõhnusid.
Kuid näod olid enamuses rahulolevad, võiks
öelda, et isegi õnnelikud. Ning algas tagasitee
Berliini kaudu.
Õhtuks leiti Berliini lähedalt jälle vormelimaja
ning kõik said pehmetes voodites näha
unenägusid ostetud ja ostmata jäänud
tsikliaaretest.
Esmaspäeva hommikul viis giid Ants meid
Berliini tuurile. Minu sooviks oli
lk. 44

Oligi kõik. Ilmselt lähendas see
koosveedetud nädal meie
huviseltskonda. Samas võib olla
mõni pettus või ka solvus. Mina
räägin ju ainult oma tunnetest ja
mõtetest. Suurim üllatus minu jaoks
oli, et sularaha põhimõtteliselt
kaasa tassima ei oleks pidanud.
Kõikjal sai maksta deebetkaardiga
just nagu meie kohalikus poekeses.
See on ka üks vähestest Euroopa ühiskodu
plussidest.
Veelkord tänud kõigile kaasreisijaile! Kuna
Fredi Lepp istus meie ees siis tänu tema väga
laialdastele teadmistele ning muhedale
jutuvestmisele kulusid tunnid märkamatult.
Omamoodi lahutasid muu seltskonna meelt
ka Helmut ning Toomas. Ning pool päeva
olin Heino Reinjärve naabriks kellega ühised
Zündapp jutud ei lõpe vist kunagi. Väga
vahva oli!
Koosreisimiseni!
Ants
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Eesti In'aniklubi
Eesti Indianiklubi (Indian Motorcycle Club
Estonia) sai sel sügisel aasta vanaks. Kuna
esimene tegevusaasta on ametlikult seljataga,
annan ka väikese ülevaate, millise klubiga siis
tegemist on.

2010 aasta Valkla-Moto kokkutulekul istusime
paari Indianiomanikuga laua taga ning tekkis
mõte, et võiksime ka Eestis elavaid Indiani
mootorrattaste omanikke ja huvilisi kuidagi
ametlikumalt koondada. Palju meid just pole,
kuid Indianiklubid on maailmas
margiklubidena laialt tuntud ning miks ei
võiks siis Eestimaalgi oma olla. Kui õigesti
mäletan, siis ütles selle mõtte esimesena välja
Arto Matikainen, Eestisse elama kolinud
soome mees, kes sõidab külgkorviga Indian
Chief'iga.
Mõte sai teoks ning 2010 aasta 22. septembril
peetigi seltsingu “Eesti Indianiklubi”
asutamiskoosolek, mille eesmärgiks on
propageerida Indiani mootorrattaid ning
hoida Indiani mootorrattad Eesti teedel.
Asutajaliikmeteks on (tähestiku järjekorras):
Ivar Lindla, Priit Looväli, Arto Matikainen,
Anatoli Metus, Aivo Mündel, Urmas Teearu
ja Mart Uusküla. Asutamiskoosolekul viibis
veel Märt Karu, kes heakskiitva mõmina
saatel asja pealt vaatas ning ajaloolise hetke ka
fotosilmaga jäädvustas.
Asutama kutsuti küll mehed, kellel Indianid
olemas on, kuid klubisse võetakse vastu ka
tõsiusklikke Indiani-huvilisi, kel veel ratast
pole ette näidata.
Veel käis arutelu selle üle, kas klubi
liikmelisust piirata ainult huviga Indiani
mootorrattaste vastu, mis on kuni 1953 aasta
väljalaskega, või arvestada ka hilisematega.
Teadaolevalt tunnistab enamik Indianiklubisid
just kuni 1953 aasta väljalaskega rattaid nn
õigeteks Indianiteks. Just sel aastal lõpetas
Springfieldi (USA) tehas pankroti tõttu

tootmise ning margi kuulsusrikas ajalugu
katkes.
Rataste vähesuse tõttu Eesti pinnal otsustati,
et Eesti Indianiklubi ei sea liikmetele sellist
piirangut ning oodatud on kõik
Indianihuvilised.
Nagu nimedest näha, on enamik mehi Eesti
Vanamootorrattaklubi aktiivsed liikmed, kuid
Unic-Moto soodustab “margisektsioonide”
teket ja sel pinnal mingisugust huvide
konflikti ei teki.
Üritasime ka üles tähendada, palju meie
klubiliikmetel siis ka Indiane kokku tuleb.
Rehnung sai umbes selline:
Urmasel üle 10 (täpne arv on ka talle endale
ilmselt saladuseks), Ivaril 11 (erinevad,
aastatest 1905-1947) , Artol külgkorviga
Chief 1947, Aivol 1915 aasta Indian Single,
Priidul 1931 aasta Indian Four, Anatolil ja
Mardil Army Scout 741 Teise Maailmasõja
päevilt. Nii et vähemalt 27, aga Eestis on
teada veel mitmed Indiani mootorrattad, kelle
omanikud antud klubisse veel ei kuulu.
Selle aasta jooksul on Eesti Indianiklubi
esindajad käinud paaril välisüritusel. Esimene
neist leidis aset veebruris, kui väljas valitses
veel tõsine talv. Käisime nelja mehega Rootsi
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vaatamisväärsusi, millest enim jäi
meelde Ameerika Mootorrataste
Muuseum. Kel sinnapoole asja,
võiks plaani võtta. Info muuseumi
kohta siin: http://www.ammh.nl.

Indianiklubi iga-aastasel laadal, kus pea igaüks
meist sai midagi põnevat ja vajalikku soetada
oma Indiani-huvi rahuldamiseks. Kuna juba
Rootsis olime, siis külastasime Stockholmi
külje all Sollentunas asuvat
mootorrattamuuseumit MC Collection. Selle
aasta eriväljapanek oli pühendatud Ameerika
tsiklite ajaloole ning seetõttu oli meile
erakordselt huvipakkuv. Välja oli pandud
mitmeid haruldasi eksemplare ning muuseumi
poest saime soetada mootorattateemalisi
raamatuid.
Veel külastasime sama reisi
raames Stockholmi
Tehnikamuuseumi, kus oli
kosmoseteemaline väljapanek.
Enim üllatust pakkus
eksponaat, milleks oli
Nõukogude kosmonautide
jaoks plastikkotti villitud
“Posolskaja Vodka”!
Teiseks ürituseks oli Indiani-huviliste
igasuvine suurüritus International Indian
Rally, mis sel aastal peeti 29-31. juulil
Zeddamis, Hollandis. Eesti Indianiklubi oli
üritusel väljas kahe meeskonnaga:
allakirjutanu koos abikaasa Avega ja Aivo
Mündel koos poja Harriga.
Eestlastest võtsid Hollandi üritusest osa veel
Peeter ja Maris Muhu.
Kokkutulekust võttis osa 464 osavõtjat 20-lt
maalt 315 mootorrattal, millest 270 olid
Indianid. Kolmel päeval osalesime
väljasõitudel mööda imeilusaid kurvilisi
Hollandi kõrvalteid. Külastasime mitmeid
lk. 46

Ilm oli ilus, teed suurepärased ja
huvitavad, tehnika pidas vastu.
Väljasõitudel kogunes
kilomeetreid kokku 350 ringis.
Samuti oli korralduslik pool igati
tasemel. Õhtud möödusid hea
söögi, elava muusika ja ohtra
suhtlemise saatel.
Mida ühelt kokkutulekult veel tahta!
Praktilise külje pealt on Eesti Indianiklubi
asutamine tõstnud meid teiste Indianihuviliste
seas maailmakaardile. Saame regulaarset infot
teiste Indianiklubide tegemistest, meie
esindajad on kutsutud iga-aastastele
Rahvusvahelistele Indian Rallydele ning selle
üritus raames toimuvatele Indianiklubide
Presidentide Koosolekutele. Tellime igaaastast klubidevahelist ajakirja International
Indian News koos võimalusega kirjutada
sinna paar lehekülge oma tegemistest.
Klubilise suhtlemise tagajärjel on tõenäoline
2012 aastal peetava Kurtna-Moto väisamine
mitme Austraalia ja Rootsi Indiani-entusiasti
poolt, kes plaanivad sõita Rootsist Poola
International Indian Rally'le.
2012 aastal on klubil plaanis osa võtta
Rahvusvahelisest Indian Rallyst Poolas. Kuna
seekordne kokkutulek toimub meile
suhteliselt lähedal, oleks hea võimalus
külastada seda üritust juba veidi suurema
seltskonnaga.
Eesti Indianiklubil on oma logo ning
koduleht www.indianiklubi.ee. Klubi
liikmetel on olnud võimalus tellida
sümboolikaga särke.
Tegusat uut
vanamootorratta-aastat
soovides,
Ivar Lindla
Eesti Indianiklubi
president
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P!ikese „ Jawa“ lugu
Oli aasta 1980 – Olümpia aasta. Varajane
kevad-hiline talv, täpsemini märtsi algus.Päike
käis juba kõrgemalt, päevad olid valgust ja
soojagi täis, kuid lumi veel maas. Südames oli
selline imelik tunne, et midagi tahaks nagu
teha või saada.

Kohtusin oma sõbra Urmasega, kellel oli suur
mure. Tema Mersul tagasild kutu –
hammasratastel hambad puudu. Lohutasin, et
tean taati, kellel on Mersu osi. Mõeldud,
tehtud. Autole hääled sisse ja Tartusse.
Härra Roots võttis meid sõbralikult vastu,
kuulas meie mure ära ja kutsus kuuri. No seal
oli ikka seda modru riiulitel, seina ääres igal
pool, vaata, et jalaluud terveks jäävad.Urmas
hakkas härraga kaupa tegema ja mina lasin
pilgul ümber käia.
Pagan küll, mis mootor see kruustangide
vahel ja tohoh-hullu – rauasaag seal kõrval.
Midagi oli siin viltu. Süda aimas halba. Minu
küsimuse peale härra selgitas, et temal plaanis
sellest mootorist endale väike aiatraktor
meisterdada. No kuulge, see ei lähe mitte.
Seda enam, et
küljekaanelt võis
lugeda „Jawa“. Seda
barbaarsust tuli
kuidagi takistada.
Nüüd algasid pikad ja
kurnavad
läbirääkimised minu
ja härra Roots’i vahel.
Nende tulemus oli
järgmine: härra jätab
mootori rahule,
veelgi enam, ta on
nõus sellest minu
kasuks loobuma, kui
toon talle aiatraktori
ehituseks sobiliku
mootori. Peab
saladuskatte all

ütlema, et selline mootor oli mul kodus juba
olemas. Edasi uurides selgus, et on olemas
terve tsikkel, peaaegu komplektne, kuid
viletsas seisus. Kuuri nurgast ilmusid välja
rattad, puuriida alt raam, porilauad, esikahvel
jne. Edasised läbirääkimised lõppesid, nagu
MRP, lisatingimustega, mis mulle peavalu ei
valmistanud, kuna härral oli ka „Pobeda“, mis
vajas tagavarajuppe ning need olid mul
puhtjuhuslikult olemas. Ja sa püha müristus –
toast toodi iste, mida oli viksilt ja viisakalt
hoitud köögis kapi otsas. Kaubad tehtud,
sõidsime rõõmsal meelel koju.
Paari nädala möödudes külastasin härra
Roots’i, viies talle vajalikud varuosad ja
mootori. Demonstreerisin mootorit,
käivitasin selle ja kuna tegu oli uue
statsionaarmootoriga, siis härra jäi väga
rahule.
Kuid siis lõi pikne sisse ja seda proua näol.
Ilmus teine uksele ja sõimas väga räigete
sõnadega härrat, et see „Jawa“ ära annab.
Härra lausus tema sõimu peale, et kui naiste
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minna ja see saigi minu ideeks. Oma
esismesed sõidud sõitsingi olümpiasõidul.
Ratas töötas nagu kellavärk
Nüüd natuke ratta ajaloost. Hr. Roots ostis
selle Leningradist 1958a. Kuidas see sinna
sattus, sellest ajalugu vaikib. Mingi aja ta sõitis
sellega, kuid siis ostis auto ja tsikkel jäi
seisma.

juttu liiga palju kuulata, siis jääb elus palju
asju tegemata. See mõjus, oli näha, kelle jalas
püksid siin majas olid.
Laadisin „Jawa“ osad Mosse pagasnikusse ja
aidaa kodu poole!
Kõigepealt tuli endale selgeks teha, millega
tegemist. Selgus, et tegu on 1936a. „Jawa
Robot“ mudeliga, millel motoor 98cm3, 3
käiku, käivitamine väntadega.

Minu käes on ta olnud 31 aastat. Olen
temaga käinud üritustel Eestis, Lätis, Soomes.
Remonti on ta vajanud väga väha ja ega neid
läbisõidetud kilomeetreidki palju ole. Kuid
ikkagi hindan ma teda vastupidavaks ja
jõuliseks. Värvkate ja kroom on säilunud
1980. Aastast. Korra olen vahetanud
kolvirõngad ja tagarehvi.
Pean „Jawa Robot’it“ oma Jawadest kõige
väärtuslikumaks ja ka südamelähedasemaks.
JAWA- see kõlab uhkelt!

Algas tõsine taastamistöö. Kuna enne oli
tegelenud autodega, siis oli see esimene unic
mootorratas ning arvasin, et asi läheb libedalt.
Aga et tsiklil on kõik nähtaval, tuli seda väga
põhjalikult teha.
Kuna juulikuus toimus olümpia purjeregatt
Tallinnas, siis selle raames toimus
kultuuriprogramm, kus osalesid ka unic’u
autod ja mootorrattad. No sinna tahtsin ma
Tekst ja fotod Vello Vilu

lk. 48
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Kolm päeva näitusel
Unic-Moto Lõuna Eesti sektsioon avas oma
2011.aasta hooaja kolme eduka näitusepäevaga
Tartus, motomessi Motoexotika 2011 raames.

Kui varasematel aastatel on vanatehnikahuviliste
au Motoexotica nimelisel üritusel kaitsnud WanaKolga Tsiklitall, siis käesoleval aastal oli
esmakordselt väljas ka Unic-Moto esindus.
Täpsemalt küll Unic-Moto Lõuna sektsiooni
esindus, sest kõik väljas olnud kuus mootorratast
olid pärit sellest piirkonnast.
Ligi 10 000-le näitusekülastajale pakkusid
silmailu järgmised rattad: Iz Planeta Sport
(omanik Elmar Aadusoo), FN 350 (Arno
Jõemaa), DKW ZL1 (Arno Jõemaa), Jawa-555
(Aivar Michelson), BMW R35 (Jaan Sild) ning
Puch 250 S4 (Ants Riisenberg).
Kolme päeva muljete põhjal võib öelda, et
suurimat huvi pakkusid eelkõige need
mootorrattad, mis torkasid silma oma arhailise
välimuse poolest (DKW) või millega vaatajatel oli
mingi isiklik seos (a la „minu onul oli selline“,
„ma olen sellist näinud“ jne). Sellesse
kategooriasse kuulusid Jawa 555, BMW R35 ja IZ
Planeta Sport. Seda tasub ehk järgmistele
näitustele minevate sõidukite valikul silmas
pidada ka edaspidi.
Unic-Moto boks polnud siiski ainuke, kus
vanasõidukeid näha sai, meist vaid mõne meetri
kaugusel olid Wana-Kolga Tsiklitalli esindus, kes
seekord näitas avalikkusele esmakordselt
restaureerimisel olevat külgkorviga Zündapp
K800’t, Harley-Davidson WLA 42 ning
Nõukogude Inimese Mootorratast (NIM-1,
eelmises elus Harley-Davidson WLA).
Kõrvaltvaataja jaoks tundus, et huvilisi tiirutas
kõige rohkem restaureeritud WLA ning
Zündappi ümber. Viimase puhul oli magnetiks
perfektselt restaureeritud Steibi külgkorv, mille
sarnast siinkandis pole liikvel olnud juba mõnda
aega. WLA puhul on aga põhjuseks HarleyDavidsoni kogu toodangut iseloomustav
arusaamatu magentism mees- ja naisisenditele.
Kahjuks ei jõudnud messi alguseks kohale WanaKolga Tsiklitalli väljapaneku naelaks saama
pidanud BMW R75, mille tsiklitalli üks liikmeid
ostis Hispaaniast ja mille transport võttis kahjuks

loodetust kauem aega. Küll jõudis rõõmusõnum
oodatud sõiduki laekumisest messilisteni laupäeva
keskpäeva paiku, kui kaks tugevat puukasti
transporditi tsiklitalli ruumidesse Nõos.
Operatiivne reportaa¾ sündmuskohalt lasi kaasa
elada ka esimesele käivitusele (esimesest
vändalöögist!) ning hiljem omaniku särasilmi
demonstreeritud fotodele sündmuskohalt. Sama
päeva õhtul nägi ratas, seekord juba külgkorviga
ühendatuna, ka esimest korda Maarjamaa lund.
Vastuseks küsimusele, miks sellist ratas
Hispaaniast otsima pidi, on lihtne vastus:
omaniku poolt Eestis ja Lätis üle vaadatud
eksemplarid olid kahjuks puzzlede vormis (loe
„viimase vedruni lahti võetud“), seega nende
tegeliku seisukorra ja komplektsuse hindamine
äärmiselt keeruline. Selles kontekstis oli
komplektse ja sõitva ratta ost küll kallim, aga
samas ajalises ja majanduslikus mõttes paremat
perspektiivi omav lahendus. Reaalselt on ratta
debüüti suurema avalikkuse ees oodata 21.mail
Nõos tsiklitalli iga-aastasel üritusel. Eelinfo
korras on talle 99 protsentdise tõenäosusega seltsi
pakkumas NSU Kettenkrad ning lubaduse
vormis ka Gnome-Rhone külgkorviga
armeeratas.
Seega peaks tegu olema hetkel ainsa sõitva BMW
R75 eksemplariga Eestis (osade/mittesõitval
kujul on neid veel vähemalt 5-6).
Messil liikunud huvitavast infost väärib märkimist
veel järjekordse Pannonia De Luxe’i ilmsikstulek,
konkreetne ratas on Eestis olnud juba NSV
päevilt. Seega peaks sarnaseid mudeleid
siinkandis olema vähemalt kolm.
Unic-Moto messiboksis rattaid uurinud publik
osutus üllatavalt asjalikuks, eriti rõõmsalt üllatas
noorte tehnikahuviliste informeeritus. Ma loodan,
et see väljendub tulevikus ka Unic-Moto
ridadesse lisanduvates noorliikmetes. Seekord
täitsid klubisse astumisse avalduse neli tublit
meest.
Kokkuvõttes: oli tore vanatehnikaüritus!
Tarmo Riisenberg
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Kruvipea restauree(mine

ketiveohammasratas koos laagriga,
käiguvahetus kahvlid, käigukasti võllide otsa
pronks puksid, sidurikettad ja uued
simmerlingid. Kui hakkas kolmandat käiku
välja loopima, tuli ka hammasrattad, võllid
väljavahetada, muidu hakkas käiguvahetus
kahvleid minema nagu leiba. Kõik see kokkulahku värk jättis oma jälje kruvi peadele.
Õnneks, kui keerme osa on korras on neid
üsna lihtne restaureerida. Fotodel on näha töö
etapid. Vajalik on sobiva paksusega valgevask
plaat, mis oleks samas mõõdus, kui kruvipea
soon. Asetame kruvi osaliselt säilinud
soonega (midagi on alati alles) vastu plaadi
serva, keevitame Kempiga pea kulunud
servad üle (1 ja 2). Eemaldame plaadi ja
töötleme kruvipea originaali vormi tagasi (3 ja
4), siis juba võib vajadusel galvaaniliste
pinnakatetega jätkata. Nii lihtne see ongi!

Vanal Jawal ja teistel tsiklitel on sageli
karterikruvid ja õli sissevalamise korgi pead
jne üsna õnnetus olukorras. Jawa mootor käis
eelmise sajandi noortel ikka korra aastas
vahel ka kaks lahti. Kevadel läksid sisse, kui
õnnestus hankida läbi tutvuste, uus väntvõll,
uued silidrid, kolvid , rõngad,
1

3
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Uued klubiliikmed 2011
Nimi
Aiki Närep
Lembit Arunurm
Janno Kase
Aivar Michelson
Edgar Aadusoo
Heiki Vint
Aivar Tiik
Gerli Ramler
Tõnis-Jaak Pappel
Heiki Muda
Magnus Henriksson
Lauri Pille
Avo Kompus
Aivar Pedaja
Marko Mesi
Tiit Kullik
Meril Närep
Avo Piigli

Liige alates
2011-01-01
2011-03-03
2011-03-19
2011-03-19
2011-03-19
2011-03-20
2011-03-20
2011-03-28
2011-04-02
2011-04-03
2011-04-05
2011-04-05
2011-04-12
2011-05-01
2011-05-01
2011-05-01
2011-05-01
2011-05-01

Agu Koop
Anu Koop
Aivar Palk
Ülo Hoffmann
Rein Kadaja
Krista Lapina
Erkki Kumm
Avo Nurming
Kalle Tikas
Andres Valkna
Kaljo Hein
Marti Schmidt
Jaan Eelmaa
Tõnu Lanno
Kristi Piir
Toivo Krum
Martin Kork

2011-05-01
2011-05-01
2011-05-01
2011-05-21
2011-05-21
2011-05-25
2011-06-26
2011-07-08
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-04
2011-11-03
2011-12-05

Teretulemast!
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TÖÖPAKKUMINE!
Ajakiri “Tempo” otsib reportereid ja fotograafe, kes kirjutaksid
lugusid huvitavatest vanamotojuhtumitest ja -üritustest ning
taipaksid sealjuures möllu keskel ka pilti teha.
Tasuks töö eest on kuulsus, au ja klubiliikmete õlalepatsutus.
Lisainfo telefonil 56-684-440 ja vanakaru@unic-moto.ee
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