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ritys keskustelun virittämi-
seksi menee pieleen ensim-
mäisessä repliikissä. Olisi 
pitänyt tunnistaa ruosteinen 
raato, jonka seinälle noste-
tuista etulokareista aika on 
nyplännyt pitsiä. Keulakul-
ma ja takaloivennus voisi 

viitata Saabiin.
Tomi Asikainen istuu fundeeraustuolil-

laan projektiaan silmämittaillen eikä sel-
västikään huojahda väärästä diagnoosista, 
mutta sanoo kuitenkin, että ”Saab. Nyt kyl-
lä sattuu.”

Hyvä on. Perän hainevän mallinen viista-
ke nostaa muistiin jonkin vuoriston, missä 
on hiihtokisailtu, mutta Tomi ei jää odotte-
lemaan, että ehdin käydä kaikki Euroopan 
vuoristot läpi, ja sanoo, että ”Tatra Planet 
1952. Siitä tulee avaruusauto ja väriksi sen 
mukainen hopea. Väri on tosin vielä vähän 
mietinnässä. Noita on tehty 5 200 kappalet-
ta ja osia ei saa mistään.”

Tatra tietysti. Kalevi Oikarainen, kultaa 
viidelläkympillä vuoden 1970 MM-kisoissa. 
Sitä en sano ääneen, sillä vielä ei ole tiedos-
sa, miten täällä epäuskottaviin hiihto-nii-
loihin suhtaudutaan. Tässä kellarissa ele-
tään kovin toisenlaisissa todellisuuksissa 
ja rasvat ovat jossain muualla kuin suksien 
pohjissa. Mustikkakeittokin on vanhaa 
maailmaa, nyt käytetään asennussimaa.

Tallille tultaessa, ensimmäisen vinkke-
lin avauduttua pitkäksi suoraksi oli ”hang 

around” -tyypit ovelta hakenut Pekka Pent-
tilä kehottanut katselemaan jalkoihinsa. 
”Siinä on vähän öljyä, siinä lattialla.” Ei se 
mikään outopäästö ole, ja tarkkaan on tie-
dossa, kenen myllystä se on siihen lirunut. 
Tomi tuntuu muistavan asian hyvin erityi-
sen motivoivasta syystä.

Tatran kehikkoa ihmetellessäni saan 
nielaistua ilmaisun raato. Nielaisu saattaa 
edistää luottamuksen kehittymistä, sillä 
Tomille se on aihio. Aihio on tulevaisuu-
den mahdollisuus, raato varmistettu loppu.

Tomilla on rinnakkaistyö menossa, se-
kin on vielä vähän vaiheessa, oikeastaan 
myöhässä. Näin ollen tuntuu epähienolta 
udella Tatrankaan aikatauluja. Tosin täs-
säkin talliyhteisössä osataan livautteleva 
jäynäkulttuuri niin puheissa kuin teoissa-
kin, mutta se on sisäpiiriläisten asia, ei ul-
kopuolisten. Ilmapiiri suorastaan yllyttää 

livauttelemaan, sillä eivät nämä äijät mi-
tenkään jumimuttereilta vaikuta. Ehkä he 
ovat tiukimmillaan vasta pyrintöjensä vii-
meisten vääntömomenttien kanssa.

T iloja, vuokraa, työkaluja, jääkaappia 
ja talliterapiaa jakaa viitisentoista 
”osakasta”. Näissä tiloissa on oltu 

toistakymmentä vuotta. Se näkyy siinä, mi-
ten tavarat ovat luontojaan asettuneet pai-
koilleen. Eivät ne missään aakkosjärjestyk-
sessä ole, mutta löydettävissä kylläkin. Siis 
paikoillaan.

Jokaisessa miehessä asuu pieni insinöö-
ri. Muutoin ei ole selitettävissä, miten tum-
peloakin suuresti viehättää järjestyksessä 
oleva hylsysarja, 10–32 mm. Se on maail-
maa selkeyttävä näky. Kirkasta kuvaa tosin 
hämmentää se, että kundien ei näköjään 
tarvitse mauserilla pulttien kokoja mittail-
la, vaan ovat oppineet sen silmämitalla mil-
lilleen tekemään.

Kipinöitä tanssittava rälläkkä on reipas 
vehje, hitsivehkeet ja kompurat nekin pe-
ruskamaa. Englanninpöyrä on kookas ja 
vankka jököttäjä, raskaansarjan värkki, 
jonka käyttöä tallilaiset joutuvat selittä-
mään: siinä pelti taipuu. Mallikappaleet 
tehdään tietokoneella. Muuta täällä ei sit-
ten tietokoneella pysty tekemäänkään, 
vaan käytössä on yksi maailman vanhim-
mista ja tehokkaimmista mekanismeis-
ta. Aivo tuuppaa tietoa olkavarren kautta 
kyynärtaipeeseen, sieltä ranteeseen ja ran-

teelta sormille. Se vasta ihmettä on. Ajatus 
muutamia sekunnin kymmenesosia kättä 
nopeampi. Niin se toimii kirjoittaminen-
kin. Silloin kun toimii.

Ei täällä tallillakaan aina toimi. Fyysi-
siä työvammoja on ollut vähän, henkisiä 
enemmän. Niin päin suhteen pitää kuu-
lemma ollakin. Olen jyrkästi samaa mieltä.

Ilmaisussa ”äijät salautuvat talleille ras-
saamaan autojaan” ajatus pätkii, sytytys 
on myöhässä. Puurokattilaa voi kyllä jou-
tua rassaamaan, tai ihvin tukkimaa piip-
puaan, mutta autojen ja moottoripyörien 
yhteydessä sana rassaaminen kuulostaa 
joltain kynsiviilan kanssa tehtävältä jouta-
vanpäiväiseltä hinkkaukselta. Täällä mieti-
tään, käsitetään ja sitten tehdään töitä kä-
sin. Se on käsitöimistä.

Toisaalta ihmetellä sopii sitäkin, miten 
huomaamattoman tukevasti agraarimaail-
man sanat ovat paikkansa tässä ajassa otta-
neet. Kun tämä on kerran talli, niin kaiketi 

voidaan yhtä luontevasti puhua myös väli-
seinin rajatuista pilttuista. Täällä on seitse-
män pilttuuta, joista pääsee ajamalla ulos 
niin, ettei reittejä tarvitse raivata vapaiksi.

Oven takaa kuuluu jotensakin ärhäkkä jy-
tinä. ”Velipoika tulee”, Tomi sanoo. Jaak-
ko Asikainen pyöräyttää volkkarinsa vuosi-
mallia 1951 pilttuuseen. Olen kyllä kuullut 
60-vuotiaan volkkarin käyvän mummomai-
semmallakin päkätyksellä.

Minusta saundissa ei ole moittimista, 
mutta Tomi kuitenkin sanoo, että ”sehän 
käy hassusti”.

”Kai minä sen tiedän”, Jaakko sanoo. Sitä 
varten hän on tallille tullutkin.

T alli ilman sosiaalisia tiloja on kuin 
asentaja ilman hylsysarjaa. Tähän 
sosiaaliseen tilaan kuuluu sauna-

kin. Lattia on tammiparkettia ja sisällölli-
senä keskuksena jääkaappi. Se on yhdeltä 
herrahuvilalta kierrätetty boxi, mikä kierrä-
tys on yhteensopivaista tallihengen kanssa 
samoin kuin se, että kaappi on 1950-luvul-
ta. Asennussimavarannot hoidetaan yhteis-
vastuullisesti.

Porukalla näyttää olevan hyvä sisäku-
ri. Vermeet ovat naulakoissa, jalkimet te-
lineellä, tölkit roskatynnyrissä, pinnat 
puhtaana irtotavarasta. Tämä menisi lä-
pi kotonakin. Samoin se, ettei seinillä ole 
ensimmäistäkään missukka-, tissukka- tai 
pyllykkäkuvaa. Ylellisyyttä on flipperi, joka 

Talliterapia on 
ylimääräinen 

työkalu.

L Hetki harkintaa töitä 
aloitettaessa lisää tyy
tyväisyyttä niitä lope
tettaessa.

L Jarrusatulan pidike on irti. Hioa vai 
eikö hioa? Se on Pekka Penttilän ongel
ma, ei Jack Nicholsonin.

L Tallitiimi tekee linjassa linjapäätöstä 
Tuutin etujarrusta. Jouko Kenttä (vas.), 
Jaakko Asikainen ja Pekka Penttilä. E

Y
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Jäynän 
säätäminen on 
tarkkuus työtä.

nurkkaan ilmestyessään vähän aikaa sotki 
itse kunkin aiesuunnitelmia talli-illoista, 
mutta ei urakoiden voi antaa flipperiä pe-
laten loputtomiin kintuillekaan kuseskella.

Tallin puolella jo saattoi aavistella, min-
kälaisessa elämänvaiheessa nämä keski-
iästä lähitulevaisuudessa kierroksensa 
ottavat tallilaiset ”siviilissä” elävät. Jouko 
Kenttä terää maaleja vanhasta peiliovesta, 
ja kraapuäänet poikkeavat sen verran pe-
rustaustasta, että Joukolle siitä jäynätään. 
Ihmettelen, millaiseen kulkimeen hän 
oven aikoo asentaa. Jouko sanoo sen tule-
van töölöläiseen kaksioon.

Tomin rinnakkaistyö on avopuolison 
vanhempien vintiltä pelastettu isoäidin 
nelikymmenlukuinen polkupyörä. Se on 
jo niin valmis, että alkuperäisprosenttien 
voi arvella säilyvän yli 60:ssa. Vuosipäivään 
mennessä pyörä ei valmistunut, mutta To-
mi paikkasi tilannetta antamalla lahjaen-
nakkona pyöränlukon.

Tallissa on huollossa myös pieni las-
tenpyörä. Naulakossa on nähty roikkuvan 
Jaakon seitsemänvuotiaan Edith-tyttären 
haalarin. Jaakko, tekninen asiantuntija ja 
kouluttaja, on porukan ainoa ammatikseen 
autojen kanssa pusaava. Sen vuoksi on ym-
märrettävää, kun hän tyttärestään puhues-
saan sanoo, että ”ei autoja, ei missään ta-
pauksessa”.

Ovipieleen teipattu talkoolista on selkeä, 
mutta pitkä: kompuran öljyt, tietokoneen 
imurointi, EA-kaappi seinään, yleinen sii-
vous, pullot kauppaan, roskat pois, imu-
rointi, kajarit seinään, vedenerottimen 
paineensäädin seinään, valo käytävään 
katkaisijoilla, flekti paikalleen, portin ha-
ka. Tästä selviäisi huushollin hoidon perus-
kurssilla. Tallilaisilla olisi valmiutta muun-
kinlaisiin rasteihin. Yrittäjä, mainosmies, 
juristi, valokuvaaja, hiukkaskiihdytintek-
nikko, tekninen asiantuntija ja muutama 
it-alan vesseli.

Tallilaisten sauna on taloyhtiön sauna, 
jonne heillä on viikoittainen vuoro varat-
tuna. Oletettavaa on, että hikihommat ja 
römppäisemmät paskaantumistyöt keski-
tetään saunailtaan, jos projektit nyt yleen-
sä ovat sillä tavoin suunniteltavissa. Eihän 
tämä aina mene kuin Strömsössä. 

Lepuuttaja on sidottu Pontiac Tempes-
tin oven kahvaan. Tosikkomaisuutta-
ni arvelen, että kaverin laivasta on pi-

detty hyvää huolta niin, ettei ajokunnossa 
olevan auton kylki saa klommoja. Käsitystä 
täytyy kuitenkin säätää. Pöly Pontiacia peit- E

L Jari Tolvanen (vasemmalla) muuttaa 
sporsteriaan jäykkäperäksi esteettisis
tä syistä.
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telee, eikä tällä takakäytävällä ole suojaus-
tarvetta aiheuttavaa rahtiliikennettä. Tämä 
on siis jäynäviesti, joka on vieraankin luet-
tavissa: laiva on unohdettu kaijaan. Alan 
ymmärtää tallikieltä.

Sitten kuitenkin tulee jo toinen tunnis-
tusvirhe saman illan aikana. Se on vain nie-
laistava. Luulen Pekan Triumfia kasaan 
niputtavan. Halkaisijaltaan lähes 20-sent-
tisestä lampusta sen johtopäätöksen vetäi-
sin. Pekka ei sano mitään, vaan nostaa tan-
kin paikoilleen. Honda, 750 cc, klassinen 
Tuutti tietysti.

”Maailman ensimmäinen superpyörä”, 
Pekka sanoo. Superilla hän tarkoittaa si-
tä, että pyörä oli maailman nopein sarja-
valmisteinen pyörä. Suomeen sitä saatiin 
1970-luvun alussa. Nopein, ja koko moot-
toripyörien valmistuksen teknisillä ratkai-
sullaan mullistanut.

Tuutin tankki on hiekkapuhallettu ja 
maalattu. ”Polynesia blue metal”, Pekka 
sanoo. Tämä rasti on hoidettu. Etujarru ei 
ole hoidossa, se 0n vähän vinossa. Niin hi-
tusen vähän, että Pekan mielestä se ei tar-
vitse kuin ajoa ja jarruttelua. Jouko on sitä 
mieltä, että olisi se parempi, jos se olisi tim-
milleen suorassa.

Pekka irrottaa jarrusatulan pidikkeen.
”En laita prikkoja, hion vähän”, Pekka 

sanoo.
”Mitä, jos hiot liikaa”, Jouko sanoo.
”Sitten laitetaan prikat”, Pekka sanoo.
Jarru saadaan suoraan. Työaikaa ei mita-

ta. Vanhakantaisen meiningin mukaisesti 
keskeistä ei ole nopeus, vaan lopputulok-
sen laatu. Pekka ei vielä tiedä, että viikon 
päästä häneltä menee koko päivä etsit-
täessä oikeankokoista kumiletkua ja put-
kea, joilla jatkaa ilmanputsareita niin, et-
tä ryypyn vipuvarsi mahtuu keinahtamaan. 
Se tulee olemaan hankalampaa kuin on ol-
lut osien tilaaminen Saksasta, Englannista, 
Kanadasta tai Ruotsista.

Ilmanputsariongelman ratkaisu on Pe-
kan oma innovaatio. ”Sellainen aina löy-
tyy”, Pekka sanoo, ”mutta yleensä kaveril-
ta löytyy se parempi”.

Museopyöräksi Pekka ei Tuuttiaan in-
novoi, vaikka se olisikin vakuutusmak-
sujen suhteen edullista. Hän tietää mah-
dottoman mahdottomaksi jo etukäteen. 
Katsastusasemilla museorekisteriin hala-
javat ohjataan merkkikohtaisesti auktori-
soiduille syynääjille, ja siinä porukassa on 
niitäkin, joille museaalisuus saattaa tar-
koittaa jopa oikeanvärisiä sähköjohtoja. 
Pekasta aitous ja alkuperäisyys ovat mie-
lenkiintoisia asioita. ”Pyöriä rakennettiin 
ja kunnostettiin 1970-luvullakin. Eivätkö 
ne sitten ole aitoja?”

Pekan pyörän kohdalla harhaisen tun-
nistamisen on aiheuttanut Trumppa, jo-

ta olin hetkeä aikaisemmin käynyt silmä-
hiplaamassa yksinkertaisesti siitä syystä, 
että se on hyvän näköinen näyttäen sellai-
selta, miltä moottoripyörän pitääkin näyt-
tää. Velde Vainion Triumf, vuosimalli 1978, 
on ollut ajokunnossa pääsiäisestä lähtien. 
Hetkeäkään epäilemättä Velde työntää pyö-
rän avarimmille aloille toteuttaakseen ihai-
lijatoiveen. Somaa sitä on kuunnella. ”Soi 
kuin rock and roll”, Velde sanoo. Siihen voi 
lisätä vain ”kuin määrätietoisesti etenevä 
rock and roll”.

Trumpan mittarissa on 147 000 mailin 
lukema, mutta Velde ei ole aivan vakuut-
tunut, että siinä vielä kaikki ajatetut mailit 
olisivat. Sitten Velde sanoo jotain sellaista, 
joka kuulostaa kovasti tutulta. ”Ajattele mi-
ten hienoa, että nämä pyörät ovat edelleen 
ajokunnossa.” Samanhenkinen ajatus oli 
sanottu paria päivää aikaisemmin juuri en-
tisöidyn höyrylaiva Turson konehuoneessa.

Pekalla on pilttuussa hiljainen naa-
puri. Jari Tolvanen on hetkeä aikai-
semmin sanonut, että hän toivoo 

saavansa pyörän nippuun täksi kesäksi. 
Kokoamisessa edetään kuitenkin mieli-
alojen mukaan, sillä hyvän fiiliksen säilyt-
täminen on tärkeää. Hyvät fiilikset takaavat 
mielikuvien vapaan liikkeen, ratkaisuiksi 
kiteytyvän.

Sitten äkisti Jari putoaa johonkin, tuijot-
taa vain yhtä kohtaa ja on niin poissa, että 
keskittymisestä syntyy suojamuuri. Nyt ei 
miehelle huudella. Jari on muuttamassa 
sporsterinsa jäykkäperäksi, ja nyt on rat-
kaistava, miten satula kiinnitetään niin, 
etteivät pultit pahimmassakaan rytkäyk-
sessä ampaudu kiinni perskannikoihin.

Jari mallintaa ratkaisun ensin pahville, 
sitten metalliin. Hän haluaa jäykkäperäi-
sen, koska se on hyvän näköinen. Asia on 
visusti totta. Samalla hän todistaa sen, mis-
tä olen ollut vuosikausia salaa vakuuttunut. 
Talliheimossa joka äijä on esteetikko, jos-
kin harva sen tunnustaa vaikka englannin-
pöyrässä taivuttelisi. Estetiikassa ei laske-
ta tunteja, koska estetiikassa siinä ”sinne 
päin” ei ole riittävästi.

Kun Jari palaa takaisin todellisuuteen, 
pyytää Pekka häntä arvioimaan omat rat-
kaisunsa ja meinaamisensa. Tässä yhtei-
sössä respektiä on ottaa toisen pyyntö to-
sissaan.

W-veljeksillä Jaakolla ja Tomilla on kah-
den ja puolen vuoden ikäero. Respekti on 
väkisinkin säätynyt toisenlaiselle tasolle. 
Jaakko virittää autonsa äänialaa ja Tomi 
käy neuvomassa, mihin sormiaan ei saa 
laittaa. Tomi säätää etuiskareita, jotta Kii-
kalan kiihdytyskisoissa saataisiin parem-
min painoa takapyörille. Kun molemmat 
ovat merkkispesialisteja, on siihen virittä-
miseen Jaakollakin sanomista. Ja on pal-
jon muutakin jatkuvaa sanomista. Tomi 
muistaa senkin, miten Jaakon kuplasta öl-
jyä lirahti, mutta sellaiset päästöt eivät vielä 
isonveljen asemaa horjuta. Oleellisinta on, 
että he puhuttelevat kaiken aikaa toisiaan 
veljeksi tai broidiksi.

Pyydän Tomia ilmoittelemaan, kun hä-
nen Avaruusautonsa aikanaan tuosta pilt-
tuusta lähtee liikkeelle. Jäi kiinnostamaan. 
Tallilla on sen verran tullut ihmeteltyä äi-
jien tulevaisuususkoa, itseluottamusta, sit-
keyttä, osaamista ja toisiinsa luottamista. 
Täsmennän kuitenkin, että kun ”se ajamal-
la tuosta lähtee.”

”Tapana on ollut, että ne täältä ovat aja-
malla lähteneet”, Tomi sanoo.

Pekka käy nykäisemässä porttinielun 
ovet levälleen niin, että siitä olisi Pontia-
cillakin mahtunut tulemaan, vaikka olisi 
ollut lepuuttajat molemmin puolin. Kii-
tän kohteliaisuudesta, vaikka arvelenkin, 
että olisin kävellen tallista pystynyt läh-
temään vielä sen kaposemmankin oven 
kautta. SK

Aitouden 
sietämätön 
mysteeri.

L Kupla on rekisteröity, mutta ei vielä 
ehostettu.


