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Kuvat

ian-ErikLaine

aire Ravi a.joi a)okortin
vuonna 1969 ja ensi alkuun
ajokilometrejä kertyi Mirri
Cooperilla.Myöhemminajokokemusta on kertynyt monestä merkistä.
Eero piti Iii[<ekumppanin kanssa 34

vuotta autoha;ottamoa Ar-rjalankoskella. "Sieltä sain kauppakassiksi
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tuksessa. "l(r-rn lapset Sari ja

I(eijo

olivat pieniä, olin muutaman vuoden
niir-r etten ollut mr-rkana, vaan miehet
kär,ivät ajotapahtumissa keskenään",
N{aire muistelee.
Letr-rkan Eelo laittoi kuntoon kodin
gttS olevassa autotallissa. Sen
,vhte1,fl
ikiinen Jur.o on teliniilialLaan niin
paljon y[<sinkertaisempi kuin uudemmat, ettei siinä kuulemma ollut kovin
suuri työ. Putsaaminen 1a maalaaminen teetti enerr-imän hommia kuin
tekniilikapr-roli.
Letukka myytiir.r jo aikaa siiten
pors ;a harrasteajoneuvona on ollut
jo 16 r,uoden alar-r vuosimallin 1977
Mercedes-Ber-r2. "1920-lukuiseila

letukrlla llo orr riliamoista tär'iniJ )rr
jr-Llir-ririr, ja mat[<a eter-ree niin hitaasti
viittii-kur-rttakyrnppiä. Tämä on siihen

minkäkinlaisen aiopelir.r. Ajelin jolla'
kin missä nyt sattui olemaan leimaa

verrättLilla varsin r.aivaton

1äljellä", N'laire nauraa.

I(ynren Automobiilikerhon toiminmulirnc aktiir isesti. ia
perheen r-raisvä[<i kuuluu myös Naisten Automobiiliklubiin.
Mercedes on mukava ajokki, mutta
Maire halusi itselleen jotakin muuta.
MielellJ.in sellaisen pienen 1a näppärän kulkin-rer-r.

Leiukalla Tannpereeile
Ensimmäisen kerran Ravit osallistuivat var-rhojer-r ajoneuvojen tapahtumaan vuonnä i966 Tampereella.
Sinne ajeltiin 1928 Chevroletilla ja
siitä lähtien on oltu mukana harras-
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ettava",

Eero toteaa.
nassa ollaarr

MORRIKSEN

sisusta on alkuperäinen. Ehjät ja
hyvässä kunnossa
olevat istuimet
on ainoastaan
pestv ja puunattu
puhtaaksi. Verhoilun punainen
sävy luo mukavaa

kontrastia harmaiden peltiosien
rin nalla.
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Irentti Nurmcn peri kunta l(ar-rgasalla

llmoitti

lehdessä mi.y\,änsä useit:r erilarsia hai'rasteajoneuvoja, joista pieni
harmi'La Morris Ä,'iinol varkutti n'rielcnliiintoiselta ja edeliä nrainrttuihin

kriteeleihin sopivalta autolta.

Ja kun
siitii puheiimessa ei kovir-r paljon tietoa

siratu selvil1e, 1ähclettiin paikan päälle
katsor.naan. Sen verran toiveikkuutta

puhelu oli heriittän1,t, että rnatkaan

lJhdrt tii r trrilcriu

LarLssa.

Paikan pää1la autoa esitteli Nurmerr
ti,tär. Hän kertoi, ettei erLää asunut
vanhempiensa kanss:r silloin kun autct
hankittiin, eikä sen takia tiedä juuri
rnitiian autosta tai ser-r viriheista cdcl-

listen on-ristaiien osirlta.
Nlorrista tutkittiir.r edestä ja takaa,

i.r l.rrt h jnna.lr pjjst.in >opuun. pää
tettiin ostaa se omal<si ja viedä kotiin
saman tien. Ostopäätökseen vaikutti

vahvasti suurin-rmalta osrn ehja n-raalipinta - entisöir-Ltikustannukset eivät
lullsi nousemaan koyin suuriksi.
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Morris or-r tullut Suonreen uutena
r.uoden 1961 pr-rolella. Mobilian
arl(istoista 1ö,vtyneiden kantaliorttien perusteella on saatu se1r,iIle, että
Morriksen osti alun perin Tampereella asunut sementtit,vömies Paavo
Vallieejärvi. "Se on rninusta eril<oista,
että auto on kirtsastettu joulukuussil
1961. Nlinun tietääkseni r-Ludet autot
ainoastaan t,v,vppikatsastetti i n si1loin",
Eero ihn-rettelec ja jatkaa: "Voisihan
tict,vsti olla n-rahdollista, että auto olisi
r.aurioitunut jo maahan tullessaan,
esimerkiksi piiåss1,1 Iiikkumaan matkan aikana tai koi:rroitu laivasttr ulos
irj:rcssa. Se selittäisi katsastuksen."
Nlorris on rekisteröity vasta \.L1onna
1

962 rckisteritunnuksin H AZ-24.

Valkeejärvi or) pitänvt autoa ainaliin
vuoteen 1965 asti. Seuraavat tiedot
ilLrtosta loytyvirt liun se on IEB619-tunnuksilla autokoulun onristaja
Pentti Nurmen omistuksessa, mutta
rnilloin Nurmesta on tullut Morriksen
omistaia on cdelleen arvoitus. Eero ja
N,larre arvelevat, etta r-riiider-r kal-rden
omistajan välissä on mahdollisesti ollut vielä yksl omistaja, mutta \rarmuutta siitåkään ei ole. Tieclot puuttuvat
täydellisesti monen r..uoden a1 alta.
.lossakin r,aiheessa autoa on kuitenkin
kolaroitu. Lieneekö se sitten ollut sirir
n-rahdolliseen seisokkiin? Rekistenstä
oE,,r5
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poistostakaan ei tietoa löytynyt.
Se tiedetään, että Nurmi on katsastanut auton 1.B.19B9, jonka jälkeen se
on jäänyt seisomaan kuivaan säilytyspaikkaan. Hän on aloittanut auton
kunnostuksen, mutta se on jäänyt pahasti kesken. Muun muassa maalaus

oli kuitenkin suoritettu.

Morris kotiin
Eero ryhtyi entisöintiurakkaan.
"Minä olen vaan vähän penkkiä pessyt
ja soppaa keittänyt, Eerohan tässä on
työn tehnyt", Maire selventää
'Aloin purkamaan autoa ja tutkimaan mitä pitää tehdä. Aina kun purin, aina vaan löytyi lisää korjattavaa.
Tämän ikäisen miehen päivävauhdilla

homma etenee hitaasti", Eero vähättelee. Purkaminen oli hidasta sillä se
oli tehtävä varovasti ettei riko mitään
kunnostettavissa olevaa. "Putsattiin,
hitsattiin, korjattiin ja suojattiin, siinä
sitä aikaa kului." Tekniikka käytiin
kokonaan läpi ja pitkän seisonta-ajan
seurauksena jumiutuneet jarrut piti
irusia täysin.

Moottori oli onneksi säilynyt
hyvässä kunnossa ja venttiilikoneiston

puhdistus oli siltä osin ainoa tarpeellinen toimenpide.
I(orin osalta takasiivet jouduttiin
vaihtamaan ja maalaamaan ja uuden
maalipinnan sai myös etupuskurin
alla oleva pelti. Muutoin auto on Pent-

ti Nurmen maalauttamassa

pinnassa.

Takalamppujen lasit vaihdettiin autoa
kootessa uusiin, samoin rekisterikilven valo. Etupuskuri on nyt uusi,
takana paikallaan on kunnostettu
alkuperäisosa.
Uusimisen tarpeessa olevat osat
löytyivät helposti, onhan malli varsin
suosi tu harrasteauto alkuperämaassaan. "Tämä on oil<easLaan suurin
projekti, minkä olen tehnyt alusta
loppuun", Eero tuumaa valmista autoa
L

katsellessaan.

Kesäksi ajoon
Morris Minor valmistui vapuksi, ja
museoajoneuvolausunto päivättiin

ffi

1'-'

'1!"'''

KONEPELLIN

alla selvittiin
muutamien osien
uusimisella; alkuperäinen moottori
on säilynyt yllättävän hyvässä
ku n nossa.
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Nelinopeuk sinen

"Clin positiivisestl yllättynyt siita miten kevyesti
ja nöyrästi Morris toiteh ohjausta - olin odottanut
p alj cn kanke ammin kåänneltävää aj ettavaa."
r.appuaatolle 2014.
Autoon on olemassa myös talvirenkaat. "Tässähän on 1ämmityslaitekin,
tämähän on oil<ein ihanteellinen auto
talviajoon", Eero naurahtaa.
Aikaisemmat vuodet Maire on
ajellut automaattivaihteisella autolla
ja siksikin harrasteautoilu vanhalla
Morril<sella hieman jännitti etukäteen

-

Morrikseensa osallistumalla I(uninkaantieajoon, Villen Ajoon sekä
Suur-Saimaan ympäriajoon, a lisäksi
kilometrejä kertyi mittarlin kotinurkilla a.jelustakin. Minorin omistaja on
kaikin puolin tyytyväinen ajokkiinsa
.ja tulevana kesänä Maire ja Morris
tullaan varmasti taas näkemään tien
.f

pää11ä. I(r.nss«or

manuaal-ivaihteisto,
latLiavalitqin. TakaveLo
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bidessä : erillis jousitus
pitkittäisin vääniövarsin,
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hammastanko-ohjaus.

'l'aPana: jäykkä akseli

pitkittäisin lehtijousin
i
numpujarrut.
i
iila(c
i Itsekantava unpimallinen 2-ovinen
kokoteräskori
Irl
i tr ir,ir.rL
j
Pituus 3760, leveys 155A,
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i korkeus 1520, akseliväli
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Morri-s Minori-a valnistettiin
kaiPl,iaan 1 365 2gl kappaletta,
joista noin 8OO OOO oli Minor
1000
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mutta turhaan.

"l(un pääsin ensimmäistä kertaa

Morriksen rattiln, olin positiivisesti
yllättynyt siitä miten kevyesti ja nöyrästi se totteli ohjausta. Olin odottanut paljon jäykempää ja kankeammin
käänneltävää ajettavaa. Ihan mukavasti se tottelee, vaikka eihän Morris
tietenkään ihan nykyauton kaltainen
ole", summaa Maire ajokokemuksiaan.
Suunnitelmissa on vielä renkaiden

uusiminen, se saattaa vielä parantaa
ajo-ominaisuuksia entisestään.
Maire on ottanut aiotuntumaa
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