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r.Z AIKKINA AIKOINA On KESKUU.
llds5ssrnrne elänyt sellaisia ihmi-
siä, jotka näkevät kauemmaksi tu-
levaisuuteen kuin muut. He ovat
uranuurtajia, jotka yleensä tietoi-
sina, mutta usein myös tietämät'
tään, merkittävällä tavalla vaikutta-
vat kehityksen kulkuun. Tähän ih-
misryhmään voidaan laskea kuulu-
neiksi muun muassa ne lahtelaiset,
jotka puoli vuosisataa sitten perus-
tivat Lahden moottori- ja Polku-
pyöräseuran kehittämään melkein
koko maailmassa silloin vielä lap-
senkengissä kulkenutta moottori-
pyöräurheilua. Tuskinpa heistä ku-
kaan saattoi aavistaa, että kylmänä
ja lumisena sunnuntaina, syyskuun
21. päivänä vuonna 1913, Lahden
Hevosystäväinseuran radalla järjes-
tetty kilpailu, ja vuotta myöhem-

Vesijörvenojon nykypöivöiset kehittöjöt, kilpoi'
lun iohtojq Esko Vuorelmo io rolomestari Mou'
ri Pökonen, tqhtoyot reittimerktiö osoiltomollo
esittäö nuoremmille seuroovon ohieen: kulke-
koo reippoosti jo suoroon pöömöäröö kohti.

min, kesäkuun 28. päivänä 1914 suo-
ritettu 100 kilometrin ajo matkalla
Vesijärven ympäri, antaisi sysäyk-
sen Lahdessa - mutta todennäköi-
sesti saman tien myös koko maas-
sa - toiminnalle, joka puolessa
vuosisadassa on saavuttanut varsin
laajat mittasuhteet ja merkittävällä
tavalla vaikuttanut moottoriajoneu-
von käytön ja ajotaidon kehityk-
seen maassamme ja jonka seurauk-
sena Vesijärvenajo voitiin pitää lo-
kakuun 25. päivänä 1964 mittavana
S0-vuotis j uhlakilpailuna.

Tämän vuosisadan suuret mullis-
tukset ja kaikilla elämänaloilla ta-
pahtunut valtava kehitys pitävät ih-
misen mielenkiinnon nykyisessä.
Menneitten sukupolvien osuus kehi-
tystyössä jää usein vaille huomiota
ja katoaa unohduksen yöhön. Vesi-
järvenajon vuosikymmenien halki
kulkeva reitti on sekin tällä het-
kellä osittain viitoittamatta, mutta
palauttamalla sen alkupää historial-
Iisena totuutena moottoriväen tie-
toon, uskomme Vesijärven lenkin
tarinan kokonaisuudessaankin sel-
viävän meille.

Suomenmielinen, kansanvaltainen
sanomalehti Lahti kertoo lauantai-
na, kesäkuun 27. päivänä 1914 ii-
mestyneessä numerossaan 95, että
»Juoksu-, polkupyöräily- ja mootto-
riajokilpailut toimeenpanee Lahden
moottori- ja polkupyöräseura huo-
menna, sunnuntaina, alkaen kello
12 päivälläHevosystäväinseuran kil-
pa-ajoradalla. Juoksu- ja polkupyö
räkilpailun jälkeen on moottoriajo
100 kilometrin matkalla Vesijärven
ympäri. Suoritettavilla polkupyörä-
kilpailuilla on sen vuoksi jännittä-
väisyytensä, että nyt kilpaillaan kol-
mas kerta kauppias R. Jalosen lah-
joittamasta kiertopalkinnosta, pol-
kupyörästä, jonka kahdesti on voit-
tanut herra Otto Brandt Helsingis-
tä. Moottoriajo Vesijärven ympäri
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Ote Lohti-lehdan numerosso 30.6.19t4 ollees-
to ensimmöisen Vesiiörvenolon selostuksests.

(loppukierrokset radalla) on myös
huomattavampia kilpailuja sekä
paikkakunnallamme että koko
maassa. Kilpailutie kulkee seuraa-
vien kylien läpi: Kalliola, Paimela,
Vesivehmaa, Vääksy, Hillilä, Kar-
hila, Paakkola, Futula, Hyrkkälä,
Etola, Kosken kirkonkylä, Huljala,
Kastari, Sairakkala ja Vesala. Kun
kilpailun onnistumiselle on tärkeä-
tä, että kilpailijat saavat kaiken
aikaa esteettömästi jatkaa mat-
kaansa, pyydetään yleisöä tien var-
rella pitämään huolta lapsista ja
kotieläimistä, etteivät ne sulje tietä.
Tähän kilpailuun ottaa osaa aina-
kin kuusi kilpailijaa.

Kilpailun jälkeen pidetään Ho-
telli Lahdessa tanssiaiset ja suori-
tetaan siellä myös palkintojen jako.

Kehoittamattakin rientänee yleisö
suurin joukoin näitä kilpailuja kat-
somaan.»

Saman lehden tiistaina, kesäkuun
30. päivänä 1914, ilmestyneessä nu-
merossa 97 on julkaistu ajon selos-
tus ja tulokset:

»Juoksu- ja moottoripyöräkilpai-
lut Lahdessa.

Kilpailun viimeisenä numerona
oli sadankahden kilometrin moot-
toripyöräily Vesijärven ympäri.
Matkalle lähti kuusi kilpailijaa, jois-
ta enemmän tai vähemmän vaihe-
'ikkaan matkan jälkeen tuli perille
neljä. Tähän kilpailuun oli ilmoit-
tautunut myös herra K. Mantere
Lahdesta, mutta hän ei voinut ottaa
0saa hänelle lauantaina sattuneen
tapaturman vuoksi.

Kilpailijoista lähetettiin ensim-
mäinen matkalle vähän yli kello
kolme ja oli heistä jokaisen seuraa-
van välillä viisi minuuttia. Ennen
kello viittä tuli ensimmäinen pyö-
räilijä ja kilpailun voittaja herra
D. Lampinen Helsingistä perille.

Yli neljän hevosvoiman koneiden
sarjassa lähtivät matkalle herrat D.
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