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 MOOTTORIPYÖRÄN OSTAA VARTTUNUT JA VARAKAS MIES? 

K yseinen otsikko sai minut eräänä aamuna kah-
vipöydässä lehteä lukiessani hieraisemaan 

silmiäni. Tokihan ymmärsin että kyse oli uusista 
moottoripyöristä. Mutta voisiko tuo otsikko silti olla 
totta? En koe olevani varakas vaikka varttunut olen-
kin ja silti minulla on myös moottoripyörä. Korjatta-
koon että moottoripyöräily tai moottoripyörän omis-
taminen ei ole vain varakkaiden herrojen tai rouvien 
harrastus. Toiselle se voi olla harrastus ja toiselle 
henkireikä ns. elämäntapapyöräilyä. Mutta jos pu-
hun alan harrastajista, niin meitä alan harrastajia on 
monesta eri yhteiskuntaluokasta sekä myös nais-
puolisia kuskeja unohtamatta.(v.2013, 235 204 + 
takana istujat). Työttömästä toimitusjohtajaan.  
Kun huippuvuonna 2007 ensirekisteröitiin noin 
11500 uutta moottoripyörää, viime vuonna (v.2013) 
määrä oli enää noin 4000. Kauppiaat pelkäävät, ett-
ei pohjaa ole vielä saavutettu. Tärkein syy alamä-
keen on otsikoiden mukaan taloudellinen. 
 

E nsirekisteröintien laskusta huolimatta kaksi- ja 
nelipyöräisten ajoneuvokannat olivat edelleen 

kasvusuunnassa. Liikennekäytössä olevia moottori-
pyöriä oli vuoden 2013 lopussa siis 235 204 eli 1,6 
% edellisvuotista enemmän. Mopojen määrä sen 
sijaan laskee toista vuotta peräkkäin ja niitä oli lii-
kennekäytössä vuoden lopussa 208 003, mikä oli 
4,8 % edellisvuotista vähemmän. 
 

E li mitä siis voimme todeta? Jos kokonaisuudes-
saan moottoripyörien rekisteröinti on kasvussa, 

käytettyjen moottoripyörien kauppa käy vilkkaana 
myös ulkomailta tuotujen pyörien muodossa. Unoh-
detaanko liian herkästi se valtaväestö mikä ajaa 
käytetyllä kaksipyöräisellä? Moottoripyörien rekiste-
röinti on kasvanut vuosi vuodelta, ja uskon, on kas-
vava edelleen. 
Moottoripyörä ei ole enää sitä haluavalle saavutta-
maton, netti on niitä väärällään ja hinnatkin ovat 

kohtuulliset jos vaatimus ei ole ihan piikissä. Ja jos 
ei löydä Suomen rajojen sisäpuolelta sopivan hin-
taista voi sen löytää rajojemme ulkopuoleltakin. Ja 
miksi? Olisiko siihen syynä tämä Suomen verotus? 
Se siitä… 
Toiseen aiheeseen... 
 

T ilastoissa viime kesä oli synkkää aikaa motoris-
teille. Jo alkukesästä huomasin lehdessä tä-

män suuntaisia otsikoita turhan tiheään. 
”moottoripyöräilijä kuoli kolarissa” tai ”motoristi louk-
kaantui vakavasti”. Nämä ovat niitä, joita ei haluaisi 
otsikoista lukevan. Edellisen vuoden tilaston ohi 
mentiin jo puolessa väliä kesää. Toivottavasti kesä 
2014 sujuu paremmissa merkeissä.  
 

K erhomme puitteissa voimme olla tyytyväisiä 
monestakin syystä. Jäsenmäärämme on kas-

vanut reilusti, kerhotilojen avajaiset pidettiin 8.6, jä-
senemme ovat osallistuneet todella aktiivisesti kaik-
keen tekemiseen. Olemme olleet taaskin Alastarolla 
lipunmyynnissä runsaalla porukalla ja esim. keväällä 
vuosikokouksessa meitä oli koolla 26 jäsentä, mikä 
on miltei 30% jäsenistämme. On mukava toimia näin 
aktiivisessa joukossa kun kaikki toimii hienosti.  
 

T oivotan kaikille alan harrastajille turvallisia ajo-
kilometrejä vuodelle 2014. 

 
  
 
 Euran 
 Matkamoottori- 
 Pyöräilijät ry. 
 
 Esa Lehtonen 
 Puheenjohtaja 

EURAN MATKAMOOTTORIPYÖRÄILIJÄT ry. 

Matti Mopo 

Kerhomme jäsenmäärä 31.12.2013 oli 85 jäsentä.           
Uusi jäsenkortti alhaalla molemmin puolin kuvattu. Oikealla 

vanha jäsenkorttini menneiltä ajoilta. Jäsenkortti no: 16 

www.euranmmp.fi              euranmmp@gmail.com 



 

 



 
EURAN MATKAMOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY:n 

HALLITUS KAUDELLE 2014 

PUHEENJOHTAJA 
ESA LEHTONEN 
0440 520520 

silver.sky@dnainternet.net 

www.euranmmp.fi                    euranmmp@gmail.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
JUKKA LUHTA 

050 569 1553 

SIHTEERI  
VIRPI KATILA 

040 7171 591 
 

RAHASTONHOITAJA 
MATTI KALLIO 

0500 774 579 
matti.kallio@dnainternet.net 

JÄSEN/SMOTO 
YHT.HENKILÖ/

HUVITOIMIKUNTA 
JOUKO HELILUOTO 

0445 090 026 

JÄSEN 
KARI KAUKKILA 
045 670 9100 

JÄSEN 
REIJO PAUSSU 
040 732 1504 

VARAJÄSEN 
JUHO KUUSELA 
040 7171 652 

VARAJÄSEN 
HANNU KYLÄNPÄÄ 
0400 560 127 

VARAJÄSEN 
PERTTI MURA 

044 543 5704 

TOIMINNANTARKASTAJA 
JOUNI ILTANEN 
0400 991 831 

VARATOIMINNANTARKASTAJA 
KEIJO VUORISALO 
0400 774 823 

HUVITOIMIKUNTA 
ARI JA VIRPI LEHTONEN 

040 831 4072 , 044 342 4713 



¬Markon karaoke
¬juonto ¬hääkeikat
¬syntymäpäivät ym.

Marko Lintunen 050 - 535 6768
lintunenmarko@gmail.com

LAULULINTUNEN

OLUTHUONE 

Matti Pitza 
 

 

Vaihtuvalla solistilla musiikkia, visailua ja kisailua 
Helpottavat korjaushinnat ja leppoisa Sunnuntai meininki ! 



 

V iime vuonna oli vielä maaliskuussa pakkasia ja 
eräänä kylmänä keskiviikkona pidimme enna-

koivan ajon kurssin teoriaosuutta Euran paloasemal-
la. Meillä oli kouluttajina kolme Porin Konepyöräklu-
bin kouluttajaa ja reilusti parikymmentä kerhon jä-
sentä oli saapunut kuulemaan heitä. 
 

K oulutuksen tarkoitus oli taas palauttaa mieliin 
varovaisuus ja maltti liikenteessä. Ennakoimal-

la tilanteita ja ajamalla oikeita ajolinjoja oikealla ti-
lannenopeudella sekä pitämällä kulkuväline hyvässä 
kunnossa voimme itse eniten vaikuttaa vaaratilantei-
den syntymiseen.  
Ryhmäajon turvaväleistä ja pyörien paikoista rivis-
tössä oli myös tarinaa. Turvavälihän on hyvä pitää 
kolmessa sekunnissa ajonopeudesta riippumatta. 
Kävimme läpi myös kerhon jäsenille sattuneita vaa-
ratilanteita sekä kouluttajien kertomia tilanteita ja 
useassa tapauksessa liian suuri tilannenopeus aihe-
uttaa vaaran paikkoja. Onnettomuustilanteessa pyö-
räilijä on aina se joka kärsii eniten.  
Kerhomme naiset pitivät tilaisuudessa buffettia. 
 

T oukokuun alussa Konepyöräläiset tulivat pitä-
mään ajopäivää joka pidettiin Auramaan termi-

naalin pihalla Fankkeella. Kiitos siitä Auramaalle. 
Ajopäivä oli ennakoivan ajon ja ruosteenpoiston ta-
painen harjoittelu. 
Päivän aikana harjoiteltiin monenlaisia ajonopeuk-
sia, väistötilanteita, jarrutuksia ym.  

 
Kahvihetki vietettiin kerholla ja matkalla tuli hieman 
harjoiteltua ryhmäajoa 
 

 
 

K ouluttajista täytyy myös sanoa että he osaavat 
asiansa ja jaksoivat teoria illan ja ajopäivän 

aikana pitää koulutettavan ryhmän mielenkiinnon 
yllä. Myös ajopäivänä heillä oli hyvä tatsi ryhmään, 
vaikka siellä ei kaikki heti onnistunutkaan jaksoivat 
porilaiset kannustaa ja opastaa meitä.  
 
Kiitos Porin Konepyöräklubille. 
      Matti Kallio 
       

ENNAKOIVAN AJON KURSSI KEVÄÄLLÄ 2013 

Konepyöräklubin kouluttajat toiminnassa jota Euran 
MMP:n jäsenet seuraavat ja kuuntelevat tarkkaavaisina 

MP 13 -näyttelyyn osallistuneet moottoripyörä- ja 
tarvikemaahantuojat yllättyivät iloisesti messujen 
annista ja kaupankäynnin vilkkaudesta. Suurimpien 
merkkien maahantuojat uskovat kaudesta 2013 tule-
van edellisvuosia valoisamman.

MP 13 -messuilla pääsi tutustumaan mm. Yamahan, 
Hondan, KTM:n, Harley-Davidsonin, BMW:n, 
Kawasakin, Suzukin, Triumphin, Piaggion, Husqvar-
nan, Aprilian, Ducatin ja Victoryn vuoden 2013 
uusiin malleihin. MP-messuilla olivat esillä moot-
toripyörät, mopot, skootterit, maastoajoneuvot, 
mopoautot, kolmipyöräiset, ajovarusteet, varaosat, 
tarvikkeet ja rakentelu, moottoripyörämatkailu sekä 
muut alan tuotteet ja palvelut. 

MP 13 Moottoripyöränäyttelyssä vieraili kolmessa 
päivässä yli 56 000 kävijää. 
Kiitos kaikille mukana olleille mahtavista messuista!
Vuonna 2012 tapahtumassa vieraili yli 53 000 kävi-
jää.
TNS Gallupin messuilla tekemän tutkimuksen 
mukaan kävijät olivat selvästi tyytyväisempiä 
tapahtumaan kuin viime vuonna.

Kyllä messuilla on kiva käydä mutta mielellään 
lähtee takaisin tänne maalle kun viettää päivän 
tuollaisessa ihmispaljoudessa. 
Mutta  ensi vuonna taas lähdetään messuille.

     Matti Kallio

MP 13 -näyttelyviikonloppuna 56 266 kävijää.

Reijo Paussu, Hannu Kylänpää ja Sirkka-Liisa Kylänpää tenttaa-
vat maahantuontiedustajaa.

Keijo Vuorisalo toimi linja-autokuljettajanamme.



 

          

MOOTTORIPYÖRÄLUOKKIEN AJOKORT-
TIVAATIMUKSET MUUTTUIVAT 

Ajokorttilain (386/2011) voimaantullessa 19.1.2013 moottoripyöräluokkien ajokorttivaatimukset muuttuivat. 

Keräsin tietoa uusista luokista, vaatimuksista, A-kortin eri ajomahdollisuuksista, A-kortin korottamisesta ja muutok-
sesta vanhempiin ajokortteihin. Artikkelissa olen käsitellyt vain moottoripyörän ajokortin muutoksia. 

Kevyt moottoripyörä – A1-luokka 

Moottoripyörät joiden sylinteritilavuus on enintään 125 
cm3, enimmäisteho 11 kW, kolmipyörät, joissa on kolme 
symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho 
on 15 kW, invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinatta-
vine ajoneuvoineen. 

Ikäraja: 16 vuotta 

Teholtaan rajoitettu moottoripyörä (max 35 kW) – A2-
luokka 

Moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/
painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu 
ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi. 

Ikäraja: 18 vuotta 

Moottoripyörä – A-luokka 

Luokkaan kuuluvat kaikki moottoripyörät niihin kytkettyine 
hinattavine ajoneuvoineen sekä kolmipyörät, joissa on 
kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylit-
tää 15 kW. 

Ikäraja: 24 vuotta 

Kaikki luokat vaativat teoriaopetusta vähintään 12 tuntia 
sekä ajo-opetusta vähintään 9 tuntia. 

A1- ja A2-luokan ajokortin korottaminen kuljettaja-
opetuksella 

Jotta vähintään kaksi vuotta aikaisemmin saadun A1-
luokan ajo-oikeus voidaan korottaa A2-luokkaan tai A2-
luokan ajo-oikeus A-luokkaan, vaaditaan kuljettajaopetus-
ta 7 tuntia. Niistä 2 tuntia on oltava teoriaopetusta ja 5 
tuntia ajo-opetusta. Ajo-opetuksesta vähintään 4 tuntia on 
oltava ajo-opetusta liikenteessä. 

Jos henkilöllä on A2-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä 
vähintään kaksi vuotta, hän voi korottaa sen A-luokkaan 
täytettyään 20 vuotta. 

Opetus opetusluvalla 

Moottoripyörän opetuslupa on voimassa 9 kuukautta ja 
sen myöntää poliisi. Ennen luvan myöntämistä luvan ha-
kijan on suoritettava opetuslupaopettajan teoriakoe. Ope-
tusluvan voi saada henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 
sopiva henkilö. Moottoripyörän opetuslupaa hakevalta 
edellytetään 25 vuoden ikää ja hänellä on pitänyt olla 
opetuksen luokkaa vastaava ajokortti vähintään kolmen 
vuoden ajan. 

Opetusluvalla opetettaessa sekä opettajan että oppilaan 
pitää ennen opetuksen aloittamista osallistua autokoulus-
sa turvallisuustunnille. 

Harjoituslupa 

Ennen moottoripyörän harjoitusluvan myöntämistä pitää 
hakijan saada ajo-opetusta 4 tuntia, joista vähintään 2 
tuntia on oltava ajo-opetusta liikenteessä. Lisäksi hakijalla 
pitää myös olla voimassa oleva ajokorttilupa sekä hyväk-
sytysti suoritetut teoria- ja käsittelykokeet. Hakija ei myös-
kään saa olla ajokiellossa, eikä hänellä ole saanut olla 
ajokieltoa lupapäätöstä edeltäneen viiden vuoden aikana. 

Ennen 19.1.2013 myönnetyt moottoripyöräkortit 

Ennen uuden ajokorttilain voimaantuloa käytössä oli kaksi 
moottoripyöräkortin luokkaa, A1 ja A. Luokan A1 ajo-
oikeuden sai korotettua rajoitetuksi A-luokaksi hakemuk-
sella. A-luokan ikäraja oli 21 vuotta, mutta 18-vuotiaalle 
voitiin myöntää rajoitettu A-luokan ajo-oikeus, jolla hän 
sai kuljettaa teholtaan rajoitettuja moottoripyöriä (max 25 
kW). Rajoituksen voimassaoloaika oli kaksi vuotta. Ennen 
19.1.2013 myönnetyt rajoitetun (max 25 kW) A-luokan ajo
-oikeudet ovat voimassa vanhan lain mukaisesti ja rajoi-
tus poistuu, kun kahden vuoden määräaika tulee täyteen. 

Moottoripyöräkortin korottaminen ylempään A-
luokkaan 

A1-luokan ajo-oikeuden haltija, joka täyttää 18 vuotta 
19.1.2013 tai sen jälkeen, voi hakea ajo-oikeuden korot-
tamista seuraavaan, A2-luokan ajo-oikeuteen, kun A1- 
luokan ajo-oikeus on ollut voimassa vähintään 2 vuotta. 
Lisäksi luokan korottamiseksi vaaditaan 7 tuntia kuljetta-
jaopetusta, josta 2 tuntia on teoriaopetusta ja 5 tuntia ajo-
opetusta. A2-luokan ajo-oikeuden myöntäminen edellyt-
tää opetustodistuksen esittämistä poliisille. 

A1-luokan ajo-oikeuden haltija, joka täyttää 18 vuotta 
19.1.2013 tai sen jälkeen ja joka haluaa A2-luokan ajo-
oikeuden ennen kuin A1-luokan ajo-oikeutta on ehti-
nyt kertyä 2 vuotta, voi saada A2-luokan ajo-oikeuden 
suorittamalla A2-luokkaan vaadittavan kuljettajaopetuk-
sen ja kuljettajantutkinnon. 



 

Rajoitetun A-luokan (≤25 kW) ajo-oikeuden haltija, 
jolle on myönnetty rajoitettu A-luokan ajo-oikeus vii-
meistään 18.1.2013, saa rajoittamattoman A-luokan ajo-
oikeuden automaattisesti kahden vuoden kuluttua rajoite-
tun A-luokan ajo-oikeuden myöntämisestä. Jos ajo-
oikeuden haltija tarvitsee ajokorttiinsa merkinnän rajoitta-
mattoman A-luokan ajo-oikeudesta, uutta ajokorttia 
(ajokortin kaksoiskappaletta) tulee erikseen hakea poliisil-
ta. 

A2-luokan (≤35 kW) ajo-oikeuden haltija, jolla on ollut 
A2-luokan ajo-oikeus vähintään kaksi vuotta, voi ha-
kea ajo-oikeuden korottamista A-luokkaan täytettyään 20 
vuotta ja suoritettuaan 7 tunnin kuljettajaopetuksen. A-
luokan ajo-oikeuden myöntäminen edellyttää opetustodis-
tuksen esittämistä poliisille. 

Ajokorttien voimassaoloaika muuttui 

Kaikki 19.1.2013 jälkeen myönnetyt uudet ajokortit ovat 
määräaikaisia. Kortit ovat luokasta ja ajokortin haltijan 
iästä riippuen voimassa 2–15 vuotta. Kaikki nykymallin 
mukaiset ajokortit vaihdetaan uusiin vuoteen 2033 men-

nessä. Muutos ei vaadi tässä vaiheessa nykyisiltä ajokor-
tinhaltijoilta mitään toimenpiteitä. 

Uudet 19.1.2013 jälkeen myönnetyt ajokortit ovat voimas-
sa seuraavasti: 

Henkilöautojen, moottoripyörien, mopojen ja traktorien 
ajokortit ovat voimassa 15 vuotta kerrallaan kuitenkin 
enintään siihen saakka, kun ajokortin haltija täyttää 70 
vuotta. Tämän jälkeen ajokortti on voimassa 5 vuotta ker-
rallaan.  

Kuorma- ja linja-autojen ajokortit ovat voimassa 5 vuotta 
ja sen jälkeen, kun ajokortin haltijan täyttää 70 vuotta, ne 
ovat voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan.  

Ensimmäinen lyhytaikainen auton ajokortti on edelleen 
voimassa 2 vuotta. 

Ajokorttilain voimaantulo muutti myös vanhojen ajokortti-
en voimassaoloaikaa. Nykyinen ajokortti on voimassa 
enintään 18.1.2033 asti, vaikka siihen olisi merkitty myö-
häisempi aika. 

MOOTTORIPYÖRÄLUOKKIEN AJOKORT-
TIVAATIMUKSET MUUTTUIVAT 

SMOTO:n lausunto 1.11.2013 

Lausunnossa liikenne- ja viestintäministeriölle 1.11.2013 SMOTO vaatii muutosta valtioneuvoston asetukseen ajo-
korteista. Asetuksen 15 § edellyttää ajo- ja teoriaopetusta A1- ja A2-luokan ajokorttia korotettaessa, mitä SMOTO 
ei pidä millään tavoin perusteltuna. 

Liikennesäännöt ja kulkuneuvon hallinnan periaatteet ovat täysin samat riippumatta siitä, onko kuljetettavana A1-, 
A2- vai A-luokan ajokorttia vaativa ajoneuvo. Tästä syystä ainoa perusteltu tapa korottaa ajokorttiluokkaa on ajaa 
tutkintoajo hyväksytysti tavoiteluokan ajoneuvolla. 

Edellytyksen ajo-opetuksesta ilman tutkintovaatimuksia SMOTO näkee haitantekona moottoripyöräharrastukselle 
ja perusteettomana tulonsiirtona asiakkaalta autokouluyrittäjälle. 
Asia on aiheuttanut paljon keskustelua myös SMOTO:n kokouksissa ja eri mp-foorumeilla internetissä. Asiassa on 
myös hyvät puolensa. Aikanaan ns.KT-kortin jälkeen saatoit ostaa melkoisen katutykin vaikka ajotaito oli olematon 
tai ”viidenkympinvillitys” jolloin vanhat herrat haluavat ostaa moottoripyörän ”vanhalta pohjalta”. Uusiutunut koulu-
tus toivottavasti vähentää motoristien onnettomuuksia ja kuolemia ainakin motoristista itsestään johtuvista syistä. 

Suoritin kyselyn muutamalle autokoululle Länsi-Suomessa liittyen A-ajokortin suoritusmääriin. Vastaus oli kaikilla 
samansuuntainen eli suorittaneiden määrä on vähentynyt huomattavasti paikkakunnasta kylläkin riippuen. 

MP-myyjien ja kerhojen tulevaisuus ei tuon tiedon mukaan vaikuta kovin ruusuiselta. Asia antaa syytä miettiä miten 
saamme uusia moottoripyöräilynharrastajia mahtavan harrastuksen piiriin. 

Kesää odotellessa…. 

Jouko Heliluoto 

EMMP:n SMOTO-yhteyshenkilö 

Ja EMPY:n jäsen. 



       Jäsenmäärä 31.12.2012  56 hlö
 Naisia    10 hlö
 Miehiä    46 hlö

       Moottoripyöriä   48 kpl

       Kokotilasto:  Pyörät merkeittäin:

   125 cc 2 kpl Honda   17 kpl
   600 - 1000  14 ” Yamaha  9  “
   1100 -1500  28 ” Suzuki   6  “
   1600 -1800  4  ” Kawasaki  5  “ 
   BMW   4  “
   Triumph  2  “
   Harley Davidson 2  “
   Moto Guzzi  1  “
   Derbi   1  “
   Aprilia   1  “

MMP:n STRATEGISET MITAT  2012

Verkkokarintie 533, Eurajoki p. 050 381 5540, ( 02 ) 868 1999 

www.vkterasrakenne.fi 



Jussi toimi lettumestarina ja me muut hoideltiin mak-
karagrilliä. Kuvassa vas. Jouko Heliluoto, Alpo Poh-
jalainen, Ylermi Ilomäki, Jukka Luhta, Virpi Lehto-
nen, Virpi Katila ja Joel Lehtonen 
Paikalle ajettiin jäsenten moottoripyöriä näytille. 
Kaikki pyörät oli tietysti kiillotettu ja vahattu viimei-
sen päälle. Oli paikalla myös vanha klassikkopyörä. 

KERHOTILAN AVAJAISET - AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ 

Oli Kesäkuun 8 päivä. Sää oli meidän puolella, oli 
kaunis kesäpäivä. Olihan meidän kerhotilojen ava-
jaispäivä alkamassa ja avoimien ovien päivä. Ker-
hotilat saatiin kevään aikana kunnostettua talkoilla 
kuntoon. 

Kävijämäärä ei päivän aikana ollut kovin suuri.  
Johtui varmaan muista tapahtumista samana päivä-
nä mm. Eura päivät osui samalle päivälle. 
Tänä vuonna odotamme isompaa kävijämäärää. 
Tapahtumasta ilmoitellaan aikaisemmin ja näkyväm-
min. Päivän virallisen osuuden päätyttyä jatkoimme 
jäsenten kesken makkaransyöntiä ym. mukavaan 
illanviettoon kuuluvaa kerhotiloissa.  
Oik. Biljardia pelaamassa Pekka Mikkola, Kari Mäki-
nen, Jouko Heliluoto ja Ylermi Ilomäki. 
      Virpi Lehtonen 



V almistautuminen kesän moporetkelle alkoi jo 
talvella, jolloin otimme Kirsin kanssa kartat 

esiin ja mietimme mahdollisia matkakohteita. Kirsi 
oli bongannut netissä surffatessaan Geirangerin 
vuonon Norjassa sekä sinne vievän hurjan oloisen 
serpenttiinitien, Peikkotien, Trollstigenin. Geirange-
rin vuono on vuonna 2005 otettu Unescon maail-
manperintökohteeksi. Siitä se sitten lähti ja matka-
kohde oli nopeasti päätetty. Ensimmäiseksi lyötiin 
ajankohta lukkoon, varattiin hotelli Vaasasta sekä 
laivaliput  välille Vaasa – Umeå. Myös kotiinpaluuta 
varten varattiin valmiiksi laivamatka välille Tukholma 
– Turku. 
 

Y hteinen matkamme alkoi Raumalta Kortelan 
ABC:ltä lauantaiaamuna 8.6.2013. Ilman mi-

tään kiirettä, aurinkoisessa kelissä jatkoimme mat-
kaa kohti Vaasaa. Ennen majoittautumista Vaasan 
Omenahotelliin ehdimme tutustua Raippaluotoon, ja 
syödä jäätelöt upean Raippaluodon sillan pielessä.    
 

S unnuntaina 9.6. olikin sitten aikainen herätys, 
sillä yhteysalus Vaasasta Umeåån lähti klo kah-

deksan aamulla. Omena-hotelli on kiitollinen vaihto-
ehto aikaiseen lähtöön, hotellin jääkaappiin voi vara-
ta aamuaamupalan ja muuta matkaevästä. Sata-
massa oli meidän lisäksemme vain muutama moto-
risti. Muutaman tunnin laivamatkan jälkeen rantau-
duimme Ruotsiin. Maisemat muuttuivat välittömästi 
jylhemmiksi, muistuttivat lähinnä Suomen lappia. 
Maisemista ja ajamisesta nauttien etenimme kohti 
Ruotsissa sijaitsevaa Sörbyta, jonka Brunflon kyläs-
sä sijaitsevasta Sörbygården Bed & Breakfast –
paikasta olimme varanneet majoituksen. Paikka oli 
upea vanha maatila hevosineen.  
 
Illalla ajoimme vielä läheiseen kyläkeskukseen ilta-
palalle, joka oli vähemmän terveellinen pikaruoka-
hampurilainen. Pitkän ja lämpimän päivän jälkeen 
uni maittoi. 
 

M aanantaiaamu 10.6. valkeni pilvisenä. Aamu-
palan jälkeen matka jatkui tietä E14 kohti Nor-

jaa, Trondheimia. Matkalla pyörähdimme tutustu-
massa Åren laskettelukeskukseen. Maisemat olivat 
upeat ja jylhät, mutta kylässä oli muuten hiljaista 
kuin huopatossutehtaassa. Liikkeellä olivat vain kun-
nostus- ja remppahommissa olevat kuorma-autot ja 
remonttimiehet. 

 

 
 

L ähestyessämme Norjan rajaa taivas synkkeni 
uhkaavasti ja juuri, kun saavuimme Ruotsin ja 

Norjan rajalla olevalle kaupalle, alkoi sataa oikein 
kunnolla. Päätimme pitää pienen tauon kaupan kah-
vilassa, välipalaa nauttien ja sateen loppumista odo-
tellen. Puimme kuitenkin sadevärmeet päällemme ja 
sadetta uhaten jatkoimme matkaa Norjan puolelle. 
 
On aivan uskomatonta, miten nopeasti maisemat 
muuttuivat Norjan puolella. Korkeuserot kasvoivat 
huimasti ja maisemat muuttuivat entistä jylhemmiksi. 
Ennen Trondheimia ”jouduimme” ajamaan muuta-
man tunnelin läpi. Ajaminen pimeässä, kylmässä, 
tomuisessa, oudosti kaikuvassa tunnelissa ei todel-
lakaan ollut nautinto. Onneksi siitä ei sentään tarvin-
nut maksaa mitään. 
 

T rondheimiin saavuttaessa huomasimme ole-
vamme keskellä mieletöntä risteystyömaata. 

Töitä tehtiin monessa kerroksessa, joka suunnassa. 
Keltaisia ym. värisiä opastekylttejä oli joka puolella. 
Niistä ei ehtinyt kuitenkaan lukemaan kuin osan, ei-
kä kaikkia edes ymmärtänyt. No, siinä pyörimme 
mopoinemme ja kuin ihmeen kaupalla ja navigaatto-
rin pienellä opastuksella poistuimme alueelta lähes 
oikeaan suuntaan, kohti Havdalia. Olimme varan-
neet seuraavan majoituksen myös etukäteen: Gjes-
teheim Havdal, Sandmoen Bed & Breakfast. Paik-
kaa ei netissä olleen kuvan mukaan tunnistanut sa-
maksi, mutta pitää vain  todeta, että asialla on ollut 
todella hyvä valokuvaaja; Kuvaaja, joka on löytänyt 
erittäin otollisen kuvakulman ja osannut kuvankäsit-
telyohjelman käytön. No, majoitus oli kuitenkin ok ja 
unikin tuli iltapalaksi läheisessä ruokapaikassa syö-
dyn turska-aterian jälkeen (turska maistui turskalta!). 
Ilmakin kirkastui jälleen illalla, joten odotimme he-
räävämme aurinkoiseen aamuun. 
 

PEIKKOTIEN KURVIT JA KAUHUT  
NORJA 9 – 16.6.2013 



 
 

T iistaina 11.6. saimme jatkaa matkaa aurinkoi-
sessa säässä kohti Geirangeria, tietä E6 ete-

lään päin. Dombåsissa pidimme taukoa ja valmis-
tauduimme henkisesti edessä olevaan peikkotiehen. 
Matka jatkui tietä E136 jäämeren ja Åndalsnesin 
kaupungin suuntaan.  Vihdoin olimme Trollstigenin 
alkupäässä olevalla parkkialueella. Autoja sekä 
moottoripyöriä ja jopa polkupyöräilijöitä tuli ja meni. 
Saimme menoa ihmetellessämme muutamia kan-
nustavia lausahduksiakin. Näkivät varmaan empivät 
ilmeemme, kun katsoimme edessä oleviin mutkiin… 
Mielessä kävi jo perääntymisen mahdollisuuskin, 
mutta koska tänne on tultu, niin ylöspäin mennään. 
 

E tenimme serpentiinejä rauhallisesti ja maltilla. 
Koko ajan piti seurata myös vastaantulevia au-

toja ja busseja ja väistellä niitä tarvittaessa. Peikko-
tien ”ylhäälle” päästyämme olo oli huojentunut ja 
tuskahikinen, mikä osaksi johtui helteisestä kelistä, 
osaksi mielettömästä jännityksestä. Korkealle tuntu-
rille oli turisteille rakennettu kahvila ja  matkamuisto-
myymälä, josta oli tietenkin pakko käydä ostamassa 
tarrat ja pinssit ym. todistusaineistoa Trollstigenin 
ajamisesta. Maisemat olivat huipulla edelleenkin jyl-
hät ja samalla satumaisen kauniit. Näkyvyys oli hui-
kea kirkkaasta kelistä johtuen. Mietimmekin, että 
millaista olisi ollut ajaa ko. serpentiinit sadekelissä?
Upeat maisemat jatkuivat matkan edetessä kohti 
Lingen kylää, josta oli pieni lauttamatka Eidsdaliin. 
Lauttamaksu oli kohtuullisen hintainen ja lauttavuo-
rotkin oli helposti etukäteen löydettävissä netistä. 
Matka jatkui vielä mutkatietä eteenpäin ja juuri en-
nen Geirangeria laskeuduimme mutkaista serpentii-
nia alas vuonolle.  
 
 

M eidän hotellimme, Grande Fjord Hotel, sijaitsi 
heti mutkatien päätteeksi vuonon rannalla en-

nen varsinaista Geirangerin kylää.  
Hotelli oli melko uusi ja upea. Saimme mopot park-
kiin hotellin pihalle, pihan haasteellisten ja jyrkkien 
kurvien jälkeen ja pääsimme majoittumaan. Hikisen 
päivän jälkeen oli ihana päästä suihkuun, minkä jäl-
keen kiertelimme katselemassa ympäristöä. Illalla 
juhlistimme onnistunutta päivää syömällä illallista 
hotellissa. 
 

V ietimme Geirangerin vuonolla kaksi päivää tu-
tustuen Geirangerin pienen kylän ympäristöön 

sekä kävellen että vuonoristeilyllä. Sekä risteilypaatti 
että me matkustajat näytimme pienen pieniltä ede-
tessääme jylhän vuonon pohjalla, monia vesiputouk-
sia ihaillen. Tunnetuin niistä on varmaan 7 sisaruk-
sen putous, josta saimme kuulla  tarinan vuonoris-
teilyllä.  
 

 
 
 
 



K uulimme myös historiaa vuonon äkkijyrkillä rin-
teillä asuneista sinnikkäistä norjalaisista. Myös 

kylän vanha idyllinen puukirkko kertoi omalla taval-
laan kylän historiasta. Geirangerissa on asukkaiden 
mukaan n. kymmenen aurinkoista päivää kesässä, 
me saimme todistaa niistä kahta, oli jopa helteistä! 
 

 
 
 

T orstaiaamuna 13.6. matka jatkui puolipilvisessä 
kelissä kohti etelää. Vuonolta ajoimme  jälleen 

serpentiinimäistä mutkatietä ylöspäin. Ilma muuttui 
kylmemmäksi ja samalla nousimme yhä korkeam-
malle. Ilma sameni ja lopulta alkoi sataa alijäähty-
nyttä vettä. Ajo ns. jäätiellä alkoi olla vaarallista. Nä-
kyvyys oli aivan nolla, lunta oli paksulti joka puolella, 
tunturijärvet jäässä ja tie märkä/jäinen ja sumua niin, 
ettei nähnyt muuta kuin edessä ajavan Kirsin mopon 
takavalon. Tästä meitä ei kukaan varoittanut! Ehkä 
hyvä niin…, olisimme osanneet pelätä jo etukäteen. 
Nyt ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vain edetä hi-
taasti, mutta varmasti. Maltti oli valttia tälläkin ker-
taa, ja vihdoin tie alkoi laskea tunturin huipulta alem-
mas ja sumu hälvetä.  
 
”Laskettelimme alas” tietä numero 15. Pienessä jo-
en varrella sijaitsevassa Lomin kylässä pysähdyim-
me ja kevensimme vähän vaatetusta. Tutustuimme 
kylässä olevaan 1100-luvulla rakennettuun sauva-
kirkkoon.  
 

 
 

M atkan varrella ihailimme tien lähistöllä virtaa-
van joen veden väriä – se näytti aivan meren 

vihreältä ja oli läpikuultavan kirkasta. Välttääksem-
me valtatietä E6, ajoimme Gjövikiin teiden 51 ja 33 
kautta. Gjövikistä jatkoimme vielä Hamariin, jossa 
yövyimme Hotelli Viking Skippetissä. 
 

A amulla, perjantaina 14.6., matka jatkui taas au-
rinkoisessa kelissä kohti Ruotsia ja Karlstadia. 

Karlstadissa majoitumme jo edelliseltä matkaltamme 
tutuksi tulleeseen Ibis-hotelliin. Päivän ajomatka oli 
melko lyhyt, joten meille jäi majoittumisen jälkeen 
vielä hyvin aikaa kävellä kaupungilla, käydä syö-
mässä ja ehdimme vielä hyvissä ajoin nukkumaan. 
 

 
 

L auantaina 15.6. tavoitteena oli ajaa Karlstadista 
Tukholmaan ja etenkin löytää satamaan. Sata-

man löytäminen jännitti, mutta navigaattorin avus-
tuksella onnistuimme edelliskertaa nopeammin, mo-
nista tietöistä ja kiertoteistä huolimatta. Olimme 
ajoissa paikalla, joten saimme kiireettömästi odotella 
Silja Galaxia ja sen parkkeerausta. Tällä kertaa mo-
poja oli kymmeniä. Taaskaan mopoja ei tarvinnut 
laivahenkilökunnan mukaan sitoa, joten vain kiilat 
eteen ja taakse, kamppeet mukaan ja hyttiin. Pesey-
tymisen jälkeen kävimme syömässä ja hetken jak-
soimme katsoa yökerhon ohjelmaa, mutta sitten uni 
voitti matkalaiset. 



S unnuntaiaamuna 16.6. oltiin jo melkein kotona. 
Ajoimme mopot ulos laivasta ja kävimme aamu-

palalla Turussa ABC:llä. Vatsat täynnä, monta, mon-
ta kokemusta ja elämystä rikkaampana, jaksoimme 
ajaa kotiin, Kirsi Paraisille ja minä Euraan. Hieno 
reissu oli taas! 
 

Y leistä yhteenvetoa matkasta:  
Matkaan varatun ajan ollessa rajallinen mat-

kantekoa helpottaa reittien ja majapaikkojen 
etukäteissuunnittelu & aikatauluissa varautu-
minen ”kaikenlaisiin ajosäihin”  sekä aikaa 
vieviin ajomaastoihin 

Suhteellisen edullisia ja siistejä majapaikkoja 
ovat mm. Ibis-hotellit 

Sekä Ruotsissa ja etenkin Norjassa teiden var-
silta on vaikea löytää ns. nopeita ruokapaik-
koja, muita kuin huoltoaseman yhteydessä 
olevia  nakkisämpyläbaareja, ja nekin ovat 
usein vain seisomapaikoin varustettuja 

Ruotsissa on superhyvää pehmisjäätelöä!  
Norjan hintataso on vähän korkeampi kuin Suo-

men ja sekä Ruotsissa että Norjassa on 
edelleen käytössä kruunut, voi sitä laskemis-
ta...  

Norjan tiukka nopeusvalvonta oli tiedossamme,  
joten pääsääntöisesti noudatimme rajoituksia,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kuten muutenkin 
Norjan teillä lammaslauma voi olla minkä tahan-

sa kurvin takana 
Motoristit eivät joutuneet Norjassa maksamaan 

silta- ja tunnelimaksuja (kesä 2013) 
Geirangerissa olisi viihtynyt pidempäänkin kuin 

kaksi vuorokautta....  
      Satu Jokinen 
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Raippaluodon silta Mustasaaressa, Suomen pisin silta, 
tyypiltään ns. vinoköysisilta, pituus 1045 m, pylonien 
korkeus 82,5 m, pisin jänneväli 250 m ja alituskorkeus 26 
m, avattu liikenteelle 27.8.1997, siinäpä vähän teknistä 
tietoa sillasta, jota lähdimme katsomaan heinäkuun vii-
meisenä päivänä viime kesänä. Puolipilvisenä aamuna klo 
09:00 Euran S-marketin parkkipaikalta lähti ajamaan 8 
henkilöä eli Matti Kallio, Reijo Paussu, Pekka Mikkola, 
Sirkka-Liisa ja Hannu Kylänpää, Ossi Aronen, Virpi Ka-
tila ja Esa Lehtonen. Kiukaisista letkaan liittyi vielä Pertti 
Valaranta ja Jukka Luhta, joista viimeksi mainittu toimi 
jonkinlaisena keula-ajajana. Kohtuullisen pituinen letka, 
8 pyörää ja 10 henkeä.  Alkumatkalla ajaessamme Porin 
ohitustietä sattui pikku episodi kun keula-ajajalla sattui 
poppikone työntämään Deep Purplea korviin eikä hän 
heti huomannut perässä tulevaa ambulanssia, vaan ajeli 
kaikessa rauhassa kaistan vasenta reunaa, kuten tapana 
on. No siitä selvittiin, mutta oli oiva muistutus, kuinka 
tärkeää on seurata peileistä myös takana tulevaa liiken-
nettä. 

 
 
Lampissa käännyimme vanhalle rantatielle jota pitkin 
ajoimme Merikarvialle, jossa pidimme ensimmäisen tau-
on. Merikarvialta jatkoimme edelleen mutkatietä Kris-
tiinankaupunkiin saakka, jossa tankkasimme ja joimme 
kahvit. Ollessamme lähdössä eteenpäin ihmetteli Ossi 
vaaleaa paikkaa takarenkaassa ja aivan oikein, rengas 
vaihtokunnossa. Seuraavaksi kaikki vähän tutkailivat ren-
kaitaan ja kas kummaa myös Esalla takarengas oli vaihto-
kunnossa. Siinä retken toinen muistutus, on tärkeää tar-
kastaa renkaiden kunto ja ilmanpaine ennen matkalle läh-
töä, koska mutkatie syö rengasta aivan eri tavalla kuin  

 
suora tie, varsinkin jos ilmanpaine on hieman alhainen, 
kuten sattui Esan renkaassa olemaan. Tarkoituksena oli 
jatkaa rantatietä Närpiön, Korsnäsin, Maalahden ja Vaa-
san kautta Mustasaareen mutta rengastilanteen huomioon 
ottaen päätimme ajaa suoraan Vaasaan, koska Kristiinan-
kaupungista ei sopivia renkaita löytynyt. Tien päälle taas 
ja 8-tietä pitkin Vaasaan, jossa vierähti pari tuntia, kun  
Esan ja Ossin pyöriin laitettiin uudet ”takanakit” alle.  
 

 

Vielä vajaa 15 km ajoa nyt jo aurinkoisessa kelissä ja saa-
vuimme sillalle, ylitse, ”mopot” parkkiin ja lounaalle sil-
lan pielessä sijaitsevaan ravintolaan, jossa itse asiassa 
lounasaika oli jo ohitse mutta siitä huolimatta ystävälli-
nen henkilökunta loihti meille erittäin maittavan aterian. 
Pikku jaloittelun ja sillan ihmettelyn jälkeen lähdimme 
paluumatkalle, tarkoitus oli ajaa Raippaluodosta suoraan 
Vaasan keskustan ohi Laihialle ja edelleen Jurvaan. Navi-
gaattori oli kuitenkin toista mieltä ja ajatti meidät keskus-
tan kautta suunnitellulle reitille. ”Jurvaasta lährettihi aja-
mahan” kohti Kauhajokea, jossa oli taas tankkauksen ja 
pikku tauon paikka. Emme kuitenkaan käyneet kuuluisal-
la Kasinolla, vaan pienellä kylmäasemalla keskustan ul-
kopuolella.  Kauhajoelta ajoimme Isojoelle tietä numero 
661, jonka varrella on mm. Kyllikki Saaren suohauta 
(jäillä täytettyyn lasiin 2 cl kossua, 2 cl jallua ja 2 cl mint-
tuviinaa)  ja edelleen Honkajoen kautta Kankaanpäähän, 
jossa pidimme kahvitauon. Tauon jälkeen suuntasimme 
kohti Euraa Kiikoisten ja Kokemäen kautta. Euraan saa-
vuimme n. Klo 21:00, jolloin takana oli 12 tuntia ja 612 
km. 
         Jukka Luhta 

PÄIVÄRETKI RAIPPALUOTOON  

Ensimmäinen taukopaikka Merikarvialla 

Kristiinankaupungissa tehtiin päätös, renkaat vaihtoon  



 

 

 

 
EURAN  

AUTOHUOLTO OY 

 

 

Takapenkkiläinen sai kunniatehtävän. - Voisitko 
vähän uudistaa matkamoottoripyöilijöiden logoa, 
siinä voisi olla jotain hauskaa, kyllä sä tiedät.
Lähdin sitten nettiin ajelemaan ja sieltähän niitä 
löytyi, mopoiluaiheisia logoja, toinen toistaan vauh-
dikkaampia, täynnä niittinahkaista uhoa. Mielessäni 
näin euralaiset motoristit kruisailemassa maalais-
maisemassa nahkahousut uhkaavasti naristen, niit-
tien ympäröimät pääkallot selästä tuijottaen...hetki-
nen, ei se kyllä näin mene.

Kuntavaakunan karhu huokaili pitkästyneenä. 
Vuodesta toiseen pitää vaan heilutella miekkaa, 
minnekään ei pääse. Ei mitään ongelmaa, yhteistuu-
min puimme karhulle kypärän päähän ja soviteltiin 
takapuolta pyörän istuimelle. Karhu valitti, ettei jalat 
yllä  jalkatapeille, mutta kynällä sekin tuli autettua. 
Tummennettu visiiri vielä silmille ja tien päälle. 
Sirkuksessakin karhut ajelevat moottoripyörillä.

Sain todellakin tehtävän uudistaa EMMP:n logoa, 
joka itsessään oli ihan menevä, mutta ei oikein erot-
tunut monien samantapaisten joukosta. Sain idean   
maajoukkueleijonasta, joka myös on lainaa valtioli-
pusta. Kuntavaakunan heraldinen karhu tuntui sopi-
van varsin hyvin moottoripyörän satulaan. Kirjaimia 
ja kuvaa pyöriteltiin parissa kokouksessa eestaas 
kunnes karhu asettui kuvan keskelle ja kirjaimet 
ympärille.

Karhun otti porukkaan
Tarja Luhta

Kun karhu mopolla ajeli

MÖNKKÄRIT

www.motorauma.fi

Honkajuurentie 2, Rauma 
(02) 822 4444 

Ark. 10-17, ke 10-20, la 10-13

NYT 6.990,-

TRX 420 FPM

Honkajuurentie 2, Rauma
p. (02) 822 4444  

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14

www.motorauma.fi

– ohjaustehostimella ja  
   hyvällä vinssillä
– 4 v. takuu ja Honda-laatu

Saatavana
myös

traktori-
versiona

+tk



T arkoituksemme oli lähteä Riikaan katsomaan 
poikien jääkiekkoturnausta, joka on suurin Eu-

roopassa järjestettävä junioreiden turnaus. Osanot-
tajia oli ympäri Eurooppaa. Vanhemmille oli mahdol-
lisuus päästä mukaan samalla bussilla joukkueen 
kanssa. Me Virpin kanssa päätimme kuitenkin läh-
teä mukaan omatoimisesti moottoripyörällä. Va-
rasimme hotellin hyvissä ajoin ennen reissua, on-
neksi koska hotellit täyttyivät hyvissä ajoin joten em-
me tainneet olla ainoat vanhemmat jotka olivat 
suunnitelleet samaa omatoimista matkaa samalle 
viikonlopulle. Riikassa voisimme samalla huollattaa 
pyörän, vaihtoon menisi etupyörä, takajarrupalat se-
kä öljyt ja suodatin. Edellisellä Riikan visiitillä huolla-
timme pyörän valtuutetussa Hondan merkkihuollos-
sa ja olimme tyytyväisiä siihen hintatasoon joka Rii-
kassa oli. 
 

L ähtöpäivä lähestyi ja olimme huolissamme 
suunnitelmamme toteutumisesta koska kevät 

oli todella myöhässä. Yö pakkaset olivat -10 paik-
keilla ja päivät menivät nippa nappa plussan puolel-
le. Laiva matkakin pitäisi jo varata. Päätös tehtiin 
lähtöpäivän edellisenä iltana. Vaihtoehtona oli kaksi 
lähtöä, ensimmäinen lähtö olisi ollut 10.30 joten mei-
dän olisi pitänyt lähteä kotoa jo klo 07.00 jolloin oli 
vielä kiitettävästi pakkasta yön jäljiltä. Varasimme 
siis menon Tallinnaan 13.30 lähtevään laivaan. 
Jostain kumman syystä kävi mielessä että emmekö 
voisi reissata moottoripyörällä niin kuin muutkin, ke-
sällä…  

 

T orstaina 11.04 aamulla pakkasimme pyörän 
laukut ja aloitimme matkan Eurasta kohti Hel-

sinkiä ja Länsisatamaa josta kyytimme lähtisi Tallin-
naan. Kello oli 10.00 ja lämpömittari näytti lievästi 
pakkasta. Tiesimme kuitenkin että kun päivä etenee, 
niin aurinko alkaa lämmittämään. Ei muuta kuin mat-
kaan. 
Forssassa pysähdyimme kahville, jäin pyörän vie-
reen odottamaan kun Virpi hakisi kahvimme ulos. 
Myyjä hymyili ja kysyi Virpiltä että oletteko moottori-
pyörällä? ( suomennos, oletteko hulluja?) onko kyl-
mä? Käsittääkseni tähän ei tarvitse vastata. 

Olimme Länsisatamassa tuntia aikaisemmin niin 
kuin varustamo vaatii. Hytisimme kylmästä mutta 
onneksi pääsimme melko pian laivaan ja lämmittele-
mään. 
 

T allinnassa pääsimme laivasta melkein puolitun-
tia myöhässä noin 16.00. Laivasta ulos ja aloi-

timme matkan kohti Riikaa. Lämpöä oli jo kiitettävät 
+6 ja mieli korkealla puolipilvisessä ajaessa. Kunnes 
se mitä olin pelännyt, alkoi. Vesisade ja lämpötila 
putosi siinä samassa kahteen asteeseen. Pelkona 
oli lämmön putoaminen nollaan, silloin olisi pääkallo 
keli jos vesi jäätyisi tienpintaan. Lämpömittaria seu-
ratessa pysähdyimme tankkaamaan Pärnussa ja 
jatkoimme nopeasti matkaa. Pitäisi päästä perille 
ennen ilta ja yö pakkasia. Mitä lähemmäs Riikaa 
pääsimme sitä enemmän kaasun asento tuntui pai-
nuvan pohjaan päin. Riikassa olimme perillä noin 
puoli kahdeksan aikaan. Matkamme kesti Tallinnas-
ta Riikaan kolme ja puoli tuntia, vesisateessa. 
 

M ajoituimme Mann-Tess hotelliin, joka sijaitsi 
vanhankaupungin osassa. Moottoripyörä jä-

tettiin maksulliselle vartioidulle pysäköintialueelle 
joka sijaitsi korttelin päässä hotellistamme. Maksoi 7 
latia vuorokausi. Sitten ei muuta kuin kierrokselle ja 
tutustumaan lukuisiin kuppiloihin ja ruokapaikkoihin. 
 

P erjantaina herättyämme lähdimme suuntaa-
maan Hondan H-33 merkkikorjaamolle. Olimme 

jo muutama viikko sitten laittaneet s-postia korjaa-
molle huollosta saamatta siihen kuitenkaan vastaus-
ta. Positiivisesti ajatellen suuntasimme kuitenkin 
korjaamolle. Kertoivat saaneensa postin ja lähettä-
neet meille vastauksenkin jota kumminkaan emme 
olleet saaneet. Tästä huolimatta ottivat pyörän huol-
toon. 
Otimme taksin ja lähdimme katsomaan poikien kiek-
kopeliä. Olimme aikaisemmin lukeneet taksikuskien 
kusetuksesta Riikassa, ajeluttaisivat kokemattomia 
turisteja pitkin kaupunkia saaden näin lisätuloja. Olin 
laittanut kännykästäni navigaattorin päälle ja seura-
sin minne kuski meitä ajeluttaisi. melko suoraan 
”väärän” jäähallin kautta kuitenkin pääsimme perille. 
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S eurasimme poikien peliä kunnes tuli  soitto, pyö-
rä on kunnossa, voi noutaa. Otimme taksin ja 

navigaattori päällä seuraten tämä kuski meinasi aje-
luttaa meitä ihan toiseen suuntaan kaupunkia. Nou-
sin takapenkiltä ja näytin kiukkuisesti navistani min-
ne meidän pitäisi päästä, kuski levitteli käsiään niin 
kuin ei olisi heti ymmärtänyt. Toistin kiukkuisesti aja-
tukseni hänelle näyttäen selvästi tietäen missä men-
nään, kuski teki U-käännöksen ja lähdimme oikeaan 
suuntaan. Perillä kysyessämme maksua hän vähen-

si puolet summasta pois ja pahoitteli tilannetta. 
Pyörä oli valmiina ja maksoi yhteensä noin 190 la-
tia=277€. Pidin summaa kohtuullisena. Myymälän 
puolelta löysin itselleni vielä ajotakin josta Suomes-
sa olisin saanut maksaa ainakin tuplasti enemmän. 
 

V iikonloppu meni seuratessa poikien pelejä joita 
pelattiin kolmella eri hallilla sekä tutustuessa 

vanhankaupungin nähtävyyksiin. Kävimme tutustu-
massa Riian historian ja merenkulun museoon, sota 
museoon ja Pietarin kirkkoon.  Pietarinkirkko on yksi 
tunnusomaisimmista goottilaisen kirkkorakennuksen 
esimerkeistä Baltiassa. Kirkon tornin näköalatasan-
teelta voi pari latia pulitettuaan ihailla Riikaa lintu-
perspektiivistä. 
Torniin noustiin 
hissillä. 
 

K irkon torni 
oli aikoi-

naan korkein 
puinen raken-
nelma Euroo-
passa yltäen yli 
120 metrin kor-
keuteen. Vuosi-
satojen kuluessa torni on palanut useita kertoja, 
mutta se on aina rakennettu uudelleen. Nykyinen 
torni mukailee alkuperäisiä piirustuksia mutta sen 
raaka-aineena on tällä kertaa käytetty metallia. 
Pietarinkirkon, kuten monien muiden Riian vanhim-
pien kirkkojen torninnokassa ei ole ristiä vaan kuk-
ko. Kukko on kristillisen perinteen mukaan tehokas 
pahan karkottaja ja lisäksi Riian kirkkojen kukot toi-
mivat tuuliviirin tavoin ja osoittavat tuulen suunnan. 

L öysimme myös erikoisen ruokaravintolan nimel-
tään Rozengrals os. Rozena 1, joka oli tehty 

katutason alapuolelle. Pihan puolella kadulla oli huo-
miota herättävä mies joka oli pukeutuneena keskiai-
kaiseen asuun kaikkineen rekvisiittoineen ympäril-
lään. Jylhät massiiviset ovet aukaistuamme astuim-
me keskiaikaan, kynttilävalossa rappuja alas ja vai-
kutelma oli mahtava kaikkineen yksityiskohtineen. 
Todentuntua kuvasi se että Virpin kanssa keskuste-
limme siitä ovatko perustukset ja ympäristö aitoa vai 
tehtyä rekvisiittaa. Ruuat jälkiruokineen tarjoiltiin ai-
dossa keskiaikaisessa hengessä. Jälkiruoka joka oli 
tarjoiltu näin jo keskiajalta lähtien, kaksi jäätelöpal-

loa ison jäälohkareen päältä joka oli muotoiltu tarjoi-
luun sopivaksi, astiassa joka oli täynnä jäämurskaa. 
Näyttävä kokonaisuus eikä hinnatkaan olleet päätä-
huimaavat. 
 
 

K otiinlähtö päivä koitti 
maanantaina 15.4. 

Aamupalan jälkeen pakattiin 
tavarat pyörän päälle. Läm-

pötila oli noin +7 
ja ajohalut taas huipussaan. Tämä oli 
meillä toinen kerta kun olemme Riikassa 
moottoripyörällä ja tulemme taatusti tän-
ne uudestaan 2014, mutta nyt kesällä : ) 
Riikan vanhakaupungin osa on aivan 
mahtava paikka, kaikki se tunnelma ja 
henki on jotain mikä ainakin meitä vetää 
sinne puoleensa. Klo 11.15 starttasimme 
kohti Tallinnaa. Alkumatkan pääsimme 
taivaltamaan puolipilvisessä säässä mut-
ta mitä lähemmäs Tallinnaa pääsimme, 

sitä suuremmaksi muuttui ilmankosteus. Laiva lähtisi 
16.30 ja olisi Helsingissä 18.30.  
Helsingissä laivasta ulos tullessamme totesimme 
vesisateen ja noin +2 asteen lämpötilan. Päätimme 
ajaa ilman pysähdystä suoraan kotiin lämmittämään 
saunaa. Kotona Eurassa olimme klo 20.50 taas yhtä 
kokemusta rikkaampana. 
 
   Esa Lehtonen ja Virpi Katila 
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KESÄN TAPAHTUMIA JA REISSUJA 2013 

25.8 EMMP:n jäseniä mukana  
Säkylässä Ikämiesten SM polkupyöräki-
soissa. Esa Lehtonen, Jouko Heliluoto,  

Keijo Vuorisalo, Reijo Paussu,  
Ari Lehtonen ja Riku Sillanpää 

7.9 EMMP oli mukana Autoliiton tapahtumassa A1-
Katsastusaseman pihalla 

4.9 Kerholaisia viikkoajossa Leineperin Ruukilla 9.9 Kerhon pihalla väkeä tauolla 

6.8 Rengastietä kiertämässa saaristossa 31.7 Matkalla Raippaluotoon, tauko Kristiinan-
kaupungissa 

23.7 Viikkoajo Paronalho Raumalla 16.7 Luvia Laitakari 
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Glögi ilta ja kesän nauhoituksien katselua kerholla 
13 pv Joulukuuta 

Oven asennustalkoot moottoripyöriä 
varten kerholla 14.10 
Jukka Luhta, Keijo Salopää, Keijo 
Vuorisalo ja Reijo Paussu 

KESÄN TAPAHTUMIA JA REISSUJA 2013 

Oik. kuva Matti Kallio, Juk-
ka Luhta, Keijo Vuorisalo 

ja Keijo Salopää 

Lipunmyynnissä Alastaron moottoriradalla 15.6 
Jouko Heliluoto, Virpi Lehtonen, Ari Lehtonen ja 

Jukka Salopää 

Lipunmyynnissä tuli pojille nälkä. Makkaraa grillaa 
Jukka Salopää, Joel Lehtonen ja Kari Kaukkila 

Lossilla, matkalla Kustavin Vuosnaisiin 21.4 
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T apahtuma järjestettiin nyt jo viidennentoista 
kerran, osallistujia  oli 2196 moottoripyörää. 

Eurasta meitä lähti Jari, Jyke, Matti, Miika ja Repa 
klo 8,30. Samaan aikaan lähti nakkilasta Riku, Juha 
ja Toni. Tapaaminen oli sovittu Huittisten jälkeen 
olevalle kakkostien p-alueelle. Kun morot oli vaih-
dettu alkoi varsinainen reissu. Keli oli mitä parhain ja 
mielet korkealla. Eka pysähdys pidettiin Autokeitaal-
la ja ensimmäiset huulet jo lenteli. 
 

T ästä suuntasimme kulkumme kohti Hämeenlin-
naa josta Tuuloksen kautta Lammille, mukavan 

mutkainen ja suht nopeasti ajettava pätkä. Asikka-
lasta Vääksyn kanavalle kaffeel. Kun taas oli tar-
peeksi leukailtu suuntasimme kulkumme Vierumäen 
kautta Jaalaan. Kartat esille ja reittiä selvittelemään. 
Tavoitteemme oli päästä tielle 368 mutta kartta näyt-
ti pätkälle pientä hiekkatien  pätkää. Totesimme kar-
tan oleva ehkä liian vanhan ja ei olisi enää hiekkatie 
osuutta. Matkaan ja kuinkas ollakkaan sieltä se 
hiekkapätkä löytyi, matkaan vain. Ainoastaan minul-
le sitten se läheltä piti oli todellisuutta, hiekkatie, 
mutka vasemmalle, vauhtia liikaa. Jos ei tietä kun-
nostanut " karhu " olisi jättänyt pientä penkkaa tien 
oikeaan reunaan olisin ollut metsässä ja syvällä. 
Kyllä hietti. Hienot ajokelit jatkuivat samoin matkam-
me Mäntyharjulle ja Ristiinaan, jossa tankkus ,kahvit 
ja tupakkitauko. Sitten keulat kohti Mikkeliä josta 
edelleen kohti Puumalaa. Kyllä on upeat maisemat 
tällä välillä, on vesi lähellä tietä ja mäkistä maastoa.  
 

H ieman ennen Puumalaa käännyimme Sulka-
van suuntaan ja kyllä oli hienot ajokelit. 

Sulkavalta oli Riku varannut matkamme ensimmäi- 
 

sen majoituksen. Paikan nimi oli" Oravan Pesän Lo-
makylä" jonka omistivat Pasi Vironen vaimonsa  
kanssa. Pasi ja Riku kun ovat linja-auton kuljettajia  
olivat he tavanneet Tallinnassa. Oli Riku laittanut 
muutaman keissin olut ja lonkkuu Pasin autoon jotka 
olivat kulkeutuneet meitä varten oravanpesälle. 
Isäntä lämmitti meille saunan ja oli myös homman-
nut grillattavaa illaksi. 
Siinä syötiin saunottiin ja pikkuisen naukkailtiin viron 
tuliaisii.  
 

K eskiviikko aamu ja satoi tietysti, ei auttanut kun 
tavarat reppuihin ja matkaan. Sateessa ajo 

Juvalle aamupalalle ja tankkaukset. Ei mieli mettä  
keittänyt kun oli aika suunnata kohti pohjoista. 
Warkaus, Kuopio, Iisalmi, Kaijaani, jossain välillä 
joku tankkasi toiset ei. Ennen oli viiskyt kilsaa en-
nen Kuusamoa paikka nimeltään Kuusamon portti, 
majoitus ja huoltamo, vaan ei ollut enää. Siinä tuli 
varmaan monelle kylmä rinki, olihan matkaa vielä toi 
viiskyt kilsaa. Ja kuten arvata saattoi niinhän siinä 
kävi että kolmesta pyörästä loppui bensa.             
Kynnelle kykenevät ajoivat Kuusamoon ja Toni alkoi 
rahtaamaan löpöä uupuneille. Lopulta kaikki Kuusa-
mossa ja kaupoista tarvikkeet illaksi. Matti oli varan-
nut meitä kahdeksaa äijää varten loistavan majoituk-
sen Rukalta. Oli kyllä tilaa, oli saunat kuivauskaapit 
yms. joita tarvittiin. Ainoa pieni miinus oli äijämää-
rään nähden liian heikko ilmanvaihto wessassa. Ilta 
kului normaali kuvioissa syötiin saunottiin ja kehut-
tiin toisiamme.  
 
 

JÄNKHÄLLÄ JYTISEE 2013. 

Kerhon porukka saapunut Saariselälle Tunturi Hotellin pihalle. Tästä sisätiloihin ja ilmoittautuminen  
Jänkhällä Jytisee tapahtumaan 2013 
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A amu valkeni poutaisena mutta pilvisenä, kamat 
kasaan ja Ruka-Hoviin aamupalalle. Nyt poruk-

ka jakautui niin että osa lähti kiertämään Sallan 
kautta ja osa porukka Kemijärven suuntaan. Kohta-
uspaikaksi sovittiin Vuotson kylä jossa olisi kahvitau-
ko ja tankkaus. Sinne olivat myöskin tulossa Ari ja 
Vitpi sekä Esa ja Virpi, eli koko ryhmämme. Kuinkas 
ollakkaan oli täälläkin päässyt toi pirun lama sulke-
maan jakajat. 
Onneksi joen toispuolel oli kyläkaupan jakajat toi-
minnassa. Tankkaus ja tupakit ja taas jatkettiin mat-
kaa. 
 

T ihkusateessa ajelimme Saariselälle ilmoittautu-
maan Jänkhällä jytisee tapahtumaan. Saatu-

amme tarvittavan rekvisiitan siirryimme varattuihin 
majoitustiloihin keskelle kylää, puolukka ja juolukka, 
marjamajojen majoitustilat. Saunat lämpiämään ja 
konut esille, oli velat saatavia. En muista tarkkaan 
oliko torstai vai perjantai kun myös paikalle saapu-
neet Ipe ja Kaija veivät osan porukkaa pidemmälle 
päivälliselle, kyl oli maittava ruoka.  
Muu porukka paineli illan rientoihin hotellille. Siinä 
se kului nuo kaksi vuorokautta toisiin porukoihin tu-
tustuessa ja pikkuisen nautiskellessa.  

 

K unnes sitten koitti se lauantai. Noin klo kymme-
nen keulat kohti Rovaniemeä jossa eka tauko. 

Esa, Virpi, Vitpi ja Ari jäivät vielä yhdeksi yöksi jat-
kaakseen sunnuntaina matkaansa pohjoisemmaksi 
Norjaan ja Nordkappiin. Meidän matka Rovaniemel-
tä Kemijoen itäpuolta Kemiin, jatkui mukavissa ke-
leissä. Kemi, Oulu josta Kalajoelle viimeiseksi yöksi. 
Taas oli Riku varannut pari mökkiä jonne myös Kaija 
ja Ipe tulivat mukanamme. Saunottiin jne. 
ja nukkumaan. Sunnuntaina aamupalan jälkeen ko-
tiin pikku lenkkien kautta. Kyl siin tolpa vilkkusiva ku 
kaikil oli emäntii " ikävä ". Hieno porukka ja hieno 
reissu. Suosittelen kaikil pidemmän matkan harkitsi-
joille. 
 
Ps. Yksityiskohtaisempaa selontekoa voi saada ka-
vereilta Jari, Jyke, Matti, Miika, Toni, Riku, Juha ja 
Repa, tai sitten ei. 
      Reijo Paussu 
      

 

KUNNES SITTEN KOITTI SE LAUANTAI 

Satu Jokinen, Jyrki Simula ja Matti Kallio Marjamajan edustalla 

Paraatiajoon oli taas lähdössä runsaasti motoristeja 



Motoristit lähtee liikenteeseen
Kevät on motoristeille vaarallista aikaa, sillä monet 
autoilijat ovat talven aikana unohtaneet moot-
toripyörien olemassa olon. Autoilijoiden kannattaa 
totutella moottoripyöräilijöihin 
keväällä samalla tavalla kuin syksyisin totutellaan 
uusiin pieniin koululaisiin liikenteessä.  Tietenkin 
moottoripyöräilijöiden täytyy tietää se että autoilija 
ei aina havaitse moottoripyörää.
 Vuonna 2011 liikenteessä kuoli 28 motoristia ja 
loukkaantui 626 motoristia. Loukkaantumiseen 
johtaneista onnettomuuksista joka viides tapahtui 
huhti-toukokuussa.
Oma ajotapa ja asenne on motoristin tärkein varuste 
ja vakuutus liikenteessä.
 Suuri osa moottoripyöräilijöiden kokemista vaara-
tilanteista johtuu siitä, että autoilijat eivät havaitse 
heitä. Auton ja moottoripyörän törmätessä motoristi 
on heikoilla, sillä häntä ei suojaa metallikuori.
Pyörän hallintataitojen kertaamisen lisäksi tulisi 
miettiä omaan turvallisuuteen vaikuttavia valintoja. 
Monet turvallisuuteen vaikuttavat päätökset tehdään 
jo huomattavasti ennen ajoon lähtöä. Turvalliset ja 
näkyvät ajovarusteet ovat tärkeä osa ennakointia.

Pyörän hallintataitojen kertaamiseen EMMP on järjestänyt 
jo parina keväänä ennakoivan ajon kurssin Euran Paloaseman 
tiloissa. Ajoharjoitteluosuus on myöhemmin keväällä.

Moottoripyöräilijöiden keski-ikä
 on varsin korkea suomessa 

43-48 vuotta. 

Moottoripyöräily on lisännyt suosiotaan Suomessa 
viimeisen kymmenen vuoden aikana huimasti. 
Peruskäsittelytaitojen lisäksi jokaisen motoristin on 
osattava tulkita ajoympäristöään moottoripyörän 
erikoispiirteiden ja muiden tiellä liikkujien kannalta.
Noin neljäkymmentä prosenttia 15-vuotiaista on suo-
rittanut mopokortin. Näistä moni jatkaa harrastusta 
moottoripyöräilyyn vasta aikuisiällä.
Suomessa keskikokoisten moottoripyörien eli 506-
755 kuutioisten myynti on laskusuuntainen.
Tämä viittaa siihen , että nuoret aikuiset miehet eivät 
harrasta moottoripyöräilyä, tai sitten siirrytään ker-
ralla isompaan.

Tauolla kerholaiset kävivät tutustumassa Paloaseman kalustoon.
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GRANIITISTA TASOA KOTIIN

MP 13 -näyttelyyn osallistuneet moottoripyörä- ja 
tarvikemaahantuojat yllättyivät iloisesti messujen 
annista ja kaupankäynnin vilkkaudesta. Suurimpien 
merkkien maahantuojat uskovat kaudesta 2013 tule-
van edellisvuosia valoisamman.

MP 13 -messuilla pääsi tutustumaan mm. Yamahan, 
Hondan, KTM:n, Harley-Davidsonin, BMW:n, 
Kawasakin, Suzukin, Triumphin, Piaggion, Husqvar-
nan, Aprilian, Ducatin ja Victoryn vuoden 2013 
uusiin malleihin. MP-messuilla olivat esillä moot-
toripyörät, mopot, skootterit, maastoajoneuvot, 
mopoautot, kolmipyöräiset, ajovarusteet, varaosat, 
tarvikkeet ja rakentelu, moottoripyörämatkailu sekä 
muut alan tuotteet ja palvelut. 

MP 13 Moottoripyöränäyttelyssä vieraili kolmessa 
päivässä yli 56 000 kävijää. 
Kiitos kaikille mukana olleille mahtavista messuista!
Vuonna 2012 tapahtumassa vieraili yli 53 000 kävi-
jää.
TNS Gallupin messuilla tekemän tutkimuksen 
mukaan kävijät olivat selvästi tyytyväisempiä 
tapahtumaan kuin viime vuonna.

Kyllä messuilla on kiva käydä mutta mielellään 
lähtee takaisin tänne maalle kun viettää päivän 
tuollaisessa ihmispaljoudessa. 
Mutta  ensi vuonna taas lähdetään messuille.

     Matti Kallio

MP 13 -näyttelyviikonloppuna 56 266 kävijää.

Reijo Paussu, Hannu Kylänpää ja Sirkka-Liisa Kylänpää tenttaa-
vat maahantuontiedustajaa.

Keijo Vuorisalo toimi linja-autokuljettajanamme.

Paljon on tullut vuosien aikana ajettuja kilometrejä, 
ainakin oman mittapuun mukaan. Jänkhällä Jytisee 
tapahtuma oli meille muutamalle ensimmäinen kerta. 
Torstaina lähdimme matkaan Matti Kallio, Virpi 
Katila ja allekirjoittanut.  Ajelimme mukavaa matka-
vauhtia rantatietä pitkin Ouluun ja sieltä Ylläkselle 
Aaltosen Jukan mökille jossa olimme majoittuneena 
ensimmäisen yön. Ilman läheltä piti tapahtumaa 
emme säästyneet ensimmäisenä päivänä. Äkäslom-
polon tiellä Matti ajoi edellä ja aina poron ollessa 
näköpiirissä hiljensimme vauhtia estääksemme tör-
mäyksen poroon. Näin edettiin kunnes taas yksi poro 
oli näköpiirissä tiellä, Matti hiljensi vauhtia niin 
kuin ennenkin mutta tällä kertaa pysähtyi kokonaan 
jota minä en heti tajunnut enkä saanut vauhtiani 
pysäytettyä. Poro vasemmalla tien reunassa, Matti 
oikeassa ja minä ohitin vauhdilla oikean penkan 
kautta kun en saanut vauhtia pysäytettyä. Suurem-
mat onnettomuuden ainekset olivat ilmassa mutta 
tällä kertaa selvisimme pyörän naarmuilla ja euroilla 
pyöriemme kosketuksesta sivuutettaessa toisemme. 
Tästä tuli taas muistutus varovaisuudesta tien päällä, 
muista riittävä etäisyys ja turvaväli aina edellä ajet-
tavaan. 
Aamulla pakkaus ja suunta kohti Saariselkää jossa 
vietimme viikonlopun Jänkhällä jytisten. Paraa-
tiajoon emme lähteneet ajamaan vaan tyydyimme 
katsomaan sitä sivusta. Moottoripyöriä oli laidasta 
laitaan, oli uutta ja vanhaa.  Kaiken kaikkiaan hieno 
tapahtuma jossa kelitkin olivat melko suotuisat. Mat-
ti palasi kotiin Sunnuntaina Kari Kaukkilan ja Satu 
Jokisen kanssa mutta me Virpin kanssa päätimme 
kiertää vielä itä-suomen kautta 
ajellen maisemia katsellen. Sunnuntaina otimme 
hotelli majoituksen Kajaanista. Maanantaina su-
untasimme kotiin seuraavaa reissua odottelemaan. 
Olimme tapahtumaan tyytyväisiä ja päätimme olla 
myös mukana seuraavassa tapahtumassa 2013.

Esa Lehtonen ja Virpi Katila

Hetken tauko ja majoitusta etsimään,  
onneksi oli varattu jo etukäteen.

Kerholaisia nauttimassa tapahtuman antimista. Virpi Katila, 
Matti Kallio ja Kari Kaukkila.

Lauantain paraatissa riitti nähtävää.
Tapahtuman osallistujamäärä oli vuoden 2012 
Jänkhällä Jytisee tapahtumassa 2112 henkilöä.

ENSIKERTALAISENA JÄNKHÄLLÄ 

JYTISEE TAPAHTUMASSA

Ensimmäinen taukopaikka Vaasassa,
 jossa tankattiin sekä pyörät että itsemme.

Mikkelissä oli virallinen merkkauspaikka, 
jossa pääsimme yhteiskuvaan.
 Esa Lehtonen, Ari Kyllöinen, Kari Kaukkila ja Satu Jokinen

            
Teollisuus- ja liikerakennukset 
Julkiset rakennukset 
Saneeraukset 
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M eitä oli lähdössä joukko innokkaita motoristeja 
saariselälle 15-18.8 Jänkhällä jytisee tapahtu-

maan. Osa lähti matkaan jo tiistaina 13.8 ja pari 
meistä lähti keskiviikkona 14.8. Kaukkilan Kari ja 
Jokisen Satu olivat jo lähteneet aikaisemmin ja aina-
kin Karin tiesin suorittaneen mennessä taas rauta-
perse ajon Ruposen Matin ja Saaren Juhan kanssa. 
Taisi olla Karin jo yhdestoista suoritus kahden viime 
kesän aikana. Melko kova suoritus 
 

O limme sopineet keskiviikko aamu yhdeksäksi 
treffit s-marketin parkkipaikalle. 

Matkaan meitä lähtisi Lehtosen Ari ja Virpi eli Vitpi, 
Katilan Virpi ja minä. Kaksi moottoripyörää, kaksi 
Virpiä ja kolme Lehtosta…  : ) 
Säätiedotus oli luvannut runsasta sadetta koko Suo-
meen lounaasta koilliseen suuntautuvalla akselilla 
joka hitaasti etenisi päivän kuluessa pohjoisemmak-
si.  Alkuun länsirannikko säästyisi sateelta joten 
meillä ei ollut vaikeaa päättää ajoreittiä pohjoiseen, 
siis rantatietä pitkin pohjoiseen. Saderintama oli jo 
tavoittanut meidät aamulla ennen lähtöä. Ari ja Vitpi 
olivat pukeneet sadevarusteet ylle mutta minä ja Vir-
pi jätimme sadevarusteet pois koska uskoin että sa-
de ei kestä pitkään. Uskomukseni ennusteeseen oli 
oikea, Harjavallan kohdalla sade loppui vain noin 
25km ajettuamme. Ensimmäiseksi pysähdyimme 
Kristiinankaupungissa jossa Ari ja Vitpikin riisuivat 
sadevaatteensa. Kahvin ja sämpylän jälkeen jat-
koimme matkaa.  

 

M itä pohjoisemmaksi pääsimme sitä aurinkoi-
sempaa oli matkanteko. Vaasassa jossa tank-

kasimme oli lähes hellekelit. Kokkolan jälkeen oli 
suuntana Tupoksen ABC jossa myös tankkasimme 
itsemme kunnon ruualla.  
 

Alun perin suunnitelmamme oli ottaa majoitus jos-
tain Kemin korkeudelta. Ajokelin ollessa kuitenkin 
erinomainen kellon ollessa vasta 15.40 päätimme 
ajaa Pyhän-luostolle jossa oli majoitus mahdollisuus 
mökin muodossa. Ajettavana oli vielä noin 370 km 
Pudasjärven, Ranuan ja Kemijärven kautta Pyhän-
luostolle. Kemijärvellä pysähdyimme kauppaan 
hankkimaan itsellemme iltapalaa ja juotavaa. Pyhäl-
le saavuimme klo 21.50. Ajokilometrejä tälle päivälle 
kertyi 923 km. Saunottuamme ensimmäisen ajopäi-
vän kireyden hartioilta ei nukkumattia tarvinnut kau-
an odotella. 
 

T orstaina aamulla pakkasimme tavarat kasaan 
ja lähdimme matkaan klo 11.45 suuntana Saa-

riselkä. Taivas oli pilvinen ja sadetta oli odotettavis-
sa mutta jätimme sadevaatteet pukematta. Mökiltä 
suuntasimme Pyhän-luoston ohittavalle päätielle. 
Juuri ennen tielle saavuttuamme meidät sivuuttivat 
tiistaina matkaan lähtenyt letka jonka jatkoksi liityim-
me. Edellä ajoi Reijo Paussu, Matti Kallio, Jari Heino 
sekä Jyrki Simula. Osa joukosta johon kuului Riku 
Sillanpää, Miika Haavisto, Toni ja Juha olivat eron-
neet omille teilleen. Reijon huomatessa meidän liit-
tyneen letkaan teimme pienen pysähdyksen toisiam-
me tervehtien ja ihmetellen sattumaa joka ajoi mei-
dät yhteen. Sodankylässä osa ryhmästä lähti kaup-
paan ja me, Ari, Vitpi, Virpi ja minä pankkiin vaihta-
maan Norjan kruunuja. Olimme sopineet jatkavam-
me matkaa tämän tapahtuman jälkeen Norjaan ja 
Nordkappiin. Olimme sopineet muun ryhmän kanssa 
tapaamisesta noin 40km ennen Saariselkää olevalla 
huoltoasemalla. 
 

R yhmässämme oli nyt kymmenen moottoripyö-
rää ja kaksitoista henkilöä, näistä kaksi ei ollut 

vielä seuramme jäseniä. Tästä jatkoimme yhtenä 
letkana perille. Saariselällä olimme klo 15.20. 
Olimme varanneet jo hyvissä ajoin kaksi kuuden 
hengen rivitalohuoneistoa vuokraajalta nimellä Mar-
jamajat.  Tunturihotellilla ilmoittautumisen jälkeen 
majoituimme majapaikkoihimme ja tutustuminen vii-
konlopun ohjelmiin voisi alkaa.  
 

P erjantaina 16 päivänä valmistauduimme lähtöön 
Karhunpesäkivelle syömään perinteistä muusia 

ja poronkäristystä.  Matkaa Ivalon kautta Karhun-
pesäkivelle kertyi noin 55 km. Matkaan lähdettiin klo 
13.50, kahdeksan moottoripyörän letkassa. Annos 
maksoi 7.50€ sis. kahvin, ei ollut hinnalla pilattu. Ta-
kaisinpäin lähdettiin 15.30 Ivalon kaupan kautta.  
Ostokset tehtyämme palasimme takaisin Saariseläl-
le kuluttamaan aikaa.  
 
 
 

 

SAARISELÄN KAUTTA NORDKAPPIIN  

Ensimmäinen tauko Kristiinankaupungissa 



Tämä kokoontumisajo on nykyään pohjois suomen 
suurin moottoripyörä tapahtuma.
Ensimmäinen kokoontuminen on ollut yhdeksän-
kymmen luvun alkupuolella nimikkeellä Jänkhä 
motoristit.
Se ei saavuttanut kuitenkaan mainittavaa menestystä 
ja lopetettin vuosikymmenen puolivälin paikkeilla.
Tuolloin kokoontuminen tapahtui lähinnä olevilla 
autiotuvilla kuitenkin ajettavan tien varrella.
Tapahtuma herätettin uudellen henkiin 1998 nyky-
isellä nimellään Jänkhällä Jytisee. Ensimmäisenä 
vuotena osallistujia oli noin 30. Itse olin vuonna -99 
ensimmäistä kertaa ja tuolloin oli jo n. 350 osallis-
tumismaksun suorittaneita. Mainittakoon että vuon-
na 2012 osallistujia oli 2112. Tapahtuman uudelleen 
herättäjinä ovat moottoripyörä kerho Ruma Kuru 
sekä Saariselän Tunturihotelli. Nykyisin tapahtuma 
on nelipäiväinen torstaista sunnuntaihin, ja voihan 
siellä olla vaikka vain päivän kerrallaan. Ohjelma 
pelipaikalla on kyllä hyvinkin monipuolinen, yh-
teisajelusta aina museoihin tutustumiseen saakka. 
Tarkemmin tietoa ohjelmasta löytyy jänkhällä jytisee 
sivuilta. Olen käynyt tapahtumassa monen kaver-
uksen kanssa mutta viime vuosina ryhmämme on 
vakiintunut, miika, juha, riku, jyke ja mää plus viisi 
uutta kaveria. Joukkoon kyllä mahtuu, onhan tiellä 
tilaa. Majoittumiseen kannattaa ajoissa panostaa ja 
osallistumismaksukaan ei päätä huimaa.  
35 euroo ja sillä saa vaiks mitä.
Tänä vuonna Jänkhällä Jytisee elokuun 15-18 pv 
välisenä aikana. kokemuksesta voin sanoa et mahta-
va reissu vaikka ksäloman yhteyteen sovitettuna. 
Kannattaa koota porukka tai mennä yksin tai kaksin, 
elokuu on hyttysistä vapain aika. Tähän lopuksi ky-
symys, mitä eroa on olvilla ja lapin kullalla ,no olvi 
ei soittele kotiin jälkeenpäin. turvallisia kilometrejä 
kaikil. T. Reijo Paussu.

JÄNKHÄLLÄ JYTISEE 2012

Rohkeimmat olivat uskaltautuneet tulemaan 
tapahtumaan oikeilla mopoilla. 
Saariselälle tuli ”Kiitos ja Anteeksi” ryhmä pappatuntureilla 
Laukaalta asti.

Porot olivat pelottomia muuhun liikenteeseen nähden 
joita sai varoa mitä lähemmäs saariselkää pääsimme.

Viranomaiset tarkistivat kerholaisten varusteet ja ajokunnon, 
ja matka jatkui…

Matkamme loppusuoralla, Tallinnan satamassa 
odottamassa laivalle pääsyä.

TULLAUKSESSA JA PAPEREISSA
 EI MITÄÄN VAIKEUKSIA

Muutaman viikon päästä kotiintulostamme kävimme 
Rauman tullissa täyttämässä tullauspaperit pyörästä 
virkailijan avustuksella. Papereiden kanssa mentiin 
A1 katsastustoimistoon Eurassa missä tehtiin vakuu-
tus ja siirtolupa siksi aikaa kunnes verotuspäätös 
tulisi, maksoi noin 18€. Tullauksesta reilun viikon 
päästä tuli verotuspäätös minkä maksettuamme ajo-
imme pyörän uudestaan A1 katsastusasemalle jossa 
tehtiin rekisteröintikatsastus, näille toimenpiteille 
tuli hintaa noin 200€ + rekisteröintitoimenpide sis. 
rekisterikilpi noin 25€. Kaiken kaikkiaan meillä ei 
ollut mitään vaikeuksia papereiden kanssa, oli jopa 
yllättävän helppoa joten pelko oli ihan turha 
ns. paperisodasta.

YHTEENVETO VIIKON MATKASTA

Yhteenvetona mitä meille jäi? Mahtava matkakoke-
mus.  Jos matkakulut kaikkineen päivineen lasketaan 
yhteen, tämä hankinta oli edullisempi ostos kuin jos 
olisimme hankkineet kyseisen mp:n Suomesta.
Ehkä hienoin asia mikä jäi reissusta mieleen oli se, 
kun sateessa ja kylmässä, tuulessa ja tuiskussa, ajo-
imme pohjois Puolassa lähellä Liettuan rajaa. Meitä 
vastaan tuli yhtenä virtana vastaan rekkoja ja kuinka 
satuinkaan näkemään erään rekan hytissä kolme 
raavasta äijää, meidät sivuuttaessa kaikki kolme 
nostivat kätensä ryhdikkäästi lippaan kuin sotilas-
tervehdyksessä, ja minä uskon, että se tervehdys oli 
kunnioitus meitä hulluja motoristeja kohtaan jotka 
ajelemme tuolla maailman turuilla ja tuntureilla 
säästä riippumatta. Vaikka oli kylmä, tämä lämmitti 
mieltä.  Yhteensä kilometrejä meille kertyi viikon 
aikana 2589km.

Tätä kirjoittaessani Virpi totesi että kuinka jäi kai-
paamaan tätä matkaa, sen tajuaa vasta nyt kuinka 
hieno ja mahtava kokemus se oli.   
    

Esa Lehtonen ja Virpi Katila



L auantaina 17.8 heräsimme uuteen päivään ja 
uusiin kujeisiin. Huomasimme että ryhmämme 

muut jäsenet olivat lähteneet jo kotimatkalle. Meitä 
jäivät Virpi, minä, Vitpi ja Ari. Tälle päivälle oli suun-
nitteilla käynti Kiilopäässä ja Kaunispään tunturilla.  
Illalla kävimme vielä päätös tilaisuudessa jossa oli 
mahtava ilotulitusnäytös. Huomenna olisi lähtö Nor-
jaan ja suuntana Barentsinmeren lahti eli Varangin-
vuono ja sieltä eteneminen Lakselviin joten katsoim-
me parhaaksi tehdä treffit nukkumatin kanssa. 
 

V iikonlopun paikallaan olon jälkeen ajohalut oli-
vat jo kovat. Sunnuntai aamulla pikainen pyöri-

en pakkaus ja suunta kohti Näätämöä joka on itäisin 
rajanylityspaikka Suomesta Norjaan. Lähtöaika klo 
10.45, matkaa Näätämölle kertyisi noin 220 km. En-
nen Näätämöä pysähdyimme Sevettijärvellä missä 
on ns. paikallinen nähtävyys (baari) missä on pakko 
pysähtyä kahville. Niin myös me teimme. Paikalli-
sessa Sevetin baarissa ei sinänsä ollut mitään eri-
koista nähtävää. Siinä terassilla istuskellen ajatuk-
sissa kävi väkisinkin mielessä tuo korpimaisema ja 
se tyhjyys, aavat tunturit talvivaipassaan, ei taitaisi 
sopia etelän miehen asuinpaikaksi joka on tottunut 
lyhyempiin välimatkoihin. Niinpä jatkoimme matkaa. 
Näätämöön saavuimme  klo 13.30.  Näätämöstä 
Pohjoisen jäämeren ran-
nalle on linnuntietä noin 
12 kilometriä. Näätämön 
kylä ulottuu Etelä Varan-
gin kuntaan Norjan puolel-
le, missä se on virallisesti 
nimeltään Neiden. 
 

M eillä oli tarkoitus 
syödä tukevasti en-

nen rajanylitystä. Ainoa 
paikka mistä saimme ruo-
kaa, oli Näätämön K-market. Kauppaan ruokaostok-
sille ja pihalle piknic ruokailuun ja vielä hiukan eväs-
tä mukaan. Koska oli sunnuntai ei Norjan puolella 
ole juuri mikään paikka auki vaikka kohdalle osuisi-
kin. 

 

Y li rajan ja kohti Barentsin merta ja Varangin 
vuonoa. Varangin vuono on Norjan Finnmarkin 

läänissä sijaitseva noin 100 km pitkä, itään aukeava 
Barentsinmeren lahti. Länsiosassaan "vuono" on 
noin 8 km leveä, mutta suuosa on Vuoreijan ja Kirk-
koniemen kaupunkien välillä kymmeniä kilometrejä. 
Keli oli sopivaa mankantekoa ajatellen ja maisemat 
muuttuivat upeammaksi mitä lähemmäs pääsimme 
Barentsin merta. Laakeat tunturit muuttuivat vuori-
maisiksi ja laaksot syvenivät. Korkeuserot alkoivat 
näkyä huikeilta kunnes meri alkoi näkyä vuorien vä-
listä sinisenä. Auringon paistaessa puolipilviseltä 
taivaalta, maisemat olivat kuin postikortista. Vihreät 
vuorenrinteet ja sininen jäämeri, upeaa. Välillä olim-
me veden rajassa ja hetken päästä taas vuorenrin-
teellä josta näkymät merelle kantautuivat niin pitkäl-
le kuin silmä kantaa. Saavuimme Varangin vuonoon 
lähelle veden rajaa jossa päätimme pitää tauon. 

 

M aisemia ihaillessa huomasimme veden pin-
nassa jotain poikkeavaa. Jokin molskahti vä-

hän matkan päässä rannasta. Tarkkailimme tilannet-
ta kunnes tajusimme mikä se oli. Parvi pyöriäisiä 
kävi välillä pinnassa pyörähtämässä sukeltaen taas 
kristallin kirkkaaseen veteen. Aikamme tapahtumaa 

ihastellessamme ja videoka-
meraa käyttäen seurasimme 
tilannetta. Yhtä äkkiä koko 
merenpinta alkoi elää kun 
pieni kalaparvi hyppäsi pin-
taan yrittäen paeta saalistavia 
pyöriäisiä. Tämä toistui pari 
kertaa. Aikamme ihasteltuam-
me tapahtumaa jatkoimme 
matkaa. Jätimme Varangin 
vuonon taaksemme ja otim-
me suunnan Tana Brun kaut-

ta kohti Lakselvia jossa olimme suunnitelleet yöpy-
vämme. Perillä olimme klo 20.35 Suomen aikaa. 
Otimme huoneet paikallisesta Porsanger Vertshus 
hotellista. Huoneeseen mennessämme heitimme 
jotain huulta hotellin tasosta kun kuulimme selkäm-

Kerholaisia majapaikan edustalla vaihtamassa kuulumisia 

NÄÄTÄMÖ -  VARANGIN VUONO - LAKSELV 
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www.motorauma.fi
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– ohjaustehostimella ja  
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– 4 v. takuu ja Honda-laatu
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Maahantuojien valtuuttama takuuhuolto, kaikki merkit
Laitos- ja suurtalouskoneiden huolto

Lipunmyynnissä Alastaron moottoriradalla

Kerholaiset aloittamassa päivän töitä lipunmyynnissä. 
Alastaron moottorirata 2011

Sateeltakaan ei aina voi välttyä, toteaa Jouni Iltanen. 
Alastaron moottorirata lipunmyynti 2011

Alastaron moottorirata 2012, 
Virpi Aulin ja Hannu Kylänpää työssään.

Lipunmyynnissä Kari Kaukkila, Reijo Paussu, 
Matti Kallio ja Hannu Kylänpää 2012

EURAN AUTOHUOLTO 
JA VARAOSAPALVELU

Filppulantie 16, 27510 Eura • Puh. 02 8378 7450

- VARAOSAT
- ASENNUKSET
- HUOLLOT

Avoinna: ma-pe 8–17, la 9–13



 
me takaa selvällä Suomen kielellä, ” Hienoa kuulla 
pitkästä aikaa puhuttavan Suomea”. Tästä hämmen-
tyneenä ja hieman häpeissämme jäimme keskuste-
lemaan ja saimme selville että hän on hotellin keitti-
össä kokkina. Käytimme hotellin ruokapalvelua hy-
väksemme jonka jälkeen painuimme yöpuulle aja-
tuksissa jo 
seuraava päi-
vä. 
Kilometrejä 
päivälle kertyi 
noin 550 km. 
 
 

M aanantai 
19 päivä 

valkeni har-
maassa sääs-
sä, hyvä puoli 
oli että vettä ei satanut, vielä… Kamat kasaan ja 
suunta kohti Nordkappia. Kello oli 11.40. Ilma oli 
kostea ja sumuinen, olimme ajaneet noin 70 km jos-
ta E6 tiestä haarautuu tie E69 joka vie Nordkappiin. 
Tässä tiemme erkanivat. Ari ja Vitpi päättivät jatkaa 
E6 Altaan ja Narvikkiin päin jättäen Nordkapin käy-
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N ordkapp on manner-Euroopan  pohjoisin 
maanteitse saavutettava paikka. 
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kohta 212 metriä 
merenpinnan ala-
puolella ja suu-
rin jyrkkyys 9 %.  
Ennen tunnelin val-
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Kåfjordin ja Hon-
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NORDKAPP - ALTA   

Nordkapp ja sen tunnet-
tu maamerkki. Pidem-
mälle ei pääse kuivin 

jaloin 



 

Ensimmäinen taukopaikka Vaasassa,
 jossa tankattiin sekä pyörät että itsemme.

Mikkelissä oli virallinen merkkauspaikka, 
jossa pääsimme yhteiskuvaan.
 Esa Lehtonen, Ari Kyllöinen, Kari Kaukkila ja Satu Jokinen
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M eidän suunnitelma oli ottaa majoitus jostain 
Narvikin läheltä. Sopivaa majoitusta ei löyty-

nyt ja päätimme käydä Narvikissa kaupassa ennen 
kuin kaupat sulkeutuvat. Kellokin oli jo 20.40. Pitihän 
meidän saada särvintä illaksi. Ostokset tehtyämme 
jatkoimme matkaa ja Narvik jäi taakse. Noin 40 km 
ajettuamme saavuimme kylään nimeltä Ballangen 
josta löysimme campingin josta saimme vuokrattua 
mökin. Ajokilometrejä kertyi tälle päivälle noin 480 
km. Tutut iltakuviot, ruokaa, sauna ja nukkumaan. 
 

K eskiviikko 21 päivä. Sadetta ja melko kylmä 
ilma ei oikein houkuttanut tien päälle, mutta ei 

auta, suuntana Mo i Rana. Lähtö 12.20. Ajettuamme 
vesisateessa  noin 
40 km saavuimme 
lautalle. 
Narvikin ja Mo i 
Ranan välillä on 
E6:n ainoa lautta-
osuus, Bognes–
Skarberget. Nor-
jan läpi pituus-
suunnassa ajetta-
essa lauttaa on 
mahdoton välttää.  
Noin tunnin odottelun jälkeen lautta ajoi rantaan ja 
pääsimme kyytiin. Sitä ennen meiltä perittiin pieni 
maksu kyydistä. Lauttamatka kesti reilut puolituntia 
jonka jälkeen pääsimme taas jatkamaan ajomatkaa 
kohti Mo i Ranaa. Matkan varrella pysähdyimme 
Fauske nimiseen kylään josta haimme kaupasta 
pyyhettä minulle. 
Parina iltana olin joutunut käyttämään pyyhkeenä 
kertakäyttölakanaa kun olin unohtanut pyyhkeeni 
Lakselvin hotelliin. Soitettuamme hotellissa tapaa-
mallemme Suomalaiselle kokille, lupasi hän lähettää 
pyyhkeeni takaisin minulle Suomeen. Koska en ha-
lunnut hukata microfiber eli mikrokuitupyyhettäni jo-
ka on jo ollut monessa mukana. Kiitos Porsanger 
Vertshus hotellille hyvästä palvelusta eritoten kokil-
le.   
 

O stokset tehtyämme jatkoimme matkaa, keli oli 
muuttunut todella ikäväksi. Maisemat muuttui-

vat tasaiseksi tunturimaiseksi jolloin vesisade satoi 
vaakasuoraan jäämereltä, tuulen ollessa melkoinen 
ja lämpötila laski noin 4 asteeseen. Välillä oli teke-

minen että 
sai pyörän 
pysymään 
tiellä tuulen 
puuskien 
riepotellessa 
meitä. Matka 
tuntui loput-
tomalta, vih-

doin pääsimme kuitenkin perille Mo i Ranaan, kellon 
näyttäessä 21.45. Märkänä, viluisena, mutta kuiten-
kin ehjänä. Majoitus löytyi keskustan camping alu-
eelta. Viimeinen yö Norjan puolella. Vaikka kilomet-
rejä tälle päivälle kertyi vain noin 390 km, aikaa 
meillä kului yli 10 tuntia. 
 

T orstai 22 päivä ja ajomatkaa olisi Uumajaan 
edessä noin 500 km. Klo 10.40 olimme valmiit 

jatkamaan matkaa Ruotsin halki Uumajaan ja Vaa-
san laivalle. Huomenna olisimme jo kotona. Nyt oli 
suotuisat kelit ja saimme ajella Ruotsin halki puolipil-
visessä säässä. Ilman läheltä piti tilannetta ei pääs-
ty. Kun olimme hiukan matkaa ajaneet Ruotsin puo-

lella ajoin normaalisti omalla kaistallani 
kun loivassa mutkassa vastaan tulee 
auto joka on puoliksi minun kaistalla. 
En tiedä missä maailmoissa se auton 
kuski oli mutta minulle se toi muuta-
man ylimääräisen sydämen lyönnin. 
Parin nopean pysähdyksen jälkeen 
saavuimme Lyckseleen noin 150 km 
ennen Uumajaa. Totesimme että aika 
menee täpärälle jotta kerkiäisimme 
laivaan ajoissa. Emme olleet varautu-
neet niihin lukuisiin tietöihin joita meillä 

tuntui olevan aina vaan uudestaan ja uudestaan 
edessä. Aina tilaisuuden tullen yritimme kuroa aika-
taulua umpeen ja kas kummaa, taas tietyö edessä. 
Harmaat hiuksissani tuntui aina vain lisääntyvän. 
Uumajaan päästyämme harmaat lisääntyi kohis-
ten… Olimme aikatauluttaneet ajomme Uumajan 
keskustaan mutta satama josta Wasa Line lähti oli 
vielä noin 40 km ajomatkan takana kiertäen koko 
Uumajan kaupungin liikenne valoissa ja liikenneym-
pyröissä pyö-
rien. Emme 
olleet varan-
neet mitään 
etukäteen 
laivalle mutta 
satamaan 
päästyämme 
meidän ei 
tarvinnut jo-
nottaa vaan pääsimme melko suoraan laivaan, huh 
helpotusta, kerkesimme laivaan. Laiva lähti klo 
19.00 ja Vaasaan saavuimme 23.00. Päätimme jää-
dä Vaasaan yöksi ja jatkaa aamulla kotiin. Majoitus 
saatiin Tekla hotellista. Seuraavana aamuna klo 
11.00 suunta kohti Euraa, Seinäjoen mp liikkeiden ja 
Parkanon kautta. Kotona olimme 18.40. 
Kilometrejä matkan aikana meille kertyi yhteensä 
4070 km.  
 
  Vitpi (Virpi) Lehtonen, Ari Lehtonen 
  Virpi Katila, Esa Lehtonen 
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LAPIN 
Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on 
laskenut yhdeksällä prosentilla viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on nous-
sut viidellä prosentilla vastaavana aikana. Viimeisen 
kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 22 
vuodessa ja loukkaantunut 590 motoristia vuodessa.
Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja loukkaantu-
neista kahdeksan prosenttia on moottoripyöräilijöitä.
Taajamien ulkopuolella tapahtui kolme neljästä 
kuolemasta ja puolet loukkaantumisista. Kuoleman-
tapauksissa 44 prosenttia menehtyi ulosajoissa ja 
23 prosenttia kohtaamisonnettomuuksissa. Louk-
kaantumisissa 44 prosenttia tapahtui ulosajoissa ja 
joka viides saman ajosuunnan onnettomuuksissa. 
Taajamissa tapahtui joka kolmas kuolemista ja puolet 
loukkaantumisista. Kuolemantapauksista 41 prosent-
tia tapahtui ulosajoissa ja 32 prosenttia risteävien 
ajosuuntien onnettomuuksissa. 
Loukkaantumisissa joka neljäs tapahtui risteävien 
ajosuuntienonnettomuuksissa ja joka neljäs saman 
ajosuunnan onnettomuuksissa.

Tlastokeskustietoa julkaistu 7.3 2013

Moottoripyöräilijöiden onnettomuudet liikenteessä

Ehkäpä uutisointi on kallistunut niin että jokain-
en moottoripyöräonnettomuus uutisoidaan näyt-
tävästi ja paremmat uutiset tilastoista jaa vaille 
ansaittua huomiota… ?   

Hurjasti turvallisia kilometrejä alkavaan 
ajokauteen, nautitaan kesästä ja hyvästä 
harrastuksesta yhdessä ajellen.

●  Rakennuskone- 
 vuokraamo
 - laadukkaat koneet,   
   telineet ja henkilö-
   nostimet ym.

●  Levypalvelu:
 - filmivanerit
 - vanerit
 - kalusteet

050 550 7767
Feelintie 3, 27510 Eura

www.vuokralaine.fi

 
 

 

   0500 791 717 
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Pikkubussit 16- ja 19- paikkaa 
Linja - auto 50 paikkaa 
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O ma moottoripyöräharrastuksen alkoi kuusikym-
menluvun lopussa jatkuen kymmenisen vuotta. 

Tällä välillä omistin 17 rekisteröityä pyörää, joista 
vain yhden hankin uutena. Harrastuksen viehätys 
perustui siihen, että sain romutkin raksuttamaan. 
Niillähän piti sitten koluta kaikki mahdolliset tilaisuu-
det ja toki näihin reissuihin mahtui myös jokunen 
paluu junassa, särkynyt ajoneuvo matkatavarana. 
  Pyörähommat jäivät sitten yli kolmeksi vuosikym-
meneksi, mutta sattuma muutti tilanteen: Naapuri, 
joka tiesi viehtymyksestäni koneaskarteluun, lahjoitti 
minulle isänsä käytössä olleen huonokuntoisen mo-
pon. Laite näytti kamalalta, mutta kun siinä ei vaka-
via puutteita ollut, niin kiinnittelin irronneet osat, pol-
kaisin käyntiin ja kulkihan se. Vaikutus oli dramaatti-
nen: Aivan kuin vuosikymmeniä kuivilla ollut juoppo 
olisi ottanut ryypyn. Moottoripyörän hankinnasta tuli-
kin äkkiä ainut vaihtoehto. 
    

K ulkuvälineeksi valikoitui neuvostoliittolaisval-
misteinen kolmekymmenluvun BMW-kopio, 

sivuvaunullinen KMZ. Ajoin tuon laitteen lähes sa-
dan kilometrin päästä kotiin, enkä näin jälkikäteen 
ymmärrä, kuinka tuo oli edes mahdollista. Laite oli 
ulkoisesti siisti, mutta tekniikka oli monelta osin epä-
kunnossa. Onneksi en tuota kuitenkaan heti älynnyt 
ja niinpä kotimatka onnistui. Remonttia riitti, kunnes 
projekti vihdoin alkoi olla semmoisessa kuosissa, 
että matka-ajoakin saattaisi yrittää. Kohteeksi sopi 
Latoajo Kurikassa 23. elokuuta, matkaa kotoa vajaa 
parisataa kilometriä. 
 

 

Y ksin matkaavalle sivuvaunupyörä on tavara-
taivas: Kaikki mahtuu mukaan. Ominaisuus on 

myös tarpeen, sillä yli viisikymmenvuotiselle kulki-
melle voi sattua kaikenmoista. Bensaa, öljyä, työka-
luja, tarvikkeita, ajovarusteita, leiriytymisvälineitä.... 
listaa riittää. Pohdin lopuksi, mikä olisi todennäköi-
nen huonoin vaihtoehto matkalla. Päättelin sen ole-
van ilmeisesti hinausauton tilaaminen ja ylimääräi-
nen rahanmeno. Siis matkaan! 
    

E n omista navigaattoria, joten päätin helpottaa 
omaa ja vaikeuttaa muiden matkaa pitäytymällä 

pääväylillä. Pulma on siinä, että vaikka masiina kyllä 
kulkisi liki sataa, niin kone tai voimansiirto särkyisi 
tuommoisessa vauhdissa pikaisesti. Noin kuudessa-
kympissä rasitus olisi kohtuullisempaa ja paluumat-
kakin saattaisi onnistua. Käytännössä olin siis tien-
tukkona, jonka ohi lähes jokainen halusi mennä. 
Matkalla Poriin tunsin itseni lähes kiusantekijäksi, 
mutta onneksi kone kävi nätisti ja matkakin taittui. 
Sama meno jatkui Porista Vaasaan päin, kunnes 
pääsin kääntymään Kankaanpäähän johtavalle väy-
lälle. Liikenne rauhoittui ja saatoin jo hieman nauttia 
matkasta. Kankaanpäässä tankkaisin ja saisin sa-
malla vihiä todellisesta kulutuksesta. 
    

M enovettä oli huvennut liki seitsemän litraa sa-
dalla, mutta lähes parinkymmenen litran tan-

killisellani pääsisin Kurikasta vielä takaisinkin. Meno 
jatkui pohjoiseen, eikä liikenne enää stressannut 
pahemmin. Olin kai jo vähän turtunutkin noihin pe-
rässä kärkkyjiin. 

LATOAJO -  KURIKKA   2013 

Kirjoittaja varustamassa kulkuneuvoaan kotimatkalle - kuva Tintti Felt 
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I lma oli lähtiessä ollut viileää, mutta nyt aurinko 
lämmitti jo mukavasti. Moottorin kymmenet erilai-

set liikkuvat metalliosat yrittivät rusikoida toisiaan 
palasiksi. Homma ei kuitenkaan ollut ainakaan vielä 
onnistunut, eikä koneen äänikään muuttunut paha-
enteisesti. Toivo perillepääsystä voimistui. 
   Kolmas tunti satulassa alkoi täyttyä saapuessani 
Kurikkaan. Pitkämönrannan löytämisessä ei ollut 
pulmia. Sen sijaan omasta motoriikasta niitä kyllä 
löytyi. Hankalin oli jäykähkön kaasukahvan ympärille 
puristunut nyrkkini. Tuolla möhkäleellä piti nyt täyt-
tää yksinkertainen saapumislomake. Tulos kuitenkin 
kelpasi ja olin nyt ihan oikeasti päässyt perille Lato-
ajoon. 
    

K urvailin alueella hetken, jos vaikka tuttuja nä-
kyisi. Eipä näkynyt ja niinpä pysähdyin sopivan 

näköiselle  leiriytymispaikalle. Teltan pystytys ei ollut 
iso operaatio ja pääsin jalkautumaan lähimaastoon. 
Väkeä oli paikalla jo melkoisesti, mutta kasvot olivat 
vieraita. Kaikkihan tuntevat apinan, mutta poikkean 
semmoisesta hieman, joten tuskin minuakaan tun-
nistettiin. 
   Leirin rakennusten suunnasta kuului musiikkia ja 
syyksi paljastui pieni irkkubändi. Vieressä oli kuorma
-autoon rakennettu estradi. Kalustuksesta päättelin 
sinne tulevaksi hiukan isomman kokoonpanon. Olo-
ni virkistyi huomattavasti raotettuani lompakkoani 
leirin baarissa ja jatkoin lampsimistani. Yleisimmät 
kulkuneuvot alueella näyttivät olivat HD ja Honda. 
Moottorien tilavuudet litran tuolla puolen. Seiskapuo-
likkaani oli täällä aivan mopoluokkaa. Omaani lu-
kuun ottamatta kalusto vaikutti myös sangen tyyriil-
tä. Seikka on ymmärrettävä, koska kuskit eivät ihan 
teineiltä vaikuttaneet ja harrastukseenkin oli varalli-
suutta ehtinyt kertyä. 
  

L auantaiaamuna heräsin varhain. Väki oli valvo-
nut myöhään ja aamulla oli todella rauhallista. 

Naapuriteltan älämölö porukkakin oli jossain vai- 

 
heessa aamuyötä uuvahtanut. Kawasaki kuskit oli-
vat kuitenkin varhain liikkeellä. Syyksi selvisi kysei-
sen merkin kauneuskilpailu, johon näitä pyöriä siir-
rettiin. Leirirakennusten viereiselle kentälle alkoikin 
pikku hiljaa muotoutua Kawasakien pysäköintialue. 
Täällä näin vihdoin myös ensimmäisen tutun. Olin 
vaihtanut tuon naisen kanssa muutaman sanan Sa-
loajon karaokessa kaksi viikkoa aiemmin. 
 

T elttailu ei suinkaan kiinnosta kaikkia, joten alu-
een mökitkin olivat käytössä. Näin kokoontu-

misajon näkövinkkelistä ilmiöllä on varjopuolensa. 
Mökkiporukat istuivat omissa oloissaan pihoillansa, 
kuin omakotiasujat konsanaan, eikä tuommoista ko-
tirauhaa tohtinut häiritä. Telttaväen kesken kommu-
nikointi sujui selvästi vaivattomammin. 
   Päivän urheilulajeista mainittakoon renkaanheitto 
heikommalla kädellä ja estetikka, jossa perinteisten 
tikkataulujen päälle oli rakennettu rimaesteitä. Ilta-
päivän vanhetessa piti kaivaa lisää tamineita nis-
kaansa. Viileydestä huolimatta ulkoilmassa järjeste-
tyt karaoketanssit keräsivät kiitettävästi osanottajia. 
Itsekin taisin jonkun musiikkiteoksen tärvellä. 
 

S unnuntaiaamu oli kolea, mutta onneksi aurinkoi-
nen. Saattaisin hyvinkin selvitä paleltumatta ko-

tiin saakka. Olin ehtinyt jo niputtaa telttani, kun tuo 
aikaisemmin tapaamani nainen halusi vielä ikuistaa 
kulkuneuvoni. Taisin tuohon kuvaan päätyä itsekin. 
Sinänsä mukavaa, että joku älysi noita kuvia tuolta 
ottaa, koska itse olin täysin saamaton tuossa suh-
teessa. Enhän näet aavistanutkaan joutuvani täm-
möistä tarinaa kyhäämään. 
   Lisäsin öljyä koneeseen ja yritin käynnistää sen. 
Onneksi kypäräni hihna esti alaleukaani putoamas-
ta, sillä masiina heräsi oitis henkiin. Eihän siinä sit-
ten enää muu auttanut, kuin lähteä paluutaipaleelle. 
   Tämmöisten vanhojen koneiden sähkölaitteet ovat 
yksinkertaisia, mutta vikaherkkiä. Niinpä tarkkailinkin 
koko alkumatkan sivuvaunun valoa. Jos se alkaisi 
himmenemään, niin  matkantekokin saattaisi tyssä-
tä. Valo paloi kuitenkin kirkkaasti, ja reissu eteni 
odotetusti miltei tyhjää tietä. 
   Polttoaine oli jo aika vähissä saapuessani jälleen 
Kankaanpäähän. Tarkastin juuri moottorin öljymää-
rää, kun siihen kurvasi mies Mersullaan, avasi ikku-
nan ja kysyi: "Mikäs pyörä tuo on?" Aiheesta keh-
keytyi sitten mittava ja polveileva keskustelu van-
hoista konepyöristä. Miehellä oli ainakin Pannonia 
työn alla ja kaikenmoista muutakin. 
   Erosimme ja meno jatkui kotia kohti. Enää en tun-
tenut oloani kiusalliseksi muiden tienkäyttäjien vuok-
si, sillä semmoisia ei liiemmin sunnuntaipäivällä ol-
lut. Kotipihalla sitten enää romppeiden purku ja sau-
na lämpiämään  
      Pertti Mura 
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K otimaan tärkein moottoripyörä tapahtuma  
MP-14 messut keräsivät tammi-helmikuun tait-

teessa 56 000 moottoripyöräharrastajaa Helsingin 
Messukeskukseen. Kävijämäärä oli jokseenkin sa-
ma kuin edellisvuonna. Esittelyssä oli vuoden 2014 
uudet moottoripyörät ja yli 90 rakennettua moottori-
pyörää. MP-messuihin osallistui 168 yritystä. Muka-
na moottoripyörämerkeistä olivat mm. BMW, Ducati, 

Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Moto 
Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Suzuki, Triumph ja Vic-
tory sekä uusina merkkeinä Suomen markkinoille 
tulleet Indian ja Norton. Esillä on myös paljon vaihto-
pyöriä Nettimoton messuvaihdokit –osastolla.  
 

M yös varuste- ja tarvikepuolelta löytyi valtavasti 
uutuuksia ja mielenkiintoista nähtävää. Tutus-

tumisen arvoinen oli myös Tie Vie -matkailualue, 
josta sai ammentaa uusia ideoita moottoripyörämat-
kailuun niin lähelle kuin kauas.  
Tänä vuonna oli tuotu esille myös kotimaista raken-
telutaitoa, näyttely oli rakennettu nimenomaan ylei-
söä varten. Yleisö pääsi valitsemaan voittajapyörät. 
Mielenkiintoista oli nähdä, mitkä pyöristä pärjäävät, 
sillä rakentelijat katsovat pyöriä eri silmin kuin valta-
osa motoristeista. Kilpailussa oli myös mukana Eu-
ralaisen Peter Kasken ja Jani Väisäsen rakentama 
Harley Davidson jonka oli taiteillut Jussi Säteri. En-
simmäinen sija tuli sekä custom luokassa sekä ylei-
sessä sarjassa. Hieno suoritus Euralaisilta. 

        Kerhon jäsenet yhteiskuvassa 
matkalla Helsingin messukeskukseen 

Esa Lehtonen 

M e olimme porukalla lähdössä  katsomaan kai-
ken näköisiä ja kokoisia moottoripyöriä mes-

sukeskukseen helmikuun ensimmäisenä päivänä. 
Lähtö oli aikaisin aamulla Kauttualta Public Housen 
pihalta. Publicin emäntä Virpi tarjosi ennen lähtöä 
aamukahvit koko porukalle. Kiitos siitä. 
Kulkuneuvonamme oli tänä vuonna Hakasen liiken-
ne Honkilahdelta. Matkassa oli Euran MMP:n ker-
hon jäseniä miltei kolmekymmentä ja myös muuta-
mia tulevia jäseniä oli mukana. 

 

N eljän tunnin kiertelyn aikana näkyi monenlaista 
kaksipyöräisiä kulkuneuvoja: uusia, vähän käy-

tettyjä, kunnostettuja ja vanhoja kulkupelejä sekä 
rakennettuja pyöriä, joista kaikki eivät taida olla Suo-
men teille sallittuja kulkuneuvoja. Täytyy ihailla pyö-
rien entisöijiä käsiensä jäljistä ja rakentajia kekseliäi-
syydestä ja taitavuudesta, hienoja pyöriä olivat ra-
kentaneet.  
Kiertelyn lomassa piti taas ostaa pakollinen t –paita 
ja muutama virvoitusjuoma. Esitteitä tuli kerättyä, 
niitä on mukava selata iltaisin ajokelejä odotellessa. 
 
      Matti Kallio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

J oka kolmas MP-messujen ensimmäisen päivän 
kävijöistä harkitsee vuonna 2014 moottoripyörän 

ostamista.  Ostoaikeet jakautuivat tasan uusien ja 
käytettyjen moottoripyörien kesken – 15 %  vastan-
neista harkitsi ostavansa uuden pyörän ja 15 % käy-
tetyn pyörän. Uuden ja käytetyn välillä arpoo 3 % 
ostoaikeissa olevista.             Lähde Messukeskus 
      

 JOKA KOLMAS KÄVIJÄ HARKITSEE MP:n OSTOA 

Kerhon jäsen Joel Lehtonen testaamassa kevaria  

Yllä Kasken ja Väisäsen rakentama Hardley Da-
vidson joka voitti ykkössijan custom luokassa 
sekä yleisessä sarjassa. Alakuvassa kiiltävälle 

kromille ja maalille vastakohta  
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HISTORIAN HAVINAA MENNEILTÄ AJOILTA 

Juhannus Saarijärvellä. Tauolla 27.6-82 Kleebu, 
Karo, Merja, Marianne, Jööki, Hölpö ja Apo.  

Kuva Esa. 

Ahveniston vauhtipäivät, Hämeenlinna 5.6-82 
Samu, Mikko, Marianne, Heli, Hölpö, Hesu, Jussi 

ja Maisa. Kuva Esa 

Brandön satama 31.9-80. Lauttaa odotellessa, 
Niko kahleissa. 

Mailan kioskilla kokoontuminen ja lähtö Imatran 
ajoihin 7.8-81 

v.1982  Kerholaiset lähdössä Brändööseen vanhan kerhotalon pihalta 
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v. 1982 Kokoonnuttiin kerhotalon pihalla 
17.7-82 Mo i Rana Norja, Ossi Mäkelä, Maisa  
Huhta-aho, Juhani Äärilä, kuva Esa Lehtonen 

19.7-82 Alta River Camping 20.7-82 Altan maisemia ihailemassa Maisa, Jussi 
ja Ossi, kuvaajana Esa 

20.7-82 Altan keskusta, Ossi, Jussi ja Maisa, 
kuva Esa 

21.7-82 Hammerfest, Ossi ja 500cc Turbo 
Hondan päällä Jussi ja Maisa. Kuva Esa 

Honkajuurentie 2
26100 RAUMA
Puh: (02) 822 4444
fax: (02) 822 7844
motorauma(a)motorauma.fi

www.motorauma.fi
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