
 
     EURAN MATKAMOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 

     VUOSIJULKAISU 2019 
 

                TARINOITA JA TUNTEMUKSIA  MATKAN VARRELTA 

Nordkapp  

Tarinaa takapenkiltä 



 

Ilmoitus, juttujen valmistus ja kannet Esa Lehtonen                       Paino EURA PRINT           

T-paita musta 15 € 
T-paita punainen 15 € 

Pitkähihainen musta 20 € 
Muki kahdella kuvalla  

ja nimellä    7 € 
Gollegetakki proderattu  

70 € + nimi 5 €  

Proderattu selkämerkki  
27,5 x 23,5     20 € 
Nimi 8 x 2,5    5 € 

Huppari 35 € 
Vetoketjullinen  
Huomioliivi 15 € 

Takki  
proderattuna 75 € 
Painettuna 60 €  

+nimi 5 € 

Avoinna Torstaisin 10 - 17.00 
Ja aina sovittaessa 

Musta kauluspaita 
logolla ja nimellä 35 € 

 Proderattu merkki  
9 x 2 cm,  5 € 

Moottoripyöräilijän   
Ensiapulaukku 12 € 

Sähkö sytytin  
Kerhon logolla  25 € 

Proderattu Lippis  
Kerhon logolla  10 € 

 

V uosi 2018 on takana ja uutta kesää odotellessa. Onhan jo ajokausi täysillä meneillään kun lehti tulee 
painosta. Uudet tuulet puhaltaa kerhon toiminnassa ja tätä kautta mennään taas rinta rottingilla 

eteenpäin kohden uusia haasteita. Ensinnäkin saimme uudet kerhotilat vuokrattua Euran Kunnalta jotka 
ovat osoittautuneet meille toimiviksi tiloiksi. Siitä suuri kiitos Euran kunnan suuntaan. On myös mahdolli-
suus moottoripyörien talvisäilytykseen ja vaikka pieneen pyörän remontointiin tarvittaessa. Kerhon jä-
senetkin tuntuivat aktivoituvan taas kun uudet tilat otettiin pienen ehostuksen jälkeen käyttöön 01.10.2018. 
 

T oinen merkittävä asia saatiin päätökseen hallituksen kokouksessa 11.01.2019. Hallitus päätti kokouk-
sessaan järjestää Hymyilevän Motoristin kevätpäivät 2020. Perinteinen vanteenluovutus tilaisuus jär-

jestettiin Smoton osastolla MP 2019 messuilla. 2018 kyseinen tapahtuma järjestettiin Oulussa. Tänä vuon-
na 2019 ei järjestäjää löytynyt ja 2019 jää väliin. Haaste on meille suuri mutta olemme ottaneet haasteen 
vastaan ja aika näyttää miten siinä onnistumme. Järjestelyt ovat käynnissä. Tapahtuma on mittava projekti 
kerholle. Keräähän tapahtuma motoristeja ympäri maata lähemmäs tuhat ja jopa yli.  
 

A sia oli jo ensimmäisen kerran esillä SMOTO:n ristei-
lyllä marraskuussa 2017 jolloin järjestämisvastuuta 

tarjottiin meille. Asian tiimoilta on tehty tiedusteluja ja selvi-
tetty mahdollisuutta järjestää tapahtuma. Kun saimme asi-
at selvitettyä Hallitus päätti kokouksessaan 11.01.2019 
että tapahtuma otetaan vastaan ja järjestetään HMKP 
23.05.2020. Työtä on paljon mutta hyvien yhteistyökump-
paneiden kanssa uskon että suoriudumme tehtävästä. 
HMKP 2020 lehti julkaistaan MP 2020 messuilla. 

Tervetuloa Hymyilevän motoristin kevätpäiville  
Euraan 23.05.2020 

Euran Matkamoottoripyöräilijät ry. 
Esa Lehtonen, Puheenjohtaja 



PUHEENJOHTAJA 
ESA LEHTONEN 

0440 520 520 
silver.sky(at)dnainternet.net 

JÄSEN/
AJOKOORDINAATTORI 

JUKKA LUHTA 
050 5691 553 

SIHTEERI/ 
TIETOSUOJA VASTAAVA 

VIRPI KATILA 
040 7171 591 

RAHASTONHOITAJA/ 
SMOTO YHT. HENKILÖ/  
FAIR PLAY TOIMIKUNTA 

MATTI KALLIO 
0500 774 579 

   matkal1956(at)gmail.com 

VARAPUHEENJOHTAJA 
KARI KAUKKILA 

045 670 9100 

JÄSEN 
TUULA POLVI 
050 4094808 

JÄSEN / HUVITOIMIKUNTA/ 
KERHOISÄNTÄ/ FAIR PLAY 

TOIMIKUNTA 
ARI LEHTONEN 

040 831 4072 

VARAJÄSEN /  
WEBMASTER 

PERTTI MURA 
044 543 5704 

HUVITOIMIKUNTA/ 
KERHOEMÄNTÄ 

MERJA BÖÖK 
050 562 0043 

HUVITOIMIKUNTA/ 
KERHOEMÄNTÄ 

VIRPI LEHTONEN 
044 342 4713 

TOIMINNANTARKASTAJA 
JYRKI SIMULA 
040 519 8206 

VARATOIMINNAN- 
TARKASTAJA 

KEIJO VUORISALO 
0400 774 823 

VARAJÄSEN 
JARI HEINO 
050 5384387 

VARAJÄSEN 
ERKKI JAAKKOLA 

0500 227688 

 

FAIR PLAY TOIMIKUNTA 
REIJO PAUSSU 
040 732 1504 

EURAN MMP 
KUNNANKUJA 3 

27400 KIUKAINEN 
EURA 

 



 

 

 
  Raimo Heino 
   koulutettu hieroja 
 
  •   Hieronta 
  •   Jäsenkorjaus 
  •   Hunaja-hieronta 
  •    Selkärankakäsittelyt 
 

Rohdaistentie 53,   27230 Lappi 
(02) 826 0639,  0400 128 991 
raimo.heino@dnainternet.net 

 

U seita kertoja moottoripyörällä olen mennyt ohi 
risteyksestä jos on tienviitta, Nordkapp. Viime 

kesänä päätin käydä tuolla "nähtävyys" paikalla. 
Heinäkuun kolmas päivä ja reissuun. Edellisenä ilta-
na tuumailin, mistä kohtaa Suomea pohjoiseen lähti-
sin. Tulos oli että minne päin vison risteyksessä mo-
po kallistuu niin sinne. Kallistui Huittisiin päin, siis 
sinne. Kun tulin Kiikkaan, näytti Vammalassa päin 
taivas hyvinkin tummalta ja tuli visiriin muutama tip-
pa. Tienviitassa vasemmalle luki Kankaanpää ja tai-
vas näytti melko selkeältä siellä päin. Vilkku vasem-
paan ja menoksi. Vaikka nopeus rajoitus oli 80km/h, 
noudatin sitä tietenkin, oli tie muuten hienossa kun-
nossa.  
 
Seinäjoella kahvitauko ja menoksi. On tuo moottori-
pyöräily vaan hienoa hommaa, kaikki moottoripyöräili-
jät sen tietää sanomattakin. Kaustisten kohdalla, 
parkkipaikalla, puhaltelin paksuja ja seurailin ohikiitä-
vää liikennettä. Sitten kuului outoa moottorin ääntä ja 
kuinka ollakkaan, meni ohitse outo ilmestys. Kaverilla 
oli lentäjän lakki sen päällä pottakypärä ruskea puoli-
pitkä nahkatakki, pussihousut ja roimuvartiset nah-
kasaappat, nahkahousut sekä pitkävartiset nahkakä-
sineet. Ja eikö mitä tuo ilmestys tulikin takaisin parkki-
paikalle juttelemaan. Kertoili kaveri siinä kuinka oli 
pyörän (BSA) itse entisöinyt ja koko vaatetuk-
sen myös. Tovi siinä keskusteltiin ja molem-
mat suuntasimme tahoillemme. Seuraava sei-
sakki oli Limingan st1 jossa pyörän ja kuskin 
tankkaus.  
 

V arasin matkan varrella ensimmäiseksi 
yöpymispaikaksi Keminmaalta Savotan 

Sannista. Paikka on halpa ja aamupala seiso-
vasta pöydästä riittää mulle.  Ajokeli oli puoli-
pilvinen sateeton ja meno maistui. Toiseksi 
yöpymispaikakseni olin varannut etukäteen 
Kaamasen Kievarista. Mökkikylä jossa myös 
suihkullisia mökkejä, tv ja sängyt sisältyi myös 
hintaan. Hintaan (70) ei sisältynyt  
vuodevaatteita eikä pyyhettä, ne  
sai lisähintaan 20. Vuosien  
varrelta on tullut kokemuksena 
että kyseinen setti on aina  
mukanani, respan neiti  
sitä pikkaisen mietiskeli.  
Aamupalalla tuli sellainen 
tunne kuin joku  
seuraisi takanani,  
käännyin ja talon  
kokkihan se  
siinä katseli  
kerhotakkiani.   
Kysäisi, olenko  
Eurasta,  

 
totesin näin olevan. Hän kertoi olevansa Turajärveltä 
ja oli töissä kievarissa, en tohtinut udella enempää.  
 

A amupalan jälkeen mopon selkään ja kohti Ol-
derfjordia jonne saavuin jo aamupäivällä, myös 

tämän majoituksen olin varannut ennakolta. Kun sit-
ten huonolla kielitaidollani yritin selvitä tilauksestani 
sanoi respan neiti näin: huoneesi onkin jo vapaana, 
äimistelin mutta sanoi tuo neito olevansa kotoisin 
pohjanmaalta. Ylimääräiset kamat kämppään ja kohti 
Nordkappia. Sattui ilma olemaan komia, pilvetön tai-
vas, mutkanen tie. Mahtavat maisemat on tuolla reis-
sulla ei voi muuta sanoa. Matkan varrella on noin 7km 
pitkä tunneli, pimeä ja kostea. Kypäräni visiiri oli pik-
kuisen tummennettu. Vaihdoin perillä sen kirkkaa-
seen, oli pakko, että tunnelista selviäisi takaisin.  

 
Kun sitten saavuin  sinne näköala paikalle, oli turisteja 
paikat pullollaan. Pyörä parkkiin ennen lipunmyyntiä 
jossa totesin että tämä paikka on nyt nähty. Mitään 
siellä maastossa ei kasvanut eli karuakin karumpaa 
oli luonto. Paluumatkalla tankkasin jossain Shellillä 
join kupin kahvia ja takaisin. Kun olin siinä ajellut  
                            vajaan kilometrin alkoi tuntua tie  
                     oudolta ja tietenkin pysähdyin. Kun olin 
             asettelemassa naviin osoitetta käveli siihen   
 ikäiseni mies. Huonolla kielitaidollani yritin  
               kysellä olenko oikealla tiellä takaisin päin  
                        totesi kaveri näin; eikhön  puhuta vain 
                                  Suomea niin hänhkin ymmärtää.  

71°10'21"N  25°47'40"E  

Nordkapp  

Maisemaa Nordkapin kalliolta 



Eura - Harjavalta - Kokemäki - Köyliö - Säkylä  

T:mi Mannilan Auto 
 - Autojen varaosia 1990-2000 
 - Käytettyjä autoja 
        0400 222618 

  
 

MÄNNÄNVARSIEN KORJAUS, 
KROMAUS JA HIONTA 

 
  -  NIVELTAPIT 
  -  HYDRAULI LÄPIVIENNIT 
  -  TUKIJALAT 
  -  KIPPIEN SYLINTERIPUTKET 
  -  TELESKOOPPIPUTKET 

 
 
 
 

MYÖS IRROITUS JA ASENNUS 
PALVELU 

 
 

TOIMITUKSET 5 työpäivää 
PIKATOIMITUS 2 työpäivää 

 
 
 
 

Tarjouskyselyt: 
pasi.kerola@turunkovakromi.fi 

 
Toimisto     +358 (0)2   2510 321 
Pasi Kerola     +358 (0)40 5033 717 
Sulevi Muurinen +358 (0)40 5146 946 

 

 Käyntiosoite 
 

Kuparitie 5 
28330 PORI 

 
www.turunkovakromi.fi 

SAMAN KATON ALLA 
KORJAUSPALVELUA 

VAKAALLA  
AMMATTITAIDOLLA 

 

SYLINTERIEN TIIVISTEVAIHDOT,  
HUOLLOT JA VARAOSAT.   
MÄNNÄNVARSIEN  
KORJAUKSET JA  
KROMAUKSET. 

PINTAKÄSITTELYÄ & KORJAUSPALVELUA 
AMMATTITAIDOLLA VUODESTA 1988 

 

Kertoi tulleensa  kalastushommiin viitisenkymmentä 
vuotta sitten eikä nykyinen vaimo enää päästänyt 
Suomeen kuin käymään.  
Paluu majoituspaikkaan sujui mukavasti kun kelitkin 
suosi.  Illalla kymmeneltä alkoi mm-ottelu jalkapal-
lossa Ruotsi - Englanti, kävin ennen sitä 
"ravintolassa" syömässä paikallisen poron käristyk-
sen. Maukashan se oli mutta se herkkusienien mää-
rä ihmetytti.  
Kun olin palaamassa majapaikalle jonka seurustelu-
huoneessa oli valtava TV, tuli aamupäivällä respassa 
työskennellyt Suomalais neito vastaan kantaen melko 
kookasta pahvilaatikkoa, Kysäisi että arvaanko mitä 
laatikossa oli, no en, jolloin hän avasi laatikon jossa  

 
oli valtava krapu, ilmoitti herkuttelevansa illalla. Jalka-
palloa tuli seuraamaan myös kaksi Ruotsalais herras-
miestä. Ottelu alkoi samaan aikaan alkoi toisen herra 
tasainen ottelun selostaminen, se oli vaimeaa eikä 

häirinnyt mitenkään.  
Toinen herroista eläytyi niin voi-
makkaasti että ensimmäisen 
puoliajan puolessa välissä putosi 
tuolilta. Kätkin naurahdukseni, 
toinen vaan selosti ottelua, tuolil-
taan pudonnut herra tokaisi, hel-
vete ja häipyi. Aamulla Altan 
kautta hettaan ja yöksi Leville. 
Aamupalan jälkeen Euraan. Ko-
tona lauantai ehtoolla. Mat-
ka  kesti neljä yötä ja viisi päi-
väsaikaa. Turvallisia kilometrejä 
kaikille tasapuolisesti.  

   Reijo Paussu 

71°10'21"N  25°47'40"E  

Nordkapp  

Nordkapp on Magerøyan saarella sijaitseva kunta Finnmarkin läänissä Pohjois-Norjassa. Magerøyan saarelta on tie-
yhteys mantereelle 6 870 metriä pitkän tunnelin kautta. Kunnan kuuluisin paikka, jonka mukaan se on myös nimetty, 
on Nordkapp.  

Se on Huippuvuoria lukuun ottamatta Norjan pohjoisin paikka ja samalla myös pohjoisin Manner Euroopasta käsin 
maanteitse saavutettava paikka (71°10'21"N ja 25°47'40"E) Pohjoisen jäämeren rannalla. Kunnan keskustaaja-
ma Honningsvåg on yksi maailman pohjoisimmista kaupungeista. Noin 200 000 turistia vierailee vuosittain Nordkap-
pissa.  

Nordkapp tuli kuuluisaksi, kun englantilainen tutkimusmatkailija Richard Chancellor kiersi sen vuonna 1553 etsies-
sään koillisväylää. Nordkappin rajoittuu pohjoisessa Jäämereen, ja se sijaitsee Jäämeren saarilla sekä Porsanginvuo-
non suulla.  



 



 

-- Ala on tänä aikana muuttunut tosi 
paljon. Laitteet ovat lisääntyneet 
valtavasti, eniten mönkijät ja mopo-
autot, joita on nyt moninkertaisesti. 
Töitä riittää talviksikin, Samuli Valli-
luoto summaa. 
Valkon Verstas aloitti 2003 yhden 
miehen yrityksenä. Nyt Samulin 
apuna on vuoden ympäri yksi työn-
tekijä.  Huoltoon tulevat koneet 
vaihtelevat kausittain.  
-- Keväällä ja kesällä huolletaan 
meillä eniten puutarhakoneita ja 
moottoripyöriä, syksyllä tulee 
enemmän mönkijöitä. Mopoautoja 
tulee huoltoon läpi vuoden, Samuli 
luettelee. 
Verstaan sesonkia on kuitenkin 
edelleen kesä. Silloin töitä riittää 
kolmelle, ja silti kiire painaa päälle.  
-- Kovasti yritetään tasata seson-
kia, mutta helppoa se ei ole. Tal-
visäilytystila on auttanut tähän on-

gelmaan, Samuli kertoo. 
Verstaan yhteyteen valmistunees-
sa talvisäilytystilassa kulkupelit ja 
koneet ovat lämpimässä ja turvas-
sa. Säilytyspalvelun hintaan kuulu-
vat mm. akun ylläpito, jarrujen ja 
ilmanpaineen tarkistus sekä lähtö-
tarkastus keväällä. Halutessaan voi 
samalla varata huollon. Se on käte-
vää molemmille osapuolille. 
-- Ihmiset ovat aika hyvin herän-
neet siihen, että tuovat syksyllä 
moottoripyörän säilytykseen ja so-
pivat, että siihen tehdään huolto 
talven aikana. Keväällä he sitten 
hakevat pyöränsä ja pääsevät heti 
ajamaan.  

Jos ruohonleikkuri rutisee tai lumi-
linko tekee lakon, apu löytyy silloin-
kin Valkosta. Verstaalla huolletaan 

kaikki laitteet, jotka käyttävät tun-
nettujen valmistajien moottoreita.   
Korkeasta ammattitaidosta kertoo, 
että Valkon Verstas on 18 merkin 
maahantuojan valtuuttama huolto-
piste. Suurin osa asiakkaista tulee 
50 kilometrin säteellä Laitilasta, 
kaukaisimmat Porista saakka.  
-- Meidän dynopenkki tuo asiakkai-
ta kauempaankin. Testipenkissä 
pystymme testaamaan moottori-
pyörän kunnon ja optimoimaan sen 
toiminnan. Penkin avulla voi saada 
lisää tehoa ja vääntöä, mutta myös 
rajoittaa moottoripyörän tehoa. Ny-
kylain mukaan A2-luokan kortilla 
ajettavan pyörän on oltava tehol-
taan alle 35 kW, Samuli muistuttaa. 
Penkki on kätevä myös vikojen pai-
kallistamisessa.  

Valkon Verstaan tarina alkoi 15 vuotta sitten Samuli Valliluodon 
rakkaudesta kaksipyöräisiin. Moottoripyörien ja mopojen lisäksi 
Valkossa laitetaan kuntoon mönkijät, mopoautot, moottorikelkat ja 
monenlaiset puutarhakoneet. 

Testipenkki on lahjomaton  
kuntotuomari  

 

-- Huollon jälkeen voimme sillä 
myös testata, että kaikki toimii. Tal-
vikaudella se on tosi hyvä, kun ei 
voi noin vain lähteä testilenkille.  
Valkon Verstas tekee paljon myös 
erilaisia lisävarusteasennuksia. 
Moottoripyöriin asennetaan esimer-
kiksi kahvan- ja penkinlämmittimiä.  
Koneet haetaan Valkon Verstaalle 
tarvittaessa kotoa. 15-vuotisen tai-
paleen kunniaksi on helmikuun lop-
puun saakka voimassa tarjous: 
moottoripyörät ja mönkijät noude-
taan ilmaiseksi huoltoon 35 km:n 
säteellä.  
-- Juuri nyt kannattaa soittaa, kun 
meillä on enemmän aikaa huoltaa, 
Samuli vinkkaa. 
Valkon Verstaan taustalla on yrittä-
jän oma kiinnostus moottoripyöriin. 
Viime kesänä Samuli ehti ajaa seit-
semästä moottoripyörästään vain 
kahdella, mutta kilometrejä kertyi 
13 000. 

-- Ajettiin Saksassa, Ranskassa, 
Itävallassa, Sveitsissä ja Italiassa 
sekä lilliputtivaltioissa eli Liechten-
steinissa ja San Marinossa. Garda-
järvi oli hieno ja Ranskan alppitiet 
aivan uskomattomia, samoin Italian 
Alpeilla solassa kulkeva Passo del-
lo Stelvio. 
MP-ihmisillä on kuulemma kesä 
aina mielessä, onko näin? 
-- Kesät tuppaavat olemaan työn-
täyteisiä, Samuli huokaa. – Kaveri-
en kanssa on kyllä ollut puhetta, 
että ajetaan ehkä Lappiin. Suunni-
telma voi kyllä vielä muuttua, ja 
suunnataankin taas ulkomaille. 

 

  Alppitiet kesän kohokohtia  
 

 



  

 

Lähtötunnelmissa Turussa 

Juutinrauman silta 

Airbnb majoitus Kööpenhaminassa. 

 Motoristihotelli Villa  
Löwenherz Saksassa. 

 Iso-Beltin silta. 

 Moottoritiellä Saksassa. 

Airbnb aamupala Saksassa, isäntä-
väeltä saatiin hyvät vinkit Alppien 

ylitykseen. 

 Euroopan kierros 12 maata. 
Teimme reissun  kahdella 
moottoripyörällä,  matkassa 
olivat mukana Mika ja Nina 
Salonen, sekä Pertti Susi ja 
Tuula Polvi.  
Matkaan lähdettiin sunnuntai
- iltana 8.7 Turusta iltalaival-
la Tukholmaan, pyörien lau-
kuissa viikon vaatekerta. 
Tukholmasta ajettiin Ruotsin 
läpi Kööpenhaminaan jossa 
meillä oli varattuna yöpymi-
seen  edullinen Airbnb ma-
joitus. 
Aamulla sitten  Iso-Beltin 
sillan yli Saksan moottoriteil-
le. Iltapäivä vesisateen mer-
keissä ja  seuraavan yön 
majoitus motoristipaikassa 
Villa Löwenhertzissä.  

 

 

Kuljetusliike Pietilä Oy,     Säkylä 



 

Takaisin moottoriteille Etelä Saksaan lähes Itävallan 
rajalle, jossa ihana Airbnb majoitus. 
Täältä Alppien yli Itävallan kautta Italiaan, siitä Slove-
niaan  ja lopulta määränpäähämme Kroatiaan.  
Kroatian Bujessa  vietimme tutun euralaisen majoituk-
sessa 4 yötä, jossa saimme myös varusteet huollet-
tua.  
 
Kroatiassa kävimme päivä retkillä muun muassa Opa-
tijassa ja Umagin ranta kohteessa.  
Paluu matkalle lähdimme maanantai aamulla 16.7 jos-
ta ajoimme Slovenian kautta Itävaltaan Wieniin. 
Sieltä jatkoimme Tsekin kautta melkoisessa vesisa-
teessa Puolaan jossa yövyimme Lodzissa.  
 

Alppimaisemaa. 

Tunneli Itävallassa 5,5 km, hinta 10 euroa. 

Päiväretki Umagin uimarannalle Kroatiassa. Opatijassa syömässä jalkapallon MM finaalipäivänä.  

 

 

 



  

Sitten Liettuaan Kaunasiin Regina Motelliin, halpa mutta 
tasokas yöpyminen. 
Seuraavaksi Latvian läpi Viroon Pärnuun, jossa taas yö-
pyminen motoristi paikka  Aleksandrissa. 
Perjantai aamulla 20.7 matka kohti Tallinnaa, josta puo-
lenpäivän laivalla yli Suomeen. 
Matkaa kertyi kaikkiaan noin 5200 kilometriä, suurin osa 
aurinkoisessa lämpimässä säässä. 
Matkan kokonaiskustannukset olivat noin 1000 euroa/
henkilö.  Lisäksi Latvian viranomaiset muistivat Perttiä 80 
euron valokuvalla runsas kuukausi matkan jälkeen. 
     Mika, Nina, Pertti ja Tuula 

Kotimatkalla 

Kaunasin vanhaa kaupunkia 

Motelli Kaunasissa, jossa tavattiin  
suomalaismotoristi. 

Virvoketta Puolan Lodzissa 

 

02 8650773  

 

Kausentie 32 B, Eura 
(toimipiste: Antinkuja 2 27510 Eura) 

VELI-PEKKA KETOLA 
P. 044 262 8694 

veli-pekka@euransatarakennus.fi  

 

 

  
 
 

Mika Touru 

KÖYLIÖ 

Taksibussi (1+8); myös pyörätuolivarustus 
Pikkubussit 16- ja 19- paikkaa 

Linja - auto 50 paikkaa 

0500 791 717 

 



 

 

 

 







 

Euran Pintakäsittely Oy 
p. 0400 320 863 



 

artalta se alkaa. GT-
kartta levitetään keittiön 

tai terassin pöydälle, ankku-
roidaan kahvimukeilla ja 
aletaan suunnitella reittiä. 
Mielenkiintoisinta on etsiä 
kartalta se pieni oranssi tie, 
joka vie jonnekin kyläkioskil-
le ja paikallisen maailman-
parantajan luo. Suomi on 
täynnä lukemattomia tien-
viittoja ja ajamattomia teitä, 
joista jokainen on katsomi-
sen arvoinen. Me emme 
pidä suorista teistä, väkijou-
koista, massatapahtumista 
tai pakkososiaalisuudesta. 
 

akapenkillä oppii kom-
munikoimaan kahden tai 

kolmen sanan lauseilla. 
Edessä ajava ei todellakaan 
kuule pitkiä pohdintoja kun 
tuuli, moottorin ääni ja korviin tuuttaava musiikki vaatii 
oman osansa. Kokeilimme aikanaan kypäräpuhelimia, 
mutta niistä tuli sosiaalinen ahdistus; tuntui että oli 
pakko puhua jotain. Niinpä niistä luovuttiin ja palattiin 
käsimerkkeihin ja parin sanan ilmoituksiin. 
 

atkalla Suomessa on kohdattu mielenkiintoisia 
tyyppejä ja nähty hienoja paikkoja ja yövytty vielä 

hienommissa. Takapenkkiläinen ei pehvaansa kallista 

telttaan, joten katto on saatava 
pään päälle, kerran jopa kokonai-
nen kesäteatteri. Olimme tulossa 
Äänekoskelle, josta ei yöpaikkaa 
löytynyt. Puhelin- ja nettikierros vei 
meidät Saarijärvelle päin majoituk-
seen, jossa huoneet olivat paikalli-
sen kesäteatterin alla. Terassilla 
saimme kuunnella koko näytöksen, 
omilla olusilla tietenkin. Äänekoskel-
la käytiin syömässä ja pyörä oli par-
kissa puiston reunassa. Pitsapaikan 
ikkunasta katseltiin, kun auto ajoi 
hiljaa pyörän ohi, palasi takaisin ja 
ajoi uudelleen ohi. Pois lähtiessä 
samainen auto pysähtyi viereen ja 
vanhempi pariskunta tuli juttele-
maan. Kävi ilmi, että miehellä oli 
nuoruudessaan ollut Triumph-
moottoripyörä, jonka myymistä hän 
katui vielä vuosikymmenten jälkeen. 
Elämäntarinan päätteeksi otettiin 
kuva onnellisesta miehestä pyörän 

satulassa, veljelle lähetettäväksi. 
 

os muita 
ruokapaik-

koja ei löydy, 
niin ABC-mafia 
pitää huolen 
hengissäpysy-
misestä. Toisi-
naan löytää 
uskomattomia 
paikkoja, kun 
poikkkeaa va-
semmalle sille 
pienelle tielle. 
Takapenkkiläi-
selle ei aina 
tahdo kelvata 
mikä tahansa 
kuppila, joten 
monen ohi ajetaan ja välillä ollaan oikeasti nälkäisiä ja 
kärttyisiä. Länkipohjan tiellä Västilän kylässä pysäytti 
kyltti, joka tarjosi lounasta tyhjille vatsoille. Opasteet 
veivät meidät vanhalle kansakoululle, jossa iloinen 
nuori nainen piti verhoiluyritystä ja tarjoili lounasta 
päivisin. Hernesoppa ja pannari olivat todella itse teh-
tyjä. 
 

eillä on ollut parina kesänä teemana seurata Jui-
cen laulujen reittejä. Juankoskella piti tietenkin 

käydä pönöttämässä Juicen patsaan juurella. Juan-
kosken majoitus ei ihan päivittynyt ja varasimme hos-
tellitasoisen yöpaikan Muuruvedeltä, viitisentoista ki-
lometriä Juankoskelta. Uskomaton paikka!  

GT-kartasta se alkaa... 

Valmiina retkelle 

Harmaa asfaltti jakaa keskiviivan pätkiä 
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Kylä oli ihan kuollut, mutta kyläyhdistys ylläpitää ho-
tellia pienkerrostalossa. Koska kauppa oli sulkenut 
ovensa jo vuosi sitten, isäntä myi alakerrassa valmis-
pitsaa ja olutta, 
paukutkin olisi 
järjestynyt. 
Huoneistossa 
päästiin rysäyk-
sellä 70-luvun 
keinonahkasoh-
valle, mutta 
kaikki oli siistiä 
ja puhdasta ei-
kä liikenteen 
melu todella-
kaan häirinnyt. 
Hotelli pysyy 
hengissä Sa-
vonlinnan oope-
rajuhlien majoi-
tuksilla.  
Aamuvirkkuna 
on mukavaa 
lähteä ajoissa 
tien päälle, var-
sinkin viime ke-
sän helteillä. Kaste pyyhittiin pyörästä klo 6.30, seit-
semältä otettiin kuva Juicen patsaalla ja saatiin aamu-
kahvit ja sämpylät Juankosken bussiasemalla. Myyjä-
tyttö oli vasta päiväänsä aloittelemassa kuulokkeet 
korvissa ja pelästyi kahta mustatakkista kulkijaa. 
Sämpylät tehtiin ihan meitä varten. 
 

ohjanmaa tuntuu olevan pelkkää suota rannikko-
kaistaa lukuun ottamatta, todettiin yhtenä kesänä. 

Heinäkuista rankkasadetta riitti pari päivää tauotta, 
mutta taivas repesi aurinkoiseksi Oulussa kun ajettiin 

pyörä Radissonin parkkiin. Kohtalaisen kolea kesäilta 
tuntui vallan ruhtinaalliselta kaupungilla ruokapaikkaa 
etsiessä. Oulussa on muuten Suomen paras intialai-

nen ravintola! Tilasimme tosi tuliset annokset 
ja huolestunut tarjoilija varoitteli moneen ker-
taan, että herrasväki on  sitten varovainen, 
ruoka on tosiaan tulista. No, me olemme tottu-
neet syömään chiliä ja ruoka oli aivan mahta-
vaa. Intialaiset ravintolat ovat yleensä per-
heyrityksiä ja niinpä meitä kahjoja kävi tölliste-
lemässä koko perhe, isoäitikin keittiön puolel-
ta. Laskua maksaessamme tarjoilija vitsaili, 
ettei palokuntaa sitten tarvittukaan. 

uomi on täynnä isoja ja pieniä museoita, toiset 
hyvin vakavamielisiä ja toiset ihan kieli poskessa 

perustettuja. Pienin museo, nykyisin jo lakkautettu, on 
Maitolaiturimuseo Velaatassa Jäminkipohjan tiellä. 
Tien poskessa on maitolaituri, koppiin on maalattu 
raitiovaunu. Pääsymaksuja ei peritä. 
Maitolaiturimuseoon pääsy oli tosin vähän hankalaa, 
sillä eka yrityksellä tuli rengasrikko Kauvatsalla.  

Klo 6.30 Juankoskelle 

Bluesia Pieksämäen asemalla_ 

Kahvitauko Kihniössä  

 

 

Metallirakenteet,  
RST työt,  
Asennustyöt, 
Materiaalien myynti:  
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www.metallipalveluvirma.fi 

Marko Virtanen 040 576 1103 

 



 

Tiellä oli lasinsirpaleita ja renkaassa vähän ohkainen 
pinta. 
Helsingissä on bobrikoffit ja sinebrychoffit, mutta Var-
kaudessa on Mekaanisen musiikin museo, joka on 
todella käymisen arvoinen paikka. Kolmessa kerrok-
sessa kymmeniä mekaanisia musiikkivempeleita soit-
torasioista tivolien orkesterikoneisiin, vanhimmat 1700
-luvulta. Kirsikkana kakun päällä ärhäkkä saksalainen 

opas, joka omistaa 
koko museon. 
 

oottori pyöräi-
lyssä tärkein-

tä on tietenkin aja-
minen. Harmaa 
asfaltti jakaa keski-
viivanpätkiä ja tuuli 
humisee korvissa, 
Hurriganes luukut-
taa Get Onia. Mikä 
on sen hienom-
paa? 
Kerran juhannus-
sunnuntaina läh-
dettiin vähän ajele-
maan, ajettiin Päi-
jänteen ympäri. 

Aamupäivä oli rauhallista ajella, mutta iltapäivällä al-
koi olla autoletkaa, ajoneuvot täynnä kelmeänaamais-
ta porukkaa. Tulimme Jämsästä ysitielle ja Tampe-
reelle päin oli jatkuva autojono. Mopolla mahtuu mu-
kavasti autojonon väliin eli pientareella kiihdytys sata-
seen ja vilkku vasemmalle. Ties mitä virkavalta olisi 
sanonut jos olisi ollut paikalla. Kilometrejä tuli runsain 
mitoin ja  poliisiautojen kokoontumisajot nähtiin vasta 
välillä Kauvatsa-Kiukainen. Niitä tuli vastaan yhteensä 
viisi. 
 
Matkailu Suomessa jatkuu myös ensi vuonna, 
Terveisin takapenkkiläinen ja se edessä ajava 

Tappuvirran lossi jossain  
Enonkosken ja Heinäveden välillä Jukka Luhta ja Tarja Luhta 

 

Rakentajantie 2   27511 Eura 
(02) 8387 9150  

www.euranrakennustarvike.fi 

Aukioloajat 
maanantaista perjantaihin 8.00 - 17.00 

lauantaisin 9.00 - 13.00  

TORITIE 3, KAUTTUA  (02)  867 0110 
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ARTO NIEMINEN 

044 302 2566 
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•  UUDISRAKENNUKSET AVAIMET KÄTEEN               
 - PERIAATTEELLA  
•   UUDISRAKENTAMINEN 
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artonieminen@dnainternet.net 
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JA KOKOUSTILA 
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Ennakkomyynti 
OP  FI37 5023 0120 0622 21 
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  KOKO VIIKONLOPUN KISAPAKETTI 
Kokoontumisajorannekkeella katsomopaikat, telttapaikka, 

 Lauantai ja sunnuntai, aamupala / lounas   
Sauna pe ja la ( Naisille ja miehille oma )  Suihkut vapaassa käytössä 
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© PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN 

LAUANTAINA 
KISAN JÄLKEEN  

MAHDOLLISUUS TESTAA RATA  
OMALLA PYÖRÄLLÄ,  

SÄÄVARAUS 

KAIKKI  TAPAHTUMAT 
RADAN VÄLITTÖMÄSSÄ   

LÄHEISYYDESSÄ. 
TUTUSTU, NÄE  JA KOE 

VARIKOLLA KISAKALUSTO 
MOTORISTI KIRPPIS, 

PALJON UUTTA JA 
VANHAA TAVARAA   



 

L auantaina aamupäivällä lähdin ajelemaan melko 
tuulisessa ja ”harmaassa” kelissä kohti pohjoista, 

tavoitteena vain siirtyä paikasta A (Eura) paikkaan B 
(Tervola), jossa olin yötä. Matka sujui hyvin ja jousta-
vasti, joskin kova sivutuuli haittasi hieman ajamista. 
Oulun jälkeen alkoi kahvihammasta kolottamaan ja 
päätin käydä jossain kahvilla. Iissä parkkeerasin pyö-
räni huoltoaseman pihalle. Istuin vielä pyöräni päällä, 
kun kova tuulenpuuska heitti (sanan varsinaisessa 
merkityksessä) meidät molemmat asvalttiin. No, het-
ken siinä ihmettelin, että mitäs nyt tehdään, mutta no-
peasti paikalle riensi ihmisiä kysymään, miten minun 
kävi. Hmmm… eihän minun mitenkään, mutta entäs 
mopon? Hetken tuumailtuamme saimme nostostrate-
gian selväksi ja tuumasta toimeen – pyörä nousi mel-
ko helposti ylös. Siinä sitten tarkastelimme pyörään 
tulleita vaurioita ja totesimme niiden olevan vain pelk-
kiä pintanaarmuja, ONNEKSI! Mitään ei ollut siis 
mennyt varsinaisesti rikki, joten matka voi jatkua! Va-
kuutusyhtiötä varten otin kuitenkin muutamia kuvia. 
Loppumatka sujui edelleen tuulisessa kelissä, mutta 
ilman haavereita ja olin perillä Tervakuksassa vielä 
valoisaan aikaan. 

T ervolasta matka jatkui sun-
nuntaina Rovaniemen ja 

Saariselän kautta Utsjoelle. Ko-
ko päivän sateli vettä ja oli mel-
ko koleaa. Sadepuku sai olla 
päällä koko päivän eikä paljoa 
viitsinyt pysähdellä. Kaamases-
sa pidin kuitenkin kahvitauon ja 
kahvion pitäjä tuli keskustele-
maan moottoripyöräilystä kans-
sani. Hän kertoi, että pari miestä 
oli ollut pyörineen jossain Nor-
jassa ylhäällä näköalapaikalla ja 
oli ollut niin kova tuuli, että toi-
sen miehen pyörä oli kaatunut. 
Niin minäkin sitten kerroin, kuin-
ka minulle oli Iissä käynyt ja totesimme vain, että 
luonnonvoimat ovat ISOT ja arvaamattomat! Niitä pi-
tää kunnioittaa! 

M atka jatkui Kaamasesta kohti Utsjokea edelleen 
sateessa. Rauhallisesti ajaen, maisemia katsel-

len, etenin ilman pysähdyksiä majapaikkaan Tenojo-
en rannalle, Village Valleen ja pääsin sisälle lämpi-
mään.  Maisemat olivat harmaudesta huolimatta hie-
not.  
Seuraavana aamuna lähdin ajamaan Utsjoelta itään 

ja Tenojoen yli Norjan puolelle Tanaan. Sieltä tietä 
numero 98 takaisin länteen päin, Lakselviin ja seuraa-

vaan yöpymispaikkaan Olderfjordiin. 
Maisemat Norjan puolella Tanan ja Lak-
selvin välillä olivat minulle pieni petty-
mys ja tie oli osan matkasta luvattoman, 
jopa vaarallisen huonossa kunnossa. 

T iistaina matka jatkui varsinaiseen 
tavoitteeseeni, eli pieneen kalasta-

jakylään Havöysundiin. Kylä sijaitsee 
Jäämeren rannalla ja siellä on vain n. 
1000 asukasta. Tie Havöysundiin on 
pohjoisin maisematien ”arvonimen” saa-

nut tieosuus (Nasjonale Turistveger) Matkaa Older-
fjordista Havöysundiin on n. 80 km, mutta aikaa kan-
nattaa varata reilusti, sillä ihasteltavaa matkan varrel-
la riittää.  
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T ie kulkee 
uskomatto-

man kauniissa 
maisemissa, 
meren rantaa 
seuraillen. 
(kuva 5.) Välillä 
noustaan ylös 
kallioisia rinteitä 
ja ajetaan läpi 
vuorten. Vuoret 
ovat rakentu-

neet liuskekivistä. 
Tien varrella on usei-
ta tälle maisematielle 
suunniteltuja ja raken-
nettuja taukopaikkoja. 
Kylässä on myös 
maailman pohjoisin 
tuulivoimapuisto ja 
näköalapaikka Arc-
tic View. Sinne en 
tällä kertaa tohtinut 
ajaa, voimakkaas-

ta, puus-
kaisesta 
tuulesta 
johtuen.  
Ajoin 
maise-
matien 
vielä ta-
kaisin 
samana 
päivänä 
ja jatkoin majapaikkaani Hammerfestiin yöksi. Tie-
osuus Hammerfestiin ei enää aiheuttanut ihastuksen 
huokailuja, kuten edellinen tieosuus, mutta toki mai-
semat olivat edelleen jylhät ja kauniit. Hammerfest on 
yksi Norjan pohjoisimmista kaupungeista. Asukkaat 
saavat elantonsa öljy- ja kaasuteollisuudesta sekä 
kalastuksesta. Majoituin Smart-hotellissa, joka oli 
melko uusi hotelli kaupungin keskustassa. Ainoa mii-
nus oli parkkipaikan puute, joten pyörä oli jätettävä 
kadun varrelle yöksi, maksulliseen parkkiin. Yleisesti 
ottaen melko hintava kaupunki, kuten Norja yleensä-
kin. 
 

K eskiviikkona aamulla ”kotimatka” alkoi taas su-
muisessa kelissä kohti Saariselkää ja Jänkhällä 

Jytisee -tapahtumaa. Jälleen kerran ajoin Olderfjordin 

kautta Lakselviin ja Karasjoelle ja sieltä edelleen Kari-
gasniemen ja Kaamasen kautta Saariselälle. 

K erhostamme oli taas hienosti, noin 20 jäsentä 
ilmoittautunut Jänkhällä Jytisee – tapahtumaan. 

Jokainen saapui paikkakunnalle itsekseen tai porukal-
la, oman aika-
taulunsa ja reit-
tinsä mukaan, 
mutta perintei-
sesti perjantai-
na iltapäivällä 
kokoonnuimme 
kaikki yhtei-
seen ruokai-
luun Ravintola 
Teerenpesään. 
Jälkiruoka nau-
tittiin Panimon 
edustalla Ky-
läyhdistyksen 
lettuja napos-
tellen. Tapah-

tuman aikana jokainen osallistui oman halunsa ja 
mieltymyksensä mukaan Jänkhän eri tapahtumiin. 
Jokaiselle löytyi varmasti mieleistä tekemistä. 
Sunnuntaiaamuna aikaisin alkoikin sitten taas pitkä 
kotimatka muutaman hengen ryhmässä. Kyllä reis-
sussa on mukavaa, mutta kotiin on aina kiva palata. 
   Tarinan kirjoitti Satu Jokinen 
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E urooppaa on tullut kierrettyä ristiin rastiin ja sitten 
tuli mieleen, että itäkolkka Valkovenäjä on vielä 

kiertämättä. Ei muuta kuin alettiin kokoamaan poruk-
kaa. Lopulta ryhmämme koostui neljän pyöräilijästä, 
joka olikin sopiva porukka. Kyläläiset kylläkin ihmette-
livät, että miksi sinne itäblokkiin pitää lähteä. Täytyy 
tunnustaa, että itselläkin oli hieman ristiriitaiset tunteet 
odotusten suhteen.  

K ävimme talvella matkailumessuilla Valkovenäjän 
osastolla tutustumassa kohteeseen ja kysele-

mässä käytännön asioita. Saimmekin hyviä vinkkejä. 
Matkaa varten tarvittavien viisumien hankintaan ryh-
dyimme kesäkuun alussa. Siitä muodostuikin ensim-
mäinen koettelemuksemme matkalle. Viisumianomuk-
set 30 vrk toimitettiin konsulaattiin kaikkien tarvittavi-
en liitteiden kera. Olimme ajatelleet varata majoituk-
set matkan varrelta, joten anomuksessamme ei ollut 
kuin ensimmäinen majoituspaikka Polatskissa. Kon-
sulaatti edellytti meiltä selkeää matkaohjelmaa ja ma-
joituspaikkojen varausta matkan varrelta. Parin viikon 
aherruksella ja Bookingin tulkkien avustuksella saim-
me konsulaatin vaatimat dokumentit heille ja viisumit 
passeihin. Viisumiemme aika kuitenkin kutistui 30 
vrk:sta 7 vrk:een.  
 

P ieni muistilista dokumenteista, joita matkaan tar-
vitaan. 

- Passi 
- Matkavakuutustodistus vakuutusyhtiöltä  
- Green card 
- Viisumi 
- Majoituskohteista kohteiden ilmoittamat vahvistukset 

varauksista, bookingin ilmoitukset eivät kelvanneet 
- Ajokortti ,sekä kannattaa päivittää navigaattorit. 
- Tullauspaperit moottoripyörästä, voi tehdä myös ra-

jalla. Kannattaa pyytää lomake englanniksi. 

J otenkin tuntui matkaa val-
mistellessa, että ne eivät 

tosiaankaan halua turisteja 
maahansa, mutta sehän vain 
meitä kiihdytti enemmän tavoit-
telemaan kohdetta. Mitähän 
siellä olisikaan, kun sinne pääsemistä näin valvotaan. 
 
Vihdoin heinäkuun toisena päivänä lähdimme mat-
kaan ja tuttuun tapaan matka Helsingistä Tallinkilla 
sujui joutuisaan ja olimme illalla Valgassa Yasmine 
hostellissa majoittumassa. Kävimme respan suositte-
lemassa ravintolassa päivällisellä. Hostellia voi suosi-
tella motoristeillekin.  
Pyörät olivat kadun varrella kameravalvonnassa ja 
aamiainen oli hyvä sekä runsas. 
 

 
 

M eitä oli varoitettu varaamaan aikaa tulliasemalle 
riittävästi. Saavuimmekin hyvissä ajoin puolen-

päivän jälkeen asemalle. Latvian puolen rajanylitys 
olisi varmaan onnistunut ripeästi, mikäli kaikilla olisi 
ollut kaikki asiapaperit mukana. Nyt kuitenkin yksi ajo-
kortti oli jäänyt kotiin ja siitä kehkeytyi parin tunnin 
selvittelyprosessi. Yksi naisvirkailija yritti selvittää 
Suomesta ajokortin tilannetta poliisilta saamatta kui-
tenkaan vastausta. Lopulta päästivät rajalta yli, kun 
saivat allekirjoituksen dokumentteihin, joissa todennä-
köisesti kaikki vastuu siirtyi ajokortin unohtajalle. Do-
kumentit tietenkin Latvian kielellä. 
 

B elaruksen tullissa ei ajokorttia enää kyselty, mut-
ta muita papereita tutkittiin sitä tarkemmin ja 

useassa eri kioskissa. Uutena asiana meille tuli tul-
lauspaperin täyttö pyöristä. Siihen kirjattiin kaikki tie-
dot pyöristä pyörän arvoa myöten. Ilmeisesti yritettiin 
varmistaa, että sama pyörä lähtee myös pois maasta, 
eikä jostain syystä myydä siellä. Eivät varmaankaan 
halua länsipyöriä sinne. Aikaa tullissa vierähti niin pal-
jon,(n.6 tuntia) että kun vihdoin kaikki olimme pääs-
seet rajan toiselle puo-
lelle, alkoi aurinko jo 
painua yöpuulle. Täten 
emme paljon maise-
mista tienneet ennen 
kuin pääsimme puo-
lenyön aikaan ensim-
mäiseen majoituspaik-
kaamme. Onnellisina ja 
väsyneinä sekä kylläi-
sinä niukan kaupasta 
hankitun yöpalan naut-
tineina maate muistele-
maan tullikoettelemuk-
siamme. Ensimmäinen iltapala Valko-

Venäjällä 

Panelian pojat Valko-Venäjällä ! 
Ehdittiin Minskissä sentään oluelle päiväkävelyn lomassa 



 
 

T iet Valkovenäjällä on pääosin kohtalaisessa kun-
nossa. Päätiet jopa loistavassa kunnossa. Navi-

gaattorit eivät vielä ole päässeet Valkovenäjällä kar-
talle. Tosin hieman omakin vika. Olisi pitänyt päivittää 
ennen matkaa. Onneksi yksi oli päivittänyt tomp-
pansa, joka näytti kohtalaisesti teitä, eikä koko aikaa 
menty pellolla. Jos kaipaa serpentiiniteitä niin ei su-
ositella Valkovenäjän matkaa, koska täällä saa mutki-
akin hakea hakemalla mäistä puhumattakaan. 
Minskiin matkatessa päätimme välttää pääteitä ja 
seurasimme navigaattorin ohjeita välttäen moot-
toriteitä.  

N avigaattori ohjasi soratielle, joka 
oli suhteellisen hyvässä kunnos-

sa mitä nyt hiukan oli pehmyttä hiek-
kaa. Soratien jälkeen edessä oli peltotie, jonka toisel-
la puolella häämötti taas asfalttia. Siitä vaan eteen-
päin, kun näytti kovalta pohjalta. Hyvin olisi varmaan 
käynytkin, jos ei olisi edellisyönä ollut meidätkin edel-
lisiltana kastellutta rankkasadetta. Puolivälissä peltoa 
tuli vastaan kohta, jossa ei päässyt peltoakaan pitkin 
edes jalkaisin upottamatta saati sitten matkapyöril-
lämme. Vastaan juuri silloin tuli paikallinen hevosrat-
tailla. Varmaan ihmetteli seuruettamme. Selvisimme 
seikkailusta mutaisina kahdella kaatumisella ja jälleen 
kerran vannoimme, että ei koskaan enää... Tämän 

jälkeen päätimme, että pysytään 
pääteillä, koska navigointi ei oi-
kein tuntunut onnistuvan vielä 
Valkovenäjällä. Eli Valkovenä-
jän tiet eivät ole nautinnollisia 
motoristin teitä. 
 

 
 

J os Suomen metsäalat ja peltoalat kääntää päin-
vastoin niin saa kuvan Valkovenäjän maisemista. 

Siellä pellot ovat sellaisia, että toista reunaa ei näe. 
Puimurillakin täytyy olla tyhjennyspisteitä monta pelto-
kierroksen varrella. Ja näitä peltoja sitten sai katsel-
lakin koko matkan ajan. Karjatilat Valkovenäjällä 
muistuttivat enemmänkin teollisuuslaitoksia. Työvoi-
maa niillä varmaan tarvitaan melkoisesti, koska ei 
niitä enää perhevoimin hoideta. Oltiin parkissa yhden 
sikatilan parkkipaikalla ja seurasimme, kun kaikki ti-
lalle menevät kulkuneuvot desinfioitiin portilla.  
 

M aanviljelyä matkan varrella nähtiin monen ta-
soista. Kalustoa oli 1950 luvulta aivan nykyai-

kaan. Traktoreissa Belarus oli hal-
litseva merkki ja uudet koneet oli-
vat tosi isoja. Siisteys oli Valko-
venäjällä silmiinpistävää. Ei oikein 
missään näkynyt roskia. Itse pää-
kaupunki Minskin oli tosi siisti ja 
kaikki istutukset hyvin hoidettuja. 
Oli mukava kävellä ja ihmetellä 
kaupungin rakennelmia. Brestissä 
kävimme matkan pakollisella kult-
tuurikohteella. Siellä on ehkä Eu-
roopankin mittapuitteessa mahta-

vin sota-ajan muistokohde. Se oli siten läpikäveltynä-
kin käymisen arvoinen paikka, vaikkakin opastettuna 
olisi varmaan saanut vielä enemmän irti. Taksien 
kanssa 
kannat-
taa olla 
varovai-
nen, 
koska 
paluu-
matkalla 
meidät 
ryöstet-
tiin. 
Matka 
maksoi 
yli tu-
plasti menomatkaan verrattuna. Mutta ehkä Suomes-
sakin jatkossa pitää matkan hinta sopia ennen taksiin 
istumista. 
 Seikkailu viljapellolla on ohi ! 

Tähän loppui kulkeminen 

Ajoa kurapellolla, hyvä navigaattorit 

Sikatilan parkkipaikalla ihmettelemässä 

 

 

 

 



 

H otellit Valkovenäjällä ovat länsimaiden tasoisia. 
Hotellia löytyy monen tasoista, mutta hintataso 

on sellainen, että oli hyvin varaa majoittua hyvän ta-
soisissa hotelleissa, joissa pyörienkin turvallisuudesta 
huolehdittiin. Huoneen hinta oli noin 20 euroa/yö/hlö.  

Kerrankin oli varaa elää herroiksi moporeissul-
la. Ruoka oli hyvää ja melkein ilmaista Suo-
men mittapuussa. Päivisin ongelmaksi muo-
dostui ruokapaikan löytäminen. Suuremmissa-
kin keskustoissa ravintolat oli piilotettu sivuka-
duille, jotta vain turistit eivät niihin eksyisi. Aika 
usein sitten mentiinkin päiväaika huoltamoiden 

pikaruualla ja 
pääruoka syö-
tiin hotellilla. 
 

 

J os olimmekin mie-
lissämme kuvitel-

leet löytävämme Val-
kovenäjältä jäänteitä 
Neuvostoliiton aikai-
sesta diktatuurista niin 
siltä osin jouduimme 
pettymään. Elämä 
Minskissä oli kuin mis-
säkin suurkaupungis-
sa. Mitään tavaran jo-

nottamista ja kurjuutta ei ainakaan matkamme varrel-
la näkynyt. Huoltoasemilla pieni 
ongelma oli siinä, että polttoaine 
piti käydä maksamassa etukä-
teen ja sitten mittari antoi makse-
tun määrän. Pari kertaa kävi, että 
ei ihan kaikki maksettu bensa 
mahtunut, jolloin jatkettiin toiseen 
pyörään. Polttoainekin oli edullis-

ta ja pyörät toimivat hyvin 95 
oktaanisella, vaikka kotimaassa 
ovat tottuneet 98:iin. Paikallisilla 
ei tosiaan moottoripyöriä nähty, 
koska ensimmäiset pyörät 
(nekin turisteja) näkyivät Mins-
kissä. Tämä varmaan selittää sen viranomaisten va-
rovaisuuden pyörien tuonnista tullin läpi. 
 

B restistä olisimme päässeet lyhyellä ajomatkalla 
Puolan puolelle, mutta päätimme kuitenkin ajaa 

valkovenäjän puolella koko rahan edestä kohti Latvi-
aa, jossa sitten tavan mukaan  rajamuodollisuudet 
olivat hankalia, kestivät vaivaiset n.3 tuntia, joka siinä 
vaiheessa tuntui taivaallisen lyhyeltä. Päästessämme 
Eu-alueelle, niin roskaisuus teiden varsilla lisääntyi 

huomattavasti. 
Kohta alkoi myös 
Via-baltikan tiere-
montti ,jota kesti 
useampi kymme-
nen kilometriä ja 
näin ollen hidasti 
matkantekoamme 
huomattavasti, 
vaan eipä se pa-

hemmin matkantekoamme haitannut. Loppumatka 
Pärnun kautta kotiinpäin sujui ongelmitta. 
 
     Teksti  Hannu Virta 
     Kuvat  Raimo Koski 

Auringon paistetta Minskissä 

Toisen maailmansodan sotamuseo Brestissä 

Luotien repimää seinää keskysleirimuseolla 

Museon yksi mahtavista kallioreliefeistä 

 Avoinna  
 ma - pe 7:00 - 17:00 
 la  10:00 - 13:30 

   Myymälä ja asennuspalvelu 
   Toritie 8,  27500 KAUTTUA 
   Puh: 040 657 3337 

Suoritamme lvi-asennukset ja -huoltotyöt vuosien kokemuksella.  
Eurassa ja koko Satakunnan alueella.  

 

 



 

 
 
Selatessani kerhon vanhoja lehtiä huomasin tekstin mikä oli pakko laittaa näkyville. Teksti on kerholehdestä 
vuodelta 1982, mutta voisin sanoa että vielä 37 vuoden jälkeenkin hyvin ajankohtainen.  
Palstan kirjoitti sillonen puheenjohtaja Heimo Maansalo. Kuva on vanhan kerhon pihalta Mestilän koululta 
jossa kokoonnuttiin ahkerasti. Nykyiset tilat ovat vaihtuneet Kiukaisten vanhalle Paloasemalle Kunnankuja 3. 

 
O li taas se aika vuodesta kun aloitettiin reissun 

suunnittelu Baltian suuntaan. Muutama kerholai-
nen oli ilmaissut halunsa lähteä mukaan.  
Keskusteltiin porukalla että ensin Tallinnaan Truck 
Show nimiseen tapahtumaan jossa yksi kerhomme 
jäsenistä on järjestäjänä. Saimme puhuttua kerhon 
jäsenille mukavan alennuksen itse tapahtumaan. 

Kun heinäkuun 
puolenvälin jälkeen 
matka alkoi olla jo 
käsillä, matkaan oli 
lähdössä vain yksi 
mp ja kaksi henkeä. 
Virpi tokaisi että 
hän on taas se hen-
ki. 
 

L ähtöpäivä koitti Perjantaina 20.7  pienessä vesi-
sateessa klo 11.40 otimme suunnan kohti Länsi 

satamaa, josta matka jatkuisi 15.15 Tallinnaan. 
Tässä vaiheessa meillä ei ollut vielä oikeastaan mi-
tään käsitystä siitä mitä me oikein tehtäisiin.  

Ennakkoon ei 
varattu mitään 
matkan varrelle. 
Koska olimme 
kahdestaan mat-
kassa päätimme 
reissata ilman 
suurempia suun-
nitelmia. 
Mielessä oli että 
ajaisimme suoraan Riikaan ja sieltä Vilnaan. Virpi vä-
läytti jopa sellaista että otetaan Tallinnasta laivaristei-
ly, olisi halpa majoitus, mutta minä en lämmennyt aja-
tukselle. Aikamme pähkäiltyämme päätimme jäädä 
alkuperäisen suunnitelman mukaan Tallinnaan jossa 
seuraavana päivänä mentäisiin Truck Show tapahtu-
maan. Perinteisesti varaamme hotellimajoitukset aina 
paikan päällä puhelimesta netin kautta. Mutta aina 
meille sattuu ja tapahtuu… 
 

O limme Hotelli Metropolin parkkipaikalla ja Virpi 
tutkaili puhelimella vapaita huoneita ja hintaa. 

Nyt on halpaa tokaisi Virpi, kaksi yötä aamiaisineen 
112€ kahdelta. Sanoin että ota se ja maksa, sitten 
respaan kirjautumaan sisälle. Niin tehtiin. 

Respassa ilmoitettiin virkailijalle 
että meillä on huone varattuna 
että varasimme 
ja maksoimme 
sen 5min sit-
ten. Virkailija 
hakee varausta 
koneelta eikä 
löydä sitä. Ai-
kamme siinä 
ihmetellessä 
virkailija sanoi 
että jos näy-
tämme puheli-
mesta varaus-
numeron ja 
muut tiedot 
päästäisiin asi-
assa eteen-
päin. Virkailija 
katsoi hetken 
puhelimeen 
tallentunutta 
varausta ja sa-
noi että tämä varaus on tehty seuraavalle kuukaudelle 
että tervetuloa silloin uudestaan… siis mitä.  
Virpi oli erehdyksessä laittanut varaukseen väärän 
kuukauden. Nolona tilanteessa kysymään, olisiko teil-
lä nyt vapaita huoneita kahdeksi yöksi. Löytyi mutta 
hinta oli jotain aivan muuta, kaksi yötä aamiaisineen 
220 €. Ja näin jälkikäteen tuli mieleen että jäi se ensin  
maksettu majoituskin käyttämättä, rahoja ei takaisin 
saatu. Sattuuhan sitä… ainakin meille :) 
 

L auantaina 21.7 aamupalan jälkeen kulutettiin ai-
kaa vanhassa kaupungissa. Ilma oli helteinen ja 

hiki virtasi, hotellissa ei ollut ilmastointia, Virpi kutsui 
sitä hikihotelliksi. 
Iltapäivällä otimme suunnan Tallinnan laululavalle kat-
somaan tapahtumaa Truck Show. Kun ilma oli heltei-
nen ja aurinko paistoi, päätimme kävellä osan matkaa 
ja ottaa taksin lennosta… niinhän me kuvittelimme. 
Taksia emme saaneet joten kävelimme koko matkan 
perille. Portilla soitimme Ollille joka otti meidät vas-
taan ja pääsimme alueelle tutustumaan itse tapahtu-
maan.  

Muutama muukin motoristi oli 
pyrkimässä lahden yli.  

 

BALT IAN K IERRROS  
TALL INNA  TRUCK SHOW  

Esiintymislavalla näimme myös Dingon ja Nipa Neumannin 



Rekkoja oli pitkin poikin ja tuunattuja autoja, oli paikal-
la myös muutama moottoripyörä. Tapahtuman päät-
teeksi oli ilotulitus jonka jälkeen otimme taksin portilta 
ja jatkoimme iltaa vanhassa kaupungin osassa. Truck 
Show tapahtuma järjestetään seuraavaksi 20.7.2019. 
 

S unnuntaina 22.7 heräsimme ”hikihotellista” heltei-
seen päivään ja päätimme ajaa suoraan Vilnaan. 

Lähdimme matkaan klo 11.25. Kun ilma oli helteinen 
oli ajovarusteena t-paita, liivi ja shortsit.  

Ei siinä käynyt 
mielessä pukea 
pitkiä kuumia va-
rusteita päälle, se 
oli suuri virhe… 
Tallinnasta Vil-
naan on noin 
600km, auringon 
porottaessa ar-
mottomasti tai-
vaalta tunsin jo 

alku taipaleella että olen kärähtänyt auringossa, käsi-
varret punaisena ja pohkeet kirvellen yritimme löytää 
kauppaa tai huoltamoa mistä saisi aurinkovoidetta 
sitä kumminkaan saamatta. Eikä se olisi enää siinä 
vaiheessa mitään auttanut kun vahinko oli jo tapahtu-
nut. Vilnaan pääsimme klo 19.50. 
Majoitus otettiin taas perinteisesti ”lennosta” joka saa-
tiin vanhasta kaupungista jossa kaikki on kävelymat-
kan päässä. Swiitin tasoinen majoitus saatiin yksityi-
seltä 180 € 3 yötä. 

V ilnan vanhakaupunki valittiin Unescon maailman-
perintölistalle vuonna 1994. Historia on lähes 

käsin kosketeltavaa erityisesti Vilnan vanhassa kau-
pungissa, joka on yksi suurimmista vanhoista kaupun-
ginosista Itä- ja Keski-Euroopassa. Vanhankaupungin 
kadut sulkee sokkeloihinsa yli tuhat rakennusta. Van-
hoissa rakennuksissa on matkamuistomyymälöitä ja 
eksoottisia pikkupuoteja, joista saa helposti ostettua 
kaikki tarpeelliset ja tarpeettomat tuliaiset. 
Vanhastakaupungista löytyy monia aukioita, kirkkoja, 
synagogia ja luostareita, mutta kenties kiinnostavin 
kirkoista sijaitsee Gediminas-kukkulan juurella. Kirkol-
le on helppo löytää aivan katedraalin ulkopuolella si-

jaitsevan kuuluisan kellotornin 
perusteella – tämä 57 metriä kor-
kea kellotorni on vanhan kaupun-
gin maamerkki. Iltaelämän suh-
teen Vilna on pyrkinyt ottamaan 
oppia naapurimaan pääkaupungista Riikasta. Vilnan 
vanhasta kaupungista löytyy monia mukavia pubeja, 
klubeja ja diskoja, joissa on tarjolla musiikkia laidasta 
laitaan. Vanhankaupungin kellaribaarit tarjoavat uniik-
kia tunnelmaa. Eläminen Vilnassa on vielä paljon hal-
vempaa kuin esim. Riikas-
sa jossa hinnat ovat ko-
honneet paikoin lähes 
Suomen tasolle. 
 

V ietimme aikaa Vil-
nassa tutustuen näh-

tävyyksiin ja paikalliseen 
iltaelämään. Mieleen pai-
nuvimmat kohteet joissa 
kävimme oli Illuusiomuseo 
ja Vilnan TV torni. 
 
Televisiotornin korkeus on 
326,5 metriä, joten se on 
Liettuan korkein raken-
nus. Rakennustyöt alkoi-
vat 31. toukokuuta 1974, 
ja ne saatiin päätökseen 
30. joulukuuta 1980. Tor-
nissa on 160 metrin kor-
keudella ravintola, josta 
avautuu näkymä Vilnan 
kaupunkiin. Pyörivä ravin-
tola tekee 360 asteen kierroksen 45 minuutin aikana. 
Hissit tuovat vierailijat 40 sekunnissa alhaalta ylä-
tasanteelle.  
Torni oli tapahtumien keskipisteessä 13. tammikuuta 
1991, kun 14 aseetonta siviiliä sai surmansa ja 700 
loukkaantui neuvostosotilaiden vallatessa tornin. Liet-
tua oli julistautunut itsenäiseksi jo maaliskuussa 1990, 
mutta Neuvostoliitto yritti vielä tukahduttaa itsenäi-
syysliikkeen painostustoimilla. Venäjä tunnusti kaikki-
en Baltian maiden itsenäisyyden 17. syyskuuta 1991.  

 BALT IAN K IERRROS  
V ilna JA VANHAKAUPUNK I  

Majoitus Vilnassa , kuva sisäpihan puolelta 

Sadevaatteet pakattiin pois ja matka  
Vilnaan voi alkaa 

Tornin ravintolasta näkymä kaupunkiin oli upea 

KULTALAMPI 
 

27510 EURA 
Puh. (02) 865 3368 

  

 vm. 2000 - 2017 

 vm. 2000 - 2019 

80.000 

 Olisit käynyt 

Se fiksu valinta 
EURA: Satakunnankatu 17. puh. 02 865 4494 

Avoinna ma-pe 9-17, la 10-13 
RAUMA: puh. 02 822 6977 



K äynti Illuusio museossa oli mieleenpainuva. Mu-
seossa oli esillä mitä ihmeellisempiä vempaimia 

mitkä aiheuttivat jos jonkin asteisen illuusion, kuten 
nämä kaksi valokuvaa joita ei ole kuvakäsitelty miten-

kään… 
Virpi kärpäsenä katos-
sa ja kääpiönä penkil-
lä. 

Vilnassa vietettiin 
kolme päivää kunnes 
oli aika siirtyä taas 
eteenpäin seuraa-
vaan etappiin…  
Riikaan. 
 

K eskiviikkona 27 päivä klo 13.00 suuntasimme 
keulan kohti Riikaa. Tie Vilnasta Rii-

kaan on todella mahtava baana melkein 
perille saakka. Ajomatkaa kertyisi noin 
300 km. Aikaisemmasta viisastuneena oli 
myös minulla pitkät ajovarusteet päällä. 
Tällä kertaa varasimme hotellin valmiiksi 
jonka osoitteen olin naputellut naviini. 
Suurempaa kiirettä pitämättä olimme Rii-
kassa Hotelli Vesnican edessä noin klo 
17.10. Majoitus oli tietysti vanhassa kau-
pungissa jossa parkkipaikat ovat kortilla. 
Kysyin Hotellin virkailijalta että voinko säi-
lyttää pyöräni Hotellin edustalla jalkakäy-
tävän ja työmaa aitauksen kulmassa. Virkailija vastasi 
että ei voi lupaa myöntää. Kun Hotelli sijaitsi kadun 
päässä missä ei ollut läpikulku mahdollisuutta jätin 
kylmästi pyöräni kadun varteen aidan kulmaukseen 
vaikka ei siinä ollut varsinaisesti parkkipaikkaa. Luotin 
siihen että se saa olla siinä rauhassa koska se oli Ho-

tellin edustaa. Ja rauhassa se sai olla.  
Totesin, maassa maan tavalla…        

R iika , jota kutsutaan myös 
pohjolan Pariisiksi, myös 

Baltian Prahaksi kutsuttu, on meil-
le tuttu paikka. Silti saimme Rii-
kassakin kulumaan taas pari päi-
vää kierrellen tuttuja mukulakivi katuja, nauttien Rii-
kan monista mukavista katukuppiloista ja sen nähtä-
vyyksistä.   
Riika on Latvian pääkaupunki. Se sijaitsee Itämeren 
rannalla Väinäjoen suulla. Kaupunki on tärkeä alueel-
linen satamakaupunki ja teollisuuden keskus. Riika on 
myös Baltian maiden väkiluvultaan suurin kaupunki. 
Väkiluku on kuitenkin pudonnut jatkuvasti Latvian it-
senäistymisen jälkeen.  
Meillä oli suunnitelma palata koto Suomeen perjantai-
na mutta kun ilmat olivat mahtavat soitimme jo torstai-
na laivayhti-
ölle ja saim-
me siirrettyä 
kotiinpaluun 
lauantaille  
klo 18.30 läh-
tevään lai-
vaan. 

P erjantaina 27.7 klo 12.05 otimme suunnan Pär-
nuun jossa päätimme viettää lomamme viimei-

sen päivän. Joka vuosi on Pärnun ohi ajettu mutta 
lyhyttä pysähdystä lukuun ottamatta emme ole aikaa 
Pärnussa viettäneet. Ajomatkaa ei kertyisi kuin noin 
180 km. 
Reitti Riikasta Pärnuun viettää koko matkan liki Riian 
lahtea. Välillä meriala näkyy puitten lomasta ja aurin-
gon paistaessa täysillä päätimme ottaa pienen tauon 
ja lähteä mereen uimaan ja vilvoittelemaan. Merive-
den vilvoittaessa mukavasti jatkoimme matkaa ja Pär-
nuun saavuimme klo 17.00 jälkeen. 
Majoitus saatiin läheltä rantaa Medical Spa Hotel Es-
toniasta. Yksi yö maksoi 89.10€ aamiaisineen kahdel-
ta. Kun olimme saaneet tavarat purettua lähdimme 
tutustumaan alueeseen ja katsomaan mitä mukavaa 
Pärnu tarjoaa matkalaisille.  

 BALT IAN K IERRROS 
V ilnASTA R I IKAAN  

Riikan vanhakaupunki sykkii elämää päivälläkin 

 

Arkilounas    
Su - Pe  10 - 18.00 

La    suljettu 
RANTAPARKKI 
Laitilantie 709,  EURA 

040 764 3072 
GRILLIHERKKUJA 

www.santashotels.fi  

  

Lämmitys- Valaistus- Sähkötarvikemyynti- Asennus- Urakointi 



V iimeisenä aamuna lauantaina 28.7 aa-
mupalan jälkeen oli suuntana Tallinna. 

Kello näytti puoltapäivää kun lähdimme jat-
kamaan matkaa. Perillä Tallinnassa oltiin klo 
13.50. 
Laivan lähtöön klo 18.30 oli rutkasti aikaa. 
Kiertelimme satamamarketissa tutkimassa 
marketin tarjontaa ja mahdollisia tuliais os-
toksia.  
Ajoimme hyvissä ajoin muutaman muunkin Suomalai-
sen motoristin kanssa odottamaan laivaan pääsyä. 
Ilma oli helteinen kun näimme ”pienen” sadekuuron 
tulevan kohti. Se oli kuin jostain kauhuleffasta kun 
taivas musteni ja sitä vettä tuli kuin esterin.. sieltä. En 
muista hetkeen olleeni noin valtavassa sadekuurossa. 
Sitä kesti hetken aikaa kunnes aurinko alkoi taas 
paistaa ja kuivatella sitä minkä kasteli. Laivaan pää-
simme reilut puolituntia ennen lähtöä. 
Laiva lähti Tallinnasta18.30 ja Helsinkiin saavuimme 
noin klo 21.00. Viimeinen pätkä ajettavana kotiinpäin 
ja tämäkin reissu olisi tällä kertaa päätöksessään. 

Vielä ennen kuin kotiin pääsimme 
oli puettava sadeasut päälle kos-
ka halusimme päästä kuivana ko-
tiin. Ympärillä salamoi ja pelkäsin 
että ukkonen tulee päälle mutta 
kuin ihmeen kaupalla pääsimme sivuttamaan ukkos-
rintaman vierestä. 

K otiin pääsimme 23.45. Taas oli yksi reissu taka-
na. Kilometrejä kertyi yhteensä reilut 1700 km. 

Monesti koetaan nämä meidänkin matkakohteet kau-
kaisiksi, mutta pelkästään Saariselälle mennessä kilo-
metrejä kertyy enemmän. Olen kuullut sanottavan et-
tä niin kauan kuin Suomessa riittää ajamattomia teitä 
ei näe tarvetta lähteä etelän suuntaan. Niin tai näin, 
etelän suunnalla näkee myös erilaista kulttuuria ja 
elämäntapaa mikä kiehtoo ja saa meidät aina lähte-
mään joka kesä etelään päin, joskus pidemmälle ja 
joskus vähän lähemmäs. Ja ajeltua tulee silti Suo-
messakin… Taas seuraavaa kesää odotellessa… 
    Virpi Katila & Esa Lehtonen 

BALT IAN K IERRROS 
PÄRNUsta kot i in  

Pärnussa saatiin luvalla pysäköidä respan 

Satamassa sadekuuro ryöpytti vettä  
niskaan oikein kunnolla 

 
Neitsytpolku 2, 27500 Kauttua 

p. 050 518 3145  

  



 

 

 

 



S uunnitelma lähteä Ouluun Hymyilevän Motoristin 
Kevätpäiville lähti siitä ajatuksesta kun saimme 

tietää jo SMOTOn risteilyllä 2017 että olemme otta-
massa järjestelyvastuun HMKP 2020 järjestämisestä 
Euraan. Lähdimme tutustumaan miten Oulu järjestää 
tapahtuman jos saataisiin jotain vinkkiä itse tapahtu-
masta. Onhan kerhomme jäseniä ollut ennenkin näis-
sä tapahtumissa, itse olen ensimmäisen kerran ollut 
kyseisessä tapahtumassa muistaakseni 1981. Nyt 
kerhostamme lähti mukaan Jari, Satu, Virpi, Ari ja al-
lekirjoittanut. 

A ri lähti perjantaina 
omia reittejään Ouluun 

ottaen osaa Motoristit kou-
lukiusaamista vastaan mat-
kan varrella, taisivat hekin 
ajaa omalla ryhmällään Ou-
luun. Me muut ajoimme omaa reittiä Oulun suuntaan 
ja olimme perjantaina illalla noin 21.00 perillä.  

Ilta meni tutustuen Ouluun ja sen ruokapaikkoihin, 
hyvän ja kylläisen aterian jälkeen lähdimme valmis-
tautumaan seuraavaan päivään. 

L auantai aamuna söimme aamiaisen hotellin katu-
tasossa olevassa ravintolassa, mikä osoittautui 

kasvisruoka ravintolaksi. Hotelli oli tehnyt ravintolan 
kanssa sopimuksen missä hotellivieraat söivät aamu-
palansa. Ei ollut mitenkään kehuttava… Mutta hotelli 
oli edullinen, kaksi yötä aamiaisineen 127 €. Aamupa-
lan jälkeen ajoimme mahtavassa auringon paisteessa  

tapahtuman kokoontumispai-
kalle Ideaparkin parkkipaikalle 
odottamaan yhteislähtöä ja 
paraatiajoa Kuusisaareen jos-
sa oli päätepiste.  
Klo 11.30 koitti lähtö Poliisien 
ajaessa keulilla ja johtaen 
joukkoa jota oli kokoontunut 
paikalle noin 700 motoristia. 
Ajomatka Kuusisaareen oli 
noin 13 kilometriä, matkan var-
rella oli muu liikenne pysäytet-

ty jotta letka pääsisi ajamaan ilman keskeytyksiä pe-
rille. Jokaisessa risteyksessä oli liikenteenohjaaja  

Taukopysähdystä matkalla 

Paraatiajoa Kuusisaareen 

 

 

  
      

Eurajoen Autokoulu Oy 

050 313 2209  



I llallisen jälkeen totesimme että emme jää odotta-
maan myöhäisempää iltaohjelmaa vaan lähdimme 

kohti omaa majoitusta. Taisimme vielä käydä nautti-
massa virvokkeita ennen nukkumaan menoa. Seuraa-
vana päivänä koitti kotiinlähtö. Me saimme tapahtu-
masta tuoretta infoa ja intoa lähteä järjestämään ta-
pahtumaa vuodelle 2020. 
Siis seuraava Hymyilevän motoristin kevätpäivät jär-
jestetään Eurassa 23.05.2020. 
Perinteisen kiertovanteen saimme noutaa 1.2 Helsin-
gin MP-messuilla SMOTOn osastolta. Nyt ei muuta 
kuin täysi hönkä päälle ja tapahtuman järjestelyt täy-
sille jotta saamme hienon tapahtuman Euraan. 

Matkassa olivat Esa, Virpi, Satu, Jari ja Ari 
Teksti ja kuvat Esa Lehtonen 

 
 
 
 

 
Käkialhontie 22,    27430 Panelia  

 
  P. 050 3549948              panelianautohuolto@gmail.com  

                               
               olemme myös facebookissa  

varmistamassa liikenteen sujuvuuden. Kun pääsimme 
lähelle määränpäätä letkan vauhti alkoi hidastumaan 
kunnes ajoimme lopussa jo pätkitellen. Kun vihdoin 
saimme pyörät parkkiin oli aika lähteä tutustumaan 

itse Kuusi-
saareen. 
Kuusisaares-
sa oli telttoja 
ja kaikenlais-
ta tuote esit-
telyjä ja ar-
van myyntiä, 
taisi Ari ja 
Virpi pari arpaa ostaa Smoto:n teltalta.  
Kun kaikki motoristit olivat saapuneet paikalle ja väki 

asettunut alkoi olla puheiden vuoro. Oli monen eri ta-
hon edustajaa puhumassa moottoripyöräilyyn liittyvis-

tä asioista. HMPK 2018 projektipäällikkö Marja Suo-
minen aloitti, Oulu MC pj Matti Träskelin jatkoi… oli 
Smoton pj vuoro, kansanedustajakin kävi puhumassa, 
verikampanjan infosta kertoi oma edustaja Smotolta. 
Koulukiusaamistakin käsiteltiin puheen muodossa. 

Kiertovanteen luovutus jäi nyt tekemät-
tä koska 2019 ei ole löytynyt järjestäjää 
joten sen luovutus jäi hamaan tulevai-
suuteen. Kun puheet oli pidetty bändi 
jatkoi taas lavalla esiintymistään.  

Kun kaikki kojut oltiin käyty läpi ja tutkittu perinpohjai-
sesti, todettiin että nyt meidänkin on aika lähteä kohti 
majoitusta keskustan suuntaan. Iltaohjelma oli Radis-
son Blu Hotellissa josta myös me lunastimme illallis-
kortin. Illalliskortti maksoi 20 €.   

Paikalla oli myös uusia moottoripyöriä esillä 

Letka pysähtyneenä Kuusisaaren edessä 



 

 

Ensimmäisen kerran keskustelimme Hymyilevän motoristin Kevätpäivien 2020 järjestämisestä SMOTOn ris-
teilyllä syksyllä 2017. Tietysti kun juhlatunnelmissa olimme kerhosta isolla joukolla risteilemässä, niin hetken 
keskusteltuamme päätimme aloittaa asian selvittelyn. Vuoden 2019 järjestäjä oli jo sovittuna. Asiaa lähdettiin 
sitten suunnittelemaan tältä pohjalta. Vuoden 2019 järjestäjä perui kumminkin vetovastuunsa myöhemmin ja 
vetovastuuta tarjottiin meille, jos voisimme aikaistaa vuodella tapahtu-
maa. Pysyimme kuitenkin alkuperäisessä suunnitelmassa. Kerhossa-
kaan kaikki ei ollut täysillä lähdössä tähän mukaan mikä tietysti aiheutti 
pientä asioiden sulattelua ja suostuttelua. Melkein kaikki saatiin lopulta 
innostumaan asiasta ja kokouksessa 11.01.2019 asialle saatiin viralli-
nen päätös. Päätimme järjestää tapahtuman 23.05.2020. Sen jälkeen 
on lähtenyt asiat etenemään eri tahojen kanssa.  
Euran Kunnan edustajien kanssa pidettiin palaveri 21.01.2019 ja saim-
me Euran Kunnan yhdeksi tapahtuman päätukijaksi. Siitä kiitos Euran 
Kuntaan. Perinteisen vanteenluovutus tilaisuus järjestettiin Helsingissä 
MP19 messuilla 01.02.2019 kerhosta oli mukana runsas joukko, kaikki 
ei edes kerinnyt kuvaan mukaan. Tapahtuma järjestetään siis Eurassa josta lähdemme paraatiajoon Loma-
keskus Sieravuoreen jonne järjestetään itse loppuhuipennukset. Tapahtuma kerää vuosittain lähemmäs tuhat 
motoristia ympäri Suomen ja jopa reilusti yli. Joten Euraan odotetaan hienoa tapahtuma viikonloppua 
23.05.2020. Siis tervetuloa kaikki motoristit ja myöskin yleisö.             Esa Lehtonen pj. 

TERVETULOA 

 

 

 

     Vuoden 2018 Fair Play kisan tulokset 
 
  Nuorten alle 18v sarja Ei osallistujaa 
  Takapenkkiläisten sarja 1. Virpi Lehtonen 7400 km 727 pist. 
       2. Virpi Katila  6420 km 547 pist. 
       3. Tuula Polvi  11700 km 445 pist. 
  Kuljettaja sarja   1. Reijo Paussu  13500 km 1025 pist. 
       2. Esa Lehtonen  11159 km 966 pist. 
       3. Satu Jokinen  14047 km 885 pist. 

Fair Play 2018 arvonta ja tulokset julkaistiin kerhon uusien tilojen avajaisissa ja Joulun avauksessa 24.11. 
Kaavakkeita palautettiin ennätysmäärä 21 kpl. Kisa on kaikille jäsenille avoin. Pisteitä saa kun käy kerhon 
talkoissa, viikkoajoissa, kuukausipalavereissa ja ajetuista kilometreistä. Kisassa ei pärjää pelkillä suurilla aje-
tuilla kilometrimäärillä vaan on otettava osaa myös kerhon järjestämiin tapahtumiin, talkoisiin ja toimintaan. 
Vastaavasti pisteitä vähennetään jos saa sakon esim. ylinopeudesta, päiväsakkojen määrä on vaikuttava te-
kijä pistemäärän vähennykseen.  
Fair Play kisassa on kolme sarjaa, alle 18v sarja, takakyyti-
läiselle oma ja kuskeille oma sarja. 
Alle 18v sarjaan ei tullut yhtään palautettua kaavaketta mikä 
on huolestuttavaa. Nuoria pitäisi saada mukaan kerhon toi-
mintaan. 
Kaikkien kilpailukaavakkeen palauttaneiden kesken arvottiin 
viisi 70 € lahjakorttia Porin Top Motoriin. 
Kaavakkeiden palautus oli mahdollista myös sähköisessä 
muodossa. Kaikki kaavakkeen palauttaneet määrättyyn päi-
vään mennessä, joko sähköisessä muodossa tai paperisena 
kerholle, osallistui automaattisesti arvontoihin.  
Arvonta suosi seuraavia, Anu Heino, Pekka Alavuo, Keijo 
Salopää, Jukka Salopää ja Esa Lehtonen. 

Vas. Pekka Alavuo, Anu Heino, Virpi Lehtonen, Reijo 
Paussu, Jukka Salopää ja Esa Lehtonen 




