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uleva tai siis menevä kausi 2016 on taas touhua
täynnä. Alan harrastajille riittää
koko kesäksi ja vähän enemmänkin kuin mitä pystyy vastaanottamaan, ohjelmaa laidasta laitaan. Kokoontumisajoja on pitkin koto Suomea, ja jos se ei riitä on kaikenlaista ohjelmaa tarjolla rajojemme ulkopuolellakin.
Pelkästään Suomen rajojen
sisäpuolella olevia tapahtumia
on pitkälle toistasataa. Vaikka
kuinka omaa kalenteria tutkii ei siihen mahdu kuin
se määrätty määrä tapahtumia. On Road Racing
kisoja, kokoontumisajoja, motoristikirkkoa ja omiin
kerhotapahtumiinkin pitäisi keritä. Se on valitettavaa
ja tosiasia että myös päällekkäin olevia tapahtumia
tulee.
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matran ajot on saanut vihdoin ajonsa
takaisin ja totisesti tiedän paljon vannoutuneita
Imatralla kävijöitä jotka ovat tätä odottaneet. Jänkhällä Jytisee on vakiintunut kerhomme vakio ajoihin
reilulla parillakymmenellä jäsenellä. Nyt tässä onkin
purtavaa. Kaksi tapahtumaa mistä ei missään nimessä haluaisi olla pois. Mutta, minkäs teet jos tapahtumat ovat samalle viikonlopulle järjestetty. Siinäpä kysymys. Se on varmaa että moni Jänkhällä
käyneistä suuntaa nyt keulan kohti Imatraa, enkä
puhu nyt vain meidän kerhomme jäsenistä. Toivottavasti jatkossa järjestäjät huomioisivat nämä tapahtumat eri viikonlopulle, en tiedä onnistuuko mutta kaksi megatapahtumaa samalla viikonlopulla syö varmaan ainakin joitain kävijöitä.




A

lastaro Road Racing kisat
on jo saavuttanut vakiopaikan kalenterissamme, olemmehan jo useana vuonna olleet hoitamassa lipunmyynnin. Nyt vielä
tähän kirsikkana päälle olemme
järjestämässä West Coast Racing Clubin kanssa yhteistyössä
Alastarolle kokoontumisajoa
05 - 07.08, ensimmäistä Alastaro Race Meetingiä.
Puitteet Alastarolla ovat tähän ihanteelliset, koko
kisaviikonlopulle on ohjelmassa toimintaa niin radalla kuin radan ulkopuolellakin, joten tiedossa on huba
viikonloppu.
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ämä vuosi on eräänlainen juhlavuosi kerhollemme. Onhan siitä jo 40v kun kerhomme on
saanut alkunsa. Paljon mahtuu näihin menneisiin
vuosiin. Kalusto ja tekniikka sekä varusteet ovat hypänneet valtavan harppauksen noista ajoista. Seiskapuolikas oli iso pyörä puhumattakaan 1000cc joka oli jotain valtavaa. Tänä päivänä yleisimmät koot
ovat jo aivan toista, samoin ajo ominaisuudet. Niistä
ajoista vain piikkinen on pysynyt piikkisenä.
Tätä kirjoittaessani kevät on jo edennyt siihen vaiheeseen että taidan hypätä auringon paisteeseen
baanalle prätkäni vietäväksi ...
Yhtä kaikki, leppoisia ajokilometrejä ja reissuja kaikille 2016, tasapuolisesti...

on vuosittain noin reilut 2 000 kävijää.
J änkhällä
Imatran muistoajoissa yleisömäärä

on parhaimmillaan ollut 20 000 ja kilpailuissa jopa yli 50 000. Tähän haarukkaan odotetaan myös tulevan kesän Imatranajon pääsevän..
Kaikki ei tietenkään tästä ole motoristeja. Toisesta on nyt valittava, kumpaan tapahtumaan suunnata...
Vanhana Imatrankävijänä tiedän että meiltä on leiri
pystyssä Imatranajoissa, myös jatkossa…

Avoinna Torstaisin 10 - 17.00
Ja aina sovittaessa

Lehden taitto Harri Havulinna, ilmoitusvalmistus Esa Lehtonen
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VIRPI KATILA
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itkän tauon jälkeen Pyhäjärvimessut rikastutti- keen messuvieraita lipui paikalle. Molemmat päivät
vat maakuntaa 23 ja 24.5.2015. Varmaan mo- olivat melko tuulisia joten teltta oli
"istutettava" paikoilleen järeillä painoilla. Meitä kernelle odotettu tapahtuma, sillä kävijämäärä
holaisia oli
ylsi 3600 henkilöön.
molempina päivinä noin
Myös näyttelyasettajia oli 130.
kymmenkunta kertoJoten varmaankin jokaiselle
massa toiminnaslöytyi mielekästä katsottavaa
ta. Moottoripyörät kiinja koettavaa. Myös me Euran
nostivat niin aikuisia
Matkamoottoripyöräilijät pääkuin lapsiakin. Kyllä
timme lähteä esittelemään
siinä muutamat poseekerhomme toimintaa. Sekä
rauskuvatkin otettiin
tietenkin toivottamaan tervetulpyörän satulassa.
leiksi asiasta ja toiminnasta
kiinnostuneet henkilöt.

P

Taustalla Juho, Joel ja Virpi
yöräkalustoa näytillä oli
Esa Lehtosen ja Jukka Luhdan pyörät molemaimme jopa muutaman uuden jäsenen kerpina
hoomme. Aktiivinen kerhomme kokoontuu
päivinä. Kari Kaukkila saapui sunnuntai aakuukausittain kerhohuoneellamme. Kesäaimulla messuille suoritettuaan sitä ennen rautaperkaan teemme porukalla retkiä eri kohteisiin
seajon 1600 km. Ei ollut pyörä sen paremmin kuin
sekä viikkoajelut on tosi mukava tapa lähteä porumieskään kovin ryvettyneen oloinen pitkän ajomat- kalla liikkeelle.
kan jäljiltä.
Katsauksen kirjailivat Ari, Virpi ja Merja
Portit avattiin molempina päivinä kello 10 jonka jäl-

Ari, Merja, Hannu, Sirkka-Liisa, Jukka ja Pekka

Aika ajoin
osastolla oli mukavasti väkeä
tutustumassa
kerhon toimintaan

S

Moottoripyörät esittelyssä, taustalla Jukka ja Merja

Top Motor oli esittelemässä omaa
kalustoaan osastomme vieressä
Osastolla joutui joskus tekemään
myös kirjallisia hommia.

Kerho saanut alkunsa jo 40v. sitten

Historiaa menneiltä vuosilta

K

Kerhon logo
vuodelta
1980

erhon toiminta on saanut alkunsa jo keväällä
1976. Kerhoa kutsuttiin nimellä Matkamoottoripyöräilijät. Vuonna 1977 kerho oli toiminut yhden
kauden jonka paikallislehtikin uutisoi. Vuosien saatossa
kerho on uusiutunut ja jäsenistökin vaihtunut melko totaalisesti. Tämän lehden ilmestyessä elämme jo vuotta
2016. Meille kerholle tämä on juhlan vuosi. Joku voi olla
toista mieltä tästä, olihan kerho muutaman vuoden poissa rekisteristä. Kerhon matkan varrelle mahtuu niin ruusuja kuin nokkosiakin, mutta sanotaan että nokkonenkin
on kukkanen. Mielipiteitä ja kommentteja olemme matkan varrella myös kuulleet. Mutta totuus on, kerho virallistettiin vuonna 1980, kerhon toiminta loppui 2005 , 2011
kerho perustettiin uudestaan ja nyt voin todeta että elämme kerholla ruusujen aikaa, yhtä kaikki, kerho on saanut
siltikin alkunsa 1976 vaikka kuka sanoisi mitä, eli 40 vuotta sitten. Eli me juhlistamme sitä.

teolla. Todellinen seuran perustamiskokous pidettiin 1980 Euran Nuorisotalolla. Kerho rekisteröitiin viralliseksi seuraksi ja nimeksihän oli jo toiminnalle
annettu Matkamoottoripyöräilijät ry.
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erho teki vuosittain yhteisiä matkoja erilaisiin kokoontumisajoihin ja osanotto oli
varsin runsasta. Jokavuotiseen reissuihin kuului
niin Imatranajot kuin reissut legendaksi muodostuneeseen Lars Pettersonin mökkikylään Brändöseen. Tämä
kausi kesti aina 2000 luvun alkupuolelle jolloin silloiset
kerhon vetäjät päättivät lopettaa seuran toiminnan vähäisen toiminnan myötä.
Paljon historiaa mahtuu näihin aikakausiin mutta nyt
olemme kirjoittamassa kerhon historiaan jotain uutta.
Kerholla on vireää toimintaa ja reissuja tehdään viikoittain. Jäseniä vuodenvaihteessa oli yli 120 ja kasvua on
erhon toiminta koostuu kolmesta eri aikakaudes- yhä, kaikki joko kuskina tai takana istujana. Kesällä 2016
ta, vetäjistä ja siihen kausiryhmään kuuluvista
olemme mukana järjestämässä Alastaron SM Road Rajäsenistä. Kerhon alkuvuosina -76 – 79 jäsencing ajojen yhteyteen ensimmäistä kokoontumisajoa yhmäärä oli jokseenkin vähäinen ja koostui pääsääntöisesti dessä WCRC:n kanssa. 1 Alastaro Race Meeting. Pens. Mestilän porukasta. Toiminta oli hiipumassa alkuunsa rinteinen Imatran ajotkin on taas palannut kilpailukalentekunnes -70 luvun lopulla innostus levisi myös kanta Euriin, onko vanhat hyvät ajat taas palanneet… niin uskon.
raan ja vuonna -80 kerhon toiminta lähti alkuun toden
Euran Matkamoottoripyöräilijät ry. 40 v
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Esa Lehtonen EMMP puheenjohtaja

Lehti artikkeli Kunnallissanomissa ensimmäisen
toimintavuoden jälkeen 1977

Kunnallis-sanomien artikkeli 20.05.1976

email: info@vientikivi.com
www.vientikivi.com

HAUTAKIVET
Kaiverrukset ym. alan työt.
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unnuntaiaamuna 16.6. oltiin jo melkein kotona.
unnuntaiaamuna 16.6. oltiin jo melkein kotona.
Ajoimme mopot ulos laivasta ja kävimme aamuAjoimme mopot ulos laivasta ja kävimme aamupalalla Turussa ABC:llä. Vatsat täynnä, monta, monpalalla Turussa ABC:llä. Vatsat täynnä, monta, monta kokemusta ja elämystä rikkaampana, jaksoimme
ta kokemusta ja elämystä rikkaampana, jaksoimme
ajaa kotiin, Kirsi Paraisille ja minä Euraan. Hieno
ajaa kotiin, Kirsi Paraisille ja minä Euraan. Hieno
reissu oli taas!
reissu oli taas!
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leistä yhteenvetoa matkasta:
leistä yhteenvetoa matkasta:
Matkaan varatun ajan ollessa rajallinen matMatkaan varatun ajan ollessa rajallinen matkantekoa helpottaa reittien ja majapaikkojen
kantekoa helpottaa reittien ja majapaikkojen
etukäteissuunnittelu & aikatauluissa varautuetukäteissuunnittelu & aikatauluissa varautuminen ”kaikenlaisiin ajosäihin”  sekä aikaa
minen ”kaikenlaisiin ajosäihin”  sekä aikaa
vieviin ajomaastoihin
vieviin ajomaastoihin
Suhteellisen edullisia ja siistejä majapaikkoja
Suhteellisen edullisia ja siistejä majapaikkoja
ovat mm. Ibis-hotellit
ovat mm. Ibis-hotellit
Sekä Ruotsissa ja etenkin Norjassa teiden varSekä Ruotsissa ja etenkin Norjassa teiden varsilta on vaikea löytää ns. nopeita ruokapaiksilta on vaikea löytää ns. nopeita ruokapaikkoja, muita kuin huoltoaseman yhteydessä
koja, muita kuin huoltoaseman yhteydessä
olevia nakkisämpyläbaareja, ja nekin ovat
olevia nakkisämpyläbaareja, ja nekin ovat
usein vain seisomapaikoin varustettuja
usein vain seisomapaikoin varustettuja
Ruotsissa on superhyvää pehmisjäätelöä!
Ruotsissa on superhyvää pehmisjäätelöä!
Norjan hintataso on vähän korkeampi kuin SuoNorjan hintataso on vähän korkeampi kuin Suomen ja sekä Ruotsissa että Norjassa on
men ja sekä Ruotsissa että Norjassa on
Nikkarintie
10 kruunut, voi sitä laskemisedelleen
käytössä
edelleen käytössä kruunut, voi sitä laskemista...
ta...
Norjan29250
tiukka NAKKILA
nopeusvalvonta oli tiedossamme,
Norjan tiukka nopeusvalvonta oli tiedossamme,
joten pääsääntöisesti
noudatimme
rajoituksia,
175
GSM 0400 603
joten pääsääntöisesti
noudatimme
rajoituksia,

Lännen Kivi

kuten muutenkin
kuten muutenkin
Norjan teillä lammaslauma voi olla minkä tahanNorjan teillä lammaslauma voi olla minkä tahansa kurvin takana
sa kurvin takana
Motoristit eivät joutuneet Norjassa maksamaan
Motoristit eivät joutuneet Norjassa maksamaan
silta- ja tunnelimaksuja (kesä 2013)
silta- ja tunnelimaksuja (kesä 2013)
Geirangerissa olisi viihtynyt pidempäänkin kuin
Geirangerissa olisi viihtynyt pidempäänkin kuin
kaksi vuorokautta....
kaksi vuorokautta....
Satu Jokinen
Satu Jokinen

040 831 4071 • 040 831 4072
www.lännenkivi.fi

EK-saatot
Riku Sillanpää

Email. eksaatot@gmail.com

Eura Works Oy

Metallirakenteet •• Hydrauliikka
Hydrauliikka
Metallirakenteet
www.euraworks.fi
www.euraworks.fi
Puh. 0400-830
0400-830 310
310 Fax
Fax 02-865
02-865 1347
1347 e-mail:
e-mail: euraworks@dnainternet.net
euraworks@dnainternet.net
Puh.

SUUNTANA EUROOPPA
EUROOPPA JA
JA UNKARI
UNKARI 17.7 - 31.7

p

ohjoisen Euroopan jo nähtyämme olimme kehitelleet Virpin kanssa ajatusta Unkarin matkasta.
Usein se jäi tosiaankin vain suunnitelma vaiheeseen. Joka kesä on ollut tapana käydä Riikassa missä myös taas kesällä käytiin. Nyt oli suunnitelmana
toteuttaa myös
Unkarin matka.
Olin saanut sovittua loman alkavaksi heinäkuun puoleen
väliin. Matka oli
siis suunnitteilla
mutta emme
olleet lyöneet
Naantalin Satama
sitä vielä lukkoon. Lomani
lähestyi ja tarkempaa aikataulua lähdöstä ei ollut. Olimme tilanteessa jossa
arkailimme ajatusta kunnes perjantaina 17.07 ilmoitin kello 19.30 Virpille että nyt kamat kasaan ja baanalle.
Nopea pakkaus kävi tottuneesti. Kysyin että otetaanko sadevermeet mukaan? Virpi tokaisi että nyt
mennään extream ajatuksella että minkä sade kastelee niin aurinko kuivaa… Ja niin jätin sadevehkeet
pakkaamatta, mitä tulin matkan aikana vielä useasti
katumaan.

L

auantai 18.07 klo 06.00 paikallista aikaa olimme pyörän päällä odottamassa laivasta ulospääsyä. Ramppi auki ja baanalle. Sää oli puolipilvinen ja taivaanrannassa näkyi synkkiä pilviä. Tukholman läpi ajaessa saimmekin jo viitteitä sateesta. Pidimme hetken taukoa ylikulkusillan alapuolella kunnes päätimme jatkaa matkaa, sateesta huolimatta.
Norddköpingistä suuntasimme rantareittiä pitkin Kalmarin ja Kristianstadin kautta Juutinrauman sillalle. Sillalle saapuessa tie
levittäytyi leveäksi viuhkaksi jossa yli
kymmenen kaistaa oli vierekkäin. Kaistat oli merkitty erillisin valotauluin
”Kausikortin” omaaville omat kaistat,
satunnaisille matkailijoille omat ja
moottoripyörille oma kaista. Tietenkin
me ajoimme heti väärälle kaistalle. Kopin kohdalle päästyämme, ystävällinen virkailija tuli
kuitenkin meidät rahastamaan. Ylitys maksoi yhteensä 26 €.

sillan pituus on 7 845 metriä ja suuJ uutinrauman
rin jänneväli 490 metriä. Silta on maailman pisin

yhdistetyssä rautatie- ja maantieliikenteen käytössä
oleva vinoköysisilta. Sillan ylemmällä kannella kulkee nelikaistainen moottoritie E20, alemmalla kaksiraiteinen rautatie. Sillan pylonit kurottuvat 204 metrin korkeuteen.
urasta Turkuun ja moottoritietä pitkin Helsinkiin, Tanskan puolelta yhteys lähtee Amagerista neljän
josta laivalla yli Tallinnaan ja
Juutinrauman silta
Via Balticaa pitkin etelään päin. Oli
Ruotsin sekä
suunnitelma. Turun Moottoritietä
Tanskan puolelta,
ajaessa tuli mieleen että tarkistekuvassa Virpi
taan vieläkö samana iltana oli lähtöjä Tallinnan puolelle. Levähdys alueelle parkkiin ja tabletti kouraan, ei
tänään mahdollista ylitystä. Sitten
haku Turusta tai Naantalista Ruotsin puolelle. Nyt tärppäsi, kone
näytti että vapaata on, siis suunta
Naantalin satamaan. Astelin terminaaliin jossa olin
kilometrin matkalle
ainoa asiakas, kysyin virkailijalta voitteko auttaa,
merenalaiseen
pitäisi tänään päästä Ruotsiin ? Kyllä se sopii, kuului tunneliin, joka johvastaus.
taa keskellä Juutinraumaa sijaitsevalle neljän kilometrin pituiselle Peberholmin tekosaarelle. TunnelisFinnlines laiva, Naantali - Kapellskär lähtö 22.45 aa- sa rautatie ja maantie kulkevat samassa tasossa.
mulla Ruotsissa klo 06.00 paikallista aikaa. Kysyin
matkasta alennusta koska olemme Smoton jäseniä.
anska ajettiin läpi yhdellä pysähdyksellä ja
Ei saa alennusta koska matka ei ole ennakkoon tiRodbyn satamaan saavuimme klo 19.15 paikallattu ja vaikka olisikin tilattu alennus ei koske iltaläh- lista aikaa. Saksaan menevään laivaan pääsimme jo
töä. Siis MITÄ, huijausta… Mp ja kaksi henkilöä ta- 10min odottelun jälkeen. Kaksi henkilöä ja Mp maksan 260 €, ruoka sentään sisältyi hintaan. Ruokailu, soi 390 DKK (noin 50€). Saksan Buttgardenissa
pari juomaa ja hyttiin valmistautumaan unten maille. olimme klo 20.30. Suuntasimme keulan kohti LyyNukahdin hymyn väre huulilla, olimme matkalla Un- pekkiä josta toivoimme saavamme yösijan. Lyypekin
kariin.
keskustassa avasimme tabletin mutta meidän budjettiin sopivaa majoitusta ei löytynyt lähempää kuin
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Emmp jäseniä rautaperseajossa toukokuussa 2012

NARVIK- BALLANGEN - MO i RANA- UUMAJA

NEUMüNSTER - BERLIINI ja sen nähtävyydet

M

eidän suunnitelma oli ottaa majoitus jostain

Neumünsterin
kaupungista
joka oli noin
70
Narvikin
läheltä. Sopivaa
majoitusta
ei löytykm päässä Lyypekistä luoteeseen. Jouduimnyt ja päätimme käydä Narvikissa kaupassa ennen
me siis ajamaan lievästi takaisinpäin takakuin kaupat
sulkeutuvat.
viistoon
reittiimme
nähden. Kellokin oli jo 20.40. Pitihän
meidän
saada
särvintä
illaksi.
Ostokset tehtyämme
Neumünsteriin ja Parkhotelliin
saavuimme
matkaa
ja Narvik
jäi taakse. Noin 40 km
klojatkoimme
23.10 paikallista
aikaa.
Kirjauduimme
ajettuamme
saavuimme
kylään
nimeltä
sisään, purimme tavarat ja lepuutimme
jäse- Ballangen
josta
löysimme
campingin
saimme vuokrattua
niä
pitkän
ajopäivän
päätteeksi.josta
Ajokilometmökin.
Ajokilometrejä
kertyi
päivälle
rejä
ensimmäiselle
päivälle
kertyitälle
1163
km. noin 480
Aikaa
kului
noin
17
tuntia.
km. Tutut iltakuviot, ruokaa, sauna ja nukkumaan.

doin pääsimme kuitenkin perille Mo i Ranaan, kellon
v.1969. Tornin
keskiosassa
on nänäyttäessä
21.45.pallon
Märkänä,
viluisena,
mutta kuitenköalatasanne ja ravintola. Näköalatasanne
kin ehjänä. Majoitus löytyi keskustan camping aluon 204 metrin korkeudessa maanpinnasta
eelta.
Viimeinen
yö Norjan
Vaikka kilometja sieltä
voi hyvällä
säällä puolella.
nähdä jopa
rejä42
tälle
päivälle
kertyi
vain
noin
390
km, aikaa
kilometrin päähän.
meillä
kului yli 10täyden
tuntia.kierroksen kiertävä
30 minuutissa
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nsimmäinen taukopaikka Vaasassa,
ossa tankattiin sekä pyörät että itsemme.

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

Neitsytmäki, KAUTTUA / EURA
puh./fax (02) 865 2210
www.masahinaa.fi

HINAUKSET 24 H
050-364 0643

Teollisuus- ja liikerakennukset
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sällä 1961. Toinen vaioitti tiistai 21 päivä, kello oli 12.20 kun starthe, muurattu muuri että
tasimme kohti Kotkanpesää. Katsoin kartasta
piikkilanka-aita, valmisoletettua reittiä rajan yli Saksaan. Laitoin osoitteen
tui vuosina 1962 - 1965.
navigaattoriin ja menoksi. Lämpötila oli hellelukeKolmas vaihe, betonimissa ja ajo vaatetus keveni huomattavasti. Farkmuuri, valmistui 1965 kushortsit, t-paita ja liivi ja ajojalkineet. Olimme
1975, neljäs vaihe,
aikamme ajaneet ja mietin että olisi jo pitänyt ylit"rajamuuri 75" valmistui
tää Saksan raja. Kunnes huomasin että olemme
1975.
Itävallan rajan yli menossa Itävaltaan. NavigaattoKaikki talot, jotka olivat
rilla oli erilainen suunnitelma reitistämme mitä olin
100 metriä lähempänä
ensin ajatellut. Salzburgin kautta päästiin silti perilpiikkilankamuuria, pule Kotkanpesän juurelle noin klo 19.00. Paikka oli
rettiin ja tuon 100 metrin
jo suljettu. Infosta saimme tietää seuraavan päivän
päähän piikkilankaaikataulut. Majoitus löytyi vuoren juurelta majataaidasta tuli uusi, muulosta Gasth. Gebirgshäeusl. Huoneisto joka oli varattu muuri. Tuo
Brandenburgin portti vuodelta 1791 paana, poreammeineen maksoi 110€ aamiaisivyöhyke muurien
neen ja mp:n säilytys lukitussa tallissa. Mahtavaa
välissä oli oiva ampumarata Itä-Saksan viranomaipalvelua. Kilometrejä kertyi tälle päivälle 425 km.
sille maalitauluinaan epätoivoiset, pakoon yrittävät
ihmiset. Alueen nimi oli Kuoleman Käytävä.
eskiviikko aamuna lähdimme ajoissa kokeilemaan pääsyä Kotkanpesään. Tie vuorelle on
niin kapea ja
ielä käytiin katsomassa Brandenburgin portti
joka valmistui 1791. Kello 14.20 auringon pais- vaarallinen että
omalla kulkutaessa lämpimästi otimme suunnan kohti Prahaa.
neuvolla pääReittimme kulki etelään Dresdenin kautta Prahan
see vain noin
vanhankaupungin osaan, perillä olimme klo 19.40.
Matkaa kertyi 378 km. Edellisen kerran olimme Pra- puoleen väliin
hassa v.2012, mahtava kaupunki jonne haluaa aina vuorta josta
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Kuuluisa Kaarlen silta yövalaistuksessa

Parhaat Pidot… www.menomix.com

KYSY TARJOUS

ÖLJYT / ÖLJYNVAIHDOT: CASTROL, MOBIL, SUNOCO, MOTUL YM.
RENKAAT: ECO-TOP UUSIORENKAAT, CR UUSIORENKAAT. ASENNAMME MYÖS ESIM.
NETISTÄ OSTETUT RENKAAT. AUTOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN HUOLLOT.
RANTATIE 1196, 27800 SÄKYLÄ
V-M JUNNILA 045 604 9443
JOUNI ILTANEN 0400 991 831

vain uudestaan. Prahan keskiaikaiset korttelit historiallisine rakennuksineen ja maamerkkeineen ovat
kaupungin tärkein nähtävyys ja nähtävää riittää.

V

arasimme netistä majoituksen Residence Bologna Hotellista. Hotelli on keskellä vanhaa
kaupunkia. Kadulla oli pysäköintikielto mutta jätin
pyörän vinoparkkiin pääoven viereen. Respassa oli
aikamoinen kuhina. Kun vuorollamme pääsimme
tiskille ilmeni jotain ongelmia. Olivat myyneet päällekkäin huoneita ja kysyivät että sopiiko jos saamme käyttöömme samalla hinnalla kahden huoneen
huoneiston, tietysti se kävi meille. Huoneisto maksoi noin 90€. Tällä kertaa emme aikoneet olla kuin
yhden yön Prahassa, seuraavana päivänä matkan
jatkuessa Itävallan kautta takaisin Saksan puolelle
ja kuuluisaan Hitlerin Kotkanpesään. Ilta kului mukavasti vanhaa kaupunkia kierrellessä ja maistellen tsekinmaan kulttuuri oluita.

lähtee erikoisvalmisteiset bussit
ylös vuorelle. Vuoren tasanteella tapasimme pari Suomalaista
motoristia jotka olivat vuokranneet moottoripyörät Saksasta
josta lähtivät matkaan.
Kehlsteinhaus (Kotkanpesä) 1834 metrin korkeudelle rakennettu graniittilinna on Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen vuonna 1939 Adolf Hitlerille 50-vuotislahjaksi rakennuttama lomaasunto Berchtesgadenin lähistöllä Saksan Alpeilla.

Näkymä Kotkanpesästä Saksan alpeille, Virpi
uskaltautui kuvattavaksi jyrkänteen reunalle

KOTKANPESÄ- UNKARI BALATTON - BUDABEST
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linen hintataso, lämpö ja se
itler vieraili Kehlvälitön tunnelma josta nautsteinhausilla ensimtia täysin siemauksin. Pymäisen kerran 16. syyssähdyimme syömään ja
kuuta 1938.
nauttimaan muutaman juoNSDAP esitteli sen hänelman viihtyisälle terassille,
le virallisesti hänen 50
ilman lämpötila oli hellelukevuotispäivänään. Hitler
missa, hiki virtasi ja kylmä
teki Kehlsteinhausiin vain
huurteinen maistui. 0,5l Hei14 vierailua vuosien 1938
neken olut maksoi 90 cent–1940 aikana. Viimeisen
tiä. Samalla söimme tuhdit
kerran hän kävi siellä 17.
Hitlerin
Kotkanpesä
Itävallan
rajan
tuntumassa
annokset, koko lasku kahlokakuuta 1940. KotkanSaksan puolella
delta oli 9,70€. Alkuun oli
pesä on nykyään museoitarkoitus viettää muutama
tu ja siellä toimii ravintola.
Hyvällä säällä voi talolta nähdä esimerkiksi Salzbur- päivä Balaton järven rannalla. Yö hotellilla oli tuskaigin kaupunkiin Itävaltaan. Kehlsteinhausissa vierai- nen. Ilma oli yölläkin helteinen ja kuuma, eikä meillä
ollut ilmastointia.
lee vuosittain turisteja kaikkialta maailmasta.
Paikalle pääsee nykyisin bussilla, jalkaisin tai helikopterilla.
euraavana
aamuna
Serpentiinireittiä kulkevat erikoismoottorilla ja jarruilla varustetut bussit vievät matkailijoita ylös kääntö- torstaina 23
paikalle. Tie loppuu 124 metriä ennen huippua. Vii- päätimme
meinen osuus noustaan vuoren sisässä yli sata met- vaihtaa hotellia
riä pitkän tunnelin päässä olevalla hissillä. Hitlerin ja siirtyä Budasuljetun paikan kammon takia hissin seinät ja katto bestiin jonne
matkaa on
on päällystetty peileillä.
noin 220 km.
Lippu kahdelta Kotkanpesään maksoi 32,20€.
Matkaan lähdettiin puolenpäivän aikaan. Parhaillaan
lämpömittari näytti asteita +36. Reittimme kulki järven rantaviivan suuntaisesti ja pysähdyimme välillä
uimaan Balattoniin. Viilennys ei auttanut, vesi oli liian lämmintä. Budabestiin saavuimme noin klo16.00.
Ilmastoitu huone saatiin hotelli City Swingistä, 100m
tonavan rannalta vanhan kaupunginosasta. Budabest oli sovittu pää kohteeksi jossa vietimme 4 yötä.
Maksoi 325€ eli n.80€ yö kahdelta aamiaisineen,
sisältäen lukittavan vartioidun mp:n säilytyksen. Budabest ja vanhan kaupunginosa tuli kierreltyä ja tutkittua, hieno kaupunki. Kierrellessämme löysimme
Ice Baarin jossa oli myös käytävä. Sisälämpötila oli
Näkymä bussin ikkunasta kuvattuna, pudotusta satoja
koko ajan miinuksen puolella, juomat tarjottiin jäästä
metrejä alaspäin, heikompaa jo hirvittää...
tehdystä snapsilasista. Istuinpaikat ja seinät olivat

jäätä. Mukava kokemus näin hellekeleillä. Finlandia

ellon ollessa 14.15. oli aika ottaa suunta kohti
vodka oli hyvin esillä baarissa, Olikohan rekvisiittana
Unkaria. Reittimme kulki Itävallan Liezen ja

tarkoitus mainostaa Suomen Lappia, olemmehan
Grazin läpi kohti Unkarin rajaa. Raja ylitettiin klo
kylmästä Joulupukin maasta.
19.50 mikä oli läpihuutojuttu,
yhtään rajavartijaa emme
attuma, mikä ei alun perin
nähneet. Illan hämärtyessä
kuullut suunnitelmiimme oli saklo 21.50 olimme perillä Balamalle viikonlopulle järjestettävät
tonin järven rannalla paikassa
Formula 1 kisat Hungaroringin raKeszthely. Ajoaikaa kului noin
dalla. Kun saimme tämän tietoom7,5 tuntia ja kilometrejä noin
me oli selvää että kun täällä olem470. Kun olimme purkaneet
me, menemme myös katsomaan
tavarat hotellille oli aika tutusFormulat. Rata oli hotellilta noin 30

tua rantabulevardiin
ja sen
km päässä joten lähdimme mp:llä

herkkuihin.
Syy miksi meitä
Virpi tutkii kännykästään meille majoitusta Hungaroringin radalle hakemaan

kiehtoo Unkari, on sen edul- Unkarin Balaton järven rannalta Keszthelystä
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F1 HUNGARORING - VARSOVA - KAUNAS
lippuja sunnuntain kisaan. Kun pääsimme lähelle
Hungaroringin rataa alkoi kuulua Formuloiden korviin pistävää ääntä. Liput saimme pääportilta, yhden
lipun hinta pääsuoran istumakatsomoon sektorille F
rivi 8 ja paikka 1, maksoi 297 €.
Hinta oli kova mutta ajattelimme
että tämä tilaisuus ei ehkä koskaan
toistu. Formula sirkus ja se tunnelma, oli se hieno kokemus.
Pitihän tämäkin kokea ja nähdä…

Formula sirkusta pääsuoralla

M

aanantaina 27 päivä klo 11.50 otimme suunnan kohti Slovakian rajaa ja paluumatka kohti
koto Suomea alkoi. Slovakian läpi ajettiin parilla pysähdyksellä ja jatkettiin kohti Puolaa ja Varsovaa.
Matkalla ropisi pariin otteeseen vettä, meillä oli Hungaroringin radalta ostettuna pari
kertakäyttö sadetakkia jotka
päätimme pukea
päälle. Eihän ne
kestäneet tuulen
vastusta ja olivat
riekaleina melko
pian. Varsovaan ja Hotelli Metropoliin saavuimme
klo 23.00. Yö kahdelta maksoi 55€, aamiainen 8€ ja
mp- parkki 12€. Ajokilometrejä kertyi vaihtelevassa
ja kosteassa säässä yhteensä 743 km ja aikaa kului
noin 11 tuntia. Pieni iltakierros Varsovan yöelämässä ja sen jälkeen unten maille kerämään voimia seuraavaan päivään.

A

amulla klo 12.30 taas tavaroiden pakkaus ja
baanalle kohti Liettuaa ja Kaunasin vanhaan
kaupunkiin. Ennen lähtöä kävimme vielä tutustumassa pariin mp-liikkeeseen jos vaikka löytäisimme
jotain ostettavaa mutta mitään ei lähtenyt mukaamme liikkeestä.
Tauolla huoltoasemalla ennen Liettuan rajaa oli
pientä tihkua odotettavissa. Sanoin Virpille että äkkiä takki niskaan ja menoksi. Näin saderintaman tulevan kohti, pääsimme juuri tielle kun rintama saavutti meidät. Vettä tuli niin paljon että en ole koskaan nähnyt vastaavaa. Ajonopeus oli noin 20km/h,
eteen ei nähnyt ja asfaltilla oli valtava vesimassa.

Meillä ei sadevaatteita, olimme siis kuin uitetut rotat.
Matka jatkui vaihtelevassa säässä kohti Kaunasia.
Perillä olimme noin klo 20.30. Ajomatkaa kertyi noin
440 km. Kaunasista saimme kahden huoneen huoneiston yksityiseltä vuokVirpi sai pääportilta liput
sunnuntain kisaan raajalta kahdeksi yöksi hintaan 80 €. Pari päivää siis
levättiin ja tutkittiin Kaunasia.
Kaunas on meille jo entuudestaan tuttu aikaisemmalta
reissullta. Nyt kun oli aikaa
löysimme myös ostoskeskuksen jossa tehtiin edullisia

Budabest
Ice Bar oli mukava helteellä,
Pakkasta -1 c

ostoksia. Kalastajan sadeasut vaihtoivat omistajaa muutamalla eurolla loppumatkaa (vesisadetta) ajatellen. Niitähän
tarvittaisiin vielä. Liettuan hintataso on hieman kalliimpi kuin Unkarin mutta edullisimmasta päästä. Katukuppilassa esim. kaksi isoa pitzapalaa, kaksi cappucinoa ja kakkupala noin 4 €.

Kaunasin vanhankaupungin elämää koleana kesäpäivänä

K

aunasista oli vielä pieni viimeinen rykäisy Tallinnaan josta laivalla yli Suomen puolelle. Matkaan lähdettiin noin 10.30. Ajettavana Riikan kautta
Tallinnaan olisi noin 600 km ja Suomen puolella vielä 220 km. Parilla tauolla ja pysähdyksellä ajoimme
ohi Pärnun jossa pysähdyimme syömään. Tutkimme
netistä onko meillä mahdollisuus samana päivänä
päästä lahden yli, kone näytti että tilaa on. Siispä
päätimme ajaa samana päivänä kotiin saakka.
Saavuimme vesisateessa Tallinnan satamaan noin
klo 20.00. Aikamme odotettua pääsimme laivaan ja
saimme ottaa kalastajan sadevermeet päältämme
pois. Pientä elpymistä ja lämpimässä kuivattelua.

T

Mutta ensi vuonna taas lähdetään messuille.
mopoautot,
kolmipyöräiset,
ajovarusteet,
varaosat,
tarvikkeet
ja rakentelu,
moottoripyörämatkailu
sekä Mutta
Peruskäsittelytaitojen
lisäksi jokaisen
motoristin
on
on lisännyt
suosiotaan
Suomessa
ka- totutella
mopoautot, kolmipyöräiset,
ajovarusteet,
varaosat,
ensi vuonna taas lähdetään messuille.
moottoripyöräilijöihin
maan
Jänkhällä
tapahtumaan.
Saatutapahtuma
oli meille jytisee
muutamalle
ensimmäinen
kerta. Moottoripyöräily
tarvikkeet
ja rakentelu,
moottoripyörämatkailu
sekä
muut
alankymmenen
tuotteet
ja palvelut.
Matti Kallio
osattava
tulkita
ajoympäristöään
moottoripyörän
tarvikkeet
ja
rakentelu,
moottoripyörämatkailu
sekä
Pähkinäkuja
6,
27430
Panelia
e keväällä
viimeisen
vuoden
aikana
huimasti.
amme
tarvittavan
rekvisiitan
siirryimme
varattuihin
samalla
tavalla
kuin syksyisin
totutellaan
Torstaina
lähdimme
matkaan
Matti
Kallio,
Virpi
muut
alan
tuotteet
ja
palvelut.
Matti
Kallio
erikoispiirteiden
ja Kylänpää
muiden
tiellä
liikkujien
puh.
(02)
531
6100 Kylänpää
muut
alan tuotteet
Matti
Kallio
Reijopieniin
Paussu, Hannu
ja
Sirkka-Liisa
tenttaa- Peruskäsittelytaitojen
Keijo Paraatiajoon
Vuorisalo
toimi
linja-autokuljettajanamme.
ena uusiin
majoitustiloihin
keskelle
kylää,
puolukka
jakannalta.
juolukka,
oli ja
taaspalvelut.
lähdössäjokaisen
runsaasti motoristeja
lisäksi
motoristin on
koululaisiin
liikenteessä.
Tietenkin
Katila
ja
allekirjoittanut.
Ajelimme
mukavaa
matkaNoin
neljäkymmentä
prosenttia
15-vuotiaista
on suofax (02)
531
6150
vat maahantuontiedustajaa.
marjamajojen
Saunat
lämpiämään
ja
osattava tulkita ajoympäristöään moottoripyörän
Hetken tauko
ja majoitustilat.
majoitusta
etsimään,
moottoripyöräilijöiden
täytyy
tietää
se
että
autoilija
vauhtia
rantatietä
pitkin
Ouluun
ja
sieltä
Ylläkselle
email:
info@vientikivi.com
ENSIKERTALAISENA
JÄNKHÄLLÄ
rittanut
mopokortin.
Näistä
moni
jatkaa
harrastusta
m- eikonut
esille,
oli
velat
saatavia.
En
muista
tarkkaan
onneksi
oli
varattu
jo
etukäteen.
Moottoripyöräilijöiden
keski-ikä
erikoispiirteiden
ja Kylänpää
muiden jatiellä
liikkujien
kannalta.
Motoristit
lähtee
liikenteeseen
aina
havaitse
Reijo
Paussu, Hannu
Sirkka-Liisa
Kylänpää
tenttaa- Keijo Vuorisalo toimi linja-autokuljettajanamme.
www.vientikivi.com
Aaltosen
Jukanmoottoripyörää.
mökille
jossa
olimme
majoittuneena
ENSIKERTALAISENA
JÄNKHÄLLÄ
ENSIKERTALAISENA
JÄNKHÄLLÄ
moottoripyöräilyyn
vasta
aikuisiällä.
GRANIITISTA
TASOA
KOTIIN
unnes
sitten
koitti
se
lauantai.
Noin
klo
kymmeoliko
torstai
vai
perjantai
kun
myös
paikalle
saapuMoottoripyöräilijöiden
keski-ikä
Moottoripyöräilijöiden
keski-ikä
Motoristit
lähtee
liikenteeseen
Motoristit
lähtee
liikenteeseen
JYTISEE
TAPAHTUMASSA
Noin
neljäkymmentä
prosenttia
15-vuotiaista
on
suovat
maahantuontiedustajaa.
Vuonna
2011
liikenteessä
kuoli
28
motoristia
ja
on
varsin
korkea
suomessa
ensimmäisen
yön.
Ilman
läheltä
piti
tapahtumaa
keskikokoisten
moottoripyörien
eli
506Hetken
tauko
ja majoitusta
etsimään, jossa eka tauko.
GRANIITISTA
TASOA
KOTIIN
GRANIITISTA
TASOA
KOTIIN
nenmopokortin.
keulat
kohtiNäistä
Rovaniemeä
neet
Ipe
jaJYTISEE
Kaija
veivät
osan
porukkaa
pidemmälle
r- Suomessa
TAPAHTUMASSA
JYTISEE
TAPAHTUMASSA
Laiva oli Helsigissä puolen yön jälkeen jonka jälkeen
Kevät
on
motoristeille
vaarallista
aikaa,
sillä
monet
rittanut
moni
jatkaa
harrastusta
onoli
varsin
korkea
suomessa
626 myynti
motoristia.
Loukkaantumiseen
on
varsin
korkea
suomessa
emme
säästyneet
ensimmäisenä
päivänä. Äkäslom- Esa,
onneksi
varattu
joAri
etukäteen.
755
kuutioisten
on laskusuuntainen.
eoro loukkaantui
Virpi,
Vitpi
ja
jäivät
vielä
yhdeksi
yöksi
jatpäivälliselle,
kyl
oli
maittava
ruoka.
43-48
vuotta.
Kevät
on
motoristeille
vaarallista
aikaa,
sillä
monet
matka jatkui suoraan kotiin. Kotona olimme perjanKevät
on
motoristeille
vaarallista
aikaa,mootsillä monet
autoilijat
ovat
talven
aikana
unohtaneet
O
moottoripyöräilyyn
vasta
aikuisiällä.
Paljon
on
tullut
vuosien
aikana
ajettuja
kilometrejä,
johtaneista
onnettomuuksista
joka
viides
tapahtui
polon
tiellä
Matti
ajoi
edellä
jaaikuiset
aina
poron
ollessa
Tämä
viittaa
siihen
,aikana
että
nuoret
miehet
eivät
43-48
vuotta.
kaakseen
sunnuntaina
matkaansa
pohjoisemmaksi
Muu
porukka
paineli
illan
rientoihin
hotellille.
Siinä
43-48
vuotta.
tain puolella noin 02.30. Matkustusaika Kaunasista
Y
autoilijat
ovat
talven
unohtaneet
mootOO
autoilijat
ovat
talven
aikana
unohtaneet
mootPaljon
onoman
tullut
vuosien
aikana
ajettuja
kilometrejä,
toripyörien
olemassa
olon.
Autoilijoiden
kannattaa
Paljon
on
tullut
vuosien
aikana
ajettuja
kilometrejä,
ainakin
mittapuun
mukaan.
Jänkhällä
Jytisee
Suomessa
keskikokoisten
moottoripyörien
eli
506huhti-toukokuussa.
harrasta
moottoripyöräilyä,
tai
sitten
siirrytään
kerY
näköpiirissä
hiljensimme
vauhtia
estääksemme
törkotiin kesti noin 16 tuntia.
ja Nordkappiin.
Meidän
matka Rovaniemelse
kului nuo
kaksi
vuorokautta
toisiin
porukoihin
tuY Norjaan
an toripyörien
olemassa
olon.
Autoilijoiden
kannattaa
GRANIITISTA
TASOA
KOTIIN
ainakin
oman
mittapuun
mukaan.
Jänkhällä
Jytisee
Moottoripyöräily
on lisännyt
suosiotaan
Suomessa
toripyörien
olemassa
olon.
Autoilijoiden
kannattaa
totutella
moottoripyöräilijöihin
ainakin
oman
mittapuun
mukaan.
Jänkhällä
Jytisee
tapahtuma
oli
meille
muutamalle
ensimmäinen
kerta.
755
kuutioisten
myynti
on laskusuuntainen.
Oma
ajotapa
ja
asenne
on
motoristin
tärkein
varuste
ralla
isompaan.
Moottoripyöräily
on
lisännyt
suosiotaan
Suomessa
mäyksen
poroon.
Näin
edettiin
kunnes
taas
yksi
poro
tä
Kemijoen
itäpuolta
Kemiin,
jatkui
mukavissa
ketustuessa
ja
pikkuisen
nautiskellessa.
totutella
moottoripyöräilijöihin
tapahtuma
olioli
meille
muutamalle
ensimmäinen
kerta.
Moottoripyöräily
on vuoden
lisännytaikana
suosiotaan
Suomessa
Pähkinäkuja
6, ensimmäinen
27430
Panelia
viimeisen
kymmenen
huimasti.
totutella
moottoripyöräilijöihin
keväällä
samalla
tavalla
kuin syksyisin
totutellaan
tapahtuma
meille
muutamalle
kerta.
Torstaina
lähdimme
matkaan
Matti
Kallio,
Virpi
Tämä viittaa
siihenjosta
,vuoden
ettäKalajoelle
nuoret
aikuiset
miehet eivät
atkaan olimme lähteneet kaksi viikkoa sitten.
Pähkinäkuja
6, 6100
27430
Panelia
vakuutus
liikenteessä.
viimeisen
kymmenen
aikana
huimasti.
i ja
keväällä
samalla
tavalla
kuin
syksyisin
totutellaan
leissä.
Kemi,
Oulu
viimeiseksi
oli
näköpiirissä
tiellä,
Matti
hiljensi
vauhtia
niin
puh.
(02)
531
Torstaina
lähdimme
matkaan
Matti
Kallio,
Virpi
Pähkinäkuja
6,
27430
Panelia
viimeisen
kymmenen
vuoden
aikana
huimasti.
Peruskäsittelytaitojen lisäksi jokaisen motoristinyöksi.
on
keväällä
samalla
tavalla
kuin
syksyisin
totutellaan
uusiin
pieniin
koululaisiin
liikenteessä.
Tietenkin
Torstaina
lähdimme
matkaan
Matti
Kallio,
Virpi
puh.
(02)
531
6100
Katila
ja
allekirjoittanut.
Ajelimme
mukavaa
matkaMatka oli antoisa ja pysyy muistoissa varmasti
Peruskäsittelytaitojen
lisäksi
jokaisen
motoristin
on
harrasta
moottoripyöräilyä,
tai
sitten
siirrytään
keruusiin
pieniin
koululaisiin
liikenteessä.
Tietenkin
O
fax
(02)
531
6150
Suuri
osa
moottoripyöräilijöiden
kokemista
vaaraTaas
oli Riku
varannut
pari mökkiä
jonne
myös Kaija
puh.
(02)
6100
Katila
japieniin
allekirjoittanut.
Ajelimme
mukavaa
matkakuin
ennenkin
mutta
tällä
kertaa
pysähtyi
kokonaan
Peruskäsittelytaitojen
lisäksi
jokaisen
motoristin
on
osattava
tulkita
ajoympäristöään
moottoripyörän
uusiin
koululaisiin
liikenteessä.
Tietenkin
fax
(02)
531531
6150
moottoripyöräilijöiden
täytyy
tietää
se
että
autoilija
Katila
ja
allekirjoittanut.
Ajelimme
mukavaa
matkapitkään.
Seuraavan kerran otan kyllä sade vaatteet
vauhtia
rantatietä
pitkin
Ouluun
ja
sieltä
Ylläkselle
Y
osattava
tulkita
ajoympäristöään
moottoripyörän
email:
info@vientikivi.com
moottoripyöräilijöiden
täytyy
tietää
että
autoilija
fax
(02)
531se
6150
ralla
ja
Ipeisompaan.
tulivat
mukanamme.
Saunottiin
jne. kannalta.
vauhtia
rantatietä
pitkin
Ouluun
ja
sieltä
Ylläkselle
johtuu
siitä,
että
autoilijat
eivät
havaitse
- tilanteista
email:
info@vientikivi.com
jota
minä
en
heti
tajunnut
enkä
saanut
vauhtiani
osattava
tulkita
ajoympäristöään
moottoripyörän
erikoispiirteiden
ja
muiden
tiellä
liikkujien
moottoripyöräilijöiden
täytyy
tietää
se
että
autoilija
ei
aina
havaitse
moottoripyörää.
mukaan.
Alkumatkasta oli kylmää ja kosteaa, puoliReijoPaussu,
Paussu,Hannu
Hannu
Kylänpääja
jaSirkka-Liisa
Sirkka-Liisa
Kylänpää
tenttaa- Keijo
KeijoVuorisalo
Vuorisalotoimi
toimilinja-autokuljettajanamme.
linja-autokuljettajanamme.
www.vientikivi.com
vauhtia
rantatietä
pitkin
Ouluun
ja sieltä
Ylläkselle erikoispiirteiden
Aaltosen
Jukan
mökille
jossa
olimme
majoittuneena
ja Kylänpää
muiden
tiellä
liikkujien
kannalta.
email:
info@vientikivi.com
eiAaltosen
aina
havaitse
moottoripyörää.
Reijo
Kylänpää
tenttaawww.vientikivi.com
Jukan
mökille
jossa
olimme
majoittuneena
. heitä.
ja
nukkumaan.
Sunnuntaina
aamupalan
jälkeen
koAuton
ja
moottoripyörän
törmätessä
motoristi
pysäytettyä.
Poro
vasemmalla
tien
reunassa,
Matti
erikoispiirteiden
ja
muiden
tiellä
liikkujien
kannalta.
Noin
neljäkymmentä
prosenttia
15-vuotiaista
on
suovat
maahantuontiedustajaa.
matkassa
kuumaa ja helteistä ja loppumatka taas
ei
aina
havaitse
moottoripyörää.
Vuonna
2011
liikenteessä
kuoli
28
motoristia
Reijo
Paussu,
Hannu
Kylänpää
ja Sirkka-Liisa
Kylänpää
tenttaa- Keijo Vuorisalo toimi linja-autokuljettajanamme.
www.vientikivi.com
Aaltosen
Jukan
jossa28
olimme
majoittuneena
ensimmäisen
yön.mökille
Ilman
läheltä
piti
tapahtumaa
Noin
neljäkymmentä
prosenttia
15-vuotiaista
on suovat
maahantuontiedustajaa.
Vuonna
2011
liikenteessä
kuoli
motoristia
jaja
Hetken
tauko
jamajoitusta
majoitusta
etsimään,
ensimmäisen
yön.
Ilman
läheltä
piti
tapahtumaa
Pähkinäkuja
6,
27430
Panelia
n on
tiin
pikku
lenkkien
kautta.
Kyl
siin
tolpa
vilkkusiva
ku
Hetken
tauko
ja
etsimään,
illa
heikoilla,
sillä
häntä
ei
suojaa
metallikuori.
kylmää ja märkää, mutta hetkeäkään en vaihtaisi
Noin
neljäkymmentä
prosenttia
15-vuotiaista
on suovat maahantuontiedustajaa.
oikeassa
ja2011
minä
ohitin
vauhdilla
oikean
penkan
rittanut
mopokortin.
Näistä
monijatkaa
jatkaaharrastusta
harrastusta
Vuonna
liikenteessä
kuoli
28
motoristia
ja
loukkaantui
626motoristia.
motoristia.
Loukkaantumiseen
mopokortin.
Näistä
moni
ensimmäisen
yön.
Ilman
läheltä
piti
tapahtumaa
emme
säästyneet
ensimmäisenä
päivänä.
Äkäslomloukkaantui
626
onneksi
varattu
joikävä
etukäteen.
Hetken
tauko
ja jo
majoitusta
etsimään,
puh.Loukkaantumiseen
(02)
531
6100
emme
säästyneet
ensimmäisenä
päivänä.
ÄkäslomKerholaisia
nauttimassa
tapahtuman
antimista.
Virpi Katila, rittanut
onneksi
olioli
varattu
etukäteen.
kaikil
oli
emäntii
"
".
Hieno
porukka
ja
hieno
e. Pyörän
pois. Kuten Virpi ennen lähtöä sanoi sen minkä sahallintataitojen
kertaamisen
lisäksi
tulisi
rittanut
mopokortin.
Näistä
moni
jatkaa
harrastusta
moottoripyöräilyyn
vasta
aikuisiällä.
loukkaantui
626
motoristia.
Loukkaantumiseen
kautta
kun
en
saanut
vauhtia
pysäytettyä.
Suuremjohtaneista
onnettomuuksista
joka
viides
tapahtui
vasta
aikuisiällä.
emme
säästyneet
ensimmäisenä
päivänä.
Äkäslom- moottoripyöräilyyn
johtaneista
onnettomuuksista
joka
viides
tapahtui
onneksi
oli varattu jo
etukäteen.
polon
tiellä
Matti
ajoi
edellä
jaaina
aina
poron
ollessa
Matti
Kallio
ja
Kari
Kaukkila.
fax
(02)
531
6150
polon
tiellä
Matti
ajoi
edellä
ja
poron
ollessa
reissu.
Suosittelen
kaikil
pidemmän
matkan
harkitside kastelee niin aurinko kuivaa… niinhän se meni.
llä, miettiä
moottoripyöräilyyn
vasta
aikuisiällä.
omaan
turvallisuuteen
vaikuttavia
valintoja.
Suomessa
keskikokoisten
moottoripyörien
eli506506johtaneista
onnettomuuksista
joka
viides
tapahtui
keskikokoisten
moottoripyörien
eli
huhti-toukokuussa.
mat
onnettomuuden
ainekset
olivat
ilmassa
mutta
huhti-toukokuussa.
email:
info@vientikivi.com
polon
tiellä
Matti
ajoi
edellä
ja
aina
poron
ollessa
näköpiirissä
hiljensimme
vauhtia
estääksemme
tör- Suomessa
näköpiirissä
hiljensimme
vauhtia
estääksemme
törjoille.
11 maata kahdessa viikossa ja 5200 km, monta koGRANIITISTA
TASOA
KOTIIN
GRANIITISTA
TASOA
KOTIIN
et- Monet
Suomessa
keskikokoisten
moottoripyörien eli 506755
kuutioisten
myynti
755
kuutioisten
myyntion
onlaskusuuntainen.
laskusuuntainen.
turvallisuuteen
vaikuttavat
päätökset
tehdään
huhti-toukokuussa.
www.vientikivi.com
Oma
ajotapa
ja
on
motoristin
tärkein
varuste
Oma
ajotapa
jaasenne
asenne
on
motoristin
tärkein
varuste
tällä
kertaa
selvisimme
pyörän
naarmuilla
ja
euroilla
näköpiirissä
hiljensimme
vauhtia
estääksemme
törmäyksen
poroon.
Näin
edettiin
kunnes
taas
yksi
poro
mäyksen
poroon.
Näin
edettiin
kunnes
taas
yksi
poro
kemusta rikkaampana, seuraavaa odottaen...
GRANIITISTA
TASOA
KOTIIN
viittaa
, että
nuoret
aikuiset
miehet
eivät
Kerholaisia
nauttimassa
antimista.
Virpi
Katila,
755
kuutioisten
myynti
on
laskusuuntainen.
jaja
vakuutus
liikenteessä.
Tämä
viittaasiihen
siihen
, ettätapahtuman
nuoret
aikuiset
miehet
eivät
Oma
ajotapa
jaennen
asenne
onedettiin
motoristin
tärkein
varuste
jo
huomattavasti
ajoon
lähtöä.
Turvalliset
ja poroTämä
vakuutus
liikenteessä.
oli
näköpiirissä
tiellä,
Matti
hiljensi
vauhtia
niin
mäyksen
poroon.
Näin
kunnes
taas
yksi
pyöriemme
kosketuksesta
sivuutettaessa
toisemme.
oli
näköpiirissä
tiellä,
Matti
hiljensi
vauhtia
niin
Ps.
Yksityiskohtaisempaa
selontekoa
voi miehet
saada
kaa näkyvät
Matti
Kallio
ja Kari
Kaukkila.
harrasta
moottoripyöräilyä,
tai
siirrytään
kerOO
Suuri
osa
moottoripyöräilijöiden
kokemista
vaaraTämä
viittaa
siihen
, että nuoret
aikuiset
eivät
harrasta
moottoripyöräilyä,
taisitten
sitten
siirrytään
kerja
vakuutus
liikenteessä.
kuin
ennenkin
mutta
tällä
kertaa
pysähtyi
kokonaan
Tallinnan satamamassa laivaan pääsyä odottamassa
Suuri
osa
moottoripyöräilijöiden
kokemista
vaaraajovarusteet
ovat
tärkeä
osa
ennakointia.
oli
näköpiirissä
tiellä,
Matti
hiljensi
vauhtia
niin
kuin
ennenkin
mutta
tällä
kertaa
pysähtyi
kokonaan
Tästä
tuli
taas
muistutus
varovaisuudesta
tien
päällä,
YY
vereilta
Jari,
Jyke, Matti, Miika,
Toni,
Riku,
Juhakerja
Mikkelissäjohtuu
oli virallinen
merkkauspaikka,
ralla
isompaan.
tilanteista
siitä,
että
autoilijat
eivät
havaitse
harrasta
moottoripyöräilyä,
tai
sitten
siirrytään
ralla
isompaan.
jota
minä
en
heti
tajunnut
enkä
saanut
vauhtiani
O
Suuri
osa
moottoripyöräilijöiden
kokemista
vaaratilanteista
johtuu
siitä,
että
autoilijat
eivät
havaitse
kuin
ennenkin
mutta
tällä
kertaa
pysähtyi
kokonaan
jota
minä
en yhteiskuvaan.
heti
tajunnut
enkä
saanut
muista
riittävä
etäisyys
ja turvaväli
ainavauhtiani
edellä
ajetjossa
pääsimme
tai sitten ei.
Y Repa,
heitä.
Auton
jaja
moottoripyörän
törmätessä
motoristi
pysäytettyä.
Poro
vasemmalla
tien
reunassa,
Matti
ralla isompaan.
tilanteista
johtuu
siitä,
että
autoilijat
eivät
havaitse
heitä.
Auton
moottoripyörän
törmätessä
motoristi
jota
minä
en
heti
tajunnut
enkä
saanut
vauhtiani
pysäytettyä.
Poro
vasemmalla
tien
reunassa,
Matti
Esa
Lehtonen,
Ari
Kyllöinen,
Kari
Kaukkila
ja
Satu
Jokinen
tavaan.
Reijo Paussu
Pähkinäkuja
6, Marjamajan
Panelia
Satu
Jokinen,jaJyrki
Simula
ja
Matti
Kallio
edustalla
heikoilla,
sillä
häntä
ei
suojaa
metallikuori.
a on
Pähkinäkuja
6,27430
27430
Panelia
oikeassa
minä
ohitin
vauhdilla
oikean
penkan
heitä.
Auton
jaPoro
moottoripyörän
motoristi
on
heikoilla,
sillä
häntä
ei
suojaa
metallikuori.
pysäytettyä.
vasemmalla
tien
reunassa,
Matti
oikeassa
ja
minä
ohitin
vauhdilla
oikean
penkan
puh.
(02)
531törmätessä
6100
Aamulla
pakkaus
ja
suunta
kohti
Saariselkää
jossa
hallintataitojen
kertaamisen
lisäksi
tulisi
puh.
(02)
531metallikuori.
6100
no Pyörän
kautta
kun
en sillä
saanut
vauhtia
pysäytettyä.
SuuremPähkinäkuja
6, 27430
Panelia
fax
(02)
531 6150
on
heikoilla,
häntä
ei
suojaa
Pyörän
hallintataitojen
kertaamisen
lisäksi
tulisi
oikeassa
ja
minä
ohitin
vauhdilla
oikean
penkan
kautta
kun
en
saanut
vauhtia
pysäytettyä.
SuuremEnsimmäinen
taukopaikka
Vaasassa,
Mikkelissä oli virallinen merkkauspaikka,
fax
(02)
531
6150
vietimme
viikonlopun
Jänkhällä
jytisten.
Paraamiettiä
omaan
turvallisuuteen
vaikuttavia
valintoja.
puh.
(02)
531
6100
mat
onnettomuuden
ainekset
olivat
ilmassa
mutta
Mat- miettiä
email:
info@vientikivi.com
Pyörän
hallintataitojen
kertaamisen
lisäksi
tulisi
omaan
turvallisuuteen
vaikuttavia
valintoja.
kautta
kun sekä
en
saanut
vauhtia
pysäytettyä.
Suuremmat
onnettomuuden
ainekset
olivat
ilmassa
mutta
email:
info@vientikivi.com
jossa
tankattiin
pyörät
että
itsemme.
jossa pääsimme yhteiskuvaan.
fax
(02)
531
6150
Monet
turvallisuuteen
vaikuttavat
päätökset
tehdään
www.vientikivi.com
tiajoon
emme
lähteneet
ajamaan
vaan tyydyimme
tällä kertaa
selvisimme
pyörän
naarmuilla
ja euroilla
u
miettiä
omaan
turvallisuuteen
vaikuttavia
valintoja.
Monet
turvallisuuteen
vaikuttavat
päätökset
tehdään
www.vientikivi.com
mat
onnettomuuden
ainekset
olivat
ilmassa
mutta
tällä
kertaa
selvisimme
pyörän
naarmuilla
ja
euroilla
Esa Lehtonen,
Ari Kyllöinen,
Kari Kaukkila
ja Satu
email:
info@vientikivi.com
Kerholaisia
nauttimassa
tapahtuman
antimista.
VirpiJokinen
Katila,
jokatsomaan
huomattavasti
ennen ajoon
lähtöä. Turvalliset
ja
pyöriemme
kosketuksesta
sivuutettaessa
toisemme.
sitä
sivusta.
Moottoripyöriä
oli
laidasta
Kerholaisia
nauttimassa
tapahtuman
antimista.
Virpi
Katila,
Monet
turvallisuuteen
vaikuttavat
päätökset
tehdään
www.vientikivi.com
Matti
Kallio
ja
Kari
Kaukkila.
jo
huomattavasti
ennen
ajoon
lähtöä.
Turvalliset
ja
tällä
kertaa
selvisimme
pyörän
naarmuilla
ja
euroilla
pyöriemme
kosketuksesta
sivuutettaessa
toisemme.
näkyvät
ajovarusteet
ovat tärkeä
osa ennakointia.
Neitsytmäki,
KAUTTUA
/ EURA
Tästä
tuli
taas
muistutus
varovaisuudesta
tien
päällä,
laitaan,
oli
uutta
ja
vanhaa.
Kaiken
kaikkiaan
hieno
Matti
Kallio
ja
Kari
Kaukkila.
Kerholaisia
nauttimassa
tapahtuman
antimista.
Virpi
Katila,
Lauantain
paraatissa
riitti
nähtävää.
jo
huomattavasti
ennen
ajoon
lähtöä.
Turvalliset
ja
näkyvät
ajovarusteet
ovat
tärkeä
osaaina
ennakointia.
pyöriemme
sivuutettaessa
toisemme.
Tästä
tuli
taaskosketuksesta
muistutus
varovaisuudesta
tien
päällä,
muista
riittävä
etäisyys
jaoli
turvaväli
edellä
ajetpuh./fax
(02)
865
2210
Matti
Kallio
ja
Kari
Kaukkila.
Tapahtuman
osallistujamäärä
vuoden
2012
tapahtuma
jossa
kelitkin
olivat
melko
suotuisat.
Matnäkyvät
ajovarusteet
ovat
tärkeä
osaaina
ennakointia.
Tästä tuli
taasetäisyys
muistutus
varovaisuudesta
tien ajetpäällä,
muista
riittävä
ja2112
turvaväli
edellä
tavaan.
Jänkhällä
Jytisee tapahtumassa
henkilöä.
www.masahinaa.fi
on.
tiAamulla
palasi
kotiin
Sunnuntaina
Kari
Kaukkilan
ja
Satu
muistapakkaus
riittävä etäisyys
turvaväli
aina edellä
tavaan.
ja suuntajakohti
Saariselkää
jossaajet.
Jokisen
kanssa
mutta
me
Virpin
kanssa
päätimme
Ensimmäinen
taukopaikka
Vaasassa,
Mikkelissä oli virallinen merkkauspaikka,
tavaan. viikonlopun
vietimme
Jänkhällä
ParaaAamulla
pakkaus ja suunta
kohtijytisten.
Saariselkää
jossa
Neitsytmäki,
KAUTTUA / EURA
a
jossa
tankattiin
sekä
pyörät
että
itsemme.
pääsimme
yhteiskuvaan.
kiertää
vielä
itä-suomen
kauttakohti
*AvoinnA jokA päivä
tiajoon
emme
lähteneet
ajamaan
vaan
tyydyimme
Ensimmäinen
taukopaikka
Vaasassa,
Mikkelissä
oli virallinen
merkkauspaikka,
Aamulla
pakkaus
ja suunta
Saariselkää
vietimme
viikonlopun
Jänkhällä
jytisten.
Paraa-jossa jossa
Lauantain
paraatissa
riitti
nähtävää.
Esa
Lehtonen,
Ariyhteiskuvaan.
Kyllöinen,puh./fax
Kari Kaukkila(02)
ja Satu865
Jokinen
2210
jossa
tankattiin
sekä
pyörät
että
itsemme.
jossa
pääsimme
katsomaan
sitä
sivusta.
Moottoripyöriä
oli
laidasta
Ensimmäinen
taukopaikka
Vaasassa,
Mikkelissä
oli
virallinen
merkkauspaikka,
ajellen
maisemia
katsellen.
Sunnuntaina
otimme
Tapahtuman osallistujamäärä oli vuoden 2012
vietimme
viikonlopun
Jänkhällävaan
jytisten.
Paraatiajoon
emme
lähteneet ajamaan
tyydyimme
*KARAOKE PERJANTAISIN JA
Esa
Lehtonen,
Ari
Kyllöinen, Kari
Kaukkila
ja Satu Jokinen
jossa
tankattiin
sekä
pyörät
että
itsemme.
jossa
pääsimme
yhteiskuvaan.
laitaan,
oliemme
uutta
ja
vanhaa.
Kaiken
kaikkiaan
hieno
Jänkhällä
Jytisee
tapahtumassa
2112
henkilöä.
www.masahinaa.fi
Tauolla
kerholaiset
kävivät
tutustumassa
Paloaseman
hotelli
majoituksen
Kajaanista.
Maanantaina
sutiajoon
lähteneet
ajamaan
vaan
tyydyimme
katsomaan
sitä
sivusta.
Moottoripyöriä
oli kalustoon.
laidasta
LAUANTAISIN
Esa Lehtonen, Ari Kyllöinen, Kari Kaukkila ja Satu Jokinen
tapahtuma
olivat
melkoodottelemaan.
suotuisat.
Mattila untasimme
katsomaan
sitäkelitkin
sivusta.
Moottoripyöriä
oli laidasta
laitaan,
olijossa
uutta
ja
vanhaa.
Kaiken
kaikkiaan
hieno
kotiin
seuraavaa
reissua
*kesäsunnuntAisin kArAoke
ti palasi
kotiin
Sunnuntaina
Kari
Kaukkilan
ja Satu
laitaan,
olijossa
uutta
ja vanhaa.
Kaiken
kaikkiaan
hieno
tapahtuma
kelitkin
olivat
melko
suotuisat.
MatOlimme
tapahtumaan
tyytyväisiä
ja päätimme
olla
Jokisen kanssa mutta me Virpin kanssa päätimme
*RAVINTOLA
jossa
kelitkin olivat
suotuisat.
Mattitapahtuma
palasi kotiin
Sunnuntaina
Karimelko
Kaukkilan
ja Satu
myös
seuraavassa
tapahtumassa
2013.
Neitsytmäki, KAUTTUA / EURA
kiertäämukana
vielä itä-suomen
kautta
Lauantain
paraatissa
riitti
nähtävää.
*lomAmökit
ti palasikanssa
kotiinmutta
Sunnuntaina
Kari
Kaukkilan
ja Satu
Jokisen
me Virpin
kanssa
päätimme
puh./fax
2210
ajellen maisemia katsellen. Sunnuntaina otimme
TapahtumanNeitsytmäki,
osallistujamäärä
oliKAUTTUA
vuoden (02)
2012 865
/
EURA
Jokisen
kanssa
mutta
me
Virpin
kanssa päätimme
kiertää
vielä
itä-suomen
kautta
*KOKOUSPALVELUT
Lauantain
paraatissa
riitti nähtävää.
Jänkhällä
Jytisee
tapahtumassa
2112
henkilöä.
www.masahinaa.fi
Tauolla
kerholaiset
kävivätKajaanista.
tutustumassa
Paloaseman kalustoon.
hotelli
majoituksen
Maanantaina
suNeitsytmäki,
KAUTTUA
/
EURA
Esa
Lehtonen
ja
Virpi
Katila
puh./fax
(02)
865
2210
kiertäämaisemia
vielä
itä-suomen
ajellen
katsellen.kautta
Sunnuntaina
otimme
Tapahtuman
osallistujamäärä
oli vuoden 2012
Lauantain paraatissa
riitti nähtävää.
*A-OIKEUDET
untasimme
kotiin
seuraavaa
reissua
odottelemaan.
puh./fax
(02)
865 2210
HINAUKSET
24
Jänkhällä
Jytisee
tapahtumassa
2112
henkilöä.
www.masahinaa.fi
ajellen
maisemia
katsellen.
Sunnuntaina
otimme
Tauolla
kerholaiset
kävivät
tutustumassa
Paloaseman
kalustoon.
Tapahtuman
osallistujamäärä
oli
vuoden
2012 H
hotelli
majoituksen
Kajaanista.
Maanantaina
suOlimme tapahtumaan tyytyväisiä ja päätimme olla
*TILAUS SAUNA JA PALJU
Jänkhällä Jytisee
tapahtumassa 2112
henkilöä.
www.masahinaa.fi
Tauolla
kerholaiset
kävivät
tutustumassa
Paloaseman
kalustoon.
hotelli
majoituksen
Kajaanista.
Maanantaina
suPyörän
hallintataitojen
kertaamiseen
EMMP
on
järjestänyt
untasimme
kotiin
seuraavaa
reissua
odottelemaan.
050-364
0643
myös
mukana
seuraavassa
tapahtumassa
2013.
*JETTIVUOKRAUSTA
jo parina
keväänä
ennakoivan
ajon kurssin
Euran
Paloaseman
untasimme
kotiin
seuraavaa
reissua
odottelemaan.
Olimme
tapahtumaan
tyytyväisiä
ja
päätimme
olla
tiloissa.
Ajoharjoitteluosuus
ontyytyväisiä
myöhemmin
keväällä.
*MOTORISTEILLE KAFFE JA
Olimme
tapahtumaan
päätimme
olla
myös
mukana
seuraavassa
tapahtumassa
2013.
Esa Lehtonen
jajaVirpi
Katila
myös mukana seuraavassa tapahtumassa 2013.
PULLA 2,50 €

seajossa toukokuussa 2012

KAUNAS - RIIKA - TALLINNA - EURA

K

Emmp jäseniä rautaperseajossa toukokuussa 2012

M

Emmpjäseniä
jäseniärautaperseajossa
rautaperseajossatoukokuussa
toukokuussa2012
2012
Emmp

Emmp jäseniä rautaperseajossa toukokuussa 2012

HINAUKSET 24 H
050-364 0643

iikerakennukset
nukset

HINAUKSET 24 H
050-364 0643

Teollisuus- ja liikerakennukset
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Esa Lehtonen ja Virpi Katila








































Leiritunnelmaa,

Arvontaa, Kilpailuja ja rattoisaa meininkiä.

Alueella kaksi Ravintolaa, Ohjelmateltassa Karaokea ja livemusaa.
TULE
MYYJÄKSI
VARUSTEKIRPPIKSEEN
SISÄÄNPÄÄSYLIPUN
HINNALLA

Kalustoesittelyjä, varustemyyntiä ym...
LAUANTAINA
KISAN JÄLKEEN
MAHDOLLISUUS OMALLA
PYÖRÄLLÄ RADALLE

TEHOPENKKI
PAIKALLA
LAUANTAINA JA
SUNNUNTAINA

KISAPAKETTI KOKO VIIKONLOPUKSI
Kokoontumisajorannekkeella katsomopaikat, telttapaikka,
Aamupala / lounas la ja su, sauna pe ja la
Ennakkoon 15.7 mennessä 50€, Portilta 60€
Ennakkomyynti
OP FI37 5023 0120 0622 21
Viestikenttään Nimi ja
Alastaro Race Meeting 2016
Tied. Esa Lehtonen 0440 520520
www.euranmmp.fi

www.wcrc.fi

Kotimaisissa kokoontumisajoissa
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kin perusteella. Porukka oli nuorta ja meno sen muoottoripyörä oli arkinen kulkuneuvo 60- kaista. Ikävät asiat olivat kuitenkin poikkeuksia. Yhteinen harrastus piti homman kuosissaan.
luvulle saakka. Useat ryhtyivät silloin
autoilemaan ja pyörien käyttö työmatkoihin hiipui. Japanilaisten
pyörien tulo markkinoille vuoopoilussani olikin sitten melkoisikymmenen lopussa sai nuonen tauko. Tällä vuosikymmerison innostumaan ja sittemnellä tuli pyörä kumminkin jälmin niillä ajelu onkin ollut suoleen hankittua ja sen myötä kokoontusittu harrastus. Tästä puolesmisajoihinkin tutustuttua. Enää ei tarvinnut
taan virisi vilkasta kerhotoiminpähkäillä tiedon hankinnassa. Netistä löytyi
taa ja kohta joku keksi, että
tietoa yllin kyllin. Ralli ei nykyään ole kokoonkutsutaanpas kavereita kytumisajon vakiotermi. Ajo tai meeting luonlään. Kotimaiset kokoontunehtivatkin paremmin näitä tapahtumia. Ensimisajot alkoivat. Tiedottamivaikutelma tauon jälkeen oli, ettei mitään
nen hoidettiin moottoripyöräisompaa muutosta ollut tapahtunut. Alue oli
kauppiaiden ja muiden alan
Brittitekniikkaa Nummijärvellä täynnä telttoja ja pyöriä, kuten aiemminaktiivien puskaradion kautta.
kin.Tosiasiassa paljon oli muuttunut. PehmeMainoksia jaeltiin ja kiinniteltiin luonnolästä nurmikosta oli
lisesti myös kokoontumisajoissa.
tullut muhkurainen.
Lämmin yö oli kostea ja kylmä. Molemmat kumminkin
nsikokemukseni tämmöiseslähinnä omasta
tä oli Kontioralli 60-70varttumisesta kertolukujen taitteessa jossain
via seikkoja. MarkeJoensuun pohjoispuolella. Ratsuna juuri
tin retkeilyosasto
kunnostamani IC350 vuodelta 1954.
saikin sitten minusta
Sittemmin omat 70-luvun kesäni hupetuottoisan asiaknivat erinäköisiä ralleja, erinäköisillä
kaan.
vekottimilla koluten.
Neuvostoratsu Rutakko rallissa
Vaikka näitä tilaisuuksia kutsuttiin tuohon aikaan yleisesti ralleiksi, niin yhteyttä moottoriurheiluun
ei juurikaan ollut. Toisaalta jopa perillepääsy oli välillä
sa porukasta oli luonnollisesti samoja kuin
haasteellista. Rengastyöt kuuluivat oleellisena osana
70-luvulla, vaikkakin toki nyt jo hieman iäkkaltaisteni romukuskien taipaleelle. Äveriäämmillä asikäämpiä. Nuoria piikkikuskeja puolestaan
at sujuivat toki hieman helpommin.
ei juurikaan näkynyt. Kaverit jotka silloin ennen kehuskelivat vaikkapa naisseikkailuillaan höpisivät nyt
keskenään sydän-ja verensokerilääkityksestään. Parokoontumiset olivat lähinnä yhteistä ajan- tahan on motoristimuotia ja moni hiukka nuorempikin
viettoa. Tyypillinen rallipaikka oli esimerkik- uros saapui paikalle pehko tuulessa vipattaen. Naisiasi leirintäalue tai muuten vain sopiva paik- kin toki joukossa. Moni omalla kulkineellaan. Olipa
ka telttailuun. Paikalla saattoi olla kioski, mutta omat vallan perheitäkin lapsineen. Niin ja pyörät. Huomasi,
eväät olivat usein tarpeen. Ohjelmana ehkä joku köy- että porukka on vaurastunut. Alle tuhatkuutioisia joudenvedon tapainen kilpailu ja musiikkia saattoi kuulla tui hieman jo etsimään. Jenkkicustomit ovat varsin
suosittuja. Ovathan ne sieltä tyyriimmästä päästä ja
jos vaan jollakulla oli sattunut poppikone matkaan.
Pieniä palkintojakin jaettiin ajomatkan, pyörän tai kus- kertovat panostamisesta harrastukseen.
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Parhaat Pidot… www.menomix.com

KYSY TARJOUS

ÖLJYT / ÖLJYNVAIHDOT: CASTROL, MOBIL, VALVOLINE, MOTUL YM.
RENKAAT: GOODRIDE, MICHELIN, ECO-TOP UUSIORENKAAT YM. ASENNUS MYÖS ESIM.
NETISTÄ OSTETUT RENKAAT. AKUT, PIENKONE BENSAT, PERÄMOOTTORI ÖLJYT,
MP-ÖLJYT, KETJURASVAT YM. ALAAN LIITTYVÄÄ


Leirielämää Suvirannassa
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kaikil.
T. Reijo Paussu.
satuinkaan
näkemään
erään rekan hytissä kolme
imme pyörän uudestaan A1 katsastusasemalle jossa raavasta
kaikil.
T.meidät
Reijo
Paussu.
äijää,
sivuuttaessa
kaikki
kolme
tehtiin rekisteröintikatsastus, näille toimenpiteille
Esameidät
Lehtonen
ja Virpi
Katilakolme
raavasta
äijää,
sivuuttaessa
kaikki
tehtiin
rekisteröintikatsastus,
näille
toimenpiteille
nostivat kätensä ryhdikkäästi lippaan kuin sotilastuli hintaa noin 200€ + rekisteröintitoimenpide sis.
nostivat kätensä ryhdikkäästi lippaan kuin sotilastulirekisterikilpi
hintaa noinnoin
200€
+ rekisteröintitoimenpide
25€.
Kaiken kaikkiaan meillä ei sis. tervehdyksessä, ja minä uskon, että se tervehdys oli
tervehdyksessä, ja minä uskon, että se tervehdys oli
rekisterikilpi
25€. Kaiken
kaikkiaan
meillä
ollut mitäännoin
vaikeuksia
papereiden
kanssa, oli
jopa ei kunnioitus meitä hulluja motoristeja kohtaan jotka
kunnioitus
meitä hulluja
motoristeja
tuolla maailman
turuilla
ja tuntureillakohtaan jotka
ollutyllättävän
mitään helppoa
vaikeuksia
kanssa,
jotenpapereiden
pelko oli ihan
turha oli jopa ajelemme
Matkamme loppusuoralla, Tallinnan satamassa
säästä
riippumatta.
Vaikka
oli kylmä,
tämä lämmitti
ajelemme
tuolla
maailman
turuilla
ja tuntureilla
ns.
paperisodasta.
yllättävän
helppoa
odottamassa
laivalle joten
pääsyä. pelko oli ihan turha
mieltä.
Yhteensä
kilometrejä
meille
kertyi
viikon
säästä riippumatta. Vaikka oli kylmä, tämä lämmitti
aikki eivät halua telttailla, mutta niinpä
ns. paperisodasta.
aikana
2589km.
mieltä.
Yhteensä kilometrejä meille kertyi viikon
aikana 2589km.
Viranomaiset tarkistivat kerholaisten varusteet ja ajokunnon,

Kotimaisissa kokoontumisajoissa
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Matkamme loppusuoralla, Tallinnan satamassa
odottamassa laivalle pääsyä.

Matkamme loppusuoralla, Tallinnan satamassa
odottamassa laivalle pääsyä.
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arastahan toki tämmöisissä reissuissa
ovat ihmiset. Ikävät yksilöt eivät ilmeisesti vaivaudu mopoilemaan, mutta
poikkeuksellisen
mukavia tyyppejä näissä kokoonuseissa
kohTätä kirjoittaessani Virpi totesi että kuinka jäi kaija matka jatkui…
tumisajoissa
on
yllin
kyllin. Vaikka itse olisi hiukan
teissa
onkin
paamaan tätä matkaa, sen tajuaa vasta nyt kuinka
Viranomaiset
tarkistivat
kerholaisten
varusteet
ja
ajokunnon,
hiljaisempikin, niin vaivautunutta vaitonaisuutta ei
kirjoittaessani
hienoTätä
ja mahtava
kokemus Virpi
se oli. totesi että kuinka jäi kai- mahdollisuus
ja matka jatkui…
porukassa juurikaan synny.
sisämajoitukpaamaan tätä matkaa, sen tajuaa vasta nyt kuinka
seen. Pitää
hieno ja mahtava
kokemus ja
se Virpi
oli. Katila
vain muistaa
Esa Lehtonen
tehdä varaus

ajoissa, sillä

Esa Lehtonen ja Virpi Katilamukavuuden
halu tuppaa
olemaan yleistyvä ilmiö. Ruoka kuuluu tavallisesti sisäänpääsymaksuun ja anniskelualuekin löytyy, joten
eväistä ei tarvitse stressata. Sauna on myös itsestäänselvyys ohjelmistossa. Normaalisti ainakin yksi
rokkibändi on tilattu paikalle esiintymään ja onpa jopa
karaokeharrastajiakin muistettu silloin tällöin. MonenHailuotoajon tunnelmaa
laiset pienet kilpailut tuovat oman lisänsä ja kyllä ajomatkasta tai pyörästäkin saattaa jonkun muiston saa- Auvoisia ajokilometrejä ja rattoisia reissukohteita ihan

da.
kaikille!

Pertti Mura


MOOTTORIPYÖRIEN KAIKKI VARUSTEIDEN

Rottaralli 2015

TYHJENNYSMYYNTI - 30-70%
MÖNKIJÄT
MEILTÄ

UUTUUS

TEKNISET MATTILA

Eura Works Oy

Uniikin brändiviestinnän
HARJAVALTA
puh. 040toteuttaja.
523 7008

Metallirakenteet • Hydrauliikka
www.euraworks.fi

Turbo Norton Ilveksessä

Yläkuva. Jollain oli Rutakko
Rallissa myös oma
Baari mukana tarpeineen

Kerää talteen painoideat

Puh. 0400-830 310 Fax 02-865 1347 e-mail: euraworks@dnainternet.net
uudistuneilta nettisivuiltamme
Rakentajantie 2 27511 Eura
(02) 8387 9150
www.euranrakennustarvike.fi

Aukioloajat
maanantaista perjantaihin 8.00 - 17.00
lauantaisin 9.00 - 13.00

www.plusprint.fi

Vas. Rutakko Ralli 2015
Virpi, Pertti, Juho. Kuva Esa

LOFOOTIT SEKÄ JÄNKHÄLLÄ JYTISEE 2015

P

Sörvågenista oli
muutama kilometri Lofoottien
eteläisimpään
paikkaan, kalastajakylä Å:hon,
jossa sijaitsee
mm. Kalastajakylän museo sekä
tietenkin turisteille tarkoitettu infoLofootit on Pohjois-Norjassa sijaitseva saariryhmä. ja myymäläpiste. Kävin kääntymässä kylässä, joka
Lofooteilla asuu n. 24500 ihmistä, jotka saavat elin- osoittautui todella pieneksi ja ahtaaksi, varsinkin, jos
keinonsa mm. kalastuksesta ja matkailusta. Etukä- osui samaan paikkaan turistibussien kanssa. Tiet
olivat toteen olin lukenut ja kuullut paljon kehuja Lofoottien
upeista, jylhistä maisemista, kauniista, puhdasveti- della kasistä vuonoista sekä vaativista serpentiiniteistä, jot- peita ja
korkeuska kiemurtelevat vuonojen ja vaarojen rinteillä.
erot tekiatkani alkoi perjantaina 7.8.2015 mopotte- vät ajamisesta
lemalla yöksi Vaasaan, koska laiva Vaasasta Umeåån lähti lauantaiaamulla aikai- haastavaa.
sin. Umeåssa odotti sateinen keli, joten heti aluksi
sadevaatteet päälle ja matka jatkui rannikkoa ylös:sta
päin, kohti Skellefteå. Sieltä rauhallista ajoa halki
Herkullisen näköistä kalaa…
matka
Ruotsin länttä kohden. Ensimmäisen yöpymisen olin
kohta valmista syötäväksi.
jatkui
varannut läheltä Norjan rajaa, Lönsdalista. Vähän
ennen hotellia oli aivan mielettömän jylhät maisemat vaihteeksi taas tihkusateessa eteenpäin, suuntana
sekä ensimmäiset serpentiinit. Välillä ei edes uskal- Lofoottien ”puoliväli”, jossa sijaitsee seuraava yöpymispaikka, Svolvär. Matkan varrella tutustuin Borgin
tanut katsoa ympärilleen, sillä samalla huimasi ja
kylässä sijaitsevaan Viikinkimuseoon sekä kuulempelotti…Huh!
Hotelli oli pieni ja kotoisan oloinen. Henkilökunta oli ma kansainvälisestikin tunnettuun surffarien suosiossa olevaan Unstadin upeaan rantaan, pienen kaerityisen ystävällistä ja he lämmittivät jopa saunan
lastajakylän kupeessa.
minua varten. Myös ruoka oli hyvää ja kohtuuhinItse ajattelin, että paikka oli ihan tavallinen hiekkataista. Voin suositella kyseistä paikkaa!
ranta, vieläpä todella kehnon tien
Seuraavana
päässä, keskellä ei mitään. Toki maiaamuna
semat oli jylhät ja ranta pysyy kuulemsain vielä
ma sulana talvellakin, joten harrastusta
henkilökunvoi jatkaa läpi vuoden.
nalta vinkkejä, missä
uutaman valokuvan jälkeen
kannattaa
matka jatkui kohti Svolväria,
matkan varHotelli Vestfjordia. Päivän
rella poikeajomatka
oli
vain n. 150 km, mutta siita.
hen kulunutta aikaa ei voi verrata esim.
Suomen teillä ajettuun vastaavaan
Maisemaa Bodön satamakaupungista. määrään. Matkan varrella oli muutamia tunneleita
atka
sekä upeita siltoja. Vuonojen ali menevät tunnelit
jatkui sunnuntaina aamulla kohti Bodön
satamaa, josta pääsee reilun kahden tunnin lautta- aiheuttivat yleensä perhosia vatsaan – jotenkin outo
tunne.
matkalla Lofoottien eteläkärkeen, Sörvågenin kaupunkiin. Olin kuullut kauhutarinoita ko. matkan tuulisuudesta, mutta onneksi minun kohdalleni osui mel- Hotelli sijaitsi aivan meren äärellä, kaupungin kesko tyyni keli. Matkan aikana oli hyvää aikaa ruokailla kustassa. Kylä oli melko pieni, tiiviisti meren rantaan
rakennettu.
ja ottaa pienet päivätorkut.

ohjois-Norja on tullut kierrettyä
mopolla jo muutaman kerran,
mutta Lofooteilla en ollut vielä
käynyt koskaan. Niinpä päätin yhdistää
Lofoottien saarivaltioon tutustumisen
Jänkhällä Jytisee- tapahtuman menomatkaan syksyllä 2015. Suunnitelmissa oli ajaa koko saarivaltion halki etelästä pohjoiseen ja sieltä Ruotsin kautta Suomeen ja Saariselälle.
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Rakentajantie 2 27511 Eura
(02) 8387 9150
www.euranrakennustarvike.fi

Aukioloajat
maanantaista perjantaihin 8.00 - 17.00
lauantaisin 9.00 - 13.00

JÄNKHÄLLÄ JYTISEE 2015

Poronkäristys ja Karhunpesäkivi kuuluu vakiokäynteihin Jänkhällä käydessä, Marko
Uusikangas, Ari Lehtonen, Virpi Lehtonen, Virpi Katila ja Antti Varpia.

Perinteisellä Poronkäristyksellä, Esa Lehtonen, Marko Uusikangas, Antti Varpia, Virpi ja Ari Lehtonen

Jänkhä tapahtuman avajaisissa Kari Kaukkila, Satu
Jokinen, Juha Saari, Matti Kallio ja Jari Saari

LOFOOTIT SEKÄ JÄNKHÄLLÄ JYTISEE 2015

M

aanantaiaamu oli edelleen harmaa, mutta Illan suussa saavuin Bjerkvikiin. Kaupungin jonkinlaisena tunnusmerkkinä oli polkupyörä. Eri värisiä ja
poutainen. Matka jatkui aamupalan jäleri kokoisia polkupyöriä oli kaikkialla, aidoissa, liikeen kohti pohjoista, suuntana Bjerkvik.
kenneympyröissä ja liikennemerkeisPäivän ajomatka oli n.
Kylän venesatama.
sä.
200 km. Matkan varrella piti taas pysähtyä
monta kertaa ihailemaan maisemia ja ottamaan valokuvia. Tosiasia on kuitenkin, että
noiden maisemien jylhyyttä ja kauneutta ei
mitenkään saa välitettyä pienten valokuvien
avulla, ne pitää itse
kokea.

Jänkhällä Jytisi 2015

T
Jari Saari, Matti Kallio, Juha Saari ja Kari Kaukkila

Tapahtuman avajaisissa Matti Ruponen, Jari Heino, Jari
Saari, Virpi Lehtonen, Jyrki Simula

Matti Ruponen, Matti Kallio, Jari Saari, Virpi Katila, Kari
Kaukkila ja Ari Lehtonen

Teerenpesän edustalla Kari Kaukkila, Juha Kares,
Jari Heino, Ari Lehtonen, Reijo Paussu, Satu Jokinen,
Virpi Lehtonen, Virpi Katila, Jukka Salopää

iistaipäivän matka suuntautuikin sitten jo
Ruotsin, Kiirunan kautta takaisin Suomeen ja
viimeisen yön ennen Jänkhää olin Levillä.

Jänkhällä alkoi päristä heti keskiviikkona ja vähitellen myös euralaisia
EMMP:n jäseniä alkoi saapumaan tapahtumapaikalle. Muutama kiersi paikalle
Pohjois-Norjan kautta, osa
ajoi Itä-Suomen reittiä ja
jokunen suoritti rautaperseajonkin tullessaan.
Kaiken kaikkiaan suht pienestä kerhosta paikalle
saapui reilut 25 motoristia.
Jänkhällä Jytisee- tapahtuman ohjelma oli tutun monipuolinen; karaokea, tehopenkki, makkaran- ja letun paistoa kodalla paikallisen MC-Rumakurun kanssa, monipuolista musiikkia
ja esiintyjiä, erilaisia luontoretkiä, paraatiajo, surmanojoa sekä iloista yhdessäoloa samanhenkisten
motoristien kanssa.
Kaiken kaikkiaan kyseinen tapahtuma on Pohjois-

Suomen suurin motoristien kokoontumisajo, johon
kannattaa osallistua!
Syksyllä 2015 paikalle saapui reilu 2000 motoristia.

E

MMP:n kerholaiset kokoontuivat lauantaina
iltapäivällä ruokailemaan kaikki yhdessä paikalliseen ravintolaan, Teerenpesään. Oli hieno tunnelma ja ylpeä olo, koska meitä oli niin paljon
ja olimme kaikki yhdessä.

Kesän ajokausi lähestyy taas kovaa vauhtia ja jo nyt
voisi jokainen laittaa tavoitteekseen osallistua
v. 2016 Jänkhällä Jytisee- tapahtumaan. Varaa siis
kalenteristasi ajankohta 17. – 21.8.2016.
Mitenköhän ison joukon me saammekaan liikkeelle
tänä vuonna?
Satu Jokinen

MOOTTORIPYÖRIÄ ENEMMÄN KUIN KOSKAAN ENNEN

S

Alastaron moottorirata 2012,
Virpi Aulin ja Hannu Kylänpää työssään.

EURAN
AUTOHUOLTO OY

Avoinna: ma-pe 8 - 17
Eura • Harjavalta • Kokemäki • Köyliö • Säkylä

Maahantuojien valtuuttama takuuhuolto, kaikki merkit
Laitos- ja suurtalouskoneiden huolto
Sorkkistentie 8, 27510 EURA
Puh. (02) 865 0463, 044 059 5120
Avoinna ark. 8.00-16.30 • www.kodinkonesoini.fi

Satakunnankatu 13, 27510 Eura p. 865 3090
www.lounaskahvilaminttu.fi

Mika Touru
KÖYLIÖ
TRX
4200500
FPM791 717
MÖNKKÄRIT
Taksibussi (1+8); myös pyörätuolivarustus

uomessa on enemmän moottoripyöriä kuin koskaan aikaisemLipunmyynnissä Kari Kaukkila, Reijo
min. Paussu,
Pyörien määrä on lähes kolminMatti Kallio ja kertaistunut
Hannu Kylänpää
2012
2000-luvun
alusta.
Vuonna 2014 sylinteritilavuudeltaan yli 125 kuutioisia moottoripyöriä oli rekisteröity Suomessa
257 094 kappaletta, kun vuonna 2000 määrä oli
90 877 kappaletta.
Liikennekäyttöön moottoripyöristä oli 2014 rekisteröity 239 094 kappaletta. Luku pitää sisällään myös kevytmoottoripyörät.

EURAN AUTOHUOLTO
ilastoista selviää, että
T
moottoripyörien suosio
JA VARAOSAPALVELU
lähti nousuun 1990-luvun lo-

Filppulantie 16, 27510 Eura • Puh. 02 8378 7450

a

traktoriversiona

uomen motoristit ry:n puheenjohtaja Marja
Kuosmasen mukaan moottoripyöräharrastuksen suosion taustalla on pyörien hintojen lasku sekä
elin- ja tulotason kasvu. Myös moottoripyöräilyn turvallisuus on vuosikymmenten saatossa parantunut.
Nykyään moottoripyörä on jokaisen ulottuvilla ja harrastuksesta on tullut hyväksytty kaikissa kansankerroksissa, Kuosmanen pohtii. Kuosmasen mukaan
motoristihenkisten tapahtumien ja niihin osallistuvien
määrä on kasvanut. Motoristeille suunnataan myös
enemmän palveluita.

E

pussa. Rekisteröityjen mootVARAOSAT
toripyörien -määrä
nousi yli
100 000 pyörän
vuonna
- ASENNUKSET
2001. Aiemmin moottoripyöri- HUOLLOT
en suosio oli
ollut vastaavalla
tasolla vuonna 1963. Tuolloin moottoripyörä oli hyötyajoneuvo,Avoinna:
jolla käytiin
ma-pemuun
8–17,muassa
la 9–13 savotassa ja
tehtiin asiointimatkoja. 1970-luvulla henkilöauto kuitenkin syrjäytti moottoripyörän hyötyajoneuvona.

aatavan
Pikkubussit 16- ja 19- S
paikkaa
Linja - auto 50 paikkaamyös

S

rittäin merkittävänä tekijänä kasvussa on ollut,
että B-ajokortin mukana sai
moottoripyörän kuljetukseen
oikeuttavan A-ajokortin automaattisesti vuoteen 1990
asti. Erillisen kortin pakollisuus vaikuttaa voimakkaasti
lajin aloittamiseen jatkossa.
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010-luvun tullessa moottoripyörien määrän kasvu on heikentynyt. Moottoripyöräkauppa kärsii
kasvun hiipumisesta. MP-kauppiaat ry:n puheenjohtaja Niko Kantolan mukaan taloudellinen tilanne
vaikuttaa kaupan tilaan, mutta moottoripyöräily ei
ehkä ole harrastuksenakaan nyt muodissa.
Ala taistelee ihmisten vapaa-ajasta muiden harrastusten rinnalla, hän toteaa.
Moottoripyöräkauppa on Kantolan mukaan ollut aina
aalloittaista. Nykyinen tilanne on kuitenkin pakottanut kauppiaat sopeuttamaan toimintaansa esimerkiksi ottamalla myyntiin esimerkiksi mönkijöitä ja veneitä. Moni toimija on joutunut myös lopettamaan.
Lähde MTV3/Tilastokeskus

Esa Lehtonen

6.990,-

NYT
www.motorauma.fi

Raimo Heino
koulutettu hieroja






Hieronta
Jäsenkorjaus
Hunaja-hieronta
Selkärankakäsittelyt

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

+tk
– ohjaustehostimella ja
hyvällä vinssillä
–Honkajuurentie
4 v. takuu ja Honda-laatu
2, Rauma

(02) 822 4444
www.motorauma.fi
Ark. 10-17, ke 10-20,
la 10-13

Käkialhontie 22, 27430 Panelia
Honkajuurentie 2, Rauma
p. (02) 822 4444
Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14

P. 050 3549948

panelianautohuolto@gmail.com
olemme myös facebookissa
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evään saapuessa auringonvalo lisääntyy, katuhiekoitukset lakaistaan pois ja lämpötila kohoaa. Kevään merkkeihin kuuluu myös kaksipyöräisten
lisääntyminen katukuvassa, sillä talven lumikinokset
ja jäiset tiet ovat lähteneet. Moottoripyöriä alkaa näkyä moottoriteillä, kaupunkien keskustoissa sekä
kylien hiekkateillä. Meidän perheessämme viime
kevään saapuminen tarkoitti sitä, että moottoripyörät
lisääntyisivät autotallissa ja ajo-opetus saisi alkaa.

toripyöräkin jo odottamassa tallissa. Sitten tulikin
vuoro hankkia tytöille ajokorttiluvat, joiden hakemukset maksavat 40 euroa kappaleelta. Kuvat ja lääkärintodistukset meillä olikin vielä voimassa autokortin
saamisesta, joten niitä ei tarvinnut lähteä uusimaan.
Muuta hankittavaa ei ollutkaan enää tässä vaiheessa - puuttui vain moottoripyörävarusteet.

O

petuksen aikana oppilaalla ja opettajalla tulee
olla kuuloyhteys. Oppilaan on pystyttävä kuulemaan opettajan käskyt moottoripyörää ajettaessa.
lun perin ajatus moottoripyöräkortin hankkimi- Me päätimme ottaa käyttöön matkapuhelimissamme
sesta oli itse tyttärien, Johannan ja Susannan. olevan FaceTime-puhelu –ominaisuuden, jonka
Pian saimme kuitenkin ajatuksen, että ajo-opetus avulla pystyimme kommunikoimaan keskenämme.
voisi tapahtua perheenKytkimme vain normaalit nappijäsenen toimesta. Kuvikuulokkeet puhelimeen, ja aseoon tuli siis kolmas osatimme kuulokkeet korviimme.
puoli, isämme Ari. MeiKaikki olikin valmista varsinaista
dän perheessämmehän
opetusta varten – teoriat haljo autokoulu suoritettiin
tuun, valkoinen kolmio moottorisamalla tavalla - isä
pyörän perään, varusteet päälle
opetti ja tytöt ajoivat.
ja moottori käymään.
Kyseinen opetusmuoto
tuli halvemmaksi ja meiloitimme
ajo-opetuksen
dän näkökulmastamme
omalla kotipihallamme harhelpommin. Miksei siis
joitellen moottoripyörän käsittemoottoripyörän kanssa
lyä. Kun tuntuma moottoripyövoisi tehdä samoin?
rään oli tullut ja pienet ajoharjoitukset olivat takana, oli aika siirnsimmäinen asia
tyä isoille teille. Kyseessähän oli
oli hankkia moottotällä kertaa poikkeustapaus, sillä
ripyörä, jolla tytöt opehallussamme kummallakin tytettaisiin. Yamaha Virago oli juuri sopiva kokematto- töistä oli jo B-luokan ajokortti. Se vähentää vaadittumalle ensikertalaiselle keveytensä, kokonsa ja kette- ja tunteja teoria- sekä ajo-opetuksessa. Meidän taryytensä puolesta. Toki toinen asia, joka kannattaa pauksessamme ajotunteja tuli siis kertyä kokonaihoitaa mitä pikimmiten, on opettajan luvan hankkimi- suudessaan vähintään kuusi tuntia, ja opetuskerran
nen. Opetusmoottoripyörän tulee olla ajettavan tuli kestää vähintään 50 minuuttia. Teorian osuudelmoottoripyöräkorttiluokkaan sopiva, sekä opettajan ta kokonaismäärä oli sama vaatimus kuudesta tuntulee täyttää tietyt edellytykset. Eli kyseessä on yksinkertainen menettely, mutta tiettyjä vaatimuksia
apahtuma
järjestettiin
nyt jo viidennentoista
on. Jotta
voi opettaa
itse, täytyy
opettajan olla päte- sen majoituksen. Paikan nimi oli" Oravan Pesän Lokerran,
osallistujia
oli
2196
moottoripyörää.
makylä" jonka omistivat Pasi Vironen vaimonsa
vä ja moottoripyörän luokkaan sopiva.
Eurasta meitä lähti Jari, Jyke, Matti, Miika ja Repa
kanssa. Pasi ja Riku kun ovat linja-auton kuljettajia
klo 8,30.
Samaan
aikaan
lähti
nakkilasta
Riku,
Juha
pettajan pätevöitymiseen kuuluu opetusluvan olivat he tavanneet Tallinnassa. Oli Riku laittanut
ja Toni.
Tapaaminen
sovittu Huittisten
jälkeen
muutaman keissin olut ja lonkkuu Pasin autoon jotka
hakeminen,
senolimyöntäminen
ja voimassaolo.
olevalle
kakkostien
p-alueelle.
Kun
morot
oli
vaihOpetuslupahakemus maksaa 30 euroa, ja sen lisäk- olivat kulkeutuneet meitä varten oravanpesälle.
dettu alkoi varsinainen reissu. Keli oli mitä parhain ja Isäntä lämmitti meille saunan ja oli myös hommansi tulee maksaa kirjallisista kokeista 31 euroa. Meimielet korkealla. Eka pysähdys pidettiin Autokeitaal- nut grillattavaa illaksi.
dän tapauksessammehan isämme ei joutunut makla ja ensimmäiset huulet jo lenteli.
Siinä syötiin saunottiin ja pikkuisen naukkailtiin viron
saan opetuslupahakemuksen kustannukset kuin
tuliaisii.
kerran, sillä lupaa ei tarvinnut hakea enää toiseen
ästä suuntasimme kulkumme kohti Hämeenlinkertaan. Isämme opetti molemmat tytöt samalla luaamu tuli
ja satoi
auttanut kun
naa josta Tuuloksen kautta Lammille, mukavan nista,eskiviikko
opetuskerran
taastietysti,
kestääei vähintään
45
valla, koska se ei ole oppilaskohtainen.
tavarat
reppuihin
ja
matkaan.
Sateessa
ajo hymutkainen ja suht nopeasti ajettava pätkä. Asikkaminuuttia. Kuten arvata saattaa, ajotunnit tulivat
Juvalle aamupalalle ja tankkaukset. Ei mieli mettä
lasta Vääksyn kanavalle kaffeel. Kun taas oli tarsämme pääsi kirjallisista läpi ja sai näin itselleen vinkin nopeasti täyteen. Onneksi liiasta ajamisesta
kun oli aika suunnata kohti pohjoista.
peeksi leukailtu suuntasimme kulkumme Vierumäen keittänyt
opettajan pätevyyden. Sen lisäksi meillä oli moot- ei ole koskaan haittaa.
kautta Jaalaan. Kartat esille ja reittiä selvittelemään. Warkaus, Kuopio, Iisalmi, Kaijaani, jossain välillä
Tavoitteemme oli päästä tielle 368 mutta kartta näyt- joku tankkasi toiset ei. Ennen oli viiskyt kilsaa enti pätkälle pientä hiekkatien pätkää. Totesimme kar- nen Kuusamoa paikka nimeltään Kuusamon portti,
tan oleva ehkä liian vanhan ja ei olisi enää hiekkatie majoitus ja huoltamo, vaan ei ollut enää. Siinä tuli
varmaan monelle kylmä rinki, olihan matkaa vielä toi
osuutta. Matkaan ja kuinkas ollakkaan sieltä se
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MAANSIIRTO-JA METALLITÖITÄ SEKÄ KONEASENNUKSIA
H. MÄKELÄ 0400 890819

JÄNKHÄLLÄ JYTISEE 2013.

T
O
T
I

K



T

T

ulevaa inssiä varten oli kuitenkin teorian ja yleiietoja ja opastusta löytyy trafi.fi sivustolta mistä
sen ajotaidon lisäksi osattava käsittelykokeelöytyy kaikki tarvittavat tiedot itse opetukseen;
seen kuuluvia ajoratatehtäviä. Katsoimme netistä hinnat sekä tarvittavat hakemukset.
ohjeet ratojen rakentamiseen, ja teimme ne itse isolle asfalttipihalle. Käsittelykokeeseen kuuluu hidasajo, portit, pujottelu, jarrutus sekä hätäjarrutus.
Vaikeimmaksi ajoradaksi rakentaa ja suorittaa totesimme porttikokeen, mutta jälkeenpäin huomasimme tehneemme alun perin koko radan liian pieneksi.
Vaikeuksien kautta kaikki radat alkoivat sujua hyvin
ja sitten uskalsimmekin varata aikaa kirjallisiin kokeisiin.

T

eoriakokeesta tulee maksaa sama 31 euron
suuruinen maksu, jonka opettajakin lupaa hakiessa joutui maksamaan. Kirjallisista kokeista läpipääsyn jälkeen sai varata suoraan aikaa käsittely- ja
ajokokeelle. Niihin valmistautuminen oli sujunut hyvin isän opastuksella, joten suurempia mokailuja ei
odotettu tapahtuvan. Inssin mentyä hyvin saimmekin
huokaista helpotuksesta. Ajoharjoittelu oli sujunut
hyvin omien aikataulujen puitteissa, ja moottoripyöräkortit oli nyt saatu rahaa säästäen. Kaikki olivat
tyytyväisiä.

S

Nettisivut

alk.

750,-

euraava kohde olikin Viragon myyminen ja autotallin täyttäminen uusilla pyörillä. Yksi Yamaha
vaihtui kahteen kauniiseen ja hieman järeämpään
Yamahaan. Mitään negatiivista ei itse opettamisessa meidän kohdallamme sattunut, ja kulut pysyivät
aisoissa. Toki mitä enemmän ajoi, sitä enemmän
polttoaineisiin sai kulutettua rahaa. Mutta mikä tärkeintä, sitä isompi ilo siitä tulee. Kaksi onnellista
suht tuoretta moottoripyöräkortin omistajaa sekä yksi tyytyväinen opettaja ovat valmiina kesää ja kaartuvia teitä varten!

Olisit käynyt

Se fiksu valinta

050 5640 488 • info@pjg.fi • www.pjg.fi

EURA: Satakunnankatu 17. puh. 02 865 4494
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-13
RAUMA: puh. 02 822 6977

Johanna, Susanna ja Ari Kyllöinen

MP 16 - moottoripyörämessut

H

PALVELEVA HUOLTO-ASEMA KAUVATSA

PORI
53,1 km
52 min.

SEINÄJOKI
193,5 km
2 h 47 min.

TERVETULOA !

elsingin messukeskuksessa järjestettiin
5 - 7.2.2016 MP 16-messut . Kerhostamme
lähti taas väkeä messuille tutustumaan uusiin ajokkeihin ja malleihin. Lähtöpäiväksi sovittiin perjantai
jolloin ruuhka messuilla olisi pienempi.
Mukaan lähtijöitä oli reilut 30 kerhon jäsentä.
Tapahtumassa oli paljon ohjelmaa, kuten halukkaille
laaja kirjo eri merkkejä koeajettavana:
BMW, BRP, Harley-Davidson, Honda, Indian, Kawasaki, KTM, Moto-Guzzi, Suzuki, Victory ja Yamaha.

HELSINKI
204 km
2 h 50 min.

gulfkauvatsa.fi

ÖLJYT / ÖLJYNVAIHDOT: CASTROL, MOBIL, SUNOCO, MOTUL YM.
RENKAAT: ECO-TOP UUSIORENKAAT, CR UUSIORENKAAT. ASENNAMME MYÖS ESIM.
NETISTÄ OSTETUT RENKAAT. AUTOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN HUOLLOT.
RANTATIE 1196, 27800 SÄKYLÄ
V-M JUNNILA 045 604 9443
JOUNI ILTANEN 0400 991 831

M

oottoripyöriä myytiin viime vuonna noin 3 192
ja mopoja 7 237 kappaletta. Myynnin lasku on
hidastunut, ja mopokortin hinnan alenemisen voi
olettaa näkyvän lisääntyvänä korttien ja sen
myötä ostettujen mopojen määränä. Vaikka
markkinatilanne on edelleen haastava, ala uskoo
vahvasti tulevaisuuteen.
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60 000 kävijää, joista
91 % oli tyytyväisiä tarjontaan. Kävijämäärä
kasvoi viime vuodesta
lähes10%. Moottoripyöräkauppiaat tekivät hyvin kauppaa ja messujen sisäkoeajorata sai
paljon kiitosta.

Tapahtumaa varten oli rakennettu 430 metrin asfaltoitu sisäkoeajorata, joka oli lajissaan Euroopan ensimmäinen. Sen profiili oli lähes sama kuin legendaarisessa Keimolan radassa. Radassa oli myös
sadan metrin suora, joten pyöriä ja niiden ominaisuuksia pääsi kokeilemaan kunnon vauhdissa.

N

äyttely levittäytyi Messukeskuksessa viiteen eri halliin, yhteensä
10 000 neliömetriin. Uutuuspyörien
esittelyn lisäksi tapahtumassa oli monenlaista ohjelmaa surmanajopalloineen ja muotinäytöksineen, varuste
viidakkoa unohtamatta.

S

unnuntaina 7.2 päättyneet MP 16
moottoripyörämessut täyttivät sekä
kävijöiden että näytteilleasettajien odotukset. Messuilla vieraili hieman yli

NS Gallupin kävijäkyselyn mukaan kävijöistä 66 %:lla oli moottoripyörä, mopo tai
skootteri ja 15 % harkitsi vasta sellaisen hankintaa. Lähes kolmannes vastanneista (28 %) harkitsi uuden moottoripyörän hankkimista seuraavan vuoden tai kolmen vuoden aikana, vastaava
luku käytettyjen moottoripyörien osalta oli 36 %.
Joten kaupan odotetaan vilkastuvan lamasta huolimatta.
Esa Lehtonen
Kerhon porukkaa yhteispotretissa taukopaikalla

otn
lipimia
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töitä lipunmyynnissä.
Sateeltakaan
ei aina voion
välttyä,
toteaa Jouni
Iltanen.
Moottoripyöräilijöiden
liikennekuolemien
määrä on Ehkäpä
uutisointi
kallistunut
niin
että jokainAlastaron moottorirata 2011
Alastaron moottorirata lipunmyynti 2011
ALOITA PYÖRÄILYuutisoidaan
ISLASTA.
laskenut yhdeksällä prosentilla viimeisen kymmenen en moottoripyöräonnettomuus
näytMoottoripyöräilijöiden
liikennekuolemien
määrä
on
Ehkäpä
uutisointi
on
kallistunut
niin
että
jokainvuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on noustävästi ja paremmat uutiset tilastoista
jaa vaille
Myös
muita
LAPIN
laskenut
yhdeksällä
prosentilla
viimeisen
kymmenen
en
moottoripyöräonnettomuus
uutisoidaan
näytpyöräilyyn
sut viidellä prosentilla vastaavana aikana. Viimeisen ansaittua huomiota… ?
vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on noustävästi ja paremmat uutiset tilastoistaliittyviä
jaa vaille
vuoden aikana on kuollut keskimäärin 22
aan kolmen
varusteita ja
sut viidellä prosentilla vastaavana aikana. Viimeisen ansaittua huomiota…SCHOELLER
?
tarvikkeita.
vuodessa ja loukkaantunut 590 motoristia vuodessa. Hurjasti turvallisia kilometrejä
alkavaan
ajokäsineet Kysy lisää !!
hta kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 22
Kaikista
tieliikenteessä
menehtyneistä
ja loukkaantunautitaan
kesästä jaalkavaan
hyvästä
Se fiksu
valinta
vuodessa ja loukkaantunut
590
motoristia vuodessa. ajokauteen,
Hurjasti
turvallisia
kilometrejä
60,00 € / pari
Kysy
hintaa
!!
neista
kahdeksan
prosenttiamenehtyneistä
on17.
moottoripyöräilijöitä.
harrastuksesta
yhdessäkesästä
ajellen.ja hyvästä
EURA:
Satakunnankatu
puh. 02 865
4494
Kaikista
tieliikenteessä
ja loukkaantuajokauteen, nautitaan
Taajamien
ulkopuolella
tapahtui
neljästä
Avoinna
ma-pe
9-17,
la 10-13
neista kahdeksan
prosenttia
onkolme
moottoripyöräilijöitä.
harrastuksesta yhdessä ajellen.
RAUMA:
puh.
02
822
6977
kuolemasta
ja
puolet
loukkaantumisista.
KuolemanTaajamien
ulkopuolella
Alastaron
moottorirata
2012, tapahtui kolme neljästä
Lipunmyynnissä Kari Kaukkila, Reijo Paussu,
tapauksissa
prosenttia
menehtyi
ja
Virpi
Aulin ja44
Hannu
Kylänpää
työssään. ulosajoissa
Matti Kallio ja Hannu Kylänpää 2012
kuolemasta
ja puolet
loukkaantumisista.
Kuoleman23 prosenttia
Louk-ja
tapauksissakohtaamisonnettomuuksissa.
44 prosenttia menehtyi ulosajoissa
kaantumisissa
44kohtaamisonnettomuuksissa.
prosenttia tapahtui ulosajoissa
ja
23 prosenttia
Loukjokakaantumisissa
viides saman 44
ajosuunnan
prosenttiaonnettomuuksissa.
tapahtui ulosajoissa ja
joka viides
samanjoka
ajosuunnan
onnettomuuksissa.
Taajamissa
tapahtui
kolmas kuolemista
ja puolet
Taajamissa tapahtui
joka kolmas kuolemista
ja puolet
loukkaantumisista.
Kuolemantapauksista
41 prosentloukkaantumisista.
41 prosenttia tapahtui
ulosajoissaKuolemantapauksista
ja 32 prosenttia risteävien
tia tapahtui
ulosajoissa ja 32 prosenttia risteävien
ajosuuntien
onnettomuuksissa.
ajosuuntien onnettomuuksissa.
Loukkaantumisissa
joka neljäs tapahtui risteävien
Loukkaantumisissa
joka neljäs
tapahtui
ajosuuntienonnettomuuksissa
ja joka
neljäsristeävien
saman
● Rakennuskone- ● Levypalvelu:
ajosuuntienonnettomuuksissa
ja
joka
neljäs
saman
ajosuunnan onnettomuuksissa.
● Levypalvelu:
● Rakennuskone- VARAOSAT

EURAN AUTOHUOLTO
JA VARAOSAPALVELU

Eura • Harjavalta
• Kokemäki • Köyliö • Säkylä
ajosuunnan
onnettomuuksissa.
Maahantuojien valtuuttama takuuhuolto, kaikki merkit
Laitos- ja suurtalouskoneiden huolto
Sorkkistentie 8, 27510 EURA
Puh. (02) 865 0463, 044 059 5120
Avoinna ark. 8.00-16.30 • www.kodinkonesoini.fi

Mika Touru
0500
791 717
TRX
420
FPM
MÖNKKÄRIT
Taksibussi (1+8); myös pyörätuolivarustus
KÖYLIÖ

a

Saatavan
Pikkubussit 16- ja 19- paikkaa
Linja - auto 50 paikkaa myös

traktoriversiona

vuokraamo
vuokraamo

- filmivanerit
- filmivanerit
- ASENNUKSET
-- vanerit
vanerit
- laadukkaat
koneet,
HUOLLOT
- laadukkaat koneet,
-- kalusteet
kalusteet
telineet
ja
henkilötelineet ja henkilö- Avoinna: ma-pe 8–17, la 9–13
nostimet
nostimetym.
ym.

Moottoripyöräilijöiden
liikennekuolemien
määrä on
uutisointi on
kallistunut
että jokainnyin paikkakunnalla
Ylivieskassa.
Kunniin
palasimme
eistä kumpikaan
ei ollut harrastanut
moot-Ehkäpä
kauppoja, selvisi, että joku
hyväkäs oli näytmutta kipinä entekemään
laskenut yhdeksällätoripyöräilyä
prosentillanuorempana,
viimeisen kymmenen
moottoripyöräonnettomuus
uutisoidaan
Moottoripyöräilijöiden
liikennekuolemien
määrä
on
Ehkäpä
uutisointi
on
kallistunut
niin
pyörän
jo
kerinnyt
ostamaan
heti
lähtömme
jälkeen.
tarttui
kun
kesäisin
seurailimme
rantatietä
pitkin
ohi
vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on noustävästi ja paremmat uutiset tilastoistaettä
jaajokainvaille
pörähteleviä
moottoripyöriä.
Vuodesta
2010
lähtien
LAPIN
laskenut
yhdeksällä
prosentilla
viimeisen
kymmenen
en
moottoripyöräonnettomuus
uutisoidaan
näytsut viidelläkävimme
prosentilla
vastaavana
ansaittua huomiota… ?
useana
kesänä aikana. Viimeisen
vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on noustävästi ja paremmat uutiset tilastoista jaa vaille
koeajamassa
lkoi taas uusi etsiskely, onneksi
kolmen vuoden
aikanaerilaisia
on kuollut keskimäärin 22
sut viidellä
prosentilla
vastaavana
aikana. Viimeisen ansaittua huomiota…
? antoi edelleen luotettapyöriä
mutta
kaupat
jäivanhakilometrejä
pyörä
vuodessa ja loukkaantunut 590 motoristia vuodessa.
Hurjasti turvallisia
alkavaan
kolmenvätvuoden
on kuollut keskimäärin 22
pitkäänaikana
syntymättä.
vaa kyytiä. Syyskuussa saimme tiedon väKaikista
tieliikenteessä
menehtyneistä
ja loukkaantunautitaan
kesästä
jaalkavaan
hyvästä
Se fiksu
valinta
Paljon
keskusteltiin
ja 590
ajetusta siististä
yksilöstä,
joka oli tuvuodessa
ja loukkaantunut
motoristia vuodessa. ajokauteen,
Hurjastihän
turvallisia
kilometrejä
neista
kahdeksan
prosenttia
on
moottoripyöräilijöitä.
saatiin
myös
vinkkejä
lossa
myyntiin.
Nyt
emme
enää
halunneet
harrastuksesta
yhdessä
ajellen.
EURA:
Satakunnankatu
17. puh. 02 865
4494
Kaikista
tieliikenteessä
menehtyneistä
ja loukkaantuajokauteen, nautitaan kesästä ja hyvästä
kokeneemmilta
motorismyöhästyä
ja
niinpä
otimme
vapaapäivät
Taajamien
ulkopuolella
tapahtui
neljästä
Avoinna
ma-pe
9-17,
la 10-13
neista teilta.
kahdeksan
prosenttia
onkolme
moottoripyöräilijöitä.
harrastuksesta
yhdessälähdimme
ajellen. kohti PohjanLainapyörilläkin
töistä ja aamulla
RAUMA:
puh.
02
822
6977
kuolemasta
ja
puolet
loukkaantumisista.
KuolemanTaajamien
ulkopuolella
tapahtui
kolme
neljästä
vähän ajeltiin. Keväällä
maata. Pyörä olikin juuri sellainen, josta
tapauksissa
44 kuitenkin
prosenttia
menehtyi
ulosajoissa
ja
2013
pyöolimme haaveilleet, punainen Honda Gold
kuolemasta
ja puoletlöytyi
loukkaantumisista.
Kuolemanrätyyppi,
joka
innosti
harWing 1800. Perinteisen tinkauskierroksen
23 prosenttia
kohtaamisonnettomuuksissa.
Louk-ja
tapauksissa
44 prosenttia menehtyi ulosajoissa
rastuksen pariin toden
jälkeen sovittiin kaupat. Seuraavana lauankaantumisissa
prosenttia
ja
23 prosenttia
kohtaamisonnettomuuksissa.
Loukteolla.44
Liedosta
löytyitapahtui ulosajoissa
taina läksimme hakemaan uutta ajopeliä.
jokakaantumisissa
viides1200-kuutioinen
saman 44
ajosuunnan
onnettomuuksissa.
prosenttia
tapahtui
ulosajoissa
ja
sininen
Porin jälkeen alkoi sataa vettä ja sitä piisasi
Honda
Goldjoka
Wing,
joka kuolemista
koko lopun matkan. Välillä piti käydä ostajoka viides
saman
ajosuunnan
onnettomuuksissa.
Taajamissa
tapahtui
kolmas
ja
puolet
Imatralla kesällä 2015
mielestämme
soveltui
massa
lämpimät rukkaset huoltoasemalta,
Taajamissa tapahtui
joka kolmas kuolemista
ja puolet
loukkaantumisista.
Kuolemantapauksista
41 prosenthyvin aloitteleville motokun sormet rupesi kesäsormikkailla kohmetloukkaantumisista.
Kuolemantapauksista
41 ei
prosenttia tapahtui
ulosajoissa
ja 32 prosenttia
risteille
ensipyöräksi.
Ajatuksena risteävien
oli, että
heti tar- tumaan ja muutenkin olo oli varsin kylmä. Ylistarolla
tia
tapahtui
ulosajoissa
ja
32
prosenttia
risteävien
vitsisi
ruveta
vaihtamaan
isompaan,
niin
kuin
useasti pyörä vaihtoon ja keula kohti Euraa.
ajosuuntien onnettomuuksissa.
käy.
Gold
Wingillä
tulikin
ajeltua
melkein
kolme
keajosuuntien onnettomuuksissa.
Loukkaantumisissa
joka
neljäs
tapahtui
risteävien
sää ja lähes 20joka
000 neljäs
kilometriä.
Muttaristeävien
niinhän siinä
Loukkaantumisissa
tapahtui
ajosuuntienonnettomuuksissa
ja ajelun
joka
neljäs
kävi, kuin usein käy, että
myötä saman
alkoi kasvaa
ade loppui ja aurinko alkoi●paistamaan, sää
ajosuuntienonnettomuuksissa
joka neljäs
samanoli jo ● Rakennuskonehalu
uudempaan versioon.jaMerkki
uskollisuus
muuttui hetkessä. Kun vielä
saatiin penkin- ja
ajosuunnan
onnettomuuksissa.
● Levypalvelu:
● RakennuskoneLevypalvelu:

A

Svuokraamo

ajosuunnan
onnettomuuksissa.
syntynyt,
joten Gold Win-

K

esällä 2014 tehtiin ensimmäiset
koeajot ko. versiosta.
ika
ouru
Kaikkiaan kävimme katsomassa ja koeajamassa
KÖYLIÖ
puolisen tusinaa tarjolla
ollutta,
kunnes
viime
elo-pyörätuolivarustus
Taksibussi
(1+8);
myös
kuussaPikkubussit
Pohjanmaalta
16- ja 19- paikkaa
löytyi musta
molempia
Linja
- auto 50 paikkaa
miellyttänyt yksilö. Jäimme vielä miettimään
kauppaa ja läksimme välillä käymään Tuulan syn-

M

kahvanlämmittimet
- filmivaneritpäälle,
- filmivanerit
karisi tulomatkan
viimei-- vanerit
vanerit
setkin
vilun
rippeet
ja naa- laadukkaat
- laadukkaatkoneet,
koneet, mat oli yhtä
hymyä. Syk-- kalusteet
kalusteet
telineet
telineetjajahenkilöhenkilö- syn aikana ei keritty vielä
ajamaan kuin vähän toista
nostimet
nostimetym.
ym.
tuhatta kilometriä, joten
pyörän eri ominaisuudet
jäivät vielä osin selvittämättä. Nyt tätä kirjoitellessa on ajokauden alkuun
enää
hetkiEura
aikaa ja matkaFeelintie
Eura
Feelintie 3,
3, 27510
suunnitelmia on jo rutosti
tehty tulevaa kesää varten.

vuokraamo

gin 1800-kuutioiset olivat
seurannan alla netistä ja
lehtien sivuilta.

T

0500 791 717

050
050 550 7767
www.vuokralaine.fi
www.vuokralaine.fi

Ajokautta odotellessa

Tuula Polvi ja Pertti Susi
Euran MMP

Filppulantie 16, 27510 Eura • Puh. 02 8378 7450

050
050 550 7767
Feelintie
Feelintie 3, 27510 Eura

www.vuokralaine.fi
www.vuokralaine.fi

Jokinen & Juusela 27500 KAUTTUA
Puh. 02 - 865 0320 Y-tunnus 0751944-6

   

PERINTEINEN SAARISTON RENGASTIE KIERROS

K

erhomme perinteiselle saariston rengastie
retkelle lähti kerholta heinäkuisena aamuna toiselle kymmenelle menevän pyörän letka
Jussin vetämänä. Kerholta ajoimme nopeinta
reittiä Uudenkaupungin kautta Kustaviin.
Merikierros alkoi Kustavista Laupusten lauttarannasta 9:30 josta lähdimme Kannvikiin.
Matka kestää noin puolisen tuntia ja lautalla on
myös kahvio mistä saa tarvittaessa pientä purtavaa.
Kannvikin läpi pitää ajaa
turhia pysähtelemättä jotta
ehtii Iniöön lähtevälle lautalle, tämä lauttamatka on lyhyt. Iniöstä Houtskarin Mossalaan menevä lautta, m/s
Antonia on ainoa maksullinen saaristokierroksen lautoista. Mossalasta Houtskarin keskustaan on todella
mukava mutkatie, pari lyhyttä lossimatkaa vain hieman hidastaa menoa.

H

outskarin Emmassa piti käydä syömässä
mutta paikka oli kiinni joten ajettiin satamaan Gästgifveriin lounaalle.
Houtskarista lautalla Korppooseen ja sieltä ajaen Nauvoon, jonka vierasvenesatamassa nautittiin päiväsumpit. Nauvosta oli vielä pari lauttaa
ennen kuin päästiin mantereelle Paraisiin.
Pitkän päivätyön jälkeen osa porukasta halusi
ajaa vielä kotiin pikkuteitä ja osa suorinta tietä kotiin, joten
porukka jakautui puoliksi. Päivän retki oli
ajallisesti pitkä koska
muutamassa lauttarannassa piti odotella. Onneksi seura oli
mukavaa ja muutenkin retki oli onnistunut
kuten kerhomme retket yleensä.

Saariston Rengastie on Merenkulkulaitoksen vuonna
1996 käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on
edistää Lounais-Suomen saariston pohjois- ja keskiosien matkailua sekä parantaa saariston sisäisiä ja
mantereen välisiä yhteyksiä ja saavutettavuutta.
Rengastie koostuu sekä yleisen tieverkon osuuksista että niitä yhdistävistä yhteysalus- ja lossiyhteyksistä. Reitillä on yhteensä pituutta 160–190 kilometriä yleisiä teitä, minkä lisäksi vesistöjen ylityksiä on
kaikkiaan noin 30–50 kilometriä. Vuosittain reitillä
liikkuu noin 20 000 matkailijaa. Rengastie on mahdollista kulkea kokonaisuudessaan ainoastaan toukokuusta syyskuuhun, jolloin M/S Antonia liikennöi
Iniön ja Mossalan välillä. Muina aikoina reitin voi kulkea Houtskarin Mossalaan tai Iniön Daleniin asti.
Lähde Wikipedia

Matti Kallio

Kerholaisten ajama reitti josta kerholta kerholle matkaa kertyy noin 330 km.
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ässä kysymys mikä on askarruttanut useasti
joitain alan harrastajia, toivottavasti tästä artikkelista asia selviää.

Joulupukki kävi tervehtimässä, oik. Saana ja Tarja laulamassa Karaokea

ina moottorin ollessa käynnissä kampikammioon kulkeutuu polttoaineen palamisesta
syntyviä erittäin happamia yhdisteitä. Myös
öljyn ylikuumeneminen synnyttää näitä happamia

epäpuhtauksia. Moottoriöljyyn päätyy myös kosteut
ta kondensoitumisen seurauksena. Nämä epäpuhtaudet sekä kosteus muodostavat nopeasti happoja,
jotka syövyttävät voimakkaasti metalleja. Moottorin
ljynvaihto syksyllä saattaa tuntua turhalta,
sisäisten metalliosien syöpymät sekä seosmetallien
varsinkin jos edellisestä öljynvaihdosta on
ruostuminen on moottorivalmistajien mukaan yksi
lyhyt aika, mutta käytetyn moottoriöljyn sesuurimmista syistä moottorivaurioille.
kaan saattaa muodostua syövyttäviä yhdisteitä, jotka eivät tee hyvää moottorin laakeroinneille yms.
oottoriöljyn pitääkin suojella metallipintoja Moottoripyörän öljynvaihto on useimpien pyörien
syöpymiltä. Moottoriöljyn on myös estettä- kohdalla helppo ja nopea huoltotoimenpide. Hyövä metallien ruostuminen kosteuden tiivisdyntämällä tarvikevaraosia ja
tyessä moottotekemällä pienet huollot itse,
rin pinnoille.
voit säästää muutamia euroja
Moottoriöljy itvuodessa. Huom! Varmista
sessään ei pysennen aloittamista, että sinulla
ty tätä suojaa
on tarvittavat työkalut öljynmoottorille antavaihdon suorittamiseen. Käytä
maan, vaan
moottori lämpimäksi ennen
apuna tarvitaan
vanhojen öljyjen poistoa. Öljynlisäaineita. Hyvaihdon jälkeen tarkista öljyn
välaatuisissa
määrä valmistajan ohjeiden
moottoriöljyissä
mukaan ja lisää öljyä tarvittakäytetäänkin
essa. Tarkista vielä, ettei pyörunsaasti lisäairässä ole öljyvuotoja.
neita, jotka suojaavat moottoria Öljyn ja suodattimen vaihto on helppo tehdä kotona, mutaluttaessa parasta
pitkäaikaisen säi- ta muun huollon yhteydessä se hoituu samalla mutkattosuojaa moottoripyölytyksen ongelmasti. Menomixin Jouni öljynvaihto puuhissa.
rälle on siis syytä
milta.
käyttää mahdollisimman hyväNäillä lisäaineilla kasvatetaan muun muassa moot- laatuista moottoriöljyä sekä ajoittaa öljynvaihto
toriöljyn emäksisyyttä.
jo syksylle. Näin öljy suojaa kaikkein parhaiten
Moottoriöljyn ollessa emäksinen pystyy se neutraloi- moottoria pitkänkin seisotuksen aikana.
maan moottoriin muodostuneita happoja. Tämä suojaa tehokkaasti moottoria syöpymiltä.

M

Karaoke isäntänä toimi Pertti, Kiitokset
siitä myös Laulu Lintusen Markolle !

Arvonnassa voittivat Keijo Vuorisalo, Jyrki Simula, Päivi Kyllöinen ja Kari
Kaukkila (puuttuu kuvasta). Onnettarena toimi Johanna Kyllöinen,
valvojana Jari Heino ja Matti Kallio

T

alvi säilytyksessä tilanne on
tietysti kokonaan toinen. Epäpuhtauksilla, kosteudella ja
hapoilla on mahdollisuus vaikuttaa
metalleihin pitkällä aikavälillä.

Ö

H

Kyllöisen tytöt Susanna ja Johanna sekä
Joulupukki

U

uden moottoriöljyn emäksisyys kuitenkin laskee nopeasti lyhyen käyttöajan jälkeen. Tämän jälkeen moottoriöljyn lisäaineet eivät
pysty enää antamaan metalliosille täydellistä suojaa,
vaan ainoastaan hidastamaan happojen aiheuttamaa syöpymistä. Moottorin ollessa käytössä tästä ei
muodostu suurta ongelmaa, koska öljyn voidellessa
metallipintoja öljy huuhtelee metalleihin muodostuneita syövyttäviä happokertymiä. Samalla kun hapot
laimenevat sekoittuessaan moottoriöljyyn ne eivät
myöskään pääse vaikuttamaan pitkäkestoisesti yhteen paikkaan.



K

äytetyt voiteluöljyt ovat ongelmajätettä. Jäteöljystä on huolehdittava asianmukaisella
tavalla eikä sitä missään tapauksessa saa
päästää luontoon tai viemäriverkostoon. Jo yksi litra
öljyä riittää pilaamaan miljoona litraa talousvedeksi
käytettävää pohjavettä. Viranomaisvaatimusten mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteensä
määrästä, laadusta ja alkuperästä. Maahan joutunut
öljy, myös biohajoava, on kerättävä pois mahdollisimman tarkasti. Jäteöljyjä ei saa hävittää itse polttamalla. Joissakin kunnissa yritykset saavat viedä
öljyjätteensä kunnan osoittamaan keräilypaikkaan.
Esa Lehtonen





 






 

  

  

ALASTARO ROAD RACING 2015 LIPUNMYYNNISSÄ

K

erhon jäsenten keskuudessa järjestettiin nyt
ensimmäistä kertaa Fair Play kisa (uudella kokoonpanolla). Pisteitä sai ajetuista kilometreistä, talkoisiin ja tapahtumiin osallistumisista, rautaperseajosta, viikko-ja kokoontumisajoista sekä kauden
aikana kierretyistä eri valtioista. Sekä tietysti kerhon
kuukausipalavereista ja kokouksista. Kesän aikana
saadusta ylinopeus sakosta vastaavasti vähennettiin
virhe pisteitä.
Kaikkien kisaan osallistuneiden kesken arvottiin 4
kpl 50€ arvoista lahjakorttia Porin Top Motoriin.
Kilpailukaavakkeet toimitettiin kauden päätöstilaisuuteen jossa pisteet laskettiin.
Arvonnassa onnetar suosi seuraavia, Kari Kaukkila,
Jyrki Simula, Keijo Vuorisalo ja Päivi Kyllöinen.

Euralainen kuski Kari Pöllänen, Päivi Kyllöinen,
Virpi Katila ja Ari Kyllöinen

Lipunmyyntiin valmistautumassa pyörien vieressä
Kari Kaukkila ja Riku Sillanpää

Kisassa oli kolme sarjaa Kuljettaja, Matkustaja sekä
alle 18v sarjat. Voitot menivät seuraavasti:
Alle 18v
1. Joel Lehtonen pistein 545 ajokm. kertyi 14400km.
Matkustaja sarja
1. Virpi Katila
2. Tarja Vuorisalo
3. Tarja Luhta

835 pist. 10200km,
445 pist. 7630km.
320 pist. 10453km.

Kuljettaja sarja
1. Esa Lehtonen
1165 pist. 20357km.
2. Kari Kaukkila
850 pist. 13517km.
3. Jukka Luhta
820 pist. 20082km.
Sarjojen voittajat saivat nimensä kiertopokaalin.

Fair Play sarjojen voittajat, Kuljettaja Esa Lehtonen,
Matkustaja Virpi Katila ja alle 18v sarja Joel Lehtonen
(puuttuu kuvasta)
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Aamupalalla Päivi Kyllöinen, Riku Sillanpää, Kari Kaukkila,
Ari Kyllöinen, Matti Kallio, Alpo Pohjalainen ja Reijo Paussu

Kari Pöllänen esittelee auton varustusta
Päivi Kyllöiselle

 

erhomme on SMOTOn jäsen jonka kautta jäsenemme saavat käyttöönsä SMOTOn tarjoamat jäsenedut.

SMOTOn jäsenedut ovat kaikkien SMOTOn jäsenkerhojen, yksittäisten jäsenten sekä henkilö- ja kannatusjäsenten käytettävissä.
Jäsenetujen käyttö edellyttää SMOTOn logolla varustetun kerhon
jäsenkortin tai SMOTOn henkilö-/kannatus jäsenkortin esittämistä. Lisäksi eri laivayhtiöillä ja jäsenetuja tarjoavilla yrityksillä voi
olla erilaisia varaustunnuksia SMOTOn jäsenetuja varten ja ne
sekä muut ehdot on syytä tarkistaa SMOTOn nettisivuilta ennen
varausten tekemistä.

Reilu Motoristi
Toimiston edustalla Kalle Lehtonen, Ari Lehtonen,
Virpi Lehtonen ja Virpi Katila

Ruokatauolla Riku Sillanpää ja Ari Lehtonen

Jäsenkorttimme etu- ja takapuoli

V

araa laivamatkat ajoissa ja muista mainita olevasi SMOTOn
jäsen, suoraan satamassa ostetusta matkasta ei aina saa
alennusta eikä aina iltalähdöillä ( Finnliness ), nimimerkillä kokemusta on : ) Varsinkin pitkille matkoille ja reissuille on hyvä valmistautua hyvissä ajoin. Muuten on odotettavissa usein arvaamattomia tilanteita joihin ei ole ennakkoon varautunut. Ilman suurempia suunnittelematta, kokemukset matkaltasi voivat olla ikimuistettavia. Mutta sanotaan että matkailu avartaa… ja opettaa...

Lipunmyynnissä Reijo Paussu ja Alpo Pohjalainen

Päivä on ohitse, kotiin lähdössä Jukka Luhta, Kalle Lehtonen, Virpi Lehtonen ja Ari Lehtonen


 



   
   

Kausentie 32 B, Eura
(toimipiste: Antinkuja 2 27510 Eura)
VELI-PEKKA KETOLA
P. 044 262 8694
veli-pekka@euransatarakennus.fi

JÄÄHDYTYS- JA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

ILMALÄMPÖPUMPUT
DESIGNMALLI ASYG09 - 14LT

Parhaat Pidot… www.menomix.com

KYSY TARJOUS

ÖLJYT / ÖLJYNVAIHDOT: CASTROL, MOBIL, SUNOCO, MOTUL YM.

RENKAAT:
ECO-TOP UUSIORENKAAT, CR UUSIORENKAAT. ASENNAMME MYÖS ESIM.
ILMA
- VESI LÄMPÖPUMPUT
NETISTÄ
OSTETUT
RENKAAT.
AUTOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN HUOLLOT.
TEHOT 15 - 16 kW - KORKEA
HYÖTYSUHDE
RANTATIE 1196, 27800 SÄKYLÄ
V-M JUNNILA 045 604 9443
JOUNI ILTANEN 0400 991 831

Ratakaari 7, 27500 Kauttua
Puh. 040 657 3337
Avoinna
ark. 07.00 - 17.00
la 08.30 - 12.00

