EURAN MATKAMOOTTORIPYÖRÄILIJÄT
VUOSIJULKAISU 2022

TARINOITA JA TUNTEMUKSIA MATKAN VARRELTA

REISSU RAPORTTEJA
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Euran MMP
T-paita musta 15 €
T-paita punainen 15 €
Pitkähihainen musta 25 €

Gollegetakki proderattu
70 € + nimi 5 €

Moottoripyöräilijän
Ensiapulaukku 12 €

Muki kahdella kuvalla
ja nimellä 8 €

Musta kauluspaita
logolla 35 €

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

Takki
proderattuna 75 €
Painettuna 60 €
+nimi 5 €

Proderattu Lippis
Kerhon logolla 10 €

Huppari 35 €

K

J

V

uosikokous saatiin pidettyä alkuvuonna ja kerhon kokoonpanoon ei tullut ihmeempiä muutoksia. Seuraavalla aukeamalla esittelyssä siis kerhon
toimihenkilöt vuodelle 2022.
Kerhon jäsenmäärä on vakiintunut siihen sadan paremmalle puolelle, nippa nappa. Nuorisojäseniä kaivattaisiin kipeästi kerhon toimintaan mukaan, keskiikä kun taitaa jo jäsenillämme olla siellä toisella puolella ja kerhon jatkumon kannalta olisi hyvä saada
mukaan uusia jäseniä myös nuoremmasta päästä.

Vetoketjullinen
Huomioliivi 15 €

K

evät on vierähtänyt jo pitkälle kun
orona on vaikuttanut myös lehkerholehti taas vihdoin ja viimein
temme tekemiseen. Reissujuttuja
saadaan painosta jakeluun. Perinteiei tahdo löytyä kun reissut on jäänyt
sestä kerholehdestä on jo tovi. Viimeksi
vähiin ja Kokoontumisiin ja ralleihin on
se oli tässä muodossa 2019. Välissä oli
ollut harmillisia rajoituksia, on kokonaan
Tabloid mallinen lehti mikä tehtiin Hyperuttuja kokoontumisia ja messu tamyilevän motoristin kevätpäivää varten.
pahtumia. Viime vuonna ei siis tehty
Korona sotki suunnitelmat mutta nyt saimme taas pe- lehteä lainkaan. Mainostajatkin ovat varovaisesti liikrinteisen julkaisumme jakoon.
keellä.
Vaikka välillä on tullut vastaus että ei nyt kun korona,
ulkaisun ilmestyessä on jo ajokausi 2022 avattu. niin silti on mainostajien taholta suhtauduttu kiitettävän myönteisesti pientä seuraa kohtaan.
13.5 Euraan saapui joukko motoristeja Euran
koulukeskukseen jossa oli tapahtuma Motoristit koulu- Kerholla kun ei ole paljon noita tulonlähteitä ja kerhotiloistakin on omat kulunsa.
kiusaamista vastaan (MKKV). Mukana oli kiitettävät
Joten tässä kohtaa arvostamme tukijoitamme suurella
52 motoristia paikalla, joista muutama myös meidän
sydämmellä ja muistetaan suosia tukijoitamme.
oman kerhon motoristeja.

S

itten tuli vielä valtavat polttoaine korotukset keväälle.. Syö mieltä ja kukkaroa. Onneksi MP:n
kulutus on pientä. Mutta jos kesässä ajaa vaikka 20th
km niin näkyyhän se kukkarossa..
Niin tai näin… Toivotan hyvää ja
turvallista ajokautta kaikille motoristeille, toivottavasti tapaamme
kokoontumisajoissa tai tapahtumissa tulevan kesän aikana.
Esa Lehtonen
Puheenjohtaja

Taitto Esa Lehtonen, esko1612@gmail.com

Paino JP Postitus Oy

Euran keskustassa
Eura - Harjavalta - Kokemäki - Köyliö - Säkylä

Olisit käynyt

PUHEENJOHTAJA
ESA LEHTONEN
0440 520 520
esko1612(at)gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
KARI KAUKKILA
045 670 9100

RAHASTONHOITAJA/
SMOTO YHT. HENKILÖ/
FAIR PLAY TOIMIKUNTA
MATTI KALLIO
0500 774 579
matkal1956(at)gmail.com

SIHTEERI/
AJOKOORDINAATTORI
JUKKA LUHTA
050 5691 553

Se fiksu valinta

EURA: Satakunnankatu 17. puh. 02 865 4494
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-13
RAUMA: puh. 02 822 6977
HALLITUKSEN JÄSEN
SATU JOKINEN
0500 774573

HUVITOIMIKUNTA/
KERHOEMÄNTÄ
VIRPI LEHTONEN
044 342 4713

FAIR PLAY TOIMIKUNTA
REIJO PAUSSU
040 732 1504

HALLITUKSEN JÄSEN
TUULA POLVI
050 4094808

HALLITUKSEN VARAJÄSEN
PERTTI SUSI
050 5315 056

WEBMASTER
PERTTI MURA
044 543 5704

HALL.JÄSEN / HUVITOIMIKUNTA/
KERHOISÄNTÄ/
FAIR PLAY TOIMIKUNTA
ARI LEHTONEN
040 831 4072

HALLITUKSEN VARAJÄSEN
JARI HEINO
050 5384387

TOIMINNANTARKASTAJA
JYRKI SIMULA
040 519 8206

HUVITOIMIKUNTA/
KERHOEMÄNTÄ/
TIETOSUOJA VASTAAVA
VIRPI KATILA
040 7171 591

HALLITUKSEN VARAJÄSEN
KARI KORHONEN
050 3731 605

VARATOIMINNANTARKASTAJA
ERKKI JAAKKOLA
0500 227688

Yhden Lehmän Navetan Pub
H
P
einäkuun 28. päivän aamu valkeni harmaana,
kuin sadetta enteillen, mutta vielä kuitenkin
poutaisena. Edessä oli matka Sysmään ja edelleen
Liikolaan missä sijaitsee Yhden Lehmän Navetan
Pub, jonka nimi oli nettiä selaillessa tullut vastaan
jollakin sivustolla ja sitähän piti lähteä katsomaan.
Aamulla siis pyörän keula mutkatietä pitkin kohti
Sysmää.

R

eitti vei Kullaan kautta Laviaan, josta matka jatkui Häijään ja Siuron kautta Pirkkalan lentoaseman ohi Lempäälään, jossa vakio pysähdyspaikka
Mantunkulman Neste tarjosi ensimmäisen taukopaikan. Kahvin jälkeen matka jatkui Valkeakosken ja
Pälkäneen kautta kohti Padasjokea.

Palsan myllymuseo

P

alsan kylästä Pälkäneen ja Padasjoen välistä löytyi myllymuseo
kahvioineen ja koska oli alkanut tihkuttaa päätimme pitää tauon. Kahvin ja
turinatuokion aikana sadekin yltyi niin,
että oli kiskottava sadepuku päälle.

Ilola Inn terassi

adasjoelta matka jatkui vesisateessa kohti Asikkalaa ja edelleen Pulkkilanharjun kautta Sysmään ja hotelliin Päijänteen rannalle. Sateesta
huolimatta maisemat
olivat kohdallaan.
”Mopo” parkkiin ja kamat huoneeseen, jonka
jälkeen oli pakko tutustua hotellin terassiin ja
olutvalikoimaan, niin
terassi kuin valikoima
todettiin hyväksi.
Muutamia pullotteita
nautittuamme kuskim-

me saapui
noutamaan
meitä, joten
heittäydyimme
Defenderin
takapenkille
ja kuski ohjasti auton
Yhden lehmän navetan pub
pohjoiseen
päin. Kohde sijaitsee Liikolan
kylässä n. 30 kilometriä Sysmästä pohjoiseen lähes
”keskellä ei mitään”. Toimintaa kylässä kyllä esitteen mukaan riittää.

P

ub on rakennettu vanhaan kansakoulun navettaan, jonne ei todellakaan
ole mahtunut kuin yksi lehmä,
johan sen nimikin kertoo.
Tällä kertaa ohjelmaa ei ollut,
mutta nautimme hyvät hampparit kera oluen ja palasimme
Sysmään, sadekin oli tauonnut, joten tutustuimme kuntakeskukseen kävellen. Tyypillinen maaseutupaikkakunta,
Myllykahvio
palveluita kohtuullisesti mutta
myös paljon tyhjiä liikehuoneistoja. Olimme tervetulleita keskustahotellin terassille tarinoimaan paikallisen asiakaskunnan kanssa.
Aika kului mukavasti tarinoidessa ja koska kuskimme
myös nautiskeli panimotuotteita tilasimme kumijalan
viemään meidät hoteliimme, jonne oli n. 6 km matkaa
keskustasta. Aamupalan jälkeen pyörän keula vesisateessa kohti Euraa.
Jukka ja Tarja Luhta

TORITIE 3, KAUTTUA (02) 867 0110

Y

llä oleva otsikko on tullut tutuksi motoristikansalle jo 22 vuonna. Tapahtuma järjestetään Saariselällä vuosittain elokuun puolivälissä, viikolla 33
torstaista sunnuntaihin.
Paikallinen moottoripyöräyhdistys MC Rumakuru on
tapahtuman järjestäjä paikallisten yritysten kanssa.
Näistä mainittakoon mm. Saariselän kyläyhdistys,
Santa’s Hotel Tunturi ja Saariselän VPK.
Tapahtuma sijoittuu Saariselän keskustaan ja pääpaikkana on Santa’s Hotel Saariselkä, josta löytyy
majoitusta sekä illanvietot esiintyjineen. Myös ilmoittautuminen on hotellin vastaanoton yhteydessä. Hotellin lähistöllä on tapahtumatori, jossa
on esiintymisteltta sekä monenlaisia moottoripyörätarvikkeita myyviä kauppiaita. Lisäksi paikalla on myös mahdollisuus koeajaa ja tietysti
tehdä kauppaa moottoripyöristä. Ainakin
BMW:llä ollut paljon malleja koeajettavana viime vuosina.

Kerholaisia oli mukana 11. Jälkiruoalle mentiin Kyläyhdistyksen pitämään lettukahvilaan.

O

sa porukoista on kiertänyt Ruotsin ja Norjan
kautta matkalla Saariselälle, päämäärähän ei
ole tärkein vaan lähteminen. Muutamat ovat suorittaneet menomatkalla rautaperseajon eli 24 tunnin aikana 1000 mailia eli 1609 km. Rautaperseajoa valvoo
Suomessa ”Iron Butt Association”, joka hyväksyy ajetut ajot tankkauskuittien ja / tai valokuvien perusteella.
Kuittien avulla tarkistetaan kilometrien lisäksi myös
ajoon käytetty aika, koska ajossa pitää noudattaa
myös nopeusrajoituksia.

K

erhomme jäseniä on käynyt tapahtumassa jo ennen Euran MMP:n nykyistä heräämistä erilaisilla kokoonpanoilla, pienemmillä ja
isommilla. Vuodesta 20xx lähtien on kerhon
puitteissa sovittu yhteisistä tapaamisista Jänkhällä. Matka Saariselälle taittuu erilaisilla kokoonpanoilla ja lähdöt ajoittuvat edellisviikosta
tapahtumaviikon perjantaihin, riippuen lomista ja
muista esteistä. Majoitukset kukin hommaa itse
tai sovitaan porukassa mökkimajoitus. Saariselän
keskustassa on monta hotellia ja Holiday Clubin
kylpylä sekä lukematon määrä mökkejä.

Vas. edessä Kalle Leppälä, Reijo Paussu, Riku Sillanpää, Jari Saari, Juha Kares. Oik. edessä Jyrki Simula, Juha saari, Virpi Lehtonen, Ari Lehtonen ja Kari
Kaukkila

Olemme
perinteisesti
käyneet
myös
kerhon
porukalla yhdessä
Jänkhän
aikana syömässä paikkakunnan
jossain ravintolassa.
Tänä vuonna vuorossa
oli Kaunispään Huippu-ravintola.

Vuonna 2021 meidän ryhmämme ajoi melko suoraa
reittiä Saariselälle. Yhtenä päivänä ajettiin kerhon
oman porukan kanssa tutustumaan Nellimin erämaakylään, vain 9 km päässä Venäjän rajasta.

O

ma Jänkhä- matkani v. 2021 alkoi maanantaina
16.8.2021 ennen kukon laulua. Suuntasin suoraan ylöspäin, navigaattorissa päämääränä Makkaratie 1311, Nivala. Miksi? Siksi, että olin kuullut siellä
olevan hassun hauskan paikan nimeltään Crazyland
ja päätin käydä tutustumassa ko. paikkaan. No, olihan
se nimensä mukaisesti hauska paikka, keskellä ei mitään, mutta ehdottomasti käymisen arvoinen.

Nuorgamista matka jatkui takaisin Utsjoelle. Tie kulkee aivan Teno-joen rantaa. Tenon toisella puolella näkyvät Norjan tunturit. Tässä kuvassa taustalla näkyy Tenojokilaakson korkein tunturi Rastigaisa, jonka
korkeus on 1066 m.

Sieltä matka sitten jatkuikin taas tuttua reittiä suoraan
Saariselkää kohti, jonne saavuin myöhään illalla. Onneksi illat ovat vielä melko valoisia eikä kovin kylmäkään ollut.

T

iistaina 17.8. olikin todella hieno, aurinkoinen
atka jatkui siis Tenojoen vartta Utsjoelta Kariilma, joten oli ihan ”pakko” lähteä taas vähän
gasniemeen. Matkalla maisemat olivat todellaajelemaan. Tällä kertaa suunta edelleen pohjoiseen,
kin huikeat – ei turhaan sanota, että juuri tuo tienpäteli Utsjoelle. Maisemat ovat jylhät ja mitä lähemmäksi
kä on Suomen kaunein tie! Kannattaa todellakin käyUtsjokea ajaa, sitä jylhemmäksi maisemat muuttuvat.
dä tutustumassa ja ilmeisestikin juuri noin päin, Utsjoelta Karigasniemelle.

Euroopan unionin pohjoisin piste sijaitsee
Nuorgamin kylässä
Utsjoella, Pulmankin rajanylityspaikan välittömässä
läheisyydessä tien 970 varrella.
Tästä olikin lyhyt
matka mopotella
Pulmankijärventietä
ylös tunturiin, josta
aukeaa aivan huikeat, puuttomat, jylhät
maisemat. Kyllä
täällä ihminen tuntee
itsensä pieneksi.
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arigasniemeltä Kaamaseen matka taittuu
joutuisaan, tie on hyvässä kunnossa eikä
porojakaan näy kuin muutamia matkan varrella.
Kaamasen Kievarissa on aina ohi ajaessa ”ihan pakko” poiketa ja juoda kuppi kahvia tai vaikka syödä poronkäristystä. Kaamasesta viimeinen etappi Inarin ja Ivalon kautta Saariselälle. Taas
oli hieno päivä ja paljon jäi kauniita maisemia muistiin ”kovalevylle” pään sisälle.
Loppuajan voikin sitten nauttia Jänkhän
tunnelmasta, ihailla satoja, jopa tuhansia
pyöriä, joita on parkeissa hotellien pihassa
ja tavata tuttuja ja tuntemattomia ”alan”
ihmisiä.

Kotimatkalle lähdetään perinteisesti sunnuntai-aamuna. Tällä kertaa,
kuten useasti ennenkin, kotimatka eteni Jarin, Juhan ja veljeni Karin
seurassa. Matka sujui turvallisesti, mutta pientä ”jännitystä” toi Jussin
moottoripyörän takarenkaan tyhjentyminen. Onneksi tähän oli varauduttu ja hänellä sekä Karilla oli tarvittavat paikkaustarvikkeet mukana
sekä taito niiden käyttämiseen!
EMMP:n jäsen, Jänkhällä kävijä jo vuodesta 2007, Satu Jokinen
Renkaan täyttöpuuhissa Jari Saari,
Jussi Saari ja Kari Kaukkila

Rakentajantie 2 27511 Eura
(02) 8387 9150
www.euranrakennustarvike.fi

Aukioloajat
maanantaista perjantaihin 8.00 - 17.00
lauantaisin 9.00 - 13.00



 
   
   
   
Vuokraamme rakentamisen eri vaiheisiin laadukkaita koneita, telineitä sekä henkilönostimia.
Monipuolisesta valikoimastamme löydät työhösi oikeat ja turvalliset laiteratkaisut.








Maantiivistimet
Betonointikalusto
Uppopumput
Pora/Piikkaus
Hiomakoneet/Jyrsimet
Nosto ja siirtokalusto








Nostimet
Telineet
Lämmitys/Kuivaus
Mittaus
Naulaus/Ruuvaus
Sahat/Leikkurit








Paineilma
Maanrakennus
Sähkö ja valaistus
Ilmanpuhdistus/Siivous
Pienkalusto
Muut

Vuokralaine Oy
Feelintie 3, 27510 Eura
Puh. 050 550 7767
Sähköposti: info@vuokralaine.fi

KORONA JA EURAN MMP
omaiset ilmoittivat että emme voi järjestää tapahtumaa.
Väliin jäivät Jyväskylän ja Kuopion messut jossa meieille tarjottiin SMOTO:n laivaristeilyllä 2017 lop- dän piti osallistua lehtien jakamiseen, sekä meidän
oma tapahtuma HMKP 2020.
puvuonna Euraan järjestettäväksi jo perinteiseksi tullutta motoristien kokoontumista. Hymyilevän No, emme lannistuneet vielä tästä ja päätimme pitkien palaverien ja keskustelujen jälkeen siirtää tapahtumotoristin kevätpäivät tapahtumaa josta käytetään
ma keväälle 2021. Mutta kuten kaikki tietää, korona
lyhennettä HMKP.
Otimme innolla tapahtuman hoitaaksemme ja aloitim- vei taas voiton. Nyt monen vuoden, alkaen loppuvuodesta 2017 jälkeen takkimme alkoi olla aika tyhjä
me järjestelyt tapahtuman läpiviemiseksi keväällä
2020. Järjestelyt on mittava ponnistus pienelle kerhol- ”tyhjän” järjestämisessä.
le, asiat saatiin vihdoin loppusuoralle ja kaikki näytti
hyvältä. Teimme kerholehden yhteistyössä
Alasatakunta lehden kanssa josta myös
KORONAN VAIKUTUS NÄKYY IKÄVÄSTI MYÖS
KERHON TOIMINNASSA

M

Lehtien jakoa Helsingin
MP-20 messuilla. Vielä tässä vaiheessa
oli vahva usko tapahtuman onnistumisesta.
Jakovuorossa Esa ja Kari

siitä suuri kiitos kaikille asianomaisille. Kuten myös
Euran kunnalle.
Lehteä jaettiin Helsingin MP-20 messuilla sekä Motor
show Porissa ja vieläkin kaikki näytti hyvältä.
Mutta sitten iski korona… Alkoi rajoitukset ja viran-

Pyhän Henrikintie 4 C
27840 Köyliö, puh. 0400 322 278

www.haavistonsora.fi

Jakovuorossa Kari ja Matti.
Tukea antamassa Juuso, Virpi, Minna ja Joel

S

yksyllä 2021 sovimme SMOTO:n kanssa että tulevana vuonna 2022 saa tapahtuman järjestää
joku muu taho. Päätimme tällä kertaa tapahtuman
järjestelyt tämän osalta tähän mutta ehkä muutaman
vuoden jälkeen voimme kokeilla tapahtuman järjestelyvastuun ottamista uudestaan. Aika näyttää..

S

KORONA JA EURAN MMP

yksyllä 2021 saimme jo tiedusteluja että KMC
Kuopiosta on kiinnostunut ottamaan seuraavan
vastuun tapahtuman läpiviemiseksi. Ja niin se myös
sitten varmistui ja seuraava HMKP järjestetään
KMC:n toimesta Tahkolla Kuopion Nilsiässä 21.05.
Myös kerhomme jäsenillä on ollut kiinnostusta ottaa osaa tapahtumaan, sivusta seuraajana tällä kertaa.

AND THE BASTARD SONS

KERHON YHTEISET VIIKKOAJOT JA KOKOONTUMISET MYÖS VÄHISSÄ KORONAN AIKANA

WWW.TRUCKSH OW.EE

ja teised

N

lemme normaalisti kokoontuneet kerran
kuukaudessa kerholle pitämään palaveria ja suunnittelemaan jotain uutta
reissua tai tapahtumaa. Niin jäivät väliin myös osittain
kuukausipalaverit.
Jänkhällä Jytisee
tapahtuma peruttiin
myös mutta varjo
Jänkhällä käytiin
syksyllä 2020 johon
osallistui myös
monta muutakin
motoristia ympäri
suomen mitkä eivät
halunneet jättää
Jänkhän tapahtumaa väliin.
Viime vuonna 2021
Jänkhä taas järjestettiin normaalisti.
Myös Imatran ajot 2020- 21 peruttiin sekä lukematon määrä muita tapahtumia.

yt tätä juttua kirjoittaessani huhtikuussa keväällä
2022 on kaikista rajoituksista luovuttu koronan
suhteen ja kesällä on tulossa runsaasti tapahtumia
uosittain olemme olleet hoitamassa lipunmyynnin Alastaron Road Racing tapahtumassa josta pitkin ajokautta.
kerho on saanut pienen talkookorvauksen viikonlopun Nyt taas menopeli alle ja ottamaan osaa tapahtumiin
työstä. Ehkä tähänkin tuli kerhomme osalta jonkinlai- ja nauttimaan kesästä.
nen väsymys ja meillä oli vaikeuksia saada väkeä taEsa Lehtonen pj.
pahtumaan. Liekö koronan pelko vai mikä. Mutta yhtä
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Mainosmateriaaliakin kerittiin valmistamaan,
kuten HMKP 2020 paita sekä pari roll-uppia

5.-6. AUGUST
PHIL CAMPBELL

kaikki, tämäkin on jäänyt nyt kerhomme osalta pois.
Samoin Kemoran Moottoriradan järjestyksenvalvonta
ja varikon vahtitehtävät.

RAKENNUSPALVELU
ARTO NIEMINEN

1.7 SAVONLINNA. 2.7 VUOKATTI. 3-4.7 KUUSAMO. 5.7 OUNASVAARA. 6.7 LEVI. 7.7 HAUKIPUDAS.
8.7 YLIVIESKA. 9.7 KEURUSSELKÄ. 10.7 KOTIMATKALLE

• UUDISRAKENNUKSET AVAIMET KÄTEEN
- PERIAATTEELLA
• UUDISRAKENTAMINEN
• RAKENNUSSAREENAUKSET

044 302 2566

Mäenpääntie 2, 26510 RAUMA
artonieminen@dnainternet.net

Jäätelöpaussi Lietveden
kioskilla Puumalassa

Lähdössä ruokatauolta
Vääksyn kanavalta

Lomareissun eka päivä. Yövyimme
Savonlinnassa Saimaan ääressä.
Hyvä airbnb majoitus saunoineen

Seuraava yö oltiin Vuokatissa

Tämä Thermocell pariskunta
Arttu ja Terttu takasi
hyttysrauhan

Pari yötä oltiin Kuusamo
Tropicin loma-asunnossa
Näkymä parvekkeelta:
Holiday Clubin uimaranta

Kuusamon kesäteatterissa katsomassa
näytelmää ”Kauppa-auto”.

Käkialhontie 22, 27430 Panelia
P. 050 3549948

panelianautohuolto@gmail.com

Ja matka jatkui kohti Rovaniemeä 30
asteen helteessä.
Ounasvaaran majoittuminen
alkoi hullusti. Ekan suihkuttelijan jälkeen loppui veden tulo!
Viereisellä tietyömaalla kaivuri
oli katkaissut vesiputken ja korjaus luvattiin valmiiksi illaksi.
Noooh… 300 metrin päästä
löytyi Kesärafla Sauna, jossa
kiukaat ja Ounasjoki kutsuivat
virkistäytymään.

1.7 SAVONLINNA. 2.7 VUOKATTI. 3-4.7 KUUSAMO. 5.7 OUNASVAARA. 6.7 LEVI. 7.7 HAUKIPUDAS.
8.7 YLIVIESKA. 9.7 KEURUSSELKÄ. 10.7 KOTIMATKALLE

Kausentie 32 B, Eura
(toimipiste: Antinkuja 2 27510 Eura)
VELI-PEKKA KETOLA
P. 044 262 8694
veli-pekka@euransatarakennus.fi
Sauna raflassa sitten syötiin mainiot
lankkupihvit ja viihdyttiin muutenkin virvokkeiden parissa kesäillasta nauttien.

Matka jatkui aurinkoisessa kelissä kohti Leviä.

Levin airbnb majoitus oli taas
onnistunut valinta. Siistiä ja mukavaa
ja saunaankin pääsi – tottakai!

Näköalaravintola Tuikku Levin huipulla. Kävimme
maisemia ihailemassa.
Alakuva: Nina Salonen ja Mika Salonen

Ylivieskassa yövyimme Hotelli Lounatuulessa. Tämä kuva on otettu
Savisillalta ja Kalajoki siinä virtaa.

Kesälomareissukin loppuu aikanaan.
Paljon tuli nähtyä ja koettua mukavalla porukalla. Ajokilometrejä tuli
noin 2800 km.

Oikealla: Pertti Susi
ja Tuula Polvi

Viimeinen etappi oli Keurusharjun
loma-asunto. Kuva hotellin terassilta, jossa söimme aamupalan.

K

Siilinpesä

evättalvella lueskelin autoliiton Moottori lehdestä
Tenojoen tiestä joka on aikoinaan valittu Suomen kauneimmaksi tieksi. Tästä vähän innostuin ja
seuraavassa kerhon kokouksessa otin asian puheeksi. Reijo oli heti valmis mukaan ja Kari lupasi myös
lähteä jos aikataulu sopisi. Rikusta saatiin epävirallinen matkanjohtaja, mukaan tulivat myös Jyrki ja Marketta ja Ylivieskan ystävämme Kalle. Lähdössä oli
kuusi pyörää ja seitsemän henkilöä.

P

ikkuSyöte
on nuorisoja vapaaajankeskus
Syötteen
kylän liepeillä. Reijo
oli varannut
täältä maeinäkuun
Kari ja Riku ihailevat Pikkusyötteen
joituksen.
viidentemaisemia
Majoitus ja
nä lähdimme
aamutuimaan
Eurasta Reijon, Jyrkin ja
Marketan
kanssa. Koko
viikoksi oli luvattu kovaa
hellettä ja lähtöhetkelläkin
Lähtöpäivän aamuna Vison pihalla
oli jo reippaasReijoa odotellessa
ti yli 20 C.
hinta ok. Aamupala oli normi hotelli aamupala.
uittisissa Riku ja Kari liittyivät joukkoomme. Matoisen ajopäivän kohde oli Kaamasessa Neljän
ka jatkui isoja teitä Tampereen, Jyväskylän ja
Tuulen Tupa joka on hieman Kaamasesta UtsjoKuopion kautta Kajaaniin jonka torilla oli Kallen kanselle päin. Alkumatka oli pienempiä teitä Posion ja Kesa treffit klo 16. Torikahvien jälkeen lähdimme vähän pienemmille teille ja Puolangan kautta
pikkusyötteelle jossa oli ensimmäinen yöpyminen. Puolangan
Pessimistitalon liepeillä piti olla
tankkauspaikka mutta ei vaan
ollut. Pienen mietinnän jälkeen
eteenpäin kohti Syötettä. Minulta loppui bensamittarista asteikko jo ennen Oulu – Kuusamo
tietä, pikkuisen tuli hiki kun mietPikkusyötteen pihalla, Kalle, Kari ja Reijo pakkamassa pyöriä
ti riittääkö polttoaine tankille.
Tein Karin kanssa pienen lenkin
mijärven kautta Sodankylään ja edelleen Saariselän,
Pudasjärvelle tankille. Tankkiin mahtui litra vaille tanIvalon ja Inarin kautta Kaamaseen. Matka taittui mukin kapasiteetti eli melko tiukoille meni. Hampurilaiskavasti poroja väistellen, joita alkumatkasta oli kiitetten jälkeen toisten perään Syötteelle. Päivän ajomattävästi. Päivällä lämpömittarit näyttivät yli 30 C joten
ka n. 800 km, muutama poro nähtiin Syötteen tiellä.
piti laittaa ajopuvusta kaikki ilmastoinnit auki, silti hiki
kostutti paitaa. Päivän ajomatka oli vähän yli 520 km.

H

H

T

N

eljän Tuulen Tuvassa piti ottaa kypäräkaljat
isompaan nestehukkaan. Riku oli varannut täältä majoituksen. Tuvan terassilla opin tuntemaan yh-

leinta bensiiniä yli 1,90 €. Koronan takia raja Norjaan
oli suljettu joten matka Karigasniemeen mentiin Suomen puolella. Norjan
puolella menee vastaava tie mutta jätetään se ensi kertaan. Tie Utsjoelta
Karigasniemeen
Tenojokea myötäillen on n. 100 km
pitkä ja maisemat
todella hienot. Melko kapea tie on varmaan hankala
den oluen aikana yli 10 eri paarmalajia, kaikki tuntuiasuntovaunuille ja
vat olevan nälkäisiä ja etelän miehen liha maistui. Ri- autoille ainakin kohku puhui emännältä saunavuoron rantasaunaan jossa taamisissa. Karigaslöylyttelyn ja uimisen jälkeen grillailtiin. Illan lopuksi
niemestä matka jatkui
EM –futiksen välierät katsottiin Hanko-Utsjoki pyöräilikohti Saariselkää jossa
Matkakuvaa Tenojoen tieltä
vietettiin matkan kolmas yö. Inarissa pankin lämpömittari
näytti 34C. Päivän ajomatka oli n. 380km.

M

Reijo, Kari, Riku ja Kalle neljäntuulen tupa, Kaamanen

atkaseurue oli varannut yöpymiset jokainen erikseen, olimme Karin kanssa
Lomariekossa toisen Karin osakkeessa. Majoitus ja hinta ok. Hieman kuuma yökin oli
koska oli ollut hetken tyhjillään ja lämpöaalto
oli vallannut Lapin. Aamupalalla käytiin Kuukkelissa.

jän ja Hauholaisen linnun rengastajan kanssa. Rengastaja ei muistanut koska oli viimeksi linnun rengastanut mutta oli kuitenkin rengastuksen takia Kaamasessa. Majoitus ja
hinta ok. Aamupalalla ei ihan kaikkia herkkuja ollut mutta tarpeeksi kuitenkin.

K

olmas aamu aukeni taas kuumana, ajotakki ja kypärä vasta lähdön hetkellä
päälle. Mittari näytti jo miltei 30C. Tie Utsjoelle kulkee Kevon laaksoa pitkin ja siellä on
tosi upeat maisemat. Utsjoella oli retken kalTenojoen tiellä tauko, Riku kuvaa maisemia

N
Fankkeentie 18
27510 Eura

eljäntenä päivänä Riku oli miettinyt ajelun pienempiä teitä mutta Karin kanssa päätettiin ajaa
suoraan viimeiseen yöpymispaikkaan Ylivieskan Hotelli Käenpesään josta Kalle oli varannut huoneet.

Kuriirintie 3
28430 Pori

Puh. 045 1189 060

Puh. 050 3376 579

menomix.autohuolto@gmail.com

menomix.pori@gmail.com

02 86 50 773

www.jppostitus.fi

hinta ok. Sauna kuului hintaan. Aamupala oli normi
hotelli aamupala.

V

iides päivä oli ajo Pohjanmaan kautta kotiin, eli
Sievi, Kaustinen, Kauhava, Seinäjoki, Kauhajoki,
Kankaanpää ja Porin ohi kotiin. Ajomatka vähän yli
420 km.

Y

hteenvetona hieno retki taas kerran ja kyllä Tenojoen tie on Suomen kauneimpia kuten myös
Kevon laakson läpi kulkeva tie. Paarmoja ja pieniä
hyttysiä on Lapin lämpiminä päivinä riittävästi. Matkamme sattui juuri pahimman helleaallon kohdalle.
Ajaessa pystyi jäähdyttelemään hihansuut auki, vain
kerran joku mönkiäinen lensi hihasta sisään, onneksi
ei ollut pistävää sorttia. Reissun plussana oli myös
Kallen liittyminen kerhon jäseneksi.
Utsjoki, Riku tutkailee kalustoa

Seuraavia retkiä odotellessa.
Matti Kallio

Karin ja minun matka kulki Sodankylän, Ranuan ja
Oulun kautta Ylivieskaan, päivän ajomatka vähän yli
600 km. Käenpesä oli melko vilkas hotelli, majoitus ja

Reissussa myös mukana :
Tauon paikka. Utsjoki, Kari ja Kalle

Reijo Paussu, Riku Sillanpää, Kari Korhonen, Kalle Leppälä, Jyrki Simula ja
Marketta Virta

Hymyilevän motoristin kevätpäivillä 1981, Helsinki
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Uusi Lifestyle - myymälä
Kenkiä, vaatteita
ja sisustustavaraa

hieno. Paikalle käveli hetken kuluttua tietä pitkin ukko
Päivä 1:
Päivä 1:
joka yllättäin osasikin puhua suomea ja varoitteli meiläneen ST1 asemalle kokoontui jo perinteiseksi tä poroista ja kertoi pahasta onnettomuudesta jossa
tullut 3 ukon reissuporukka (Tero, Taavi ja Ismo), paikallinen poika oli ajanut moottoripyörällä edellisellä
siinä hetki turistiin ja
viikolla porokolarin ja menehtynyt.
mietittiin että minne
No pitihän ukon tarinaa kunnioittaa ja
päin keulat suunnalisätä tarkkaavaisuutta ja olihan niitä
taan kun retken enporoja siellä sopivan usein jotta eivät
simmäinen majoitus
päässeet unohtumaan. Matka jatkui
sijaitsee Torniossa.
läpi Kiirunan kaivoskaupungin kohti
Yhteistuumin totesimnorjan rajaa jännittäen pääsemmekö
me että kohti pohjoissiitä yli. Rajalla yllätykseksi totesimme
ta ja niin matka alkoi.
että siellä ei ole mitään korona kontrolReitti Tornioon kulki
lia ja huristelimme siis siitä ohi muina
suurinpiirtein näin
miehinä. Olimme kyllä aika hämillämYläne-Kankaanpääme mutta turhaan, noin 30 km ajettuSeinäjoki-Kaustinenamme se sitten oli. Korona pisteellä oli
Ruokatauko Ylivieskassa.
Ylivieska-Oulu-Tornio
norjan poliisi käsi pystyssä ja alueella oli
eli noin 750km päivämatkalla aloitettiin joka oli allekir- ihmisiä hurjasti jotka jonottivat pikatestiin. Kaikki ajojoittaneelle (Tero) kohtuu kova matka koska alla taisi neuvot jotka meitä ennen oli ohjattiin testiin.
olla n.200km tälle ajokaudelle. Torniossa olimme perillä hyvissä ajoin juuri ennen kuin kaupat menee kiinni jolloin pääsimme hakemaan seuraavan päivän

Y
Satakunnankatu 15, 27510 Eura p. 044 565 0155

Kahvitauko Ruotsin Kiirunassa.

Ensimmäisen päivän majoitus saavutettu Torniossa.

eväät ja illallis tarpeet. Ensimmäisen yön vietimme
Tornio Campingin kivassa mökissä hyvällä saunalla.

Oli meidän vuoro. Naiskonstaapeli kysyi passia ja rokotustodistusta, skannasi todistukset ja toivotti hyvää
matkaa, se oli siinä. Tuli sellainen olo että ei taida tiedotus olla samaa ruotsin puolella kuin meillä suomessa. Matkamme jatkui kohti Bjerkvikiä ja sieltä taas
majapaikkaamme Tjeldsundbrua Campingia joka si-

Päivä 2:

H

yvin nukutun yön jälkeen yhteen matkalaisista
Päiväiski kuume ja pahat flunssan oireet. Kuten kaikki
arvaa niin heti hiipi mieleen että ”Korona”. Taas oli
pienen pohdinnan paikka että mitäs nyt sitten tehdään? päätös oli että Ismo jää mökille hetkeksi keräämään voimia ja suuntaa takaisin kotiin ja korona testiin. Tero ja Taavi jatkaa retkeä kahdestaan. Ylitimme
valtakunnan rajan siis Haaparannasta jossa ei ollut
muuten mitään korona kontrollia sinne päin, Suomeen
pyrkijät joutui pysäytetyiksi. Haaparannasta ajoimme
kainuun ja Ylikainuun kautta Jällivaaraan. Jällivaarassa pysähdyimme tienvarteen evästämään kun keli oli

Toisen päivän majapaikka ja näkymä terassilta.

jaitsee Lofoottien alkupäässä vielä mantereen puolella. Campingin pihalta on mahtava näkymä Tjelsundin
riippusillalle (1007m) joka yhdistää Lofootit manteeeseen. Täällä olemme ennenkin majoittuneet ja siitä on
tullut hyvä päiväetapin päätös kohde.
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Raimo Heino
koulutettu hieroja

•
•
•
•

Hieronta
Jäsenkorjaus
Hunaja-hieronta
Selkärankakäsittelyt

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

Päivä 3:

Päivä 4:

Päivä 1:
aas käynnistetään pyörät kauniissa kelissä mutta
amulla taas aikainen herätys, toteamme että sasäätiedote kyllä lupailee että vettäkin voidaan
taa vettä ja näyttää ennusteiden mukaan että
matkan varrella vähäsen saada niin kuin norjassa mo- loppua sille ei näy. Ei auta, matkaan on lähdettävä.
nesti käy. Päivän kohteena on Å i Lofoten jonne tie
No ensin matkaamme vain muutaman kilometrin pääE10 päättyy, eikä pidemmälle enää päässyt tai me ei hän satamaan jossa tunnin odottelun jälkeen pääainakaan löydetty enää tietä josta olisimme voineet
Päivitetään kuulumiset kotiin ja nautitaan yksi sihijuoma.
ajaa kauemmas. Majoitukset varaamme yleensä aamupäivän aikana samana päivänä. Kolusimme saaren kyllä aika hyvin koska etenimme oikeastaan sadetutkaa apuna käyttäen jolloin säästyimme lähes kokonaan sateelta päivän aikana. Hienoja maisemia ja

T

A

Tyypillinen näkymä Lofooteilta.

semme laivaan joka taas kuljettaa meidät mantereelle
Bodon satamaan. Laivamatka kesti n.3,5 tuntia, aika
pitkä pätkä mutta lämpimässä laivassa nauttien kahvia ja muita virvokkeita sen kyllä jaksoi. Bodossa pyörät pois laivasta ja
matkaan kohti Mo
Fredvangin kylään johtavat sillat (Lofooteilla)
I Ranaa. Tälle päiidyllisiä pieniä muutavälle sattui kyllä
man talon pikkukyliä
retken ainoa sakierrellen saimme taas
depäivä ja satoipäivän kulumaan vallan
kin sitten ihan korattoisasti ja majapaikkako päivän. Rohkekin löytyi läheltä Mosasti silti lähdimme
kenesin satamaa josta
kohti etelään ranseuraavana aamuna
tatietä FV17 Bomatka taas jatkuu. Meillä
on sellainen tapa että teemme aamulla päivän eväät dosta ja päättyy tielle 12 lähelle Mo I Ranaa. Matkan
valmiiksi ja nautiskelemme niitä aina tarvittaessa kun varrella on pari pienempää veden ylitystä jollakin yhteysaluksella joihin ei tarvinnut pyörillä mitään maknälkä tai jokin hieno paikka meidät yllättää. Päivän
saa. Rekisterikilvet kyllä kuvattiin ja käsitimme että
päätteeksi aina käymme kaupassa ostoksilla päivän
ns. lämmintä ruokaa varten ja eväät seuraavalle päi- lasku tulee sitten perässä mutta ei ainakaan tähän
päivään mennessä maksulappua ole saapunut. Valivälle. Nakit, perunat, spagetti, kanamuna ja kyltettavasti maisemista ei päästy ollenkaan nauttimaan
mäsavulohi on oikeastaan illallistemme peruspilarit.
Päivä
tämän päivän aikana koska
pilvet olivat todella alhaalla ja
Näissä maisemissa nukuttiin seuraava yö.
tämä pätkä jäi ainakin allekirjoittanutta niin paljon vaivaamaan että palaan tänne varmasti uudelleen. Perille päästyämme Mo I Rana Camping
majoituspaikalle olimme märkiä kuin uitetut koirat ja taisi
siinä vähän kylmäkin olla.
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Puh. 041 319 3204
Kela-Taksi Satakunta
puh. 0800 414 612

Keskustaksi Satakunta
puh. 0800 924 42

N

äimme matkalla majoitukseen siinä lähellä Bilte- Hyvät hiet saatiin kun laukut piti kantaa sinne ahtaasPäiväman
1: myymälän ja kauppareissun yhteydessä
sa portaikossa huhhu. Onneksemme saimme jättää
kävimme hakemassa sieltä vähän kuivaa hansikasta mopot aivan oven viereen talon kylkeen.
Tänä iltana päätimme oikein herkutella
ja toimivampaa sakun löysimme kaupasta valtavia herkdeasua mutta niin
kusieniä, täytimme sienet sinihomejuuskuin yleensä käy niin
tolla ja kietaisimme ympärille pekonit ja
sadetta ei enää sen
uuniin, ai että. Lisäksi tietysti perunat sejälkeen pahemmin
kä lihapullakastike, välillä pitää syödä vänäy. Onneksi kämhän paremmin. =)
pässämme oli suht
tehokas lattialämmiPäivä 6:
tys joka kuivatti varusteet kohtuu hyvin.
iimeinen päivä norjan puolella.
Trondheimista päätimme palata n.
30Km takaisin pohjoisen suuntaan Hell
nimiseen kaupunkiin josta liityimme SelAamun jonottelua buvegenille jota pitkin ajoimme Selbu-Åslaivaan, rinteessä
Roros kautta Trysilin laskettelu kylään.
näkyy myös yksi
Reitti kulki mutkitellen pienten maalaiskyoranssi teltta jossa lien läpi ja nousi myös jollekin ylängölle
jotkut onnettomat
jossa ei enään puustoa ollut jolloin olimviettivät yönsä, itme jo yli kilometrin korkeudessa merenMärkää on kannella.
sellä olisi jäänyt
väliin tuo suoritus. pinnasta vain porot seuranamme sekä
muut turistit. Näkymät oli hulppeat ja
Päivä 5:
näkyi kauas.

V

U

vm. 2000 - 2021

usi aamu ja sade oli päättynyt. Illan aikana olimme päättäneet että seuraavaksi käymme tarkastamassa Trondheimin vaikka sinne menevää tietä E6
onkin parjattu varsin tylsäksi.
Toisin se kyllä oli, tie jäi ainakin itselle hyvin mieleen
hyvine mutka pätkineen ja mahtavine maisemineen.
Matkan varrella oli myös viljapeltoja joita en ennen
oikein norjassa ole nähnytkään. Ei sitä voi silti ihan
pohjanmaan aakeisiin laakeisiin verrata vaan pitkälti
rinteille pellot oli raivattu. Yhdellä evästauolla tapasimme paikallisen sorsaperheen joka oli niin kesy
että melkein penkille tuli viereen kerjäämään makupaloja. Ensimmäisen kerran näillä retkillämme majoituimme ns. kaupunkiPäivä
kämppään,
kämppä
oli siisti ja kohtuu hintainen mutta sijaitsi
3:ssa kerroksessa eikä talossa ollut hissiä.

Viimeinen pysähdys ennen trondheimia jossa tehtiin
majoituspaikalle meno suunnitelma ja ohjeistus.

Pitihän meidän käydä myös kysymässä
kuulumiset paikallisessa Esson baarissa.
Taukopaikalla vieraili erittäin innokas ja
kesy sorsaperhe, Taavi jakoi omat eväät
näiden kaakattajien kanssa.

100.000

Trysilin kylän elinkeinot kyllä keskittyvät pitkälti matkailuun. Kylä on
pitkän mallinen johtuen kohtuu isosta joesta jonka kylkeen kyläkeskus
on kasvanut. Majoituimme pienelle
campinalueelle Trysil hyttegrend &
camping. Illalla teimme jotain mitä
emme ole näillä reissuilla tehneet
kuin kerran aikaisemmin, menimme
ulos syömään eli siis pizzalle ja hyvää oli. Selkeästi alkaa homma lipsumaan näiden ruokailuiden
suhteen.
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T

ähän mennessä ajokilometrejä on kertynyt n.
Päivä3000km.
1:
Ai niin päivän aikana tapahtui myös niin
sanottu sinappi episodi. Tässä ohje: laittakaan sinappi
purkit muovipussiin, niiden kierrekorkit aukeavat jostain syystä takalaukussa vaikka kuinka kiinni sen laittaisit, tämä sama on myös todettu murukahvin kannen kanssa. On aika paskamaista siivottavaa tuo sinappi joka on levinnyt ympäri laukkua joka ikiseen
tavaraan siellä.

Päivä 7:

A

lkoi matka kohti
Kapellskärin
satamaa.
Pian päästyämme
ruotsin puolelle maisemat muuttuukin
taasen perin tasaisiksi.
Ruotsin puolella tiet
on kyllä kiitettävässä
kunnossa verrattuna

Majoitus paikka Trysilissä.

Näkymät olivat aika hulppeat. Porot vain seuranamme.

näihin meidän suomen kärrypolkuihin. Monesti ajamamme Moran seutu on hienoa ajeltavaa, varsinkin
Päivä
tiet
jossa ajetaan wasacyklet pyöräily tapahtuma Sälenistä Moraan. Siellä on erikoista punaista asfalttia. Laivalle päästyämme huomasimme yllätykseksi että laivayhtiö halusi palkita meidät siitä että olimme valinneet juuri heidän yhtiön palvelut mahtavalla sviitillä parisänkyineen. Olisimme kyllä voineet nukkua ihan
erillissängyissäkin mutta meni se noinkin. Olimme muuten ainoa motoristit laivalla, tilaa oli kannella valita mopoille mieluinen paikka eikä liinat
loppuneet kesken.

Seuraavana aamuna ajoimmekin
takaisin Naantalista Yläneelle ja
Vaimon viereen vielä hetkeksi
pötköttämään.
Kilometrejä retkelle kertyi noin
3600km ja Kivaa oli. Ai niin, ei
ollut Ismolla Koronaa.
Tero, Taavi ja vähän Ismokin

Pizza a la Trysil. Hyvää oli.

Ei ollut ruuhkaa mopokannella

H

T

einäkuun viimeisenä päivänä ryhmä kerholaisia
kävi retkellä Nummijärjen Kammi-kylässä. Nummijärvi kuuluu
Kauhajokeen joka on ensimmäinen kunta EteläPohjanmaalla Satakunnan jälkeen. Riku oli käynyt ennenkin
paikalla ja ehdotti tällaista puolipäiväretkeä.
Kerholta Kankaanpään ja Karvian kautta perille on reilut 150
km:n matka.

M

ässä vielä kyläyhdistyksen
esittely kylästä:

KAMMI-KYLÄ Nummijärven kyläyhdistys Julumettu ry järjestää
opastettuja kyläkierroksia Nummijärvellä.
Kuvassa vas. Jyrki Simula,
Marketta Virta, Ari Lehtonen,
Matti Kallio, Riku Sillanpää sekä Tarja Luhta.

Kammi-kylä on rakennettu neitseelliselle suolle Erkki Kalliomäen ideoinnin pohjalta. Kylään kuljetaan Kantoportista.
Ruuhineva on hiljaisuuden paikka ja Kammikylässä voi vierailla vapaasti.

atkalla varrella on myös Karvialla Annen taidekahvila ja Nummijärvellä Alpon savanni mutta jätettiin nämä seuraaviin retkiin. Parkkipaikalle oli puolisen kilometriä
lueella on Turvekami, Savukammi, Nevan & Julumehiekkatietä ja sieltä parisataa metriä kävelyä polkua ja pittun tupa, lisäksi rakenteilla oleva Julumetun Sali.
kospuuta pitkin kylään.
Suolla
asuu Ruuhinevan Jeeromi,
Kylä on ihan katsomisen arvoinen, taloja oli useampi ja pari
jonka voi toisinaan tavata kuljeksimasta Kammikylän ympäsaunaa joista pääsi pulahtamaan suolampeen.
ristöstä.

A

Ruuhinevan kammikylä
Jokelantie
61910 Nummijärvi

T

iloissa pystyy viettämään erilaisia tilaisuuksia oli joku viettänyt
häätkin siellä. Isäntä oli
paikan päällä ja oli juuri
valmistanut tervaa muutaman litran pienessä tervahaudassa, tervaa oli myynnissä mutta ei ollut tällä
kertaa tarvetta.
Kotimatka kierrettiin eri
teitä eli matkaa tuli reilut
300 km.

Matkassa olivat mukana (kuvassa vas.)
Jussi Luhta, Riku Sillanpää, Virpi Lehtonen, Tarja Luhta, Ari Lehtonen. Sekä
kuvan ulkopuolelta Jyrki Simula, Marketta Virta sekä Matti Kallio

- Kaislaleikkurit
- Lämminvesikierukat
HV - Metal Oy

Ratakaari 27
27500 Kauttua
Lämmitys- Valaistus- Sähkötarvikemyynti- Asennus- Urakointi

Hannu Vainio
hannu@hvmetal.fi

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

0500 597208

MÄNNÄNVARSIEN KORJAUS,
KROMAUS JA HIONTA
-

NIVELTAPIT
HYDRAULI LÄPIVIENNIT
TUKIJALAT
KIPPIEN SYLINTERIPUTKET
TELESKOOPPIPUTKET

MYÖS IRROITUS JA ASENNUS
PALVELU

SAMAN KATON ALLA
KORJAUSPALVELUA
VAKAALLA
AMMATTITAIDOLLA

PINTAKÄSITTELYÄ & KORJAUSPALVELUA
AMMATTITAIDOLLA VUODESTA 1988

TOIMITUKSET 5 työpäivää
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M

otoristit koulukiusaamista vastaan
(MKKV) kampanja lähti liikkeelle
Tampereella syksyllä 2013 motoristien
keskuudessa syntyneestä ajatuksesta kutsua kokoon asiasta kiinnostuneita moottoripyöräilijöitä, jotka ajaisivat ryhmänä kouluihin puhumaan oppilaille kiusaamiseen
liittyvistä asioista ja ottamaan siten yhteisönä kantaa koulukiusaamista vastaan.
MKKV:n koulutapahtumia on nyt tähän mennessä toteutettu menestyksekkäästi jo kymmenillä paikkakunnilla eri puolilla Suomeayli 280 eri koululla, ja ne ovat
saaneet kaikkialla erinomaisen vastaanoton.

laisella pyörällä tahansa, olitpa sitten nainen
tai mies, nuori tai varttuneempi !

S

uosion myötä myös kouluvierailujen kysyntä, osallistuvien motoristien määrä ja
toimintakokonaisuus on joka suhteessa kasvanut ja sen vuoksi syksyllä 2014 tuli siihen
saakka vain Facebook ryhmänä toimineelle
MKKV kampanjalle aika ottaa organisaationa seuraava askel, joka käytännössä tarkoitti yhdistyksen perustamista.

S

yntyi Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV
Ry. Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä toiminnallaan vähentämään koulukiusaamista ja vaikuttaa
ierailujemme myötä koulujen ilmapiiri on parantu- yleisellä tasolla myönteisesti koulun ilmapiiriin ja oppilaiden asenteisiin, rohkaista puuttumaan kiusaaminut ja kiusaamistapaukset ovat vähentyneet.
seen ja kannustaa auttamaan toinen toistamme. YhKoulutapahtumiin ovat tervetulleita kaikki motoristit
riippumatta siitä, kuuluuko MKKV Ry:een tai mihindistys on voittoa tavoittelematon.
kään moottoripyöräkerhoon. Mukaan saa tulla minkäotoristit koulukiusaamista vastaan on moottoripyöräkulttuurin yhteisöllisyyttä ja motoristien
kumppanuutta hyödyntävä, hyvin kansantajuinen kannanotto meitä kaikkia suoraan tai välillisesti koskevaan koulukiusaamisongelmaan tarjoten omalta osaltaan huomiota herättävän ja näyttävän kanavan tehdä
jotain konkreettista koulujen työrauhan ja ilmapiirin
parantamiseksi.

V

M

Haluamme kouluvierailuillamme kertoa oppilaille, että motoristit eivät hyväksy kiusaamista, ja samalla haluamme
osoittaa kiusatuiksi joutuneille tukemme ja näyttää, ettei
heitä ole unohdettu tai jätetty
ongelmien kanssa yksin.

Marko Saarinen

Katso tarkemmat tapahtumatiedot netistä, Facebookista
tai lataamalla puhelimeesi MKKV—appi.

K

äytäntönä on ollut, että koulu esittää meille vierailukutsun joko itse, vanhempainyhdistyksen
kautta tai valtuuttamalla jonkun henkilönesittämään
sen. Vierailukutsu tehdään aina nettisuvullamme olevalla lomakkeella.

M

KKV tapahtuma järjestetään aina joko ala– tai
yläkoululle – ei molemmille. Emme myöskään
järjestä samalla koululla/paikkakunnalla kahta erillistä
tapahtumaa samana päivänä. Koulukiusaamisessa
kyse ei ole tiedon puutteesta. Opettajat koulussa,
vanhemmat kotona, valmentajat urheiluseuroissa jne.
ovat varmasti kertoneet ettei ketään saa kiusata, joten lapset ja nuoret kyllä tietävät sen. Kyse on oppilaiden asenteista ja mielikuvista, ja tähän MKKV tapahtuma pyrkii vaikuttamaan tarjoamalla oppilaille
vierailumme myötä elämyksen, jossa koulukiusaamisesta puhutaan reilusti, annetaan oppilaille ajattele-

misen aihetta ja samalla on mahdollisuus katsella
komeita moottoripyöriä, lyhyesti sanottuna: jokaiselle
jotakin katseltavaa ja kuunneltavaa.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV Ry
Tiedottaja Marko Saarinen 045 188 9118
marko.saarinen@mkkv.fi
www.mkkv.fi
Facebook: Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV

M
Avoinna tiistaina ja perjantaina 10 - 18.00
Puhelimeen vastaamme iltaisinkin.

Kaihdin Katariina Oy

Vahenkuja 33, 27640 Honkilahti

Puh. 02 866 9731
Fax. 02 866 9721
+ 358 44 9794322

Seuraa Facebookissa

myynti@kaihdinkatariina.fi

itä on Fair Play kisa. Fair Play on kerhon jäsenille avoin leikkimielinen kisa jossa ajetuista
kilometreistä sekä osallistumalla kerhon kokouksiin tai
kerhon järjestämiin tapahtumiin saa pisteitä. Pisteet
on eri tapahtumista eri suuruisia, pisteitä saa myös
myydyistä mainoksista kerhon vuosijulkaisuun. Kuten
mainitsin kisa on leikkimielinen kannustin osallistumaan kerhon kokouksiin ja tapahtumiin.

sarja sekä Kuljettajasarja. Sarjojen voittajat saavat
aina seuraavaksi vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon
sekä lisäksi pienen pokaalin muistoksi voitetusta kaudesta.

T

apana on ollut suorittaa arvonta kaikkien kaavakkeiden palauttaneiden kesken viisi erilaista lahjakorttia tai tuotepalkintoja kannustaen palauttamaan
täytetyt kaavakkeet.

Huomioitavaa on myös että pisteitä vähennetään jos
Tätä kisaa varten on perustettu oma Fair Play toimisaa sakon esim. ylinopeudesta, päiväsakkojen määrä
kunta, johon kuuluu kolme kerhon jäsentä, mikä taron vaikuttava tekijä pistemäärän vähennykseen.
peen vaatiessa ottaa kantaa ja korjaa sääntöjä tarvittaessa. Fair Play kaavakkeet on voinut toimittaa kerisa on aina kalenterivuosi kuitenkin niin että se
loppuu kerhon ajokauden päätöstilaisuuteen jos- holle paperimallisena tai sitten palauttamalla se kersa palkitaan kussakin sarjassa pärjänneet. Sarjoja on hon sähköposti osoitteeseen euranmmp(at)gmail.com
kolme, Nuorten alle 18v. Sarja, Takapenkkiläisten
ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

K

2015

puh. 02 - 5461 532

Esa Lehtonen ja Virpi Katila. Vuoden 2015 eniten pisteitä keränneet. Kuvasta puuttuu alle 18v
sarjan voittaja Joel Lehtonen.

Arvonnassa voittaneet Keijo Vuorisalo, Jyrki
Simula, Päivi Kyllöinen, Johanna Kyllöinen,
Jari Heino sekä arpoajana toiminut Matti Kallio

2016
Esa Lehtonen, Tuula Polvi ja Topias Katila. Vuoden 2016 eniten pisteitä keränneet.

Keijo Vuorisalo, Tytti Kallio, Kari Kaukkila
Tarja Vuorisalo ja Joel Lehtonen.

2017
Arvonnassa onni suosi vas. Tarja Vuorisalo ja
vuoden 2017 eniten pisteitä keränneet Satu Jokinen ja Virpi Katila.

Kuljettaja sarja

- käsinkaiverrukset jalometalleihin ja lasiin
- konekaiverrukset
-tekstaukset
Kaivertajamestari Tarja Luhta
Köylypolventie 144
27400 Kiukainen
050 331 4040
tarjamaarit2@gmail.com

1 Esa Lehtonen
2 Kari Kaukkila
3 Jukka Luhta

1 Esa Lehtonen
2 Kari Kaukkila
3 Keijo Vuorisalo

1 Satu Jokinen
2 Esa Lehtonen
3 Matti Kallio

1 Reijo Paussu
2 Esa Lehtonen
3 Satu Jokinen

1 Ari Lehtonen
2 Esa Lehtonen
3 Satu Jokinen

1 Matti Kallio

1 Jyrki Simula

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20357 km 1165 pist.
13517 km 850 pist.
20082 km 820 pist.

Takapenkkiläisten sarja
2015
1 Virpi Katila
10200 km 835 pist.
2 Tarja Vuorisalo 7630 km 445 pist.
3 Tarja Luhta
10453 km 320 pist.

9917 km
8620 km
5860 km

665 pist.
590 pist.
430 pist.

2016
1 Tuula Polvi
11656 km 400 pist.
2 Virpi Katila
4025 km 335 pist.
3 Tarja Vuorisalo 5860 km 280 pist.

13555 km 780 pist.
9258 km 725 pist.
7705 km 720 pist.

2017
1 Virpi Katila
4550 km 510 pist.
2 Virpi Lehtonen
10400 km 380 pist.
3 Tuula Polvi
8438 km 270 pist

13500 km 1025 pist.
11159 km 966 pist.
14047 km 885 pist.

2018
1 Virpi Lehtonen
7400 km 727 pist.
2 Virpi Katila
6420 km 547 pist.
3 Tuula Polvi
11700 km 445 pist.

7100 km
6435 km
8490 km

2019
1 Virpi Lehtonen
7100 km
2 Tuula Polvi
4467 km
3 Virpi Katila

735 pist.
610 pist.
530 pist.

EI VALITTU

650 pist.
420 pist.
260 pist.

Nuorten alle 18v sarja
2015
1 Joel Lehtonen
14400 km 545 pist.

1 Topias Katila

1 Topias Katila

EI OSALLISTUJIA

1 Joa Paavola

2020

EI OSALLISTUJIA

2021
1 Virpi Lehtonen

2018

EI OSALLISTUJIA

2016

2017

4050 km

- 20 pist.

4790 km

90 pist

140 km

180 pist.

2018

2019

2020

2021

O

sallistuminen Fair Play kisaan on
ollut sarjassa alle 18v varsin vähäistä. Vuosittain ei ole kuin yksi osallistuja vuotta kohden joten ei ole tuottanut vaikeuksia laskea pisteitä eikä
voittajasta ole ollut epäselvyyttä.
Alle 18v sarjaan kolmena vuotena ei
tullut yhtään palautettua kaavaketta
mikä on ikävää. Nuoria pitäisi saada
enemmän mukaan kerhon toimintaan
tutustumaan matkamoottoripyöräilyn
saloihin.

Keskellä 2018 Takapenkkiläisten voittaja Virpi Lehtonen ja Kuski sarjan voittaja Reijo Paussu. Arvassa voittaneet vas. Pekka Alavuo, Anu Heino, Keijo
Salopää ja Esa Lehtonen.

2019

Minulla on sellainen tuntuma että niitä
kylältä kyllä löytyy vaan miten ne saadaan mukaan kerhotoimintaan ?
Vuosi 2020 meni koronan kurimuksessa joten voittaja kriteerissä painotettiin kerhoaktiivisuutta.
Mitenkä saataisiin noita
Junioreita lisää kerhon
toimintaan mukaan ??
Siinäpä kysymys

Keskellä 2019 nuorten sarjan voittaja Joa Paavola.
Takarivi Esa Lehtonen, Virpi Katila, Tuula Polvi.
Sarjojen ykköset Virpi Lehtonen ja Ari Lehtonen,
välissä Keijo Vuorisalo

