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Nuijan varresta

Päätoimittajalta

BMW-moottoripyöräkerho ry:n jäsenleh-
ti. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa 
ja jaetaan kaikille jäsenille. Lehti ei ole 
kerhon ulkopuolisten tilattavissa tai os-
tettavissa. 

Päätoimittaja Jouko Kuningas
 rikastin@

Paino Juutiprint Ky, Vantaa

Kerhon hallitus

Puheenjohtaja Juha Saari
puheenjohtaja@

Rahastonhoitaja Ari Ignatius
rahastonhoitaja@

Jäsenkirjuri Jari Helander
jasenkirjuri@

Allroad Juha Saari
allroad@

Touring Seppo Mäenpää
touring@

Oldtimers Teuvo Alarotu
oldtimers@

Webmaster Juha Lamminaho
webmaster@

Tiedottaja Antti Pitkänen
tiedottaja@

Kaikkien sähköpostiosoitteiden loppuosa 
on @bmwmoottoripyorakerho.fi

BMW Moottoripyöräkerhoon voi liittyä 
joko netissä osoitteessa: 
www.bmwmoottoripyorakerho.fi 
tai ottamalla yhteyttä jäsenkirjuriin:
jasenkirjuri@bmwmoottoripyorakerho.fi

Rikastin

Rikastimeen otetaan jatkuvasti juttuja ja 
kuvia kerhon jäseniltä. Aineiston voi lähet-
tää osoitteeseen: 
rikastin@bmwmoottoripyorakerho.fi

kunkku

Kerhon pikkujoulut vietettiin Tampe-
reella maittavalla ruualla ja komiikalla 
höystettynä. Mielestäni oikein onnistu-
neet kekkerit ja taidetaan herättää kerhon 
pikkujoulut taas kerran ihan perinteek-
si. Seuraavia pikkujouluja odotellessa on 
kova pyrkimys täyttämään tapahtumaka-
lenteria myös muilla mielenkiintoa herät-
tävillä kokoontumisilla. 

Kevään kynnykselle kerhon suunnit-
telema Berliinin tehdasvierailu herättikin 
kerholaiset talviunilta ja päätimme jär-
jestää myös toisen samanlaisen matkan. 
Tämä toinen matka täyttyi myös hetkessä 
ja tässä vaiheessa on tarjolla ainoastaan 
jonotuslistaa mahdollisten peruutuspaik-
kojen ilmestymiselle. Kysyntää tällaisil-
le matkoille näyttäisi siis olevan ja halli-
tus on ottanut toiveista vaarin ja tulemme 
myös jatkossa tarjoamaan samanlaisia 
elämyksiä. 

Talven pimeyden keskeyttää hetkeksi 
myös kerhon vuosikokous joka tällä ker-
taa järjestetään Yyterin kylpylässä. Muis-
takaa ilmoittautua ja tulla vaikuttamaan 
kerhon toimintaan kylpylän antimista 
nauttien. 

Pari MP –messua olisi myös tarjolla, 
perinteisesti Helsingin messukeskukses-
sa tammi-helmikuun vaihteessa ja heti 
perään myös länsisuomessa moto –mes-
sut. Kerho tulee näyttäytymän molem-
missa messutapahtumissa jotta kiirettä 
pitää myös näin hieman hankalamman 
ajokauden aikana. 

Ensi kesän tapahtumakalenteri alkaa pik-
kuhiljaa myös näyttää täydeltä vaikka jo-
kunen päivämäärä ja paikka vielä suun-
nitteluvaiheessa. Talven aikana tulemme 
päivittämään kerhon kotisivuilla tapah-
tumakalenteria tasaisen epätasaisesti, eli 
muistakaa käydä välillä vilkaisemassa 
tuota virtuaalimaailmaa. Ehdotuksia ta-
pahtumapaikkojen ja teemojen osalta ote-
taan myös mielellään vastaan ja vapaaeh-
toisista järjestäjistä on myös aina pulaa, 
joten ideasta toimeen ☺

Kerhon Movember keräys tuotti 246 
euroa hyvään tarkoitukseen, kiitämme. 

Rauhaisaa Joulua ja Riehakasta Uutta 
Vuotta 2014!

T. Juha

Rakas joulupukki. Muista myös BMW-kerholaisia. Tuo heille 
kameroita ja muistiinpanovälineitä. Nyt heillä ei tunnu sellaisia 
olevan, ainakaan siitä päätellen, etteivät ota kuvia tai tee muis-
tiinpanoja harrastuksestaan, matkoistaan, kokoontumista ja kai-
kenlaisista mukavista tai vähemmän mukavista sattumuksista vuo-
sien aikana. Saat sinä kyllä muunkinlaisia lahjoja tuoda, etenkin 
tänne toimitukseen. Kilttejä täällä kyllä on oltu, kuten varmaan 
tiedätkin, onhan täällä näkynyt tonttuja runsaasti vuoden mittaan.
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BMW-Moottoripyöräkerho ry:n vuosikokous
Lauantaina 15.3.2014 Yyterin Kylpylähotelli, Pori
Ohjelma:
Vuosikokous klo 13 – 15, tarjoiluna kahvi ja suolainen kahvileipä 12:30 alkaen ennen kokousta
Päivällinen klo 19 alkaen
Iltaohjelma alkaa klo 21 ja tarjolla on tanssia orkesterin tahtiin ja myös karaokea niille, jotka haluavat laulaa itse. 
BMW-kerho sponssaa lauantain kokouksen ja ruokailun. Majoitusmahdollisuus Kylpylähotellissa  hintaan 110 eur / kahden hengen 
huone tai 85 eur / yhden hengen huone. Yöpyminen maksetaan suoraan hotellille. Huonehintaan sisältyy kylpylän ja kuntosalin va-
paa käyttö sekä aamiainen. Pelkkä kylpylämaksu ei-yöpyjille on 14 eur / hlö.
Ilmoittautuminen seuraavasti:
Mieluiten heti ja nyt tai viimeistään 25. helmikuuta 2014 mennessä 
- sähköpostilla: touring@bmwmoottoripyorakerho.fi
- puhelimella: 0400 – 483346
- faxilla 010-2962005
- älä tee varausta suoraan hotellista, koska voit jäädä ilman ruokaa ja saatat maksaa huoneestakin enemmän…
Ilmoittautumisen yhteydessä varaudu kertomaan osallistujien nimet, osoitteet,  osallistutko vain kokoukseen vai jäätkö myös syö-
mään ja jäätkö kenties myös yöksi sekä mahdolliset ruoka-allergiat. Huomaa, että jollet mainitse mitään ruokailusta ilmoittautumi-
sen yhteydessä oletamme, että ET jää päivälliselle, etkä myöskään yövy. 

 Nyt kaikki kerhon toiminnasta ja suunnasta kiinnostuneet paikalle. Vuosikokous on paikka vaikuttaa!
!

Tervetuloa!

 Tervetuloa akkuostoksille Helsingin Sörnäisiin!

  Akku-Palvelu V.Häkkinen Oy                www.akkupalvelu.fi

    Niittyläntie 1, 00620 Helsinki puh 09 7013716                      akkupalvelu@akkupalvelu.fi

Meiltä nyt BMW-
kerhon jäsenille 
Varta MP-akut -20% 
ovh:sta. Toimitamme 
MP-akkuja myös 
Matkahuollon kautta. 
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Bemarin lentävät tiiliskivet ”the flying 
bricks” ovat olleet tuttu näky Suomen 
poliisien käytössä aina 80-luvun alku-
metreiltä asti, silloin hyvin palvelleet 
bokserit pääsivät eläkkeelle ja ne kor-
vattiin K-sarjan pyörillä.

 ”Lentävät tulee!” herätti kansalaisissa pe-
lonsekaisia tunteita joskus taannoin huvi-
tilaisuuksissa tai kylän raitilla. Sittemmin 
tämä aikanaan viinatrokareitakin hillitse-
mään perustettu yksikkö on kiilloittanut 
kilpensä ja on tänä päivänä varmasti yksi 
Polisiin arvostetuimmista yksikköistä. Jo 
30-luvulla tehtäväkenttään kuului liiken-
teenvalvonta ja sen osuus  lisääntyi 50-lu-
vulla, jolloin myös ensimmäiset mootto-
ripyörät tulivat kalustoon mukaan.

Asiaan vihkiytymätönkin kansalainen 
osaa vetää yhtäläisyysmerkin BMW:n 
ja moottoripyöräpoliisin välille kalus-
tosta puhuttaessa. Eikä suotta, sillä niin 
Suomen kuin monen muunkin maan po-
liisit luottavat nimenomaan tähän merk-
kiin, jolla on vuosikymmenten referens-
si ”työkalukäytössä”. Bemarit eivät ehkä 
ole koskaan olleet niitä kaikkein nopeim-
pia pyöriä mutta kestävyys ja ajo-ominai-

suuksien säilyminen hyvänä aina huip-
punopeudelle asti ovat olleet tärkeämpiä 
valintakriteereitä. On poliisi toki  mui-
takin merkkejä kokeillut ja mm. sivu-
vaunullisia Harley Davidsoneja ja Moto 

Guzzeja on ollut käytössä mutta ainakaan 
näissä kyseisissä merkeissä ei kestävyys 
ollut sillä tasolla mitä tässä käytössä vaa-
ditaan.  Kun 80-luvun alussa sisäasianmi-
nisteriön poliisiosasto oli sitten uusimas-

Bemarit virkakäytössä
Antti Pitkänen

Matkalla Kalajoen juhannusjuhlilta kadonneen henkilön etsintään Kuusamoon 
kesällä 1966. Kuva on otettu Pudasjärven ja Taivalkosken rajalla kesäisen lu-
mikuuron yllätettyä. Kuvassa vas. Taisto Honkonen, oik. Tuomo Saari. Miehil-
lä yllään poliisin ensimmäinen varsinainen mp-puku, pitkä takki ja lappuhaala-
ri. Kuva Taisto Honkosen albumista

kunkkukuva
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sa moottoripyörakalustoaan perustettiin 
mp-poliisien keskuuteen työryhmä, jonka 
mielipiteen perusteella päätettiin hankkia 
tilalle vain Bemareita. 

Suomen poliisi oli ollut kehittämässä 
BMW:n uutta rivikoneista moottoripyö-
rää ja osallistui kesällä 1983 sen prototyy-
pin koeajoihin täällä Suomessa. Kyseessä 

oli tietenkin BMW K100, joista ensim-
mäiset saatiin virkapyöriksi keväällä ´84. 
Ne olivat maailman ensimmäiset polii-
sin käyttöön otetut K-sarjalaiset. Tuohon 
aikaan poliisin moottoripyörät huollet-
tiin vielä poliisiautovarikolla, jossa myös 
Jukka Koivunen työskenteli ensimmäiset 
poliisivuotensa. Moni K100 ehti mennä 

hänen käsieen läpi takaisin ajoon ennen 
kuin hän eräänä päivänä oli esimiehen-
sä suostuttelemana osallistumassa moot-
toripyöräpoliisien pääsykokeisiin. Jokai-
nen tietää, että moottoripyöräpoliisiksi 
ei ajauduta vahingossa vaan sinne vali-
koituu poliisiorganisaatiosta suosituksia 
saaneet poliisit, joilla kaikilla pitää olla 
aikaisempaa työkokemusta. Nykyään ai-
kaisempi kokemus myös moottoripyöräl-
lä ajamisesta on miltei välttämättömyys 
mutta Jukka Koivusella sitä ei ollut, hän 
oli aikaisemmin ajanut vain mopolla. Päi-
vän harjoittelun jälkeen hän kuitenkin lä-
päisi kaikki ajokokeet ja kouluttautumi-
nen moottoripyöräpoliisiksi saattoi alkaa. 

Seitsemän viikkoa ja noin 300 tuntia 
kestävä peruskurssi on tasoltaa huipputa-
soa ja se antaa tarvittavat valmiudet suo-
riutua vaativistakin liikennetilanteista.  
Kuten kaikessa opitussa, kertaus on opin-
tojen äiti kuten sanotaan. Moottoripyörä-
poliisit pitävät huolta ajotaidostaan ke-
väisin järjestetyillä ”lämmittelypäivillä” 
Räyskälän lentokentällä sillä kun pyörän 
päälle keväällä hypätään pitkän talven 
jälkeen, saattaa heti tulla tilanne, jos-
sa pitää käyttää suuria nopeuksia. Tämä 
on siis selkeä työturvallisuus asia. Jotain 

Kouluttajat poseerasivat eri aikakauden poliisimoottoripyörillä vuonna 1984, jolloin Suomi ensimmäisenä maana otti 
poliisikäyttöön BMW:n K 100 RS mallin, kuvassa takimmaisena. Etualalla BMW R 60 vm 1958, seuraavana Moto Guz-
zi GT 750 vm 1973 ja kolmantena BMW R 100 RS vm 1979, joka oli ensimmäinen tehdasvalmisteinen täysikatteel-
la varustettu poliisimoottoripyörä. Poliisin tekniikkakeskus asensi poliisivarusteet ja tuolloin tuli ensimmäistä kertaa ns 
elektroniset hälytyslaitteet käyttöön, virrankulutusta hillitsemään.
Kuvassa poseeraavat moottoripyöräpoliisikouluttajat vuodesta 1979, jolloin Liikkuvalle poliisille vastuutettiin valtakun-
nallinen moottoripyöräpoliisien koulutus. Etualalta Esko Sirola, toisena Reijo Aivio, sitten Glenn Saloranta ja uusimmal-
la Arimo Vaherio.

kuva Olavi Lempinen

Kuva Poliisihallinnon museokokoelmat
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koulutuksen tasosta kertonee myös se, 
että liikkuva poliisi on järjestänyt mak-
sullisen koulutuksen Viron moottoripyö-
rapoliiseille.

Vaikka koulutus takaakin hyvän ajo-
taidon voi liikenteessä tapahtua yllät-
täviä asioita, joista ei enää taidollakaan 
selvitä. Yleisin pelon aihe moottoripyö-
räpoliisien keskuudessa ei suinkaan ole 
pakoon kaahaavan asiakkaan käyttäyty-
minen vaan hämärässsä kesäyössä hiipi-
vät hirvieläimmet. Jukka Koivunen kertoi 
tällaisesta tapauksesta, joka tapahtui tiel-
lä numero 25, Uudellamaalla. Hän kuuli 
radiosta epäillyn rattijuopon ajavan koh-
ti Hyvinkäätä Nummelan kohdalla. Juk-
ka kuittasi keskukselle olevansa aivan lä-
hellä ja lähtevänsä tavoittamaan epäiltyä. 
Haimoon kohdalla metsän reunasta juok-
si lauma peuroja tielle aivan suoraan täy-
dessä nopeudessa olevan moottoripyörän 
eteen. Mitään ei ollut tehtävissä vaan Juk-
ka ajoi suoraan laumaan, osumatta kui-
tenkaan yhteenkään eläimeen. Kuin ih-
meen kaupalla matka olisi voinut jatkua, 
mutta Jukka käänsi pyöränsä bussipysä-
kille ja ilmoitti keskukselle: ”epäilty jat-
kaa matkaa kohti Hyvinkäätä, minä jään 
nyt hetkeksi tähän”. 

Jukka Koivunen aloitti uransa BMW 
K100 pyörällä, joka selvästi jätti häneen 
lähtemättömän vaikutuksen. Enkä ihmet-
tele yhtään sillä on helppo ymmärtää mi-
ten tärkeää on pystyä luottamaan moot-
toripyöräänsä tuossa ammatissa. Juuri 
K100 on se pyörä, jonka Jukka saattaisi 
itselleen hankkia mikäli sellaisen vielä 
jostain vähän ajettuna ja hyväkuntoisena 
löytäisi. Lohdutin häntä, että me bema-
ristit pidämme pyöristämme niin hyvää 
huolta, että varmasti sellainen vielä hä-
nellekkin löytyy. 

Tyypillisesti bemareilla ajettiin 80 000 

km, jonka jäl-
keen ne laitettiin 
myyntiin. K100:n 
jälkeen tuli virka-
pyöriksi K1100:t, 
joista ei ihan niin 
ruusuisia muisto-
ja olekaan. Var-
sinkin Jukan yk-
silö vuosi öljyä 
useista korja-
usyrityksistä huo-
limatta. Ja kun 
muutamista yk-
silöistä oli ajossa 
hajonnut kardaa-
nin ristikkonivel, 
po l i i s i pyö r i en 
kardaanit laitet-
tiin systemaatti-
sesti vaihtoon 60 tkm ajon jälkeen. 

Uuden sukupolven K1200 pyörät oli-
vat taas tuttua laatutyötä. Suomeen ja 
Jukka Koivusen käyttöön rantautui myös 
yksi suoraan BMW:n linjalta valmistunut 
poliisivarusteinen BMW K1200 RS. Suo-
men poliisin pyöräthän on perinteisesti 
varusteltu täällä kotimaassa poliisin tek-
niikkakeskuksen toimesta mutta tämä yk-
silö hankittiin todennäköisesti referens-
siksi tehtaaan poliisivarusteilla. Edellä 
mainittujen mallien lisäksi Helsingissä 
oli Poliisin käytössä myös kolmisylin-
terisiä K75-pyöriä ja ainakin yksi tuhat-
kuutioinen GS. Tämä GS hankittiin aja-
tuksella, että sillä olisi helpompi suorittaa 
valvontaa maastossa mutta todellisuudes-
sa se oli aina viimeinen pyörä, joka tallis-
ta lähti keikalle. Kun kysyin Jukka Koi-
vuselta miksi Suomen poliisilla ei ole 
enempää endurotyylisiä virkapyöriä sain 
vastaukseksi, ettei niiden nopeus yksin-
kertaisesti riitä. Osa työturvallisuutta siis 

on se, että poliisi pystyy nopeudella kont-
rolloimaan etäisyyttä ”asiakkaaseen”. Ja 
se mikä vielä moottoritehoissa saatetaan 
hävitä, otetaan takaisin ajotaidolla. Uu-
dempia bokseri-bemareitakin on matkan 
varrella virkakäyttöön testattu ja esimer-
kiksi R1100S pysyi hyvin K1200 RS:n 
vauhdissa moottoriradalla.

Ajovarusteissa useimmat luottavat 
edelleen nahkaan. Ajopuku on melko 
perinteinen pehmeine suojineen, mut-
ta ne tehdään mittatilauksena juuri sopi-
van kokoisiksi. Osa kuljettajista käyttää 
asun alla erillisiä suojia, joka vaikuttaa-
kin järkevältä kun on pyöritellyt käsis-
sään ajan patinoimaa rotsia. Kypärät on 
pitkään olleet BMW:n mallistosta aina 
Systems 1:stä alkaen. Näistä Systems 3 
sai huonoimmat arvosanat siinä olleen 
heikon saranan ja ilmastointi ”räppänän” 
takia. Sittemmin käytössä on ollut Nola-
nin X-lite kypärät ja uusinpana Schubert. 
Kypärien käyttöikänä pidetään 4-5 vuot-
ta mutta jos se pääsee putoamaan vaihde-
taan se heti uuteen. Tässä asiassa ei kan-
nata säästellä ja ottaa riskejä. 

Viime kilpailutuksessa bemarit saivat 
väistyä ja tilalle hankittiin Yamahan pyö-
rät. Merkin vaihtoon ei liittynyt isompaa 
dramatiikka tai tyytymättömyyttä, ky-
seisessä kilpailutuksessa Yamahan tarjo-
ama paketti oli kokonaisedullisempi mui-
hin merkkeihin verrattuna. Tietääkseni 
nyt on taas kilpailutus käynnissä, joten 
saa nähdä toteutuisiko monen, varsinkin  
vanhemmanpolven, poliisin toive ja vir-
kapyöriksi saataisiin taas BMW:n moot-
toripyörät.

Lopuksi on hyvä todeta, että me be-
maristit olemme pyöräpuolella harvoin 
poliisin asiakkaana. Jukka Koivunen ei 
muista uransa aikana ottaneensa yhdeltä-
kään BMW-moottoripyöräilijältä korttia 
”kuivumaan”. 

Lähde: Vanhempi konstaapeli Jukka 
Koivusen ja ylikonstaapeli Jussi Pohjo-
sen haastattelu
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Moottoripyöräharrastukseni aloitin vuon-
na 1968, ostettuani käytetyn 90 cm3 
peltirunkoisen Hondan. Moottoripyö-
räpoliisina aloitin vuonna 1978 ja moot-
toripyöräpoliisikouluttajana toimin vuo-
desta 1979 alkaen. Kaikkiaan 33:een 
virkapyöräkauteeni on mahtunut suu-
ri määrä, mieleen painuneita kokemuk-
sia. Komennukset moottoripyöräpoliisi-
na Imatran ajoihin, vuosina 1978 – 1983 
olivat moottoriurheilusta kiinnostuneelle 
mieluisa kokemus. Olin ollut Imatralla, 
silloin maailmankuulua Grand Prixiä seu-
raamassa, motoristina jo vuodesta 1969 
alkaen. Niinä vuosina käsitykseni ta-
pahtumasta rajoittui oikeastaan vain itse 
moottoripyöräkilpailuun oheistapahtumi-
neen. Vasta moottoripyöräpoliisina koin 
ja näin koko Imatra Viikon tapahtuman 
sen koko kirjossaan. Imatran Ajot olivat 
tuolloin MM osakilpailuja ja keräsi pai-
kalle kymmeniä tuhansia ihmisiä. Enim-
millään Imatran Ajoja oli seuraamassa 
jopa yli 50.000 katsojaa ja monen moista 
säpinää riitti joka puolella.

Kaiken kaikkiaan voi todeta, 
että poliisina työskenteleminen 

erilaisissa tapahtumissa, ku-
ten esimerkiksi ETYK ja OPEC 

sekä muissa kansainvälisissä 
poliittisissa kokouksissa, yleis-

urheilun MM-kisoissa, Jyväsky-
län MM-rallissa, Kotkan Meri-
päivillä, Hangon Regatassa y.m. 
ovat kaikki olleet muistorikkai-

ta elämyksiä.
Ensimmäiset kontaktini poliisimoot-

toripyöriin loin luonnollisesti ollessani 
oppilaana moottoripyöräpoliisien perus-
kurssilla. Silloin oli kunnia tehdä tutta-

vuutta uskomattomaan ikiliikkujaan, vm 
1958 malliseen BMW R 60 moottoripyö-
rään. Sillä samalla pyörällä ajettiin kurs-
sin aikana liikenteessä, asvalttiradalla, 
maastossa ja crossiradalla. Voin sanoa, 
että se oli värikäs suhde. Se viehätti, vi-
hastutti, läkähdytti ja lopulta ihastutti.

Ensimmäinen varsinainen poliisi-
moottoripyöräni oli vuoden 1973 mal-
linen Moto Guzzi GT 850. Tapana oli, 
että uudet moottoripyöräpoliisit aloittavat 
vanhoilla pyörillä. Kalusto paranee sit-
ten kokemuksen ja virkavuosien myötä. 
GT Guzzin muistoista on päällimmäise-
nä mielessä jarrut. Voitaisiin sanoa, että 
ne olivat maailman ensimmäiset lukkiu-
tumattomat. Työurani alkuun mennes-

sä omistamieni, Japanilaisvalmisteisiin 
moottoripyöriin verrattuna työpyörässäni 
ei ollut jarruja juuri nimeksikään.

Guzzin jälkeen oli vuorossa sitten 
Suzukin GT 750, joka oli alun alkaen ol-
lut Turun nuorisopoliisin käytössä, mut-
ta siirrettiin loppuajaksi Liikkuvan polii-
sin käyttöön. Samanlaisen ”Vesipyssyn” 
olin itse uutena ostanut vuonna 1973, 
sillä erotuksella, että omassani oli aika-
naan rumpujarrut, kun poliisimallissa oli 
jo levyjarrut. Kyseinen Suzuki oli ainoa 
kaksitahtinen, poliisitunnuksin varustet-
tu poliisimoottoripyörä Suomessa. Sillä-
kin ehdin käydä komennuksella Imatran 
Ajoissa.

Sitten oli vuorossa BMW R 100 RS. 

Tämä Suzuki oli ainoa kaksitahtinen, 
poliisitunnuksin varustettu poliisi-
moottoripyörä Suomessa. Se herätti 
kiinnostusta niin pienten kuin vähän 
isompienkin poikien keskuudessa.

Muistoja moottoripyöräpoliisin virkauran varrel-

Glenn Saloranta
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Nämä virtaviivaiset boxeribemarit tuli 
poliisin käyttöön vuonna 1979 ja ne oli-
vat ensimmäiset koko katteella varustetut 
poliisimoottoripyörät.

Jokainen ajokiksi osoitettu poliisi-
moottoripyörä oli sinänsä mielenkiintoi-
nen uusi tuttavuus ja innoittava kokemus.

Yksi mieleenpainuvimmista matkois-
ta oli komennus Ruotsiin, kansainväli-
sille Poliisitekniikan messuille tuliterällä 
BMW K 100 RS pyörällä vuonna 1984. 
Suomen poliisi oli ensimmäisenä ottanut 
tämän futuristisen mallin virkakäyttöön. 
Poliisin tekniikkakeskus oli ollut mukana 
poliisivarustelun suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Tämä flying brick, eli lentävä 
tiiliskivi, joksi Federal hälytyslaitteiden 
silloin Euroopan markkinoinnista vas-
taava jenkki pyörän nimesi, oli messuilla 
suuri yleisömenestys. Olihan se BMW K-
sarjan poliisimallin maailman ensiesitte-
ly. Tukholmassa esittelin poliisipyörääm-
me suu vaahdoten kolme päivää, ja tämä 
samainen jenkki istui sen päällä toista 
tuntia päivässä. Sama mies kertoi käyt-
täneensä tilaisuuttaan hyväksi ensimmäi-

Moottoripyöräpoliisien kouluttajat ovat harjoitelleet 70-luvulta alkaen ennen jo-
kakeväistä koulutusrupeamaa. Kuvassa ajan jäärataa vanhalla rautaratsulla 
BMW R 60.

kuva Olavi Lempinen

sellä Scandinavian vierailullaan ja käy-
neensä autolautalla Helsingissä. “It was 
not a ferry, it was a blody Lowe Boat!!!”, 
mies kommentoi silloisia ruotsinlaivo-
jamme.

Vuonna 1986 sain nimikkopyöräkseni 
sporttisen näköisen Yamaha FJ 1200:sen 
joka oli ensimmäinen poliisikäyttöön os-
tettu Yamaha maassamme. Tuliterän ”FJ-
jammun” saaminen nimikkopyöräkseni 
oli mieluisa kokemus. Huolellista moot-
torin sisään ajoa, vahaamista ja huolta-
mista koko sydämellä. Pidin pyrää kuin 
kukkaa kämmenellä. Jouduin sitten sil-
lä, lähes uutena ottamaan kiinni Porvoos-
sa pakenevan “tappajamopon”. Kovaa 
vauhtia kevyen liikenteen väyliä paen-
nut mopo pakeni teollisuusalueelta ojan 
yli metsäpolulle, kuvitellen pääsevänsä 
karkuun. Läheltä piti, sillä hetken epä-
röin perässä menemistä uudella pyörällä. 
Päätin kuitenkin ennalta estävässä mie-
lessä näyttää pakenijalle, ettei pako kan-
nata. Jatkoin pakenijan seuraamista met-
säpolulle. Vaikka kuinka yritin rytmittää 
metsäpolun hypyt siten, ettei pohjakos-

ketusta tulisi, särkyi 
kuitenkin alakate  yh-
dessä juurakossa. Lo-
pulta tulimme met-
sästä hiekkatielle 
omakotialueelle, jos-
sa onnistuin pakotta-
maan mopon pysäh-
tymään. Virkatehtävä 
tuli hoidettua ja nou-
din seuraavana päivä-
nä Arwidsonilta uu-
den alakatteen. Uutta 
alakatetta ei ehditty 
maalata valkoiseksi, 
vaan se jäi loppuiäksi 

mustaksi. Alakatteeseen liimattiin myö-
hemmin valkoiset poliisitekstit ja pyörä 
näytti taas siistiltä.

Ajoin muutaman vuoden tun-
nuksetonta ajotapavalvontaan 
varustettua poliisipyörää kun-
nes taas palasin “jäätelökaup-

piaan” hommiin.

Vuonna 1998 sain ajokiksi poliisin en-
simmäisen Honda Blackbirdin, kuuluisan 
972:n. Sillä kävin vuonna 2002, yhteen-
sä viikon kestäneellä matkalla Ranskaan. 
Le Havren satama-alueella oli kansain-
välinen moottoripyöräturvallisuustapah-
tuma, huomion kiinnittämiseksi nuorten 
motoristien turvallisuuteen. Tapahtumas-
sa järjestetyssä kolmen päivän mittaises-
sa näyttelyssä, ”Whitebird” 972 valittiin 
yleisöäänestyksessä Euroopan kauneim-
maksi poliisimoottoripyöräksi. Näyttely-
viikonlopun yksi mielenkiintoinen huo-
mio oli, että kun aikuiset eivät osanneet 
juurikaan englanti, emmekä me valitetta-
vasti ranskaa, lapset toimivat usein tulk-
keina, pääosin isien ja meidän välillä.

Viimeisen uuden poliisipyöräni Yama-
han FZ 1 S, eli uuden 972:n sain ke-
väällä 2009. Se oli miellyttävän ketterä, 
moninaisien mp-poliisin tehtävien suorit-
tamiseen, hyvin soveltuva. Kuin kohta-
lon ivaa oli, että tälläkin Yamahalla jou-
duin lähes tuliteränä, ajamaan pakenevaa 
mopoa takaa. Edellisellä 972:lla tätä pa-
kenijaa ei olisi pystynyt seuraamaan, sil-
lä menimme osan matkaa pitkin kynnös-
peltoja. Tällä kertaa selvisimme onneksi 
ilman vaurioita, vaikka yksi ojakin piti 
ylittää lankkua pitkin. Pakenijan kannal-
ta surullista oli se, ettei mopo kulkenut-
kaan koeajossa yli kriittisen rajan, jotta se 
oltaisiin luokiteltu moottoripyöräksi. Juu-
ri tämän pelossa, nuori mies jätti poliisi-
autosta annetun pysähtymiskehotuksen 
noudattamatta. Kortti meni, mutta onnek-
si terveys säilyi.

Kaikenlaisia pakenevien ajoneuvojen, 
tai pikemminkin kuljettajien seuraami-
sia, sekä suuri kirjo muita mielenkiin-
toisia tapahtumia on toki näihin vuo-
sikymmeniin mahtunut, mutta ne eivät 
mahtuisi tähän artikkeliin. Haluan ko-
kemuksesta sanoa erityisesti nuoril-
le, että lopputulos on aina onnellisem-
pi, kun vastaa tekemisistään reilusti, 
eikä yritä paeta vastuutaan. Pahimmil-
laan, jostakin rikkeestä seuraava sakko-
rangaistus muuttuu pakenemisen seu-
rauksena ehdolliseen vankeustuomioon, 
pitkään ajokieltoon ja pahimmassa ta-
pauksessa lisäksi korjaamattomaan 
henkilövahinkoon.

Asiat selvitetään puhumalla, ei 
pakenemalla!

kuva Antti Pitkänen
Myynti:

www.tourerparts.com

BMW-Moottoripyöräkerholaisille 

zūmo 350LM tarjous:

M a t k a m o t o r i s t i n  v e r k k o k a u p p a

IRATI OY 
ESPOO

p. 05 055 32 555
info@tourerparts.com

369€ /kpl +tk 8€
	 	 Etusi	130€
Tarjous voimassa 31.12.2013 saakka.
Maksaessasi nettikaupassa, syötä maksun yhteydessä 
alennuskoodi: ZUMO350BMW

Tilamaan pääset osoitteessa: 
www.tourerparts.com/bmwtarjous

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

www.facebook.com/tourerparts
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Ovatko jäsentietosi ajantasalla? Saatko kerhon sähköpostitiedottei-
ta?

Tuleeko Rikastin oikeaan osoitteeseen?
 
Lähetä tiedot muuttuneista jäsentiedoista jäsenkirjurille sähköpostilla (jasenkirjuri@bmwmoottoripyorakerho.fi), tekstiviestillä (050 
559 2015) tai postilla: Jari Helander, Ketokiventie 3 as. 20, 00710 Helsinki. Jos mukana on jäsennumerosi (7 numeroa alkaa 
321…), joka löytyy lehden osoitekentästä (lehdessä 3 olevasta viitteestä jätetään viimeinen numero pois), helpotat jäsenkirjurin työ-
tä kohdistaa tiedot oikealle jäsenelle.

   Valitse kohta; Jäsenyys 

Avautuvasta valikosta; Jäseneksi liitty-
minen ja vanhojen jäsenten www-re-
kisteröityminen

Ruutuun avautuu jäsentietoruutu. Täy-
tä huolellisesti etenkin punaisella ym-
pyröidyt kohdat.
Jos olet aikaisemmin rekisteröitynyt ai-
noastaan foorumin käyttäjäksi, syötä 
foorumilla käyttämäsi käyttäjätunnus 
ja sähköpostiosoite. Käytä myös samaa 
salasanaa.
Paina lopuksi Rekisteröidy -painiketta

1
2

3

Rekisteröityminen: Yhteystietojen muuttaminen: 

Kirjaudu tunnuksillasi sivustolle ja valitse kohta ”Jäsenyys”

Avautuvasta valikosta; ”Muuta ja tar-
kista jäsentietojasi” Muokkaa tietojasi - 
Yhteystiedot välilehti. Tarkista punaisella 
merkityt kohdat ja paina Päivitä -paini-
ketta.
Osoitetiedot- välilehdeltä voit tarkistaa 
ja korjata punaisella merkityt kohdat, kat-
so alla!

1 2

3 4

5
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Syystapahtuma Keuruulla
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna BMW-kansa kokoontui syystapahtumaan 
Keurusselän hotellille Keuruulle. Osanottajia tänä vuonna oli 91 BMW-henkistä moto-
ristia. Kerrassaan harvinaisen hieno sää suosi tapahtumaa koko viikonlopun ajan. Ul-
koilupainotteiselle kokoontumiselle olikin näin hyvät olosuhteet. Luontopolulla viih-
dyttiin ja sen useat maamme luontoa koskettavat tehtävät laittoivat harmaat aivosolut 
liikkeelle. Minigolfrata oli varmasti vuoden kovimmassa käytössä ja rantasaunalla lau-
antai-iltapäivällä grillailtiin makkaroita. Keuruulla järjestetyssä pitkän matkan hölkäs-
sä olimme myös edustettuna naisten sarjassa, jonka Hannele voitti ja Lenita oli toinen.
Tapahtuman pääohjelma oli Keuruun harrasteteatterin esittämä näytelmä Simpauttaja, 
joka oli meille varattu yksityisnäytöksenä. Kotimatkalle lähdettiinkin sunnuntaina hy-
villä mielin. Vuoden 2014 syystapahtuma järjestetään Satakunnassa  5.-7.9.2014. Ter-
vetuloa mukaan, sillä luvassa rehtiä BMW - henkeä ja ainutlaatuista ohjelmaa.

Teksti Kalevi Kankaansyrjä. Kuvat:  Ka-
levi Kankaansyrjä ja Timo Kouvo

Puhtaus on puoli ruokaa; näin myös Simpauttajassa

Kerholaiset ja Simpauttajan näyttelijät yhteiskuvassa
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Jo perinteiseksi muodostunut BMW:n Luxus Tourer tapah-
tuma järjestetään tällä kertaa viihtyisässä hotelli Albassa. 
www.hotellialba.fi  
Tapahtuman ajankohta on totutusta poikkeavasti heinä-

kuun puolella eli 25.-27.7 ja ohjelma on taattua ja tuttua 
kansainvälistä BMWKLTIBMI OF-laatua ja sen ilmoittau-
tuminen on avattu osoitteessa www.bmwkltibmixof.com, 
jossa myös pieni kuvakavalkadi edellisestä tapaamisestam-
me Heinolassa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla heti! 
Osallistujamäärä on rajoitettu. (Ilmoittautua voit myös 
sähköpostilla event@bmwkltibmixof.com tai puhelimella 
0400-483346) 
Muistutamme vielä, että tapahtumaan ovat tervetulleita 

kaikki BMW-motoristit (ja muutkin) pyörän malliin katso-
matta! 

Kahdeksas vuosittainen  Bayerische Motoren Werke K-series Luxus Tourer
International Biker Meeting In “X” Of Finland järjestetään heinäkuussa 2014 Jyväskylässä.

Tervetuloa Euroopan suurimpaan LT-tapahtumaan!

BMW Moottoripyöräkerho ry WWW.BMWKLTIBMIXOF.COMWWW.BMWKLTIBMIXOF.COM

BMW-Moottoripyöräkerhon Kevätkokoontuminen 3.-

4.5.2014 Aulangolla

 -kokoontuminen Lepaan Kartanossa ( Lepaan Kartanontie 5) lauantaina 3.5.2014  klo 13, jossa lounas
 -lounaan jälkeen kevätparaatiajo Lepaalta Aulangon tietä Hotelli Rantasipi Aulangolle
 -hotellilla tietämyskilpailun lisäksi kerhon keilailumestaruuskilpailu
 -kylpylä vapaasti käytettävissä
 -buffetillallinen
 -yökerhossa levytanssit
 -kilpailujen voittajien palkitseminen
 -sunnuntain aamupalan jälkeen rauhallinen kotiin lähtö ja uusien haasteiden odotus

 Hinta : 2 hengen pakettihinta ( sis.majoituksen, kaikki ruuat ja ohjelman) EUR  210,-
 1 hengen vastaava pakettihinta : EUR  138,-

 Ilmoittautuminen: Tilaa on rajoitetusti, joten kannattaa toimia nopeasti:
 rahastonhoitaja@bmwmoottoripyorakerho.fi  Ilmoita osallistumisilmoituksessa osallistujien nimet,osoite,puhelinnu  
 mero ja mahdollinen email osoite
 Osallistumismaksu tilille FI76 2120 1800 0017 51 viitenumerolla 65003 viimeistään huhtikuun 15. päivään mennessä. 
 Lisätietoja tarvittaessa: erkki kulo puh: 0400801158 (erkki.kulo@kadant.com)
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Where is Hemuli:
Moottoripyörällä maailman ympäri

Reissua on nyt takana noin 17kk ja kilometrejä pyörä on niellyt noin 64tkm.Pyörän sain siis korjattua Jakartassa ja sen jälkeen pää-
sin Australian eteläosaan ilman ongelmia (no koneen etuosasta yksi silikonitiiviste vaurioitui hitsauksessa sen verran että kone hi-
koilee öljyä ja sotkee moottoria jonkin verran. ABS-yksikkö on toiminut lähes moitteetta sen jälkeen kun suojasin sen kuumuudelta 
(pari kertaa vilkuttanut ABS-valoa). Australian keskiosan rajut nimismiehenkiharat vaativat veronsa ja tästä johtuen perästä kului 
yksi laippa loppuun ja tämä söi toista osaa sen verran että jouduin vaihtamaan toisen perän Melbournessa.Iskunvaimentimet huolla-
tin myös Melbournessa ja huollossa huomasimme että takaiskari oli joutunut todella koville ja tästä johtuen jouduimme vaihtamaan 
normaalia enemmän osia takaiskariin.Jakartassa vaihdatin uudet etupyörän laakerit ja nekin näyttävät nyt olevan siinä kunnossa 
että Sydneyssä joudun vaihtamaan ne jälleen. Ihmisten kiinnostus ja ystävällisyys on jatkunut samaan malliin. Joka puolella ihmiset 
tulevat kyselemään kuulumisia ja ihmettelemään matkalaista. Yksin ei tarvitse olla missään vaiheessa 



17Rikastin 1/13



18 Rikastin 1/13

matka kesti noin 15 tuntia!
Lautta oli pakattu tupaten täyteen au-

toja, skoottereita, ruokaa, eläimiä ja ih-
misiä. Minun matka meinasi katketa jo 
satamassa kun jouduin keskustelemaan 
pitkän aikaa lautan henkilökunnan kans-
sa että saisin oman pyörän lautalle (lautta 
oli kuulemma täynnä vaikka pakkailivat 
siihen lisää skoottereita ja paketteja vielä 
pari tuntia…).

WC:t olivat järkyttävässä kunnossa jo 

noin 30 minuuttia lähdön jälkeen, joten 
koitin syödä ja juoda siihen malliin että 
matkan aikana ei tarvinnut käydä ihmet-
telemässä oksettavassa kunnossa olevia 
vessoja.

Länsi-Timorin Kupangissa vietin 
muutaman päivän, koska jouduin odotte-
lemaan jonkin aikaa että sain Itä-Timorin 
viisumin.

Odottelu oli oikein mukavaa, koska 
vietin aikaa todella siistissä hotellissa lä-
hes ilmaiseksi (Saksalainen omistaja on 
motoristi ja hän koittaa auttaa motoristeja 
tarjoamalla halvan majapaikan).

Itä-Timor:
Itä-Timor kuulostaa eksoottiselta ja ehkä 
hieman turvattomalta paikalta, mutta 
käytännössä siellä jatkui sama meno kuin 
muuallakin matkan aikana. Ihmiset olivat 
ystävällisiä ja ruoka hyvää.

Ihmiset muistavat Itä-Timorin lähin-
nä sodasta Indonesian kanssa. YK:n rau-
hanturvaajat viettivät tässä maassa useita 
vuosia varmistamassa että tilanne alueel-
la rauhoittui.

Nyt tuosta sota-ajasta muistuttaa so-
dassa vaurioituneet rakennukset ja lukui-
sat valkoiset nelivetoiset autot (vanhoja 
YK:n autoja).

Itä-Timorin pääkaupunki, Dili on aika 
karu paikka ja hintataso järkyttävä (Indo-
nesiassa vietetyn ajan jälkeen)… Tässä 
maassa valuuttana käytetään Yhdysval-
tain dollaria ja kaikki tuntuu maksavan 
todella paljon.

Innokkaita koululaisia Floresilla, Indonesiassa

Indonesia:

Jakartasta ajelin tylsää rantatietä Sura-
bayaan jossa kävin moikkaamassa kave-
reita jotka auttoivat minua onnettomuu-
den jälkeen. 
Javalta siirryin seuraavaksi Balille, joka 
kuulosti todella eksoottiselta paikalta.

Olin vähän pettynyt Baliin, koska se 
oli todellisuudessa todellinen turistirysä. 
Eksotiikkaa ei juurikaan löytynyt samaan 
malliin kuin esim Sumatralta.

Balilla oleskelun aikana viisumin um-
peutuminen lähestyi enkä saanut sitä jat-
kettua Indonesiassa, joten jouduin len-
tämään Singaporeen ja takaisin että sain 
uuden viisumin (pelkkää ajan ja rahan 
haaskausta).

Balin jälkeen alkoi varsinainen 
lauttaralli, koska hyppelin saa-
relta toiselle jotta pääsin Itä-Ti-

moriin. 
Lombok, Sumbawa, Flores ja Länsi-Ti-
mor olivat huomattavasti mukavampia 
ajaa verrattuna Javaan ja Baliin. Liiken-
nettä ei ollut paljoakaan ja tiet olivat yl-
lättävän hyvässä kunnossa.

Maisemat olivat hienon kukkulaisia ja 
tiet aivan uskomattoman mutkaisia.

Näillä saarilla olisi voinut viettää 
enemmänkin aikaa, mutta valitettavas-
ti minulla oli sovittu tapaaminen Darwi-
nissa, Australiassa, joten jouduin kiirehti-
mään näiden saarien läpi.

Kerkesin kuitenkin pysähtyä Rin-
ca-saarella ihmettelemässä Komodon 
isoja liskoja. 

Muutaman kerran meinasi vähän jän-
nittää kun nämä noin 3m pitkät liskot läh-
tivät kävelemään kohti…

Viimeinen lautta Floresilta Länsi-Ti-
moriin oli melkoinen kokemus. Lautta- Motoristeja tervehditään myös Itä-Timorissa.
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sissä luonnonpuistoissa. 
Kakadun luonnonpuisto on valtavan 

kokoinen! Leiriytymisessä kannattaa 
olla tarkkana minne teltan laittaa, koska 
alueella on paljon suolaisen veden kroko-
tiileja joille tällainen matkalainen on vain 
eksoottinen suupala…

Kakadun luonnonpuisto oli minulle 
liian suuri ja pidinkin enemmän Litchfiel-
din luonnonpuistosta jossa pääsi uimaan 
ja kaikki paikat olivat vähän lähempänä.

Normaalia oli että illalla ja aamulla 
pienet wallabit (näyttävät kenguruilta) tu-
livat teltan viereen mutustelemaan ruo-
hoa ja ihmettelmään moottoripyörää 

Etukäteen Australian ötökät vä-
hän hirvittivät, koska täältä löy-

tyy hirmuinen määrä erilaisia 
todella myrkyllisiä ötököitä hä-

mähäkeistä käärmeisiin. 

Vaikka vietin paljon aikaa näissä luon-
nonpuistoissa niin en nähnyt kuin yhden 
käärmeen, noin 3-4m pitkän pythonin.

Pohjois-Australiassa oli melkoisen 
lämmin, päivisin yli 35 astetta, mutta 
lämpö ei ollut pahinta vaan kova ilman-
kosteus. Vaikka teltan pystytti auringon-
laskun jälkeen niin siltikin nukkumaan 
mennessä hiki valui pitkälle yöhön. 

Korkea ilmankosteus aiheutti myös 
uuden ongelman: pyykit eivät tahtoneet 
kuivaa ulkona vaikka lämmintä oli pit-
källe yli 30 astetta!

Reippaan viikon odottelun jäl-
keen neiti E ilmaantui Darwinin 

lentokentälle. 
Hän tuli Australiaan kolmen viikon lo-
malle istumaan vänkärin paikalle 

Neiti E oli valinnut reitiksi mantereen 
läpi kulkevan tien. Tämä sopi minulle 
vallan mainiosti, koska rantakohteet eivät 
minua juurikaan kiinnosta.

Darwinista ajoimme vähän matkaa 
Kakadun-luonnonpuiston suuntaan kat-
somaan hyppiviä krokotiileja. Oli jännä 
nähdä kuinka korkealle nämä suolaisen 
veden krokotiilit hyppäsivät vedestä kun 

Täällä olon aikana kerkesin 
kiertää saarta aivan liian vä-
hän, koska moottoripyörän ja 
varusteiden pesu ja puhdistus 

kesti viisi päivää…
Suurin osa ajasta kului siis Dilissä pyörää 
aamusta iltaan hammasharjalla hanga-
ten. Kyllä! Pyörän tuli olla tahrattomassa 
kunnossa ennen Australiaan lähetystä.

Dilissä oloaikana muutamana iltana 
oli ulkonaliikkumiskielto, koska alueel-
la oli puukotettu useita ihmisiä ohiaja-
neista skoottereista. Jostain syystä Suo-
men suurlähetystö ei ollut kuullut asiasta 
mitään vaikka monen muun maan lähe-
tystöistä ilmoittivat kansalaisilleen tästä 
vaarasta.

Pyörän lähettäminen Dilistä Austra-
liaan onnistuu ainoastaan yhden firman, 
Toll:n kautta. Käytännössä pyörä laite-
taan konttiin ja kontti rahtilaivaan. Itse 
pitää lentää Darwiniin odottelemaan että 
pyörä saapuu satamaan.

Toll on kuuluisa siitä että heidän aika-
taulunsa ovat lähinnä suuntaa antavia… 

Olin onnekas siinä mielessä että laiva 
johon minun konttini meni oli myöhässä 
ainoastaan pari päivää. 

Tiukan puunauksen jälkeen pyörä 
konttiin ja odottelemaan että kontti lastat-
tiin rahtilaivaan. Varasin lennon Australi-
aan vasta sen jälkeen kun kuulin että laiva 
jossa konttini oli, oli lähtenyt satamasta.

Australia:
Kulttuurishokki iski päälle lä-
hes välittömästi kun jalat ta-
voittivat Australian mante-

reen… Ymmärsin mitä ihmiset 
ympärilläni puhuivat, opas-

teet olivat englanniksi, sääntö-
jä oli hirmuisesti joka puolella 
ja kaikki oli aivan järkyttävän 

kallista!

Darwinissa jouduin odottelemaan useita 
päiviä ennenkuin kontti vapautui tarkas-
tettavaksi. Jouduin kiertelemään useissa 
toimistoissa maksamassa erilaisia maksu-
ja ja sopimassa karanteenitarkastuksesta.

Ennakkoon olin kuullut kauhutarinoita 
tästä karanteenitarkastuksesta. Jotkut mo-
toristit olivat joutuneet irroittamaan jopa 
tankin pyörästään jotta tarkastaja pys-
tyi tarkastamaan että kaikki paikat olivat 
puhtaita. Olin kuullut myös että tarranau-
hat ovat tarkastajien suosikkeja, koska 
niihin tahtoo tarttua ruohoa ja muuta ros-
kaa.

Useiden päivien tunnollinen puunaus 
tuotti tulosta ja selvisin tarkastukses-
ta puhtain paperein! Nyt olin vapaa aja-
maan Australiassa (tai no piti vielä käydä 
suorittamassa pyörän katsastus jotta sain 
hommattua pakollisen kolmannen osa-
puolen vakuutuksen).

Ensimmäisen ajoviikon kiertelin lähei-
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niille tarjottiin lihapalaa!

Litchfieldin kansallispuiston 
kautta suuntasimme etelää koh-

ti. 
Neiti E:lle kuumuus oli välistä aika tu-
kahduttavaa ja jouduinkin moneen ker-
taan muistuttamaan että hänen tulisi 
juoda enemmän vettä, koska näissä läm-
pötiloissa neste katoaa kehosta huomaa-
matta.

Etelää kohti ajaessa silmiin pisti kuin-
ka tienvarsilla oli todella paljon auton alle 
jääneitä elukoita sekä paljon auton romu-
ja vähän matkan päässä tiestä.

Paikallisilta kuulin että joitain vuosia 
aikaisemmin pohjois Territorion osaval-
tiossa ei ollut nopeusrajoituksia päätiellä.

Road Trainit (rekka jonka perässä oli 
jopa kolme kärryä) olivat melkoisen pit-
kiä joten tarkkana sai olla kun niitä lähti 
ohittamaan. Toisaalta tiet olivat niin suo-
ria että ohituspaikkoja ei juurikaan tar-
vinnut katsella.

Devil´s Marblesilla tuli myös vietet-
tyä yksi yö. Paikka oli todellakin näke-
misen arvoinen, mutta mielessä pyöri jo 
että miltäkähän Uluru (Ayers Rock) oi-
kein näyttää.

Jossain vaiheessa telttayöt alkoivat 
riittämään Neiti E:lle joten päätimme yö-
pyä pari yötä hostellissa Alice Springsis-
sä. Kieltämättä, oli mukava viettää välistä 
yö ilmastoidussa huoneessa ☺.

Etukäteen olin kuullut että Alice Sprin-

Bemari ja Uluru (Ayers rock)
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gs olisi jotenkin luotaantyöntävä paikka, 
mutta ihan nätti kaupunki se oli. Nähtä-
vää nyt ei hirmuisesti ollut, mutta kyllä-
hän tuolla pari yötä vietti.

Alice Springistä lähdimme ajamaan 
Ulurulle pientä kiertotietä pitkin. Olin 
kuullut että “Red Centre Way”, tie #2 oli-
si mielenkiintoinen. Reitin varrella oli-
si nähtävää ja pääsisimme myös ajamaan 
kunnolla sorateille.

Matkan varrelle osui mm Glen Hele-
nin luonnonpuisto sekä Kings Canyon. 
Molemmat olivat nähtävän arvoisia paik-
koja. 

Leiripaikat löytyivät vaivatta ja yötkin 
sain nukuttua vaikka ulkoa kuului Dingo-
jen ulvontaa.

Aavikolla oli mukava nukkua, 
koska yöt olivat melkoisen vii-

leitä.

Soratietä sitten riittikin. Tie oli kova-
pohjaista muutamia hiekkaisia pätkiä lu-
kuunottamatta. Näistä hiekkapätkistäkin 
selvisimme ilman ongelmia, koska  oh-
jausiskunvaimentimesta oli selkeä apu.

Pahinta noilla sorateillä oli todella isot 
nimismiehenkiharat. Ei tahtonut löytyä 
oikein mitään hyvää nopeutta jolla olisi 
saanut ajosta vähän tasaisempaa. Kiha-
rat paukuttivat oikein kunnolla ja monta 
kertaa piti pysähtyä kiristämään pakaase-
ja, laukkuja ja ruuveja. Muutama ruuvi ti-
pahtikin tärinässä matkan varrelle.

Tielle #4 päästyämme loppumatka 
Ulurulle oli hyvää päällystettyä tietä. Pu-
nainen maa vain vilisi silmissä kun ajoin 
kohti tätä maagista punaista kalliota.

Leiripaikka löytyi Yularan kylästä, 
joka oli noin 10km:n päässä Ulurusta.

Leirin pystytyksen jälkeen ajoimme 
kansallispuiston portille, maksoimme 
kolmen päivän liput ja sen jälkeen ihai-
limme tätä punaista kalliota auringonlas-
kun aikaan.

Seuraavana päivänä käväisimme kurk-
kaamassa isomman kalliomuodostelman, 
Kata Tjutan, joka on noin 50km länteen 
päin Ulurusta. Jostain syystä tämä paik-
ka ei ole lähellekkään yhtä kuuluisa kuin 
Uluru. Päivä oli sen verran kuuma ettem-
me viitsineet lähteä kävelemään tuolle 
alueelle.

Iltasella kävin ottamassa jälleen muu-
tamia kuvia Ulurusta, tällä kertaa lähem-
pää. Nyt auringonlasku oli punaisempi, 
joten kalliokin näytti hohdokkaammalta 

Ulurusta matka jatkui hyväpintaista 
tietä pitkin aina Coopers Pedyyn. Tämä 
paikka on kuuluisa siitä että se tuottaa 
suurimman osan maailman opaaleista. 

Paikalliset olivat sanoneet minulle että 
tuo kaupunki on kaivautunut maan alle, 
koska lämpötila maan alla on kesäkuu-
malla mukavan viileä. Todellisuus oli toi-
nen, kaupungin keskusta oli kokonaan 

Tämä raato löytyi läheltä Eyre-järveä
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12 Apostolia, Great Ocean Road, Australia

maanpäällä… Siellä täällä kaupungin lai-
dalla näimme asuntoja jotka olivat maan 
alla (sisäänkäynti oli kukkulan kyljessä).

Kaupungissa olisi ollut useita kaivos-
museoita, mutta seuraavana aamuna mei-
dän oli pakko jatkaa matkaa eteenpäin, 
koska neiti E:n Saksaan paluupäivä lä-
hestyi uhkaavasti.

Cooper Pedystä päätimme ajaa itään-
päin soratietä pitkin. Tie oli alussa yllät-
tävän hyvässä kunnossa, joten sitä oli ilo 
päästellä menemään ja samalla katsella 
pyörän perässä nousevaa pölypilveä 

Ei mennyt kauaakaan kun tiellä alkoi 
olla jälleen nimismiehenkiharoita… On-
neksemme tällä kertaa ne eivät olleet ai-
van yhtä pahoja kuin mantereen keski-
osassa.

Maisema oli todella avaraa, vä-
hän samanlaista kuin Kazakhs-

tanissa. 
Muutaman tunnin ajon jälkeen ohitimme 
Eyre suolajärven. Olisin halunnut käväis-
tä tuolla ajamassa vähän suolan päällä, 
mutta alue on nykyään suojelualuetta, jo-
ten ne haaveet piti haudata. 

Joskus ennenmuinoin tällä järvellä on 
ajettu nopeuskisoja (kuten Bonnevillessä, 
USA:ssa).

Yöpaikka löytyi Marree:n leirintä-
alueelta. Tai no ei se nyt leirintäalue ol-
lut, kun alueella oli ainoastaan yksi telt-
tapaikka :D.

Seuraavana päivänä matka jatkui edel-
leen etelää kohti Flinders Ranges:n luon-
nonpuiston kautta. Tämä alue oli todel-
la hieno. Kukkulat ja laaksot olivat kuin 
postikortista. Kypärän sisältä taisi kuulua 
huokauksia aika usein ja monesti pitikin 
pysähtyä ihailemaan näitä upeita maise-
mia.

Muutamaa päivää myöhemmin saa-
vuimme Adelaideen. En ole isojen kau-
punkien ihailija, koska kaikki isot kau-
pungit näyttävät samalta. Adelaide teki 
tähän ennakko-odotukseen mukavan 
poikkeuksen. Kaupunki oli vihreä ja 
kumpuileva, rakennukset olivat mukavan 
näköisiä ja mieleen tulikin että täällä voi-
si vaikka asua!

Adelaidessa tuli vietettyä muutama yö, 
koska alkuperäisessä suunnitelmassa oli 
tarkoitus käväistä Kenguru saarella, mut-
ta yli 300AUD:n hinta suuntaansa karisti 

tämän suunnitelman välittömästi.
Adelaiden jälkeen oli jännä huomata 

että jouduin ajamaan koko mantereen hal-
ki ennenkuin näin ensimmäiset viljapellot 
(ja niitä sitten riittikin)! No tässä vaihees-
sa alkoi sitten allergia vaivaamaan ja ky-
pärähuppu kastui jatkuvista aivasteluista.

Seuraavana vuorossa olikin 
kovasti odoteltu Great Ocean 

Road! 
Ilta painoi päälle sen verran että päätim-
me leiriytyä tämän tien länsipäähän. Lei-
rintäalueella huomasin että pyörän ta-
karengas heilui yllättävän paljon sivulta 
toiselle (noin 5mm suuntaansa)! Otin yh-
teyttä Melbournessa olevaan bemareihin 
erikoistuneeseen huoltoon, BM Motorcy-
clesiin, josta tuomio oli että pyörällä ei 
kannattaisi ajaa enää ollenkaan. 

Seuraavana päivänä päätimme kuiten-
kin että ajaisimme Geelongiin suorinta 
tietä jossa leiriytyisimme jälleen ja sen 
jälkeen kävisimme ajamassa tuon tien 
vuokra-autolla.

Ajoin todella varovaisesti koko mat-
kan, nopeus ei juurikaan ylittänyt 60km/h 
ja matkan varrella tarkastin useamman 
kerran että paheniko takarenkaan vat-
kaus.

Pääsimme Geelongiin jossa päätim-
mekin vuokrata mökin paikalliselta lei-
riskältä. 

Ilmoitin ongelmasta Melbournessa asu-
valle tutulle (tapasin tämän F800GS-kus-
kin Kirgisiassa noin vuotta aiemmin ), jo-
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hon hän vastasi että voisi tulla noutamaan 
meidät ja pyörän Geelongista ja sen jäl-
keen majoittaisi meidät kotiinsa! Jälleen 
uskomatonta vieraanvaraisuutta!

Ajoimme Great Ocean Roadin läpi 
pienen pienellä vuokra-autolla. Tie ei 
tuntunut kummoiselta auton ratissa kun 
kelikään ei juuri suosinut meitä. Matkan 
aikana mielessä pyöri jo että kunhan pyö-
rä on kunnossa niin palaisin takaisin täl-
le tielle 

Hyvin nukutun yön jälkeen Andrew 
tuli poimimaan meidät leiriskältä. 

Ohitimme Melbournen ja tiputimme 
pyörän BM Motorcyclesille tutkittavaksi.

Tämän jälkeen seuraavat päivät kului-
vat Melbournen kaupunkiin tutustuessa. 
Melbournen kaupunki on jälleen saman-
lainen kuin muutkin isot kaupungit… 
Kun olet nähnyt yhden niin olet nähnyt 
ne kaikki.

Neiti E:n loma loppui ja hän joutui 
vastentahtoisesti palaamaan takaisin Sak-
saan “normaaliin elämään”. Minä jäin 
Melbourneen odottelemaan BM Mo-
torcyclesin tuomiota pyörästä.

Yhteenveto:
Vaikka jouduin onnettomuuteen Indone-
siassa niin silti rakastuin tähän maahan ja 
sen ihmisiin. Indonesiassa olisi nähtävää 
vaikka kuinka paljon. Maa on mielettö-
män iso ja jossain vaiheessa sinne on pak-
ko palata takaisin.

Ihmiset ovat aivan uskomattomia, aut-
tavaisia ja avoimia. En ole koskaan aiem-
min missään tavannut yhtä auttavaisia ih-
misiä!

Lauttamatkat tuovat oman mausteensa 
tämän maan matkailuun, aikataulut ovat 
lähinnä suuntaa antavia ja lautat itsessään 
ovat kokemisen arvoisia.

Motoristit Indonesiassa ovat veljiä 
keskenään riippumatta pyörän koosta tai 
merkistä.

Suosittelen lämpimästi matkai-
lua tässä maassa!

Itä-Timor on mielenkiintoinen, eksootti-
nen maa. Valitettavasti aikataulusta johtu-
en en kerennyt tutustua maahan kunnolla, 
joten tämäkin maa vaatii vierailua uudel-
leen. Valitettavasti maasta katoaa ekso-
tiikkaa samalla vauhdilla kuin vanhoja 
teitä levennetään ja päällystetään.

Useammalta suunnalta kuulin juttua 
että yksin matkustavalle naiselle Itä-Ti-
mor on vielä hieman vaarallinen.

Toll-shipping on ainoa firma jonka 
kautta voi lähettää pyörän Dilistä Darwi-
niin. Heidän hinnat ovat aika kovat ja ai-
kataulut todella suuntaa antavia… Use-
ammalta matkaajalta kuulin että jopa 
neljän viikon odotukset ovat aika tavalli-
sia, joten tämä reitti ei sovellu kiireiselle 
matkalaiselle.

Australian pohjois-osa oli todella kuu-
ma ja kostea. Kuumuuden ja kosteuden 
kanssa tottuu elämään, mutta hintataso 

Kaakkois-Aasian jälkeen oli suurin shok-
ki. Telttamatkaajana eläminen Australian 
keskiosassa on helppoa, leirintäpaikkoja 
löytyy joka kylästä ja tarvittaessa voi tel-
tan laittaa pystyyn minne tahansa, kunhan 
on poissa näkyviltä.

Tie mantereen halki on pitkä, kuuma 
ja suora. Maisema kuitenkin vaihteli sen 
verran että missään vaiheessa ei päässyt 
kyllästymään.

Aamu- ja iltahämärän aikaan 
ajamista kannattaa välttää kuin 
ruttoa, koska teiden varsilla on 

niin paljon eläimiä.
Tällainen reissu on todella rankka pyö-
rälle. Pyörä on raskaasti lastattu, sillä aje-
taan pitkiä pätkiä huonoillakin teillä ja 
korkeassa kuumuudessa. Ei ole ihme että 
ongelmia tulee matkan varrella, niihin 
täytyy vain suhtautua oikein. Joskus voi 
olla hyväkin pysähtyä pitemmäksi aikaa 
yhteen paikkaan vetämään henkeä ja ko-
koamaan ajatuksia.

Tarkempaa juttua löytyy osoitteesta 
www.whereishemuli.eu 

Nyt myös facebook sivusto on avattu 
josta löytyy lyhyempiä päivityksiä htt-
ps://www.facebook.com/WhereIsHemuli
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Joululla on vähän erilainen merkitys eri 
puolilla maapalloa, riipuen vallitsevas-
ta uskonnosta. Yhteistä näyttäisi olevan 
vain se, että rahoistaan joutuu luopu-
maan joka tapauksessa, uskontokannas-
taan huolimatta. Seuraavassa tarinassa 
saattaa kuva pohjoismaalaisesta, rau-
hallisesta joulusta vaikuttaa hieman 
etäiseltä...Moottoripyörätarinoihin tämä 
stoori sopii siten, että Hikon Honda Af-
rika Twinillä oli ratkaiseva osuus siihen, 
miksi Filippiinit tuli ylipäätään nähtyä 
ja varsinkin koettua.

Amerikan-Tompaksi nimeämämme ka-
veri oli aito Jenkki Arizonasta. Hänel-
lä oli siihen aikaan vaimonaan jäätävän 
kaunis filippinitär.

Se Hikon Afrika Twin oli vuokrattuna 
Tompalle, kun hän teki sillä retken Pat-
tayalta n. kolmensadan kilometrin pääs-
sä olevalle Koh Changin paratiisisaarelle.

Jok`on Changilla käynyt, on myös 
nähnyt, miten vatsanpohjaa kouriville 
mutkille ja mäeille voi tietäkin tehdä...

No,, Tompalle se saari ei loppujen lo-
puksi paratiisi ollutkaan.

Hän veti sillä Hikon Hondalla kunnon 
immelmannit niillä Changin säkkäröillä.

Jonkunkin verran menivät rikki mies, 
sekä pyörä...

Aikanaan korjaantuivat kummatkin.
Tästä episodista puolestaan seurasi se, 

että Amerikan-Tomppa kutsui Hikon ”va-
rikolla” hengailevaa porukkaa luokseen 

Filippiineille viettämään joulua.
Ryhmään, jolle kutsu sopi, kuuluivat 

minun lisäkseni Ville, Moku ja Markku.
Eipä muuta kun lento Manilaan ja 

menoksi! Manila...? Onkohan se joku ra-
han koti ??

No olihan siellä kyllä sitäkin, mutta 
olipa raa`asti toistakin ääripäätä. Sem-
moisia slummeja en ole nähnyt elokuvis-
sakaan.

Budhan opit eivät näitä saaria 
oikein koskaan saavuttaneet.

Pitkäaikainen espanjalaisen, ja sittemmin 
amerikkalaisen tapakulttuurin vaikutusai-
ka näkyy vahvasti näitten saarien sielun-
maisemassa. Siinä on vähän semmoinen 
kuuma Latino-meininki...

Tompan ensimmäinen ja tärkein ohje 
olikin:

-”Täällä ei sitten kukaan edes päivällä-
kään kulje koskaan eikä missään yksin!”

Tämä ohje olisi kannattanut ottaa to-
desta...

Aikamme Manilaa äimisteltyämme, 
siirryimme Mindoro-nimiselle saarelle.

Mindanao on sitten aivan eri saari, 
mistä muslimi-sissit aikanaan noutivat 
ne pari suomalaista ruskean rei’än ritaria 
pakkovierailulle Jolon saarelle.

Mukaamme saimme Tompan Daamin 
koko perheen. Isä, äiti ja pari nuorempaa 
sisarta.

Ville taisi antaa toiselle siskoksista 
vähintäänkin oman sydämensä tässä ka-
lastajakylä tyyppisessä paikassa. Pieniä, 

JOULU FILIPPIINEILLÄ

Joulukuusi filippiiniläiseen tapaan.

Katuelämää Manilassa: Isä, poika ja koti...

Reijo Myllymaa
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sieviä valkoisisksi kalkittuja kivitaloja. 
Kapeita kujia. Jotkut jopa niin kapeita, 
ettei mopo niihin sopinut.

Pian ymmärsi mistä päin maailmaa ka-
raoke on lähtöisin.(Japani?) Siinä oli tyr-
määvä ero Suomi-baarien mollivoittoi-
seen jollotukseen! Nämä ihmiset olisivat 
lavatähtiä millä estraadilla tahansa...

Yhdeksi päiväksi vuokrasimme ve-
neen kuljettajineen, jolla siirryimme 
piknikille saman saaen autiolle hiekka-
rannalle. Maisema kuin postikortista tai 
matkaesitteestä. Valkoista hiekkaa, pal-
muja ja turkoosi meri. Eikä muita ihmisiä 
lähimaillakaan.

Ehkäpä tännekin pieni pala sie-
lusta jäi..?

Jossain vaiheessa alkaa mozkarimiehil-
lä kaasukäden rannetta kummasti ny-
kimään. Siihen ei ole kuin yksi lääke. 
Tomppa tiesi, että saarelta löytyy jonkin-
lainen pyörävuokraamo. Pahimmin oirei-
levia olivat Markku, Ville ja minä. Kaikki 
pyörät olivat 125cc katu-enskoja. Katuja 
tosin saarella ei ole, eikä tänne koskaan 
ole raahattu asfalttikoneitakaan.

Itselleni valikoitui uudehko ja sinä vai-
heessa vielä siisti ”Kalasäkki” eli Kawan 
KDX 125.

Saaren tiestö muistutti enem-
män moto-crossrataa, joka kyl-

lä sopi minulle.
Hieman ylipainoisena Ville lyllersi Hon-
dallaan edelläni.

Kunnon ajorytmistä ei saanut oikein 
kiinni, ja päätin korjata tilanteen. Kier-
roksia koneeseen, ja ohi. Ei kannattaisi 
Hitaan Hämäläisen alkaa leikkimään no-
peaa...

Se vastaantuleva auto könysi serpen-
tiiniä ylös väistellen samalla isompia 
kuoppia. Ja just samalla puolella ajouraa 
kuin minäkin!

Kaadoin sen Kalasäkin jarrulla, toi-
voen samalla ettemme olisi kovin syväl-
lä se auton etumaskin väärällä puolella…

Väistöliike onnistui täpärästi 
molemmilta. Ei osumaa....!

Kuski veivasi ikkunan auki.
-”Sattuiko ??”
-”Äh,,, Ei mitään..  No problems...”

Nostin Kalaksäkin pystyyn. Etuvilkun 
varsi ja etujarruvipu poikki. Naarmuja 
vähän muoviosissa.

Itselläni oikea kyynärvarsi ja jalka vä-
hän naarmuilla. Jessus, että HÄVETTI...

Ajoimme seuraavaan kylään, josta 
löytyikin puhdistus- ja sidontatarpeita.

Nypimme hiekanmuruset haavoista 
pois ja oikea käsivarsi ja jalka laitettiin 
siistiin pakettiin.

Näillä kääreillä tuli olemaan oleellinen 
merkitys sille, mitä tulisi myöhemmin ta-
pahtumaan..

Villellä voita leivän molemmin puolin...

Katson autiota hiekkarantaa...

Amerikan-Tomppa ja appiukko vetä korkeelta ja kovaa...
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Muistaakseni tälle vuokraamolle riitti 
kopio passista. Mutta toki olin neuvotte-
luasemissa aika lailla alakynnessä. Kyllä-
hän niillekkin alumiini- ja muoviosille ki-
lohintaa kertyi...

Jossain vaiheessa hyvästelimme 
saaren, sekä Tompan vaimon 
perheen. Paljon jäi kuitenkin 

lämpimiäkin muistoja.
Siirryimme takaisin pääsaarelle, ja 

Tomppa halusi näyttää meille Angeles 
Cityn. Se on todellakin erilainen paikka 
kuin Amerikkalainen nimikaimansa Los 
Angeles.

Musiikkitermein sen ”soundi” on hie-
man samanlainen kuten Pattayalla.

Jenkkien sotilastukikohdalla on ollut 
täälläkin osuutensa kaupungin syntyyn ja 
sielunmaisemaan.

Yksi pikku episodi kuvaa mielestäni 
hyvin Filippiiniläistä meininkiä.

Jossain baarissa hengaili pöydässäm-
me filippiiniläinen gimma.

Naisillahan tulee välillä tarve kaivaa 
väskystänsä jotain tarpeellista. Meikkiä 

tai jotain.
Olkalaukun läpässä oli magneettiluk-

ko. Yksityiskohta, jolla on merkitystä.
Muina naisina Hän nosti pöydälle pu-

naiset pikkupöksyt, jonka sisällä oli val-
miiksi avattu stiletti.

-”Mitä sä tällä.....?” Oli meidän häm-
mentynyt kysymys.

-”Sitä voi joskus tarvita”vastasi daa-
mi, ikäänkuin pitäen asiaa itsestäänsel-
vyytenä.

Jossain vaiheessa ryhmämme 
siirtyi suureen tavarataloon, 

kun joku tarvitsi jotain.
Väentungoksessa kadotin näköyhtey-

den porukkaamme. Ei löytynyt.
Lähdin yksin käppäilemään hotlalle, 

ajatellen että kyllä ne sinne sitten aika-
naan tulee.

Tässäkohtaa siteitten ja kääreitten 
merkitys asui kuvaan..

Eläinkunnan ravintoketjussahan syö-
dään aina heikoimmat ja haavoittuneet 
pois.

Sama laki toimii Filippiineilläkin...

Mopotaksi äkkäsi katukuvassa yksi-
näisen, haavoittuneen turistin siteineen.

-”Kännissä tietysti koheltanut. Helppo 
nakki !”

Ajatteli ehkäpä hän.
-”Sinä tarvita kyyti ?”
-”Ei pitkä matka. Kävelen.”
-”Mistä maasta Sinä olla ?”
-”Finland.”
-”Oi, oi, oi ! Minun sisko lähteä ensi 

viikko sairaanhoitaja Finland ! Hän itkeä 
kotona. Ei osata kieli.

Ei tunta ketä. Ei titää Sinun maa mitä. 
Minun koti tässä matkalla lähellä hotelli. 
Tulla kertoa Hänelle Sinun Finland. Vä-
hän kieli. Sisko tarjota Sinulle hyvä ruo-
ka, olut, kaikki. Minä viedä Sinä heti sitte 
hotelli. Mikä ei maksa mitä !”

Mies joka ei osaa sanoa EI, on aina ku-
sessa...

Mopon kyljessä oli omituinen putki-
häkkyrä sivuvaununa. Saman tapainen, 
kuten Dragsterin ohjaamo turvakaari-
neen. Kapusin sinne.

Kuski lähti vetämään renkaat soikeena 
sitten aivan eri suuntaan, kuin hotelli….

...Nyt kyllä tällä taxilla ei ole 
puhtaita jauhoja pussissa...
Mikähän soppa taas tästäkin syntyy ? 

Nyt oli tärkeää säilyttää korostettu rau-
hallisuus ja viileys. Antti Rokan ja Lau-
ri Törnin perintö. Ilmeisesti taas soditaan 
isompaa ja vahvenpaa vastaan..?

Jos alkaisi huutamaan ja karjumaan, 
olisi peli varmasti menetetty. Siinä saisi 
vain ylimääräisiä ilmakanavia stiletistä 
keuhkoihinsa...

Kuski pujotteli merkittävänkin matkan 
hieman sivummalle. Koko ajan oltiin kui-
tenkin kaupunkialueella.

Yritin painaa reitin tarkoin mieleeni, 
jos täältä joskus joutuisi / pystyisi käve-
lemään takaisin hotellille.

Kuski pysäytti häkkyrän jonkun talon 
edustalle. Ei oltu kuitenkaan ihan köy-
himmällä alueella.

-”Sisko asua tässä. Mennä sisälle.”
Sivuvaunumopo jäi kadulle.
Nyt keuhkoihin ilmaa, ja ryhti suorak-

si. Olemukseen itsevarmuutta ja rauhalli-
nen hymy kasvoille.

Sisällä odotti pari sliipattua, mafioson 
oloista vinosilmäistä kaveria. Talon sisus-
tus kieli hyvästä mausta, ja tietystä vau-
raudesta.

-”Hänen sisko ei nyt vielä täällä. Tulla 
kohta. Mitä Sinä juoda ?”

-”Kokis.”
Colatölkin mukana tuli kolme nuorta-

miestä seurueeseen lisää. Eivätpä olleet 
erityisen kiltin näköisiä kavereita...

Tämä ei selvästikkään olisi mikään 
ompeluseuran kokus...…

Otin Colatölkistä pitkän huikan ja kiit-
telin ystävällisesti hymyillen.

Kurkkuakin jo kuivasi...
-”Odottaa. Sisko tulla kohta. Pelata 

kortti ?”

Angeles Cityn sivukujia.
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Nousin tuolilta ylös rauhallisesti hy-
myillen.

-”Olen erittäin, erittäin pahoillani. 
Minä ei osata pelata mikään korttipeli. 
Minun täytyä nyt mennä. Ystävät odottaa 
minua hotelli.”

Tunnelma alkoi nousta, mutta hieman 
amerikkalaisen futiksen tekniikalla kier-
rellen, väistellen ja luistellen pääsin kun 
pääsinkin livahtamaan ulos. Liuta hätään-
tyneitä filippiinoja perässä. 

Saalis karkaa! Ainoa ”turvapaikka” oli 
mopon putkihäkkyrä. Kadulla oli onneksi 
muitakin kulkijoita ja liikennettä...

-”Maksa juoma ! Tuhat peso !”
Vaati joukkion johtaja. Kova hin-

ta kokiksesta. Vajaa kaksikymmentä eu-
roa. Mopon sivuvaunu oli oikealla puo-
lella. Kuten myös lompakkoni oikeassa 
takataskussa. Huono paikka lompakolle. 
Sain hivutettua posan vasemman kankku-
ni alle. Räpläsin sieltä tuhannen peson se-
teli esille.

-”Tässä. Hyvä Coke.”
Sanoin leveästi hymyillen

-”Pitää maksa kyyti kans ! Tu-
hat peso !”

No just joo... Nyt oli tärkeää pitää ti-
lanne hallinnassa. Heillä on kiire. Mi-
nulla ei. Tai ainakaan en saa sitä näyt-
tää. Pitää pelata aikaa ja vedättää. Vaikka 

molotus putkihäkkyrän ympärillä kävi 
jo aika kuumana. Rauhallisin liikkein ja 
edelleen hymyillen ojensin setelin.

-”Tässä raha. Hyvä kyyti, jos vielä vie-
dä hotelli?”

Ryhmän päällikkö kävi jo aika kovil-
la kierroksilla. Mutta puukkohippasia ei 
saa päästää nyt syntymään, koska pako-
reittiä ei ole.

-”Maksaa mopon vuokra ! Tämä mi-
nun mopo ! Ei kuskin ! Tuhat peso !”

Nyt oli aika vaihtaa toimintatapaa. 
Wanhan mozkarikauppiaan taktiikka 
otettiin käyttöön.

”Narua” on annettu jo tarpeeksi. Nyt 
kiristetään silmukka.

Tuima ja määrätietoinen ilme kasvoil-
le. Katse porautui niistä mustista silmistä 
läpi, ja varmaan takaraivostakin ulos.

-”Minää tietää tämä! Sinun 
joka kaveri tarvita tuhat peso! 
Mutta tämä on viimeinen! Täs-

sä kaikki!
Enempää ei ole! VIIMEINEN!!”
-” SHIT! Go Hell..!!!”
Sanoi ryhmänjohtaja. Löi nyrkillään 

putkihäkkyrän yläkaareen, kääntyi kan-
nollaan, ja veti joukkonsa pois.

Taxi veikin jo rauhallisesti hotellille, ja 
kyytihän jo olikin maksettu.

Tämä kokemus maksoi sen vajaan 

kuusikymmentä euroa. Mutta oli mieles-
täni loppujen lopuksi hyvinkin sen arvoi-
nen..?  Joulu on siis kaikille arvokasta ai-
kaa ?

Muu ryhmä hotellilla oli jo tietysti vä-
hintäänkin huolissaan. 

Mihinkähän se Myllymaa on taas Ca-
melbootseineen joutunut !?!

Tein lyhyen raportin tapahtuneesta.
Amerikan-Tomppa oli huojentunut, 

mutta ihmetteli samalla, miten ihmeessä 
selvisin hengissä??

Hän oli itsekin vuosia sitten saanut 
jossain vastaavassa tilanteesta hieman 
stiletistä.

Täällä on täysin normaalia päästä ra-
hojensa lisäksi vapaaksi lopullisesti myös 
niitten hankkimisesta.

-” Ne vinosilmät eivät tienneet pa-
ria pikku asiaa. Minunkin isäni tappeli 
jo aikanaan Suurta ja Mahtavaa vastaan 
kohtalaisen hyvällä menestyksellä. Olen 
myös katsellut nöösinä sen verran vanho-
ja lännenfilmejä, oivaltaen homman juo-
nen:

Se on aina porukan vaarallisin 
mies, joka vain hymyilee....!” 

Terveisin Repa

Meille on tärkeää, että pyöräsi 
toimii kuin unelma ja sinä saat 
keskittyä ajamisen nautintoon!

Kaarningonkatu 6, 20740 Turku
Puh (02) 2366238, fax (02) 2366278

www.tr-pyora.fi
Avoinna: maanantai-torstai klo 8-17

Maahantuojan valtuuttama 
huolto- ja varaosaliike

Meillä myös rengasmyynti
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Milanon EICMA-messuilla marraskuussa esiteltiin täysin uusi R 1200 RT. Vuosien myötä lähes täydelliseksi sarjas-
saan hioutunut RT on monen matkamotoristin unelma, mutta vääristääkö sen pleksi näkymiä? Siinäpä pohdittavaa 
joulun pyhien hiljaisiin hetkiin. 
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BMW 2V kokoontuminen 2014

BMW 2V kokoontuminen on 06-08.06.2014 Turkian Lintukodossa. Paikka on noin 23 km tie n:o 26

Haminasta Taavetin/Lappeenrannan suuntaan. Lisää tietoa tulee tapahtumasta kevään aikana kerhon sivuille.

Tapahtuman yhteyshenkilö on Reijo Matilainen,  puhelin 044 5938552 ja sähköposti matilainen.reijo@gmail.com.

Rukka Armaxion
TAKKI JA HOUSUT

Engineered with high-tech  
functionality of

Varustettuna uusin Rukka D3O Air -suojin 

High performance motorcycling outf its and accessories

Tutustu tuotteeseen tarkemmin.

WWW.RUKKA.COM/MOTORSPORT 
PUH. (03) 822 5227

LIITY RUKKA MOTORSPORT -YHTEISÖÖN
FACEBOOK.COM/RUKKAMOTORSPORT

BMW Moottorpyöräkerho osallistuu 3.-4.5.2014  Lahdessa vanhojen ajoneuvojen näyttelyyn yhteisellä osastolla BMW- 
autokerhon kanssa. Vuoden teemana on Unelmia. Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn ja vierailemaan BMW-osastolla!
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Ajamisen iloa

 BMW Suomi

bmw-motorrad.fi 

ADVENTURE UNLIMITED

R 1200 GS ADVENTURE

Uusi BMW R 1200 GS Adventure on pyörä niille, jotka haluavat kokeilla rajojaan tai mennä jopa niiden yli. Lyhyesti 
sanottuna R 1200 GS Adventure on moottoripyörä niille kuljettajille, jotka etsivät todellista seikkailua ja jotka eivät 
halua luopua ajonautinnosta. Tästä pyörästä löytyy kaikki tarpeelliset ominaisuudet - ajat sitten millaisella reitillä 
tahansa. Vakiovarusteita on enemmän kuin aiemmin. Vakiona on mm. kaksi erillistä ajotilaa (“Rain” ja “Road”) ja 
lisävarusteena toimintoa voidaan tarvittaessa laajentaa. R 1200 GS Adventuren uuden vesijäähdytteisen 2-sylinterisen
4-tahtimoottorin vääntö on 125 Nm ja teho 125 hv, joten moottori vastaa dynaamisesti jokaiseen ajotilanteeseen. 
30 litran polttoainesäiliö ja moottorin optimoitu polttoainetaloudellisuus tekevät sinusta lisäksi lähes 
“pysähtymättömän” - niin tien päällä kuin maastossa.

UNSTOPPABLE OFFROAD.

ESPOO: R.M. Heino, 010-617 0669. JYVÄSKYLÄ: Kuvan Moottoripalvelu, 010-834 5300. LAHTI: R.M. Heino, 010-617 0640. LAPPEENRANTA: 
KoneSuni, 044-541 1611. OULU: Euro Motor Center, 08-534 6500. TAMPERE: R.M. Heino, 010-617 0609. Raisio: Biketeam, 02-4808 8900. 
VAASA: Käyttöauto, 06-315 6300. VANTAA: Biketeam, 020-741 7217 
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