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Rikastin
BMW-moottoripyöräkerho ry:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa
ja jaetaan kaikille jäsenille. Lehti ei ole
kerhon ulkopuolisten tilattavissa tai ostettavissa.
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
Rikastimeen otetaan jatkuvasti juttuja ja
kuvia kerhon jäseniltä. Aineiston voi lähettää osoitteeseen:

rikastin@bmwmoottoripyorakerho.fi

Nuijan varresta
Porin Isomäen hallin seisomakatsomosta raikaa NUIJA, NUIJA, NUIJA!!!
Niin päätuomarin, kuin myös pelaajien,
edesottamuksiin tämä ei voi olla vaikuttamatta. Tuleeko tuomarin toimesta jäähy ihan vain kiusan vuoksi vai uskaltaako
pelaajat pelata enemmän sääntöjen rajamailla, eihän se pillipiikari varmasti uskalla tässä mölyssä viheltää mitään pikkurikkeitä. Mene ja tiedä mutta palautetta
antamalla saa varmasti jotakin aikaiseksi. Tämä pätee myös kerhon toiminnassa,
ilmaisemalla toiveensa ne voivat myös
jopa toteutua. Aktiivisuutta kaivataan
nykyisin myös virtuaalimaailman syövereissä, muuten voi jäädä paitsioon tai
mahdollinen läpisyöttö livahtaakin pitkäksi kiekoksi. Käykää siis kerhon foorumissa osallistumassa keskusteluun tai
aloittakaa vaikka joku oma keskustelun
aihe. Onhan kerholla myös ne omat sivut
siellä naamakirjan puolella niin jos oikein
elää bittimaailman syövereissä ei tarvitse
sitä pyörääkään enää ulkoiluttaa.
90 vuotta tuli täyteen, siis BMW moottoripyörillä. Itselleni tutumpia BMW:n
mallistosta oli kuuluisat ”80 G/S” Paris
Dakar pyörät, jotka olivat HPN ( Halbfeld - Pepperl - Neher ) GS pyörien kehitystyön riemuvoitto. G/S muuttui GS
malliksi, lopulta neliventtiiliseksi ja
matka jatkuu sylinterikoon jo kasvettua
1200cc kokoluokkaan.
BMW:n enduropuolella kuuluu kummia, oma G450X mallisto lopetettiin ja

BMW:n lyhyt kehitystyö Husqvarnan enduropyörän kanssa päättyi kun koko pulju
myyntiin Stefan Piererille. Toivottavasti
ainakin yhdistävät parhaimmat innovaatiot yhteen. Siinäpä foorumille aihetta pohdittavaksi ja onhan siellä jo asiaa hieman
tökitty. Johtopäätöksenä voisi sanoa että
kehitys kehittyy ja näin myös pitää pyrkiä meidän kerhoa kehittämään. Mitään
radikaaleja muutoksia ei hetkessä saada
aikaiseksi mutta pyrkimyksenä on tuoda
hieman uusia tuulia, katsotaan mitä se sitten tarkoittaakaan.
Tässä vaiheessa kevättä toivottelen
mukavia ajokelejä ja muistakaa tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet ennen ajokauden aloitusta, vaikka monet varmaan
ovat jo kaksipyöräisiään kerinneet ulkoiluttamaan.
Käykää morjestamassa kerholaisia
kerhon tapahtumissa ja muutenkin kruisaillessanne ympäri Suomi-neidon ihania
muotoja. Monta hienoa tapahtumaa on
kalenteriin merkitty ja muistakaa että jos
löytyy halua järjestää kerholaisille tapaaminen, vaikka kerhon sponsoroiman kahvin ja pullan kera, niin olkaa yhteydessä.
Yhteyden saa nykyisin varmimmin sähköpostitse. Mahdollisuuksien mukaan tulen kyllä käännähtämään tapahtumissa
myös katupyörällä vaikka minut löytää
useimmiten enemmän maastoon painottuvilla ajoretkillä.
Kiitän luottamuksesta ja morjestellaan
kun nähdään,
Juha

Päätoimittajalta
Siinäpä se taas, Rikastin. Monen kiemuran ja mutkan kautta
kulkenut, mutta lopulta valmistunut. Pahoitteluni turhan myöhäisestä ilmestymisestä.
Joku on valitellut, ettei lehden kaikissa jutuissa ole mainittu
sen kirjoittajaa. Käytäntö on se, että kaikkien toimituksen ulkopuolisten kirjoittajien nimi pyritään mainitsemaan jutun yhteydessä. Toimituksen itse tuottamassa aineistossa nimeä ei mainita joka kerta erikseen. Toimituksen koon huomioon ottaen tekijä
lienee kohtuu helposti määriteltävissä.
Kunkku
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Kerhon hallitus 2013
Wikipedian mukaan keski-ikäinen. Customi -matkapyörien syövereistä kehittynyt kuraan läheinen suhde ja
näin pyörä on vuosien mittaan vaihtunut enemmän maastoon soveltuvaksi. Nykyiset Pyörät: BMW G450X
ja BMW K1200R. Harrastuksena ”allroad” ja enduropoluilla viihtyminen mutta matkaa tehdään mahdollisuuksien mukaan sitten siihen soveltuvalla pyörällä. Länsirannikolta kotoisin, vaikka syntynyt vieraan maan
itärannikolla ja asuu nykyisin Espoossa. Hienoimmat pyörämatkat: Arabiemiraattien aavikot ja Fuengirolan
vuoristot ovet olleet hienoja elämyksiä mutta täytyy sanoa että Suomen lappi ei koskaan jätä kylmäksi.
Juha Saari
Olen 1955-mallinen syntyperäinen hyvinkääläinen yksityisyrittäjä. Perhettä on vaimon, kolmen aikuisen lapsen ja 14 vuotiaan kääpiömäyräkoiran verran. Pyöräharrastuksen sain lopulta aloittaa v. 2004, jolloin vaimokulta viimein myöntyi LT:n ostoon, joka on alla edelleenkin. Tuon myöntymisen hintana oli tosin lavatanssikursseille osallistuminen. LoTjaa rakennellaan ja varustellaan talvet ja sillä ajetaan kaikki sulan ajan työ- ja
lomareissut. Hienoimmat pyörämatkat: Sveitsin Alpit v. 2010 ja tietysti USA:n 48 osavaltiota, joita koluttu
viidellä eri reissulla ja kuudetta odotellaan taas elokuussa.
Ari Ignatius
Olen 50+ teknologiapäällikkö tietoliikenneoperaattorilla. Aloitin mp-harrastuksen 70-luvulla Vespa Supersportilla, joka vaihtui aikanaan CB 350 Hondaan. Sitten tuli kohtuupitkä tauko moottoripyöräilyharrastuksessa, kunnes vaimo osti 40-vuotislahjaksi minulle kiinalaisen sivuvaunupyörän. Tuolla ajelimme koko
perheen, vaimo ja 2 lasta, voimin Pekingin ympäristössä. Sain myös vaimon houkuteltua ajamaan tuollamoottoripyörällä Suomeen palaamisen jälkeen. Nykyisin harrastan vanhoja BMW-moottoripyöriä. Vanhin
pyöristäni on R 71 vm-1939 ja uusin K 1 vm-1990. Tavoitteena on osallistua 3-4 mp-kokoontumiseen vuoJouni Pekonen sittain. Koska asun Nummelassa, niin tiistaitöräyksissä tulee käytyä usemman kerran vuoden aikana. Olen
Olen noin nelikymppinen elektroteollisuudessa toimiva kehityspäällikkö, joka aloitti tämän harrastuksen perinteisesti mopolla ja kevytmoottoripyörällä. Tämän jälkeen oli taukoa kaksipyöräisistä mutta harrastus on
sittemmin taas jatkunut nimenomaan bemarien parissa. Ensimmäinen ”iso” pyörä oli K75 ja tällä hetkellä
pyöränä on R1100S, jolla ajelen pääasiassa Etelä-Suomen pikkuteitä ristiin rastiin. Haaveissa olisi pidempi
reisu vaimon kanssa Alppimaisemissa joskus tulevaisuudessa. Kotona kaksi poikaa, jotka kumpikin harrastaa motocrossia sekä yksi tyttö, joka on mieltynyt enemmänkin kauramoottoreihin.
Antti Pitkänen

Jari Helander

Olen 50+ teknologia-asiantuntija IT-maailmasta. Eka pyörä, Hondan pikku fouri, vuonna -80. Sitten pari
Hondan CX500 keppivetoista ja vihdoin -88 syksyllä Bemarin K100Rt, jonka päivitin LT:ksi. Sama pyörä
edelleen ja olen ajanut sillä noin 200 000 km. Lisäksi mökillä on 250 cc kurapyörä Hondan XL250R. Matkapyöräily lähellä sydäntä. Viime vuosisadalla kiertelin joka kesä Keski-Euroopassa ja olen osallistunut 15
kertaa FIM-ralliin..Viimeiset 15 vuotta olen kierrellyt lähinnä Etelä-Suomen teitä. BMW-kerhossa olen ollut
siitä asti, kun Bemarin ostin ja suurimman osan ajasta kerhon hallituksessa. Jäsenrekisteriä olen pitänyt yllä
jo yli 10 vuotta. Muita harrastuksia on valokuvaus, sukututkimus ja ilmailu - maasta ja museoista seurattuna.
Reilu 30v sitten lähdin kotikonnuilta töitä etsimään, mutta edelleenkin olen samalla työnhakumatkalla.Töitä
ei ole löytynyt, vaan mikroyrittäjän uralle vääntäydyin. Vaille 50v sitten kakarana keppihevosella liikkuneena, keppi jäi jotenkin mieleen ja pyöräksi valikoitui keppiveto - K1200RS.
Euroopassa on tullut joitain kertoja moottoripyörällä liikuttua. Jatkuvaa kiertelyä vältellen, retket tulee tehtyä muutamaa tukikohtaa käyttäen.

Juha Lamminaho
Minä olen energiakonsernista hieman ennenaikaisesti eläköitynyt toimintajärjestelmävastaava. Moottoripyöräily tuli verenperintönä isältä. Harrastuksen lajina on matkamotorismi vanhoilla pyörillä, erityisesti
Bemareilla. Olen käynyt mm. Bmw motorraddaysillä kuusi kertaa. Tällä hetkellä ajopyöränä on r1100r ja
museopyöränä r75/5. Muut pyörät ovat nekin saksalaista laatua, Nsu pelejä kolmelta vuosikymmeneltä. Autopuolella ovat perinteiset MGA -61 ja Jaguar mk2 -60.
Mielestäni pyörät ja autot ovat tehty käytettäviksi, kuitenkin pyrin pedanttiseen alkuperäisyyteen. Myös
Classic-TT näytösajot ovat mielenkiintoni kohteena. Toiveissa olisi saada koko Suomea koskeva classic
Teuvo Alarotu Bmw rekisteri. Asuinpaikkani on Tampere, Pyynikin TT-radan vieressä.

Seppo Mäenpää
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50+ päällikkö IT-maailmasta. Mopoilu alkoi 80-luvulla ja erilaisten kokeilujen jälkeen päätyi aika nopeasti
BMW K75’een. Sen jälkeen ei oikeastaan ole ollut paluuta. Bokseri ja rivi - nyt 1200LT miellyttävät. Nuorena matkailtiin kesät siellä ja täällä pitkin Eurooppaa. Nykyisin suurin osa mopo-ajostani tulee arki-iltojen
ja ennenkaikkea viikonloppujen hieman pidemmistä kaffee-reissuista. Joskus joku noista ”venähtää”. Viikonloppuisin taas kerkeää toiselle puolelle Härmää ja takaisin. Suomessa on (yleensä) upea kesä ja onneksi
valoiset illat. Talvella parasta on myös viettää aikaa tallissa - purkaa, virittää, hinkata, kiillottaa ja rakennella.
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Maahantuojan terveiset
Tervehdys BMW-kerholaiset!
Lämpimät kevätkelit ovat toistaiseksi antaneet odotuttaa itseään ja se näkyy moottoripyöräkaupassakin. Pyörien myyntimäärät ovat
jääneet selvästi jälkeen viime vuosien vastaavista määristä. Tämä ei onneksi näy kovin voimakkaasti BMW:n kohdalla, koska kaupankäynti perustuu hyvin pitkälle ennakkomyyntiin. Suomea paljon suurempia vaikeuksia moottoripyöräkaupalla on monessa Etelä-Euroopan maassa, kuten Espanjassa ja Italiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden BMW:n saatavuuden kanssa tuskin tulee ongelmia, tuotanto pystyy hyvin vastaamaan kysyntää. Ainoa poikkeus saattaa olla uusi 1200 GS, jonka kysyntä on suurta kaikkialla.
Tällä hetkellä uusia Gessuja löytyy vielä Suomen kaupoista, joten jos ostoaikeita on, nyt kannattaa pitää kiirettä.
Tälle vuodelle avattiin Raisioon uusi täyden palvelun BMW-moottoripyörätalo. Toivottavasti myös kerholaiset löytävät sinne ja
ovat tyytyväisiä Biketeamin palveluihin. Koko maata ajatellen BMW GS Tour liikkuu ympäri Suomea syyskuun alkuun asti. Katso kiertueaikataulu kotisivuiltamme http://www.bmw-motorrad.fi (kohdassa tapahtumat) ja tule paikan päälle tutustumaan uuteen
GS:ään!
Hyvää ja turvallista ajokautta kaikille!
Stefan Collin

Tervetuloa akkuostoksille Helsingin Sörnäisiin!
Meiltä nyt BMWkerhon jäsenille
Varta MP-akut -20%
ovh:sta. Toimitamme
MP-akkuja myös
Matkahuollon kautta.

Akku-Palvelu V.Häkkinen Oy
Vanha Talvitie 5 00580 Helsinki p. 097013716

www.akkupalvelu.fi

BMW Moottoripyöräkerho ry
Vuosikokous
Aika: 9.2.2013 klo 15.00
Paikka: Hotelli Tallukka, Vääksy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

PÖYTÄKIRJA		

Kokouksen avaus
Kerhon puheenjohtaja Jouni Pekonen avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Georg Helin ja sihteeriksi Ari Ignatius. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli ja
Veijo Musakka. Päätettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1.
Esitetään ja vahvistetaan toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
Kerhon puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Liite 2.
Esitetään ja vahvistetaan tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
Kerhon rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöstiedot. Liitteet 3-5.
Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon. Liite 6.
Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet hallitukseen
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Saari. Jäseniksi hallitukseen valittiin , Jari Helander (jäsenkirjuri), Juha 		
Lamminaho (nettivastaava), Jouni Pekonen (edunvalvonta), Ari Ignatius (rahastonhoitaja), Seppo Mäenpää (touring),
Teuvo Alarotu (vanhat pyörät), Jouko Kuningas (päätoimittaja) ja Antti Pitkänen (tiedotus).
Valitaan kerholle kaksi (2) toiminnan tarkastajaa sekä heille yksi (1) varajäsen.
Kerholle valittiin kaksi toiminnantarkastajaa, Guy Wikström ja Juhani Pollari. Varajäseneksi Timo Kalkkila.
Päätetään kerhon tilinkäyttöoikeudesta
Tilinkäyttöoikeus myönnettiin puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle ja jäsenkirjurille, kullekin erikseen.
Päätetään jäsen- ja liittymismaksusta seuraavalle tilikaudelle
Jäsenmaksuksi päätettiin 20 € ja liittymismaksuksi 5 €.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle
Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Liite 7.
Keskusteltiin avoinna olevasta kevättapaamisesta ja pohdittiin löytyisikö sille järjestäjää. Yksityiskohtaisempi ideointi
siirrettiin kokouksen jälkeiseen aikaan.
Toimintasuunnitelma vahvistettiin pohjaksi tulevalle kaudelle.
Päätetään BMW-Moottoripyöräkerhon suhteesta Smotoon
Ari Ignatius esitti alustuksen motoristien edunvalvontaseminaarista, joka pidettiin Tampereella tammikuun 12-13. päivnä.
Seminaarissa BMW-kerhon edustajana oli paikalla myös Jouni Pekonen.
Alustuksessa käytiin läpi Smoton nykytila ja sen sekä motoristien edunvalvonnan tulevaisuuden haasteet. Hallituksen
yksimielinen ehdotus vuosikokoukselle oli, että BMW-Moottoripyöräkerho ei tässä Smoton uudelleenorganisoinnin vaiheessa liittyisi Smoton kerhojäseneksi. Motoristien edunvalvontayhteistyössä sen sijaan ollaan entistä aktiivisemmin mukana ja kerhomme osallistuu edunvalvontatyön uudelleen rakentamiseen yhdessä muiden mp-kerhojen kanssa.
Vuosikokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ilman vastaehdotuksia.
Vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle
Kerhon rahastonhoitaja esitteli talousarvion joka vahvistettiin. Liite 8.
Muut esille tulevat asiat
Hallitus esitti Juha-Pekka Bergmanin nimittämistä kunniajäseneksi, joka hyväksyttiin.
Kastilaiskisan 2012 tulosten julkistus ja palkintojen jako, sekä 2013 kilpailun avaaminen
Georg Helin julkisti kisan tulokset. Liite 9. Voittaja oli Risto Savolainen. Kisan osallistujamäärä oli lähes kaksinkertaistu
nut edellisvuodesta, jota kilpailun järjestäjä tervehti tyytyväisenä. Kisaan osallistuneiden kesken arvotun BMW-kypärän
voitti Esko Fyhr Inkeroisista.
Kastilainen 2013 -kisa alkaa 1.4.2013. Ilmoittautumiset jälleen Georg Helinille.
Rikastimen 2012 kirjoituskilpailun voittajien julkistus
Kerhon nettisivuilla on ollut äänestys, jossa kerholaiset voivat äänestää heitä eniten kiinnostaneita juttuja jokaisessa nume
rossa erikseen. Äänestysinnokkuudessa on vielä paljon parantamisen varaa, mutta näilläkin äänimäärillä parhaat jutut kyl
lä löydettiin. Päätoimittajan ja hallituksen jäsenten kirjoittamat jutut jäävättiin. Tällöin palkittaviksi jäi numeroiden 2 ja 3
parhaat jutut, jotka palkittiin 200 euron Biketeamin lahjakorteilla. Voittajia olivat nimimerkki ”Kardaani” ja Marko Hem
milä.
Päätoimittaja patisteli edelleen jäsenistöä lähettelemään juttuja ja kilpailu jatkuu myös kuluvana vuotena.

16.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.57.
Georg Helin			Ari Ignatius
puheenjohtaja			sihteeri
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BMW Moottoripyöräkerho ry:n toimintakertomus 2012
Vuosikokous 11.2.2012 Hyvnkää, Hotelli Rantasipi

					

Kokoontumisajot
1.
Kevätkokoontuminen, Vääksy 5.-6.5. / Jouni Pekonen
2.
BMW kevätretki, Viro 17.-20.5. / Kalevi Kankaansyrjä
3.
Ajokoulutus, Joutsa 26.5. / Juha Lamminaho
4.
BMW-päivä moottoripyörämuseo, Lahti 27.5. / Jouni Pekonen
5.
Allroad, 18-20.5 / Juha Saari
6.
Vanhat pyörät koolla, Hauho 8.-10.6. / Retu Yrjölä
7.
GS meeting, Saarijärvi 15.-17.6. / Pekka Vuorelma
8.
Kesätapahtuma, Koli 28.6-1.7. / Kalevi Kankaansyrjä
9.
BMWKLTIBMIUOF, Uusikaupunki 10.-12.8. / MC Äyhö
10.
Syyskokoontuminen, Varkaus 7.-9.9. / Jouni Pekonen
Muut kokoontumiset
Tiistaitöräykset, Kotoranta pariton tiistai 8.5.-25.9. (11 kpl) / Hallitus
Näyttelyihin osallistuminen
MP näyttely, 2.-5.2. Helsinki BMW:n osastolla / Hallitus
Classic Motorshow Lahdessa 5.-6.5. / Retu Yrjölä
Hallituksen kokoukset
Järjestäytymiskokous 11.2.2012
Puhelinpalavereja 2 kpl
Hallituksen puhelinkokouksia 3 kpl
Muuta
Kastilaiskisa 2012 / Georg Helin
Kirjoituskilpailu Rikastimeen 2012 / kaikki + Jouko Kuningas
Rikastin + jäsenkortti 2012 / Jouko Kuningas
a.
Rikastin Huhtikuu
b.
Rikastin Marraskuu
c.
Rikastin Joulukuu
Nettisivusto / Juha Lamminaho
BMW Moottoripyöräkerhon ry:n talouslaskelma 2012
TULOT 2012 		

ARVIO TOTEUMA

Jäsenmaksutulot 1100 x 20 eur

22000

21756,20

Mainostulot 3 lehteä		
5000
Jäsentuotteiden myynti		
1000
20
Korkotulot			
Yhteensä			28020

3749,67
1350,80
41,17
26897,84

MENOT 2012 		

ARVIO TOTEUMA

FEBC Jäsenmaksu/jäsenkortti
850
578,10
Kokoontumismenot		
5000 4854,03
Vuosikokousmenot		
4000 3345,80
Näyttelymenot		
1000
1283,79
Lehden toimituskulut		
14000 11282,93
Jäsentuotteiden hankinta		
2000 1323,60
Toimistokulut			
1000
670,56
Nettiyhteyskulut		
500
180,48
Ajokoulutus / koulutus		
2000
200,00
Hallituksen kokoukset		
1000 sis. toimistokuluihin
Muut menot			
1000
123,50
Yhteensä			 32350 23842,79
Tilikauden ali/ ylijäämä		

-4330

3055,05

Yhteensä			28020

26897,84
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BMW Moottoripyöräkerhon ry:n toimintasuunnitelma 2013
Kokoontumisajot
1.
BMW kevätretki, Viro_Pärnumaa 9-12.5 / Kalevi Kankaansyrjä
2.
Kevätkokoontuminen ?
3.
Allroad, Luvia 17-19.5. / Juha Saari
4.
Vanhat pyörät koolla, Vaasa 7.-9.6. / Hans Heino
5.
GS meeting, Summasaari 7-9.6. / Pekka Vuorelma
6.
Kesäkokoontuminen, Ähtäri 12.-14.7. / Jouni Pekonen
7.
BMWKLTIBMIHOF , Heinola 2-4.8. / Ari Ignatius
8.
Paluu juurille, Hauho 17.-18.8. / Asko Ylöstalo
9.
Syyskokoontuminen, Keuruu 6.-8.9. / Kalevi Kankaansyrjä
Muut kokoontumiset
1.
Tiistaitöräykset, Kotoranta pariton tiistai 7.5.-24.9. (11 kpl) / Hallitus
Näyttelyihin osallistuminen
1.
MP messut, Helsinki 1.-3.2.2013 suunnittelu / Hallitus
2.
Classic Motorshow Lahdessa 4.-5.5. / Jouni Pekonen
Koulutukset
1.
Ajokoulutus, Joutsa 9.-10.5. / Alpo Puuronen
2.
Rata-ajokoulutus, Botniaring , Jurva 19.-20.6. / ?
Hallituksen kokoukset
1.
Järjestäytymiskokous 10.2.2013
2.
Hallituksen puhelinkokouksia 6 kpl
3.
Hallituksen kokouksia 2 kpl
Muuta
2.
Kastilaiskisa 2013 / Georg Helin
3.
Rikastin + jäsenkortti 2013 / Jouko Kuningas
a.
Rikastin Huhtikuu
b.
Rikastin Elokuu
c.
Rikastin Joulukuu
4.
Nettisivusto / Juha Lamminaho
5.
Kerhotuotteiden hoito Evella O
BMW Moottoripyöräkerhon ry:n Talousarvio 2013
TULOT 2013 arvio
Jäsenmaksutulot 1100 X 20
Mainostulot 3 lehteä		
Jäsentuotteiden myynti		
Korkotulot			
Yhteensä			

22000
3500
500
30
26030

MENOT 2013 arvio
FEBC Jäsenmaksu/jäsenkortti
Kokoontumismenot		
Vuosikokousmenot		
Näyttelymenot		
Lehden toimituskulut		
Jäsentuotteiden hankinta
Toimistokulut		
Internet-kulut		
Ajokoulutus / koulutus		
Hallituksen kokoukset		
Muut menot			
Yhteensä			
Tilikauden alijäämä		
Yhteensä			

600
6000
3500
2500
12500
500
700
150
4000
500
300
31250
-5220
26030

Kerhon rahavarat kauden 2013 alussa 27045,53 euroa.
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Kaikille

Moottoripyöräkerholaisille,

Kilpailuaika
1.4.- 31.10.2013 aktiviteettikilpailuun.
osallistuaon
järjestämäämme
Sääntöihin tehty pieniä tarkennuksia. Osallistumisaktiivisuuden pisteytyksen painotusta muutettu varsinaisia kokoontumisajoja
suosivaan
suuntaan.
Asiaa on
pyydetty tarkistamaan usean osallistujan toimesta. Perusperiaatteeltaan säännöt kuitenkin pysyvät
Kilpailuaika
on 1.4.31.10.2013
entisellään esim. 2012 kilpailun 3 kärkinimeä olisivat samoilla sijoilla uudellakin pisteytyksellä.
Pääpalkinto ARVOTAAN kaikkien osallistujien kesken.
Aktiivisuuskilpailu
KASTILAISEN
ovat toisaalla, sieltä voit tutustua
Vapaamuotoisessa
ilmoittautumisessa
tuleesäännöt
selvitä seuraavaa:
mistä
ja
miten
”kilpaillaan”.
- kilpailijan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja jäsennumero.
pieniäjatarkennuksia.
Osallistumisaktiivisuuden
pisteytyksen
-Sääntöihin
Pyörän malli,tehty
vuosimalli,
mittarilukema 1.4.
2013
painotusta muutettu
varsinaisia
suuntaan.
Ilmoittautuminen
15.6.2012
mennessäkokoontumisajoja
osoitteeseen: Georgsuosivaan
Helin, Rusakkovahe
4, 26200 Rauma, tai: georg.helin@tvo.fi
Asiaa on pyydetty
tarkistamaan
usean
osallistujan
toimesta. palautat täytettynä ja kuitattuna samaan osoitteeseen
Paluupostissa
saat kilpailukortin,
jonka
kilpailu-kauden
umpeuduttua
Perusperiaatteeltaan säännöt kuitenkin pysyvät entisellään esim. 2012 kilpailun 3 kärkinimeä olisivat samoilla sijoilla uudellakin pisteytyksellä.

Pääpalkinto
ARVOTAAN
kaikkienSÄÄNNÖT
osallistujien kesken.
Kastilainen
2013
aktiivisuuskilpailun
-Vapaamuotoisessa
jokainen BMWtulee
Moottoripyöräkerhon
jäsen BMW merkkisellä moottoripyörällä.
kilpailuun saa osallistua
ilmoittautumisessa
selvitä seuraavaa:
kilpailuaika on 1.4. - 31.10. 2013.
nimi, osoite,lähettämällä
sähköposti
ja jäsennumero
- Kilpailijasta:
kilpailuun ilmoittaudutaan,
kutsussa
mainitut tiedot kilpailunjohtajalle 15.6. 2013 mennessä.
lähettämälläjatäytetty
ja allekirjoitettu
kilpailukortti kilpailunjohtajalle 1.12.2013 mennessä.
- Pyörästä:
kilpailu päätetään
malli, vuosimalli
mittarilukema
1.4.2013
Kilpailussa
annetaan pisteitä15.6.2012
oheisen järjestelmän
mukaan:
Lähetä
ilmoittautuminen
mennessä
osoitteeseen:
Ajetuista kilometreistä annetaan 1 pist./ kilometri, jota korjataan ikäkertoimella 0,05 / vuosi.
Helin / osallistumisaktiivisuudesta
Rusakkovahe 4 26200
Rauma
alla
olevan listan mukaan.
- Georg
Järjestely
1.tai sähköpostiosoitteeseen:
BMW MC:n kokoontumisen järjestelystä		
georg.helin@tvo.fi8000 pist.
BMW MC:n iltatapahtuman järjestelystä		
5000 pist.
2.
3.
BMW MC:n kokoontumiseen osallistumisesta
3000 pist.
4.
BMW MC:ntaikokoontumisessa
1000 pist. jonka kilpailuPaluupostissa
sähköpostissapoikkeamisesta
tulet saamaan kilpailukortin,
MC:n iltatapahtumaan
osallistumisesta
BMW
1000
pist. osoitteeseen.
5.
kauden
umpeuduttua,
täytettynä
ja kuitattuna palautat
samaan
6.
BMW MC:n Tiistaitöräys		
500 pist.
BMW pyörän entisöinnistä
3000 – 9000 pist.
7.
esim. Palkinto veteraanimotoristien arvostelussa.
8.
Kansainväliseen kokoontumiseen osallistumisesta
2000 pist
esim. FIM-Rally, Meritum-FIM, Motocamp-FIM
9.
Muihin avoimiin kokoontumisiin osallistumisesta
1500 pist.
10. Muihin avoimiin kokoontumisiin poikkeamisesta
500 pist.
11. Suljettuihin kerhojen kokoontumisiin osallistumisesta 250 pist.
12. Muut moottoripyöräily tapahtumat
500 pist.
esim. moottoripyöräkilpailut (katsojana), päivän kestävät
avoimet ajoretket, joista yleisesti tiedotettu ym. tuomariston
hyväksymät moottoripyöräily aktiviteetit.
13. Iltatapahtumat				
100 pist.
esim. saunaillat, kerhoillat, kahvi-illat, illan ajoretket yms.
Liikennerikkeistä kilpailussa rankaistaan miinus pisteillä siten, että:
rikesakosta - 10 pist. / 1 €
päiväsakosta - 500 pist. / päiväsakko
Mikäli vaihdat pyörää kauden aikana, tulee vaihtohetken kilometrit kirjata molemmista pyöristä.
Samanaikaisesti useammalla pyörällä osallistuvat, täyttävät jokaisesta pyörästä oman kilpailukortin.
Kilpailu perustuu ns. Fair Play periaatteeseen. Pistotarkastuksia kuitenkin tullaan tekemään.
Jos vilpillisyydestä jää kiinni niin suoritus hylätään ja saa elinikäisen kilpailukiellon. Lisäksi vilpintekijä saa osalleen
kaikkien kerholaisten syvän halveksunnan.
Tasapisteiden tulessa ratkaisee ensisijaisesti se kumpi on tehnyt suorituksen vanhemmalla pyörällä. Mikäli tulos on vielä
kin tasan ratkaisee arpa.
Kilpailun johtajana toimii Georg Helin ja tuomaristona kerhon hallitus.
Kilpailun pääpalkinto (maahantuojan lahjoitus) arvotaan osallistujien kesken.
Voittaja palkitaan vuoden KASTILAINEN arvonimellä, maineella ja kunnialla.
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BMW Kommunikaatiojärjestelmä

BMW System 6 Evo
BMW päivitti suositun avattavan System-kypärämallinsa. Mikä muuttui?
BMW on valmistanut (tai valmistuttanut)
avattavia kypäriä jo yli kolmekymmentä
vuotta. Itse olen käyttänyt kaikkia malleja, joissa on nyt siis edetty kuutosmallin
parannettuun versioon.
Päältä katsoen uusi Evo-malli ei eroa
edeltäjästään kuin päälaella olevan ilmanohjaimen muodolla. Valmistaja ilmoittaa, että muutoksilla on haettu parempaa
ilmastointia ja vesipisaroiden ohjausta
pois niskan alueelta. Myös aurinkovisiirin käyttömekanismi on muutettu ja sen
pitäisi nyt toimia entistä herkemmin.
Suuriin muutoksiin ei ehkä tässä vaiheessa ole ollut tarvetta. System 6 on
hyvä kypärä. Sen paino on kohtuullinen, tehtaan ilmoituksen mukaan 1595g
+/- 50g. Leukaosan avausmekanismi on
suunniteltu niin, ettei ylös käännetty leukaosa nouse liikaa ja nosta kypärän painopistettä turhan korkealle.
Avattava leukaosa mahdollistaa kypärän tekemisen poikkeuksellisen tiiviik-

Ainoa selvä päälle näkyvä ero Evon
ja aiemman mallin välillä on päälaen
kohdalla oleva tuulenohjain, joka on
nyt yhtä palaa toisin kuin aiemmin.
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si alareunastaan, jolloin melua saadaan
paremmin kuriin. Haittapuolena voi olla
huonompi ilmanvaihto kypärän sisällä ja
tämän aiheuttama taipumus visiirin huurtumiseen. Tästä ongelmasta on päästy
hyvin pitkälle eroon tuplavisiirillä, joka
nykyään on vakiovaruste. Visiirin sisempi kalvo on helposti poistettavissa, joten
haittaa tuosta tuplavisiiristä ei ole kenellekään.
Hihnan lukitussysteemi on mielestäni
erittäin hyvä. Hihnan kireys on vaivatonta säätää sopivaksi joka kiinnityskerralla
ja avaaminen on kevyen helppoa pientä
lukituskieltä vetämällä.
System 6 Evoa on mukava käyttää. Leukaosan lukitus toimii täsmällisesti, visiiri
on helppo avata ja sulkea ja se on myös
helppo irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten. Yksi iso kiusa tässä kypärässä kuitenkin omalla kohdalla on, sen istuvuus. Jostain syystä kypärä (siis System
6/Evo, molempien sisustus on sama) ei
istu päähäni samalla tavalla kuin edelliset mallit. Se puristaa päätäni sivuilta niin
pahasti, että ilman pehmusteiden muokkausta en pystyisi tätä kypärää käyttämään. Siksi edellisten System-kypärien
käyttäjien kannattaa sovittaa tämä kypärä
huolella ennen ostopäätöstä.
System 6 Evo maksaa väristä riippuen
575-625€, monivärisenä 685€. Tuplavisiirin hinta on 76€.

System 6 Evo-kypärään on tarjolla bluetooth-puhelin, tai kommunikaatiojärjestelmä, kuten BMW sitä hienosti kutsuu.
Puhelin-sana onkin ehkä vähän harhaanjohtava, koska tähän laitteeseen voi liittää samaan aikaan kolme eri laitetta. Ne
voivat olla toinen samanlainen kypäräpuhelin, musiikkisoitin, matkapuhelin tai
navigaattori. Joidenkin navigaattoreiden,
kuten BMW Navigator 4:n, tai Garminin
Zumon, puhelin voidaan yhdistää näihin,
eikä suoraan BMW:n kommunikaatiojärjestelmään. Näin päästään hallitsemaan
puhelinta navigaattorin kautta ja itse puhelin voi olla vaikkapa taskussa.
Näiden langattomien bluetooth-laitteiden kohdalla todellisuus tuppaa usein
olemaan vähän toinen kuin esitteiden lupaukset. Kun yhdistetään useita laitteita,
tuloksena on helposti ongelmia. Kaikki
laitteet eivät aina kytkeydy, tai niille asetettu tärkeysjärjestys ei toimi oikein.
Syrjäyttääkö navigaattorin ääniohjaus
musiikin lisäksi myös keskustelun, entä
miten käy puhelun tullessa? Tähän vaikuttaa tietysti sekin, onko puhelin liitetty pariksi suoraan kypärään, vai navigaattoriin. Ainakin joissakin laitteissa siihen
vaikuttaa myös se, missä järjestyksessä
laitteet on pariksi liitetty. Kun vielä erilaisia bluetooth-laitteita on nykyään lukemattomia, eivätkä kaikki osaa keskustella keskenään, on kokonaisuus selvitettävä
tapaus kerrallaan.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että toisilla valmistajilla ei ole myynnissä laitteita, jotka kytkeytyisivät BMW:n kommunikaatiojärjestelmään. Niinpä haettaessa
yhteyttä kuljettajan ja matkustajan, tai
lähellä ajavan toisen pyörän kuljettajan
kanssa, on ostettava sovinnolla samanlainen BMW:n järjestelmä molempiin laitteisiin.
Kokonaisuutena BMW-kommunikaatiojärjestelmä vaikuttaa toimivalta. Se on
pienikokoinen ja kevyt, mutta siitä huolimatta sen akkukapasiteetti on kohtuullisen hyvä suhteessa kaiuttimien äänenvoimakkuuteen. Laitteen käyttöpaneeli istuu
kypärän kylkeen siististi ja sen käyttö on
helppoa. Akusta riittää virtaa vähintää
pitkän päivän ajaksi ja lataus on järjestetty mini-usb-liittimen kautta. Se mahdollistaa latauksen joko mukana tulevalla
verkkolaturilla, tietokoneelta tai moottoripyörän akusta tupakansytytinadapterin
välityksellä.
Käyttökokemuksia ja lisää tietoa järjestelmästä on tulossa seuraavassa Rikastimessa.

Tekniset tiedot
Lisävarusteet kommunikaatiojärjestelmä 385€, akku erillisenä
40€.
Paino 150g
Toimintaetäisyys 10m
Toimintaetäisyys heikolla äänenlaadulla 30-100m
Akun kesto 10-12 tuntia
Käyttölämpötila -20 - +50c
Bluetooth standardi 2.0
Hinta 385€, akku 40€

BMW:ltä uusi navigaattori
BMW on toukokuun alussa julkaissut uuden, myös moottoripyöräkäyttöön tarkoitetun navigaattorin. Se soveltuu entisiä
malleja paremmin kaikenlaiseen käyttöön, autoilusta veneilyyn, retkeilyyn,
tai vaikkapa polkupyöräilyyn. Pienestä
koostaan huolimatta siinä on 4’’ näyttö
(esim. BMW Navi 4 :ssä on 4,3’’) ja sen
toiminta-aika kannettavana on erittäin
hyvä. Siinä on mahdollisuus käyttää joko
ladattavaa litiumioniakkua (kesto max 16
tuntia, tai 3 AA-paristoa, max. 22h.
Laitetta hallitaan kaksisuuntaisen kosketusnäytön kautta. Sille on saatavana mallikohtainen asennusteline BMW-moottoripyöriin lukuun ottamatta uutta 1200 GS
ja 1600 GT, sekä 1600 GTL-malleja.

Fyysiset tiedot ja suorituskyky:
Tuotteen mitat (L x K x S): 7.48 x 14.42 x 3.64 cm
Näytön koko (L x K): 5.06 x 8.93 cm, lävistäjä 10,2 cm (4 tuumaa)
Näytön tarkkuus (L x K): 272 x 480 kuvapistettä
Näytön tyyppi: kirkas, heijastava 65 000 värin kaksisuuntainen, auringonpaisteessa helposti luettava TFT-kosketusnäyttö
Paino: 289 g litiumioniakun kanssa, 333 g 3 AA-akun kanssa (eivät sisälly)
Akku: Ladattava litiumioniakku (sisältyy) tai 3 AA-paristoa (eivät sisälly),
NiMH- tai litiumparistoja suositellaan
Akunkesto: enintään 16 tuntia (litiumioni), enintään 22 tuntia (AA-paristot)
Vesitiivis: kyllä (IPX7)
Kelluva: ei
Herkkä vastaanotin: kyllä
Liitännät: nopea USB- ja NMEA 0183 -yhteensopiva
Ennakkotietojen perusteella laitteessa ei vaikuttaisi olevan ääniopastusta.
Tiedot ovat toistaiseksi vahvistamattomia.
Laitteen hinta tulee olemaan 630€
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Where is Hemuli:
Moottoripyörällä maailman ympäri
Marko Hemmilän matka jatkuu. Tällä kertaa edetään Nepalista monen maan ja
mutkan kautta Malesiaan.

14
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Tähän mennessä reissua olen ollut reissulla yli kymmenen kuukautta, ajanut pyörällä noin 40tkm ja rajanylityksiä lähdön jälkeen on kertynyt 53 kappaletta (lomareissut
mukaanlukien).Nepalin jälkeen matkanteko on hidastunut huomattavasti, olen ollut
nyt pitempään aina yhdessä maassa ja koittanut nauttia matkasta enemmän.
Pyörä on toiminut muuten hyvin, mutta kuumuus on alkanut aiheuttaa ongelmia
ABS-yksikössä. Viileässä ilmastossa pyörä toimii, mutta noin 33 asteen yläpuolella
ABS:n vikavalo alkaa vilkkua, ongelma on edelleen pyörässä vaikka sainkin sitä vähän paremmaksi suojaamalla ABS-yksikön kuumuudelta.Kambotzassa yksi sytytyspuolista tuli tiensä päähän, mutta onneksi kannoin mukanani varapuolaa jolla vika
korjaantui.Iso pyörä täällä kaakkois-Aasiassa herättää paljon huomiota joten lukemattomia kertoja olen joutunut poseeraamaan pyörän vierellä kameroiden takana
ähertäville paikallisille.
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Thaimaa:
Saavuin Thaimaahan lentämällä Nepalista. Pyörä seurasi muutaman päivän myöhemmin perästä.
Ensimmäisenä hommana oli saada
pyörä kasattua ja läpi Thaimaan tullista.
Olin tullissa neljän muun moottoripyöräilijän kanssa ja pitkällisten paperihommien jälkeen saimme luvan alkaa
kasaamaan pyöriä. Ilta tummui tunteja
aiemmin, ennen kuin kaikki 5 pyörää olivat kasassa ja ulkona tullista.
Kasatessa pyörää huomasin että takaiskari oli valuttanut kaikki öljyt puulaatikkoon! Kirgisiassa vaurioitunut iskari jaksoi tuoda minut koko matkan
Thaimaahan saakka! Nyt ei ollut enää
huolta, koska Bangkokista löytyy Öhlinssin valtuutettu huolto.

Bangkokin ruuhkat olivat iso
yllätys vaikka muuten liikenne
toimii kuten länsimaissa.

Ruuhkassa seisominen ajovarusteet päällä kirvoitti yhden jos toisenkin hikikarpalon otsalta.
Seuraavana päivänä iskunvaimennin
oli korjattu ja lähdin ajamaan yhdessä
kyytiläisen kanssa kohti Chiang Mai:ta.
Matkan varrella vastaan tuli Mae La:n
pakolaisleiri. Leirissä asuu lähes 50 000
Burman Karenia, eikä heillä ole mitään
tietoa milloin pääsevät palaamaan takaisin kotimaahansa…
Chiang Mai:ssa tuli tehtyä normaaleja turistikierroksia ja pian palasimmekin
takaisin Bangkokiin jossa jätin pyörän
BMW:lle huoltoon.
Koska pyörää ei ollut käytössä niin
lensin yhdessä kyytiläisen kanssa Phukettiin viettämään viikon verran lomaa.
En ole rantaihminen, joten aika meinasi käydä pitkäksi tuolla saarella, onneksi
hotellista sai vuokrattua skootterin jolla
saari tuli käytyä aika tarkoin läpi.

Tuijotuskilpailua Chiang Mai:ssa.
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Opastekylttejä Nanin kaupungin laidalla Thaimaassa.

Toisen kerran tulin Thaimaahan Laosista.
Laosin jälkeen vietin muutaman päivän koillis-osassa Thaimaata, Nan:n kaupungin ympäristössä. Nan kaupunkina
tarjoaa lähinnä muutamia temppeleitä,
mutta mikä tässä alueessa on parasta on
ehdottomasti upeat tiet.
On vaikea sanoin kuvailla kuinka
mahtavia teitä Thaimaalaiset osaavat tähän kukkulaiseen maastoon rakentaa.
Liikennettä täällä ei ole kuin nimeksi,
mutkapätkät (muutamalla tiellä) ovat parempia/ajettavampia kuin Dolomiiteillä
ja monella tiellä tienpinta on käsittämättömän hyvä.
Muistan miettineeni yhdelläkin pätkällä mutkasta toiseen taittaessa että kyseessä täytyy olla paras tie mitä olen koskaan
ajanut!
Nan:sta piti lähteä pois liian nopeasti,
mutta minulla alkoi olla jo kiire Pattayalle katsomaan MM Motocrossia ja tapaamaan toista suomalaista joka on kiertänyt
maapallon moottoripyörällä.
Hiko Haikola kiersi maapallon tuutilla
suunnilleen samaan aikaan kun minä näin
päivänvalon ensimmäistä kertaa.
Vietin useamman päivän Pattayalla lähinnä Hikon kanssa turisten ja motocross
kisaa katsoen ja valokuvaten.

Kwai-joen silta Thaimaassa.

Pattayalta suuntana oli Malesia. Matkan varrella kävin huollattamassa etuiskarin Bangkokissa, tutustuin Kwai-joen
siltaan ja ihmettelin rannalle ajautunutta
poliisivenettä Khao Lak:ssa.
Thaimaa tuntui liian “länsimaiselta”
minun makuuni, liikenne on sivistynyttä
ja kaikkea on tarjolla yllin kyllin. Ihmiset
turistialueiden ulkopuolella ovat tuttuun
tapaan ystävällisiä ja auttavaisia.

Kambotza:
Ero Thaimaan ja Kambotzan välillä on
todella iso. Mieliala kohosi välittömästi
kun ylitin rajan! Liikennettä ei ollut niin
paljoa, mutta tiellä alkoi näkyä vesipuhveleita ja vähän kuluneemman näköistä
kalustoa.
Maisema myös muuttui enemmän viljelysmaan näköiseksi. Teiden varsilla oli
isoja peltoja joita täplitti satunnaiset palmut siellä täällä. En voinut mitään sille
että nyt kypärän sisällä alkoi jälleen hymyilyttää.

Ensimmäinen pitempi pysähdys
tuli Siem Reap:ssa josta löytyy
kuuluisa Angkor Park.

Leuka loksahti useamman kerran auki
kun kiersin tätä sanoinkuvaamattoman
upeaa paikkaa temppelistä toiseen.
Korkea kosteus teki olon todella tukalaksi tuolla temppelialueella. Paras aika
vierailla on aikaisin aamulla ja pari tuntia
ennen auringonlaskua.
Angkor Park on ollut ehdottomasti
yksi hienoimmista paikoista tällä reissulla tähän saakka!
Phnom Penh oli reissulla tukikohta pitemmän aikaa, koska löysin hyvän majapaikan jonne pystyin jättämään moottoripyörän säilöön.

Portti Angkor Parkissa

Killing Fieldsin uhrien muistoja.
Phnom Penh itsessään ei tarjoa kovinkaan paljon nähtävyyksiä Killing Fields:n
ja S-21-museon lisäksi.
Nämä pari paikkaa kuuluvat jokaisen
täällä vierailevan listalle. Paikat ovat ehkä

parhaiten verrattavissa Auschwitziin.
Poistuin maasta kolme kertaa ilman pyörää. Ensimmäisen kerran Vietnamiin, toisen kerran joululomalle Saksaan ja kolmannen kerran Singaporeen. Pyörän jättäminen
Kambotzaan ei tuottanut mitään ennalta pelättyä ongelmaa rajoilla.
Joululoman aikana pyörään oli ilmestynyt omituinen ongelma. Kaasua nopeasti
aukaistessa pyörä alkoi empiä ja paukuttaa
polttoainetta pakoputkessa. Ongelma ratkesi sillä kun mittasin sytytyspuolat ja vaihdoin
rikkoutuneen puolan tilalle mukana kantamani varapuolan.
Pyörä vietti aikaa Kambotzassa lähes kolme kuukautta. Itse huomasin ajan kuluneen
ainoastaan muuttuneesta ilmastosta johtuen.

Kun saavuin Kambotzaan, ilma oli todella kostea jokailtaisesta ukkoskuurosta
johtuen. Kun lähdin Kambotzasta, ilma
oli paljon kuivempi ja kuumempi, koska
sadekuuroja ei enää tullut.
Kambotzasta mieleen on jäänyt lähinnä ruoka, todella ystävälliset ihmiset ja
Angkor Park.
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Vietnam:

Vietnamissa vierailin kahteen kertaan.
Ensimmäisellä kerralla saavuin eteläiseen vietnamiin bussilla Kambotzasta ja toisella kerralla pohjois-Vietnamiin
omalla pyörällä Laosista.
Eteläisessä Vietnamissa keskuspaikkana toimi Ho Chi Minh City.
Markkinoilla Ho Chi Minh Cityssä

Kaupungissa ei ole mitenkään kummemmin nähtävää, lähinnä omaan mieleen
paikasta on jäänyt että se on enemmänkin
juhlintakaupunki.
Toisena asiana kaupungista on jäänyt
mieleen mieletön määrä skoottereita. Jokaisessa risteyksessä odottelee vihreää
valoa kymmenet, ellei jopa sadat skootterit jotka valon vaihduttua kaasuttavat
liikkeelle vailla minkäänoloisia liikennesääntöjä. Kumma kyllä että en nähnyt yhtään kolaria tuossa kaupungissa, jostain
syystä liikenne vain tuntuu toimivan…

Phnom Penh:stä sain tuttujen
kautta vuokrattua korelaisen
SYM:n skootterin naurettavan
halpaan $2 päivähintaan.
En halunnut viettää koko aikaa kaupungissa, joten parin viikon aikana SYM:n
mittariin kertyi parituhatta kilometriä.
Parin tuhannen kilometrin matkan varrelle mahtui Mekong joen suistoalue, Da
Lat:n kaupunki korkealla kukkuloilla ja
Mui Ne:n hiekkadyynit.Matkan varrelle mahtui myös pari sakkoa korruptoituneille poliiselle ja epäuskoa pitkissä ylämäissä.
Skootteri puksutti hyvin tasamaalla,
mutta Da Lat:n ylämäissä tästä automaattiskootterista loppui auttamattomasti puhti. Monta kertaa kävi mielessä että kuinka mukavaa tuolla olisi ollut ajaa omalla
pyörällä…

Toinen vierailu Vietnamiin
olikin mielenkiintoinen.

Normaalisti Vietnamiin on ollut mahdoton päästä isolla ulkomaille rekisteröidyllä pyörällä, mutta onnistuin pääsemään
maahan ilman mitään ongelmia. Paperihommien, Carneen leimaamisen ja kymmenien valokuvien jälkeen tullissa minulle toivotettiin hyvää matkaa!!!
Rajalta kohti rantaa tie oli hyväkuntoi-
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nen mutkitellen kauniissa kukkulaisessa
maisemassa. Lähempänä rantaa maisema
muuttui tasaiseksi peltoaukeaksi.
Valtatie 1 oli hirveä! Tie oli täynnä
reikiä ja tietyömaita, liikenne oli “sieltä minne aurinko ei paista” ja poliisipartioita oli noin 10km:n välein seuraamassa
liikennettä. Vauhtia pystyi pitämään noin
60km/h:ssa, eli suunnilleen samaa vauhtia kuin skootterit ajoivat. Henkilöautot,
bussit ja kuorma-autot olivat hierarkiassa
korkeammalla, tarkoittaen sitä että skootterit ja yksi moottoripyöräilijä joutuivat
väistämään kaikkia.
Pohjois-Vietnamissa vietin useamman
päivän Halong Bay:llä. Kävin tässä upeassa saaristossa kahden päivän laivaristeilyllä. Valitettavasti sää oli harmaa koko
ajan, joten en päässyt näkemään kunnolla
tätä upeaa luonnonihmettä.

Reitti takaisin Laosiin kulki Ho
Chi Minh-highway:tä pitkin,
mikä oli todella hyvä päätös.
Tie kulki läpi nättien pikkukylien, riisiviljelmien ja puikkelehti laaksosta toiseen. Tiellä ei ollut liikennettä juurikaan
eikä poliiseja näkynyt kuin yhden ainoan
kerran. Rajanylitys Laosiin onnistui jälleen ilman pienintäkään ongelmaa.
Vietnamissa tuli vietettyä kaiken kaikkiaan noin kolme viikkoa. Jos sää pohjoisessa olisi ollut parempi, olisin mielelläni
käynyt vielä lähellä Kiinan raja alueella
jota monet ovat kehuneet Vietnamin kauneimmaksi alueeksi.
Ruoka oli tuttua aasialaista eikä mitään vatsaongelmia tullut koko aikana.
Jos nyt menisin takaisin Vietnamiin
jättäisin eteläisen osan käymättä ja keskittyisin pelkästään pohjois-osaan.

Singapore:
Singaporeen saavuin lentämällä Kambotzasta, koska tuttu kyytiläinen lensi
sinne viikon opiskelureissulle.
Olen kuullut kerrottavan että pyörän vieminen Singaporeen on aika kallista, eikä
siellä pyörällä tee juuri mitään, koska
yleiset kulkuneuvot toimivat niin hyvin.
Viikko Singaporessa kului nopeasti
alueen nähtävyyksiin tutustuen ja loistavaa ruokaa maistellen.
Olin odottanut Singaporen muistuttavan Hong Kongia, mutta yllätyin siitä kuinka vähän korkeita pilvenpiirtäjiä
tuossa kaupungissa oli.
Singapore on kuulemani mukaan aasian siistein kaupunki, olihan se siisti,
muttei verrattavissa eurooppalaisten kaupunkien siisteyteen.
Toinen asia mihin kiinnitin huomiota oli ihmisten käyttäytyminen metrossa.
Lähes kaikilla näytti olevan “älypuhelin”
edessään ja jokainen näppäili hiljaisuuden vallitessa edessään olevaa puhelinta,
harvinaista oli jos näki ihmisten puhuvan
keskenään!

Marina Bay Sands-hotelli, Singapore

Laos:
Ensimmäisen kerran saavuin Laosiin
Kambotzasta. Rajanylitys meni kohtuu
helposti kunhan olin maksanut muutaman
dollarin “leimamaksun”. Tiesin että tällä eteläisellä rajalla pyydetään näitä lahjuksia ja että siitä on mahdollista päästä
läpi maksamatta, mutta silloin rajalla joutuu viettämään aika paljon kauemmin aikaa…
Minulla ei aikaa ollut, koska saavuin
rajalle noin tuntia ennen auringonlaskua.
Vietin useamman päivän “4000 saaren”-alueella. Saarille ei mennyt siltoja,
joten jouduin käyttämään losseja ja pientä venettä. Lossit olivat isoja, joten niiden
kanssa ei ongelmaa ollut, mutta yhdelle saarelle päästäkseni jouduin ajamaan
pyörän pienelle tasolle kahden veneen
välillä.
Tämä tuotti vähän ongelmaa ja pyörä
tipahtikin puolittain Mekong jokeen! Onneksi paikalla oli useampi riski mies, joten pyörä saatiin takaisin veneen kyytiin.
Sama poltettujen peltojen tyyli jatkui
Laosissakin, aina ei kulotus ollut onnistunut, joten pusikkoakin oli palanut melkoisesti.
Pyörä nieli kilometrejä iloisesti pohjoista kohti ajaessani, matkan varrella
pysähdyin muutamaksi päiväksi Laosin
pääkaupunkiin, Vientianeen.
Vientianesta jatkoin matkaa Luang
Prabangiin. Luang Prabang on leppoisa pieni kaupunki Laosin pohjois-osassa.
Täällä kukkuloiden keskellä vietin jälleen
useamman päivän upeita vesiputouksia
ihastellen ja muiden matkalaisten kanssa turisten.
Pohjois Laosissa olisi nähtävää todella paljon, mutta minun piti alkaa kiirehtiä
kohti Pattayaa, jossa oli MM-motocross
kisa tulossa.
Laos on ollut Kambotzan ohella yksi
suosikkimaista kaakkois aasiassa. Nämä
kaksi maata näyttävät parhaiten “alkuperäistä” aasialaista kulttuuria. Molemmissa maissa on paljon turismia, mutta se ei
ole vielä päässyt pilaamaan ilmapiiriä.
Ihmiset ovat uskomattoman ystävällisiä, hymyileviä ja englannilla pärjää kohtuullisesti.
Laos kuuluu ehdottomasti maiden
joukkoon jonne pitää palata uudelleen!

Malesia:
Reissun aikana olen nyt käynyt kolme
kertaa Malesiassa. Ensimmäisellä kerralla tulin Malesiaan Singaporesta ja tutustuin länsirannan Malaccaan ja Kuala
Lumpuriin.
Toisen kerran tulin maahan Thaimaasta ja pysähdyin Penangissa, Cameron
Higlands:llä ja Kuala Lumpurissa.
Kolmannen kerran tulin takaisin Kuala

Lumpuriin pääsiäislomalta Saksasta.
Malesiassa ajaminen on helppoa, lähinnä verrattavissa Thaimaaseen. Tiet
ovat hyväkuntoisia ja muut tienkäyttäjät seuraavat liikennesääntöjä.Polttoaine Malesiassa on halpaa, 95-oktaaninen
maksaa noin 50c/litra.

Moottoripyörämatkailua ajatellen Cameron Highlands tarjoaa ajettavia mutkateitä. Isot
tiet tahtovat olla suoria, leveitä
ja tylsiä.
Moottoripyörällä ei tarvitse maksaa tietulleja, ne pääsee nätisti ja laillisesti ohittamaan “mopo”-kaistaa pitkin (vaikka
välillä nuo kaistat tahtovat olla vähän kapeita matkavarusteiselle GS:lle).
Kuala Lumpurissa liikenne on kohtuullisen raskasta, mutta moottoripyörällä pääsee yleensä ajamaan jonojen välistä
suoraan eteen.
Malesia on kaunis maa, mutta jostain
syystä mielessä on pyörinyt jo viikkojen ajan se että kohta pääsen Indonesiaan
moottoripyöräilemään (mikäli saan lautan pyörälle järjestettyä)!

Petronas torni, Kuala Lumpur,
Malesia

Matka tähän saakka:
Jonkin verran ennen joulua aloin huomaamaan itsessäni ajoittaista reissuväsymystä.
En suuremmin suunnittele eteenpäin
minne menen, tiedossa on vain karkea
suunta ja reitti selviää matkalla.
Kuumuus ja kosteus ovat olleet fyysisesti yllättävän raskaita ajamisessa ja

tästäkin syystä päivämatkat ovat lyhentyneet. Painoa on matkan varrelle jäänyt
noin 10kg (veikkaisin että lähinnä kuumuudesta johtuen).

Jouluman jälkeen akut oli
jälleen ladattu ja uudella
innolla jatkoin matkaa
eteenpäin.
Pääsiäislomalla kävin jälleen euroopassa
tapaamassa tuttuja ja rentoutumassa ennen kuin reissun 2-vaihe alkaa.
Pääsiäislomalla oli jännä huomata että
reissun aikana olen jotenkin vieraantunut
tuosta eurooppalaisesta elämästä. Onhan
se hienoa että kaikki toimii eikä ole pelkoa että sapuskan jälkeen seuraava päivä
kuluu vessassa istuen…
Jotenkin sitä vain tuntee olevan enemmän elossa kun koskaan ei tiedä missä
seuraavan kerran syö, minne seuraavina
päivinä päädyn ja ketä tulee matkan varrella vastaan!
Seuraavana edessä Indonesia, Itä-Timor, Australia ja Uusi-Seelanti!
Tarkempaa juttua löytyy osoitteesta
www.whereishemuli.eu
Nyt myös facebook sivusto on avattu.
Sieltä löytyy lyhyempiä päivityksiä:
https://www.facebook.com/WhereIsHemuli
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Asfaltin ulkopuolelle kiitos!
Taas on kerholaisille tarjolla monta tapahtumaa mistä valita mutta muistakaa
myös että ei asfalttia aina tarvita hauskanpitoon vaan traditioksi muodostuneet
Allroad 17-19.5 ja GS meeting 7-9.6 ovat
jälleen tarjolla sorateiden sankareille.

20

Rikastin 1/13

Viime vuonna Allroad tapahtuma järjestettiin Yyterissä ja jälleen jakauduttiin kahteen ryhmään. Yksi pienempi GS
pyörä jäi heti lähtökuoppiin ja tekohengitys ei tällä kertaa auttanut. Harmikseni
jouduin siis jättämään yhden soralingon
oman onnensa nojaan
odottamaan kuljetusta ja ryhtyä yksikseni
kirimään ryhmää kiinni. Jälkikäteen kuulin
että pyörästä oli johdot
hapettuneet virtalukon
pohjassa ja huollon
jälkeen oli pyörä taas
kuin uusi.
Sainkin kakkosryhmän
kiinni kun oppaamme Ralf Molanderin
KTM 530 Rallye pyörän bensasyötössä oli
ilmennyt
ongelmia.
Nämä käyntiongelmat
jatkuivatkin lounastauolle saakka. Tauon jälkeen ei montaa kilometriä päästy kunnes
pyörälle piti tilata ko-

Juha Saari

tiinkuljetus ja jatkoimme matkaa ilman
toista opasta. Oli ilmeisesti talvihuollon
jälkeen mennyt lisätankin asennus hieman pieleen. Onneksi toinen oppaamme
Jokke Salo ei samanlaista bensajohtojen hässäkkää ollut pyöräänsä asentanut
ja saatiin ryhmät etenemään jokseenkin
suunnitellusti.
Päivä jatkui siis mukavia sorateitä mukaillen ja illaksi pääsimme nauttimaan
ravintolan antimista ja saunasta. Taisi
joku käydä myös Yyterin kylpylässä rentoutumassa. Vaikka ilmat ja maisemat
eivät näin porilaiseen tapaan kommentoituna paskempia olleet, niin porukan
kesken päätettiin että vaikka Yyteri tarjosi meille hienoja hetkiä niin kyllä Luvia
on meidän paikka. Allroad tapahtumista
taitaa jokunen kuvakin löytyä kerhon kotisivuilta. Eli tänä vuonna Luvialle mars,
nauttimaan savusaunasta ja uutena lisänä
tarjolla risteilyillallinen.
Viime vuoden GS meeting oli myös tapahtumarikas. Muun porukan lisäksi
saimme kasaan kolmen kuskin mustan
ryhmän joka seikkaili läpi suon ja metsän takaisin lähtöpaikkaan. Oppaamme
Veli Saarelan toimesta pyrimme myös lä-

päisemään ne paikat joista varoitettiin sanoin että ”ei kannata yrittää koska sieltä
ei pääse”. Myönnetään että yksi näistä
paikoista osoittautui liian hankalaksi koska majava oli päättänyt aiheuttaa vedenpaisumuksen heti suon toiselle laidalle.
Tämä tarkoitti myös että suo piti ylittää uudestaan ja minä jäin kiinni samaan
ojaan toistamiseen. Lisäksi kaaduin keskelle ojaa pyörän alle, onneksi oli lämmin keli.
Suomisen Esa oli viisaana antanut meidän kokeilla onneamme ja hymyssä suin
katseli kun ilmestyimme häntä koipien
välissä takaisin samaa reittiä. Mutta kyllä se hymy hetkeksi hyytyi kun meinasi
Esa ja pyörä tipahtaa sillan läpi puroon,
onneksi jäi jalkatapeista kiinni ja tilanne
näytti lopulta enemmän koomiselta kuin
vaaralliselta. Parin mutaisen pyllähdyksen jälkeen olimmekin edenneet hyvän
matkaa päivän taipaleesta kun huomasin
että oppaan pyörän äänenvaimennin teki
ylimääräistä liikehdintää kuoppaisella
taipaleella. Siinä sitten meni hetki kunnes
innovaatio iski ja kiinnitimme vaimentimen Esan pyörän peilillä. Enpä aikaisemmin ollut tällaista viritystä nähnyt ja taas
näin, metsässä pitää soveltaa reittivalinnoissa ja korjaustilpehööreissä.
Jälleen oli Pekka Vuorelma ja hänen apurinsa järjestäneet mainion tapahtuman ja
tänä vuonna taas kaikki uudestaan, tai ensimmäistä kertaa, Summassaareen nauttimaan hienoista reiteistä vihreä, sinisen,
punaisen, mustan tai vaikka vaaleanpunaisen ryhmän kanssa.
Tai poiketkaa muuten vaan naureskelemaan mutaisia pyöriä.
Kuraterveisin,
Juha
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Matka talviselle Kebnekaiselle ja takaisin:

Aurora Borealis Biker Meeting
(ABBM) 2013

Teksti: H.Laukkanen,
Kuvat: H.Laukkanen, A.Hinkkanen,
J.Oja

Ruotsin Nikkaluoktassa nyt jo toisen kerran järjestetty kokoontumisajo lienee saanut
alkunsa Pohjolan Kurapyöräilijöiden keskustelufoorumilla kun idean isä, nimimerkki ”mchuurre”, kyseli talvipyöräilijöiden kiinnostuksesta tulla keväällä 2012 tapaamaan samanhenkisiä motoristeja tuonne Kebnekaisen juurelle. Nyt jo kolmatta kertaa järjestetty kokoontuminen jatkoikin voimakasta kasvuaan.
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Joroisista Rokualle läpi tuulen
ja tuiskun
Alkuperäinen suunnitelmamme oli ollut
ajaa kaima-Heikin ja Arskan kanssa ensimmäisenä päivänä suoraan Joroisista
Ylitornioon, jossa matkaan mukaan liittyvä Jari oli luvannut majoittaa seurueemme. Matkaa päivälle olisi kertynyt
hieman vajaa 700 km, mutta asiaa ajateltuamme ja pitkän linjan gessumiehen ja
talvipyöräilijän Arskan syvää rintaääntä kuunneltuamme päätimme ottaa varman päälle lähtemällä matkaan päivää
aiemmin ja jakaa matka kahdelle päivälle. Tämä olikin näin jälkikäteen ajateltuna varsin hyvä päätös…
Matka aloitettiin sitten jo keskiviikkona 6.3.2013 pienessä parin asteen pakkasessa, kun Arska oli ensin karauttanut
paikalle KTM 640 Adventurella. Lainapyörä, josta aiemmin baijerilaisiin laatutuotteisiin tottuneella miehellä olisi nyt jo
paljonkin sanomista…

Suuntasimme alkuperäisen suunnitelman mukaan pienempiä 3 ja 4 -numeroisia hiekka- ja asvalttiteitä pitkin kohti Suonenjokea. Reitinvalintaan vaikutti
lähtökohtaisesti pyörien rengastus; ralli- ja enskanastoilla varustettu talvipyörä
kun anelee alleen lunta ja jäätä, jota noilta teiltä onneksi löytyikin. Viikkoa aiemmin vallinnut lämpöaalto vesisateineen
oli onneksi vaihtunut taas lumeksi ja pakkaseksi.
Lämpötila kohosi kuitenkin taas nollan tietämiin ja lumisade alkoi märkänä
haituvana jossakin ennen Karttulaa, josta emme yrityksestämme huolimatta onnistuneet löytämään kahvipaikkaa vaan
jatkoimme Tervoon. Muutama kilometri myöhemmin sade oli muuttunut kunnon jalkaräteiksi ja vasemman käden etusormi sai jatkuvasti toimia pyyhkimenä
ajolaseille. Jatkoimme kunnon lumiräntäsateessa suoraan Pielavedelle, jossa pysähdyimme ansaitulle tauolle paikallisel-

le huoltamolle.
Tauon aikana sade onneksi taukosi ja ajelimme kovenevassa tuulessa Kiuruvedelle, jossa testasimme vastikään avatun
pitserian. Pitsat olivat hyviä ja matka jatkui täysin vatsoin Kestilään, jossa teimme iltapalahankinnat nyt jo kunnon lumisateeksi muuttuneessa tuiskussa. Kuva
3.
Alun perin suunniteltu 700 km:n päiväjotoksen saavuttaminen olisikin tämän jälkeen alkanut mennä vaikeaksi sillä koko
loppumatkan Rokualle tihentynyt lumimyräkkä olisi tehnyt matkanteosta liian
hidasta. Meillä ei onneksi ollut kuin viitisenkymmentä kilometriä majapaikkaamme, mutta siinäkin oli oma haasteensa
kun vaakasuoraan tuulen mukana tullut
lumisade ja tielle kasautunut pöllyävä
lumi vaikeuttivat ajoa. Perille kuitenkin
päästiin ilman kaatumisia ja Rokuanhovista varaamamme mökki ja iltasauna
tuntuivat ansaituilta.
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Rokualta vaikeuksien kautta
Ylitornioon
Torstaiaamu valkeni aurinkoisena ja pakkasmittari oli laskenut mukavaan -11 asteeseen, yöllisestä lumimyräkästä ei ollut
jäljellä kuin kaunis valkoinen maisema.
Myräkkä olikin aiheuttanut edellisenä iltana mm. Oulun seudulla lukuisia kolareita, olipa moottoritiellä kuollut onnettomuudessa kuulemma hevonenkin…
Aamiaisella tarinoimme paikan isännän
kanssa, joka oli ilahtunut nähdessään motoristivieraita myös talvella. Kertoi itse
omistavansa sivuvaunullisen Dneprin ja
valitteli, ettei yrittäjän aika oikein riittänyt ajohommiin.
Ohjelmassa oli ennen liikkeelle lähtöä
kotarin virtalukon ja ryyppyvaijerin sulattelua. Liikkeelle päästyämme ajo maistui ja mieliala oli korkealla; alkumatkan
upeat mäntykankaat ja niiden välissä kiemurteleva aurattu luminen tie olivat oikea
nautinto. Upeat metsämaisemat vaihtuivat kuitenkin jo ennen Muhosta aavaksi
tasaisuudeksi ja mittaamattomiksi suoriksi, oltiinhan kuitenkin Pohjois-Pohjanmaalla. Muhoksella tankkasimme ja
Ylikiimingissä pysähdyimme kahville ja
ihastelimme täydellistä ajosäätä. Seuraava varsinainen tauko oli tarkoitus pitää
vasta Tervolassa, mutta muutama kilometri Yli-Iin jälkeen alkoi sitten tapahtua.
Arska joutui pysähtymään takarenkaan tyhjennyttyä kesken ajon. Tarjosimme renkaalle lisäilmaa mutta ilma pakeni sitä mukaa kun sitä renkaaseen saatiin
työnnettyä. Arska vanhana enskamiehenä
oli tietysti varannut mukaansa paikkavehkeet, joten ei muuta kuin pyörät sivutien
varteen ja paikkaamaan. Vaikeusastetta
touhuun toi pakkanen ja tuuli, joten paikkojen ja liiman lämmityksessä piti käyttää mielikuvitusta, varsinkin kun Arskan
matkaa varten hankkima kaasutoiminen
säteilylämmitin ei tietenkään suostunut
pakkasessa toimimaan! Rengas takaisin
paikalleen, kamat kyytiin ja kypärät päähän (talviajossa ei-niin-nopea toimitus) ja
kaikki vain siksi että päästään toteamaan
renkaan olevan litassa heti kun kottarainen pudotetaan pois keskituelta!
Heikki karautti takaisin Yli-Iin kirkolle ja löysi sieltä paikka-ainepullon, joka
tyhjennettiin suurin odotuksin renkaaseen. Itse otin tuossa vaiheessa puhelinyhteyksiä Jariin ja tiedustelin mahdollisuutta saada Ylitornioon ehjä sisuskumi,
jos vain pääsisimme sinne asti paikatulla
renkaalla.
Matka jatkui taas vajaat kymmenen
kilometriä ennen kuin vaahdotettu rengas antautui seuraavan kerran. Nyt teimme pakkolaskun tien varressa olleen mökin pihatielle ja isäntäväen ystävällisellä
avustuksella renkaasta paikannettiin tällä kertaa kaksikin reikää. Tällä kertaa ei
paikkaajalla sitten ollut lämmöstä pulaa,
Arska tarkeni kuumana hehkuneen leivi-

24

Rikastin 1/13

Renkaanpaikkaustauolla ystävällisten paikallisten pihamaalla.
nuunin vieressä tukevissa ajokamppeissaan oikeinkin hyvin.
Tämän paikkauksen jälkeen pääsimme
jonkin matkaa Tannilan kylän ohi, kun
Arska katosi jälleen taustapeilistäni. Syy
oli jälleen sama ja nyt oli kaikille selvää,
ettei matka jatkuisi ilman uutta kumia.
Onneksi Heikin perhe oli matkalla Ylläkselle, joten pikaisen puhelun jälkeen Pudasjärven tietämillä olleen auton keula
kääntyi kohti Oulua. Me teimme joutessamme leirin niille sijoille pitkälle suoralle, Heikki haki läheisestä talosta vettä,
minä laitoin Trangian tulille ja kohta jo
nautimmekin kuumaa juomaa ja voileipää aurinkoisella tien penkalla. Kuva 5.
Aikamme odotettuamme uutukainen
sisuskumi saapuikin paikalle. Asennusliukasteena käytetty shampoo antoi ehjän
renkaan lisäksi vielä kukkaistuoksunkin
kaupan päälle. Paikkaukset olivat vieneet
aikaa sen verran, että
liikkeelle lähdimme sitten vasta viimeisten auringonsäteiden saattelemana ja pakkasen jo
kiristyessä. Tervolaan
saavuimme sitten tankkaamaan ja tauolle illan
pimeydessä lämpömittarin näyttäessä -15 astetta, joka tuntui ilmassa
olleen kosteuden kanssa
hyvinkin raa’alta. Jarin
luo Ylitornioon löysimme perille vasta joskus
kymmenen jälkeen illalla.
Jarin jo puhelimessa
lupaamat sauna, oluet ja hirvikäristys tekivät kauppansa pitkän päivän tehneiden
ajomiesten keskuudessa; loistavaa vie-

raanvaraisuutta entuudestaan tuntemattomalta mieheltä, mutta näinhän se pitää
motoristien kesken ollakin! Ja kun pyörämiehet, tässä tapauksessa vieläpä gessumiehet tapaavat, riittää juttua sen verran
että nukkumaan ehdittiin vasta joskus aamuyön puolella.

Från Övertorneå till Nikkaluokta, ulkomailla ollaan!

Illan valvomisesta ei näkynyt jälkeäkään kun olimme perjantaina aamiaisella jo ennen kahdeksaa. Heikki ja Arska
olivat vieneet illalla ajokkinsa Jarin järjestämään lämpimään talliin yöpymään.
Koska oma kantturani ei ole tottunut lämpimiin säilytystiloihin kotonakaan, päätin
pitää sen olotilan tasaisena ja annoin sen
yöpyä nytkin ulkosalla. Eipähän tarvitse
sulatella paikkoja joka kerta kelin kylmetessä.

Jari pakkasi kamansa GS 1200 Adventurensa kyytiin - suksia unohtamatta - ja aloitimme komean neljän pyörän

saattueajon kohti länsinaapuriamme alle
kymmenen asteen pikkupakkasessa.
Reitit jo etukäteen tunteva ja navilla varustettu Jari pääsi johtamaan joukkoamme, ja kohta pihasta lähdettyämme
oikaisimmekin jo jäätietä Torniojoen yli
Ruotsin puolelle. Jari juotti kamelinsa ja
aloitimme jutauksen kohti Korpilompoloa. Itsekin yritin tarjota Visa-korttia automaattiin, mutta sepä ei laitteelle maistunut, joten päätimme siirtää tankkausta
tuonnemmaksi.
Sopiva reitinvalinta mahdollisti jälleen
polanteisilla teillä ajamisen, eikä paljaasta asvaltista Ruotsin puolella ollut haittaa kuin vasta E10-tiellä Svappavaarasta
eteenpäin; isolla tiellä on paljon raskasta liikennettä ja tie pidetään niitä ajatellen
hyvässä kunnossa.
Jo ensimmäinen pysähdys Korpilompolossa tuotti suomipojille pettymyksen,
kun paikalliselta huoltoasemalta ei saanutkaan kahvia! Tästä sisuuntuneina jatkoimme matkaa suoraan Tärendön kautta Masungsbyhyn, jossa sitten saimmekin
halvoilta tuntuneet kahvit ja pullat. Vasta paluumatkalla näin tien vieressä kyltin,
jossa mainostettiin aina ilmaista kahvia;
olimme maksaneet menomatkalla pelkästä pullasta. Olisi kannattanut siis ottaa
santsikuppi…!
Svappavaarassa kylmäksi käyneellä
asemalla pääsi pari suomalaista kirosanaa; Heikkien Visat eivät edelleenkään
koneelle kelvanneet, onneksi Arskan
Mastercardissa oli voimaa ja saimme tankit täyteen. Tai siis minä sain täyteen asti,
Arskan vuoron tullessa mittari antoi enää
muutaman litran bensaa ja lopetti jonkin
epämääräisen 400 kruunun kohdilla!
Svappavaaran ja Kiirunan väli olikin
sitten kadonneen jään metsästämistä; sitä
oli joko pientareen vieressä, ajourien välissä, keskiviivalla tai ei missään. Melkoista luikertelua keskiviivan ja pientareen välillä meillä muilla, Jari toisin
pienemmillä nastoilla varustetuilla renkailla ajeli mieluiten paljaalla pinnalla.
Sen verran täytyy nyt naapurimaan
liikennekulttuuria kehua, että meidät
kiinni ajaneet autoilijat malttoivat pääsääntöisesti todella hyvin odottaa ohitusvuoroaan pyörien takana ja ohittivat
reilun matkan päästä, eivätkä lähteneet
väkisin kiilaamaan rinnalle, kuten kotimaan puolella tuntuu olevan tapana.
Kiirunassa annoimme Jarin navin johdattaa meidät syömään ja päädyimme
– yllätys, yllätys – pitseriaan. Ja kaikki
tämä vain yhden keskikorokkeen päässä
tehdyn U-käännöksen jälkeen.
Ruokailun jälkeen tankkasimme huoltoaseman myymälästä mukaamme erinäisiä evästuotteita, mukaan lukien jäätelöä,
sillä en täysin luottanut Huuruksen lupaukseen tarjota minulle perillä Raatteenportista edellisellä viikolla mukaansa saaman jäätelön. Tämän lupauksen Huurus
kyllä lunasti vielä samana iltana.

Tauolla Kiirunan pitseriassaViimeiset 60 km Nikkaluoktaan ajoimme vasten ilta-aurinkoa, kuten kunnon iltaruskonratsastajien kuuluukin. Maisemat alkoivat olla aikalailla erilaisia näihin
kotikulmien metsiin verrattuna; pelkkää
vaivaiskoivua ja yhä lähemmäs tulleet
kukkulat alkoivat näyttää korkeilta. Lopulta kyltti ilmoitti yleisen tien päättyvän
ja meidän olevan tavoitteessamme, talviaikaan neljästätoista savusta koostuvassa
Nikkaluoktan kylässä ja sen matkailukeskuksessa.

Oman majapaikkamme löytämistä
edesauttoi yhden talon edustalle parkkeerattujen moottoripyörien paljous; Huuruksen alias V-P:n GS 1100:nen ja Petrin sahapukki-KTM. Eli edellisvuoden
osallistujat olivat kokonaisuudessaan jo
paikalla meitä keltanokkia odottelemassa. Kaikkien ABBM 2013 osallistujien
näin ollessa paikalla, voitiin kokoontuminen virallisesti julistaa avatuksi. Illan
viralliseen ohjelmaan kuului osallistumismaksun suorittaminen (viisi euroa käteen jokaiselle pyörällä paikalle tulleelle)

ja tapahtumatarrojen jako kaikille osallistujille, epävirallinen puoli koostui sitten
lähinnä saunomisesta ja revontulten kyttäämisestä. Todettiin yksimielisesti ABBM:n olevan tapahtumana voimakkaan
kasvun tiellä, osallistujamäärän kuusinkertaistaminen parissa vuodessa on jo sinänsä huomattava saavutus!

Aurinkoinen päivä Kebnekaisella

Lauantai tervehti aamuvirkkuja ABBM -osallistujia raikkaalla -25,5
asteen pakkasella ja huikaisevalla auringonpaisteella.
Ensimmäisenä
otellun perinteinen kylmäkäynnistyskilpailun
vei suvereenisti nimiinsä Jarin Adventure; -24,9
asteessa tulille ilman vippaskonsteja, muiden ratsujen antaessa odottaa
käynnistymistään iltapäivän puolelle.
Yhdeksältä oltiinkin
sitten jo moottorikelkan
reessä matkalla kohti 19 km:n päässä olevaa Kebnekaisen tunturiasemaa. Perillä tutustuttiin tunturiaseman tip-top-kunnossa olleisiin tiloihin; ravintola, kauppa,
majoitustilat, huoltotilat vaeltajille, vuokraamo, opaspalvelut jne. eli kaikkea
mitä 17 000 vuosittaista vierailijaa saattaa käyntinsä aikana tarvita. Tietä perille ei ole, talvella huolto toimii kelkoilla
ja kesäaikaan mönkijöillä ja helikopterilla. Nyt ei turisteista ollut haittaa, suurin
osa kävijöistä ajoittaa vierailunsa loppukevääseen ja syksyyn.
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Korkeimmat, yli kahden kilometrin
korkeuteen yltävät huiput eivät keskukseen näy vaan jäävät välissä olevien pienenpien huippujen taakse piiloon, mutta
tästä huolimatta paikka ja maisemat olivat tällaisille tasamaan tallaajille mannaa.
Suurin osa porukasta ”huiputti” viereisen
pikkunyppylän (768 m) ja kävipä Jari reilussa tuhannessa metrissä armeijan ylijäämäsuksillaan. Kerrankos sitä kun on
tänne asti tultu; ei se vaan ole poika mikhään!
Muutaman tunnin perillä nautiskelun
jälkeen kelkka toi ryhmän takaisin lähtöpaikkaan, jossa olikin jo korkea aika herätellä loput ajopelit uniltaan ja suorittaa
paraatiajo ja virallisten ryhmäkuvien ottaminen. Paraatiajoksi kelpasi pari kierrosta asuntovaunualueen parkkipaikalla
varsinaisten karavaanareiden loistaessa
poissaolollaan. Päärakennuksen edessä
otettiin vielä kuva ryhmästä pyörineen ja
sitten siirryttiin vapaaseen seurusteluun
ja saunomiseen.
Revontulien puuttuessa iltaohjelman
kohokohta oli V-P:n järjestämä ilotulitus,
joka lyhyydessään etsii vertaistaan vielä
pitkään.
Illalla ei kenenkään tarvinnut kovin
myöhään maailmaa parantaa, sen verran kokonaisvaltaisen valmiiksi se päivän aikana pakkasessa puuhastellessa oli
tainnut tulla; uni maittoi kaikille hyvissä
ajoin. Päivän rasitusten piikkiin minäkin
oman väsymykseni illalla laitoin, mutta aamulla sain todeta jonkin olevan nyt
vialla…
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Kohti kotimaata ja Yllästä kuumeen kourissa
Sunnuntaiaamuna totesin kurkun olevan kipeä ja olon muutenkin sen verran
tukkoinen ja hutera, että päätin aloittaa
päivän parilla pillerillä. Aamutoimet pyörän pakkaamisineen toivatkin sitten hien
pintaan, mutta hyvissä ajoin ennen kymmentä olivat viimeisetkin miehet tien
päällä. V-P jatkoi aamuvirkuimpana ja
ajohaluisimpana matkaansa ennen muita,
tarkoituksenaan ajaa vielä Narvikin kautta Norjaan ja sieltä illaksi Kilpisjärvelle
asti. Petri lähti kohta hänen peräänsä kohti Enontekiötä. Ennen hyvästejä todettiin
tapaaminen ja porukka onnistuneeksi ja
jännityksellä jäämme odottamaan tapahtuman jatkoa ja sitä, millaisiin mittasuhteisiin se vielä kasvaakaan!
Edellisen päivän auringonpaiste oli
vaihtunut koko ajan kovenevaan lumisateeseen, jonka alta ajoimmekin sitten
karkuun itään kohti Kiirunaa, jota ennen
sade sitten loppuikin. Reitti vei meidät
jo tuttuja jälkiä aina Masungsbyhyn asti,
josta jatkoimme vielä Junosuandoon ennen poikkeamistamme pois isolta tieltä.
Junosuannossa pysähdyimme taas yhdenlaiselle bensa-asemalle tankkaamaan
ja juomaan kuumaa; tällä kertaa paikasta sentään sai kuumia juomia ja pullaa
vaikka muuten paikka muistutti lähinnä
kotoista R-kioskia! Oma oloni alkoi olla
tuossa vaiheessa aika tuskainen; leudosta
kelistä huolimatta minua paleli, niveliä ja
lihaksia särki, nenä oli tukossa ja vuosi
räkää maskin alla. Ajonautinnosta ei pal-

jon voinut enää tuossa vaiheessa puhua
mutta jatkettava oli.
Jari oli edellisenä iltana kilauttanut kaverille ja urkkinut meille sopivan reitin
Junosuannosta Pissiniemen kautta Kihlankiin. Tiedustelu oli toiminut hyvin, sillä auki olleen metsäautotien ja Muonionjoen ylittäneen jäätien kautta pääsimme
sujuvasti takaisin kotimaan kamaralle.
Tässä vaiheessa tiemme Jarin kanssa erkanivat hänen suunnatessaan kohti lähellä ollutta kesäkämppäänsä, meidän muiden jatkaessa kohti Äkäslompoloa.
Jounin kaupalla täydensin sitten flunssalääkevarastojani tulevia päiviä silmällä
pitäen. En tiedä liekö reissu jättänyt jäljet miehen naamaan vai miksi farmaseutti
innostui kassalla suosittelemaan minulle
kasvoille hyvää tekeviä ja hoitavia auringonsuojatuotteita…?
Ja ettei reissun ruokavalioon olisi tullut liian radikaaleja muutoksia, söimme
vielä paikallisessa pitseriassa turistihinnoitellut pitsat, jota terästin vielä pillerillä ja kuumalla flunssajuomalla; ainekset
pussista, ei pullosta. Sitten Ylläksen maisematietä, joka nyt ei juuri maisemillaan
hurmannut, tunturin toiselle puolelle etsimään Heikin porukoita ja tulevaa yöpaikkaamme.

Tiet erkanevat: kohti kotia ja
Sallaa

Aamulla ei taaskaan jääty makailemaan, sillä Heikki ja Arska ottivat päivän vaatimattomaksi tavoitteekseen ajaa
kerralla kotiin asti, joten heti aamu seitse-

mältä lähdettiin liikkeelle -18 asteen pakkasessa ja kauniissa auringonpaisteessa.
Tiemme erosivat heti Kaukosen jälkeen
tiellä 79, jota pitkin kotimatkalaiset lähtivät kohti Rovaniemeä, mutta jolta itse
poikkesin heti pari kilometriä ajettuani
mielekkäämmälle tielle.
Heti tien alussa koin hetkellisen kiusauksen sortua kulttuuriin, kun näin Särestöniemen taidemuseon olevan vain yhdeksän kilometrin päässä, mutta onneksi
opaste kertoi sen olevan avoinna vain tiistaista lauantaihin, joten säästyinpä siltäkin houkutukselta. Sitä vastoin jatkoin
eteenpäin yhä vähemmällä käytöllä ollutta tieuraa. Tavoitteenani oli tien toisessa
päässä sijaitseva Kelontekemä, hieman
vain epäilytti että onko tie koko matkalta auki. Marssivauhti ei päätä huimannut,
tuollaista viittä kymppiä köröttelin, mutta matka taittui ja maisemat olivat kieltämättä kauniita.
Lopulta putkahdin isommalle tielle
Kelontekemäjärvelle ja kohta Tepsaan,
josta tuntui olevan vielä loputon matka
Sodankylään tauolle. Kylmä ei ollut nytkään ongelma, ainoastaan kurkkukipu ja
kypärähuppujen ja maskien alla valuva
ja tukkoinen nenä, jonka niistäminen ilman kypärän riisumista ei onnistunut ja
jota ei pakkasessa kovin usein olisi halunnut tehdä.
Sodankylässä hyökkäsin paikalliselle huoltamolle ja totesin olevani paikalla
juuri sopivasti lounasajan alussa; kuuma
lihakeitto flunssalääkkeellä alas huuhdeltuna teki terää. Paikallinen isäntä aloitti tietysti kyselemään matkastani luullen
minun aluksi olevan liikkeellä kelkalla.
Liikkumismuotoni paljastuttua hänelle
äityi hän päivittelemään asiaa oikein innolla; vahinko vain että oma aika meni
nenän niistämiseen eikä kipeällä kurkulla oikein muutenkaan tehnyt mieli pidempään pulista.
Pieni tauko teki hyvää ja kohta oli jatkettava kohti Tanhuaa ja Savukoskea.
Omaa oloa lukuun ottamatta kaikki oli
nyt lähinnä täydellistä; kymmenisen astetta pakkasta, aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, liikenne tasaisen jäisellä polannetiellä olematonta ja maisemat
kaikessa talvisuudessaan upeat. Vahinko että kaikki kameran patterit hyytyivät
pakkaseen eikä puhelimenkaan kamera
suostunut yhteistyöhön tuolla välillä, joten kauniit maisemat jäivät nyt talteen ainoastaan verkkokalvoille.
Savukoskella pidin pakollisen juomaja niistämistauon paikallisella huoltamolla, jonka isäntä totesi ilman suurempia seremonioita että: ”Se vain on hyvä
keli moottoripyöräillä nyt, ei ole sääskistä haittaa”! Eipä tuota muuta voinut kuin
myönnellä, oli isäntä sen ikäluokan miehiä että on voinut itse hyvinkin ajella aikoinaan Jawalla ja nykyistä huonommilla
vehkeillä.
Tuossa vaiheessa en ollut vielä niin

sipissä etten olisi katsonut kartasta himoiten seuraavaa oikotietä; Käyläselän
kautta Ahvenselkään ja sieltä edelleen
Sallaan. Harmaalla tuplaviivalla karttaan
merkitty tie Ahvenselkään asti näytti niin
houkuttelevalta että edellisestä oikaisusta rohkaistuneena päätin katsoa tämänkin
kortin; Saijan kautta vievä tien kun näytti
kartalla tylsän suurelta. Pätkä osoittautuikin sitten varmaan koko reissun upeimmaksi, ainoana seurana koko matkalla
oli siellä täällä ruokintapaikoilla olevat
porot. Viimeisimmän lumisateen jälkeen
teillä ei ollut kovin montaa autoa tai kelkkaa liikkunut, sen verran kuitenkin että
ajaminen sujui rennosti. Matka ja kuume
alkoi kuitenkin tehdä tehtävänsä ja pysähtyessäni kaivamaan termarista kuumaa mehua, iski väsymys ja tuli horkka.
Mehu ei meinannut kupissa pysyä ja kypärän kiinni saaminen ei meinannut onnistua kun sormet eivät tahtoneen löytää
koko D-lenkkiä.
Onneksi tuskainen taival päättyi viimein ja pääsin kaatumaan sänkyyn ja
aloittamaan varsinaisen sairastamisen,
jota riittikin sitten kotiin asti.
Arska ja Heikki tekivät puolestaan
sen mitä olivat alun perin epäilleet mahdottomaksi; ajoivat lähes
tuhat kilometriä noin kuudessatoista tunnissa ja olivat illalla yhdentoista jälkeen kotona Savossa! Ilman tuskaa ei sekään reissu
ollut mennyt, Arska epäili jo eturauhasen suuttuneen kottaraisen
jatkuvasta ja käsittämättömästä
tärinästä ja halkoa muistuttavasta
satulasta. Viimeiset 400 km mies
oli joutunut ajamaan lähinnä selällään takapenkillä olleen tavararullan päällä kun ei kärsinyt istua kunnolla. Asento ei kuulemma
ainakaan lisää KTM:n ohjauksen
vakautta jäisillä teillä… Reissun
kruunuksi isäntä oli ajanut pyörän
kotonaan suoraan betonilattiaiseen
talliin ja sen päältä pois könytessään kaatanut koko roskan, jääden
itse sen alle loukaten vasemman polvensa. Ja lisäksi seinällä ollut peltikaappi oli
vielä pudonnut miehen niskaa, onni onnettomuudessa että ukko ei ollut jaksanut
ottaa kypärää pois päästään ennen pyörän
päältä kömpimistään.

Kotia kohti vaikka väkisin
Itse huilasin Sallassa neljä päivää,
mutta seuraavana lauantaina starttailin
taas mukavassa -14 asteen kelissä tien
päälle. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti reittini vei Kuusamon jälkeen
Murtovaaran ja Juntusrannan kautta Suomussalmelle. Keli ja reitti suosivat edelleen talvimotoristia; matka jatkui auringonpaisteessa ja lumisella tiellä, eikä
liikennettäkään ollut haitaksi asti. Suomussalmelta matka vei nelinumeroista tietä Jumaliskylän ja Moisionvaaran

kautta Iivantiiraan ja edelleen Kuhmoon,
jossa majoituin V-P:n suosittelemaan
viihtyisään matkakoti Parkkiin.

Viimeinen ponnistus Kuhmosta
Joroisiin

Aamupalalla kuulin aamukuudelta pakkasta olleen taas -26 astetta, joten
en pitänyt lähdön kanssa mitään kiirettä.
Ennen yhtätoista pakkanen oli taas lauhtunut lähelle kymmentä ja löin bemarin
tankin täyteen viereiseltä huoltamolta ja
suuntasin Via Kareliaa pitkin kohti Valtimoa. Rautavaaran pienempää reittiä kierrettyäni laskin menemään Juankosken ja
Kaavin ohi kohti Riistavettä. Juankosken jälkeen olin jo pakotettu käyttämään
3-numeroisia asvalttiteitä ja lumipula alkoi olla faktaa. Toisaalta en enää sääliä
takarengasta sillä tiesin sen kilometrien
olevan tämän kauden jälkeen täynnä, olihan sillä ajettu jo kohta 8800 km; kunnioitettava lukema!
Riistavedellä pysähdyin pikkuhuoltamolle tankkaamaan itseni ja Leppävirralla tankkasin bemarin ihan vain varmuuden vuoksi, sillä en todellakaan halunnut
jäädä viimeiselle pätkälle bensaa odot-

tamaan. Jari kun oli tuonkin Adventuren
jättitankista huolimatta - tai ehkä juuri
sen takia - kotimatkallaan kokeillut.
No bensa ei loppunut, mutta viimeisellä metsätieosuudella, vain kolme kilometriä ennen kotipihaa, piti sitten minunkin vielä kokeilla kyljellään käyntiä.
Koko talven hankalassa kunnossa ollut
tuttu tienpätkä käytti tilannetta hyväkseen ja veti molemmat pyörät alta jonka seurauksena koko komeus kyljellään
penkkaan ja siitä 180 astetta pyörähtäen
ja perä menosuuntaan jääden.
Pakkohan siinä oli jo nauraa ja ottaa
se viimeinen reissukuva ei-niin-mairittelevassa asennossa; 2634 km takana ja siinä se lepää…! Onneksi vauhti oli hiljainen ja penkka pehmeä joten mainittavia
vaurioita syntynyt; talvimatkailu pääsee
jatkumaan myös ensi talvena.
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BMW:n puvussa on lukuisia tuuletusaukkoja. Niiden sulkusysteemissä käytetään niin vetoketjuja, tarroja
kuin neppareitakin.

Touratech Companero vastaan BMW Rallye 3

Matkaenduroajajalle pukua etsimässä
Millainen olisi hyvä matkaenduroajajan
ajopuku? Ja miksi sen pitäisi olla erilainen kuin ”tavallisella” moottoripyörällä
ajavan?
GS:n tapaisella pyörällä ajetaan usein
pienempiä teitä ja hitaammalla nopeudella kuin pääteitä suihkivat kyykkypyöräilijät. Niinpä ajopuvun ongelma harvoin
on sen löysyys ja lepatus. Ajaminen voi
olla pienillä teillä niin aktiivista puuhaa,
että tiiviissä puvussa tuppaa herkästi tulemaan kuuma. Siksi tällaisille ajajille on
tarjolla erilaisia ajopukuja. Bemaristeille
tutuin tällainen puku lienee oman merkin
Rallye 3-puku.
Uutena vaihtoehtona matkaendurokäyttäjille on tullut Touratechilta Companero-puku. Siinä on paljon samaa kuin Rallye 3-puvussa, kuten väljä leikkaus, reilut
taskut ja hyvä hengittävyys. Oleellisin ero
on sadevarustuksessa. Kun Rallye3-puvussa on vedenpitävällä kalvolla varustettu, irroitettava vuorikerros, on Companerosa erillinen kaksiosainen sadepuku,
joka puetaan ajopuvun päälle. Tämä ratkaisu on monella tavalla parempi. Sadepuku on helpompi pukea tien päällä, vesi
ei pääse pintaa syvemmälle ja näin lämpö
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säilyy puvun sisällä paremmin kylmälläkin säällä. Puku on myös nopeasti kuiva
sateen jälkeen, sillä varsinainen ajopuku
säilyy täysin kuivana. Tällainen puku sopii paremmin vaikkapa teltassa yöpyjälle
kuin BMW:n Rallye.
Moni matkaendurointia harrastava arvostaa myös tällaisen puvun väljyyttä. Monesti pyörän päällä tulee liikuttua enemmän ja ehkä puuhasteltua puku
päällä jotain pyörän vieressäkin.
Yksi, mitä jään kaipaamaan tällaisilta
puvuilta, on parempi suojaavuus. Pienillä
teillä ajellessa ja joskus ehkä jopa olemattomilla poluilla rymytessä pienet kolhut
eivät ole mitenkään harvinaisia. Näissä
kummassakaan puvussa ei ole muuta kuin
perinteiset suojat. Koko rintakehä on täysin vailla minkäänlaista lisäsuojaa. Näin
ei pitäisi olla, sillä käsittääkseni tuossa
keskivartalon kohdalla sisälmyksissä on
elämisen kannalta kovin tärkeitä toimintoja. Siis muutakin kuin herkkuruokia ja
juomia hyvin imevä mahalaukku.
Toisaalta tällaisen puvun väljyys mahdollistaa erillisten suojien, vaikkapa suojapaidan käyttämisen. Jokainen voi sitten
itse tuumia, onko sellaisen käyttäminen
järkevää tai tarpeellista.

Touratechin ongelma on se, että pukua on vaikea päästä missään sovittamaan. Mitoitus on hieman totutusta poikkeava ja helposti käy kuten
kuvasta näkyy. Jalat osoittautuivat
10cm liian lyhyiksi näihin housuihin.

Turvallisuusajattelu ei tunnu olevan
vallalla näiden pukujen suunnittelussa. Kun puku vähän likaantuu ja kuluu, sen näkyvyys taakse pimeässä
ja sateessa on onneton. Heijastimet
ja keltainen väri kankaassa taitavat
olla liian kalliita runsaasti käytettäväksi.

Rallye 3:n ja Companeron plussat ja miinukset
Rallye 3 +

Companero +

+ mukava päällä, sopivan istuva
+ paljon tilavia taskuja, kaksi vedenpitävää ulkotaskua.
+ tuuletus toimii avattavien aukkojen kautta hyvin
+ tuuletusaukot antavat vähän pelivaraa, ne suljettuina pärjää
vähän viileämmässäkin
+ hyvät suojat, vaikkakin niiden paikallaan pysyminen saattaa 		
jossain tilanteessa olla ongelma puvun väljyyden takia.

+ tuuletus toimii hyvin ilman mitään tuuletusaukkoja hyvin ilmaa läpäisen kankaan ansiosta, helteellä mainio puku.
+ selkeä, kestävä rakenne, ei ylimääräisiä neppareita, tarroja,
vetoketjuja tai neppareita.
+ Uutena hyvin näkyvä väritys
+ sadepuku helppo pukea tien päällä.
+ lämmin kylmällä säällä, myös sateessa kaksikerrosrakenteen ansiosta.
+ kuivuu nopeasti sateen jälkeen.

Rallye 3 -						

Companero -

- epäkäytännöllinen sadepuku, vedenpitävä vuorikerros on
ohut ja herkästi rikkoutuva.
- vuorikerros vaatii huolellista pukeutumista, ettei vesi pääse
sisäpuolelle kauluksesta tai muista aukoista.
- päästää veden päällikankaan sisäpuolelle, missä se valuu
vuorikerroksen pintaa pitkin alas, tämän johdosta kylmä viileällä säällä.
- kunnolla kastuttuaan puku kuivuu hitaasti.
- lukuisat tuuletusaukot, vetoketjut, tarrat ja nepparit ovat
rikkoutumisriski.
- helteellä kuumempi kuin Companero.

- huonommat suojat kuin BMW:n puvussa.
- vähemmän taskuja, niistä ei yksikään vedenpitävä.
- erillinen sadepuku vie paljon tilaa silloin kun se ei ole puettuna.
- erikoinen mitoitus, sopivan koon löytäminen sovittamatta
voi olla vaikeaa
- huono saatavuus Suomessa, Touratechin vähäinen kiinnostus markkinoida pukua tänne.

takki 765, housu 615, yhteensä 1380€.

takki 1249€, housu 739, yhteensä 1988€
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Reijo Myllymaa:

Kumin kulutusta sen syntysijoilla
raamoon.
Tässä tapahtui heti ensimmäinen virhe. Kopio olisi pitänyt riittää.
Mutta siitähän me lähdimme kuin varpusparvi...
Ken on kiertänyt Phuketin ”saaren”
tietä myöten ympäri, tietää millaisesta mutka- ja mäkiorgioista on kysymys.
Välillä oma takavalokin näkyy..? Saarelle on aikanaan tehty tietä niin paljon, että
sitä on sitten ollut tarve laittaa melkoisille mutkille.
Jo alkuaikoina kiinnitin huomioni paikallisen poliisin käytäntöön. Aina kun
liikenteessä ”mäsähtää”, piirretään valkoisella spraylla ajoneuvon sekä raadon
ääriviivat asfalttiin. Ilmeisesti myöhempiä tutkimuksia varten. Phuketin teillä näitä merkintöjä olikin tyrmistyttävä
määrä. Ja riittää näitä merkintöjä muuallekin Thaimaan tiestölle.
Näissä olosuhteissa ns. rästien pois ajaminen ei ole ollenkaan huono vaihtoehto...?

Viime vuosituhannen puolella, ensimmäisellä pikakäynnillä
Thaimaassa, oli välittömästi selvinnyt miten optimaaliset
olosuhteet siellä ovat mozkariasentajalle ajaa ns. rästejä
pois. Kesät kun pusketaan pitkää päivää siksi, että asiakkaat
pääsevät nauttimaan omista moottoripyöristänsä.
Omat ajamiset jäävät paljon vähemmälle, mitä mieli tekisi... Syksyisin mozkariasentajan olemus on kuin Haitilaisella
WooDoo-nukella. Ajankohtakin on erittäin sopiva, kun meillä ajokausi painuu
talviunilleen.
No, tuumasta toimeen! Paikallinen matkatoimistokin antoi pienen ryhmä-alennuksen, kun saimme kasaan viiden
reippaan kaveruksen ryhmän entisiä Hämeenlinnalaisia kisakuskeja ja mozkariasentajia.

pidä sitä tehdä, koska se on paikalliselle
liikennepoliisille varma tulonlähde...
Passi piti jättää vuokraamoon pantiksi, jotta päristin aikanaan palautuisi vuok-

Falangit vauhdissa...
Nyt jälkeen päin voi tietysti viisastella
sillä, että olisihan se pitänyt arvata, mitä
siitä seuraa.
Phuketin Patong Beachilta mozkarit
kohtuuhinnalla vuokralle. ”Munankuori”
päähän ja menoksi.
Oma kypärä ei vielä tässä vaiheessa
ollut mukana. Myöhemmillä retkillä kaikilla kyllä.
Täällähän käytetään edelleenkin pääasiassa ämpärimuovista tehtyjä lasten
leikkikypäriä, koska ne täyttävät kypärälle asetettavat paikalliset määreet. Paikallisväestö tosin ajaa edelleenkin aika paljon ilman kypärää. Travellerin ei kyllä

30

Rikastin 1/13

Nämä tiet houkuttavat ja koukuttavat.

Perusteellista ajorästien pois
ajoa...

Jossain Phuketin ja Krabin välimaastossa ajelimme kansallispuiston mutkaisia, mäkisiä ja kapeita betoniteitä.
Ennen tämän jutun kliimaksia, täytyy
kertoa hieman näistä betoniteistä. Niitä
on täällä käytännön syistä kohtuullisen
paljon. Ensiksikään ei ole routaa, mikä
niitä voisi runnella. Toiseksi ne kestävät
kulutusta enemmän kuin pehmeä asfaltti.
Kolmanneksi olen osittain vitsinä heittänyt sen, että vuoristoisilla alueilla ei voi
muuta käyttääkään. Mäet ovat nimittäin
sellaisissa kulmissa, että näissä lämpötiloissa asfaltti valuisi laaksoon.

Isot betonilaatat valetaan tasamaalla ja sitten ne nostellaanpystyyn vuorien rinteille. Siitäsyntyy se tie..!
Olimme siis käyneet siellä kansallispuistossa ihmettelemässä jotakin kuivunutta vesiputousta.

”Viimeinen Phuketissa on mätämuna!”

Tällaisistahan heitoista vanhan kisaruunan suonissa alkaa virtaamaan adrenaliini ja testosteroni.
Betonitiessähän on asfalttitiehen verrattuna huikea pito. Vaikka sen vuokra-”Ceparin” (Honda CBR 600) renkaat
olivat jo sileät korput, nousi nopeus luonnikkaasti jo kisanopeuksiin. Vetäisin piikkipaikalle. Silloin en vielä tiennyt, mitä
se sorakasa tien laidassa tarkoittaa. Nyt
tiedän: Keskeneräinen siltatyömaa!!

Tilannenopeutta ainakin sata
liikaa..!

Löysää irtosoraa ja lapasistahan se Cepari lähti...
Etupyörä retkotti tyhjän päällä ja alas
joelle näytti olevan matkaa. Ukko sekä

Molempien kaataminen tuli kalliiksi...

kevyempi kyytiläinen vähän naarmuilla
ja pyörä lievästi päreinä. Muuten ajokunnossa, mutta vesiletku poikki.
Läheisestä kylästä löytyi lava-auto,
jolla haavoittunut Cepari raahattiin Phuketiin.
Paikallisella korjaamolla käytiin aika
yksipuolinen neuvottelu.
Kaveri listasi vaurioituneet osat hintoineen. Päälle vähän töitä. Loppusummassa oli paljon numeroita..
Korjaamon seinillä roikkui vastaavan
CBR:n käytettyjä mutta käyttökelpoisia
osia. Osoitin laskelmaa ja kysyin:
-”Nämä uusien osien hintoja?”
-”Kyllä tietysti”.
-”Miksi et käytä näitä?” kysyin osoittaen korjaamon seinille.
-”Jos tarvitset vielä passiasi, maksat
tämän...”
Kantapään kautta tullut oppi on aina
tehokasta - joskin se on myös yleensä kalleinta...

Kolmas retki”Puuhamaahan”
Seuraavan kesän työmotivaatio olikin
kohdallaan, koska asentajan akkuja oli ladattu, ja rahat loppu...
Edellisen retken opit oli sentään vielä jotenkin pääkopassa seuraavanakin syksynä.
Liikkeellä oltiin jälleen jokseenkin samalla, hämeenlinnalaisella
tosi reippaalla rytmiryhmällä. Vauhtia, jännitystä ja vaarallisia tilanteita piisasi. Välillä
liiankin kanssa... Tukikohtana oli edelleenkin Phuket ja lomat
olivat lyhyitä kahden,
kolmen viikon trippejä.

Motzkarin vuokrauksen kanssa vedettiinkin sitten tällä kertaa reippaasti toiseen äärilaitaan.
Jossain Patongin ja Karonin välillä oli
rähjäinen tienvarsikuppila. Pihapiirissa
muutama resuinen moottoripyörä. kuppilaa piti Thai-vaimonsa kanssa tanskalainen, entinen Heltsari. (Helvetin Enkeli).
Hän oli aikanaan narahtanut tänne jumiin.
Ja varsinkin erilaisiin mömmöihin. Siinä
kuviossa toiminta, silloin kun sitä sattui
olemaan, olikin sitten erinomaisen rentoa.
-”Katsokaa siitä seemmoisia, jotka
saatte käymään. Mietitään se vuokrakin
sitten, jos saatte ne ajettua tänne takaisin.”
Passeja ei edes kysytty. Tieto siitä, että
ollaan suomalaisten kanssa tekemisissä,
riitti.
Itselleni valikoitui jälleen ”Cepari”.
Tällä kertaa 400 cc ja ilmeisesti tuotannon alkuvuosilta.
Olemus sillä oli kuin ukkosen raiskaamalla käkikellon vieterillä. Pienen
turaamisen jälkeen sain kun sainkin sen
heräämään eloon! Äänikin kuin kilpurissa! Ränni oli vaihdettu joskus kauan sitten reilusti avarampaan. Oli siitä poistettu
yhtä sun toista muutakin, kuten myöhem-

Honda-riepu kilpurin äänillä sekä
bensan kulutuksella
min ilmeni.
Jossain vaiheessa alkoi tämä rytmiryhmän vuorokausirytmi hieman nyppimään.
Yöt ollaan... No yössä. Päivät maataan
majapaikassa hokit oikosena. Että jaksaa
taas yöllä...
Ei oikein sopinut minun keholle. Camelbootsi-mies lähti taas yksin omille poluilleen. Sillä resuisella Ceparilla.
Suunnaksi Malesian raja. En alkuunkaan
uskonut, että pääsisin tällä paperittomalla
päristimellä rajasta yli. Mutta katsotaan,
mitkä täällä päin on systeemit.
Ensimmäinen episodi sattui, kun olin
vetänyt jo hyvän tovin kohti Malesian rajaa. Kaasarit höri tyhjää. No. Hana varatankille, mutta ruosteinen malmikasa pysyi kuolleena. Kurkistus tankkiin paljasti
sen, että se on kuiva kuin Saharan aavikko. Joku neropatti oli poistanut bensahanasta varatankin putken... Näköpiirissä ei
tietenkään ensimmäistäkään huoltoasemaa. Mutta autorengaskorjaamo kyllä.
Sinne.
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vissa...

Rajamuodollisuudet olivat yhtä
sujuvia molempiin suuntiin.

Huonollakin kartalla pärjää, jos päämäärä on selvä...
-”Ei meillä täällä fuel. Työntää stadion. Ei monta maili...”
Kaivoin roskiksesta tyhjän juomavesipullon. Menin asennushalliin lähimmän
asentajan juttusille.

”Sinun mopo tuolla parkki.
Myydä minulle fuel??”

Kaveri otti minulta pullon, käveli mopolleen ja irroitti bensaletkun kaasarista.
Pian minulla oli puoli litraa bensaa ja
matka jatkui.
Ilman varatankkia pärjäisi mainiosti,
jos trippi- tai matkamittari toimisi. Ainoa
mittari, mikä tässä häksättimessä toimi,
oli varvikello.
Phuketista olin jostain löytänyt Aviksen autovuokraamon kartan. Siihen oli
merkitty kaupunkien lisäksi vain isommat kylät, ja niiden väliset tiet
noin suunnilleen. Opin pian
hahmottamaan, missä kylässä
tai kaupungissa on tankattava,
ennen kuin bensa loppuu.
Rajamuodollisuudet onnistuivat yllättämään täysin! Ketään ei kiinnostanut rytökasan
paperit.
Leima passiin ja valtakunta
vaihtui. Vaihtui myös sielunmaisema. Mietinkin, että miltäs täällä oikein sitten näyttää?
Ilmasto ja kasvillisuus samaa
kuin eteläisessä Thaimaassa.
Mutta kun ählämin ja germaanin yhdistää syntyy siitä ehkäpä jotain sellaista kuin
Malesia, tarkkuudenj ja välinpitämättömyyden sekamelska.

Malesian kieli kuulostaa Aku Ankasta tutulta ugala-bukala kieleltä. Sitähän siis osaavat
kaikki lapsetkin??
32
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Rajalta sain hankituksi kunnollisen
Malesian kartan.
Lähdin posottamaan erittäin hienoa
ykköstietä kohti etelää ja Kuala Lumpuria. Ajattelin että olisi kiva nähdä Sepangin moottorirata.
Mutta aika ei siihen kuitenkaan riittäisi. Paluulentoa Suomeen ei olisi nyt varaa siirtää.
Siispä kurvasin Pinang Islandille. Tulipahan ajettua maailman pisintä (ainakin
silloin) mantereen ja saaren yhdistävää
siltaa, pituudeltaan 13,5km.
Vietin saarella yhden yön. Aamulla
totesin, ettei tässä muslimivaltiossa ole
herätyskellolle mitään käyttöä. Aamun
sarastaessa alkaa minareeteista kuulua
sellainen kailotus että siihen kyllä herää,
vaikka olisi kuinka paljon vaikkua kor-

Thaimaan puolella ajattelin, että nyt
tiukka veto Phuketiin, niin jää yksi yöpyminen matkalta pois. Vedin nenä tankissa
viidakkobaanaa kohti Phuketia.
Yht´äkkiä mylly ”booasi” tyhjää.. Täysi syöttö päällä ja kytkin salamannopeasti
auki. Bensa loppu. Taisi tulla joku laskuvirhe. Tai sitten ovat sliidit pyrkineet liian
pitkään kansiensa läpi ulos..?
Siinä rullatessa mietin, että missähän
vaiheessa olen viimeksi ohittanut jonkin
asumuksen?
Liian kauan sitten. Edessä näkyy vain
suora tie ja umpiviidakkoa. Taitaa Myllymaa olla taas liemessä...
Vasemmalla edessä alkaa häämöttämään jonkinlainen rakennustyömaa. Sinne on jonkun täytynyt tulla mopolla tai
autolla. Kohde lähenee, ja totean, että tässähän rakennetaan bensistä?!
Aikalailla alkutekijöissään, mutta pöntöt ovat jo pystyssä.
Rullauksen vauhti riittää sitten sentilleen. En jarruta, enkä työnnä yhtään, kun
ongelmajäte (Siis se Honda) pysähtyy
pöntön viereen. Voisikohan säiliöissä olla
jo bensaa?? Ripeä thaikkupoika laskeutuu rakennustelineeltä ja harppoo kohti
asiakasta.
-”Bensaa täällä??” kysyn varovasti.
- ”No broblem, mai pen lai” sanoo poika.
Ottaa letkun ja täyttää tankin tuoreella
bensiinillä!
-”Budha suojelee minua” sanon hänelle.
Ja tämä tarina on tosi.

Malesian Pinang-islandillakin riittää mutka-kivaa ahmittavaksi koko päiväksi.

Kaivoin Hikon siis käsiini, koska hänellä oli kalustoa, sekä valmius niiden
käyttämiseen. BMW vielä tässä vaiheessa kalustosta puuttui, mutta myöhemmin
sekin aukko sivistyksessä paikkaantui...
Edellisen Malesian retken kokemusten jälkeen olin into piukassa siitä mahdollisuudesta, että täällähän on helppoa
mennä minne vain !

Kysyinkin Hikolta, että lähdetäänkö Vietnamiin ??

Hiko pudotti minut kuitenkin nopeasti
maan pinnalle.
-”Ei se ole täältä mahdollista. Mutta
lähdetäänkö ehkä viikon päästä Kambozhaan?”
-”No... O.K. sitten.. Mennään.”
Sillä päätöksellä tuli olemaan dramaattiset seuraukset...
Phuketin ja Malesian väliltä löytyy sentään suoraakin tietä.

Seuraavat retket rakennettiinkin jo ihan eri pohjalta.
Se tarkoitti sitä, että Phuketille tukikohtana jätettiin jäähyväiset.
Sekä samalla reippaalle Hämeenlinnan
rytmiryhmälle...

Tukikohta siirtyy ”Pattijoelle”
(Pattaya)

Tässä vaiheessa oli tunnustettava itselleen ja lähipiirilleen se tosiasia että
jääminen ”koukkuun” Kaakkois-Aasiaan
oli jo tapahtunut. Olenkin aina sanonut
ystävilleni, jotka ovat asiaa ihmetelleet:
”Miksi ihmeessä aina sinne??”
-”Joo-o. Kannattaakin miettiä se eka
kerta vähintään moneenkin kertaan.
Siltä tieltä ei yleensä ole paluuta.....”
Mikä täällä sitten niin koukuttaa ?
Ihana, suloinen ja vaarallinenkin (?)
tosiasia on se, että yleensä se tapahtuu
kaikille maailman miehille niitten maagisten Thai-ladyjen kautta. Sitä ei voi kuvailla. Se täytyy kokea.
Eivätkä ne ole näitten motskaritarinoitten juttuja..
Jos aihe muuten kiinnostaa, kannattaa
lukea se kirja, mistä Rikastimessa kerroin. Aiheestahan on kirjoitettu useampikin kirja, mutta mielestäni se on paras.
Mutta eihän se tietenkään ole ainoa
asia, mikä täällä aiheuttaa riippuvuutta.
Yksi merkittävä monelle on varmaan
ilmasto. Ei voi väittää että se kaikille sopisi. Mutta kun sen kanssa oppii toimimaan, on se hyväksi keholle sekä mielelle.
Merkittävin lienee kuitenkin nämä
ihmiset. Vanha sivistys ja kulttuuri. He
kuuntelivat Buddhan oppeja jo silloin,
kun Pohjolan peitti vielä iki-jää.
Vaikka toiminta on meidän mielestämme täällä välillä aika alkukantaista, on
siinä kuitenkin paljon aitoa sydämen sivistystä. Hymyä ja iloa.

Olin kuullut että moottoripyörälegenda ja pallonkiertäjä Bengt ”Hiko” Haikola on asettunut Pattayalle jo vuosia sitten
tehden nykyään mozkariretkiä kavereittensa kanssa Thaimaassa, sekä Malesia-,
Kambozha- ja Laos- suunnalla.
Hiko oli tullut minulle tutuksi jo seitsemän-, kahdeksankymmenluvun taitteesta, kun hän loi MP-dynastiaansa, ja
pisti loppujen lopuksi koko moottoripyöräkaupan valtakunnassa uuteen kuosiin.
Olin jo itsekin silloin alalla, (aloitin
1978) mutta seurasin sitä kehitystä hieman sivusta.
Meillä on Hikon kanssa tänäkin päivänä hyvät ja lämpimät välit, vaikka Hiko
on minun takiani ollut näillä retkillä liemessä moneenkin kertaan. Tai ehkäpä
juuri siksi.....

Ensimmäinen retki Cambodiaan (Kambozha)

Saatiin kokoon sopivan pieni ryhmä.
Hiko, minä ja Tomppa Lahdesta.
Ajokalustona samassa järjestyksessä
Suzuki DR 400, DR 650 ja Yammun Super Tenere.
Suzukit olivat lähes uusia, Super Tenere oli jo nähnyt hieman Kaakkois-Aasian tiestöä, mutta oli hyvässä kunnossa.
Heti aamusta oli tarkoitus lähteä liikkeelle, koska tavoitteena oli ehtiä ennen
pimeän tuloa Sihanouk Willeen Kambozhan rannikolle.
Hiko antoi ohjeet ennen lähtöä:
-”Siellä ei ajeta sitten yhtään pimeässä. Muutenkin, jos sattuu mitä tahansa,
ei mitään jäädä selvittelemään. Matka
jatkuu välittömästi jos se vain mitenkään on mahdollista. Taskulamppu mukaan, koska kaupungeissakaan ei aina
öisin ole sähköjä. Ja kylissä ei vielä ollenkaan.”
Jostain syystä se aamun lähtökin vähän venähti. En muista mistä.
Muutenkin sain alkaa totuttelemaan
thaimaalaiseen aikakäsitteeseen. Kaikki
annetut ajat ovat thai-time. Sovittu aika
voi tarkoittaa, kohta, illalla, huomenna,
ylihuomenna jne. Älä stressaa itseäsi
millään kellonajalla. Ota rennosti.

Hat Lekistä siirryimme Kambozhan puolelle Koh Kongiin.

Hiekkainen vuoristorata tarjoaa sladi-kivan lisäksi punaista pölyä sekä
monsuunisateiden virittämiä ansoja.

Vaihtuipa valtakunnat ja niiden ”sielunmaisemat” aika merkittävästi. Päällimmäisenä kuvassa näkyy köyhyys. Pol
Potin valtakauden jäljet ovat tässä maassa edelleenkin aika näkyvissä. Historiaa
tuntevat tietävätkin, että hän onnistui hävittämään kaksi tärkeää asiaa tästä valtiosta: älyn ja rahan.
Koh Kongista alkoivat taas varsinaiset
mutkaorgiat. tällä kertaa se oli vuoristoista hiekkatietä tarjoten kaiken hauskan lisäksi runsaasti sitä kuuluisaa punaista pölyä. Pitkiä sladeja sai vetää jalat tapeilla.
Voi hitto kun meillä oli hauskaa!!
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Monin paikoin monsuunisateet olivat vieneet isoja osia tiestä alas laaksoon.
Varsin tarkkana sai siis myös olla. Jokia
ylitettiin erilaisilla lauttaa tarkoittavilla
häkkyröillä. Välillä ihmeteltiin pyöristä
kadonneita osia, koska ajaminen oli melkoista rytyyttämistä. Mukanani olevat laadukkaat BMW-hihnat tulivat tarpeeseen,
kun niillä sidottiin Super-Teneren irronnut
änkkäri takaisin paikalleen.
Pääsimme juuri tämän valtakunnan ainoalle kelvolliselle asfalttitielle kun pimeys tuli. Ja täällähän se tulee kuin katkaisijasta kääntäen. Tie yhdistää Phnom
Penhin ja Sihanouk Willen.
Hiko matkanjohtajana veti edellä.
Tomppa ajoi siinä meidän välissä yrittäen
näyttää Hikolle parempaa valoa, koska
Super-Teneressä oli ainoat kunnolliset valot. Suzukit olivat tyypillisiä enska-pyöriä,
joissa ”valot” valaisevat yhtä paljon kuin
se verinen lihanpala etulokarin päällä...
Sihanouk Willeen oli vielä matkaa ehkä
vajaa sata kilometriä, kun edessä välähti
ja näkyi pitkä kipinäsuihku tiestä. Tajusin,
että sen täytyi liittyä Hikoon, ja nyt olisimme kusessa..!
Pelit seis, mitä tapahtui?? Ruosteinen
mopo-rekka oli keskellä tietä ”hieman” rutussa. Itkua ja valitusta kuului vähän sieltä
ja täältä. Mutta missä on Hiko?? Budhalle
kiitos, ettei Tomppa ajanut samaan kasaan.
Kaivoin repusta taskulampun ja lähdin etsimään Hikoa. Pitkälle olivat liukuneet
kuski sekä pyörä. Hiko oli ojassa taju kankaalla. Pyörä vähän kauempana.

Näistä teistä nauttii parhaiten vain valoisaan aikaan.

Hiko alkoi osoittamaan elonmerkkejä ja menin nostamaan
Suzukia pystyyn.
Kytkinkopasta puuttui iso pala alumiinia ja öljyt olivat siellä ojassa. Tällä pyörällä ei ainakaan paettaisi kolaripaikalta... Eikä Hikokaan taida pysyä minkään
muun kuin lava-auton kyydissä...
Kuinkahan iso ryhmä sen mopo-rekan
kyydissä oli? Haavoittuneita oli ehkä neljä - viisi. Muutakin ryhmää oli ympärillä molottamassa, vaikka oltiin ”keskellä
ei mitään”.
Tomppa oli jättänyt Yammun sivutuelle käymään, että olisi edes jotain valoa

kolaripaikalla.
Joku alkuasukas tiesi farangien (Lausutaan falangi tarkoittaen siellä samaa
kuin meillä neekeri.) toimintatavat.
Käänsi Yammusta virrat pois, ja heitti
virta-avaimet viidakkoon.. Tältä paikalta
ei tosiaan paeta...
Aikanaan sitten Hiko saatiin ählättyä
lava-auton lavalle ja matkaan kohti Sihanouk Willeä johonkin arvauskeskukseen.
Olimme lopulta Tompan kanssa kaksin siellä pimeässä, ja Yammu ilman virta-avaimia.
Jatkuu seuraavassa numerossa.

Kaarningonkatu 6, 20740 Turku
Puh (02) 2366238, fax (02) 2366278
www.tr-pyora.fi
Avoinna: maanantai-torstai klo 8-17

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

Maahantuojan valtuuttama
huolto- ja varaosaliike
Meillä myös rengasmyynti
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Matkalla Israeliin ja Egyptiin, osa 2
Matkani oli edennyt lopultakin lähes loppusuoralle, lähelle Egyptin rajaa. Minulle oli täysin selvää, että tuo rajanylitys ei olisi
mikään läpihuutojuttu, jos se yleensäkään olisi edes mahdollista. Tieto, jota maahanpääsystä moottoripyörällä olin eri lähteistä saanut, oli niin ristiriitaista, että sen perusteella vastaanotto Egyptin tullissa voi olla aivan mitä tahansa. Mutta yrittänyttä ei
laiteta, kuten sanotaan. Lisäjännitystä tilanteeseen toi edellisenä päivänä ulkoministeriöstä saamani sähköposti, jossa kerrottiin
tilanteen Egyptissä juuri minun suunnitellun reittini lähellä kiristyneen. Beduiinit olivat muutamia päiviä aiemmin kaapanneet
ulkomaalaisiai turisteja. Mikään reitti Egyptin puolella ei olisi varmasti turvallinen, mutta ulkoministeriön mukaan minun ei
missään nimessä pitäisi jatkaa Eilatista etelään Sharm El Sheikhin suuntaan. Suorin reitti Kairoon Siinain niemimaan halki
olisi ehkä mahdollinen, mutta sielläkään ei olisi hyvä liikkua yksin, eikä edes poliiseilta vaikuttavien ihmisten kohdalla saisi pysähtyä. Kuulosti siltä, että tavallinen huviajelu olisi muuttumassa seikkailuksi!

Xxxx Xxxx kirjoitti 11.6.2012 kello 14.14:
Hei!
Kiitos tiedoista ja hyvää matkaa! Kuten matkustustiedotteessamme kerromme, tilanne
Siinailla on muuttunut. Siinain tiet eivät ole nyt turvallisia. Jo Tabassa kannattaa selvittää reitin turvallisuus eteenpäin. Useampien ajoneuvojen kanssa yhdessä liikkuminen voi antaa turvaa. Vähän aikaa sitten tiellä Sharm El Sheikhistä itäänpäin kidnapattiin 20 tunniksi kaksi amerikkalaista matkailijaa, jotka olivat tulleet sukeltamaan
Siinaille. He liikkuivat Egyptistä vuokratulla autolla egyptiläisen kuljettajan kanssa.
Matkailijoita kidnapanneet beduiinit vaativat viranomaisia vapauttamaan eri syistä pidätettyjä ja vangittuja sukulaisiaan ja ystäviään.
Olisi hyvä, jos voisit vielä ilmoittaa, milloin tulet Egyptin puolelle ja onko sinulla puhelin mukana, sen numeron?
Terveisin,
Xxxx Xxxx
Konsuliasiat
Suomen suurlähetystö, Kairo
www.finland.org.eg
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Liikkeelle ennen kukonlaulua
Varhain aamun koitteessa vääntäydyin
ylös vuoteesta ja pakkasin tavarani. Tulevan päivän satojen kilometrien autiomaan
ylitykseen olin varautunut laittamalla yöksi kaksi litraa vettä pakastimeen.
Nyt pakkasin jäät juomavesipussiin, jota
säilytin tankkilaukussa vaatekäärön sisässä. Pussiin vettä täydentämällä saisin
näin kylmää juotavaa iltaan asti. Matkaa
Kairoon oli viitisensataa kilometriä, joten rajan ylityksineen tiedossa oli pitkä
ja helteinen päivä. Ensimmäistä haastetta, rajan ylitystä, pidin vaikeimpana osana tätä päivää. Jos siitä selviäisin, selviäisin muustakin, ajattelin.
Eilatista oli alle kymmenen kilometriä
rajalle. Tie oli hiljainen, eikä elämä vilkastunut Israelin raja-asemalle saavuttuani. Minkäänlaista jonoa ei ollut, paikka vaikutti enemmän huopatossutehtaalta
kuin raja-asemalta.
Palvelu oli asiallisen ystävällistä, kun
selvittelin rajamuodollisuudet. Kirjoittelin parit kaavakkeet ja maksoin pienen
maksun. Samalla kyselin virkailijalta,
mitä mahtaa olla odotettavissa Egyptin
puolella rajaa. Hän totesi rohkaisevasti, että minulla on tarvittavat paperit ja
vaadittavat maksut ovat vain muutamia
kymppejä euroissa. Ei mitään ongelmia
odotettavissa, ainakaan hänen mielestään. Pyörästäni tai tavaroistani ei Israelin puolella oltu kiinnostuneita. Reilun
puolen tunnin jälkeen pääsin ylittämään
rajan.

Mukana virkamiesten kannustepalkkioneuvotteluissa
Egyptin puolella matkaa raja-asemalle ei
ollut kuin joitakin satoja metrejä. Sielläkin oli hiljaista. Yksi israelilainen autoilija oli vähän sivummalla kiinnittämässä autoonsa egyptiläisiä rekisterikilpiä.
Pysähdyin asemarakennuksen pihaan ja
kohta paikalle tallusti uteliaan näköinen
virkailija katsomaan passiani. Hän vain
vilkaisi sitä ja näytti minulle, että odota tässä. Hieman myöhemmin minua tultiin taas ihmettelemään kahden miehen
voimin. Nyt yritettiin jo kommunikoida
enemmän. Pyörä kiinnosti ja sen hintaa
kyseltiin. Sitten miehet poistuivat, minun
kuului edelleen jäädä odottamaan. Kohta paikalle käveli vähän arvokkaamman
näköinen herra ja viittoili minut seuraamaan. Menimme sisälle ohi virkailijoiden
pöytien, tiemme johti pitkän käytävän perimmäiseen huoneeseen. Siellä meitä
odotteli mies, joka oven huolella perässämme sulkien istuutui vähän kauemmas
kuin jääden minua tarkkailemaan.
Minua pyydettiin istumaan, mutta ennen sitä asetin pöydälle paperit, joita odotin kohta kysyttävän.
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Tuo mies on poliitikko, hän ei
ymmärrä mitään näistä asioista
Virkailijaherra ei kuitenkaan osoittanut minkäänlaista kiinnostusta papereitani kohtaan. Hän otti pöytälaatikosta
paperin, näytti sitä minulle ja kysyi kohtuullisella englannilla, onko minulla sellainen? Näin heti, että kyse oli Carnetista, siitä, mikä oli jo etukäteen suurin
peikko tälle rajanylitykselle. No, asiat
eivät selviä ainakaan vaikenemalla, ajattelin, joten aloin selvittää tilannetta omalta kannaltani ja samalla annoin miehelle
Egyptin Suomen suurlähettilään minulle
kirjoittaman suosituskirjeen. Hän luki sen
ja tuhahti: ” Tuo mies on poliitikko, hän
ei ymmärrä mitään näistä asioista”.
Selitin miehelle, että olen yrittänyt
hankkia Carnetia Suomesta ja Ruotsista,
mutta sitä ei ole mahdollista saada. Kerroin myös, että Egyptin suurlähetystössä
minua kehotettiin tulemaan tänne rajalla
ja vakuuteltiin, että asia on mahdollista
hoitaa täällä. Virkailijaherra taas vakuutteli minulle, että nyt olen umpikujassa,
eteenpäin ei ole pääsyä ilman tuota paperia. Koko tilanne oli hyvin erikoinen.
Useita kertoja minulta kysyttiin vähän
vihjailevasti, mitä nyt aion tehdä, miten
aion päästä eteenpäin? Voisin kuulemma
palata Israeliin ja hankkia tuon Carnetin
Israelin autoliitolta. Se kävisi helposti,
ehtisin takaisin vielä saman päivän aikana, mies vakuutteli. Sitten taas odoteltiin
kaikessa rauhassa vastaustani.
Olen tehnyt ulkomaanmatkoja moottoripyörällä kolmekymmentäviisi vuotta ja liikkunut paljon itäisessä Euroopassa. Vaikka sielläkin on usein tullut
eteen hankaluuksia, koskaan ennen tilanne ei ole ollut näin selvä. Minun odotettiin tarjoavan kahisevia kannuste- ja rohkaisupalkkioita vaativaa työtä tekeville
virkamiehille. Tässä oli vain se ongel-

ma, että nyt puhuttiin vasta yhdestä paperista, Carnetista. Entä jos tarjoa rahaa
ja saadaan se hoidettua, mitä sitten? Sen
jälkeen voitaisiin vaatia rahaa vaikka vakuutuksista, tai jostain muusta. Rahan
tarjoaminen tässä tilanteessa olisi kuin
antaa avoin valtakirja oman pankkitilini
tyhjentämiseksi. Sille rahalle ei saisi minkäänlaista takuuta, takaisin sitä olisi turha
pyytää missään tilanteessa. Ja vaikka pääsisin maahan, sieltä pitäisi päästä poiskin.
Jos menisin maahan sisään rahalla ja papereissani olisi huomauttamista, olisin
täysin rajavirkailijoiden armoilla yrittäessäni maasta pois.
Aikamme seurusteltuamme totesin
virkailijaherralle, että käännyn takaisin,
enkä yritä maahan tuloa enää lainkaan.
Miehen naama venähti alaspäin, aivan
kuin mopsilla, jolta nykäistään viime hetkellä jo ojennettu luu pois. Minä nousin,
hyvästelin miehet kohteliaasti ja kävelin
ulos rakennuksesta. Pihalla oli sopivasti
palmupuun varjossa penkki, jolle istahdin tuumaamaan muuttunutta tilannetta.
Kaivoin kännykän esille ja lähetin ystävälleni Kairoon tekstarin, jossa totesin tilanteen.

Hei, tule takaisin!
Jonkin aikaa istuskeltuani asemarakennuksen ovelle ilmestyi mies, joka hihkaisi minulle viittilöiden palaamaan takaisin
sisälle. Jokohan tulisi parempi viime hetken tarjous, ajattelin kävellessäni ovelle.
Sisälle päästyäni kutsun esittänyt mies oli
kuitenkin kadonnut ja paikalla olevat virkailijat levittelivät nolon näköisinä käsiään ja näyttivät, että mene vaan pois.
Vaikutti siltä, että virkailijoiden keskuudessa taisi olla monenlaisia käsityksiä siitä, miten minun kanssani olisi pitänyt menetellä. Ja minulla sitten vielä ihan oma
ajatukseni samasta asiasta. Egyptiläisillä
oli joka tapauksessa laki puolellaan. Tosin kukaan ei tuntunut tietävän, mitä se
laki kyseisestä asiasta sanoo, mutta ainakin tässä tapauksessa virkailijat tuntuivat soveltavan sitä tehokkaasti oman
tahtonsa mukaan. Turhaa minun oli yrittää heitä neuvoa, tai kysellä, miksi netissä
jotkut motoristit kertovat päässeensä kulkemaan saman raja-aseman kautta ilman
Carnetia.
Kaksi päivää myöhemmin tapasin
israelilaisen motoristin, joka asemansa puolesta pystyi helposti selvittämään
mahdollisuuden saada Carnet Israelista. Sitä mahdollisuutta ei ulkomaalaisella ole. Minun on vaikea uskoa, etteivätkö
Egyptin rajaviranomaiset olisi tätä tienneet.

Takaisin Israeliin
Joka tapauksessa olin päätökseni tehnyt.
Istahdin pyöräni satulaan ja ajoin takaisin
Israelin puolelle. Siellä minua odotti seuraava yllätys.

Israelin rajalla vastassa oli sama virkailija, nuori nainen, jonka tapasin toiseen suuntaan mennessäni. Hän kysyi
vähän hämmästyneenä, mikä unohtui?
Kerroin lyhyesti tapahtuneesta ja totesin
palaavani takaisin Israeliin. Hänen leppoisa käytöksensä muuttui saman tien virallisemmaksi.

Tapasinko ketään paikallista
Egyptin puolella? Antoiko joku
minulle jotakin?

Oliko moottoripyöräni ollut katseeni ulottumattomissa edes hetken? Kysymyksiä
sateli ja samalla neito haki varren päässä
olevan peilin, jolla hän tutki pyörääni altapäin, ikään kuin Gessun moottoriri alle
nyt voisi isonkin ohjuksen piilottaa. Yritin vähän hämmästyneenä selittää, että
enhän minä edes käynyt missään muualla kuin tuossa kivenheiton päässä olevalla
raja-asemalla. Selitys ei auttanut, tyttö oli
muuttunut tyypilliseksi naiseksi ja sellaiset eivät juuri minua kuuntele. Hän haki
Gessun viereen nelipyöräisen vaunun ja
määräsi minut lastaamaan siihen kaiken,
mikä pyörästä oli irrotettavissa ilman työkaluja. Kun työ oli tehty, minun piti viedä
pyörä viereiseen halliin, jossa se nostettiin pöydälle tutkittavaksi. Itse en saanut
olla paikalla, vaan minut määrättiin viemään matkatavarani viereiseen rakennukseen läpivalaisuun. Tarkastus oli tiukempi kuin lentokentillä. Laukut purettiin ja
jokainen esine tutkittiin. Kameran objektiivit otettiin pois suojistaan ja katsottiin
valoa vasten niiden läpi. Työkalut tutkittiin yksitellen. Jokainen kolikko piti kaivella taskuistani, että pääsin hyväksytysti
metallinpaljastimen läpi.
Yritin vähän keventää tilannetta ja ehdotin, että kun minulla nyt sattuu tämä
kamera valmiiksi käsissä olemaan, niin
mitä, jos ottaisin muutaman kuvan. Pelkistä katseista totesin onnistuneeni ylittämään hyvän huumorintajun rajan ja

Rantaelämä rauhoitti nopeasti vanhan sisämaan asukin. Kioskin tiskillä
ei tullut mieleenkään yrittää etuilla,
vaan annoin silmien levätä kauniissa
maisemissa.

Israelin pieni koko ja lyhyet etäisyydet huomasi kaikkialla. Eilatissa voi hotellin
ikkunasta katsella näkymiä Punaisen meren yli Jordanian puolelle.
laitoin vaivihkaa kameran takaisin laukkuun.
Kaikesta huolimatta toiminnassa säilyi
ystävällinen ote. Samalla kun tehtiin töitä,
minua neuvottiin kaikenlaisissa matkailijan eteen tulevissa tilanteissa. Kaikkeen,
mitä osasin kysyä, vastattiin asiallisesti.
Kun tavarani ja minut oli tarkastettu, minut ohjattiin mukavaan, ilmastoituun ja
langattomalla netillä varustettuun odotustilaan, jossa oli myös pieni kioski.
Kaksi ja puoli tuntia vierähti aamun
tapahtumia ihmetellessä, ennen kuin minulle tultiin kertomaan kaiken olevan
kunnossa ja annettiin lähtölupa. Sen jälkeen ajelin takaisin Eilatin kaupunkiin ja
otin huoneen edellisenä päivänä huomaamastani edullisen näköisestä hotellista.
Sitten viileään suihkuun, syömään ja tekemään uusia suunnitelmia suomalaisen
sotilaan periaatteella. Tämähän ei peräänny koskaan, vaan tarpeen vaatiessa tekee
täyskäännöksen ja etenee jälleen.
Vietin seuraavan päivän Eilatia katsellen ja lepäillen, suorituskyky ei tuntunut
vielä aivan entiseltä mahataudin jälkeen.
Seuraavana päivänä kohdalle osui yksi
reissun suurimpia pettymyksiä. Miksi
minulla ei ollut kameraa juuri silloin, kun
rantakadulla vastaan käveli kaksi sorjaa
neitokaista bikineissä ja rynnäkkökiväärit
olalla? Sotilasaseita näkee kadulla paljon,
mikä kertoo osaltaan maan rauhantilasta.
Kahden Eilatissa vietetyn yön jälkeen oli aika suunnata pohjoiseen. Edessä oli taas Negevin autiomaan ylitys.
Alue on laaja, se peittää lähes puolet Israelin pinta-alasta. Nyt lähdin matkaan
ilman mitään päivätavoitetta, tarkoituksena ajella rauhallisesti ja samalla ympäristöä ihmetellen.
Puolen päivän maissa tuuli yltyi erittäin voimakkaaksi, mutta en osannut ajatella sillä olevan sen kummempaa merkitystä. Vilvoitusta se ei kuitenkaan tuonut,
päinvastoin. Sattumalta ja onneksi olin
juuri tauolla huoltoasemalla, kun tuuli
yltyi hiekkamyrskyksi. Yht’äkkiä taivas
tummeni ja pihalla olevat tavarat lente-

Olin jättänyt kypärän (oikein päin
toki) ulos pyörän päälle, kun hiekkamyrsky iski. Onneksi olin huoltoasemalla ja paineilmaa oli käytettävissä.
Sain puhallella hiekkaa pois hyvän
tovin, ennen kuin kypärä oli päähän
laitettavassa kunnossa.
livät sinne tänne. Liikenne tiellä pysähtyi, autoilijat kurvasivat huoltoaseman
pihaan ja juoksivat sisälle, osa ei uskaltanut edes nousta autostaan. Tuuli vinkui
nurkissa ja hetkessä hiekka narskui hampaissa sisälläkin. Millaista olisi ollut joutua pysähtymään tien päälle moottoripyörällä tuohon keliin?

”Road is closed!”
Kahden tunnin kuluttua tuuli oli tyyntynyt ja pöly laskeutunut niin paljon, että
jatkoin matkaa. Reilun tunnin ajon jälkeen olin saapunut Kuolleen meren eteläkärkeen. Vähän sen jälkeen vastaan tuli
poliisiauto valoja vilkutellen ja kohdalla
kuulin minulle huudettavan jotakin kovaäänisestä. Mitä se olisi voinut olla? Jatkoin matkaa rauhallisesti ajellen. Kohta
arvasin, mitä minulle oli huudettu: ”Road
is closed!” Oli tapahtunut jotakin, mitä
ei paikallisten mukaan ole käynyt miesmuistiin. Paikallinen, erittäin raju ukkoskuuro oli antanut niin paljon vettä, että
nyt sitä virtasi suurena jokena rinnettä
alas kohti Kuollutta merta. Rajusti virtaavaa vettä oli ainakin metrin korkeudelta
ja se toi jatkuvasti mukanaan kiviä, mutaa ja hiekkaa tielle. Jo toinen luonnonvoimien aiheuttama pysähdys samalle
päivälle alkoi vaikuttaa huolestuttavalta.
Aihetta huoleen antoi myös se, ettei
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Veden virtauksen loppumista odotellessa paikallset kävivät sanomassa minulle, että olen nähnyt tapahtuman, joka koetaan täällä ehkä vain kerran ihmisiässä. Näin voimasta rankkasadetta keskellä kesää on luonnonoikku.
minulla ollut yhtään juotavaa mukana.
Olin hyväuskoisesti ajatellut pysähtyväni
parin tunnin välein juomaan ja jäähdyttelemään huoltoasemalle. Nyt edessä näytti olevan epämääräisen pitkä aika helteessä ilman juotavaa! Vähän minun jälkeeni
taakseni pysähtyi bussi ja sen matkustajat
tulivat ulos ihmettelemään tapahtumaa.
Näin tilaisuuteni tulleen ja kysäisin kohteliaasti bussin ovella seisoskelleelta mieheltä, sattuisiko autossa olemaan yhtään
ylimääräistä juotavaa. Sen jälkeen minulle tuotiin juotavaa tarjolle vähän väliä, eikä siitä suostuttu ottamaan vastaan
minkäänlaista korvausta. Israelilaiset yllättivät minut useita kertoja ystävällisyydellään ja vieraanvaraisuudellaan, niin
nytkin.
Hämärä alkoi jo laskeutua, kun veden
virtaus oli vähentynyt niin paljon, että
pääsin ensimmäisten joukossa ajamaan
syöpyneen uran yli. Nyt oli syytä löytää
yösija nopeasti ja onneksi sopiva retkeilymaja löytyi Ein Gedistä. Paikka oli erittäin siisti ja tarjosi runsaat sapuskat 60€
hintaan. Maan hintatason huomioiden
tuohon voi olla tyytyväinen.
Seuraavana päivänä ajelin kiireettömästi takaisin Hod HaSharoniin tuttuun
majapaikkaan, jonne olin osan tavaroistani jättänyt.
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Ykkös- ja kakkosluokan matkailua
Kotona oli jo reissun suunnitteluvaiheessa sovittu, että tästä matkasta osa olisi ykkösluokkaa, osa kakkosluokkaa. Niinpä

vaimoni saapui kahden päivän kuluttua
lentokoneella Tel Avivin kentälle josta
paikallinen taksikuski toimitti hänet veret
seisauttavalla suorituksella hetkessä yhteiseen majapaikkaamme. The Knight’s
Bed &Breakfast oli meille täysosuma majapaikaksi. Siitä pääsi helposti tien päälle,
ruokailu järjestyi toivomusten mukaan ja
hyviä neuvoja tuli enemmän kuin keskivertomatkatoimtosta.
Teimme vaimni kanssa useita päiväretkiä eri puolille Israelia. Ensimmäinen
matka suuntautui majapaikastamme Hod
Ha’Sharonin pikkukaupungista pohjoiseen Genesaretin järvelle, joka tunnetaan
myös Galilean järvenä. Ensimmäinen
pysähdyspaikkamme oli kolmisenkymmentä kilometriä Haifasta kaakkoon sijaitseva Megiddon kukkula. Se sijaitsee muinaisten kauppareittien varrella ja
siellä on käyty historian saatossa useita
merkittäviä taisteluja. Alueella tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on löydetty paljon merkkejä Megiddon kaupungin
vauraudesta ajalla 1000 – 700 vuotta eaa.
(=ennen ajanlaskumme alkua). Nykyään
alueella sijaitsee Tel Megiddon kansallispuisto.. Paikan merkitys selviää myös
suomalaiselle lumekristitylle, kun avataan hebreankielistä nimeä Har Megiddo
hieman: Har merkitsee vuorta tai kukkulaa. Kyseinen paikka tunnetaan myös nimellä Harmageddon. Täällä on siis Raamatun mukaan luvassa vähän suurempia
levottomuuksia jonakin päivänä.
Me jatkoimme matkaa rauhallisissa
merkeissä Nasaretin kaupungin ohi Genesaretin järvelle. Se sijaitsee Pohjois-Israelissa Golanin ja Galilean kukkuloiden
välissä. Järvi on Israelin suurin makeavetinen järvi, ympärysmitaltaan 53 km.
Täältä johdetaan vettä rannikkotasangon
ja Negevin autiomaan alueiden kasteluun, eli kyseessä on Israelille erittäin tär-

Näillä seutuvilla selvitellään raamatun mukaan joskus tulevaisuudessa vähän
isompia erimielisyyksiä. Nyt oli rauha maassa ja ihmisillä kaiketi hyvä tahto.
Luultavimmin ei ihan näin, käsi nyrkissä, mutta taskussa piilossa, taitavat monet kulkea.täällä päin maailmaa.

Välimatkat Israelissa ovat lyhyitä, tiet
hyviä ja liikenne yllättävän siedettävää.
Englannin kielellä pärjää hyvin ja tarjolla on monenlaisen näkemisen lisäksi
hyvää ruokaa ja toimivia palveluja matkailijoille. Uskonnosta kiinnostuneille
Israel on pyhä maa, Raamatun tapahtumat on eletty ja koettu näissä maisemissa. Täältä löytyvät uskontomme juuret. Vahvan historiansa lisäksi Israel on
myös huippunykyaikainen ja teknisesti erittäin pitkälle kehittynyt maa. Vihamielisten naapurimaiden puristuksessa se on kyennyt rakentamaan toimivan
yhteiskunnan, jossa matkailijankin on
helppo olla. Helppo olla ainakin silloin,
jos alueella kytevät vihamielisyydet pysyvät kurissa, eivätkä pääse puhkeamaan avoimeksi sodaksi.
Näkymä Masadan huipulta Kuolleellemerelle.
keä vesivarasto.
Päiväajelulle tuli pituutta nelisensa- särkyvän astian räsähdys ja loppu onkin
taa kilometriä, jonka lähes 40°c helle sai sitten sitä historiaa.
Täällä vietimme hiljaisen hetken miettuntumaan puolta pidemmältä kaltaisistamme jääkarhujen maan asukeista. Il- tien, millä tasolla mahtoi olla sivistys
lalla osasimme arvostaa ilmastoitua huo- Suomessa reilut parituhatta vuotta sitnettamme. Saunan mahdollisuutta emme ten. Todennäköisesti meillä päin keskityttiin siihen aikaan enemmän kaiken syökysyneet.
Vietettyämme yhden välipäivän aje- täväksi kelpaavan kiinni juoksemiseen ja
luista vaimoni alkoi tehdä mieli päästä pataan laittamiseen kuin syvällisten ajauimaan, joten suuntasimme kohti Kuol- tusten tekstimuotoiseen tallentamiseen
luttamerta. Tälle päivälle mahtui useita jälkipolville.
Seuraava kohde oli Masada, vuomielenkiintoisia kohteita. Ensimmäisenä niistä eteen tuli Qumranin kansallis- ri Juudean erämaassa, etelämpänä Kuolpuisto Kuolleenmeren luoteisrannikolla. leen meren rannan läheisyydessä. Vuoren
Sieltä löydettyjä, yli 2000 vuotta vanho- muoto on erikoinen, se on kuin sahattu
ja kirjoituksia sisältäviä kääröjä pidetään poikki niin, että vuoren laella on suu1900-luvun merkittävimpänä arkeologi- ri tasainen alue. Kuningas Herodekselsena löytönä. Kuten niin usein, tämänkin la oli aikanaan temppeli vuoren huipulla.
löydön takana oli täysi sattuma. Kevääl- Kun roomalaiset vuonna 72jaa valtasilä 1947 kolme paimenta oli ulkoilutta- vat Jerusalemin, viimeiset juutalaiskapimassa vuohia alueella ja yksi paimenis- nalliset pakenivat Masadaan. Siitä alkoi
ta havaitsi aukon jyrkänteen seinämässä. vuodet 72-73jaa. kestänyt piiritys, jonMyös paimenten sisällä asui pikkupoika ka aikana vuoren ympärille leiriytyneet
ja niinpä hän heitti kiven tuohon jyrkän- kahdeksan legioonalaista roomalaisia eiteen aukkoon. Sieltä kuului pahaenteinen vät pystyneet vuorta valloittamaan. Juu-

talaiset olivat rakentaneet vuoren laelle
pitkälle kehittyneen sadeveden talteenottojärjestelmän ja kasveja kasvattamalla
pystyivät elämään karulla paikalla omavaraisesti. Lopulta roomalaiset pystyivät
valtavan hyökkäysrampin rakennettuaan
tunkeutumaan vuorelle. He löysivät sieltä
vain ruumiita, sillä 960 juutalaista oli tehnyt joukkoitsemurhan poltettuaan kaikki
ruokavarastonsa. Vain kaksi naista ja viisi lasta löydettiin elossa luolaan piiloutuneena.
Nykyaikana paikka on israelilaisille
juutalaisen sankariuden pyhättö ja erittäin suosittu matkakohde.
Edessä oli taas paluu majapaikkaan.
250km päivämatkan varrelle oli mahtunut melkoinen pläjäys historiaa, kulttuuria ja nykyaikaa. Tässä on yksi Israelin
hienoista puolista matkailijan kannalta.
Kaikkialta löytyy mielenkiintoisia tutustumiskohteita jokaiseen makuun.

”Uiminen” Kuolleessameressä on erikoinen ja suolainen kokemus.
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Meillä on matkalla mukana Hanxin
uuden helletakin koeversio, joka toimi paremmin kuin hyvin. Paikallinen
motoristi katseli sitä aikansa ja totesi
kaverilleen, että on se vaan kumma,
kun tänne tulee motoristi jostain jääkarhujen keskeltä ja sillä on paremmat varusteet helteeseen kuin meillä!

Itkumuuri on pyhä paikka kristityille ja muslimeille, mutta kaikkein pyhin se
on juutalaisille. Hurskaat juutalaiset surevat sen luona Jerusalemin temppelin hävitystä ääneen valittaen, mistä itkumuuri on saanut nimensä. Muurin rakennutti kuningas Herodes ajanlaskumme alkupäivinä ja se on ainoa Jerusalemin temppelistä säilynyt osa.

Jerusalem
Jerusalemin vanha kaupunki herätti meissä molemmissa ristiriitaisia tunteita. Toisaalta siellä oli paljon vanhaa historiaa ja
uskontomme pyhiä paikkoja käsin kosketeltavissa, toisaalta se tuntui olevan täysi turistipyydys. Vanhan kaupungin kapeiden katujen reunukset olivat täynnä
myyntikojuja ja kaikissa historiallisissa
paikoissa oli valtava väentungos. Saadakseen hyvän kokonaiskuvan, löytääkseen ja tunnistaakseen paikkoja mukana pitäisi ehdottomasti olla pätevä opas.
Meillä sellaista ei ollut, tosin paikalliset
alan yrittäjät roikkuivat jatkuvasti kiinni käsivarressa palveluksiaan tarjoamassa. Tällainen tyrkyttäminen tuntui kovin
vastenmieliseltä. Voi vain kuvitella, mi-
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ten sen kokisivat ujouden ja vaatimattomuuden lahjat synnyinlahjanaan saaneet
yksinäiset naispuoliset turistit. Osasinpa kerrankin olla kiitollinen kookkaasta
ja vähemmän lähestymishaluja synnyttävästä ulkoisesta olemuksestani.
Itkumuuri oli meille molemmille
päivän puhuttelevin kokemus. Se tuntui monella tapaa kuin keitaalta kaiken
melun ja rihkamakaupustelun keskellä. Epävarmasta rauhasta tosin muistuttivat itkumuurin ympärillä olevat tiukat
turvatoimet. Alueelle pääsi vain metallinpaljastimen läpi ja aseet esillä pitäviä sotilaita oli joka hetki näkyvillä.
Ilman oireita alkavasta Jerusalem-syndroomasta poistuimme kaupungista. Kulttuuri- ja historiaähkyä oli saatu
vähintään riittävästi, kumpikaan meistä ei
kaivannut sitä enää sille päivälle lisää.

Seuraavan päivän retki kohdistui Tel
Aviviin, tarkemmin vanhaan Jaffan satamakaupunkiin. Se on kaupunki, josta
löytyy mainintoja yli 4000 vuoden takaa.
Kaupunki on ehditty valloittaa, tuhota ja
uudelleen rakentaa useita kertoja aikojen saatossa. Siellä voi kuulla historian
siipien havinaa, jos appelsiinipuista tippuvien hedelmien muksahtelu ei peitä
sitä alleen. Vanhoilla kaduilla on mukava vaellella ja ihmetellä, mutta rannasta
on syytä pysyä kaukana. Muuten saattaa
käydä kuin eräällä Joonalle, jonka valas
kauan sitten näillä rannoilla hotkaisi elävänä. Mies aiheutti onnekseen valaalle

Jerusalemin vanha kaupunki oli suurelta osin turistipyydys. Rihkamakauppiaita, huutoa, melskettä ja tungosta.Jos siellä olisi halunnut tutustua uskontomme pyhiin paikkoihin, olisi opas ollut tarpeen. Kirkoista, muistomerkeistä ja
hautapaikoista oli ylitarjontaa, josta oli vaikea löytää haluamaansa.
niin pahoja vatsanväänteitä, että valas oksensi miehen ulos muutaman päivän kuluttuaan. Vai miten se meni?
Vaimon kanssa yhteinen viikko alkoi
olla lopuillaan ja hän pakkasi illalla tavaransa seuraavan aamun lentoa varten. Se
tarkoitti samalla myös sitä, että minäkin
hyvästelin aamulla mukavan isäntäväkeni ja ajoin Haifaan ollakseni valmis laivamatkalle. Olin saanut sähköpostitse ilmoituksen seuraavasta laivan lähtöpäivästä ja
minua pyydettiin saapumaan laivayhtiön
toimistoon heti aamusta. Vaikka oli kyse
samasta kreikkalaisesta laivayhtiöstä, Israelin päässä kaikki järjestelyt sujuivat
täsmällisesti ja ilman ongelmia. Niinpä ilmoittauduin sovittuna aikana toimistoon,
maksoin matkan ja sain ohjeet, miten toi-

mia. Ongelma oli siinä, ettei kaltaisiani
ajoneuvon kanssa matkustajia juuri ollut,
eikä ollut valmiita käytäntöjä, miten toimia. Odottelin tullin virkailijaa pari tuntia yksin hehtaarin kokoisessa hallissa,
aika kuitenkin meni nopeasti nauttiessani langattomasta netistä ja ilmastoinnista.
Iltapäivällä paikalle ilmaantui toinenkin
matkustaja, japanilainen reppumatkaaja.
Lopulta paikalle saapui myös tullin virkailija, kaunis nuori nainen, joka esitti
minulle jo tutuiksi tulleita kysymyksiä:
Olenko ollut tekemisissä paikallisten ihmisten kanssa, onko joku antanut minulle jotakin, jne. Kyseessä oli tällä kertaa
vain muodollisuus, joka oli ohi viidessä
minuutissa. Pian paikalle kurvasi auto,
jonka perässä sain ajaa ensin tullin kopille pikaiseen paperien tarkistukseen
ja sen jälkeen satamaan jonottamaan laivaan pääsyä.
Ero Haifan ja
Lavrion satamien välillä oli kuin
yöllä ja päivällä.
Israelissa kaikki
oli selkeää, virallista ja tehokasta. Niinpä laivakin lähti satamasta
ajallaan, puolityhjänä tosin niin
kuin se oli tullessakin. Matkustajia oli tällä kertaa

Ei niin pientä kioskia Israelissa, ettei sieltä alkoholijuomia
saisi. Finlandia-vodka oli hyvin edustettuna joka paikassa.

viisi, kolme rekkakuskia, minä ja japanilaispoika.
Saavuimme Kreikkaan kolmen vuorokauden jälkeen aamupäivällä. Hyvästelin laivan henkilökunnan ja sain ohjeet ilmoittautua samassa pienessä laivayhtiön
toimistokopissa, missä olin turhautuneena selvitellyt menomatkan asioita kolme
ja puoli viikkoa aiemmin. Kun astuin sisälle koppiin, verenpaineeni alkoi nousta
saman tien. Edessäni olivat tutut naamat,
kaksi miestä, jotka jättivät paperini hoitamatta menomatkalla!
Kaikki tuntui alkavan taas alusta saman kaavan mukaan. Toinen miehistä
repäisi isommasta paperista pienen palan ja kirjoitti siihen summan, jota alkoi
vaatia minulta. Summa oli 140,70€. Samalla hän teki selväksi, että vain käteinen
kelpaa. Aloin tivaamaan, mikä tuo maksu on, mihin se perustuu? Miehet eivät
edes yrittäneet selittää, vaan kertoivat,
että ensin pitää maksaa, sitten saan passini ja voin mennä tullin koppiin selvittämään pyöräni tuonnin maahan. Minä taas
ilmoitin, että haluan selvityksen maksun
perusteista ja kunnollisen kuitin. Tämä
ei aiheuttanut miehissä mitään reaktiota,
vaan he toistivat aiemman: en saa passiani takaisin, ennen kuin maksan.
Keskustelussa alkoi pikku hiljaa olla
enemmän sävyjä, isoja kirjaimiakin käytettiin välillä tehosteena. Muistutin miehiä menomatkasta ja heidän tekemättömistä töistään, joista olin kuitenkin
joutunut maksamaan. Ilmoitin, että en
suostu maksamaan tuollaista epämääräistä maksua noin vain. Sitä paitsi halusin jonkinlaisen hyvityksen menomatkan
”petoksesta”. Nytpä miehet heittäytyivät
viattomiksi kuin vastasyntyneet lapset –
hekö muka tehneet joskus jotain väärin
tai jättäneet tekemättä? Ei koskaan, ei ikinä sellaista! Tässä vaiheessa harppasin
ulos kopista ja kävin hakemassa moottoripyörän laukusta läppärini. Etsin siitä
esille ennen menomatkaa saamani sähköpostin, jossa kerrottiin ihan nimeltä mainiten toisen edessäni olevista miehistä
hoitavan kaikki tarpeelliset paperit kuntoon ennen Israeliin menoani. Luetin tämän viestin ko. miehellä. Sen jälkeen hän
oli hetken vaiti, levitteli käsiään ja poistui
paikalta palaamatta takaisin.
Vääntö jatkui paikalle jääneen miehen
kanssa. Välillä hän soitti laivayhtiön toimistoon Piraukseen ja vaati minua puhumaan sikäläisen virkailijan kanssa. Tämä
taas ei ottanut tilanteeseen sen selvempää kantaa, joten ei ollut apua siitäkään.
Tilanne oli lukossa. Minä olin päättänyt,
etten maksa vaadittua summaa, ellei sille löydy järkeviä perusteita. Lisäksi vaadin, että menomatkalla tehty vedätys hyvitetään minulle jotenkin. Vastapuoli hoki
koko ajan, että minun on pakko maksaa,
muuten en saa passiani, enkä pyörääni
ulos satama-alueen aidan takaa.
Koska minulla ei ollut aikomusta jäädä
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BMW 2013 huippu-uutuudet heti toimitukseen!

R 1200 GS

Vakiona 125hv/238kg
Vesi-/ilmajäähdytys , märkäkytkin,
ABS-jarrut, vakionopeudensäädin,
lämpökahvat
Lisävarusteina saatavana mm.
-Dynamic ESA
-Luistonesto ASC
-Ride-mode ajodynamiikan valinta
-LED-päiväajovalot
-Täydellinen laukkusarja

F 800 GT

Vakiona : 90hv/213kg
ABS-jarrut, remmiveto,
lämpökahvat
Lisävarusteina saatavana mm.
-Luistonesto ASC
-Sähkösäätöinen jousitus ESA
-Tilavat sivulaukut n.55L
-Madallussarja 765mm
-35kW tehonalennus

Biketeam Vantaa
Antaksentie 4
Puh. 020 741 7217
biketeam@biketeam.fi

www.biketeam.fi
Biketeam Raisio
Tuotekatu 12
Puh. 02 4808 8900
myynti.raisio@biketeam.fi

Kreikkalainen virallinen kuitti veroluonteisesta satamamaksusta. Maksu on tietenkin suoritettava käteisellä.
asumaan tuonne satama-alueelle, päätin
lopulta toimia. Kävelin kylmän rauhallisesti pyöräni luokse ja ajoin sen portista ulos toimistokopin eteen. Portilla ollut vartija tuli täysin yllätetyksi, eikä hän
ehtinyt reagoimaan millään tavalla. Pian
hän juoksi paikalle suureen ääneen huutaen, siis sen, minkä puuskutukseltaan
pystyi. Koska hän ei puhunut mitään ymmärrettävää kieltä, käänsin selkäni ja jätin hänet vaille haluamaansa huomiota.
Eipä aikaakaan, kun paikalle kurvasi myös satamapoliisi. Hän oli nuorehko mies ja puhui kohtuullista englantia.
Selvitin hänelle tilanteen ja kerroin, että
ellei pian löydy sopuratkaisua, lähden
kotiin ilman passia. Hetken mietittyään
mies totesi, että hän ei suosittele minua
lähtemään paikalta ilman passia, mutta
jos aion sen tehdä, hän ei aio sitä estää.
Tämä ei kuulu minulle, totesi mies ja kurvasi pois paikalta.
Asia tuli sillä selväksi. Kävin vielä ystävällisesti hyvästelemässä konttorimiehet, vastapuoli oli näköjään saanut uuden
tukihenkilön. Kysyin heiltä, että tällaisen elämäntyylin turvaamiseen he meidän suomalaisten tukirahoja tarvitsevat?
Vastausta ei kuulunut, joten vedin kypärän päähän ja lähdin kohti kotia
Iltapäivällä ajellessani selasin navigaattoria ja totesin sen näyttävän myös
poliisiasemat. Päätin käydä kysymässä
poliiseilta, josko he kirjoittaisivat minulle todistuksen ”kadonneesta” passistani.
Passini kopio oli ladattavissa netistä kotisivuiltani, joten henkilöllisyyden todistamisen kanssa ei olisi ongelmia, ajattelin. Poliisiasema löytyikin helposti, mutta
säästösyistä heillä ei ollut nettiä käytössään, joten se oli hukkakäynti. Jatkoin
matkaa.
Tarkoitukseni oli ollut palata kotiin
Makedonian ja Serbian kautta Unkariin.
Selvää oli, että noiden maiden halki ei
matkusteta iloisesti vilkutellen ilman passia. Päätin kuitenkin sivistää itseäni ja
kokeilla, mihin asti passiton matkustaja
pääsee. Niinpä ajoin suorinta tietä Makedonian rajalle. Kreikan puolella virkailijat nieleskelivät jonkin kerran tyhjää kertoessani, ettei minulla ole passia, mutta
pienen puhumisen jälkeen he viittasivat

minua menemään eteen päin. Makedonian puolella sitten tökkäsi heti. Virkailija
viittasi minut seuraamaan ja vei suoraan
päällikkönsä puheille. Tämä osoittautui matkaajaa ymmärtäväksi mieheksi
ja aloitti pyytämällä minua istumaan ja
kysymällä, mitä tahtoisin juoda. Selitin
miehelle tilanteen ja sen, minne haluaisin mennä. Hän pyöritteli päätään. Olisin
kuulemma hänen puolestaan tervetullut
Makedoniaan, mutta hän oli täysin varma siitä, että en tulisi pääsemään rajan yli
Serbiaan. Sillä rajalla on kuulemma riittävästi ongelmia pienemmistäkin syistä.
Harrastimme jonkin aikaa mukavaa
small talkkia, haukuimme kreikkalaisia ja
paransimme maailmaa. Sen jälkeen herra tuli saattamaan minut pihalle, pahoitteli tilannetta ja toivotteli minulle kaikesta
huolimatta hyvää kotimatkaa.
Jatkoin matkaa. Bulgarian raja oli lähellä ja päätin jatkaa tutkimustani passittoman matkanteon helppoudesta. Bulgarian rajalla kohtasin jo edesmenneen
neuvostoliittolaishengen
ilmentymän
nuorehkon naisvirkailijan muodossa. Hänen kanssaan ei neuvotella, ei selitellä,
eikä joustoa tunneta, se tuli äkkiä selväksi. Eli tilanne oli vähän sama kuin kotona.

Tein nopeasti johtopäätökseni ja poistuin
kuin suomalainen sotilas. Ei perääntyen,
vaan täyskäännöksen jälkeen täysillä edeten. Yövyin läheisessä hotellissa ja ajelin
seuraavana päivänä kaikessa rauhassa
Igoumenitsan satamaan ja matkustin laivalla Italiaan. Sen jälkeen edessä oli vain
rutiiniluontoinen ajo Unkarin kautta Tallinnaan ja sieltä laivamatka Suomeen.
Matkan jälkeen otin yhteyttä Suomen
suurlähetystöön Ateenassa. Kerroin heille tapahtuneesta ja kysyin, josko he voisivat vähän kysellä passini perään. Se olisi helppoa, olihan minulla yhteystiedot
ja tiesin tarkasti, missä passini olisi. He
lupasivat ystävällisesti hoitaa asian. Ensimmäisellä yhteenotolla nämä laivayhtiön miehet olivat väittäneet, etteivät muista koko tapausta. Kun heille myöhemmin
kerrottiin, että minä valmistelen Suomesta käsin tutkintapyyntöä heidän toimistaan, muisti olikin palautunut nopeasti ja
passi löytynyt saman tien. Passi palautui
minulle tämän jälkeen kiitettävän nopeasti.
Taas kerran tuli todistettua, että matkailu avartaa!
kunkku

Kesän kohteet kirkkaana mielessä!
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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

Muutamaan sataan pyörään sopivia tarvikkeita.

Perinteiset kypäräpuhelinjärjestelmät ja istuimet

Näkymätön Stealth 201 Bluetooth
kypäräsarja, ei sisällä kypärän
ulkopuolisia osia

Extenda Fenda etulokasuojan jatkopala antaa lisäsuojaa

AKE Bluetooth Stealth luonnollisessa koossa.

Maahantuonti ja myynti:
IRATI OY
ESPOO
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p. 05 055 32 555
info@tourerparts.com

www.tourerparts.com

Matkakohde Unkarissa:

Pannonia Park - Recsk
Jos liikut Unkarissa, löydät kiinnostavan matkakohteen ja vaikka tukikohdan
pidemmäksikin aikaa reilun sadan kilometrin päässä Budapestista koilliseen
Recsk-nimisestä pikkukylästä. Innokas
moottoripyöräilyn ystävä kehittää sinne vapaa-ajan keskusta, tai pitäisikö sanoa teemapuistoa moottoripyöräilyn ympärille. Vanhoja moottoripyöriä paikalta
löytyy kymmeniä. Pääasiassa ne ovat en-

tisen itäisen Euroopan tuotantoa, mutta
joukosta löytyy joitakin länsipyöriäkin.
Suurin osa pyöristä odottaa pääsyä perusteelliseen entisöintiin uudessa ja siistissä
hallissa. Paikan omistaja kertoo mielellään tarinaa pyöristä ja niihin liittyvästä
Unkarin historiasta.
Recsk sijaitsee motoristin kannalta mukavalla alueelle mutkaisten teiden keskellä. Majoittuminen sinne on halpaa ja

sopivan päivämatkan päässä on puoli Unkaria Budapestista alkaen.
Pohjoisesta tullessa paikkaa kannattaa lähestyä Miscolcin ja Egerin kautta. Etelän puolella Paradin ja Gyöngösin
suunnalla on mukavia mutkateitä. Lisää
vinkkejä niin teistä, kohteista kuin edullisesta majoituksesta kannattaa kysyä paikan isännältä.

Pannonia Park
3245, Recsk
Kossuth u. 6.
(24-es út mellett)
tel.: 06/30-466-0884
e-mail: info@pannoniapark.hu
http://pannoniapark.hu
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BMW Kesäkokoontuminen Ähtärissä 12.-14.7.2013
Kerhon kesäkokoontuminen Hotelli Mesikämmenessä, Ähtärissä.
Sitovat ilmoittautumiset 16.6. mennessä sähköpostilla jouni.pekonen@wippies.com tai puhelimella klo 18-21 numeroon
050-66949
Hinta:
			
			
			
		

2 hengen huoneissa 140 euroa / henkilö
1 hengen huoneissa 190 euroa/henkilö
teltalla 50 euroa/henkilö (kylpylä ei kuulu hintaan, mutta erikseen 9 euroa kerta)

Hinta sisältää majoituksen, aamiaiset, illalliset, lauantain lounaan, museolipun, kylpylän ( ei telttailijoilla)

Aikataulu:
		Perjantaina
			klo 15 lipunnosto
			
klo 16-20 kylpylä avoinna
			klo 20-21 illallinen
			klo 21-24 karaoke/levytanssit
		Lauantaina
			klo 8-9 aamupala
			
klo 10-15 yhteinen ajolenkki, keittolounas ja ajoneuvomuseoon tutustuminen
			
klo 15-17 Kerhon minigolfturnaus
			
klo 16-19 kylpylä avoinna
			klo 19-20 illallinen
			klo 21-24 karaoke/levytanssit
		
Sunnuntaina
			
aamiaisen jälkeen kohti uusia seikkailuja

BMW-SYYSTAPAHTUMA 06.-08.09.2013 KEURUU
Keurusselän hotelli Keurusseläntie 134, 42700 Keuruu
BMW- syystapahtumassa lauantaina on huippuohjelmana Keurusselän kesäteatterinäytöskomedia Simpauttaja.
Muuta ohjelmaa mm. monipuolista ulkoilua, saunomista niin illalla kuin päivällä, kylpylässä lekottelua, sekä 		
tanssia kahtena iltana.
Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 6.9. klo 15.00
Majoittuminen 1h- (225€/hlö) tai 2h-huoneissa(175€/hlö).
Osallistumismaksu sisältää majoituksen ja ohjelman lisäksi 2 aamiaista, 2 ruokaa ja yhden piknik-välipalan.
Ilmoittautuminen alkaa 1.6. Tilaa ilmoittautumislomake sähköpostilla: kalevi.kankaansyrja@pp.inet.fi
Tapahtuman osallistujilta edellytetään voimassa olevaa matkavakuutusta.
Tarkempi ohjelma ja osallistumisohjeet lähetetään vain osallistujille. Muutokset mahdollisia.
TERVETULOA MUKAAN KAIKKI BEMARISTIT
Lisätietoja: KALEVI 050 – 918 5923 JA JUSSI 050 – 305 2310
TAPAHTUMAAN ON PAKOLLINEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 5.8 MENNESSÄ.
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2V-kokoontuminen
Vanhojen 2-venttiilibemareiden kokoontuminen Jurvassa 14-16. 6. 2013
Paikka 		
Sälli Camping Kauhajoentie 247, 66300 Jurva. Opasteet 3- ja 8-tien varressa.
Ohjelma
Lauantaina kiertoajelu, jolla käydään savustamassa silakoita Vaasan alueen viimeisen am			
mattikalastajan luona, matkalla ylitetään Suomen pisin silta ja hörpätään kahvit sillan kupees			
sa Mrenkurkun ulommaisessa pisteessä, minne pääsee ilman venettä.
Hinta 		
60€, sisältää tulokahvin, ruokailun, aamukahvin sunnuntaina, makkarat, kaljat, savusilakat
Majoitus
Mökki 50-90€, hotelli 55€/2hh, näissä rajallisesti tilaa, telttapaikkoja 10€/teltta rajattomasti.
Majoitusvaraus hoidettava itse puh: 0407052321/Leena Köykkä
lmoittautuminen viimeistään 18.05 Hans Heino puh 0500560413 sähköposti hasseheino@gmail.com
			TERVETULOA!

Seitsemäs vuosittainen Bayerische Motoren Werke K-series Luxus Tourer
International Biker Meeting In “X” Of Finland järjestetään elokuussa 2013 Heinolassa.
Jo perinteiseksi muodostunut BMW:n Luxus Tourer tapahtuma järjestetään tällä kertaa hienossa uusitussa
hotelli Kumpelissa järven rannalla. Jo järven nimi tekee tapahtumasta kansainvälisen, Ruotsalainen!
Tapahtumamme ohjelma on taattua BMWKLTIBMIHOF-laatua. Se sisältää hyvää ruokaa, tanssia, kilpailuja, hyväntekeväisyysarpajaiset ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä ajoreittimme varrella

Lähistöllä on monia mielenkiintoisia kohteita,
mutta niistä sitten lähemmin elokuussa.

Muistutamme vielä, että tapahtumamme ovat tervetulleita kaikki motoristit kulkupelistä riippumatta!

Seitsemännen vuosittaisen BMWKLTIBMIHOF-tapahtuman ajankohta on
2. - 4. elokuuta, joten kirjaapa se kalenteriisi!
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Tervetuloa BMW Moottoripyöräkerhon Kevätkokoontumiseen Ellivuoreen 24.-26.5.2013
Ilmoittautuminen ja maksut kerhon kautta (Ilmoittautumiset sähköpostiin rahastonhoitaja@bmwmoottoripyorakerho.fi tai puhelimella 0400-483346 ja maksut BMW-kerhon tilille FI76 2120 1800 0017 51. Maksuun merkintä ”Ellivuori”).Lisätiedot ja hinnat
löytyvät kerhon sivuilta.
Paikalle voi saapua Perjantaina 24.5 klo 14 alkaen. Ohjelmassa paitsi mukavaa yhdessäoloa niin myös mm. lauantain ajolenkki, aitoa rosvopaistia, kerhon ammuntamestaruuskilpailu ja leikkimielinen mutta vakava tietokilpailu sekä orkesteri.

Majoituspaketit pe-su (sisältäen majoituksen, ruuat ja ohjelman, katso. tarkemmin kerhon sivuilta):
-2 henkilöä 271,-/viikonloppu
-1 hlö 191.50,-/viikonloppu
Muista ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä jos haluat rosvopaistin ilman valkosipulia!
Huom: Koska hotellissa on myös muuta väkeä on majoituskapasiteetti rajallinen ja siksi ilmoittautuminen kannattaa tehdä pikimmiten ja ainakin viimeistään 30.4!!!
Lisätiedot kerhon sivuilta tai Erkki Kulo puh:0400801158
PS. Varatkaa mukaan joku sivutuen aluslevy lauantain ajolenkkiä varten.

Huom! Ilmoittautumisen takaraja on 17.5!! Ilmoittaudu
heti!
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BmW suomi

bmw-motorrad.fi

Ajamisen iloa

täydEllistä aJamisEn iloa
BmW F 800 Gt.

Matkapyörien keskikokoluokka on vihdoinkin saanut aidon, kokokatteella varustetun Gran Turismo –mallin. BMW F 800 GT on
uudistunut niin tekniikan kuin muotoilunkin osalta. Ainutlaatuista tämän kokoluokan pyörässä on käytännöllinen ja huoltoa
kaipaamaton hihnaveto. Kuten BMW:llä aina, turvallisuusseikat ovat olleet erittäin merkittävässä asemassa pyörien suunnittelussa.
F 800 GT:ssäkin on noudatettu ajatusta siitä, että turvallisuus on paras matkakumppani ja pyörässä onkin vakiona mm. ABS-jarrut.
Vakioistuinkorkeus on 800 mm, mutta tarjolla on eri satulavaihtoehtoja, joilla korkeus saadaan joko korkeammaksi tai matalammaksi.
Turvallisuusominaisuuksien maksimoimiseksi lisävarusteena on saatavilla ASC-ajonvakautusjärjestelmä (Automatic Stability Control)
sekä elektroninen jousitusjärjestelmä ESA (Electronic Suspension Adjustment). F 800 GT on suunnannäyttäjä tässä kokoluokassa ja
sen voi sanoa olevan uusi standardi. Se on moottoripyörä, jota ajaessasi nautit matkastasi sataprosenttisesti.
Lue lisää osoitteesta www.bmw-motorrad.fi

R 1200 RT

K 1600 GT

K 1600 GTL

F 800 GT

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

