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www.bmwmoottoripyorakerho.fi
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Rikastimeen otetaan jatkuvasti juttuja ja
kuvia kerhon jäseniltä. Aineiston voi lähettää osoitteeseen:

rikastin@bmwmoottoripyorakerho.fi

Nuijan varresta
Taas on kuumana höyryävä Rikastin käsissä. Kesä on vierähtänyt syksyn puolelle ja pohjoisen pallonpuoliskon parhaimmat ajokelit pikkuhiljaa hiipumassa tai
sitten ei, riippuu siitä mistä tykkää.
Ainakin BMW moottoripyöristä tykätään ja tänä vuonna Motorcycles.com sivuston jokavuotisessa parhaiden pyörien
valinnoissa nappasi BMW usean luokan
voiton kotiin ja erityisesti sydäntä lämmitti, vapaasti suomennettuna, uuden
BMW R1200GS ”Vuoden Moottoripyörä” ja ”Vuoden Paras Off-Road/Adventure Moottoripyörä” kategorioiden voitot. BMW komeili ykkösenä myös ”Paras
Sport –Pyörä” HP4, ”Paras Matkapyörä” K1600GT/GTL, ”Paras Skootteri” C
600/650 GT ja ”Paras Teknologia” Semi-Aktiivinen Jousitus/Iskunavaimennus
DDC”.
BMW:n Adventure/Seikkailu –pyörien
saralla osattiin myös odottaa että F 800
GS Adventure malli ilmestyisi vuoden
aikana ja sieltähän se sitten lopulta tuli
tuutista ulos ilman suurempia yllätyksiä.
Mielelläni lähtisin tuolla seikkailemaan
pohjoisen polkuja ja löytää mukavia puroja joiden viereen leiriytyä kahvia keittelemään… jaahas, unelmointi sikseen ja
takaisin näppäimistön ääreen.
Kerhon tapahtumat ovat jälleen hellineet kerholaisia ja suuri kiitos kuuluu aktiivisille järjestelijöille, kiitos heille vielä kerran näin lehden välityksellä, olette
tärkeä osa kerhon toimintaa. Kerhon pää-

toimittajalle kuuluu myös iso kiitos että
kaikille kerholaisille ilmestyy postilaatikkoon Rikastin tasaisin väliajoin ja olettehan myös tutustuneet kerhon kotisivuihin,
foorumiin ja facebook -profiiliin. Nämä
ovat myös kerholaisille tärkeitä viestintävälineitä. Muistakaa myös päivittää sähköpostiosoitteenne kerhon kotisivujen
”Jäsenyys” valikon kautta.
Tulikohan siinä taas tarpeeksi yhdeksi
kerraksi, ai niin, onhan meillä vielä toimintaa tälle vuodelle. Kerhon pikkujoulut järjestetään Tampereella marraskuun
16sta ja tiedossa mukavaa illanviettoa
ruokailun ja tanssin kera. Muistakaa ilmoittautua ajoissa ja olkaa kilttejä, se oikea joulu tulee myös pian.
Ensi vuonna toivottavasti myös matka
Berliiniin, siitä löytyy lisää tietoa lehden
uumenista.
Terveisin,
Juha

Päätoimittajalta
Taas on yksi lehti saatu painokoneelta maailmalle. Se huolestuttaa, että sisällön tekeminen on vain muutaman ihmisen varassa.
Ryhdistäytykääpä hyvät kerholaiset ja laittakaa kynä, sekä kamera
töihin! Kertokaa sanoin ja kuvin matkoistanne, pyörienne persoonallisista muutoksista ja vaikka ajovarusteistanne. Mikä on tullut
hyväksi havaittua, mihin taas olette pettyneet?
Muistakaa kaikki, joulu ei tule, ennen kuin olette tehneet niin
paljon juttuja, että seuraava Rikastin on saatu kasaan niiden avulla!
Kunkku
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BMW-kerhon pikkujoulu
16.11. 2013 Tampereella
BMW-Kerhon pikkujoulua vietetään Hotelli Rosendahlissa Suomen Manchesterissa, Tampereella, hotelli Scandic
Rosendahlissa 16.11.2013.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen sähköpostilla 5.11 mennessä: Juha Saari kurahousumopo@gmail.com
Ilmoittautuessasi laita mukaan myös puhelin- ja jäsennumerosi.
Vahvista varauksesi maksamalla 10€ BMW-Kerhon pankkitilille:
IBAN tilinumero: FI76 2120 1800 0017 51 BIC/SWIFT koodi: NDEAFIHH
Viiteteksti: Pikkujoulut,osallistujien nimet
Hinnan saat takaisin kerhon sponsoroimassa tapahtuman ohjelmassa.
Varaa huone hotelli Rosendahlista 16 - 17.11.2013, kerro varauksen viitetiedoksi ”BMW-kerhon Pikkujoulut”.
- Yhden hengen huone: 90€/vrk
- Kahden hengen huone: 100€/vrk
Hotellin yhteystiedot
Hotelli Scandic Rosendahl
Osoite Pyynikintie 13, 33230 Tampere
Puhelin ja fax 03-244 1111 / 03-2441 2211 S-posti rosendahl@scandichotels.com
Muista että paikkoja on rajoitetusti! Ilmoittaudu ja varaa huone mahdollisimman pian!

Kerhon ohjelmassa ensi talvena:

BMW-tehdasvierailu Berliiniin
Lähde mukaan viettämään pitkä viikonloppu Berliinissä! Matka sisältää mm. lennot
ja kuljetukset hotellimajoituksineen , vierailun BMW:n tehtaalle eli mahdollisuuden
nähdä kuinka se ”oma kulta” on pistetty nippuun. Matkan ideana on siis mahdollisuus vierailla hienossa kaupungissa ja vielä hienommassa tehtaassa BMW Moottoripyöräkerho ry:n järjestämällä ja osin sponsoroimalla matkalla.
Matkan ajankohta:
Ohjelma: Perjantai

Lauantai
Sunnuntai
Majoitus
Matkan hinta

7HUYHWXORDDNNXRVWRNVLOOH+HOVLQJLQ6|UQlLVLLQ
0HLOWlQ\W%0:
NHUKRQMlVHQLOOH
9DUWD03DNXW
RYKVWD7RLPLWDPPH
03DNNXMDP\|V
0DWNDKXROORQNDXWWD

Ilmoittautuminen
Varausmaksu

28.02. - 02.03.2014
lento Helsinki 08.10 - Berliini 09.05
Tehdasvierailu, matkat linja-autolla
Majoittuminen
Kerhon tarjoama illallinen
Kaupunkiin tutustumista, tarkemmin myöhemmin
Vapaata, lento Berliini 19.10 - Helsinki 22.05
Holiday Inn Berlin City West (n. 4km tehtaalta)
490€ 2h huoneessa, 560€ 1h huoneessa
Hinta sis. lennot, majoitus aamiaisineen, illallinen
perjantaina, kuljetukset Berliinissä
Juha Saari kurahousumopo@gmail.com
70€/henkilö kerhon tilille
IBAN tilinumero: FI76 2120 1800 0017 51
BIC/SWIFT koodi: NDEAFIHH
Viiteteksti: Berliini, osallistujien nimet

Paikkoja rajoitetusti!

$NNX3DOYHOX9+lNNLQHQ2\
9DQKD7DOYLWLH+HOVLQNLSZZZDNNXSDOYHOXIL
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Uusi 1200 GS Adventure on tullut!
Täysin uusi iso Adventure on nyt täällä. Tuttu Adventuren konsepti, uudella
pohjalla. Uudesta R1200GS mallista tuttu 125 hevosvoimainen neste/ilmajäähdytteinen moottori, jonka ajettavuutta
seikkailukäyttöön on kehitettyAdventure-mallissa entisestään 950 grammaa
painavammalla vauhtipyörällä.
Iso GS Adventure on ikoni matkaenduroiden maailmassa ja ykkösvalinta maailmanmatkaajille. Äärimmäisen monipuolinen
ajettavuus kaikilla pinnoilla kestopäällysteiltä maastoon. Iso 30 litran bensatankki
(normaaliR1200GS:n tankki 20 litraa) joka
on nyt valmistettu kevyestä alumiinista, vakiovarusteinen ABS, luistonesto jaRain ja
Road -ajomoodit tekevät Adventuresta täydellisen pyörän kaikkiin tilanteisiin. Pyörän
ominaisuuksia saa lisättyä entisestään lisävarusteisella Dynamic ESA -aktiivialustalla, sekä ajotilamoodi PRO -valinnoilla. Tällöinpyörään tulee kolme ajomoodia kadulle
(Rain, Road ja Dynamic) sekä kaksi maastoon (Enduro ja Enduro PRO),jotka vaikuttavat koko pyörään (moottorinohjaus, jarrut, alusta, luistonesto).
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Uuden Adventuren muutokset menevät
pintaa syvemmälle. Adventure mallissa on 20 mm pidemmät joustovaratja 10
mm korkeampi maavara, kuin normaalissa R1200GS -mallissa. Ajogeometriaa
on muokattu entistäkin herkemmän ajettavuuden saavuttamiseksi. Suurempi tuulisuoja ja ilmanohjaimet antavat vieläkin
paremman suojan ajoviimalta. Leveät endurojalkatapit, vahvistetut jarru- ja vaihdepolkimet ja täysin uusi muotoilu viimeistelevät uuden Adventuren.
Suomessa kaikissa R1200GS Adventure -malleissa on myös sivulaukkutelineet
alumiinilaukuille vakiovarusteena.

Tehdaslisävarusteet

•Turvallisuuspaketti, autoverollinen hinta 366,70 €
◦Kromattu pakoputkisto
◦Renkaiden ilmanpainevalvontajärjestelmä
•Touring-paketti, autoverollinen hinta
2232,85 €
◦Dynamic ESA -aktiivinen sähkösäätöinen alusta
◦Ajotietokone PRO
◦GPS-laitteen valmius
◦Vakionopeudensäädin
◦LED-sumuvalot
•Sport-paketti, autoverollinen hinta
1559,47 €

◦LED-ajovalot
◦Ajotilamoodi PRO
◦LED-vilkut
•Dynamic-ESA, autoverollinen hinta
1154,92 €
•LED-ajovalot, autoverollinen hinta
1147,09 €
•Päiväajovalot (ei 192 kanssa) H7, autoverollinen hinta 435,87 €
•Ajotilamoodi pro , autoverollinen hinta
458,05 €
•GPS-laitteen valmius, autoverollinen
hinta 281,88 €
•Kromattu pakoputkisto, autoverollinen
hinta 168,34 €
•Lämpökahvat vakiovaruste Suomessa
•Renkaiden ilmanpaineen valvontajärj.,
autoverollinen hinta 331,47 €
•Vakionopeudensäädin, autoverollinen
hinta 489,37 €
•LED-sumuvalot, autoverollinen hinta
495,9 €
•LED-vilkut, autoverollinen hinta 152,68
€
•Varashälytin,
autoverollinen
hinta
331,47 €
•Off-road -renkaat, ilmainen optio
•Sivulaukkutelineet
alumiinilaukuille,
vakiovaruste Suomessa
•Värivaihtoehdot
•
Alpine white 3
•
Olive green metallic matt
•
Racing blue metallic matt

Tekniset tiedot:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Moottorin tyyppi: ilma/nestejäähdytteinen
kaksisylinterinen boxer-moottori
Iskutilavuus: 1170 cc
Huipputeho: 92 kW/125 hv @ 7750 rpm
Maks vääntö: 125 Nm @ 6500 rpm
Sähköjärjestelmä
Laturin teho: 540 W
Runko
Etujousitus: BMW Telelever
Takajousitus: BMW EVO Paralever
Joustomatka, etu/taka: 210/220mm
Vanteet: Pinnavanteet
Eturengas: 120/70 R19
Takarengas: 170/60 R17
Mitat ja paino
Pituus: 2255 mm
Kokonaisleveys peileillä: 980 mm
Istuinkorkeus: 890/910 mm
Paino ajovalmiina: 260 kg
Polttoainetankki: 30 l
Suorituskyky
Polttoaineenkulutus, 90km/h: 4,3 l/100km
Polttoaineenkulutus, 120km/h: 5,9 l/100km
0-100 km/h: 3,75 s
Huippunopeus: yli 200 km/h
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lilla, joka oli kokonaan yksityiskäytössämme. Hotellimme sijaitsi aivan meren
rannan tuntumassa.

Töstamaa ja sikajuhlat

Teksti Kalevi Kankaansyrjä, kuvat
Karoliina Kankaansyrjä, Timo Kouvo

Kevätretki Pärnumaalle
Viron jo perinteikäs Kevätretki suuntautui tänä vuonna Pärnumaalle. Toukokuun toisena viikonloppuna 118 iloista
bemaristia suuntasi kulkunsa 74 pyörällä etelänaapuriimme. Laivamatkaa varten
kokoonnuimme helatorstaina aamupäivällä Länsisatamaan.
Pääryhmäämme aikaisemmalla laivalla olivat hotelliimme valmisteluja menneet tekemään Vilanderin Jussi, Kouvon Timo ja
Stolpen Hans. Laivalle saimmekin heiltä
viestin, että Pärnussa on luvassa aurinkoa ja
+24 astetta. Tuon lämmön korkoineen saimmekin kokea ajaessamme Tallinnan keskus-

tan läpi kokoontumispaikkaamme Pärnuntien alussa olevalle huoltamolle. Osa
retkikunnastamme jatkoi omia reittejään
ja aikataulujaan käyttäen Pärnuun. Laivalla olin monen muun tavoin vähentänyt
alusvaatetusta ja se tuntui oikeata ratkaisulta seuraavat 80 km. Tämän jälkeen tapahtui täyskäännös ilmassa; alkoi sataa ja
lämpöasteita putosi varmaankin 10.
Kolmen miehen vastaanottokomitea
ottikin meidät hotellilla vastaan sateenvarjoin varustettuna. Laitoimme pyörät
parkkiin ja jätimme ne G4S huomaan.
Tuloiltana torstaina oli yhteinen päivällinen ja vietimme aikaa pääasiassa hotel-

Keli ei ollut hullumpi perjantaina lähtiessämme pienelle ajoretkelle aamiaisen
jälkeen. Mukaamme oli asiantuntijaksi liittynyt ”Pärnun – Jussi”, suomalaismotoristi, jolla oli asunto Pärnussa. Piipahdimme ensimmäisenä Pärnun uuden
moottoriradan luona, jossa oli käynnissä
harjoitukset tulevan viikonlopun kilpailuja varten.
Moottoriradalta sitten Töstamaan keskustaan oli noin 50 km. Tie kapeni matkan edetessä ja päällystetyökin oli kesken, mutta onneksi ei siinä määrin, että se
olisi haitannut matkamme tekoa. Matkalla oli mahdollista nähdä mm pari kirkkoa,
kartano ja useita haikaroita pesissään. Jos
jossakin niin ajaessamme luonnonsuojelualueen läpi huomasi sen, että Suomen
mukaisesti Virossa oli kevät kaksi viikkoa
myöhässä.
Töstamaan keskustassa teimme ketunlenkin kiertäessämme varsin upea kartanon, jossa tällä hetkellä toimi koulu.
Pyörämme valtasivat koko pienen kyläkeskustan parkkitilat. Kylän ”citymarketissa” oli varsin laaja valikoima, kun esimerkiksi pari vuosikymmentä sitten koko
maassa ei ollut normaalille kansalle saatavissa esim. sellaisia tuotteita kun tomaatti
tai banaani.

Kerhon bändi etualalla ja Rapsodia taustalla

Sikajuhlan ohjelmassa oli mm. kansantanssia.
lä esiin astui kansantanssiryhmä ja ruokaa sekä juomaa riitti. Illan mittaan sai
kansantanssiryhmä kuin yhtyekin vahvistuksia hilpeistä ja iloisista kerholaisista.
Parketilla kuluivat monien kengänpohjat, kun oikein vauhtiin päästiin. Varsin
onnistuneen juhlan jälkeen paluumatkalla jatkui hilpeä tunnelma linja-autoissa.
Pääosissa oli tuolloin Pohjanmaan laulumaestrot.

Kylän ”McDonalds” teki varmasti vierailumme aikana koko viikon myyntitulosta vastaavan summan.

Rannahotell on rakennettu 1937 ja se edustaa mitä parhaiten Viron funktionalista tyylisuuntaa valkoisine ikkunoineen. Neuvostoaikana hotelli oli muussa
käytössä, mutta vuonna 1994 se palautettiin jälleen hotelliksi.
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Paluun Pärnuun kukin määritti itse oman
aikataulunsa ja reittinsä mukaisesti.
Näin muodostui useita pienryhmiä, jotka matkasivat iltapäivän välipalalle hotellin ravintolaan. Lounastuksen jälkeen
oli muutama tunti omavalintaista ohjelmaa kunnes 18.00 hotellille saapuivat
linja-autot. Lähdimme pieneen Halingan kylään. Ravintolan ovella oli kuoharia mansikoilla jakamassa tarjoilijattaret.
Asetuttuamme pöytiin alkoi illan monipuolinen ja vauhdikas ohjelma. Eloisa Rapsodia yhtye ja viulutaituri Katrin
veivät meidät musiikkimatkalle ja välil-

Kirmailua rannalla ja ketunhännät

Ja hanuri soi...

den jäädessä kannustamaan kilpailijoita.
Osallistujien oli tarkoitus kiertää minut.
Vaikeuskerrointa lisäsi se, että minulla
oli juoksuetumatkaa ja olin liikkuva kohde meressä. Voittaja löytyi lopulta ja hän
oli Onnelen Topi Alavudelta. Tapahtuman jälkeen niin osallistujat kuin sankat
kannustusjoukot nauttivat serveerauksesta, josta huolehti Jussi TAXI- juomineen.
Kolean ja suolaisen meriveden karkaisemat kilpailijat lähtivät saunaan, kun muut
aloittivat valmistautumisen päivälliselle.
Myöhemmin illalla päivällisen jälkeen
seurasi perinteikäs ketunhäntien jako,
josta huolehtivat Pohjanmaan lakeuksien
miehet Tähtisen Jorma ja Kujalan Heikki. Illan loppupuolella suunniteltiin, että
myös ensi vuonna tehdään Kevätretki Viroon. Näillä ajatuksin kukin lähti nukkumattia katsomaan ja valmistautumaan aamulla edessä olevaan kotimatkaan. Tämä
oli ensin ajo Tallinnaan, josta pari tunnin
laivamatka Helsinkiin, jonne rantauduimme iltapäivän lopuksi.
Viron Kevätretken 2014 ajankohdaksi on
varmistunut 8.-11.5.2014. Tilaisuudesta
tarkemmin Rikastimessa ja kerhon nettisivuilla loppuvuodesta.

Lauantaina mereltä noussut sumu peitti
hotellimme. Sumu kulkeutui aina kaupungin keskustaan saakka ja se leijui varsin
erikoisesti kaduilla. Lauantai oli omatoimipäivä, sillä vasta alkuillasta ennen päivällistä kokoonnuimme hiekkarannalle
BMW BEACH RUN tapahtumaan. Osanottajia ilmoittautui noin kymmenen mui-
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Kesätapahtuma Ähtärissä
Kalevi Kankaansyrjä

Punaiset autot kiinnostavat aina tyttöjä

Kerhon kesätapahtumaa vietettiin tänä
vuonna Ähtärissä, jossa hotelli Mesikämmen toimi kokoontumisen päänäyttämönä. Kerhon lippu vedettiin salkoon
perjantaina iltapäivällä tapahtuman vetäjän Pekosen Jounin toimesta. Paikalle
saapuneet runsaat 70 osallistujaa viettivät perjantai-iltaa hotellilla ja eritoten
sen terassilla upeassa ilta-auringossa,
jossa hyttysetkään eivät häirinneet.
Lauantaiaamulla jakaannuimme kahteen
ryhmään ja lähdimme 170 km ajolenkille. Olin itse jälkimmäisessä ryhmässä
jota veti Pekonen JR ja jälkipään valvojana toimi Myllymaan Repa. Ensimmäinen
vierailukohde oli Jakolan tilan automuseo
Pääjärvellä. Viimeiset 3 km oli päällystämätöntä tietä ja huipennus oli sen loppuosassa, kun kohtasimme noin 200 metrin
pätkän tietä, jonne oli juuri levitettyä lähes nyrkin kokoista sepelisoraa parinkymmenen sentin paksuudelta. Onneksi
niin meno- kuin paluumatkalla kukaan ei
kaatunut.
Perillä meitä odotti isäntä, emäntä
sekä kaksi innokasta pallon kanssa leikkivää koiraa. Kun tutustuimme kolmessa hallissa oleviin vanhoihin autoihin ja
moottoripyöriin niin ei voinut kuin ihailla
käden taitoa, jolla kunnostuksia on tehty
sekä ihmetellä mistä on riittänyt aikaa ja
lisäksi vielä kärsivällisyyttä toteuttaa näitä kunnostustöitä.Karstula oli päiväretken
seuraava kohde ja siellä Vanhat Wehkeetmuseo. Perille päästyämme nautimme
ensin maittavat lihasopat ja sen jälkeen oli
tutustuminen varsin monipuoliseen museoon. Voin sanoa, että tarjolla oli varmasi
jokaiselle ainakin jotakin mielenkiintoista vanhaa tavaraa. Osa näistä toi meille
väkisinkin mieleen oman lapsuutemme.
Silmiinpistävää oli myös museon siisteys.Karstulasta paluu Ähtäriin oli mahdollista suorittaa omin reitein ja aikatauluin
tai kahdessa ryhmässä tulomatkan tapaan.
Ähtärissä oli vuorossa kerhon minigolf
turnaus tai pulahdus kylpylään ennen yhteistä illallista. Upea lauantainen kesäilta
kului perjantain tapaan ja tuolloin innokkaimmat tarttuivat karaoken mikkiin kun
taas toiset kuluttivat jalkineidensa pohjia
terassilla tanssien.
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Kevätkokoontuminen Ellivuoressa
Kerhon hallitus äkkäsi vasta eräässä kevättalven kokouksessaan, että kuluvan
vuoden kevätkokoontuminen uhkaa jäädä järjestämättä. Kukaan ei ollut ilmoittautunut vapaaehtoiseksi… Muutaman puhelinsoiton taivuttelulla onnistuimme
värväämään vanhan BMWKLTIBMIxOF-konkari Erkki Kulon ottamaan haasteen vastaan ja yhdessä puolisonsa Katri Salosen kanssa pariskunta järjestikin
osallistujille hienon tapahtuman toukokuun 24.-26. päivinä. Hieno alkukesän sää
suosi tapahtumaa, joka sisälsi eri aktiviteettien lisäksi myös erinomaisen rosvopaistilounaan ajoretken yhteydessä.
Teksti Ari Ignatius
Kuvat Erkki Kulo, Ari Ignatius

Lauantain ajolenkillä lounastimme ja tietokilpailimme Hanna ja Sakari Paunilan tiluksilla Sarkolassa ja matkalla sinne piti selviytyä myös hiekkatieosuudesta.

Ensin oli vuorossa kerhon ammuntamestaruuskilpailu pienoiskiväärillä 30
m matkalta. Miesten sarjan voitti Jyrki
Tammilehto (11 p.) ja naisten sarjan ja
koko kerhon ammuntamestariksi kruunattiin Maija Karti hienolla15 pisteen
tuloksella!

Lenseä hämäläinen maalaismaisema.

Ellivuoressa palkittiin kilpailujen
voittajat. Tietokilpailu oli tiukka ja
tässä uusintakysymyksen jälkeen
voittajiksi selviytyneet Riitta ja Esko
Lounaaksi meille oli paikallinen kalastusseura perhe Paunilan johdolla valmis- (Hilden/Vähäsöyrinki).
tanut 11 kg 12 tuntia montussa haudutettua rosvopaistia, joka näytti maistuvan niin Jyskylle kuin kaikkille muillekin..
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7. Annual BMWKLTIBMIHOF Heinolassa

Lauantain ryhmäajelun lähtötohinaa. Aluksi suunnistettiin Verlaan, jossa meille esiteltiin aikoinaan niille sijoilleen
sammutettu ja museoitu Verlan pahvi / kartonkitehdas. Tehtaan sisällä oli kuvaaminen teollisuusvakoilun pelossa
kielletty…

Teksti Ari Ignatius
Kuvat Sirpa ja Jouko Virta

Perinteikäs
BMWKLTIBMIHOF-tapahtuma järjestettiin
tänä vuonna Heinolan Kumpelissa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Paikalle oli saapunut väkeä hiukan alle sata
henkeä ja tapahtuman kansainvälisyys oli taas taattu neljän
amerikkalaisen, neljän saksalaisen ja kolmen norjalaisen
osallistujan voimin. Tapahtuma
noudatteli taattua BMWKLTIBMIxOF-kaavaa, eli mukana oli
kilpailuja, tanssia, karaokea,
kulttuuria (vierailu Verlan tehdasmuseossa), naisten omaa
ohjelmaa samalla kun miehet
kävivät kurvailemassa eräällä
Suomen syheröisimmistä teistä,
hyväntekeväisyysarpajaiset jne.
Suomen kesässä sataa ja paistaa. Sadetta saatiin perjantai-iltapäivällä tunnin
parin aikana on-off –tyyliin. Siihen sade sitten onneksi jäikin. Norjalaiset saapuivat näyttävillä yhdistelmillä. Etummaisena EZ-trailer ja taustalla LT. jossa
on sekä UniGo-perävaunu että Flexcarin kallistuva sivuvaunu.
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Bill Pester ja Steve Mahon olivat teettäneet tyylikkäät ”American Invasion” –paidat Suomi –retkeään varten.

Arpajaisvoittojen tarkistus käynnissä. Hyväntekeväisyysarpajaisten
tuotto lahjoitettiin Heinolan kaupungin sosiaalitoimen kautta nuorten
harrastustoiminnan tukemiseen.
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Ryhmäajoa Pulkkilanharjulla, jonne iltapäivän pidempi ajoreittimme suuntautui.

Viipurin vispilöitä ihmettelemässä
kunkku
Elo-syyskuun vaihteessa parinkymmenen motoristin porukka pistäytyi idän
ihmeitä kummastelemassa Viipurin
alueella. Sää suosi, rajat ylittyivät ongelmitta, eikä kenenkään mukana olleen tiedetä kärsineen matkalla suuria
menetyksiä.

Ulkomaiset vieraat palkittavina. Vasemmalta Bill & Cindi Pester Utahista, Steve & Chery Mahon Coloradosta,
Dorothee & Frank Kohtz Saksasta, Marita Noack & Bernd Grotensohn Saksasta, Nils & Vigdis Sjøtun sekä
Tor Jakobsen Norjasta puhemiehenä toimineen A. Ignatiuksen vieressä.
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Ryhmä oli koottu ilmoittamalla siitä netissä Matkaendurot.net-sivustolla ja
BMW-kerhon sivuilla. Mukaan ilmoittautui väkeä mukavasti, 20 henkeä. Kauempaa tulijat yöpyivät Vaalimaan leirintäalueella ja rajalle mentiin aamulla
hyvissä ajoin varoen herättämästä paikallisia kukkoja. Rajan ylitys sujui kohtuullisen helposti ja ensimmäiselle kokoontumispaikalle Viipurin laidalle ehtivät
kaikki ajoissa. Tutustumiskohteena oli
sikäläinen helikopterimekaanikkoja kouluttava oppilaitos ja sen opetuskalusto.
Ensin kuulimme koulun edustajalta perusteellisen ja avoimen rehellisen selvityksen sen toiminnasta. Sen jälkeen pääsimme tutustumaan opetuskalustoon.
Eniten ihastusta ja ihmettelyä herätti ainakin valmistuessaan maailman suurimmaksi nimetty kopteri, Mil Mi-26.
Sen mittasuhteet tuntuivat käsittämättömän suurilta. Pääroottorin läpimitta oli
32m, kahdesta moottorista löytyi kummastakin yli 11000 hevosvoimaa. Kuor-

maa kopteri pystyi ottamaan 20 tonnia ja
lisäpolttoainesäiliöiden avulla lentämään
n. 2000km..
Tämän hirviön lisäksi paikalla oli mm.
useita pelkästään sotilaskäyttöön tarkoitettuja koptereita, jotka olivat luodinrei’istä päätellen olleet tositoimissa jossain päin maailmaa.
Tyytyväisinä näkemäänsä porukka
siirtyi Viipuriin, johon tutustuttiin muu-

taman tunnin ajan. Sen jälkeen matkaa
jatkettiin Kuusaan motelliin, joka myös
vanhana navettana tunnetaan. Motelli sijaitsee rauhallisessa paikassa Äyräpään
järven lähellä n. 50km Viipurista.
Rauhallisen yön jälkeen matkalaiset
palailivat Suomeen omaan tahtiin tuliaisostosten kera. Tavataanko ensi kesänä
samanlaisella reissulla?

Kuusaan motellin pihamaan rauhaa aikaisin sunnuntaiaamuna.
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Veljekset puute ja kurjuus, onnellisen tietämättömänä edessä odottavista
haasteista, joita joku saattaisi nimittää jopa vastoinkäymisiksi.

Tämä matka oli varsin stressaava
ja uuvuttava kokemus.

Kumin kulutusta sen syntysijoilla osa 2

BMW-miehen ihmeelliset seikkailut
harhaoppisilla merkeillä jatkuvat
Edellisessä numerossa jäimme hieman
kimuranttiin tilanteeseen. Uhrit oli kärrätty pois kolaripaikalta, ja poliisi takavarikoinut Hikon mozkarin myöhempiä
lahjusvaatimuksia varten. Ja Yammu ilman virta-avaimia.
Koska järjestelmän turvaa ei täällä ole,
kuten meillä, tomii täällä vain aito yhteisön turva. Siksi paikallinen väestö toimi,
kuten oli toiminut. Me taas Tompan kanssa olisimme oma yhteisömme, emmekä
voi huutaa järjestelmää apuun. Ongelmien poistamiseksi voi toimia vain meidän muodostamamme yhteisö.

Viidakon pimeys onkin sitten
totaalinen pimeys.
Olen jälkeenpäin kuvannut sitä niin, että
se on samanlaista kuin sulkeutuisi siivouskomeroon ja vetäisi jätesäkin päähänsä... Mistään kaukaakaan ei kajasta
minkäänlaista valonlähdettä. Meillä Perä-Pohjolassa ei kaamosaikaankaan voi
kokea vastaavaa.
Minun ja Tompan matkan täytyisi jatkua mieluiten nopeasti, mutta mitkä ovat
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vaihtoehdot?
Repusta löytyy taskulampun lisäksi
Leatherman, teippiä ym. Ja jostain Yammun syövereistä löytyisi ne johdot mitkä
pitää yhdistää.
Mutta annas olla. Olin nopeasti evakuoinut Suzukin virta-avaimet taskuuni, kun
totesin, mikä oli Yammun avaimien lentorata: kauas viidakkoon.
Super Teneren virtalukko oli jo hieman
kulahtanut. Työnsin Suzukin avaimen
lukkoon, ja aloitin ”tiirikoimaan” ja ”naruttamaan”. Pienen äheltämisen jälkeen
sain kun sainkin virran kytkettyä!
Nyt tappokytkin toimisi virtalukkona
jos saisin vielä Suzukin avaimen kiskottua pois. Lievää väkivaltaa käyttäen sekin
temppu onnistui...

Jippii! Nyt ratsaille ja matkaan!
Budha suojelee kuitenkin edelleen. Tämän Suuren Ajattelijan suojelusta tarvittiin todella jatkossakin. Olenhan ajanut
toki pimeässä huonoilla valoilla ennenkin. Mutta tämä oli kokemuksena kyllä
omaa luokkaansa... Tuntui siltä, että silmät ovat ainakin kymmenen senttiä pääs-

Viimein pimeydestä sukelsi esiin se Sihanouk Willekin kelmeine katuvaloineen.
Jonkinmoisen haravaoinnin jälkeen löytyi se ensiapuasemakin, minne Hiko ja
muut uhrit oli kipattu. Haju oli kuvottava
kalman haju... Ilmiselvästi kuolemaa tekeviä ihmisiä virui käytävillä. Ainoa steriliin liittyvä käsite kuuluu ilmeisesti täällä vain koirien sterilisointiin...?
Löytyipä sekin huone missä Hikoa
pantiin pakettin. Sananmukaisesti. Asfaltti-ihottumaa oli tasaisesti ympäri kroppaa.
Myöhemmin thaimaalaisessa sairaalassa

selvisi sekin, että olihan niitä luitakin vähän katkeillut... Mietin vain että, olikohan
niitä haavoja ja naarmuja mitenkään putsattu? Miten tästä läävästä voi kukaan potilas selvitä hengisssä?
Hiko oli todellakin kuin Michelin-ukko! Varmaan kilometrikaupalla sideharsoa ja hänen kipunsa olivat valtavat...
Kärräsimme Hikon hotellille. Olikohan sekin ollut edellisessä elämässään
sairaalana joskus Ranskan vallan aikana?
Huoneissa ainakin oli sitten korkeutta ja neliöitä tarpeeksi. Vaikka koripallon
pelaamiseen. Suihkukin onneksi toimi,
mutta vain kylmällä vedellä. Se kuuluisan

punaisen pölyn riittävyydestä: Suihkussa
saa lotrata vettä hyvän tovin, ennen kun
viemäriin valuvan veden väristä alkaa punainen sävy häipyä. Siltikin aamulla herätessä on punainen ukon kuva valkoisessa
lakanassa...
Siinäpä me sitten Tompan kanssa hoitelimme Hikoa muutaman päivän ja tutustuimme siinä sivussa Sihanouk Willeen.
Se oli siihen aikaan suht´ originellin
oloinen satama- ja rannikkokaupunki,
jonka turistit tulevat ehkä tulevaisuudessa ”pilaamaan”.
Kambozhalla on vain lyhyt mereen rajoittuva rannikkoalue, verrattuna naapurehinsa Thaimaaseen ja Vietnamiin.
Vähitellen Hikolle alkoi palautumaan
jonkinlainen liikuntakyky. Meillä Tompan kanssa oli sellainen toimintasuunnitelma, että matkanjohtaja pannaan taksilla
Pnomh Penhiin ja sieltä lentäen Bangkokiin. Ja me sitten vedämme suorinta tietä renkaat soikeena takaisin Thaimaaseen.

Hikohan pisti meille heti
kapulan rattaisiin.
”Kun te nyt olette täällä, niin ajatte sen
reitin minkä alun perin pitikin. ”Tossa on
kartta ja neuvon vaan teille kelvolliset yöpymispaikat.”
Pikaisen ohjaajakokouksen jälkeen
päätimme taipua matkanjohtajan tahtoon.
Aamulla Hiko punnerrettiin taksiin ja
nokka kohti Pnomh Penhiä.
Me lähdimme Tompan kanssa sitten
huonoille teille...
Käänsimme etupyörämme Sihanouk

Tienäkymä loppuillan reitiltämme
tä ulkona, kun sananmukaisesti tapitti
mustaan pimeyteen. Juuri sattunut kolari
takaraivossa.
On aivan uskomatonta mitä kaikkea
sieltä sysi-mustasta pimeydestä sukeltaa
silmille. Härkävankkureita, vesipuhveleita, niitä ruosteisia moporekkoja, valottomia rakvaattoreita jne.
Lisäksi paikallisilla ”alkuasukkailla”
oli kummallinen tapa istua siellä asfaltilla
pitämässä turpakäräjiään. Jotkut sentään
polttelivat nuotioita.

Lähdimme sitten Tompan kanssa huonoille teille.
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Kambozhalainen versio täyden palvellun huoltoasemasta. Vettä ja bensaa,
onneksi eri pulloissa.
Willestä kohti koillista. Näimmekin mielenkiintoisia polkuja ja vähintäänkin surkeita siltoja. Pieniä kyliä, joita löytyi viidakon kätköistä.
Näitten kylien läpiajoissa tulivat myös
ensimmäiset ”kosketukset” pieneläimiin.
Ensimmäinen oli kana, joka lensi DRSuzukin etupyörään, niin että pinnat soi!
Höyhenet vaan pölähti, mutta toiminta oli
ohjeitten mukaista.
Kaasua vähän lisää. Näille elikoille
saatta muodostua aivan järjetön kilohinta, jos soppaa jäädään selvittämään. Vieläpä samalle päivälle sattui toinenkin uhri.
Muistan kyllä ikäni sen koiranpennun äänen! Se kyllä tuntui jo todella pahalta...
Aikanaan löysimme Pnomh Penhistä sen
Big Luck-hotellin, jossa Hiko-niminen
Michelin-ukko majaili.
Ennenkun hotla löytyi, oli siinäkin toki
omat vaiheensa.

Paikallisen poliisin virkistysrahastoon
joutui muutaman taalan lahjoittamaan,
kun heidän mielestään käännyimme väärään suuntaan yhdestä risteyksestä. Missään en kyllä nähnyt liikennemerkkiä,
joka velvoittaisi valkoihoisen kääntymään eri suuntaan, kuin alkuasukkaan.
Täälläkin poliisin tilipäivä voi syntyä
mitä mielikuvituksellisemmasta syystä...
Big Luck-hotelli oli Hikon vakiopysäkki Pnomh Penhissä. Hyvä hieronta,
ihan oikea sauna lakatuilla lauteilla ja
kaikki... Myöhempinä aikoina sinne tehtiin pommi-isku jossa vähän ihmisiäkin
kuoli. Nimikin taisi vaihtua New Hongkong-hotelliksi, mutta se on sitten ihan eri
juttu se...
Hiko kärvisteli hotellilla, kun me siinä hoitojen välissä tutustuimme Tompan
kanssa Pnomh Penhin vilkkaaseen päiväja yöelämään. Kaikkine houkutuksineen

Näissä kylissä ei ole tietoa sukupolvien välisestä kuilusta.
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ja vaaroineen...
Siihen aikaan näki vielä huomattavan
paljon kaikissa Kambozhan kylissä ja
kaupungeissa ns. ”miinanpolkijoita”. Yksijalkaiset selvisivät puusta itseveistämillään kainalokepeillä. Molemmat jalat menettäneille ei köyhällä valtiolla ollut antaa
yleensä mitään apulaitteita. He liikkuivat
käsiensä varassa. Varoitteli Hiko meitä
vieläkin menemästä polulta tai tieltä liian syvälle viidakkoon kuselle... Sittemmin ongelma on käytännössä vähentynyt
merkittävästi.
Aikanaan hajaannuimme kukin tahoillemme. Hiko lentäen Bangkokiin ja
me Tompan kanssa ”tietä” myöten Siam
Reapiin, Angkor Wattiin ja sieltä Thaimaaseen. Tämä tie Pnomh Penhin ja Siam
Reapin välillä oli omalla tavallaan kokemus sekin. Se on rakennettu joskus kauan
sitten Ranskan vallan ajalla.
Sen jälkeen ei kukaan ole kuullutkaan
mistään tienhoitoon tarkoitetuista määrärahoista.
Aivan järjettömästi isoja reikiä. Ja
wanhan asfalttitien reijäthän ovat hyvin
syviä ja teräväreunaisia. Ensin niitä yritti
väistellä, mutta aika nopeasti siihen turhautui. Seuraava taktiikka oli ajaa tapeilla
seisten tarpeeksi kovaa yli reijistä, mutta
se olisi tuhonnut nopeasti kaluston... Parhaiten matka eteni, kun ajoi ”tien” ulkopuolella. Siellähän liikkuivat jo polkupyörät, mopot ja härkävankkurit sekä
monin paikoin autotkin.

Vielä saman päivän iltana
saavutimme renkaat ja vanteet
ehjinä Siam Reapin.
Se on jo osittain uudempaa rakennus- ja
hotellikantaa. Angkor Watin läheisyys näkyy turistien, argeologien ja tutkijoitten
tuomana rahavirtana. Ankor Wat on yksi
maailman kahdeksasta ihmeestä ja kuuluu
samaan sarjaan kuin Perun Macu Pichu.
Tällä retkellä sai vielä sillä laajalla alueella ajella omilla mozkareillaan viiden
taalan sisäänpääsymaksua vastaan. Myöhemmillä retkillä kuljettiin vain järjestetyillä kuljetuksilla.
Kannattaa kuitenkin käydä, jos sattuu
siellä päin kuljeksimaan.
Ajokaluston tullaaminen Thaimaaseen
onnistui jostain kumman syystä helposti
ilman Hikoakin, pyörien omistajaa. Taisipa siinä olla mukana sitä kuuluisaa pölhön tuuriakin?
Tiukan vedon jälkeen tavoitimme viimein illalla ”Pattijoen” (Pattayan). Väsyneinä, mutta monta kokemusta rikkaampana. Dramatiikka tuli kyllä vähän
turhankin isolla kädellä, mutta Hiko toipui aikanaan ennalleen.
Myöhemmin avautui sitten se Vietnamikin…

Ensimmäinen Laosin retki
Jos loman pituus on kuukausi, tai enmmän, niin positiivisesti ajatellen uutta lomaa ei tarvitse odotella vuottakaan...
Syksyn levottomat muuttolinnut lentävät Bangkokiin. Pattayalle on sieltä vajaa pari sataa kilometriä. Siksi ”Pattijoki”
on varsin optimaalinen tukikohtana. Sieltä on helppo paeta mihin suuntaan tahansa. Vaikka Pattayan maine maailman suurimpana bordellina pätee edelleenkin, on
se turistivirtojen myötä kasvanut erittäinkin sopivaksi kohteeksi myös perhematkailuun.
Hikokin oli sen vajaan vuoden aikana
saatu takaisin tolpilleen. Suzukin onkiminen Kambozhasta poliisin takavarikosta lahjusrahoineen takaisin Thaimaaseen
olisi värikäs tarina sekin. Mutta koska en
ollut sillä retkellä itse mukana, niin antaa
olla.
Edellisen retken koettelemusten myötä oli pieni ryhmämme jo hitsautunut hyvin yhteen. Täydensimme ryhmää Mokulla, jolla oli myös motocross-taustaa, kuten
minulla ja Tompallakin. Näitten retkien
välillä oli Tomppa toiminnan miehenä jo
umpirakastunut sievään ja viehättävään
Thai-ladyyn. Hänetkin otettiin mukaan, ja
hänen kielitaidostaan hyödyimmekin useapaan kertaan. Suuntana oli tällä kertaa
Laos, ja tälle retkelle saatiinkin jo BMWsivistystä mukaan. Hikolla oli lähes uusi
F650CS ja minulla paljonkin maailmaa
nähnyt F650 Funduro. Sen moottorin hevosvoimat olivat olleet ilmeisesti melkoisella laihdutuskuurilla, koska käyntiäänessä oli jo jonkun verrankin luitten
kalinaa..

”Mitenhän pitkälle tälläkin
pääsee, ennen kun se porsii..?”
Mutta kuten tämäkin retki todisti: BMW
tuo aina kotiin, vaikka se olisi jo aivan risana. Mokulla oli Suzuki DR400, ja Tompalla tällä kertaa Honda Afrika Twin.
Taisi olla parin päivän veto Phibun
Mangsahaniin Thaimaan ja Laosin rajalle. Ilta oli jo kuitenkin pimentynyt, kun
rajan jälkeen otimme kohteeksi Paxén.
Jossain vaiheessa hoksasimme, että
yksi on joukosta poissa...
Honda miehistöineen oli jäänyt jonnekin. Koko ryhmän ei kannata lähteä
uimaan vastavirtaan, joten sain Hikolta
hinausköyden, ja lähdin ajamaan tulosuuntaan.
Muutaman kilometrin päästä pimeästä
löytyikin halvaantunut Honda.

”Se vaan sammu kuin
saunalyhty.”
Diagnoosimme hetken ihmettelyn jälkeen oli, että bensapumppu on kuollut.
Japanilaisethan rakastavat tuotteissaan
kaikenlaisia ”ylimääräisiä” osia. Siki tässäkin kaasaripelissä oli bensapumppu,
koska kohokammiot ovat ylempänäkuin

bensatakin alapinta. Honda miehistöineen hinaukseen ja kiskoin heidät seuraavalle huoltoasemalle. Siellä teimme
Hondalle ohitusleikkkauksen, eli ohitimme sen kuolleen bensapumpun P-A systeemin välistä. Koska tankkausvälit olisivat kuitenkin pienitankkisen DR-Suzukin
mukaan, ei tästä toimenpiteestä ollut käytännössä minkäänlaista haittaa.

kuin määränpää. Kylmyys (!) ja väsymyskin alkoivat ahdistaa. Vähitellen mieleen hiipi sekin ajatus, että nyt ei kyllä
Hikokaan tiedä missä ollaan ja mikä olisi
oikea suunta. Onneksi olin taas väärässä!
Luang Pra Bang on vuoriston laaksossa lymyilevä vanha pääkaupunki lukuisine temppeleineen.
Turisti loistavat poissaolollaan, koska heidän tarvitsemiaan hiekkarantoja ja
poreammeita ei täällä ole. Jokunen narupäinen reppureissaaja näkyi katukuvassa.
Lao-ihmiset suhtautuvat muutenkin vaaleampaan rotuun varauksella ja ujommin,
koska täällä ei meihin värivirheellisiin ole
totuttu.

Mihinkäs seuraavaksi??

Africa Twinille tehtiin ohitusleikkaus
Muistaakseni oli päivän tylsä veto Paxésta Vientianeen, Laosin pääkaupunkiin.
Erittäin sileää asfalttitietä Mekong-joen
laaksossa. Ei mutkia eikä mäkiä. Vain riisiviljelmiä. Katselinkin kaiholla oikealla
nousevaa vuoristoa, jonne lähti pääteistä
erittäin houkuttelevan näköisiä hiekkateitä ylös vuorille.
Ne Laosin autolla ajettavat enduropolut toteutuivatkin vuosia myöhemmin
kohtalokkain seurauksin. Siitä on oma
juttunsa Moto-Ykkösessä nro 2/12 joten
se siitä...
Koska Hikolla on Ruotsin passi, niin
pitihän Vientianestakin löytää se SwedenBakerly. Mutta hyviä ovat ruotsalaistenkin lihapullat...
Vientianesta kapusimmekin ylös vuorille, kohti Luang Pra Bangia, Laosin vanhaa pääkaupunkia.
Hikon karttaan oli merkitty alue, jonne ulkopuolisilla ei ole menemistä. Sitä
pitää vieläkin hallussaan vuoristoheimo
Vietnamin sodan ajoilta. Sivusimme jossain vaiheessa aluetta, ja näimmekin aivan seulaksi ammutun linja-auton. Raadot
oli tosin korjattu pois ehkäpä jo aikoja sitten...
Hyväpintainen vuoristotie mutka-orgioineen olisi houkutellut aktiivisempaankin ajotyyliin. Muu osa ryhmää halusi vain edetä rauhallisemmin. Totesinkin
jollain tankkaustauolla:

”Onhan tämä hienoa ja kivaa,
mutta toisaalta vähän niin kuin
orkun pidättelyä...”
Pimeys tuli jälleen vastaan nopeammin

Jos tästä jatkaisimme pohjoiseen, tulee
Kiina vastaan. Kartasta löytyisi niitä pieniä hiekkateitä paluumatkaksi Vientianeen. Sen äänestyksen hävisin 4-1. Mielekästä ei olisi myöskään ajaa samaa tietä
takaisin Vientianeen.
Hiko keksi ratkaisun.
Vuokraisimme jokiveneen, mozkarit
sinne ja matkaisimme pari päivää Mekongia myöten luoteeseen. Aivan Pohjois-Thaimaasta löytyisi rajanylityspaikaksi Chiang Khong, pois Laosista.
Tuumasta toimeen.
Jokiveneen vuokrasta kuljettajineen
päästiin sopimukseen ja suurin osa penkeistä otettiin pois.
Varauduimme pariksi päiväksi ruokaja varsinkin juomatarpeilla. Reipas ryhmä
alkuasukkaita punnersi mozkarit lankkuja myöten kapeaan jokiveneeseen, varsin
järkevin kustannuksin.
Matkaseuraksi saimme pari iäkästä Laomummoa nyytteineen ja riisiviinakannuineen, kun sattuivat olemaan menossa samaan suuntaan.

”Ahdasta on, mutta sopii..”
Hinon diesel rämähti käyntiin ja matka
todella jylhine maisemineen pitkin Mekongia pääsi alkamaan.
Laivamatkathan ovat aina rankkoja
notkuvine pöytineen ja runsaine tax-free
juomineen. Myllymaa ahneuksissaan ajoi
miinaan oikein kunnolla. Kalojen ruokinnaksihan se meni...
Tästä episodista Hiko muista kettuilla
vielä tänäkin päivänä. Tosin en ollut näkemässä, miten muille kävi. Noutaja tuli.
Pitkä pätkä niitä jylhiä maisemiakin jäi
näkemättä.
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Jollain lotjalla pääsisi Mekongista yli Thaimaan puolelle takaisin. Pääsisi jos lautta kulkisi, mutta kun ei hievahdakaan.

Mekong-joen maisemia

Moku neuvottelee kannun maistiaisista
Yöksi rantauduimme Muang Pakbengiin. Kaupan ja majatalon pitäjän sievä
Lao-lady halusi Hikon englanninkielen
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opettajakseen. Oli sitten varmaankin ihan
hilkulla, ettei Hiko jäänyt lopullisesti Laosiin...

Viimein rantauduimme rajanylityspaikalla tietysti Laosin puolelle. Pitää
selvittää pyörät ja ihmiset maasta pois.
Jollain lotjalla pääsisi Mekongista yli
Thaimaan puolelle takaisin.
Pääsii jos lautta kulkisi.
Pyydetyllä hinnalla pitäisi saada koko
ruosteinen lautta omaksemme. Täytyisi odottaa iltaan, kun tyhjät tavara-autot
palaisivat Laosista Thaimaaseen ja hinta Mekongin ylitykselle olisi järkevämpi. Menimme lorvehtimaan rantatörmän
”tax-free myymälään”. Sieltä me katselimme kun lautta kävi Thaimaan puolelta
hakemassa yhden auton Laosiin...
Pitkä matka Chiang Khongista ”Pattijoelle” sujuikin kommelluksitta.
Mutta olipa tälläkin retkellä seurauksensa.
Sanotaan että, jos haluat varmuuden
ystäväsi sopivuudesta kumppaniksesi
loppuelämän ajaksi, lähde hänen kanssaan pitkälle matkalle.
Tompalla on sama Thai-lady Lahdessa elämänkumppaninaan tänäkin päivänä.

<ĂĂƌŶŝŶŐŽŶŬĂƚƵϲ͕ϮϬϳϰϬdƵƌŬƵ
WƵŚ;ϬϮͿϮϯϲϲϮϯϴ͕ĨĂǆ;ϬϮͿϮϯϲϲϮϳϴ
ǁǁǁ͘ƚƌͲƉǇŽƌĂ͘Į
ǀŽŝŶŶĂ͗ŵĂĂŶĂŶƚĂŝͲƚŽƌƐƚĂŝŬůŽϴͲϭϳ

DĞŝůůĞŽŶƚćƌŬĞćć͕ĞƩćƉǇƂƌćƐŝ
ƚŽŝŵŝŝŬƵŝŶƵŶĞůŵĂũĂƐŝŶćƐĂĂƚ
ŬĞƐŬŝƩǇćĂũĂŵŝƐĞŶŶĂƵƟŶƚŽŽŶ͊

DĂĂŚĂŶƚƵŽũĂŶǀĂůƚƵƵƩĂŵĂ
ŚƵŽůƚŽͲũĂǀĂƌĂŽƐĂůŝŝŬĞ
DĞŝůůćŵǇƂƐƌĞŶŐĂƐŵǇǇŶƟ
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Malesia – Indonesia:

Where is Hemuli:
Moottoripyörällä maailman ympäri
Marko Hemmilän matka jatkuu, vaikkakaan ei etene ilman kolhuja.

Tätä juttua kirjoittaessani olen ollut reissulla nyt 15kk ja ajanut vähän vajaa
50tkm.
Reissu keskeytyi pariksi kuukaudeksi
Indonesiassa sattuneen onnettomuuden ja
siinä murtuneen ranteen vuoksi.
Pyörän ABS-ongelmat ovat jatkuneet
satunnaisesti, mutta kolarin jälkeen pyörää kunnostaessani suojasin ABS-yksikön
kunnolla ja nyt olen ajanut yli 1000km ilman mitään ongelmia.

Edelleen iso pyörä ja
yksinäinen matkaaja saa
runsaasti huomiota.
Paikalliset tulevat juttelemaan kaikkialla ja napsimaan valokuvia. Jos saisin jokaisesta valokuvasta Euron, voisin jatkaa
tätä matkaa loputtomiin :D

Malesia:
Lautan järjestäminen Indonesiaan otti yllättävän paljon aikaa.Mr Lim Penangista on yleensä järjestänyt pyörille kyydin
“sipulilaivassa”, mutta nyt jouduin odottamaan lauttaa kaksi viikkoa.
Lauttaa odotellessa käväisin mutkat
itärannikolla, missä nyt ei kummoisesti nähtävää ollut. Itärannikolla vuokrasin
huoneen yhdestä talosta ja huumaantuneena mahdollisuudesta käyttää pesukonetta onnistuin pesemään ajotakin povitaskussa olleen puhelimen ja lompakona
:D. Mainittakoon että puoli tuntia 60°ckirjopesussa ei ollut tarpeeksi Nokialaiselle puhelimelle, koska puhelin toimii
edelleen kuukausia pesun jälkeen ☺.
Jos ole Penangissa moottoripyörällä ja
tarvitset osia, niin Georgetown:sta löytyy
Touratech. He voivat toimittaa myös bemarin osia tänne jos löytyy tarvetta.
Pitkällisen odottelun jälkeen aikataulu
“sipulilaivalle” varmistui ja hoidin oman
pyöräni sekä saksalaisen pariskunnan
pyörät (R1150GS ja F650GS) laivaan.
Heikon ja Filippon reissua voi seurata osoitteesta http://www.2livethedream.
com.

Indonesia:
Valitettavasti “sipulilaivaan” ei oteta matkustajia, joten jouduin lentämään Medaniin odottelemaan pyörän saapumista.
Mr Lim:n palvelu toimi moitteetta ja
tullaus Indonesiaan oli hoidettu helposti.
Indonesian rannikkovartiosto aiheutti
noin reipas vuosi sitten ongelmia ja tästä syystä laivarahdin hinta on nyt noussut
hieman (vaativat hieman voitelurahaa…).
Pyörät tulivat perille samassa kunnossa kuin ne olivat Malesiassa laivaan laitettaessakin (mahdollisuus vahinkoihin
on iso, koska he nostavat pyörät nosturilla laivaan), joten matka pääsi jatkumaan.
Normaalisti “overlanderit” jatkavat
matkaa tästä Toba-järvelle ja siitä etelään,
minä päätin olla erilainen ja ajaa Banda
Acehiin katsomaan että miltä siellä nyt
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Pyörää siirretään lautalle Indonesian matkaa varten.
näyttää vuosia tuhoisan Zunamin jälkeen.
Liikenne pohjoista kohti kohtuu huonokuntoisilla teillä oli raskasta ja tästä
syystä matka eteni aika hitaasti. Vietin yhden yön matkan varrella nätin järven rannalla. Tässä vaiheessa aavistuksen jännitti että miten minuun suhtaudutaan Banda
Acehissa jossa on käytössä tiukin Sharialaki.
Saavuttuani Banda Acehiin kiertelin
kaupungilla ja löysin itselleni hotellin.
Ensi vaikutelma kaupungista oli että rakennukset ovat uudempia kuin muualla ja
ihmiset täysin samanlaisia, kiinnostuneita
matkalaisesta.

Banda Aceh tuhoutui pahoin
vuoden 2004 Zunamissa.
Arviolta 167000 ihmistä tällä
alueella kuoli maanjäristyksessä
ja sitä seuranneessa
Zunamissa.
Yksi päivä alueella ei ollut tarpeeksi, joten päätin viettää yhden ylimääräisen päivän alueella kierrellen ja muistomerkkejä
ihmetellen.
Ihmiset olivat uskomattoman ystävällisiä, eikä aiemmin mieltä kaihertaneesta Sharia-laista näkynyt mitään merkkiä
missään.
Banda Aceh:sta jatkoin matkaa etelää
kohti läntistä rantatietä pitkin. Tämä tie
ja kylät sen varrella tuhoutuivat samassa
vuoden 2004 Zunamissa. Nyt tie on täysin uusi ja lähes virheettömässä kunnossa. Se mikä pisti silmään oli että tien varrella oli paljon kyliä jotka olivat täynnä
uusia taloja, mutta kukaan ei näyttänyt
asuvan niissä.
Alue oli todella aavemaisen tyhjä ja
tästä syystä myös rantatie oli tyhjä.

Olipas nautinto ajaa lähes
yksinään virheetöntä rantatietä
pitkin Intian valtameren kimallellessa oikealla puolellani
Seuraava pysähdys oli Toba-järvellä. Kyseessä on isohko järvi joka sijaitsee tulivuoren kraaterissa. Keskellä järveä on
saari josta löytyy todella paljon majoitusvaihtoehtoja. Alue oli niin nätti ja rauhaisa että päätin viettää alueella useamman
päivän.
Täällä tapasin myös Horizons Unlimitedin kautta saksalaisen moottoripyörälijän, Michaelin, jonka kanssa päätimme ajella samaa matkaa Javalle.
Matka Javalle kulki pienempiä teitä
pitkin ja matkan varrelle osui myös ensimmäinen päiväntasaajan ylitys!

Olihan uskomaton kokemus
ajaa tuon maagisen rajan yli
useamman kerran
Sumatralla matkan varrelle osui myös todella ystävällisiä paikallisia moottoripyöräilijöitä, joiden kanssa tuli istuttua iltaa
pienessä paikallisessa kaupungissa.
Javalle päästyämme liikenne oli ehkä
suurin järkytys. Java on tiheimmin asuttu saari Indonesiassa ja se näkyy selvästi
liikenteessä.
Ruuhkat ovat hirmuiset ja ilmansaasteet kurkkua korventavat. Lisäksi jokailtainen sadekuuro pääsi aina yllättämään ja
kastelemaan meidät (olin liian laiska vetämään gore-pukua päälle, koska sade kesti
ainoastaan vähän aikaa ja ilma oli todella lämmin).
Bogorin jälkeen lähdimme eri teille
Michaelin kanssa, koska hänellä oli kiire ja minä halusin ajella pienempiä teitä
pitkin. Päivä oli nautinnollinen, eikä pienemmillä teillä ollut ruuhkia oikeastaan
ollenkaan.
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Pikkuhiljaa sormet alkoivat
taipua enemmän ja enemmän.
Siinä vaiheessa kun sain käden jälleen (lähes) nyrkkiin alkoi usko ajamiseen jälleen palautua.
Pari kuukautta kului fysioterapiassa ja joka ainoa päivä vähintään kuusi tuntia treenaten.

Aina välistä ajoin
bemari-liikkeeseen
kokeilemaan että onko
kädessä jo riittävästi
voimaa puristamaan
kytkinkahvaa.

Ensimmäinen leikkauksen jälkeinen aamu.
Indonesialaisesta
ystävällisyydestä
kertoo kaiken se että kirurgi sanoi ettei
minun kannata maksaa hotellista vaan että
olisin tervetullut hänen kotiinsa asumaan
siihen saakka kunnes jatko selviäisi!

Täällä motoristit todella ovat
veljiä keskenään ja tällainen
yksinäinen matkaaja otetaan
välittömästi siipien suojaan

Myöhemmin illalla löysin hotellin pienestä kylästä ja päätin viettää yöni siellä. Yllätys oli suuri kun pari tuntia
myöhemmin Michael kinkkasi kipeän
näköisesti samaan hotelliin! Minä menin välittömästi tiedustelemaan että mitä
oli tapahtunut. Hän oli kuulemma ajanut kolarin skootterin kanssa (skootteri
kääntyi eteen yllättäen) ja oikea jalka oli
saanut kipeää.
Eihän pienessä kylässä ollut lääkäriä,
joten Michael sai ajan isompaan sairaalaan seuraavalle aamulle.
Minä jatkoin matkaa aamulla kohti
Yogyakartaa jossa, jossa vietin pari päivää tutustuen uskomattomaan Borobudurin temppeliin. Myöhemmin kuulin
Michaelilta että jokin luu hänen nilkastaan oli murtunut, joten hän päätti lopettaa matkansa lentääkseen Saksaan hoidattamaan nilkkansa. Pyöränsä hän sai
hoidettua laivaan Jakartassa.
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Vakuutusyhtiö päätti että pyörä on korjauskelvoton ja maksoi könttäsumman
pyörästä. Tämän jälkeen minä vietin illat ebayn ääressä ja tilailin osia pyörääni, koska päätin että matka jatkuu samalla pyörällä.
Kaksi kuukautta Saksassa meni nopeasti ja jälleen tuli lähdön aika. Lentokentällä minulla oli mukana käsimatkatavarat
ja vaatimattomat 43 kiloa osia pyörään…
Tavarat tulivat perille Surabayaan ja
siellä kannoin tavarat tallille missä pyöräni oli. Pahin vaurio pyörässä oli murtunut eturungon korvake moottorissa.
Tämä vaati hitsausta, koska en halunnut
että moottori aukaistaisiin uuden lohkon vuoksi. Kaveri Surabayassa ehdotti minulle että pyörä siirrettäisiin Jakartaan, koska siellä ovat hitsanneet useita
R1150GS:n murtuneita vaihdelaatikon
korvakkeita. Hetken mietittyäni tulin siihen tulokseen että parempi hoitaa korjaus nyt kunnolla, joten seuraavana päivänä pyörä lähti matkaamaan kuormurissa
800km pohjoiseen.

Uskomatonta ystävällisyyttä!!!

Päiväntasaajan ylitys matkalla Javalle.
Päivän aikana jälleen pääsin osalliseksi
paikallisten motoristien ystävällisyydestä.
Olin menossa katsomaan tulivuoren kraateria ja valmistauduin maksamaan pääsymaksun kun paikalliset motoristit tulivat
sanomaan minulle että he maksavat minun pääsymaksuni!

Viikko toisensa jälkeen voimia
tuli enemmän ja enemmän ja
jossain vaiheessa kytkimen puristus onnistui! Kyyneleet tulivat silmään siinä vaiheessa kun
sain ensimmäisen kerran puristettua kytkimen pohjaan saakka.
Tässä vaiheessa oli selvää että
matka jatkuisi ja illalla varasin
liput takaisin Indonesiaan.

Pyörän vauriot olivat todella
suuret, mittaristosta eteenpäin
kaikki oli tuhoutunut.

Tästä ei mennyt kauaakaan kun
epäonni iski minuun
Olin etsimässä hotellia Pasuruanista kun
eräässä risteyksessä kuorma-auto ajoi
punaisia päin suoraan kopiksi minuun.
En muista onnettomuudesta edelleenkään mitään, mutta ensimmäinen muistikuva kolarista on että istun kivetyksellä
tien sivussa ja ranne on ässän muotoinen… Sen verran olin tolkuissani että otin
pyörän avaimen, GPS:n ja tankkilaukun
pyörästä kunnes silmissä pimeni jälleen.
Minut oli viety ensiapuun Pasuruanin
sairaalaan (mistä minulla ei edelleenkään
ole mitään muistikuvaa) ja siellä todettu että minut on parempi siirtää Surabayaan, jossa käsikirurgian spesialisti voisi
operoida ranteeni.

Muistan heränneeni pari
kertaa ambulanssissa ja
nähneeni että karttalaukku ja
kypärä oli vieressäni.

Pasuruanin sairaalassa röntgenin jälkeen
Indonesian johtavalla käsigirurgilla oli
huonoja uutisia minulle…
Ranteeni oli kuulemma murskautunut pahoin ja yksi ranteeseen johtavistista luista oli kokonaan poikki ja tästä
syystä ranteeni oli 1.5cm lyhyempi kuin
toinen…
Hän sanoi että he voivat operoida käden laittamalla siihen ulkoisen tuen, mutta sen jälkeen minun olisi parempi palata

Eurooppaan, koska siellä lääkärit voisivat operoida käden paremmin ja laittaa
ranteeseen sisäisen tuen…

Olo oli todella epäuskoinen!
Tähänkö reissu nyt tyssäsi?
Toimisiko käteni enää koskaan
niin että voisin ajaa
moottoripyörällä?
Seuraavana päivänä oli vuorossa käden
operointi ja herättyäni huomasin vasemmassa kädessäni olevan massiivisen
tuen!
Kirurgi oli myös moottoripyöräilijä ja
hän järjesti pari muuta motoristia avukseni. Heidän avullaan selvisin pasuruanin poliisilaitokselta lähinnä käsien puristelulla ja
sain pahasti vaurioituneen pyöräni toisen
motoristin talliin odottamaan tulevaa…

Reippaan viikon päästä operaatiosta olin
saanut järjestettyä paluulennon Saksaan.
Lentokentällä minua oli vastassa ambulanssi joka vei minut suoraan sairaalaan.
Sairaalassa hämmästelivät pahoin murtunutta kättäni ja sanoivat että Indonesiassa
olivat tehneet hyvää työtä murtuman hoidossa. Sain ajan toiseen operatioon seuraavalle viikolle.
Seuraavalla viikolla olin jälleen sairaalassa ja tällä kertaa kirurgi sanoi että he
laittaisivat ranteeseeni titaania ja tämän
jälkeen alkaisi käden kuntoutus.
Operaatio meni hyvin. Minä sain titaania ja kymmenen ruuvia ranteeseeni…

Operaation jälkeisinä päivinä
meinasi epäusko vallata mielen,
koska sormet eivät taipuneet
ollenkaan, eikä ranne liikkunut
lainkaan!
Onnekseni fysioterapeutti sanoi että tämä
on normaalia ranneoperaation jälkeen ja
että pikkuhiljaa liikeratojen pitäisi palautua lähes normaaleiksi. Huonona puolena
oli että saattaisi ottaa vuoden ennenkuin
ranne olisi lähes normaali!
Turha varmaan mainitakkaan että tässä
vaiheessa mieli oli melkoisen mustana, koska
tulevaisuus oli totaalisen hämärän peitossa…
Seuraavina viikkoina kiertelin eurooppaa autolla ja joka ainoa hetki koitin puristella pientä palloa, jotta saisin voimia ja
liikeratoja takaisin.
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Pyörä lähdössä kohti Jakartaa
Jakartassa sain huoneen ilmaiseksi Motorrad Cornerin (virallinen BMW
liike) yläkerrasta, joten pystyisin ruuvaamaan pyörää iltamyöhäiseen (jälleen
hyvä esimerkkin Indonesialaisesta ystävällisyydestä).
Moottori kävi hitsattavana ja tuli takaisin arpisen näköisenä.Jälki ei ollut kaunista, mutta täytyy toivoa että korvake kestää
nyt tulevat koitokset.

Pyörä oli lähes kasattu kun
seuraava katastrofi iski!
Etuhaarukoita paikalleen laittaessani
huomasin että yläkolmion kulma oli omituinen… Eturunko oli siis saanut myös
kipeää tuossa kolarissa…
Toisen epäonni on toisen onni… Tämä
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Onnettomuudessa murtuneen lohkon hitsaus
piti paikkaansa tällä kertaa… Joku oli kolaroinut vastaavan pyörän edellisenä iltana ja Motorrad Cornerin omistaja sanoi
että voisimme ottaa rungon siitä pyörästä
ja laittaa sen minun pyörääni. Ainoa ongelma on että eturungossa on VIN-numero, mutta tämä ei kuulemma olisi mikään
ongelma, rälläkällä kilpi irti ja minun kilpi hitsaamalla tilalle. Näin nämä hommat
tällä suunnalla maailmaa toimii!
Uusi käytetty runko oli suora ja sain
pyörän lopulta kasattua! Ensimmäinen
koeajo tuntui uskomattomalta! 2.5 kuukautta kolarista ja ajoin omalla pyörälläni!
Ranne ei edelleenkään taipunut ylöspäin,
mutta tiukka treenaaminen kannatti, koska
pystyin käyttämään kytkintä ilman kipuja
Uskomattominta koko Jakartan hom-

massa on se että asuin tallin yläkerrassa
viikon, vuokrasin R1200GS:n viikonlopuksi, sain kaikki öljyt ja paljon apua totaalisen ilmaiseksi! Omistaja, Grattianno
ei suostunut ottamaan penniäkään rahaa!
Hän vain totesi että laitetaan tämä sponsoroinnin piikkiin!

Sanat eivät riitä kuvaamaan
kuinka uskomattomia nämä
ihmiset täällä Indonesiassa ovat.
Motoristi (riippumatta siitä
mistä hän tulee) on veli
ja häntä autetaan aina.
Yhteenveto:
Kai tämä onnettomuus oli odotettavissa,
koska olen viettänyt niin paljon aikaa tien
päällä ja liikenne Javalla on totaalisen kaoottista… Kiitollinen pitää olla siitä että
ainoastaan ranne murtui, koska onnettomuudessa olisi helposti voinut käydä pahemminkin.
Kolarista opin sen että missään vaiheessa ei kannata antaa periksi. Yllätyin
itsekkin kuinka nopeasti olin jälleen pyörän päällä ja pystyin ajamaan ilman kipuja. Ehkä tämä johtui intohimostani pyöräilyä ja matkailua kohtaan, selvä päämäärä
antoi voimia ranteen kuntoutukseen.
Indonesia on uskomaton maa. Maisemat ovat upeita, mutta parasta Indonesiassa ovat ihmiset. En voi sanoin kuvailla,
kuinka suunnatonta kiitollisuutta tunnen
näitä ihmisiä kohtaan, he auttoivat ventovierasta hädän hetkellä.
Joka tapauksessa, matka jatkuu ja tulevasta voitte lukea lisää seuraavasta kerholehdestä.
Tarkempaa juttua löytyy osoitteesta
www.whereishemuli.eu
Nyt myös facebook-sivusto on avattu:https://www.facebook.com/WhereIsHemuli
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2014 UUTUUDET NYT
ENNAKKOMYYNNISSÄ!

Keväthuolto kannattaa tehdä jo syksyllä......

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
UUDISTUNEESEEN
MALLISTOON!
Biketeam Vantaa
Antaksentie 4
Puh. 0207417217

Biketeam Raisio
Tuotekatu 12
Puh. 0248088900

biketeam@biketeam.fi

myynti.raisio@biketeam.fi

www.biketeam.fi
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BMW Motorrad
R 1200 GS

bmw-motorrad.fi

Ajamisen iloa

KOHTI SEIKKAILUA!
Moottoripyörä ilman rajoja. BMW:n kehittämät uudet tekniset ratkaisut ovat tehneet uudesta R 1200 GS:stä entistäkin suorituskykyisemmän ja mukavamman. Jo aikaisemmin isossa GS-moottorissa oli kaksi nokka-akselia ja neljä venttiiliä per sylinteri, mutta nyt siinä on lisäksi kokonaan uudentyyppinen
yhdistetty vesi- ja ilmajäähdytys. Uudessa R 1200 GS:ssä on märkäkytkin luisto-ominaisuudella, joka minimoi vaaran takapyörän lukkiutumisesta
pienemmälle vaihdettaessa. Jos haluat nauttia viimeisimmästä huipputekniikasta, voit hankkia lisävarusteena Ride moden (ajodynamiikan valinta), DTC
(Dynamic Traction Control) –luistoneston ja dynaamisen ESA (Electronic Suspension Adjustment) –jousituksen. Kaikki nämä järjestelmät keskustelevat
keskenään, kuten myös vakiona olevat ABS-jarrut ja ride-by-wire. Tämä kaikki tekee R 1200 GS:llä ajamisesta sekä nautinnollista että turvallista.
Perusvarusteita on vakionopeuden säädin, lämpökahvat, laukkuteline ja käsisuojat. R 1200 GS on todella moottoripyörä ilman rajoja. Voit ajaa sillä
sellaisiin paikkoihin, joista olet aiemmin vain unelmoinut.

UNSTOPPABLE OFFROAD.
Espoo: R.M. Heino, 010-617 0669. Jyväskylä: Kuvan Moottoripalvelu, 010-834 5300. Lahti: R.M. Heino, 010-617 0640. Lappeenranta: KoneSuni, 044-541 1611. Oulu:
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