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TURUN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT ry:n

HALLITUS 2019
PÄÄKIRJOITUS

Kalevi ”Klepa” Kankaansyrjä
– Fair Play

Mikko Halla
– Turvallisuus

Ossi Lindstedt
– Saaristoralli

Tua Nilovaara
– Jäsenrekisteri

Toimihenkilöt:
Matti Ristola
– Ajelut

Olavi ”Kessu” Mäkinen
– Kerhotilat

Pipsa Allen
-Lieto Drive In

Vuosi 2019 oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että silloin valittiin yhdistyksen 
hallitus kahteen kertaan. Syksyllä siis pidettiin yhdistyksen ylimääräinen kokous, 
missä hallitus vaihtui melkein kokonaan. Jälkimmäisen hallituksen puheenjohta-

jana toimikauteni oli siis varsin lyhyt. Uusi hallitus koostui suurelta osin ennenkin halli-
tuksessa vaikuttaneista jäsenistä, joten kokemusta löytyi runsaasti. Seuraava kysymys 
onkin mistä tulevaisuudessa saadaan uusia jäseniä hallitukseen, jotka ovat valmiita teh-
tävään sitoutumaan. Toivoisin nuorempien jäsenten kiinnostuvan hallitustoiminnasta 
ja tulemaan mukaan esimerkiksi ensin toimihenkilönä ja sitä kautta mukaan tuleviin 
hallituksiin, näin varmistettaisiin kerhotoiminta tulevaisuudessakin. 

Tapahtumia alkuvuodesta ja kesällä oli pidetty runsaasti jokavuotiseen tapaan ja vuo-
den päätapahtuma Saaristoralli onnistui hyvin kaikin puolin. Saaristorallin paikka Kus-
tavissa on osoittautunut hyväksi rallikansankin mielestä, joten siellä jatketaan tulevai-
suudessakin.
Tulevaisuutta kun miettii, niin entistä tärkeämpää olisi että koko kerho puhaltaisi yh-
teen hiileen kaikessa toiminnassa, niin meillä on edessä vielä vuosikymmeniä hauskan-
pitoa. Pidetään pyörät pyörimässä.

Rainer ”Raikku” Nilovaara
Puheenjohtaja

Hallitus: 31.3.2019-6.10.2019 
Puheenjohtaja: Turkka ”Tuke” Talonen
Taloudenhoitaja: Margit Soramäki
Sihteeri: Tuomo Koskimäki

Varapuheenjohtaja: Olavi ”Kessu” Mäkinen 

Hallitus: 6.10.2019-29.3.2020
Puheenjohtaja: Rainer ”Raikku” Nilovaara

Taloudenhoitaja: Riitta ”Ride” Nousiainen

Sihteeri: Elias Ruutti
– Sosiaalinen media
– Nuoriso

Varapuheenjohtaja: Joni Vähä-Ruka
– Tapahtumat

Hallituksen jäsenet:
 Janni Hyvönen
– Ratapäivät
- SMOTO vastaava

Jouni ”Jones” Raitio
– Kerhotilat

Kimmo Grönholm
– Kerhotuotteet
– Verkkosivut
– Markkinointi

Hallituksen jäsenet:
Thabiso Inkinen
Juuso Iso-Järvenpää
Risto Kortetjärvi
Jaakko Numminen
Markku Nykänen
Mikko Veijalainen
Timo Vesterinen

Toimihenkilöt:
Matti Ristola
Olavi ”Kessu” Mäkinen
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Teksti ja kuvat: Kalevi ”Klepa” Kankaansyrjä

KERHORETKI 2019 VIROSSA
Vuosittain keväällä olemme lähteneet kerhomatkalle Viroon. Tänä vuonna retki suuntautui Itä- Virun-

maalle.  Mukana retkellämme oli myös tavan mukaan Lieto MC 2000 motoristeja.

Torstaina 16.5.kokoonnuimme Paimion ABC:lle aamulla varhain lähteäksemme ryhmäajona kohti Helsin-
kiä ja Länsi satamaa. Tällä ensimmäisellä etapillamme pidimme tauon Lohjalla.

Laivaan ajo sujui hyvin ja pyörien kiinnityksestäkin selvittiin. Tämän jälkeen olikin sitten kohteena yhdeksäs 
kansi ja siellä meitä odotteleva buffet aamiainen, joka maistuikin hyvältä. Suomenlahden ylitys kesti Tallink 
Megastarilla vain kaksi tuntia eli pian olimme Tallinnassa.

Laivalippujen jakoa Länsi satamassa

Kahvitaulo Viinistussa

Sataman liikenne oli runsaiden tietöiden tukkima ku-
ten se on ollut niin monena vuonna. Pääsimme kui-
tenkin lopulta Tartoon johtavalle tielle ja sitä noin 10 
kilometriä ajettuamme oli kokoontumispaikkamme, 
jossa tankkasimme.
Täysillä tankeilla lähdimmekin jatkamaan kohti Nar-
vantietä E20 ja sinne päästyämme ajoimme vielä noin 
40 km kohti Narvaa, kunnes tuli näköpiiriin Kahalan 
liittymä, jonne käännyimme. Nyt seuraavaksi meillä 
olisi allamme koko loppupäivän Viron mukavat pie-
net päällystetyt tiet. Ajelimme kansallispuistossa ja 
saavuimme meren äärelle ennen Viinistua.  Täällä jat-
koimme ajelemalla rantaa myötäilevää tietä ja näin 
saavuimme pian itse Viinistun kylään. Tämä on vanha 
120 asukkaan kalastajakylä, jossa toimii nyt mm ho-
telliravintola ja taidemuseo. Kieltolain aikaan Viinis-
tusta salakuljetettiin pirtua Suomeen. Täällä upeassa 
kevätsäässä pidimme kahvitauon.

Kannella Kuva: Pasi Suvanto

Ruudin testaus alkamassaRetkikuntamme jousiammuntakilpailu käynnissä

Oppamme linnassa

Päivän määränpäämme oli Rakveressä hotelli Wesenbergh. Kahvitauon jälkeen valitsimme edelleen 
reittimme niin, että se kulki kauniissa luonnonpuistossa, meren rannalla ja maalaismaisemissa.  Piipah-
dimme myös mm upean Vihulan kartanon pihapiirissä. Päästyämme perille majapaikkaamme jätim-
me pyörät hotellin sisäpihalle. Sen jälkeen olikin edessä majoittuminen, illallinen sekä yhdessäoloa...  
Perjantaina aamiaisen jälkeen lähdimme kävelykierrokselle 15.000 asukkaan Rakvereen ja tutustumaan sen  
kahteen merkittävään nähtävyyteen: Tarvaspatsas ja ritarilinna. Tarvas on Baltian suurin eläintä kuvaava 
patsas ja se kuvaa alkuhärkää eli Tarvasta

Linnassa saimme mukaamme suomea puhuvan op-
paan. Hänen johdollaan tutustuimme 1200 -luvun al-
kupuoliskolla rakennettuun linnaan ja sen lähitienoon 
historiaan. Kierroksemme aikana valmistimme mm 
ruutia, jolla myöhemmin ammuimme pikku tykillä lin-
nan pihalla. Pamaus oli melkoinen. Linnan pihalla  pi-
dimme myös retkikuntamme jousiammuntakilpailut. 
Kun linna tuli tutuksi palasimme hotellille ja nautim-
me siellä lounaan ennen lähtöämme kohti Toilaa.

Rakveren linna Tarvas Härkä
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KERHORETKI 2019 VIROSSA

Allamme oli edelleen Suomenlahtea myötäilevät mukavat rantatiet mutkineen sekä maalaismaisemat. 
Tienviitoissa vilahtelivat sellaiset nimet kuin Eisma, Rutja, Kunda ja Viru-Nigula. Tievalinnoissa tuli 
hetkeksi pikku muutos Viru-Nigulassa, kun sen kautta ajoimme Aa- nimisen kylään saakka Narvantie-

tä.  Aa:n jälkeen ajelimme loppumatkan Suomenlahden rantamilla eli olimme palanneet päiväjärjestykseen. 
Näimme kauniin Sakan kartanon ajaessamme sen pihapiirissä ja pian olimme Ontikassa. Kylän yksi suurim-
mista taloista on Palanderin Kallen kartano, joka kaipaa hieman enemmänkin kuin ehostusta. 

Majoittumisen, saunan ja illallisen jälkeen oli vuoros-
sa show hotellin ravintolassa. Tällä kertaa sitä esitti 
meille kaksi taitavaa pietarilaista nuorta naista. Ky-
seessä oli rap- show, jossa toinen naisista soitti viu-
lua ja toinen räppäsi. Show oli kerta kaikkiaan varsin 
vauhdikas ja taiteellinen esitys.

Toilasta kohti itää olivat suosituimmat reittivalinnat. 
Ensimmäinen näistä oli ns. suljettu kaupunki Sillan-
mäki. Se perustettiin neuvostovallan aikana 1941 ja 
oli suljettu 1991 saakka. Syynä tähän oli sen teolli-
suus, joka käsitteli ydinvoimamateriaalia ja uraanin ri-
kastamista. Kun edetään täältä kohti Narvaa on vuo-
rossa Sinimäet, joissa käytiin heinä-elokuussa 1944 
suuret taistelut neuvostojoukkojen ja saksalaisten 
kesken. Tätä kautta venäläisten hyökkäys tyrehtyi 
kohti Tallinnaa. Näillä kukkuloilla on useita muisto-
merkkejä ja pieni museokin löytyy.
Sinimäiltä Narvaan vei E20 valtatie tai pieni rantatie. 
Jälkimmäistä käyttäneet saapuivat ensin Narva-Jo-
ensuuhun, joka oli kuuluisa kylpyläkaupunki Pietarin 
aristokraattien kesken. Kylpylöistä jotkut ovat jo ns. 
länsimaisella tasolla, mutta joissakin kaivataan vielä 
ehostamista. Asukkaita taajamassa on noin 3000. 
Täällä myös Venäjän ja Viron rajana oleva Narvajoki 
laskee Suomenlahteen.
Narvajoen rantaa kohti Narvaa on muutamia kilo-
metrejä kunnes saavutaan kaupunkiin. Tässä kaupun-
gissa on 56.000 asukasta ja heistä 88%  venäjänkie-
lisiä. Tanskalaisten perustama kaupunki on ollut koko 
historiansa ajan 1250-luvulta lähtien tärkeä kaupal-
lisesti ja sotilaallisesti. Huomattavin nähtävyys on 
varmasti Narvan linna, joka tunnetaan myös nimellä 
Hermannin linnoitus. Toisella puolella Narvajokea on 
Venäjä ja sen linna on nimeltään Iivananlinna.

Linnan muureilla..

Toilan majapaikkamme

Lauantai oli tavan mukaan ns. omaa ohjelmaa. Pian aamiaisen jälkeen piha tyhjenikin pyöristä.  Yksi suosituis-
ta vierailukohteista oli Kuremäen nunnaluostari. Se on perustettu vuonna 1891. Nunnia luostarissa on ollut 
enimmillään 300, mutta nykyisin 160. Nunnat ovat lähes omavaraisia kaikessa.

Sillanmäen ”bulevardi”

Yksi Sinimäkien muistomerkeistä

Hyvissä ajoin ennen illallista parkkipaikka täytyi 
pyöristä ja se kertoi, että ajoretket oli suoritettu ja 
vuorossa olivat kylpylä ja illallinen. Näiden jälkeen 
olikin illan edetessä aika siirtyä yöpuulle seuraavan 
päivän kotimatka mielessä.
Sunnuntaina aamulla retkikunta lähtikin omin aika-
tauluin koti Tallinnaa ja siellä odottavaan laivaan ja 
risteilylle Helsinkiin sekä edelleen kotimaisemiimme 
Varsinais-Suomeen.

Vasemmalla Narvan linna ja oikealla 
Venäjän Iivanan linnoitus

Narva-Joensuusta Narvaan johtavan tien var-
relta löytyy tämä venäläisten muistomerkki

Runsaan kilometrin jälkeen Ontikan 55 metriä kor-
kealla rantatörmällä Valastessa on Viron suurin vesi-
putous, jonka korkeus on 30 metriä. Pysähdyimme 
tänne tauolle. 
Putoukselta reittimme kulki edelleen aivan Suomen-
lahden rantaa Toilan hotellille. Täällä Jussi eturyh-
mänsä kanssa otti meidät vastaan ja järjesteli mm 
pyöriemme pysäköinnin.

Rap- Show esiintyjät!!! Kuva: Pasi Suvanto

Illanvietto Kuva: Pasi Suvanto
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IMPERIUMIN VASTAISKU

Tornikatu 4, 21200 Raisio
Puh. 020 7931 040
Ritva 040 554 2694 
Ari 040 512 0903

Matkoja maailmalle  
• Kotimaa • Eurooppa • Venäjä 
• Kaukomatkat • Viisumit • Tilausajot
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StarTours Oy Cycle World

Puh. 02 435 3390
Purokatu 9 |  21200 Raisio

www.cycleworld.�

Moottoripyörän
talvisäilytys
sekä huolto.

Teemme perushuollot kaikkiin
pyöriin, sekä mopoihin.

Vaihdamme renkaat, korjaamme
kaatumisvauriot ja tarvittaessa

varustamme pyöräsi.

Tässä lehdessä on aiempina vuosina kevyempien sisältöjen, virkistävien tilasto-oksennuksien ja valokuva-
kavalkadien lisäksi käsitelty myös Turun Moottoripyöräilijät ry:n asemaa ja tulevaisuutta moottoripyöräi-
lyn myrskyisän hyrskyisällä harrastajakentällä. Kerta toisensa jälkeen päädymme kysymään itseltämme 

toiminnan syytä ja tarkoitusta, ei toki pelkästään moottoripyöräilyn osalta vaan varmasti arjen oravanpyörässä 
kolisevan elämämme osalta muutenkin.
Pikkulinnut ovat visertäneet, että TuMPin säännöt ovat jälleen kaivanneet hiomista ja saattamista entistä 
paremmin toimintaa palvelevaan muotoon. Norminpurku on päivän, tai ehkä paremminkin eilisen, sana. Yh-
distyksen ydin perustuu kuitenkin syvällisempään materiaaliin, kuin keski-iän molemmin puolin kaatuilevien 
setämiesten kahvinhajuisiin mietintöihin sääntöluonnospöydällä. Säännöt ovat tässäkin tapauksessa väline 
johonkin, mitä halutaan saada aikaiseksi. Mikä siis on se elämän eliksiiri, jota yhteisöllisellä toiminnalla harras-
tuksesta haetaan?
Jopa Sihteerin nimimerkin takaa olisi varsin rohkeaa heitellä arvauksia siitä, mitä menneen viidenkymmenen 
vuoden aikana yhdistystoiminnan pariin hakeutuneiden ihmisolentojen motivaatiolaatikossa on pyörinyt, kun 
jäsenhakemusta on kiikutettu joko hallituksen kokoukseen tai bittiavaruuteen. Arvaukset menevät kuitenkin 
väärin ja siitä huolimatta, tai juuri siksi, niitä päätyisi vielä joku referoimaan. Hakemukset allekirjoittaneiltakin 
on saattanut vuosien varrella unohtua yksityiskohtia. Puolikkaan vuosisadan verran on kuitenkin touhuttu jo-
takin, mikä edelleen vetoaa ihmisiin. Pataan lienee aikakausien varrella päätynyt kaikkea kauniiden sanojen 
kilinästä ja kolinasta sosiaaliseen kanssakäymiseen, penninvenyttämiseen ja alpakkalusikoiden keräilemiseen, 
mutta jossakin sen taian on oltava.
Viime syksynä yhdistyksen hallitukseen marssitettiin vuosien taukojen jälkeen vanhoja hallitusaktiiveja tur-
vaamaan yhdistyksen hallinnon kykyä vastata jäsenistön tarpeisiin. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään sithin 
kosto, vaan pyrkimys kasata uudelleen tutuista aineksista jotain, jolla jäsenet pääsevät keskittymään harrasta-
miseen, nauttimaan toiminnan hedelmistä ja yhdistyksen kunniakas nimi pääsee arvoiseensa käyttöön tulevi-
nakin vuosina. Eiköhän pidetä huolta, että taikaa löytyy meistä kaikista ainakin sen verran, että osaamme ker-
toa, mitä TuMPin on oltava nyt ja seuraavassa trilogiassa, jotta yhdistys pystyy edelleen täyttämään tehtävänsä. 
Kirjoittaja tuhertaa nimimerkin takaa suojellakseen tarkoin vartioitua yksityisyyttään.

Vuosijulkaisun toimitus tavoitti puhelimitse TuMP Fairplay 2019-kisassa hienosti kolmanneksi sijoittu-
neen Hannelen. Hän on aikaisemmin ajanut skootterilla työmatkoja Mietoisten ja Turun välillä, mutta 
ajokaudelle 2019 hän halusi oikean moottoripyörän.

Vähän ajettu ja hyvällä pidolla ollut Suzuki GS500E löytyi tutun myyjän tallista. Jo etukäteen oli tie-
dossa, että tarjolla oleva moottoripyörä kannattaisi ostaa. Pyöräkaupat oli helppo tehdä, koska hinta 
oli edullinen, pyörän huoltohistoria oli hyvin tiedossa ja Hannelen aviomies Esa on pitkään harrasta-
nut moottoripyöräilyä jo vuosikymmeniä ja tietää pyörien tekniikasta ja huoltamisesta kaiken mah-
dollisen.
Hannelea jännitti hieman koeajo, koska hän ei ollut tottunut käyttämään vaihteita ja skootterissa jar-
rut ovat eri puolella. Koeajo meni kuitenkin melko hyvin, vaikka hän kerran kaatuikin pyörän kanssa. 
Kaatuminen ei pelästyttänyt Hannelea, vaan moottoripyöräilyharrastus sai hyvän alun. Yhdessä Esan 
kanssa he ovat osallistuneet omilla pyörillään TuMPin tiistaiajeluihin, jokirantakokoontumisiin ja he 
ovat käyneet pyörillään mm. Hämeenlinnassa. Hannele on ollut Suzukiin tyytyväinen: pyörä on toimi-
nut moitteetta ja ajoasento on hänelle hyvä. Hannele on myös iloinen sijoituksestaan Fairplay-kisassa: 
harvoin on aivan ensimmäistä ajokauttaan ajeleva motoristi sijoittunut näin hyvin.
Hannelen oli helppo aloittaa uusi harrastus, koska moottoripyörän kuljettamiseen vaadittava A-ajo-
kortti oli jo olemassa. Hänellä oli myös ajovarusteet ja kypärä jo valmiina, koska hän on istunut Esan 
kyydissä yhteisillä reissuilla jo 30 vuotta.
Hannelen vinkin harrastusta aloittavalle ovat: joku asiantuntija mukaan pyöräostoksille, kunnolliset 
ajovarusteet ja rohkeasti vaan menoksi!

Teksti: Ossi Lindstedt
Haastattelussa aloitteleva TuMP-motoristi Hannele Sosunov
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MALTTI MIELESSÄ AJELEMAAN
Kuvat: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva 

Otsikon sanoin muistan silloisen liikenneopettajani, nykyisin tutkinnon vastaanottajana toimivan Kari 
Karttusen aikanaan minulle viestittäneen, kun ilmoitin hänelle (ajan henkeen osuvasti tekstiviestil-
lä) moottoripyöräkurssin ja harjoituslupaharjoittelun jälkeen A1-luokan kuljettajatutkinnon ajokokeen 

hyväksytystä suorittamisesta. Ohje pätee edelleen ja muistuttaa hyvin myös siitä, kenellä vastuu liikkumisesta 
liikenteessä viime kädessä on: kuljettajalla itsellään.
Otsikon sanoin muistan silloisen liikenneopettaja-
ni, nykyisin tutkinnon vastaanottajana toimivan Kari 
Karttusen aikanaan minulle viestittäneen, kun ilmoitin 
hänelle (ajan henkeen osuvasti tekstiviestillä) moot-
toripyöräkurssin ja harjoituslupaharjoittelun jälkeen 
A1-luokan kuljettajatutkinnon ajokokeen hyväksytys-
tä suorittamisesta. Ohje pätee edelleen ja muistuttaa 
hyvin myös siitä, kenellä vastuu liikkumisesta liiken-
teessä viime kädessä on: kuljettajalla itsellään.
Suomessa ei tapahdu yhtäkään liikenneonnettomuut-
ta, jossa kaikki olisi tehty mallikkaasti. Onnettomuuk-
sia ei vain tapahdu, niitä aiheutetaan. 
Liikenneonnettomuuksia ei tapahdu siksi, että Karin ja muiden vastuullisten, alalla toimivien kouluttajien op-
peja noudatetaan, vaan juuri siksi, että sääntöjen noudattamisessa syystä tai toisesta epäonnistutaan. Ihminen 
tekee kyllä virheitä, mutta se, millaisia virheet ovat ja miten niihin on varauduttu, on avainasemassa lopputu-
loksen kannalta.
Jos yritämme parhaamme mukaan tehdä asiat sääntöjen ja saatujen ohjeiden mukaisesti ja sen jälkeen teem-
me jonkinlaisen virheen, onnettomuutta, vaaratilannetta tai edes konfliktia ei todennäköisesti synny lainkaan. 
Tästä pelivaramallissa ja ennakoivassa ajamisessa juuri on kyse. Muiden tekemiin hyviin tai huonoihin  emme 
juurikaan pysty liikenteessä vaikuttamaan, joten on syytä keskittyä siihen, mitä itse voimme tehdä paremmin. 
Kukaan ei epäonnistu liikenteessä siksi, että pelivaraa on ollut hieman reilusti, mutta riittämätön pelivara johtaa 
tilanteeseen, jossa kuljettaja itse ei enää kykene vastaamaan liikenneympäristön muutoksiin. Tässä tapauk-
sessa turvallisuus perustuu muiden tielläliikkujien ja infrastruktuurin kykyyn kompensoida piittaamattoman 
kuljettajan tekemiä virheitä.
Jos taas emme edes yritä ja sen lisäksi teemme vielä jonkin meidät yllättävän virheen, onnettomuus ei ole enää 
mikään vahinko. Se on vain seurausta yhdestä tai useammasta huonosta valinnasta, jotka kasvattavat riskiäm-
me päätyä onnettomuuteen liikenteessä. Onnettomuuden tapahtuessa en usko kenenkään todellisuudessa 
”lähtevän hymy huulilla”, vaikka näinkin lennokkaaseen retoriikkaan olen joskus törmännyt. Liikenteessä onnis-
tumisen edellytyksistä ei voi valita vain itselle mieluisia muut unohtaen, vaan jokainen virhe ja huono valinta 
kasvattavat riskiä.
Liikennejärjestelmän tehtävä on kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja palveluita paikasta toiseen. Tämä ei muutu yk-
sittäisen matkan tarkoitusta muuttelemalla, vaan haluamme aina kaikkien matkojen päättyvän onnellisesti. Oli 
kotona odottamassa sitten perhe, sohva, sauna tai mitä tahansa. Vaikka ajaisimme vailla selkeää määränpäätä 
ja vain siksi, että se on meistä mukavaa, matkan on silti joka kerta onnistuttava vahingoitta. Mikäli tämä ei on-
nistu, muuttuvat muut asiat hyvin nopeasti merkityksettömiksi.
Matkan epäonnistuminen voi johtaa monenlaisiin lopputulemiin, mutta kaikki ne ovat meistä ikäviä: hengen tai 
terveyden menettäminen, ajopelin tai kuljetettavien tavaroiden tuhoutuminen tai ihan pelkästään ajan ja vai-
van hukkuminen. Pelkkä kotipihalla konttaaminenkin harmittaa varmasti useimpia moottoripyöräilijöitä, vaikka 
kukaan ei todennäköisesti menettänyt henkeään. Juuri tästä syystä liikenneturvallisuutta ei pidä ajatella vain 
jonkin kapean alan omana mielenkiinnon kohteena, vaan kiinteänä ja käytännönläheisenä osana jokapäiväistä 
liikkumistamme liikenteessä. Myös moottoripyörällä.
Kirjoittaja on ollut TuMPin jäsen vuodesta 2008, hallituksessa vuosina 2009–2017 ja uudelleen 
2019 alkaen ja on työelämässä päätynyt monien liikenteeseen ja kouluttamiseen liittyvien vaiheiden 
jälkeen Liikenneturvan Turun toimipisteeseen koulutusohjaajaksi. Liikenneturva on suomalaisen lii-
kenneturvallisuustyön keskusjärjestö, joka edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten 
liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin.
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SAARISTORALLI 2019
 Lootholma, Kustavi

Kaksi aikaisempaa Saaristorallia pidettiin menes-
tyksekkäästi Kemiön saaren Dragsfjärdin Road 
Cafe Yttiksessä. Vuoden 2019 rallitoimikunta 

halusi kehittää tapahtumaa ja hakea hieman vaihtelua, 
joten uudeksi rallipaikaksi valittiin Lootholman loma-
keskus Kustavissa. Tarkoituksena oli kehittää tapahtu-
maa nostaa kävijämäärää. Lootholman alue tarjosi ral-
lille erinomaiset puitteet. Ulkovesivessat olivat hienot 
ja niitä oli riittävästi. Upea tapahtumahalli tarjosi la-
van ja esiintymistekniikan bändille sekä tilaa anniske-
lualueelle sekä ruokailujen järjestämiseen. Vaativam-
mille asiakkaille oli tarjolla uudet hienot mökit ja jurtat. 
Kustavi tarjosi rallivieraille upeat maisemat. Rallibändi 
Luuvitonen veti kovista kovimmat setit molempina il-

Teksti ja kuvat: Ossi Lindstedt

Saaristoralli 2019 vietettiin kohtalaisen hyvässä säässä, 
vaikka aikaisemmin samalla viikolla saatiin sadetta vä-
lillä oikein kunnollakin. Vapaaehtoisia työntekijöitä oli 
töissä enemmän kuin pitkään aikaan ja pitkästä aikaa 
TuMPilla oli omat anniskeluoikeudet sekä baari ja grilli. 
Rallikokki Ekin lihakastike ei jättänyt tälläkään kertaa 
ketään kylmäksi. Tapahtuman järjestämisessä oli toki 
tälläkin kertaa haasteensa, mutta ne onnistuttiin kui-
tenkin ratkaisemaan.

SAARISTORALLI 2019
 Lootholma, Kustavi
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SMOTOn pronssinen ansiomerkki
Ossi Lindstedt
Ansiomerkit TuMPin kerhomerkki
Kimmo Grönholm
Markku Nykänen
Ilkka Pilpola
Matti Ristola
Esa Sosunov
Hannele Sosunov
Reino Laakso
Risto Mäkinen
Tapio Rissanen
Heikki Sjöroos

2019 PALKITUT

Biketeam Raisio
Tuotekatu 12
Raisio 

Biketeam Vantaa
Antaksentie 4
Vantaa

Biketeam Tampere
Autokeskuksentie 12
Pirkkala

2500 KUUTIOTA.
TÄTÄ EI TARVITSE SELITELLÄ!

Varmista turvallinen ja
luotettava Taksi.

Tilaa taksi numerosta 0210041 
tai käytä Book a taxi -sovellusta.

www.taxidata.fi

MP- Messuilla puheenjohtaja Raikku ja varapuheenjohtaja Joni kävivät pokkaamassa SMOTON 
myöntämän palkinnon 30 vuotta Suomen Motoristi jäsenenä ja pitkäaikaisesta työstä moottoripyö-
räilyn edunvalvonnan hyväksi.

Kunnon Kisa
1. sija Jaana ”Viki” Heinonen
2. sija Ritva Kankaansyrjä

Fair Play
1. sija Kalevi ”Klepa” Kankaansyrjä
2. sija Juuso Iso-Järvenpää
3. sija Hannele Sosunov
Pisin matka miehet Kalevi ”Klepa” Kankaansyrjä 
(Durres, Albania)
Pisin matka naiset Pipsa Allén (Kurikka, Suomi)

Muut palkinnot
Vuoden Saaristorallityöntekijä Ossi Lindstedt
Puuhis Matti Ristola

Standaarit
10-vuotisstandaari
Vesa-Matti Heinonen
Tiia Ruutti
Marjut Stenholm

25-vuotisstandaari
Rainer Nilovaara
Kimmo Simola
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TURKU FAIR PLAY

SUNNUNTAINA 26.04. KLO 14.00-17.00, KÄMPÄLLÄ,  SALVUMIEHENKATU 4

2020 järjestetään jälleen TuMPin perinteinen Fair Play -kilpailu, jossa pisteitä kerätään ajetuista  kilometreistä 
ja käydyistä tapahtumista. Aktiivisimmat harrastajat, kovimmat kiertäjät ja ahkerimmat matkaajat palkitaan 
ajokauden päätteeksi. Tule mukaan leikkimieliseen kilpailuun,  jossa jokainen turvallinen kilometri, ajettu mat-
ka ja koettu tapahtuma on voitto.
 

Fair Play on tarkoitettu kaikille TuMPin jäsenille, eli kaikki joukolla mukaan.
Lisätietoa antaa Kalevi “Klepa” Kankaansyrja, 050 9185 923

FAIR PLAY 2020 AVAUS

Maassamme alkoi voimakas autoistuminen 
60-luvun alussa ja moottoripyörät jäivät 
hyötyajoneuvoina pois käytöstä esimerkik-

si työmatkoilla. Moottoripyörien määrä romahti, kun-
nes japanilaisvalmisteiset moottoripyörät ilmestyivät 
katukuvaan 60-luvun lopussa. Moottoripyöräilystä 
tuli harraste ja pyörien lukumäärä lähti nousuun. 
Noihin aikoihin maassamme ei teillä ollut nopeusra-
joituksia. Esimerkiksi ei ollut kypäränkäyttöpakkoa 
eikä moottoripyörän ajokorttia varten ollut ajo yms. 
koetta vaan pelkkä kirjallinen testi. Kaiken tämän 
seurauksena moottoripyöräonnettomuudet lähtivät 
nousuun ja näin kävi myös Turussa ja asialle oli teh-
tävä jotain.

Kerhomme historiassa pitää mennä taaksepäin vuosikymmeniä siihen aikaan, jolloin kerhon toimintaan 
tuli mukaan TURKU FAIR PLAY- kilpailu.

Teksti: Kalevi ”Klepa” Kankaansyrjä

Tuolloin kaupungissamme otettiin maassamme en-
simmäisenä käyttöön Poliisin nuorisotyö motoristien 
parissa. Ensimmäinen nuorisopoliisi oli Veli Vesteri-
nen. Hän toimi aktiivisesti kerhossamme aina vuoteen 
1975 saakka, kunnes hänen työtään jatkoi Veikko Vai-
nio.
Vuonna 1972 päätettiin kehittää kerholle toiminta-
muotona mm TURKU FAIR PLAY – kilpailu. Kilpailun 
ajatuksena oli koulutuksella ja liikennekulttuurin pa-
rantamisella vaikuttaa moottoripyöräonnettomuuk-
sien laskuun ja siinä onnistuttiin. Kilpailu avattiin 
keväisin yksipäiväisenä. Kerrattiin teoriaa ja tehtiin 
ajoharjoitteita.  Tästä käytetään nykyisin nimeä ruos-
teenpoistokurssi.

Ajokauden kuluessa osallistumispisteitä on saanut tämän päivän FAIR PLYN tapaan mm ajokilometreistä ja 
kerhoaktiivisuudesta. Viime vuonna kilpailun voitti Kalevi Kankaansyrjä. Vuoden 2020 TURKU FAIR PLAY 
käynnistyy jälleen keväällä. Tervetuloa mukaan.

Kuva Liikkuva poliisi

FAIR PLAY TULOKSET 2019
1. Kalevi Kankaansyrjä 936.06 pistettä,  19303 KM
2. Juuso Iso-Järvenpää 648.42 pistettä,    4944 KM
3. Hannele Sosunov  534.40 pistettä,    572O KM, PARAS NAINEN
4. Vesa-Matti Heinonen 510.36 pistettä
5. Elias Ruutti   488.44 pistettä
6. Seppo Hannula  471.69 pistettä
7. Matti Ristola   465.62 pistettä
8. Margit Soramäki  444.26 pistettä
9. Heikki Merimaa  441.90 pistettä
10. Ossi Lindstedt  426.48 pistettä
11. Pipsa Allén   422.58 pistettä
12. Jere Hämäläinen  332.38 pistettä
13. Ari Ihamäki   291.50 pistettä
14. Rainer Nilovaara      72.24 pistettä

Pisin matka:  
Kalevi Kankaansyrjä (Durres, Albania)
Naisten matkamalja:
Pipsa Allén (Kurikka, Suomi)

Kunnon kisa 2019:
1. Jaana “Viki” Heinonen 40.0 pistettä
2. Ritva Kankaansyrjä  33.5 pistettä
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FAIR PLAY TARROJA
VUOSIEN VARRELTA

TAPAHTUI VUONNA 2019
 Yamahan koeajopäivä

 Lieto Drive In

TUMP&Lieto MC:n endu-
romiehet Virossa

Saarsitorallin tulopussin 
pakkaamista; Jussi ja Harri

Tämä kanuuna 
löytyi Ristiinasta

Naula Puolassa tyhjensi 
Klepan takarenkaan

 Tiistai ajelut

 MP-Messut Perinteisiä TuMP-kerhotapahtumia järjestet-
tiin myös vuonna 2019: Pizzailta, MP-mes-
sumatka, tiistaiajelut, Fair Play-kisa ja Lieto 
Drive In motoristikirkko. Lisäksi järjestettiin 
rataharjoitteluiltoja Alastaron moottoriradal-
la sekä koeajopäiviä ja vierailuja paikallisissa 
moottoripyöräliikkeissä. Erilaiset kokoontu-
misajot ympäri Suomen vetivät puoleensa 
myös TuMPilaisia.

Kerhossamme taas Suomen 
Hitain Motoristi, Onnea Juuso
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2019 RETKIKIERROS EUROOPASSA
Teksti ja kuvat: Kalevi ”Klepa” Kankaansyrjä

Starttasimme Virosta. Ensimmäisenä päivä-
nä meille kertyi hieman yli 900 km mittariin ja 
majapaikkamme löysimme tuolloin Bialystokin 

kaupungista Puolasta. Illallisen jälkeen tekemämme 
kävelykierroksesta totesimme, että kaupungin yksi 
mahtavimmista nähtävyyksistä oli Branickin palatsi. 

Aamuvirkkuina olimme heränneet jo niin aikaisin, että aamulla kello 05.30 koneemme kävivät lämmittelykier-
roksia. Olin Jartsan kanssa lähdössä retkelle, jonka aikana pyöriemme matkamittareihin kertyisi noin 8400 km 

neljässä viikossa ja 21 eri maata. Tässä teille on nyt lyhyt kertomus, mitä koimme mm. retkemme aikana.

Ukrainassa yövyimme seuraavan yön lähellä 
Romanian rajaa. Välillä matkaa tehdessäm-
me ”hyppäsimme” pois kartalta, koska kaik-

kia käyttämiämme tietä ei ollut navigaattoreissamme. 
Kysyimme siis välillä tietä, mutta ukrainalaisten eng-
lannin kielitaito oli heikko. Vaikeuksia aiheutti myös 
kyrilliset kirjaimet, jotka olivat käytössä täällä kuten 
myös Bulgariassa. 

Toisena päivänä ylitimme rajan Ukrainaan ja 
yövyimme Kovelin kaupungissa. Ehdottomasti 
päivän mieleen painuvin tapahtuma oli Puolan ja 
Ukrainan rajamuodollisuudet, sillä tulliin jonotti 
9.2 km pituinen jono. Onneksi  pääsimme pyö-
rillä helposti jonon keulille rajamuodollisuuksiin, 
jotka vievät meiltä aikaa puolisen tuntia. 
Kolmantena päivänä ajoimme 450 km hyväkun-
toista tietä Kiovaan. Matkalla näimme hurjan 
kolarin, jossa kolme rekkaa oli ottanut mittaa 
toisistaan ja jälki oli karmeaa katseltavaa. Kaksi 
päivää Ukrainan teillä vakuutti, että tämä kansa-
kunta on varsinaista ”rallikansaa”. 
Kiovassa olimme kaksi yötä. Kaupunki on varsi-
nainen ”näyteikkuna” länteen. Missään emme ole 
aiemmin nähneet niin paljon ns. ökyautoja kuin 
Kiovassa. Kaduilla kiitävät Porscet, Range Roverit 
jne. Aika kaupungissa kului nopeasti ja merkittä-
vin nähtävyys meille oli Maidan aukio, jossa alkoi 
Ukraina oranssinen vallankumous vuonna 2004. 
Vuonna 2013 samalla aukiolla alkoivat yhteen-
otot ja mielenilmaukset venäläismielistä presi-
denttiä vastaan. Tästä seurauksena on nykyinen 
Ukrainan kriisi.

Tässä hotellissa 2 hengen huone aamiaisineen ja  
private parking kustansi yhteensä 24 euroa, Kovel

Branickin palatsi

Kun olimme ylittämässä rajaa Romaniaan niin ra-
ja-asemalla huomasimme Jartsan takarenkaassa 
naulan. Emme poistaneet naulaa tai paikanneet 
rengasta vaan päätimme jatkaa matkaa siihen 
saakka kunnes Jartsan pyörän rengaspainehäly-
tin antaisi varoituksen ilmanpaineen laskusta. 
Romaniasta jäi mieleemme mm Brasovin kaunis 
kaupunki. Vuoristotie numero 7C oli suljettu 
lumen vuoksi. Täällä meidän oli ollut tarkoitus 
ylittää Karpaatit juuri tuota tietä pitkin, joka on 
tietojemme mukaan äärettömän kaunis. Tien ra-
kennutti aikoinaan Romanian presidentti Nicolae 
Ceausescu. 
Bukarestissa yövyimme Kiovan tapaan kaksi 
yötä. Mieleenpainuvin rakennelma ja samalla 
nähtävyys oli ehdottomasti Ceausescun raken-
nuttama jättiläismäinen palatsi.  Bukarestissa 
juhlimme  Suomen jääkiekkokultaa. 
Bukarestista ajelimme Mustanmeren rantaan, 
jossa lähes tyhjässä Neptunin lomakeskuksessa 
yövyimme.

Saimme tietää, että lomakauden avajaiset olisivat 
vasta tulevana viikonloppuna. Seuraavana päi-
vänä lähdimme ajelemaan Mustanmeren rantaa 
etelään. Ylitimme rajan Bulgariaan ja yövyimme 
suomalaistenkin  suosimassa rantalomakohtees-
sa Sunny Beachilla, jossa oli jo alkanut kesäse-
sonki. Vierailimme läheisessä Nessebarin van-
hassa kaupungissa. Vietimme Sunny Beachissa 
kaksi päivää ja sen rannalla tuli käveltyä varmasti 
toistakymmentä kilometriä.

Mustanmeren aalloilla

Jokaista mutkaa pitää varoa, 
sillä sen takana voi olla mitä 

Suunnitelmiimme tuli muutos, tie 
edessämme suljettu lumen vuoksi

Jartsa ja Ceausescun 
palatsista osa näkyvissä

Nesebarin historialliseen 
kaupunkiin johti pengertie

Navigaattorin kartat eivät kaikkialla toi-
mineet, tässä kysymme tietä Romaniaan

Maidan aukio, Kiova Sinikatoinen kirkko ja museojuna, Kovel
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Teksti ja kuvat: Kalevi ”Klepa” Kankaansyrjä 

Sitten jätimme Mustanmeren taaksemme ja 
ajelimme kohti Keski-Bulgariaa jättäen aurin-
korannat. Ruusujen kaupungissa Kazanlakissa 

pidimme pienen tauon. Nippelitietona kerrottakoon, 
että yhteen kiloon ruusun esanssia tarvitaan 3500 kg 
murskattua kukkaa. Ruusujen kaupungista lähdim-
me ajamaan koti Shipkan solaa. Täällä 1325 metrin 
korkeudessa on ravintoloita ja turisteille tarkoitettuja 
ostospaikkoja. Solassa vuosina 1877-1878 kävi-
vät Bulgarialaisjoukot ja Venäläiset veriset taistelut 
keskenään. Huipulla oli useita erilaisia monumentteja 
muistuttamassa tapahtumasta. Nautimme lounas-
keitot vuoristoravintolassa ennen kuin lähdimme 
laskeutumaan alaspäin.

Shipkan monumentteja

Sitten määäränpäänämme oli Veliko Tarnovon 
vuoristokaupunki, jossa yövyimme.  Aamulla 
meillä oli suuntana Bulgarian pääkaupunki Sofia, 
jossa saimme aikamme kulumaan seuraavat 
kaksi päivää. 
Sofia oli viihtyisä kaupunki monenlaisin vierai-
lukohtein kuten Aleksanteri Nevskin katedraali, 
entinen Bulgarian kommunistipuolueen päämaja 
tai näyttävät vartiosotilaiden aseiden liikkeet ja 
vartionvaihdot presidentin linnan luona.
Sofiasta lähdimme varhain aamulla tien päälle 
ja päivän tavoite oli Kosovo ja sen pääkaupun-
ki Pristina. Valitsemamme reitti kulki hieman 
Pohjois-Makedonian kautta eli se oli meille ns. 
ranskalainen visiitti tähän entiseen Jugoslavian 
osavaltioon. Kosovossa oli rajalta hankittava eril-
linen 10 euron arvoinen lisävakuutus pyörälle. 
Rajalla oli varsinaiset ”markkinat” eli myynnissä 
kaikenlaista tilpehööriä.
Noin 7 km ennen Pristinaa pysähdyimme Lipljan 
kaupunkiin. Jartsa oli ollut täällä töissä 2004-
2005. Kävimme vilkaisemassa hänen entistä toi-
mipaikkaansa, joka tunnettiin nimellä Camp Ville. 
Se oli purettu ja maamerkkinä oli enää sininen 
iso rakennus, jonka suomalaiset tunsivat nimellä 
”saippuatehdas”. Saapuessamme Pristinassa ho-
tellille oli siellä jo kolme finskipyörää. Tämä oli
Jokisen Mikan team, jonka kanssa olimme tehneet treffit samaan hotelliin. Loppupäivän ja illan vie-
timmekin yhdessä.
Aamulla lähdimme porukalla kohti Albaniaa vesisateessa. Sadetta kesti koko ajan aina Tiranaan 
saakka. Kadut olivat pettävän liukkaat ja monttuja löytyi tiheään. Niin autot kuin mopoilijatkin sekä 
jalankulkijat eivät kunnioittaneet kuin itseään eli kaaos lienee sopiva vertaus liikenteestä.
Tiranan keskustaa hallitsi keskusaukio nimeltä Skandberbeg, jonka läheisyydessä ovat monet kau-
pungin nähtävyydet. Tiranan perusti vuonna 1614 ottomaanikenraali Sulejman Pasha. Vuodesta 
1944 Enver Hoxha hallitsi rautaisella otteella maata. Albania eristäytyi muusta maailmasta 1978.

Veliko Tarnovan vuoristokaupungin muureja

Iltapalaa Pristinassa

2019 RETKIKIERROS EUROOPASSA
Kommunismi kukistui Albaniassa 1991 muun  
Itä- Euroopan tapaan. Seuraavana aamuna kak-
si päivää yhdessä ollut retkikuntamme hajosi. 
Mikan team lähti koti Kreikkaa ja minä Jartsan 
kanssa olimme vielä yhden päivän Albaniassa. 
Tirana oli odotettua länsimaalaisempi kuten 
myös seuraava kohteemme Durresin satama-
kaupunki. Valitsimme pikkutien Tiranasta nume-
ron SH56 ja se oli virhe. Tie osoittautui olevan 
karmeassa kunnossa. Reitillämme, joka oli vain 
46 km oli myös lukuisia bunkkereita. Näitä tässä 
maassa on kaikkiaan uskomattomat noin 700 
000. Ne rakennutti Hoxha suojelemaan Albaniaa 
ulkopuoliselta hyökkäykseltä.
Durres oli mukava kaupunki ja sen kilometrejä pitkät hiekkarannat vetävät turisteja puoleensa. Kun 
seuraava aamuna lähdimme kohti Montenegroa niin kukaan ei voinut tietää, että Durres kokisi 
loppuvuodesta maanjäristyksen, joka vaati myös kuollonuhreja. 
Albaniasta jatkoimme Montenegron Budvaan, joka on viehättävä lomakaupunki Adrianmeren ran-
nalla. Kun seuraavana päivänä lähdimme kohti Kroatiaa niin kävimme vielä sitä ennen vilkaisemassa 
erittäin kaunista Sveti Stefanin kaupunkia.  Montenegron yksi kauneimmista kaupungeista on Kotor, 
joka sijaitsee samannimisen lahden rannalla. Se jos mikä oli varsin valokuvauksellinen kohde.
Seuraavat kaksi yötä tulisimme viettämään 
Kroatiassa. Se on maa, jolla on lähes 1800 km 
rantaviivaa.  Yksi merenranta kaupungeista on 
kaunis kuuluisa Dubrovnik, joka on varsinainen 
turistirysä. Tästä johtuen sen hintataso on yksi 
Kroatian korkeimmista.
Meidän ensimmäinen majapaikkamme tässä 
maassa oli Makarska, jonne tehdään Suomes-
takin rantalomamatkoja. Kaupunki on viihtyisä, 
mutta siitä saa täten maksaa esim. illallisesta ns. 
turistilisää Dubrovnikin tapaan. Makarskassa  
yövyimme perhemajoituksessa ja saimme kave-
riksemme isännän ison koiran.
Seuraavana päivänä jatkoimme edelleen koh-
ti pohjoista pitkin meren rantaa myötäilevää 
vanhaa tietä, koska ylempänä vuorilla kulki uusi 
moottoritie. Ohitimme Splitin ja saavuimme pian  
päivän määränpäähän. Se oli Crikvenican kau-
punki. Tänne olimme varanneet Carlon luota ma-
joituksen. Häneen olimme olleet myös yhteydes-
sä matkamme edetessä, sillä nyt oli aika poistaa 
Jartsalta naula renkaasta,  jossa se oli ollut noin 
4000 kilometriä. Carlo oli hankkinut läheiseen
rengaskorjaamoon uuden renkaan, joka nyt siis vaihdettiin. Kaupungissa oli 
illalla jonkin sortin ranta-/kalajuhlat joiden herkkuja maistoimme ja nautimme 
raikkaasta meri-ilmasta.
Seuraavana päivänä jätimme Carlon majataloineen sekä Kroatian taaksemme ja 
ajoimme läpi Italian moottoritietä käyttäen Iseon järven rannalle. Majoitumme 
tänne ja illalla söimme italialaista pizzaa. Yhteinen toteamuksemme oli, että se 
oli selvästi reissumme heikoin pizza ja paras oli Montenegron Budvassa.

Mikan Tiimi  starttaa kohti Kreikkaa

Retkikunta ja takana äärettömän kaunis Sveti Stefan

Rantajuhlan iloiset kokit, Crikvenica

Renkanvaihto käynnissä
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Alpeilla oleva lumi aiheutti teiden sulkemista 
suunnitellulle reitillemme vielä kesäkuun puo-
lessa välissäkin. Näin meidän piti jatkaa uusin 

suunnitelmin. Siksi ajoimme kohti pohjoista Tiranon 
kaupunkiin. Sieltä otimme suunnan edelleen Passo 
del Berninan solaan. Upea Alppitie vei meidät 2330 
metrin korkeuteen, jota ennen olimme jo tavoittaneet 
lumirajan. Solasta laskeuduimme kauniiseen St.Mo-
ritziin Sveitsissä. Moottoripyöriä oli kaikkialla ajele-
massa näitä kauniita Alppiteitä. St.Moritxista jatkoim
me Julierpassiin ja edelleen Churiin. Euroopan yksi lilliputtivaltioista oli seuraava kohteemme. Kyseessä 
oli Liechtenstein, jonka valuuttana on frangi. Ajelemme maan päätietä, jonka varrella on upeita ra-
kennuksia ja Vaduzin linna, jossa asustaa maan ruhtinas, joka on yksi varakkaimmista henkilöistä Eu-
roopassa. Tuota pikaa ylitämme rajan Itävaltaan yöpyäksemme Rankweilin pikkukaupungissa. Seu-
raavat kaksi päivää kuluvat satulassa, kun annamme boxereille syöttöä Saksan baanoilla ajaessamme 
kohti pohjoista. Kun saavumme Bad Hersfeldin kaupunkiin ensimmäisen päivän iltapäivällä huo-
maamme kaupungissa olevan suuret markkinat/messut. Ihmisiä on runsaasti liikkeellä. Yllätykseksi 
koko kaupunki oli suljettu liikenteeltä ja näin meidän oli jätettävä pyörät majapaikasta runsaan 100 
metrin päähän. Kaikki kulkuväylät oli suljettu esim. betoniporsain ja niin aluetta kuin kulkureittejä 
vartioi runsaasti vartioita, poliiseja, reserviläisiä ja armeijan väkeä. Yksiltä vartioilta kysyimme syytä 
Sateessa jatkamme seuraavana päivänä eteen-
päin. Baanan huoltoasemalla tapaamme kuu-
ro-mykän 71 vuotiaan Valko -venäläisen motoris-
tin nimeltä Vladimir Yarets. Kommunikoimme hän 
kanssa elekielellä, kynällä &paperilla sekä hänen 
matkapäiväkirjallaan. Vladimir on liikkeellä 650 
kuutiosella Bemarilla ja hänen sivu- ja perälauk-
ku ovat todella massiiviset matkalaukut. Ennen 
matkamme jatkamista avustamme häntä ketjujen 
rasvaamisessa. Poikkeamme Lübeckissä Louisin
moottoripyörävarsustetavarataloon, josta perälaukkuuni tuli pikku ostokset. Yksi yöpyminen oli 
vielä  Saksassa edessämme ja se oli Hohwactin pienessä lomakaupungissa samannimisen meren-
lahden äärellä. Toisen maailmansodan aikana täällä oli pieni keksitysleiri, jonka vangit tekivät osia 
V2 raketteihin. Seuraavana aamuna lähdimme  Puttgardeniin, jonne oli vain muutama kymmentä 
kilometriä. Siitä lautalla edelleen Tanskaan, mutta perinteitä rikkoen siinä, että emme syöneet lautan 
hyvää cyrrymakkaraa  perunasalaatilla. Tähän oli syynä majatalomme vanhan rouvan tuhti aamiai-
nen, jonka olimme nauttineet vain noin tuntia aiemmin. Tanskan läpi ajo meni mukavasti pl. silloilla 
ollutta kovaa tuulta. Ruotsissa olimme varanneet majapaikan Växjön kaupungista.  Sitä lähestyimme 
pikku hiljaa, sillä kiertelimme Ruotsin maaseudun pikkuteitä Växjöön.
Växjö olikin sitten viimeinen yöpyminen maankamaralla, sillä seuraavana päivänä lähdimme kohti 
Tukholmaa ja Siljan lautalla Turkuun. Viimeinen reissumme ajopäivä noudatti reissumme yhtä tee-
maa eli vältimme paljon moottoriteitä ja niin nytkin etenimme Södertäljeen saakka, jossa otimme 
käyttöömme   30 km moottoritietä.
Reissumme oli varsin tapahtumarikas ja mielenkiintoinen, jollaista olimme suunnitelleetkin.  Talous-
kin pysyi hyvin koossa, sillä alkumatkan ns. entisen Itä-Euroopan maat ovat edukkaita matkustella. 
Siellä bensiinin hinta oli hieman toista euroa litralta, Ukrainassa jopa alle euron. Kohtuullisen hotelli-
huoneen saimme n 20- 40 eurolla pl. suurkaupungit kuten Kiova tai Bukarest, joissa kahden hengen 
huoneen hinta oli n 80 euroa. Muutkin kulut kuten ruokailut olivat varsin edukkaita verrattuna esim. 
maamme hintatasoon. 

2019 RETKIKIERROS EUROOPASSA
Teksti ja kuvat: Kalevi ”Klepa” Kankaansyrjä 

Lumiraja ylitetty

Hiljaista oli tiesululla aamulla, Bad Hersfeld
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TURUN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY 
50 VUOTISJUHLAT 

TuMPin ensimmäisen puheenjohtajan 
esitelmä kerhon alkutaipaleista.

 TuMPin ensimmäinen ja 
nykyinen puheenjohtaja.

TuMPin perustajajäseniä vaimoineen.

TURUN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY 
50 VUOTISJUHLAT 

TuMPin 10 ja 25 vuotis standardien saajia.

Keijo ”Kekku” Lumme luovutti Harley 
Kids Wooden Customin TuMPin talliin.

Vuoden 2019 aikana ansioituneiden palkitseminen.

Lieto Mc:n juhlatervehdys.

Katso kaikki juhlakuvat www.tump.fi
 Ja heti kovaa ajoa...





jäsenille
Urheilutukusta 

normaalihintaisista tuotteista

-20%

Asiakaspalvelu 0400-610 119
arkisin        klo 09.00-18.00
lauantaina klo 11.00-16.00
askakaspalvelu@urheilutukku.fi

MYYMÄLÄ AVOINNA
MA-PE klo 10.00-17.00
Lukkosepänkatu 6A, 20320 Turku

WEB-Kauppa 24h



Kiinteistönvälitys OmaanKotiin Oy LKV 
Viilarinkatu 5, 2. krs. 20320 Turku 
P. 010 320 5656 | omaankotiin@remax.fi

Kukaan muu maailmassa ei myy enemmän asuntoja kuin RE/MAX,  
anna minun todistaa tämä.

Pyydä minulta ilmainen arvio asunnostasi tai mökistäsi.

Räätälöin aina palvelupaketin yksilöllisesti kohteen mukaan
• ammattimaiset valokuvat
• kopterikuvaus
• stailaus & kalustuspalvelu
• virtuaalinen kalustus tyhjään asuntoon
• Laajin mahdollinen näkyvyys SOME_Boosterilla
• Laadukkaat väriesitteet

Rainer Nilovaara
Yrittäjä, LKV, 
KiAT, NHS
044 585 7334
rainer.nilovaara@remax.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ VAUHDILLA



www.lvilaiho.fi

LVI-Palvelu Jari Laiho Oy
Viklontie 13
21250 MASKU

Puh. 040 549 5539
jari.laiho@lvilaiho.fi
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