
Hämeen Moottorikerhon Matkamotoristit toimintakertomus 2018 

11.6.-13.6.2018 Jari ja Asko kiersivät Saariston suuren rengastien myötäpäivään järjestyksessä 
Turku-Parainen-Nauvo-Korppoo-Houtskari-Iniö-Kustavi-Taivassalo. Matkaa tehtiin Urjalan ravakan 
sadekuuron jälkeen mainiossa alkukesän kelissä. Turussa poikkesimme Loposen Harrin Molitor 
Oy:ssä kuulemassa tuoreimmat Classic RR tarinat sekä tutustumassa Harrin kilpapyöriin vuosien 
varrelta. Nauvossa kahvittelimme tutun varhaisperunaviljelijän tilalla. Illaksi sitten Korppoon 
Saaristokeskukseen. Nautimme maittavan illallisen ja paikan emäntä kertoi samalla keskuksen 
historiasta. Toivotti hämäläiset motoristit tervetulleeksi suuremmalla joukolla jälleen seuraavana 
suvena. 

Aamulla  Asko  tankkasi  vielä  rannasta  ”tarjousbensaa”  hintaan  1,81.  Houtskarin  läpi  ajettuamme  
olikin runsaasti aikaa Iniön yhteysalusta odotellessa. Kevyt lounas ja rauhallisen merimaiseman 
ihailua. Sitten matka jatkui idyllisen Iniön kautta Kustaviin, missä majoittuminen Peterzens 
Boathouseen.  Päivän pölyt huuhdeltiin saunassa ja illallinen nautittiin mukavassa 
rantaravintolassa.  

Aamiaisen jälkeen kotimatkalle. Hyvät matkakahvit Uudenkaupungin jokirannassa ja sitten 
erikokoisia sarvipäitä väistellen kohti Kangasalaa. Koko rengastie on hyvässä kunnossa ja palvelut 
toimivat kun matkansa ajoittaa ennen juhannuksena alkavaa sesonkia. 

13.6.-18.6.2018 neljän motoristin ryhmä vieraili Viitasen Jyrkin johdolla Latviassa seuraamassa 
supermoton Baltik Cupia. Itse kilpailu ajettiin pienessä Madonan kaupungissa keskellä Latviaa. 
Ensimmäisen matkayön ryhmä majoittui Viron Pärnussa ja sieltä jatkettiin Latvian Saulgrastin 
hiekkarannoille. Viihtyisää rauhallista rantaa riittää yli 17 km ja matkalaiset viipyivät alueella 2 
yötä. Jälkimmäisenä päivänä tutustuttiin Jurmalaan, kaupunkimiljöön ja hiekkaranta turismin 
yhdistelmään. Reitti kulki mennen tullen Riikan läpi. Kokemisen arvoinen juttu, sekä 
liikenteellisesti että katujen kunnon takia. Perjantaina sitten Madonaan, jossa kaksipäiväinen 
kilpailu. Suomalaisia mukavasti paikalla ja myös menestystä tuli. Sami Salstola oli lauantaina toinen 
ja sunnuntaina heltisi voitto. Madison ja Uutela sijoilla 5 ja 6, Lappalainen myös 10-parhaan 
sakissa. Open-luokassa Kolehmainen ja Ihalainen mahtuivat hekin 10-parhaan ryhmään.  

Kisan jälkeen ajettiin Tartoon pariksi yöksi. Ruokailtiin 1767 rakennetussa Ruutikellarissa. 
Alkuperäisestä käytöstä paikka oli jäänyt pois jo 1810. Tutustuimme myös Tarton Ilmailumuseon 
noin 60-koneeseen. Lopuksi siirtymä Tallinnaan josta iltapäivällä laivalla kotia kohti. 

6.7.-8.7.2018 kahdentoista hengen ryhmä matkusti Imatralle IRRC-kisoihin. Osa vaihtoi 
kulkupelinsä sateen pelossa autoon. Motoristit matkasivat vaihteeksi reittiä Jämsä- Joutsa-
Mäntyharju-Ristiina-Savitaipale-Lappeenranta-Imatra. Saimaan rannoille päästiin lähes kuivina. 
Viimeisen kolmen kilometrin piristeeksi saatiin kunnon sadekuuro. Sitä ei jääty suremaan kun 
muuten viikonloppu sujui kelpo kelissä. Imatralaiset järjestivät jälleen kerran mainion tapahtuman. 
36- tuhatta katsojaa saattoi todeta palvelujen ja koko kisaorganisaation toimivan mainiosti. 
Viikonlopun Superbike-lähtöjä dominoi britti Danny Webb. Yhtä selvä kakkonen oli Erno Kostamo. 
Webb voitti sarjan maksimipistein Kostamon ollessa sarjan kolmas. Supersportien 1.lähdön vie 
Ranskan Matthieu Lagrive, ollen myös sarjan voittaja. 2.lähdön voitti Belgian Laurent Hoffman, 
sijoittuen sarjan kakkoseksi. Seuramme värejä kilpailussa edusti jo perinteisesti Vesa Kaartinen. 



1.8.-6.8.2018 teki Viitasen Jyrkin kolmen pyörän ryhmä retken Latviaan ja Viroon. Pari 
ensimmäistä yötä majoitus lähellä Riikaa, josta sitten takaisin Viron puolelle Viljandiin. Sitten 
lauantaiksi Tallinnan Tabasaluun seuraamaan supermoton Baltik Cupin päätösosakilpailua. Tässä 
vaiheessa matkaan liittyi yksi kerhon motoristi lisää. Suomalaisten osanotto kilpailuun oli hieman 
hiipunut ja kuvioista puuttui siirretyn kisapäivän takia myös Suomenmestarimme. Kisojen jälkeen 
sunnuntaina ryhmä tutustui vielä Viimsin nähtävyyksiin, kylpylään ja ravintoloihin. Maanantaina 
iloiset ja hyvin levänneet motoristit käänsivät etupyörät kohti satamaa ja kotia. 
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