
HäMK-matkamotoristit toimintakertomus 2020 

Monet kilpailut ja tapahtumat jouduttiin perumaan pandemian vuoksi. Täysin ei koneita 

sammutettu ja matkojakin tehtiin. 

28.6.2020 Kemora SM-RR Veteli. Neljä kerholaista matkasi kauden aloittaneeseen tapahtumaan. 

Asko S. ja Jyrki olivat mukana järjestelyissä. Aurinkoiset kisat onnistuivat mainiosti ja etenkin 

Supersporteissa käytiin jännittävä taistelu. Vaikea kevät näkyi toki osallistujamäärissä. 

Katsojamäärää oli rajoitettu ja normaalisti avoin varikko oli yleisöltä suljettu. 

12.7.2020 Päiväretki Lahti-Vesivehmaa-Padasjoki. Idearikas Riku Routo oli keksinyt motoristien 

virkistykseksi teemapäivän ”Kymiring Motogp-etkot” museollaan Lahdessa. Neljän motoristin 

voimalla kävimme nauttimassa hampurilaiset, tutustumassa näyttelyyn sekä kuulemassa Rikun 

värikkäät tarinat. Lisäksi hän esitteli valmistumassa olleet museon laajennusosat. Myymälästä 

mukaan tarttui Kymiring T-paitoja sekä Jarille pitkään haussa ollut (loppuunmyyty) Jarno Saarinen-

kirja. Paluumatkalla teimme vierailun Vesivehmaan lentokentän lentokonemuseoon. Talkoovoimin 

ylläpidetty museo pitää sisällään paljon mielenkiintoista historiaa. Sota-ajan koneita ja laitteita, 

Mig- ja Draken-hävittäjiä, helikoptereita sekä ajoneuvoja. Viereinen pienkonekenttäkin näytti 

olevan vilkkaassa käytössä. Hyvässä paisteessa ajoimme vielä iltapäiväkahville Padasjoen idylliseen 

satamaan. Normaalin ajoreissunhan kuuluu päättyä sateeseen, jonka saavutimme Kuhmalahdella. 

Onnistunut ajopäivä kuitenkin kaikkineen. 

2.8.2020 Alastaro SM-RR.  Kahdeksan motoristia kurvasi Virttaalle kauden toiseen RR-SM-

kilpailuun. Turkulaisten aina osaavasti järjestämään kisaan oli saatu mukavasti sekä kilpailijoita 

että katsojia rajoitukset huomioiden. Menomatkalla saatiin reipas kuurosade niskaamme ja 

herkimmät vetelivät sadepukuja ylleen. Goretexit olivat perillä jo lähes kuivat. Itse kilpailu saatiin 

ajaa pääosin pitävällä radalla. Jokamies-startissa nähtiin heti pääsuoran jarrussa joukolla 

”domino”-kaatuminen. Onneksi kukaan ei loukkaantunut vakavammin, mutta kilpailun aikataulu 

venähti. Emme jääneet odottelemaan jatkoa, vaan lähdimme kohti Pirkanmaata. Toki vielä piti 

juoda yhteenvetokahvit Marskin vaunulla Ellivuoren risteyksessä. 

10.-12.8.2020 Saaristokierros. Elokuinen saaristokierros osui jälleen kelien puolesta mainioon 

saumaan. Matkalaisten (Jari, Asko, Markku ja Petri) alkureitti kulki Naantalin ja Rymättylän kautta 

Hankaan. Ajoitus ei mennyt aivan nappiin ja odottelimme Östern-lauttaa 1,5 tuntia. Ilmeisesti 

paikallisilla nuorilla on lompakko kunnossa ja/tai hopealusikka suussa. Odottelijoilta saisi todella 

helpolla kesä tilin vaikka vain myymällä kylmää juomaa, kahvia ja pullaa. Nyt näillä rannoilla ei 

pääosin ole mitään palveluita. Odottelun jälkeen retkemme jatkui Seilin-saaren kautta Nauvoon. 

Sitten edelleen reittiä Korppoo-Houtskär-Mossala. Majoittuminen ja illallinen Mossala Resortissa. 

Mukavan kiireetön ilmapiiri, hyvä palvelu ja maittava ruoka kruunasi ensimmäisen ajopäivän. 

Aamu valkeni aurinkoisena ja aamupalan jälkeen matka jatkui Antonia-lautalla Iniöön, josta 

edelleen Kustavin kautta Vuosnaisten Meriasemalle. Jälleen odottelimme kerran pitkän tovin, kun 

yhteyslossia tankattiin. Välitankkaus olisi maistunut motoristillekin, vaan kun se palvelu puuttui 

taas. Tilasimme jo matkalla Meriasemalta saunavuoron sekä varmistimme, että kehuttu 

saaristolais-bufee olisi varmasti tarjolla. Ajopuvuista eroon päästyämme suuntasimme suoraan 

ravintolaan. Kilohinnalla myydyt saaristolaispöydän antimet olivat erinomaiset. Kyytipojaksi olutta 

ja viiniä. Jo vain alkoi naamaa hymyilyttään.  



Vanhat kalastajamajat (?) oli remontoitu mukaviksi majoitustiloiksi. Rantasauna merinäköalalla 

sopi paremmin kuin hyvin illan ohjelmaksi. 

Runsaan aamupalan jälkeen vielä ongelmaton paluu reittiä Taivassalo-Turku-Kangasala. 

16.-17.8.2020 Motopark SM-RR Virtasalmi 

Kahdeksan hengen ryhmä (joista kolme motoristia) vieraili Motoparkin radalla Virtasalmella Road 

Racingin SM-osakisassa 16.-17.8.2020. Retken päämääränä oli tutustua hyvin järjestettyyn 

arvokilpailuun sekä neuvotella radan omistavan Tapio Nevalan (SML:n puheenjohtajuudesta 

luopunut) kanssa mahdollisuuksista järjestää yhdessä seuramme juhlavuonna 2021 vastaava 

kilpailu. Hienon kilpailun jälkeen kokoonnuimme palaveriin radan ravintolaan. Kävimme hyvässä 

ilmapiirissä läpi avoimia asioita ja pääsimme nopeasti yhteisymmärrykseen pääkohdista. 

Alustavasti sovittiin, että HäMK tuo paikalle noin 10-12 hengen ryhmän, jonka kustannuksista 

myös vastaamme. Toimenkuvat täsmentyvät aikanaan, mutta voisimme olla mukana ainakin 

lipunmyynnissä, kilpailun tuomaristossa/sihteeristön apuna sekä tarvittaessa ratatuomareina. 

Omien kustannusten kattamiseksi on suunniteltu mainostilan myyntiä käsiohjelmaan sekä Classic-

lisäluokkien osanottomaksuista syntyvää tuloa. Jari Heinilä ehdotti kilpailun nimeksi ”Pyynikin 

Ajot”, tuleehan viimeisestä oikeasta kilpailusta kuluneeksi 50-vuotta ja kerhon perustamisesta 90-

vuotta. Kilpailu on myönnetty SM-arvolla kalenteriin 18.-20.6.2021. 

Onnistuneen päivän päätteeksi luovutimme Tapio Nevalalle kiitoksena kuivaa valkoviiniä. 

Majoituimme ratayhtiön Motomajoihin ja lämmitimme rantasaunan. Illan tummetessa pidettiin 

vielä yhteenvetopalaveri makkaravalkean äärellä. 

17.-22.8.2020 Nordkapp-retki. Jari jatkoi suoraan Virtasalmelta seuraavan reissun ensimmäiseen 

etappiin Rovaniemelle. Mukavassa poutakelissä (10-15 lämpöastetta) matka taittui pitkin jylhiä 

vaaramaisemia Kajaanin, Paltamon ja Ranuan kautta Rovaniemelle. Siellä ryhmään liittyivät 

Pirkanmaalta aamulla lähteneet Arttu ja Antti sekä seuraavana aamuna matkan ”paikallisopas” 

Jukka. Lyhyen Napapiirillä pidetyn lähtöpalaverin jälkeen pyörät suunnattiin pohjoiseen kohti 

päivän maalia Karigasniemeä. Luvatun sadepäivän sijaan saimme aivan kelpo ajokelin, ainoastaan 

Inarissa ohutta tihkusadetta. Elokuu on paras aika motoristin pohjoisen retkille. Lämpöä riittää 

vielä, hyttyset ovat jo poissa, eikä porojakaan ole tiellä riesaksi asti. Päivän hienoin etappi oli 

lähdettäessä Utsjoen tieltä kohti Norjan rajaa ja Karigasniemeä. Runsaat korkeuserot, sileä asfaltti 

sekä harvenevan metsän myötä erinomainen näkyvyys saavat vauhdin nousemaan ja hymyn 

korviin. Majoitumme Hotel Guossiin, joka myös Kalastajan majatalona tunnetaan. Saunan ja 

illallisen jälkeen lepo maittaa. 

Aamupalalla liiankin tutuiksi tulleet naisministerit pääsevät taas suorassa TV-lähetyksessä vauhtiin. 

Päättävät taas sulkea valtakunnan rajat, mutta eivät saa selkokielellä kerrottua koska. Lopulta 

selviää, että onneksi vasta seuraavana maanantaina ja matkamme kohti Nordkappia pääsee 

jatkumaan suunnitelman mukaan. 284 km siirtymä yllättää ainakin ensikertalaiset. Oikeasti pitkin 

merenrantaa kiemurteleva tasainen tie, mahtavat maisemat ja lämmintäkin +18. Pysähdymme 

kahville Olderfjordin Hotel & Camping keskuksekseen, joka on myös seuraavan yömme majapaikka 

aivan Jäämeren rannassa. Paikka on suomalaisomistuksessa, joten kielimuuristakaan ei ole pelkoa. 

Tarkemmin paikka on Russeness eli Ryssänniemi. Kaikki paikannimet on edelleen merkitty myös 

suomeksi. Jätämme matkatavarat kämpille ja jatkamme poroja ja lampaita väistellen. Pulleat 



lampaat makoilevat nojaillen sisäkaarteen aitoihin, eikä niistä lopulta ole juurikaan haittaa. Itse 

Nordkappin maisemineen pääsee näkemään pienellä pääsymaksulla ja muita palveluja on tarjolla 

erillisiä korvauksia vastaan. Korona-ajasta huolimatta parkkipaikalta voi nopeasti laskea 

kymmenkunta eri valtioiden kilpeä, myös muita motoristeja. Paluumatkalla käymme 

Honningsvågin kalastajasatamassa ja osa ryhmästä pääsee kuningasrapujen makuun. 

Torstai valkenee edelleen poutaisena ja aamupalan jälkeen reittimme on Alta-Skibotn-Kilpisjärvi. 

Huikeat mutkaiset merimaisemat vaihtuvat päivän edetessä osin lumihuippuisiin tuntureihin. 

Suomen rajalla norjalaiset tullimiehet ovat jo saapuneet veryttelemään tulevan viikon sulkua. 

Meidän kulkumme ei heitä näyttänyt kiinnostavan. Kilpisjärvellä baanalla toikkaroi poroja niin ettei 

tahdo sekaan sopia. Majoitumme tilavaan mökkiin, saunomme ja käymme illan päätteeksi Kilpis-

hotellilla syömässä. 

Perjantaina meitä odotti lonkeron harmaa, kasteinen ja tihkusateinen +10-asteinen aamu. Reittinä 

Kolari-Muonio-Pello-Kemi-Oulu. Koko 50 kilometrin väli Kolari-Muonio on merkitty suuren 

porovaaran alueeksi eikä suotta. Väisteltävää riitti ja mukaan mahtui yksi tiukkakin paikka, muttei 

onneksi osumia. Hiukan ennen Pelloa Artun ajamasta Bemarista ”hävisi” vaihteet. Korjaukseksi 

riitti yksi vaihteensiirtäjää kiinni pitävä mutteri, joka saatiin Pellon Autotarvikkeesta kauniilla 

kiitoksella. Jukka erkani Pellosta kohti kotiaan Rovaniemeä ja muu ryhmä Oulun Scandic City-

hotelliin. Illalla nautimme elokuun lämmöstä (23) loistavan Istanbul-ravintolan terassilla. 

Lauantaina vielä ”pakollinen” siirtymä Oulu-Jyväskylä-koti. Matka oli kaikkien mielestä menestys. 

Kilometrejä kertyi 3200; sopivasti tälle omituiselle vuodelle. 

 

Lahden mp-museolla Asko ja Antti Keskinen, Markku Mattila ja Jari Heinilä. 



 

Asko haaveilee kopterilla taivaalle Vesivehmaan lentokonemuseossa. 

 

Lossilla Petri, Asko ja Markku. 

 



 

Vuosnaisten Meriasemalla 

 

Motoparkissa Juhani Halme, Jyrki Viitanen, Betty ja Ari Myllys, Asko Keskinen, Asko Salminen, 

Tapio Nevala sekä Markku Mattila. 



 

Nordkapp-matkalaiset Jukka Lainkari, Jari Heinilä, Arttu Heinilä ja Antti Loikainen. 

 

Honningsvågin kalasatamassa. 



 

Antti, BMW ja komeat kulissit. Kelpaa ihmetellä oikein porukalla. 

 

Teksti: Jari Heinilä Kuvat: Arttu Heinilä, Jari Heinilä ja Jukka Lainkari 


