
HäMK-matkamotoristit toimintakertomus 2021 

Kerhon juhlavuonna myös matkamotoristien päähuomio kohdistui lukuisien tapahtumien 

järjestämiseen. Muutama kotimaan retki saatiin toki tehtyä edelleen jatkuneesta pandemiasta 

huolimatta. 

4.7.2021 Kymiring CR-SM 

Kokoonnuimme seitsemän motoristin voimin aamusella Kangasalan ST-1 asemalle. Luvassa oli 

leppoisa ajopäivä helteisessä säässä. Matkasimme reittiä Kuhmalahti-Padasjoki-Vääksy-

Vuolenkoski-Kymiring. Maittavat taukokahvit nautittiin Vääksyn kanavalla. Perillä ajokamppeiden 

ripeä vaihto hellevarustukseen ja aurinkorasvat pintaan. Heti alkuun pisti silmään radan 

fasiliteettien keskeneräisyys. Täälläkö piti oikeasti ajaa motogp 2021? Töitä riittää myös vuodelle 

2022. Toivottavasti onnistuu. 

Superbike-lähdössä täysin ylivoimaista vauhtia piti ”vieraileva tähti” Niki Tuuli lainatulla Kawalla. 

Täydet sarjapisteet otti Niko Mäkinen ja kolmanneksi kurvasi Peter Paloranta. Huolissaan pitää 

olla, kun päälähdön ruudukkoon ei saada edes kymmentä pyörää. Niko Mäkisen mukaan Jokamies-

luokasta pitäisi siirtää parhaimmisto ajamaan SB-luokkaan. Kannatettava ehdotus.  

Kuten muutenkin kaudella, parasta kilvanajoa nähtiin Superstock 600-lähdössä. Tasainen taistelu 

huipentui viimeisellä kierroksella peräti neljän kärkikuskin kaaduttua. Seuraava ryhmä kiitti ja 

podiumille nousikin yllätys kolmikko: 1. Jasmin Sarjos 2. Lenni Klemetti ja 3. Kirsi Kainulainen. 

Sarjan ulkopuolella ajanut ja päivän selvästi nopein Eemeli Lahti kurvasi ennen ruutulippua 

”testipäivän” jälkeen varikolle. Harmi, että sekä Jasminin että Kirsin kausi päättyi loukkaantumisiin 

kesken kauden. Jäi arvailuksi, miten korkealle olisivat sarjassa nousseet. 

Kymiringillä kokeiltiin yhteistä kisapäivää autojen kanssa. Ainakaan tämä formaatti ei toiminut, 

päivä venyy liian pitkäksi ja Time Attack-autojen yksittäiset vedot eivät saaneet meitä hurmioon. 

Paluumatkan teimme pääväylää Lahden kautta nauttien välikahvit Hämeenkoskella. 

9.-15.8.2021 Idän ja pohjoisen kierros  

Alun perin kalenterissa oli Tsekin Horicen IRRC-kisareissu. No se vedettiin sattuneesta syystä 

punakynällä yli ja otettiin käyttöön plan-B. Viiden ukon kokoontuminen taas Vääksyn kanavalla, 

josta erittäin vaihtelevaa mutkatietä Kalkkinen-Hartola-Joutsa-Kangasniemi-Pieksämäki-Heinävesi 

majoittumaan Kontiolahdelle. Helppo ajopäivä, viimeiset 90 km pientä tihkua. Päivän päätteeksi 

hotellissa mainiot saunat ja iltapalat. 

Tiistai aamu valkenee aurinkoisena. Aamupalan ja pyörien tankkauksen jälkeen suuntaamme 

Hukkajärven kautta kohti Kuhmoa. Lyhyen (270 km) ajopäivään sisältyy kiireetön vierailu yhteisen 

motoristikaverin ostamalla mökillä lähellä Kuhmoa. Metsästyskämpäksi ostetusta paikasta näytti 

valmistuvan huvila kaikilla mukavuuksilla. Loppumatkalla vaaramaisemissa saamme jälleen 

muutaman pisaran visiireihin, muuten mukavasti aurinkoa. Majoitumme Hotelli Kuhmoon, jossa 

yllätyksenä ruokaravintola on kiinni. Ei kuulemma saa työntekijöitä. Muutenkin Kuhmo on täysin 

pystyyn kuollut, sentään pari pitseriaa on auki. Valitsemme ehkä sen huonomman, mutta hengissä 

selvitään. Syvään tappioon pari olutta ja yöpuulle. 



Keskiviikkona ajamme leppeän tuulettomassa kelissä vaaramaisemassa kohti historiamme 

kannalta merkittävää Raatteentien taistelu- ja museoaluetta. Sekä autenttiset alueet, että 

rakennetut museoesittelyt antavat kattavan kuvan tapahtumista ja nostavat entisestään 

arvostustamme veteraanien (tuolloin nuorukaisten) uhrauksille. Vaikuttuneina jatkamme poroja 

väistellen matkaamme kohti Sallan Onkamoa, vain parinkymmenen kilometrin päähän Venäjän 

rajasta. Onkamon kylässä tapaamme sinne Lohjalta muuttaneen kaverimme Matin. Melkoinen 

elämänmuutos. Kuitenkin pikitie perille, pari katuvaloa ja naapuriakin. Ottamatta mitenkään 

kantaa, elämä on täynnä erilaisia valintoja ja jokainen saa olla oman onnellisuutensa seppä. 

Mukavan vierailun jälkeen kurvaamme Sallan Tunturitupien tilavaan mökkiin. Sauna lämpimäksi ja 

sen jälkeen illalliselle viereiseen ravintolaan. Sattumalta paikalla kokoustavat lappilaiset 

kansanedustajat joukossaan meille kelkkapuolelta tuttu Rovaniemen Heikki Autto. Vaihdamme 

kuulumiset ja toivotamme päättäjille menestystä. 

Torstaina päästää itse asiaan matkalla Sallasta pohjoiseen reittiä Sodankylä-Ivalo-Inari-Sevettijärvi. 

Yli 500 kilometrin päivään sopii aurinkoa kuin myös varsin ravakoita sadekuuroja. Poroja riittää, 

mutta vältämme kiperät tilanteet. Makoisat lättykahvit saadaan Sodankylän pohjoispuolella ja aina 

takuuvarman lohikeiton nautimme Saariselän Kaunispään huipulla. Tiestö on kunnossa lukuun 

ottamatta pitkää täysremonttia välillä Partakko-Sevettijärvi. Lopun köröttely palkitaan perillä 

Sevetissä Porotila Sanilan mutkattomalla palvelulla. Edullisella hinnalla lämmin tunnelma, 

rentouttavat saunat sekä tietysti erinomainen poronkäristys lisukkeineen. 

Perjantaina palaamme pätkän takaisin Kaamaseen tankkaamaan kesän kalleinta bensaa hintaan 

1,97. Sitten ylös Utsjoelle, josta kohti Norjaa Nuorgamiin. Ihailemme Tenon maisemia ja käymme 

lounaalla tutussa Nuorgamin Lomakeskuksessa. Yrittäjä Kirsti Holmbergin kanssa päivitämme 

hallituksen koronasekoilun vaikutukset pohjoisen matkailuyrittäjän nykyarkeen. Palaamme 

Utsjoelle tankkaamaan ja jatkamme valtakunnan länsirajaa Karigasniemelle. Kalamiehen 

Majatalossa välikahvit ennen jatkoa upeasti kumpuilevaa tietä 92 takaisin nelostielle ja edelleen 

Inarin kautta yöksi Hotelli Ivaloon. Retken pisin 528 km päivä sujuu ongelmitta, vuoroin aurinkoa, 

vuoroin tihkusadetta. Sauna ja illallinen juomineen kruunaa jälleen mukavan ajopäivän. 

Lauantain aamuna pakkaamme pyörät kohti etelää ja valitsemme sääennusteeseen luottaen 

suorimman/tylsimmän nelostien reitiksi Ouluun. Ei onneksi jatkuvaa sadetta, kylläkin väliin 

rivakoita kuuroja. Retken loppuvaiheessa jo köyhtyneinä majoitumme halppishotelliin aivan Oulun 

keskustaan. Illalla baarit ovat täynnä loppukesää juhlivaa nuorisoa. Turvaväleistä tai maskeista ei 

ole tietoakaan, mutta elämä hymyilee. 

Pyhäaamuna menee hetki aamupalaa etsiessä. Auringon paistaessa päädymme ostamaan kahvit ja 

sämpylät R-kioskilta ja nauttimaan ne ajan take away-tyylillä kävelykadulla. Sitten pottaa päähän ja 

kohti päivän taukopaikkana palvelevaa Kärsämäen Juustoporttia. Vallitsevat rajoitukset sallivat 

oikein sisällä ruokailun, mikä on tietysti aivan luksusta. Miehet ja pyörät tankattuina vielä 

viimeinen siirtymä Pirkanmaalle vaihtelevaa kantatietä 58. Tyytyväiset motoristit ovat perillä illan 

suussa 3250 reissukilometriä takanaan. 

  

 



 

 

23.-25.8.2021 Saaristokierros 

Jo perinteinen kierros päätetään pikavauhdilla lupaavan sääennusteen perusteella. Vielä pari 

päivää luvassa kesäistä keliä ja lautatkin kulkevat normaalisti. Matkalaiset (Asko, Markku, Jykä, 

Petri V., Petri H., Arttu ja Jari) kokoontuvat Hyvämaan Shellille Nokialle. Kuulaassa alkavan syksyn 

säässä matkaamme mukavia mutkatietä kohti rannikkoa. Tällä kertaa käännämme saariston 

kiertosuunnan aloittamalla Kustavin päästä. Majapaikkana edelliseltä vuodelta erinomaiseksi 

todettu Vuosnaisten Meriasema. Saaristolaisbuffet on monipuolinen ja maut ovat kohdillaan. 

Merenrannan tilaussauna poistaa tehokkaasti päivän pölyt. Illan auringossa vielä grillimakkaraa ja 

olutta, ei huono. 

Aamu valkenee pilvettömänä ja mainion aamiaisen jälkeen starttaamme lauttamatkoille reittiä 

Iniö-Mossala-Houtskär-Korppoo-Nauvo. Jo ensimmäisessä lauttarannassa Askon baijerilainen 

jatkaa huonoa käyntiään. Asko päättää nostaa käden keskeytyksen merkiksi ja lähtee Raision 

BMW-huoltoon ihmettelemään syitä heikkoon käyntiin. Siellä ”Matti ja Teppo” lähinnä levitteli 

käsiään ja polttoaineen saanti korjattiin lopulta Bike Teamissa Pirkkalassa. Muu ryhmä matkasi 

ongelmitta iltapäiväksi Nauvoon, jossa majapaikkana toimi Hotelli Strandbo sataman ytimessä. 

Hienosti palveleva pikkuhotelli loistavalla paikalla. Nauvosta jäi muutenkin oikein positiivinen 

kuva, tuntui että kulkija oli oikeasti tervetullut. Iltapäivän paisteessa nautimme pitsat 

ravintolalaivalla ja myöhemmin illalla hotellin merellisistä antimista. Taaskaan ei ollut pelkoa 

motoristin laihtumisesta. 

Ettei totuus unohdu, kolmannen päivän aamuna tulee vettä kunnolla tuulen kera. Koska emme ole 

sokerista, matkaamme tuulta päin takaisin Pirkanmaalle. Onnistunut kokonaisuus, kilometrejä 

kertyy yhteensä 550. Suunnitelmissa kesälle 2022 on mennä Brändön kautta Ahvenanmaalle. 

 

Toimintasuunnitelma 2022   Alustavia kohteita ja päivämääriä 

21.5.22 Hyvinkää Supermoto-SM 

27.-29.5.22 Motopark CR-SM 

17.-19.6.22 Kymiring CR-SM 

1.-3.7.22 Imatra IRRC 

8.-9.7.22 Kymiring  MotoGp 

29.-31.7.22 Most Tsekki WorldSBK 

5.-7.8.22 Jyväskylä Ralli-MM 

14.-15.8.22 Horice Tsekki IRRC 

Avoin Norjan retki, Saaristokierros Brändö-Ahvenanmaa 



 

Maljat ja poronkäristykset Porotila Sanila Sevettijärvi. Vas. Timo, Jyrki, Arttu, Jari ja Antti. 

 



 

Tenon rantamaisemissa Nuorgamissa. Lomakeskus on EU:n pohjoisin alan yritys. 

 



 

Potretti Nauvon satamassa: vas. Petri Viitanen, Petri Heinilä, Jyrki Viitanen, Jari Heinilä, Markku 

Mattila ja Arttu Heinilä 

 

 

Elokuista merimaisemaa Nauvon satamassa. Tekstit ja kuvat: Jari Heinilä  

 



 

 

 

 

 


