
HäMK-matkamotoristit toimintakertomus 2022 

 

SM-Supermoto Lappeenrannan Kimi Circuitilla 10.-12.6.2022 

Hämeen Moottorikerhon isännöimään SM-Supermotoon Lappeenrannan Kimi Circuit 

karting radalla matkasi 11-hengen ryhmä, joista kuusi saapui paikalle asiaankuuluvasti 

moottoripyörillä. Perjantaina majoittuminen Luumäen Hotelli Salpaan ja illalla radalla 

vapaat harjoitukset sekä valmisteluja itse kilpailuun. Lauantaina nähtiin kovatasoinen 

taistelu sarjapisteistä. Paljon osallistujia (44, joista 11 Virosta), loistavat olosuhteet sekä 

mukavasti yleisöä summasi onnistuneen tapahtuman. 

Hämeen Moottorikerhoa edustanut lajin viisinkertainen Suomen mestari Sami Salstola 

voitti S1-luokassa niukasti haastajansa. Toiseksi kaasutteli Eero Madisson ja kolmanneksi 

Antti Soitiala. Sami kertoi pitkän ajotauon tuntuneen jäsenissä, vaikka ei se vauhdissa 

näkynytkään. Samin pitkä aktiiviura oli nyt tässä ja hänet tullaan jatkossa näkemään lajin 

taustajoukoissa. S4-luokan voitti Hyvinkään Kimi Patova, toisena samoin sarjapistein 

Eemeli Åstedt ja kolmantena Juho Mähönen. S4 juniorien nopein oli Valtteri Picardi, toinen 

Viron Mathias Vetkin ja kolmas Lenni Kuukka. Mini Supermoto stockissa kolmen parhaan 

järjestys oli Tatu Makkonen, Pertti Lasala ja Antti Hanninen. 

Päivän päätteeksi ajettuun 4-tunnin mopoenduranceen starttasi 15-joukkuetta, joista 11 

selvisi maaliin. Koko kisan voittaja protoluokan Low Budjet Racing heti ajaa peräti 250 

kierrosta, toiseksi ehti saman luokan Team Vikkula ja kolmanneksi sportluokan paras SMK 

Racing. 

Yhteistyö paikallisten seurojen (MC-Eino ja Lappeenrannan UA) kanssa sujui mainiosti ja 

kaikki heidän kanssaan sovitut asiat pitivät. Hienoa osaamista saatiin jälleen kerran myös 

Vammalasta (katsastus Markku Niemelä sekä tuomaristo/mopokilpailun johto Petri Ahola). 

Kai Pasanen hoiti täsmällisesti ajanoton ja Hannu Toronen tuomaroinnin. Isoin kiitos oman 

kerhon yhdeksän hengen ryhmälle vahvasta panoksesta. Lauantai-iltana nautimme 

yhteisen illallisen hotellilla ja ajatus vastaavan tapahtuman järjestämisestä kaudella 2023 

sai yksimielisen kannatuksen. Sunnuntaina aamupalan jälkeen palasimme mutkatietä 

Pirkanmaalle jälleen yhtä kokemusta rikkaampina. 

Imatran ajot 1.-3.7.2022 

IRRC-sarjan osakilpailuun matkasi kuusi kerholaista. Paahtavassa helteessä unohdettiin 

kiertelyt pikkuteillä ja kurvailtiin suoraan pääväyliä Imatralle. Ennen radan sulkua ehdittiin 

ajaa perinteinen kierros kisabaanalla. Uutta oli täysin uusittu ja ajettavaksi osoittautunut 

Teollisuustien shikaani. Vapaiden harjoitusten jälkeen majoittuminen Holiday Club 

Saimaan saunallisiin huoneistoihin. Tosin saunoja ei halunnut lämmittää, koska 

sisälämmötkin hipoivat kolmeakymmentä. Syystä tai toisesta ilmanvaihto ei ollut lainkaan 

toiminnassa ja tästä pitkä miinus majoittajalle. 

Kilpailuviikonloppu saatiin viettää helteessä ja kisojen taso oli korkea. HäMK-värejä edusti 

tietysti Vesa Kaartinen. 

Karjalaan jäivät tänä vuonna Imatranajon IRRC SBK -kuninkuusluokan kaikkien kolmen 
ajetun lähdön voitot. Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Superbike-kuski Erno 



Kostamo ilahdutti yleisöä ajamalla varmasti ja näyttävästi voitosta voittoon. Taakse jäivät 
muun muassa Imatranajon ehdottomiin ennakkosuosikkeihin lukeutunut 21-kertainen 
Mansaaren ajojen hurjapäinen voittaja Michael Dunlop, kaksi kertaa Mansaaren ajot 
voittanut Englannin Gary Johnson, Sveitsin Lukas Maurer ja Hollannin Belgian IRRC -
osakilpailun voittanut Vincent Lonbois ja viime vuoden IRRC Superbiken mestari ja 
kokenut katuratakuski Didier Grams. Todettakoon, että Michael Dunlop kärsi koko 
viikonlopun ajan teknisistä ongelmista, kun hänen Hondansa takaiskunvaimentimet eivät 
toimineet. 

Suomen menestyneimpiin IRRC-sarjan kuskeihin lukeutuva Erno Kostamo on Kiteeltä 
kotoisin, nykyisin Joensuussa vaikuttava BMW kuski (Superbike BMW M1000RR). 
Valitettavasti Syntainics Racing by Penz13-tiimi lopetti pian Imatran jälkeen yllättäen 
toimintansa. Toiminnan miehenä Erno kasasi nopeasti rahoituksen, osti Penziltä pyöränsä 
ja jatkoi kauttansa. Tuloksena Macaun katurata GP:n ylivoimainen voitto, IRRC-sarjan 
SB:n neljäs tila sekä valinta Pohjois-Karjalan vuoden urheilijaksi.  

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun lähtemättömän jäljen suomalaisten 
moottoriurheilun ystävien sydämiin ja muistoihin jättänyt ratamoottoripyöräilijä Jarno 
Saarinen varmisti Imatralla 1972 ajetuissa GP-kisoissa TT-pyörien 250-kuutioisten 
maailmanmestaruuden kaikkien aikojen ensimmäisenä suomalaiskuskina. Jarno Saarinen 
on tälläkin hetkellä ainoa soololuokkien RR-maailmanmestari Suomessa. Hän menehtyi 
vuonna 1973. 

Imatranajon katurata vihittiin Jarno Saarinen Circuit Imatraksi lauantaina, 2. päivä 
heinäkuuta Imatran katuradan maalialueella. Tilaisuudessa kunniavieraana ollut Jarno 
Saarisen leski Soili Karme (Saarinen) leikkasi sinivalkoisen nauhan. Seremoniaan 
osallistuivat myös Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna Helminen ja Imatran 
Moottorikerho ry:n puheenjohtaja Martti Solja.  

Koko tapahtuma saatiin onnekkaasti vietyä läpi ilman sadetta. Asiaan kuuluvasti saimme 

toki kunnon ukkoskuuron paluumatkan ensi kilometreillä. Totaali kastumisen jälkeen taivas 

jälleen repesi ja puolimatkan kahvipaussilla olivat ajopuvut jo taas kesän kuivaamat. 

Most Superbike MM Tsekki 26.7.- 4.8.2022 

Kun Brno oli menettänyt arvokilpailujensa oikeudet, nousi uudistunut Most uudelleen 

kartalle. Päätimme 10-hengen voimin matkustaa paikalle, eikä päätöstä tarvinnut katua. 

Most on kaikin osin toimiva kokonaisuus: hieno rata, toimivat palvelut ja upeat katetut 

pääkatsomot. Ihmetystä herätti ainoastaan pääsylippujen hinta, mikä oli tupla verrattuna 

vastaaviin. Koronan jälkeen avautuneessa tilanteessa väkeä riitti silti hyvin ja Saksan 

läheisyys tuo paljon motoristeja paikalle. Ryhmästämme viisi matkasi lentäen ja toiset viisi 

moottoripyörin.  

Motoristit kokoontuivat sateen saattelemina Turkuun, josta Baltic Princess-laivalla 

Tukholmaan. Unikeonpäivän aamuna aikainen 5:00 aamupala ja 6:10 Tukholmasta kohti 

Ystadia. Aikaa siirtymään oli koko päivä ja valitsimme siksi leppoisat hyväpintaiset 

mutkatiet moottoribaanojen sijaan. Ruotsissa näitä variaatiota riittää ja tiet ovat aina 

moitteettomassa kunnossa. Ystad saavutettiin alkuillasta ja aikaa illalliselle tutussa 

paikallisravintolassa jäi riittävästi. Illan päätteeksi satamaan lautalle, millä yli yön torstai 

aamuksi Puolaan. 



Päivä valkeni aurinkoisena ja matkasimme läpi Puolan noin 500 kilometriä lähelle Tsekin 

rajaa vanhaan Jelenia Gora-nimiseen kaupunkiin. Yhden matkalaisen ennestään tuntema 

Hotel Baron oli loistava valinta majapaikaksi: sijainti aivan ytimessä, erinomainen palvelu 

ja pysäköinti sekä upeat ilmastoidut huoneet. Illalla matkan paras pihviravintola viineineen 

ja ”ihmettelyä” olemattoman pienestä laskusta. 

Perjantaina otimme rauhallisen viivelähdön kohti Mostia, matkaa oli enää reilut 200 km. 

Ensikertalaisina kävimme tutustumassa rataan palveluineen ja olimme siten paremmin 

kartalla tulevassa kilpailussa. Paluumatkalla Teplicen kaupunkiin Jarin takalaukkuteline 

murtui toisesta takakulmasta, mutta ei onneksi heittänyt laukkua kyydistä. Hotelli Giovanni 

Giagomossa koko ryhmä saatiin kokoon ja takalaukulle tehtiin paluumatkan kestävä 

ensiapu. Aivan hotellin vierestä löytyi mukava ravintola, missä alkumatkat pölyt huuhdeltiin 

aina maistuvalla paikallisoluella. 

Yksi matkan kohokohdista oli lauantain Asko Salminen 70 v. juhlaillallinen. Askon tarjoama 

maittava juhlahetki vietettiin Monopol-ravintolassa. Asiaan kuuluvat kuohujuomat, lyhyet 

puheet ja lahjaksi lentolahjakortti. Lämmin kiitos Askolle koko ryhmän puolesta. 

Viikonlopun matkat radalle tehtiin paikallistaksien kyydissä ja palvelu pelasi edulliseen 

hintaan. Kuten jo aluksi mainittiin, Most yllätti positiivisesti. Hyviä katselupaikkoja riitti ja 

niihin siirtyminen oli helppoa. Vapaa kulku varikolle toi myös mukavan lisän aurinkoiseen 

kisaan. Lähtösuoran jälkeinen tiukka s-mutka aiheutti odotetusti runsaasti kaatumisia, 

joista onneksi selvittiin fyysisesti vähällä. Oma Niki Tuulemme oli loukkaantumisen jälkeen 

tositoimissa Supersport-luokassa. Vauhti löytyi heti ja Niki nappasi heti lupaavasti sijat 8 ja 

9. Nikin varikolla tavanneelle Jarille Niki kertoi, ettei ole vielä läheskään normikunnossa. 

Harjoitusten reipas kaatuminen johtui yksinkertaisesti myöhästyneestä jarrutuksesta. 

Onneksi ilmava lento ei rikkonut lisää paikkoja. 

Kallio Racing teamissa ajoi keikkakuskina kokenut Steven Odendaal. Vierailu nosti hänet 

heti podiumille, lauantain kolmas. Patrick Hobelsberger ajoi sijalle 12. Valitettavasti 

molemmat kaatuivat sunnuntain lähdössä. Teamia rasitti myös korona ja mekaanikoista oli 

pulaa. Kun kysyimme syytä vaisuun kauteen, virnuili Hannu Kallio että ” kun kaikki täytyisi 

ajamista myöden tehdä itse”. 

Superbike-lähdöissä nähtiin tiukat taistot, mutta podiumilla ainoastaan tuttuja nimiä. 

Voittoon Bautista ja kahdesti Razgatlioglu, muut palkitut Jonathan Rea ja Scott Redding.  

Maanantaina lentoryhmä suuntasi Skodansa kohti Prahaa ja sieltä edelleen siivin takaisin 

Suomeen. Motoristien paluu sujui Baltian läpi kolmella stopilla reittiä Lodz-Kaunas-Pärnu-

Tallinna. Ainakin allekirjoittanut pitää mielipiteensä Via Baltican tylsyydestä. EU-varoin 

korjatut motarit ovat kunnossa, mutta ajettavina ne ovat kuolettavan synkkiä. Loputtomat 

rekkajonot ohitettaviksi ja tauot/yöpymiset kruunataan neuvostoaikaisella töykeällä 

palvelulla. Ei jatkoon. Onneksi tutussa Pärnussa vietetty ilta tuo hymyn takaisin ja paluu 

Tallinnan kautta Helsinkiin sujuu leppoisasti. Kilometrejä mittareihin kertyi n. 3500. 

Touring Finlandia Moottorikerho ry 50-vuotta 19.11.2022 

Suomen suurin (yli 1500 jäsentä) matkamotoristien kerho TFMK ry vietti 50-vuotisjuhliaan 

Teiskon Murikanrannassa. Asko Keskinen ja Jari Heinilä olivat paikalla kutsuttuina 

Suomen Moottoriliiton edustajina. Asko ja Jari jakoivat liiton puolesta ansioituneille kerhon 



jäsenille Meritium- kunniakirjat. Juhla oli hieno ja kerhon toiminnasta jäi erittäin osaava 

vaikutelma. Yhteistyötä kannattaa jatkossa tiivistää ja matkamotoristin liittymistä TFMK:n 

jäseneksi voi varauksetta suositella. 

 

 

Valmiina lähtöön: 34 Antti Soitiala, 146 Sami Salstola ja 124 Eero Madisson. Kimi Circuit 

11.6.2022. 

 

Iltapalaa odotellessa onnistuneen kilpailun jälkeen. Hotelli Salpa Luumäki 11.6.2022. 



 

Imatran helteessä, vas. tummassa puvussa Michael Dunlop. 

 

Vesa Kaartinen HäMK. 

 



 

Päivän pölyjen huuhtelu, Teplice Most-retki. 

 

Kisaturistit Timo, Antti, Arttu, Jyrki ja Asko lämpimissä tunnelmissa. Most SB MM. 



 

Niki Tuuli teki onnistuneen paluun Supersport-luokkaan Mostissa. 

 

Timo Toikkanen (45 FIM Rally osallistumista) puhuu Meritium-palkittujen puolesta, TFMK 

50-vuotta juhla 19.11.2022. Oikealla TFMK:n pj. Ari Toivianen, Asko Keskinen ja Jari 

Heinilä. 

 

Tekstit: Jari Heinilä Kuvat: Markku Mattila, Jari Heinilä ja TFMK ry tiedotus 


