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NYT KATTAVA 2018
MALLISTO VARASTOSSA
(Myös Prospector Pack varastossa)

SPORTSMAN 570 4X4
• Uusi 2018 T3b malli
• Moninkertainen testivoittaja

WINTER PACK KAUPAN PÄÄLLE:
• alkuper. testivoittaja Polaris 2500lbs sähkövinssi
• alkuper.Lock&Ride Glacier Pro 150cm puskulevysarja

Koneita varastossa:
Sportsman
570 EPS

Sportsman
570 EPS SP

Sportsman X2
570 EPS Nordic Pro
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Tiistai aamuna 5.12 saavuimme Ampan ja Klasun kanssa Kajaanista
Kärsämäkeen Juustoportin pihaan jossa tapasimme Leinosen Arton ja
Wäisäsen Olavin, pikaisen tervehtimisen jälkeen
saapuikin jo Viitasaaren
tilausliikenteen tyylikäs
kiiltäwän musta kolmeakselinen SCANIA turistibussi jota ohjasti todellinen Herrasmieskuljettaja
Jori Paananen, kampausta myöten munamiehenä esiintyneen Riku Niemisen kaksoisolento.
”Navigaattorina” autossa toimi
Markku Tuikka joka tabletilta
luki karttaa ja antoi ajo-ohjeita
kuljettajalle
suurkaupunkien
ruuhkissa ja neuvoi hyvissä ajoin
risteykset joista kääntyä ja osautua oikeisiin osoitteisiin. Sami
Savolainen Kuopijo Sawosta toimi kakkoskuljettajana ja Kai Nygård osallistui ajamiseen paluumatkalla Amsterdamin jälkeen
jonne hän oli saapunut lentäen
jostain, kuljettajaesittely oli tässä. Kärsämäeltä läksimme kohti
Kokkolaa ja Kokko-MC,n tukikohtaa josta lastasimme taas eväitä ja kaikkea matkalla tarvittavaa
mukaan (juommoo ja kahvvii)
Ijäksen Seppo toimi ”kahvimais-

Moottoripyöräilyn äänenkannattaja
äänenkannattaja Tilaukset
Tilaukset
Moottoripyöräilyn
puh. 09-7231
03-424 65
353,www.kopteri.com
www.kopteri.com
puh.
0300,
e-mail: kopteri@kopteri.com
kopteri@kopteri.com
e-mail:
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Asennus & myyntipisteet:

KOKKOLA

Jatkuu sivulla 4

PIZZERIA RAVINTOLA

PALVELEMME LAAJASTI
& ASIANTUNTEVASTI
RENGASVALINNOISSA

Heinolankaari 24 |

terina” koko matkan ajan ja keitti
useat kahvit matkamme aikana
liikuvassa bussissa kokemuksen
tuomalla varmuudella, ja ”kuiskaten” ilmoitti kahvin valmistumisesta matalan käheällä äänellään. Matkanjohtaja Harri oli
taas teroittanut ja hienosäätänyt
siivutuskoneensa n,40mm annospaksuuteen ja leikkasi matkalla
isompien ruokataukojen välissä
40senttiä pitkästä makkarapötkystä välipalaksi kymmenkunta siivua per pötky, Parkanossa
pidimme Shellillä ensimmäisen
ruokatauon ja kuka söi ja kuka
mitenkin taukoajan käytti. Tiistai-iltana Turkkusesta aloitimme
matkammeViking-Linen Grace
laivalla kohti Tukholmaa, laivan
yökerhossa esiintyi upea nuori
Suomalaisartisti Emilia Vihanto orkestereineen ja viihdyimme
hyvän musiikin ja tarjoilujen ansiosta pitkälle aamuyölle, kyllä se
neljän hengen hytti tulee muuten
täyteen neljästä hengestä ja varsinkin niiden ruhoista kun useampi ihminen on aamutoimien
aikaan kerralla jalkeilla,

LOHTAJA

050 359 5467 | Sapparintie 26

Marys La Favorita
- Tosi Isot PIZZAT
- Monipuolinen ruokalista
- Karaokea Ke, Pe, La ja Su

TAKAAMME, ETTÄ SAAT VATSAN TÄYTEEN
JA RAHALLE VASTINETTA
TULE JA KOKEILE!
A-OIKEUDET
TERVETULOA! ILOISEEN SEURAAN!
Koivuhaan palvelukeskus 06 8227 390

050 331 0517
Måttisenkatu 10, 67100 Kokkola. Puh. 044 7230 826.
Avoinna: ma-pe 7–19, la 9–16, su 12–16

HYDRAULIIKKALETKUT
LIITTIMET, TIIVISTEET
KOMPONENTIT ym. ym..
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TOIMINTAVUOSI 2017
Pitkän historiansa aikana (perustettu v. 1970) Kokko MC:llä
on paljon meriittejä erillaisesta toiminnasta moottoripyöräharrastuksen parissa. Tänä vuonna toiminta on kuitenkin ollut lähes tyhjäkäynnillä kerhon sisäisten ristoriitojen ja perättömien
ilmiantojen torjumisen vuoksi. Erikoista tässä on se, että kerhon nimissä on ilmiannot tehty, vaikka missään pöytäkirjassa ei
ole Kokko MC:llä vaatimusta tutkinnasta.
Kokko MC:n historiassa on ollut mielenkiintoinen vuosi.
Keväällä pidetty vuosikokous oli kyllä elämäni erikoisin vuosikokous. Vuosia kerhoa luotsannutta Harri Mykrää vastaan
esitettiin vuosikokouksessa rankkoja syytteitä. Entisen puheenjohtajan Janne Puution ja muutamien muiden johdolla oli tarkoitus erottaa kerhon hallituksen jäsen Harri Mykrä kerhon jäsenyydestä. Asia vietiin poliisin tutkintaan joka totesi syytökset
aiheettomiksi. Hallituksen jäsentä ei voi erottaa muuten kuin
vuosikokouksen päätöksellä, siksi asia tuotiin vuosikokouksen
päätettäväksi. Erottaminen ei kuitenkaan onnistunut Kokko
MC:n jäsenistön antaessa luottamuksen Mykrälle. Luottamusta
lisäsi vielä se, että seuraavassa pykälässä kun valitiin kerholle
uutta puheenjohtajaa vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Harri Mykrän.
Kerho on jäsentensä kaltainen.
Moottoripyörä porukat ovat omaa lajiaan. Yleensä on niin,
että pieni porukka tekee ja suunnittelee toimintaa, suurin osa
nautii hedelmistä. Ehkä tässäkin tapauksessa huoli oli kerhon
vakavaraisesta kassasta - jota Harri Mykrä on nimenomaan
ansiokkaasti omalla panoksellaan kasvattanut eri toiminnoilla
vuosien saatossa. Näin olen antanut itseni kuulla, keskustellessani kerholaisten kanssa. Mutta koska hallitus johtaa kerhoa,
vastuu varojen käytöstä on hallituksella, ei puheenjohtajalla.
Hallitus vastaa joka vuosi vuosikouksessa jäsenistölle. Edellisen hallituksen vastuuvapautta ei esimerkiksi myönnetty ja
tämä asia tulee esille ja päätettäväksi seuraavaan vuosikoukseen.

MERENKULKIJOIDEN
KAUPUNKI
Lähes 400-vuotisen historiansa ajan Kokkola on ollut
yksi merkittävimmistä Pohjanlahden rannikon kaupankäynnin keskuksista. Meren läheisyys on antanut nostetta sekä laivanrakennustaitojen kasvulle että hyödykkeiden maahantuonnin ja viennin osaamisen karttumiselle
Kokkolan seudulla. Vanhat kaupankäynnin perinteet ovat
yhä merkittävä osa Kokkolan kaupunkikuvaa. Sen lisäksi,
että Kokkolassa on runsaat mahdollisuudet shoppailla,
tyydyttää kulttuurielämän laaja tarjonta aktiivisimmankin nautiskelijan ja virkistäytymismahdollisuudet ovat
erinomaiset. Tule seikkailemaan Kokkolaan!

www.kokkola.fi

Torikatu 24, 67100 Kokkola
Puh. 020 795 9600 - myynti@seurahuone.com
www.seurahuone.com

Keskity olennaiseen.

Hallitus johtaa kerhoa
Kun henkilökohtaisesti suostuin hallitukseen ehdolle, ilmoitin
silloin että sillä ehdolla että hallitus johtaa kerhoa. Toki puheenjohtajalla on tärkeä rooli johtamisessa, mutta näkisin että
se, jolla on vastuu se myös sanelee miten mennään. Joillekin
tämän kerhon puitteet ovat ehkä liian ahtaat, silloin kannattaa
miettiä oisiko jokin toinen kerho parempi, tai perustaa peräti
oma. Henkilöhtaisesti kuitenkin toivon, että jäsenistö kantaisi
vastuunsa kerhossa ja rakentaisi sitä, - ei repisi. Uskon että
pian päästään normaaliin toiminnalliseen päiväjärjestykseen.
Monenlaista on jo suunniteltu. Aktiivisuus jäsenten taholta saisi olla kyllä vireämpää.
Reijo Ruotsalainen
PS. Hallitus ei voi minuakaan erottaa, sen tekee vuosikokous,
joten siihen saakka… Jos halutaan että kerhon toiminta edelleen saa tuulta alleen, niin kannattaa tulla sankoin joukoin
seuraavaan vuosikokoukseen. Ehkä vuosikokous on jo uudessa
kerhotilassa. Kaikki vaan mukaan tekemisen riemuun.
*Reijo Ruotsalainen*
puh. 0400 562088
reijo.ruotsalainen@gmail.com
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Oluthuone

TILAA
JA 13Eur
PERHEPIZZA
2:lla TÄYTTEELLÄ
TILAA
JA HERKUTTELE!
HERKUTTELE!
TÄLLÄ KUPONGILLA

822 5666

Ma-Pe 10.30-22.00
La
11.00-22.00
Su
11.00-21-00

822 5666

KESKUSKENTÄN VIERESSÄ

-Vesiscootterit
-Mönkijät
-Moottorikelkat
-Varaosat
-Huolto
-Varusteet

HALUAN LIITTYÄ MOOTTORIPYÖRÄKERHON KOKKO-MC CLUB RY JÄSENEKSI
www-sivut:

www.kokkomc.fi, Tehtaankatu 45

The Original
Tehtaank. 8 (Kirjastoa vastapäätä)
Tällä kupongilla saat pizzat (1-25) ja kebabit (46-52)
+0,3muki juoma 6,90€ Lounas ma-pe 10:30-14:00
www.marmarapizza.com
Tervetuloa herkuttelemaan:
Aukioloajat:
Ma-Pe
10.30 - 22.00
La
11.00 - 22.00
Su
12:00 - 22.00

Kirjemaksu

email: kokkomc@gmail.com,

KERHON PUH. 040-554 7063, 040-1972 732
Jäsenmaksu
15,- +
liittymismaksu 5,Perhejäsen
5,- +
liittymismaksu 5,-

0400-463 118

Nimi:

KOKKO MC Club ry.

Osoite:

Tehtaankatu 45
67100 KOKKOLA

Sos.turvatunnus:
Allekirjoitus:

Puh/Fax 08-2274188
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Avoinna

Oy KustCar Kokkola Ab

ma - su
09 - 02

06-8302470

Valtuutettu Huolto ja Varaosat

06-822 5229

LOUNASTARJOUKSET VOIMASSA
MA - PE LOUNASAIKANA KLO 10:30 - 15:00

ENSIMMÄISENÄ
KOKKOLASSA
LUCAS
PIZZA, KEBAB,
FAST FOOD
YLI
10 VUODEN
KOKEMUKSELLA
SAMALLA PAIKALLA.
UUTUUS:
Kana
döner kebab
PÄIVÄLLINEN

KAIKKI NORMAALIT PIZZAT,
FALAFELIT JA KEBABIT
sis. Limsa 0,3L tai vesi,
salaatti, voileipä ja kahvi

ISO VALIKOIMA MAUKKAITA RUOKIA!

7,90

TARJOUS JOKA PÄIVÄ
Lounas
joka päivä
PIZZA 4:LLÄ VALITSEMALLASI

TÄYTTEELLÄ
KAIKKI
NORMAALIT
Ma-Pe
11:00 - JA
15:00
La-Su
12:00-16:00
KEBABIT JA NORMAALI RULLAKEBAB
Pizza 4:llä täytteellä ja kaikki kebapit 8€
NORMAALI
€ / ja
PERHE
€
+ 0,33l juoma
salaatti

6,99

13,99

PULLOJUOMA (0,33 L) + SALAATTI ILMAINEN!*
Tarjous voimassa
ma-to 20.00
asti, pe-su
Kotiinkuljetus
joka
päivä17.00 asti.

www.kokkolanpizzeria.fi

Puh. (06) 822 4009
Rantakatu 21, 67100 KOKKOLA

Avoinna
Ma-Ti 10:30-22:00
Ke
10:30-23:00
To
10:30-22:00
Pe
10:30-05:00
La
12.00-05:00
Su
12:00-22:00

KOTIINKULJETUS 4€

VÄH. 2 ANNOSTA - JOKA PÄIVÄ KLO 12.00 - 21.00 MAKSU KÄTEISELLÄ TAI PANKKIKORTILLA

Heikki Karppinen p. 0400-435890 - Janne Rannankari p. 0400-766 192

* Salaattia ei voi ottaa pizzan kanssa mukaan.

Ma-Ti, To-Su 02:00. Ke, Pe-La 03:00 asti

www.pizza-online.fi

RANTAKATU 17, KOKKOLA • Puh. (06) 822 2999
www.lucaspizzakebab.ﬁ

Tervetuloa viihtymään

MYYTÄVÄNÄ:
10:00 - 14:30

Osana lounasta!
l
ea
I: Tuunaa itse Xm
0-15.00
BURGER PERJANTA
asaikaan klo 10.3
un
lo
na
ai
nt
rja
pe
burgerisi

BMW K 1600 GT, vm. -11 aj. 86tkm navi, laukut
13900,BMW K 1600 GT, vm. -15 aj. 20tkm laukut ym.
23000,BMW K 1600 GT, vm. -12 aj. 74tkm tehty iso huolto 14900,BMW K 1200 LT, vm. -04 aj. 112tkm pakki, ym
6900,BMW K 1600 GT, vm. -13 aj.30tkm laukut ESA cruise 19900,BMW K 1600 GT, vm. -14 aj. 27tkm kaikki napit
22900,BMW K 1600 GT, vm. -04 aj. 120tkm sähk keskij.
6900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -16 aj.8300km,
30900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -12 aj.47tkm
22900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -13 aj.29tkm
21900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -05 aj.135tkm
13900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -13 aj.59tkm
25900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -07 aj.150tkm
13900,JT-Motor Oy+358 (0)50 327 3910 | +358 (0)45 858 6710
janne.taka@hotmotor.fi - www.hotmotor.fi
Honda GoldWing 1500. Musta vm -92 aj. 200tkm
p. 040-554 7063
Honda GoldWing 1500 Kardaani ehjä perä, ei pidä ääntä.
vm. -92hp. 350€ Etu tuulilasi uusi ilmaohjain reijällä 200€ penkin päällinen uusi 110€ puh. 040 5547063
Myyd. käytettyjä kannettavia tietokoneita, näppiksiä, hiiriä,
näyttöjä, nettikoneita ym... PC-PUOTI RANTAKATU 25 K:LA
PUH. 040-554 7063

Tasoite- ja maalaustyöt
Juha Naukkarinen Oy

0400-160799

Kaju

Kuskaa mitä vaan
Milloin vaan
ja minne vaan
Ja millä vaan
jos hinnasta sovitaan

Meiltä kaikki

KODIN KIINTOKALUSTEET
mittojen mukaan!
LIUKUOVIKOMEROT
mittojen mukaan
vakiokomerot esim.
k 2360 l 1230 s 600
2-peiliovella

Myydään uusia Honda GL 1500-1800cc rosterista tehtyjä takatavaratelineitä. Helppo irroittaa käytön jälkeen, kiinnikkeet jää pyörään
kiinni. Hinta 480 Euroa puh. 040-5547 063

Myydään:
HONDA CB 900 F2 BOLDOR Vm. -81/-82
Alkuperäisellä katteella. Erikoinen, tosi siisti, paljon
kromattuja osia esim. moottorin kopat + takahaarukka, sivutuki.
Takavanne 17 tuumainen, etupäänjäykistäjä, tupla öljynlauhduttaja
ja huippu Öhlins kaasuiskunvaimentimet. Akku+pakop. uudet
Hp. 4.000,- eur. Puh. 040-554 7063 KOKKOLA

289,-

WC-KALUSTEITA
heti varastosta!

NORDICA-KEITTIÖT OY
SISUSTUSTARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE
Puh. 0500 789 861, Teollisuustie 5, 67600 Kokkola
ma-pe 8.30-17, la 10-14.
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Juha Penttinen

Essen Motorshow
2017
Kärsämäeltä läksimme kohti Kokkolaa ja KokkoMC,n tukikohtaa josta lastasimme taas eväitä ja kaikkea matkalla tarvittavaa mukaan (juommoo ja kahvvii)
Ijäksen Seppo toimi ”kahvimaisterina” koko matkan
ajan ja keitti useat kahvit matkamme aikana liikuvassa bussissa kokemuksen tuomalla varmuudella, ja
”kuiskaten” ilmoitti kahvin valmistumisesta matalan
käheällä äänellään. Matkanjohtaja Harri oli taas teroittanut ja hienosäätänyt siivutuskoneensa n,40mm
annospaksuuteen ja leikkasi matkalla isompien ruokataukojen välissä 40senttiä pitkästä makkarapötkystä välipalaksi kymmenkunta siivua per pötky, Parkanossa pidimme Shellillä ensimmäisen ruokatauon ja
kuka söi ja kuka mitenkin taukoajan käytti. Tiistai-iltana Turkkusesta aloitimme matkammeViking-Linen
Grace laivalla kohti Tukholmaa, laivan yökerhossa
esiintyi upea nuori Suomalaisartisti Emilia Vihanto
orkestereineen ja viihdyimme hyvän musiikin ja tarjoilujen ansiosta pitkälle aamuyölle, kyllä se neljän
hengen hytti tulee muuten täyteen neljästä hengestä
ja varsinkin niiden ruhoista kun useampi ihminen on
aamutoimien aikaan kerralla jalkeilla,

Sauli ja St. Pauli

Matti ja baarinpitäjä irkkubaatissa

Matkalaiset yhteiskuvassa tuulisen Vetterin rannalla 2017
oli minun kohdallani käytävällä
bussin liikkuessa kaupunkialueella liikennevalopysähdysten ja
kaistanvaihtojen heilutellessa bussin käytävää Wääpelin alla, olin
ääneen huålissani hänen pystyssä
pysymisestään, katsoi hän minua
silmiin istuimeni käsinojan yli
ja kysyi ”pelkääksämua”, hetken
harkittuani vastasin että ”en, en
sitten pätkääkään” taas naurettiin
ja otettiin Marskin ryyppyä isänmaallisessa juhlahengessä vaikka
oli pakko olla Ruåtsissa. Matka
jatkui ja Wääpeli osoitti erityistä
luottamusta kun jätti Marskinryyppypullon minun huostaani
jalkatilaani, (olo oli kuin ketulla
kanatarhan vartijana) mutta onnistuin kuitenkin. Vähitellen lähes

Keskiviikkona 6.12 Itsenäisyyspäivän aamuna Tukholmassa laskeuduttuamme laivasta ja noustuamme bussiin ja lähdettyämme
liikkeelle alkoi bussin takaosasta
kuulua hyvin selkeää musiikkia
joka osoittautui Maammelauluksi
ja wääpeli ”Lentolehtinen” liikkui
bussin käytävällä tarjoillen Marskin ryyppyä peltihaarniskaan pakatusta lasipullosta takasikaosaston jo aamuiloisille matkalaisille.
Tanskasen Matti oli varautunut
isolla hienosti soivalla kaiuttimella joka oli sijoitettu bussin tavarahyllylle ja ilmeisesti Bluetoothyhteydellä soitti Maammelaulua
hyvin ajankohtaan itsenäisyyspäivän aamuun sopien. Kun Wääpeli

Vääpeli kultatuolissa

jatkuu seur. sivulla

HAUTAMUISTOMERKIT
HAUTAKIVET EDULLISIMMIN
SUORAAN KIVIVEISTÄMÖLTÄ
KIVIVEISTÄMÖ
KOKKOLAN HAUTAKIVIPALVELU OY
Turkistarhaajantie 18 (Jänismaan teollisuusalue)
Veistämö
06-8227 406
Sakari Tuhkunen 0400-560 804
Hans Lindell
040-545 9796
Kenneth Lindell 0400-594 600
Avoinna: ma-to 7-18, pe 8-16, myös sop. mukaan

Jeep tuote esittelijä

KYMCO

MOOTTORIPYÖRÄT
Vaihto myös autoon
MYYNTI - HUOLTO - VARAOSAT
Hyvä valikoima alan varusteita

Kokkola - Karleby
Tilaukset puh. 0500-813784
Päivystysnumero 050 367 9193
jatehuolto@reinikkaoy.fi
www.reinikkaoy.fi

AUTOTALO
Savusalo

Tulolantie 26, 84100 Ylivieska, puh. 08-411 2300
Varaosat suoraan: 08-4112 350
Iltaisin Matti Koski 040-507 1200,
Ilkka Savusalo 040-507 1201

www.autotalosavusalo.fi
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tunnin ajon jälkeen Tukholman
kaupungin rakennusten, tunnelien,
ja Infrastruktuurin harvetessa ja
jäädessä taakse alettiin olla isolla moottoritiellä matkalla kohti
eteläruåtsia ja tauko ja ruokapaikkaa Motell Wetterledeniä, valtava
kaupunki se Tukhålma maalaiskuntineen. Wetterledenissä bussin
vieressä matkanjohtajamme pyysi
ja osittain komensi matkalaiset
sotilaallisesti ryhmäkuvaan kuten
niin monesti aiemminkin on tehty.
Ruokailtuamme matka jatkui ja ei
tarvinnut juoda tyhjään mahaan
kun mahat oli juuri täytetty pyttiksellä, Malmön jälkeisen ison sillan
ylitimme tuulisen tyynessä säässä
joka korkealla sillalla keinutteli korkeahkoa bussiamme jonkin
verran, heti sillan jälkeisessä tunnelissa oli huomattavasti tyynempi
keli tuulen suhteen. Kööpenhaminasta Tanskan halki ajettuamme
saavuimme Rödbyhyn josta noin
45minuutin laivamatka Saksan
Puttgardeniin. Laivan lastiruumasta bussiltamme kiipesimme kapeita portaita ylös ravintolakerrokseen jossa sijaitsee myös Tax-free
myymälä ja taas oli mahdollisuus
eväiden ostoon, yhdestä hyllystä
löysin mielenkiintoisia verkkosäkkejä, erilaisista ilmeisesti huonosti
myyvistä minipulloista oli koottu
6-7 pullon nippuja sipulipussia
muistuttaviin narulla suljettuihin

suurkuluttajaryhmän majoittuessa kilpailevassa naapurihotellissa.
Seikkailimme Hampurin ja Reeperpahnin iltaelämässä kuka missäkin, baareissa ja eri paikoissa...
itse kiersin kaikki taidenäyttelyt ja
viulukonsertot kaukaa. Pankkiautomaatilla Hampurissa sattui mainitsemisen arvoinen tapahtuma,
kun nostimme setelirahaa tuhlattavaksi aktiiviteetteihin, otettuani
setelinipun raha-aukosta suoritimme tarkistuslaskennan ja yksi seteli puuttui. Kerkisimme jo kirota
äidinkielellämme että vielä ulkomailla sattui tämmöinen kämmi
P.RK.L.!! kokeilin kuitenkin onko
seteliaukko varmasti tyhjä, no siellä oli se viimeinen puuttuva seteli,
vaikka ottaessani rahanipun otin
sen sormenpäiden väliin tukevasti
ettei tuuli vie niitä ennen kuin kerkeämme tuhlaamaan ne. Voiko olla
mahdollista että viimeinen seteli
tuli raha-aukkoon erikseen rahanipun ottamisen jälkeen, etusormeni olisi pitänyt mennä setelinipun
väliin jos ne kaikki olivat aukossa.
Olen nostanut rahaa automaateista
joskus ennenkin, joten ensimmäisestä kerrasta ja äkkinäisyydestä
tällä kertaa ei pitänyt olla kyse.
Kannattaa laskea joka seteli aina
kun nostaa rahaa missä tahansa.
Jos koneessa edellinen setelinipjatkuu seur. sivulla

Motorshow tytöt

Heinolankaari 9, Puh. 010 537 9100

Maanrakennusalan
ammattilainen
PALVELUT
• talo- ja hallien
perustustyöt
• salaojitustyöt
• kunnallistekniikka
• tietyöt
• hiekan ja murskeen
myynti sekä kuljetus

Backändantie 129 • 68410 ALAVETELI
puh. 040 553 7336 (Jan), 0400 162 503 (Mikki)

Harrikka baarissa
myyntipakkauksiin joissa yksittäisiä Jägermeister, Chivas Regal,
ym, ”parempia” pikkupulloja seassa houkuttelemassa jo muutenkin
viinaanmeneviä matkalaisia (ainakin minua) n,10€uron säkkihinnalla. Kun sitten menin toisten luo
leuhkimaan löydöilläni niin sain
valtuutuksen hakea pullosäkkejä
lisää toisillekkin lähipiiriin kuuluville matkalaisille kotiinviemisiksi (vai kotiin....) kun kerran tiesin
mistä niitä löytyy niin läksin vielä
kykkimään samalle pyörivälle korihyllylle. Sain hankituksi lisäostokset ja kassajonossa seistessäni
olikin laiva saapunut jo Saksan
puolelle Puttgardeniin, bussimme
joutui turhiin vaikeuksiin joutuessaan odottamaan minua jossain
ahtaassa kolossa joko laivassa tai
laiturilla,
Herrasmieskuljettaja
Jori joutui etsimään minua laivasta ja juoksi portaikossa vastaan ja
kertoi minullakin olevan jo kiire.
45 minuuttia laivassa oli kulunut
nopeammin kuin uskontotunti aikanaan koulussa, Matkanjohtaja
Harri ei selvällä äänellään kehunut
minua lainkaan, kuitenkin kivunlievitykseksi pikku-pullopussien

saajat olivat mielissään tuliaisista maistiaisista (ainakin Amppa
Maanselästä....tarjosi jopa tuontipalkkaryypyt). Anteekdzi kuljettajalle aiheuttamani harmillinen
tilanne. Päästyämme matkaan oli
pian taas pysähdys ja olimme saapuneet laiturin toiselle reunalle
Scandlinesin Border shop kelluvaan ”matkamuistomyymälään”
osoite: Neuer Skandinavienkai
1 23769 Germany. josta taas oli
mahdollista täydentää jo ennestään
vielä täydehköjä ”muonavarastoja”. Vierailimme ainakin kuusi kerrosta korkeassa kelluvassa
viinakauppalaatikossa jossa on
käyty aina kun mahdollista eli jokakerta. Viinakauppalaivalta lähdettyämme matkaa Hampuriin oli
vielä taivallettava E47 tietä reilu
150kilometriä joka meni siinä kotiinviemisiin tutustuessa ja niitä
maistellessa, Puttgarden sijaitsee
todellisuudessa Fehmarn nimisessä saaressa jonka suuri silta
yhdistää muuhun Saksan mantereeseen, Fehmarnissa järjestetään
kesäisin FEHMARN DAYS of
american bikes kolmipäiväiset
kokoontumisajot. Jos satutte lo-

Kaffi maisteri, Miika ja Matti juomatauolla
mamatkallanne liikkumaan Saksanmaalla made in USA pyörillä.
Viimeisin tapahtuma 25,s kerta
on ollut 24-26,8,2018. Tapahtuma
on molempiin suuntiin matkatessa
ohikulkureitin E47 tien varrella
Burg auf Fehmarn nimisessä paikassa. Samassa saaressa on myös
U-Boot Museum Sukellusvenemuseo ja Meereszentrum meriakvaario jossa on jopa haikaloita. Illalla
hämärän aikaan matkustaminen
jättää maisemat huonolle näkymiselle tai kokonaan näkymättä, vain
katuvalot ja liikenteen valot ja
isojen kauppaliikkeiden valomainokset muodostavat maiseman.
Keskiviikkoiltana Hampurissa
majoituimme pieneen hotelliin
jonka nimi on Budapester Hof mukava hotelli lähellä hotelli Imperialia Reeperbahnia joissa olemme
majoittuneet aiemmin useita kertoja, nyt Imperial oli ilmeisesti täynnä ja sinne majoittuminen ei ollut
mahdollista. Kävimme kuitenkin
pienellä ryhmällä juomassa ainakin yhdet oluet Imperialin tutussa
baarissa ettei kantahotelli kärsisi
niin suurta tappiota Suomalaisen

pu loppui ja seuraavasta nipusta
ensimmäinen tulostettiin vielä
erikseen aukkoon. Varmuuden
vuoksi kiikutimme sen viimeisen
melkein saamatta jääneen setelin
lähibaariin ettei se ainakaan häviä
ennen kuin keksimme sille mitään
järkevää käyttöä..... Hampuri RULES ja sykkii täysillä yötäpäivää.
Budapester Hofin huoneiden sängyillä oli henkilökunnan jouluisena tervehdyksenä pieni joulupukin
muotoisellä kuvalla varustettu
käsintehdyn oloinen kangaspussi
jossa karkkeja ja pähkinöitä toivottamassa tervetulleeksi vieraaksi
juuri heille. Lopulta hyvin nukutun
yön jälkeen aamupalalla ei tullut
yltäkylläisyyden tunnetta runsaan
aamupalan muodossa kun jossain
vaiheessa leikkeleitä ja varsinkin
makkara ja kinkkusiivuja tuotiin
noutopöytään yksitellen siivu tai
kaksi kerrallaan ja leikkeleitä ottaessa tuntui että otankohan minä
nyt juuri sen viimeisen makkarasiivun ja jääköhän toisille matkalaisille leikkeleitä lainkaan, kyllä
tarjoiluvadille ilmestyi kuitenkin
otettavaa koko ajan mutta ihmeellisen vähän kerrallaan. Torstai-

* Antiikkikalusteet * Nykyhuonekalut
* Julkisten tilojen kalusteet

VERHOOMO
ALATALO

Mariankatu 29, 67200 Kokkola.
Puh. 831 1650
Hyvä kangasvalikoima. Myös tarjouskankaita edullisesti!

Myymäläkoneet, kassakoneet, vaa´at
MYYNTI, HUOLTO

M & P KONE KY
Niittykatu 1, Kokkola
Matti Koski 0400-560 055

Kaikki maanrakennustyöt laidasta laitaan
s /MAKOTITALOJEN PERUSTUSTEN KAIVUU
s 6IEMØRINTIKAIVUUT
s 2AIVAUS PURKU JA PIIKKAUSTYT
s 3ALAOJITUKSET JA SADEVESIJØRJESTELMØT
s -AA JA KIVIAINESTOIMITUKSET
s 6IHERRAKENTAMINEN
s -INIKAIVURIN VUOKRAUS
s 6AIHTOLAVOJEN VUOKRAUS JA KULJETUKSET
s 2UOKAMULTATOIMITUKSET
KOKKOLA

Puh. 0400-660 876, 0400-665 576
Uusien Volkswagenien varastotornit

Slalom mäki

www.haaponiemi.ﬁ
info@haaponiemi.ﬁ
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Kolmirattainen vanha auto

Vinsenzo Lancia
aamuna jatkoimme Hampurista
kohti Wolfsburgia ja Autostadtia.
Volkswagenin tehdasvierailu ei
ilmeisesti ole enää vierailuohjelmassa ja keskiverto, häiriövalo
”autojen” valmistusprosessin seuraaminen ei onnistunut. Meninkin
suoraan museoauto-osastolle jossa
ainakin ennen ovat olleet mielenkiintoisimmat autot, kun nämä
kampiakselin hihnapyörän kiinnityksen kuningaspultti ja kuminauha hammashihnaongelmavehkeet
ovat alkaneet autoina lähinnä tympiä kun samat perusviat pysyvät
tuotannossa ilman minkäänlaista
tuotekehitystä. Samaa paskaa kyhätään vaikka valmistajakin tietää
niiden murenevan maailmanlaajuisesti tienvarsille ihan suunnitteluvirheistä johtuvien hajoamisten

takia. Rahat menee päästömanipulointikorvauksiin, sakkoihin ja
takaisinkutsuihin joilla niitä yritetään epätoivoisesti muuttaa takaisin päästönormeja vastaaviksi....?
Kokkolassa on muuten hopeanvärinen neloskorin Golf 1,6 myytävänä....kysykää vaikka Harrilta.
Lasipalatsin
akvaariomaisessa
Zeithaus museossa useassa kerroksessa olevat autot ovat aina
uusi elämys. Ensimmäisen sukupolven 1953 Chevrolet Corvette
C1 valkoinen avoauto punaisella
sisustuksella edusti Amerikkalaista urheiluautoa, Corvettesta
on muodostunut Amerikan ikoni.
Kahdeksannen sukupolven keskimoottorinen C8 malli on tulossa
markkinoille 2019. Museossa on
autoja autoilun kehittymisen ajal-

ta varmaan lähes joka mantereelta. Ja taas matka jatkuu... Illan
hämärtyessä näimme Italian lipun
väreissä vihreä/valko/punaisen pimeässä loistavan STEIN-DINSE
valomainoksen ja vierailimme Italialais moottoripyörien Moto-Guzzi, Ducati, Aprilia, ym, ym, varaosaliikkeessä Stein-Dinse GmbH
osoitteessa Waller see 11 38179
Schwulper Germany (Schwulperin Uussa on Ii,n pilkut päällä),
siistissä avarassa myymälässä oli
hyllyissä tuotteita ja tarvikkeita
hyllytolppaan merkityssä hintajärjestyksessä esim, 1€-> 2€-> 3€> 4€->...............50€-> eli kaikki
eri tavarat hinnalla merkityissä
hyllyväleissä maksoivat vain sen
merkityn hinnan verran/kappale,
ja hyllyjen vieressä edeten myös

DKV sivuvaunu pyörä

hinnat nousivat ja tavaroiden
koko kasvoi ollen lopulta jopa
kokonaisia moottoreita tai muita suurempia osakokonaisuuksia.
Jotain pikkutarvikkeita hyllyjen
alkupäästä ja kaikki loput Dellorto
Motorsport lippikset lähtivät mukaani kassalle kotiseudulle auto
ja moottoriurheilijoille tuliaisiksi.
Hotelli Excelsiorin vastaanotossa
seisaaltaan jonottaessamme erään
seurueemme jäsenen jalka kipeytyi ja seisominen oli kivuliasta, etsin hänelle aulasta vapaana olleen
tuolin että hän pääsi istumaan.
Onneksi matkalaisten joukossa
oli herra Välisaari Kokkolasta
joka otti tilanteen asiantuntevasti
haltuunsa ja käski nostamaan kipeän jalan koholle ja teki pikaisen
diagnoosin pelkästään paljain kä-

Paikallinen ”hanski” Berliinissä

MArtti ja Pauli Essenin sumussa

Berliinin Klo bubin edessä
sin. Häntä ei olisi millään uskonut
”valelääkäriksi” kun hän rauhallisesti matalalla selvästi kuuluvalla
äänellään kertoi mahdollisesta verenkiertohäiriöstä raajassa ja antoi
jo paljon paremmin voivalle potilaalle menettelyohjeita jalan itsehoitoon linja-automatkamme ajaksi, verenohennuslääkettä oli kyllä
käytettävissä erilaisissa pulloissa
joten siitä ei jäänyt itsehoito kiinni.
Tilanteen mentyä ohi taputimme
kaikki matkalaiset lääkärille ensihoitovaiheen hienosta toiminnasta
ja Loppumatkan ajan puhuttelimme Saulia pelkästään Tohtori Välisaareksi. Berliinissä ollessamme
kävimme tietenkin taas jo 1973
toimintansa aloittaneessa Klo
toilettipaarissa
Leibnitzstrasse
57 10629 Berlin. kannattamassa paikallista ravintolatoimintaa,
”sorsista” nautimme tai ainakin
joimme oluet jos toisetkin ja söimjatkuu seur. sivulla
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ASIANAJOTOIMISTO
KAITALUOMA & KOITTOLA OY
asianajaja, varatuomari

Hannu Kaitaluoma 0500-900 000
Isokatu 5, 67100 Kokkola
puh. 06-831 5083, fax. 06-822 0415
sähköpostiosoite:
hannu.kaitaluoma@asianajajat.kpnet.com
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Elokuvateatteri

BIO 1&2 REX

Keskitysleirin portti
me kaarevilta rosteri peltilautasilta
ravitsevia makkarapohjaisia ruoka-annoksia (lautasilla ollut joskus
muutakin kaarevaa....) samalla kun
televisioruuduilla animaatiohahmot lisääntyivät keskenään piirretyissä eroottisissa minielokuvissa.
Tilatessamme annoksia tarjoilijat
toivat juomia ja syömiä eteemme,
rahaa ei kuitenkaan käytetty eikä
pyydetty annoksien tuontivaiheessa. Oli puhetta keskenämme että
muistakaa mitä olette tilanneet
niin että maksatte ennen lähtöä ja
etteivät veloita semmoisista joita
emme ole juoneet tai ainakaan tilanneet. Kävin välillä kysymässä
tarjoilijalta pöytämme maksutilannetta, tarjoilija katsoi listasta
annokset jotka oli tuotu pöytäämme ja kaikki nautintoaineemme
oli merkitty listaan, henkilökunta
nähtävästi luotti vierasperäisiin jotain alkukantaista kieltä epäselvästi sammaltaen melko äänekkäästi

puhuviin vieraisiinsa vielä pikkutunneillakin. Laskut hoidettiin
kuntoon että iletään seuraavankin
kerran tulla käymään kantapaarissamme. Viimeisen valomerkin tultua meidänkin oli lähdettävä ulos
taksijonoon jonne myös ravintolan
omistajaksi luulemani henkilö tuli
seuraksi ja kätteli meidät taas yksitellen noustessamme kermanväriseksi teipattuun taksi Mersuun, hän
varmisti että ne lähtee nyt lopultakin. Mukava paikka käydä sillointällöin vaikka on vähän Suomesta
katsottuna syrjässä. Ja sitten ajettiin taksilla hotelli Exelsioriin yöx.

Riihi Motors
Seinäjoki

Sachsenhausen pienoismalli
tä lumella ajamisesta oli jo muutama päivä ja vielä eri maassa
Suomessa. Navigaattorina toiminut Markku luki tabletilta maassa
olevasta sohjosta huolimatta Saksan karttaa ja kertoi kuljettajalle
Suomenkielellä selkeät ajo-ohjeet
hotellin pihaan josta siirryimme
matkatavaroinemme Holiday-Inn
City Centre hotellin henkilökunnan ongelmaksi, Jonkinmoisesta
kielimuurista huolimatta matkan-

den reunassa olevaan suppiloon
(kuin tankkaisi mopoa), tratista
vesi valuu letkua pitkin johonkin
sähkökiuasta vastaavaan paikkaan
lauteiden alle josta kuuluu kohta
sihinää ja tulee vähän lämmintä
höyryäkin ja lopulta hikikin nousee pintaan. Hotellimme sijaitsee
lähellä Berliner-Platzin metroasemaa ja VALTAVAA monikerroksista ostoskeskusta. Lähellä on
toinenkin Holiday inn Express city
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Perinteisten Grilliruokien
lisäksi otamme valikoimaan itse valmistamamme
kotiruoan lounaaksi

When size
matters

Perjantaina mahtavan aamupalan
syötyämme pakkauduimme taas
Jorin kyytiin ja kuljettaja aloitti
matkan kohti Esseniä. Esseniin
saavuttaessa autobahnilla olkoi
vähitellen tuiskuttaa räntää ja sohjokerros paksuuntui ja kuljettajan
oli oltava tarkkana kun edellises-

Korv Görans Kokkola
Torikatu 27 puh. 06 8319638
* Hyvää ruokaa * Pikapesu * Matkahuolto
* Aina edullinen tankkauspaikka *
Iloisten ihmisten
Teboil-kahvio. Express

Kaustisen TB-huolto

Polttouunit keskitysleirillä

Bilstein tuote esittelijöitä

johtajamme Harri ilmoitti respassa
selväkielisesti saapumisestamme
opettelisivat ..rkele suomea. Herrasmieskuljettaja vei bussin suurehkolle pysäköintialueelle joka
tälläkertaa löytyi samasta kaupunginosasta kävelymatkan päästä hotellista, kuljettaja varmaan ajatteli
että seuraavan kerran kun bussi liikahtaa se on onneksi jo paluumatkaa. Kuljettajat saivat viikonlopun
mittaisen hengähdystauon ja voivat
liittyä iloisten takapenkkiläisten
seuraan jotka olivatkin jo hotellin
baarissa tekemässä Suomalaista
juomakulttuuria tutuksi paikallisille (ainakin henkilökunnalle......?).
Saimme huoneet kuitenkin onnistuneesti käyttöömme kiitos Harri!.
Kannoimme nyssäkkämme huoneisiin. Olemme majoittuneet tässä
hotellissa jo aiemminkin ja tässä
hotellissa on ensimmäisenä matkallamme käytettävissä viihtyisä
saunaosasto jossa on lepotuoleja
ja palmuja avarassa jäähdyttelytilassa, Saunassa löylyä ei heitetä
kiukaalle vaan kaadetaan lautei-

centre jossa ei saunaosastoa ollut
edellisellä kerralla ainakaan. Ennenkin Essenissä käyneinä tiesimme minne olimme menossa vaikka
emme huonekaluja tarvitsisikaan,

Leo ja Ilpo Peltoniemi
Puh. 06-861 1590, Fax. 06-861 2166

jatkuu seur. sivulla

PALVELEVA ERIKOISLIIKE
KANNUKSESSA
Kenkiä ja Laukkuja
TERVETULOA OSTOKSILLE

OP:N LIIKETALO

AVOINNA: ma-pe 9-20, la 9-18, su 12-18
Tervetuloa Prismakeskukseen
Prismantie 1, Kokkola

Valtakatu 1, Kannus
puh. 06-870 056

Lennä Airbus 320
-lentosimulaattorilla!

Videoprojektori + 100” kangas - Sopii kokouksien,
syntymäpäivien, yksityisten juhlien, joulujuhlien ym.
järjestämiseen. Avoinna ruokailijoille la - su.

Hinta: - 30 min – 70 €/ryhmä
- 60 min – 125 €/ryhmä
maks.14 hlö./ryhmä

Varaukset:
QVI

Pizza Buffee
Pe 7:30 - 21:30
-FOUÊKÊOUJF t ,SVVOVQZZ
www.flightsimulatorfinland.fi
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750cc Suzuki

Benelli kisapeli
puja. Ystävällinen jo aikuistunut
lipunmyyjärouva ehdotti meille ryhmäalennusta ja sai myytyä
meille liput pienellä alennuksella ja ilmoitti että jos tulette vielä
huomennakin niin tulkaa aamulla
hänen luokseen niin hän järjestää
uudestaan vastaavan ryhmäalennuksen.
50.juhlavuotisnäyttely
1-10.12.2017 Essen Motor Show
oli taas meidän osaltamme alkamassa vaikka muuten kymmenen
päivää kestävä näyttely lähestyi
loppuaan, koska huomenna Sunnuntaina on näyttelyn viimeinen
päivä. Mahtava rakennuskompleksi johon on sisäänkäynnit ainakin kolmesta ilmansuunnasta, 12

AWD kisapyörä

suurta hallia täynnä autoja eri ikäkausilta, entisöityjä, rakenneltuja,
vanteita, autotarvikkeita, kilpaautoja, hot rodeja, pimuja pukeutuneina niin vähän kuin mahdollista,
ruoka ja juomapaikkoja oli myös
helppo löytää halleista, Katselin
näyttelyn osastokarttaa jossa hallit
on numeroituna ja hallien katossa
olevat kyltit opastavat numerojärjestyksessä seuraavaan halliin,
aiemmin on jäänyt käymättä monessa hallissa kun hallit eivät ole
vierekkäin numerojärjestyksessä
vaan joihinkin numeroihin täytyy
erityisesti hankkiutua käytäviä pitkin tarkkaan ohjetauluja seuraten.
Päätin aloittaa numero ykkösestä

AWD sivuvaunu

Speedway pyöriä

RR - Kisapeli

KTM
IKEAn sinikeltainen valomainos
korkean tolpan päässä hallitsee
tämän kaupunginosan kaupallista
infrastruktuuria ja tiesimme että
kun se näkyy niin emme ole ainakaan kaukan,,,,eiku eksyksissä.
Lauantaina 9,12 kun läksimme
taksilla kohti Messe-Essen messuhallia oli maassa ja kaduilla reilusti
sohjoa ja liikenteessä olevien autojen katoilla lunta, taksin ikkunasta näkyi joku musta mieleen jäänyt
Opel Corsan näköinen hieman
mopoautoa suurempi city-kulkuväline jonka katolla oli ilmeisesti

Red Bull - KTM

kiireessä jäänyt reilusti yli 10cm
lumikerros poistamatta muualta
kuin pyyhkijöiden kohdalta tuulilasista. Saavuttuamme näyttelyhallin ost-sisäänkäynnille(itäinen)
Harri ilmoitti messukeskuksen
lipunmyyjälle että olemme saapuneet nyt tänne, Lehtimieslippujen
saamista oli kuitenkin vaikeutettu
ja vaativat jonkinmoisen @-maili
sähköposti etukäteis ilmoittautunisen, emme siis saaneet lehdistölippuja vaan jouduimme tavallisen
näyttelyvieraan tavoin alistumaan
jonottamaan normaalihintaisia lip-

1400cc Suzuki

ja edetä numerojärjestyksessä ettei
vain mitään jäisi näkemettä, vaikeusastetta lisätäkseen 6.1 7.1 8.1 ja
9.1 hallit olivat sitten ainakin osa
toisessa kerroksessa ja kun pelkästään sisääntulo eri ilmansuuntien
sisäänkäynneistä vaikuttaa mihin
halliin saavut ensimmäisenä. Johtuu varmaan jatkuvasti kasvavasta
tilantarpeesta ja lisärakentamisesta, 13 ja 14 hallitkin on jo rakennettu ja olivat jo esitteessä mutta
eivät vielä käytössä. No niin ja
etsitäänpäs nyt jotain mainitsemisen arvoista. Mercedes-Benz

300SEL 6,3 Waxenberger punainen kilpa-auto numero 35 kuljettajien nimet etulokasuojan alareunassa Heyer ja Shickentanz. Auto
oli aidonoloinen mutta kuitenkin
replika AMG, Bosch, Bilstein,
Castrol, ym, mainoksineen oikeasta kilpurista. Mercedeksellä Erich
Waxenberger rakensi muutamia
autoja joita oli mm, Rauno Aaltosella, Jacky ICKX,llä ja Urpo
Lahtisella. autoja ajettiin romuksi
ja yksi paloi, Lahtisen auto on eri
jatkuu seur. sivulla
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MotoGuzzi
tietolähteiden mukaan ainoa säilyneistä maailmassa ja rekisteröitynä siviiliautoksi Suomeen Tampereen liikenteeseen Microjen,
Yaristen ym, Skodien sekaan.....
rek,no HEL-933 vm.1969 320hv ja
285km/h 0-100 4.4 sekuntia ja automaattivaihteisena. Arvoauto jonka mersun tehdaskin olisi halunnut
ostaa kokoelmiinsa, Lahtinen ei
myynyt kun pikkurahan tarvetta ei
huhujen mukaan ollut Lehtimiehet
yhtymän Hymylehden myydessä hyvin. Aikanaan vaikuttava
massiivinen ja edustava rata-auto
josta on rakennettu paljon kopioita, kuitenkin ainoa aito yksilö on
edelleen Suomessa Kangasalan
Mobilia automuseossa. Näyttelyä
kiertäessä huomio kiinnittyy 1977
Opel Kadett GTE:hen 2,0 litrainen keltainen mustakuviollisella
-70 luvun Opelin kilpavärityksellä joka jollain tavalla muistuttaa
Opelin merkin salamakuviota.
Huomionarvoisinta autossa oli
kuljettajan ovessa pieni suomen ja
saksan lippu päällekkäin ja nimet
Rauno Aaltonen ja Willi Peter Pitz.
East African Safari auto numero14
joko aito tai replika. Vaikea sanoa,
no olkoon. Ja kierros jatkuu.... että
kerkeäisin kiertää puolet halleista ennen huomista Sunnuntaita.
Lauantai-iltana tapasimme hotellin baarissa muutaman matkalai-

MotoGuzzi

MotoGuzzi

omamme ettei kukaan joudu maksamaan koko pöytää yksinään.
Naistarjoilija tuli pöydän viereen
jolloin Amppa heti rehtinä miehenä antoi 20€ setelin maksaakseen
oluemme, nainen vei setelin tiskin
taakse ja odottelimme vaihtorahaa mutta sitä ei kuulunut, kohta
nainen toi laskun jossa oli kaikki
pöydässä olleet oluet lyhentämättöminä. Havahduin siihen ettei tarjoilija palauttanut Ampalle vaihtorahoja ja kysyin tarjoilijalta mihin
raha joutui ”Where are the twenty
juoros which my friend gave to
you for two beers” nainen punoi
päätään ja kertoi SaksalaisEnglanninmurteella ettei ole saanut
mitään 20juoroa, vaadin naisen
esimiestä paikalle ja kerroin pöydän viereen tulleelle isokokoiselle
baarimestarille hävinneen rahan
ongelmastamme, hän tuntui uskovan enemmän naistarjoilijaa
joka väitti ettei ole saanut mitään
maksua ja tuntui kuin Ampan kaksikymppinen olisi joutunut hunnien perseisiin. Oli käytettävä koko
opittu sanavarasto kun selvitin
baarimestarijätkälle että näin kun
nainen otti rahan vastaan eikä palauttanut vaihtorahaa eikä kuittia,
oli uhattava hotellin johdolla jos
asia ei muuten selviä, lopulta jätkä toi kakskymppisen ja heitti sen
ala-arvoisesti eteemme pöydälle

Muskeli Ducatti
sen, kovan puheensorinan ja naurunremahdusten seasta erottui kun
joku kierrätti moottoriaan yli kymmentätuhatta kierrosta minuutissa
ja kiihdytyksessä ”Naitin” laatikossa vaihteet losahtelivat millintarkasti paikalleen juuri oikeilla
11700-12250,n
kierrosluvuilla.
Jäädäänkö Amppa kuuntelemaan
tähän mielenkiintoista moottoripyöräkisaa ainakin siihen saakka
kunnes moottori hajoaa. Pian selvisi ettei puhe ollutkaan moottoripyöräkisoista, vaan Pohjanmaa-

lainen lentokoneenkorjaaja evp,
kertoi vaimon kanssa tekemästään
kauppareissusta Kauhavan Siwaan
pienellä Englantilaisautollaan jossa on taakse sijoitettu 0,9 litran
paloruiskun moottori (Coventry
Climax Jack Knihtin vaihteistolla) se oli tarina todellisesta kierrätyksestä eikä mistään roskapussin
sisällön lajittelusta....! Tilasimme
pöytään jo aiempien oluiden lisäksi ainakin pari olutta lisää, jossain
vaiheessa olutlaseja oli noin kymmenen ja sovimme maksavamme

Vanne esittelijä

jatkuu seur. sivulla

AUTOHUOLTO

OPEL-SÄÄSTÖHUOLTOPAKETIT
Nelisylinteriset diesel- ja ahtaamattomat bensiinimoottorit vm. -11 asti

6llVW|KXROWR
SLHQL GLHVHO
6llVW|KXROWR
LVR GLHVHO

169€ö

269€ö


5DLWLVLOPDVXRGDWWLPHQYDLKWR

ö

6llVW|KXROWR
SLHQL EHQVD
6llVW|KXROWR
LVR EHQVD

129
€ö
€ö
239

-DUUXQHVWHHQYDLKWR

ö

* Säästöhuolto, pieni: öljynsuodatin, tiiviste, synteettinen moottoriöljy
** Säästöhuolto, iso, ruiskutusmoottorit: öljynsuodatin, tiiviste, synteettinen moottoriöljy,
sytytystulpat
(ei diesel),
ja polttoaineensuodatin
sytytystulpat (paitsi
1,4/1,6ilmansuodatin
turbo) (ei diesel),
ilmansuodatin ja polttoainesuodatin

KATSASTUSPALVELU
Henkilö- ja pakettiautoille!

Sisältää
s KATSASTUSTARKASTUKSEN
s PËËSTÚMITTAUKSEN
s KATSASTUKSESSA KËYTÚN
s KATSASTUSMAKSUN

99€

,ƵŽůůĂŵŵĞũĂ
ŬŽƌũĂĂŵŵĞ
ŬĂŝŬŬŝĂƵƚŽƚ͘
DǇƂƐ
ƌĂŚŽŝƚƵŬƐĞůůĂ͘

DĊƚƚŝƐĞŶŬĂƚƵ ϲʹ ϬϰϬϬϯϬϵϱϭϰʹ ŵĂͲƉĞϴ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ
www.autoastrom.ﬁ
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• vuosihuollot
• korjaukset
• varaosat

• vuosihuollot
• korjaukset
• varaosat

SK-KONEHUOLTO OY

Jänismaantie 22,
67800 Kokkola
Avoinna:
MA-PE 8-16.00

Puh. 050 584 8139, 050 407 8791
www.sk-konehuolto.ﬁ, skkonehuolto@anvianet.ﬁ

Kukkakauppa
Ducati monster

Kukka-Mattsson

Suihkumoottori kiihdytyspyörä

Hakalahdenkatu 76
67100 Kokkola
06-822 4611

Perinteenä palvelu
jo 80 vuoden ajalta

KOKKOLA - KAUSTINEN - KANNUS

p. 866 2300

p. 861 2300

p. 870 987

www.konekeskus.net

Ferrari
(kuin luun sekarotuiselle ajokoiralle), bonusmenetys taisi vituttaa
ankarasti. Naistarjoilija ilmeisesti
näki mahdollisuuden lisätienestiin noiden ryssänrajalta tulleiden
känniläisten kynimisen muodossa,
joku tai jotkut hotellissa ovat kehittänyt oman urheilulajin, jos asiakas huomaa huijauksen niin palautetaan vain rahat mahdollisesti
anteeksipyydellen ja vahinkoon
ym, vedoten, ja jos uhri ei huomaa huijausta niin nauretaan kassaa laskiessa hölmöille turisteille
ja heidän ”juomarahoilleen”, .
Sunnuntai aamuna esittäydyimme taas messukeskuksen lipunmyynnissä sille samalle mukavalle rouvalle ja hän järjesti taas ne
ryhmäliput. Jatkoin hallien kiertämistä niistä 6,s tai seiska halleista
joihin saakka olin päässyt eilen,
Maalaispojan oli vain pakko ihmetellä ison maailman tyyliä tehdä
asioista näin isoja. Moottoripyö-

Siipi Mersu

ristäkin pitäisi jotain kerrottavaa
löytyä. Musta Suzuki GT750 ”vesipyssy” kromatuilla lokasuojilla edusti 1970 luvun muotoilua,
kolmella erillisellä kromatulla
äänenvaimentimella
varustetun
kaksitahtimoottorin äänet muistuivat mieleen, rämpläti, rämpläti,
rämplätystä joka putkesta erikseen
vuorollaan sinisen savun seassa
tuprahtelevaa tehokkaan aikansa
kierrosherkän tehopyörän ääntä
oli mukava muistella siinä paikallaan seisovan pyörän vierellä,
ja varsinkin kylmänä mekaaniset
moottorin sisältä kuuluvat äänet
ovat muistikuvissa varsin voimakkaat kalkatukset. Tupla levyjarru
edessä ja rumpujarru takana riittivät siihen aikaan jarruvaikutuksen
aikaansaamiseksi. Messuilla oli
myös käytettyjen auton osien ja
tarvikkeiden myyjiä, löysin suuresti ihailemani MB W126 260SE560SEL myyntiesitteen -80 luvulta ja AMG vanne-esitteen samaan

Rolls Royce seeprakuviolla
autoon. Jotain pieniä ostoksia tuli
hankittua eri myyjiltä tarpeellisia
tai tarpeettomia, mutta kuitenkin. Näyttelyn loppuvaiheessa
kun kello oli saavuttanut 18.00

jäin seuraamaan vielä osastojen
alkavaa tyhjentämistä ja autojen
käynnistämistä ja ulosajamista,
Lamborghinin V-10 moottorin
ääni sisätiloissa kuulosti melkein
jatkuu seur. sivulla

PICANTEN
PIZZABUFFET

BUFFETHINNASTO:
TO:
Aikuiset: 10,50€
Lapset 2 - 10v
iän mukaan

www.danskebank.fi

Temppuileeko

puhelin, tabletti
tai tietokone?
PL 212
67101 KOKKOLA
puh. 044-339 6951
fax.
044-339 6951

Nopea huolto Kokkolassa iPhoneille,
tietokoneille ja Maceille.
Muut huollot tapauskohtaisesti.

Salaatti
& keitto 8,50€

Perjantaina & Lauantaina

Tarjoiluaika pe & la
klo 10.30 - 18.00

Avoinna Ma - Pe klo 10 - 17.
Myös lauantaisin klo 10 - 13.

Tervetuloa!
Kallentori 2. kerros

MA - PE 06.00 - 22.00 LA - SU 07.00 - 22.00
5DXWDWLHQNDWXȏ3XKȏZZZSLFDQWHȴ

www.datahuolto.com
TEEMME ALUMIINI-

Puh. 06 831 6101

KOKKOLA

ALIHANKINTATÖITÄ
VENETEOLLISUUDELLE

MERITUULI
Lasimestarintie 12, Kokkola

(POLTTOAINE- JA VESITANKKEJA YM...)

puh. 06-824 1450

TIG- JA MIG-HITSAUSTA

Kb Öja
ALU-TANK Oy
Palvelemme:
Ma-Pe klo 9-17
La
klo 10-14

Indolantie 4, 67600 Kokkola
0400 499 350 Markus
0400 663 392 Kenneth

ZZZNRNNRODQDXWRYDOLW\V¿

Tel 8340 461
Fax 8340 761

Palvelemme:
ma-pe
07-21
la
07-21
su
10-21
KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

harri.vikstrom@k-market.com
www.k-market.fi
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Häkäpönttö kuorma-auto
melusaasteelta ja Ford Mustang
Shelby GT500 ison kasin rötkötys
hitaasti liikkuvassa jonossa kaikui
hallin seinistä miehekkäästi (SIINÄ OLI MUNNOO!!!!). Parasta
osaa koko näyttelyssä on juuri tuo
purkuvaihe, autotkin varmaan tykkää kun niitä kuunnellaan. Ulkona
jonkun auto villiintyi viikonlopun
seisomisen jälkeen ja merkkasi
reviirinsä jättämällä kaksi leveää
mustaa raitaa poistumistien asfaltiin V-8 moottorin ärähdyksen
säestämänä. Lopulta oli pakko
uskoa näyttelyn olevan ohi ja läh-

teä tällä kertaa Metrotunneliin ja
kokeilla sitäkin kaupunkiliikennemuotoa. 3,70 €uroa maksanut
matka ohi vilisevää betoniseinää
junan ikkunasta tuijottaen sujui
hyvin ja nousin Berliner Platzilla
pois kyydistä, ja kävellä jullitin
messukassien ja esitteiden kanssa
sohjossa hotellille Essenissä vietimme vielä viimeisen illan ja yön
tutustuen osittain samoihin nähtävyyksiin kuin aiemminkin....?
11.12 Maanantaina nousimme
upeaan viikonlopun saksalaisten

Triken sähkömoottori projekti

MOTORISTIEN VERKKOKAUPPA

Osram lamppujen esittelijä

Rewacon myymälä

ihailtavana seisseeseen kiiltävän
mustaan Turistibussiimme, (onneksi Essenin kylänlapset eivät
ihailleet sitä sisäpuolelta niinkuin
on käynyt jossain kaupungissa
pitkän viikonlopun aikana). Herrasmieskuljettaja Jori toivotti matkalaiset tervetulleeksi alkavalle
paluumatkalle, suoritti tarkistuslaskennan useampaan kertaan ja
kun näki minunkin istuvan omalla
paikallani niin tiesi silloin kaikkien
muidenkin olevan jo kyydissä......
IKEA,n kyltin haikeasti pienentyessä takaikkunassa olimme aloittaneet paluumatkamme ja aloimme
ainakin osa pienissä mielissämme
odottelemaan jo seuraavaa reissua.
Ajoimme Rewacon kolmipyörä
trike tehtaalle Schlosserstrasse 24
51789 Lindlar Germany. Mahtavat
maisemat hallitsivat matkanäkymää laakson reunalla josta näkee
yläviistosta koko kylän tai mahdollisen pikkukaupungin ennen
laskeutumista alas kyseiseen taajamaan jossa ei juuri näy muuta kuin
tienvarsilla ohuen lumikerroksen
peittämiä puita ja taloja. Rewacon
tehtaan pihalla oli katettuja ilmeisesti Trikelöihin tai niiden kuljetukseen tarkoitettuja perävaunuja
jotka vastasivat kooltaan autolla
vedettäviä peräkärrejä, Heillä on
tarjolla Trikejä moneen eri lähtöön Mitsubishin moottorilla va-

rustettua 1,5litraista 110hevosvoimaista vapaastihengittävää ja 140
heppaista turboahdettua versiota
on saatavilla jopa 7-vaihteisella
automaattivaihteistolla. Kolmellekkin rekisteröitävää sohvallista
malliakin on saatavilla. Aiempien
mallien takaosan sirous on hävinnyt mehiläisen takapäätä muistuttavan muotoilun alle, ilmeisesti
matkatavaratilaa tai muuta käytännöllisyyttä on saavutettu painavannäköisellä peräpäällä. 2019
tuotantoon tuleva Electric Trike,
sähkömoottorinen
kolmipyörä?
Tosiaan Kiinalaisomistuksessa oleva Punch:in vaihteistotehdas SintTruidenin kaupungissa Belgiassa
kehittelee vihreää moottoriversiota
ja alkaa valmistaa sähkömoottoria
polttomoottorin paikalle. Rewaco
valmistaa lähes 500kpl, Trikejä
vuodessa ja uuden sähkömoottorisen version tuotannon toivotaan
pääsevän vauhtiin vuonna 2019.
Akun tehoksi kerrotaan 42kW/h
jonka toivotaan riittävän 400km
matkaan. Elektro-mallille luvataan
0-100km/h
kiihdytyspyrähdykseen kuluvan 4-sekuntia elinajastamme. Vaikka sähkömoottorissa
olisi vihreitä arvoja kuinka paljon
tahansa niin miten Kymco senioriskootterilta kuulostavan sähkömoottorin sihinä ja siitä muo-

Juha ja Rewacon manageri

jatkuu seur. sivulla
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dostuva äänimaailma saadaan
kuulostamaan katu-uskottavalta
polttomoottorisen suoraputkisen
HD:n
Ptäkängpttäkäng..........
ptäkängpttäkäng.........!.........ptäkängg...........Harley-Davidsonille
tyypillisen äänen jälkeen......????
(ei pidä sekoittaa japsi v-kakkosen
tuksutukseen...) Peräkkäin samalla
kierroksella sytyttävän ja yli puolitoista kierrosta tyhjää pyörivän 45
asteen V-kakkosen tunnistettavan
äänen ja tärinän varaan elämänsä ja uskottavuutensa rakentanut
karski Bikeri tuskin haluaa kuunnella e-moottorin värinätöntä sihinää jota ei erota jalkakäytävällä
kulkevasta
liikuntarajoitteisen
veteraanin
sähkörollaattorista.
Joutuvatko Rewacolla nauhoittamaan oikean HD:n ääntä C-kasetille ja mätkyttämään sitä ainakin
kuuntelijoiden kohdalla Roadstar
auto-reverse
kasettisoittimella
ja graphic equalizer boosterilla
tehostettuna pakoputken näköiseksi rakennetusta subwooferista
moottoripyörää omistamattomien
kanssaihmisten iloksi.....? (voi se
toimia bluutuuthillakin). Ja kuinka sinipiiat mittaavat sähkökonepyörästä pelkkää hiljaisuutta kun
ovat juuri suurella vaivalla saaneet laittoman näköisen laitteen

kiilattua mustallamaijalla linjaautopysäkille ja voitonriemuisena
pamput varmasti esillä laskeutuvat
maantiellä vielä poikittain seisovasta sinisiä hälytysvaloja vilkuttavasta transporterista Rewaco
seurueen eteen, ”jaahas teillähän ei
ole äänenvaimenninta ollenkaan.
Se on muuten sakon paikka, NO
NIIN mitataas tästä vehkeestä nyt
ne äänet”........EI ÄÄNTÄ!....no
onko se käynnissä,,,,käynnistä nyt
P.RK.L.!.........ininäääääääääää......
.........0,5db.......?????? Syyttävät
vielä viranomaisten harhauttamisesta. Entäs sitten Kokko-Treffeillä Lauantai-illan jälkeen aamuyöstä leirintäalueella itikoiden
seassa kaljahumalassa aikaisemman HD,nsa käyntiinpolkemisen
asemesta käynnistääkin vanhastamuistista juurivastahankitun sähkötrikensa
...iiiiiiii`iiiiii´´i.......
ja kun sitä ei voi edes huudattaa
ilman että se syöksähtää liikkeelle ja mysöö melkein 1,9 metrin
leveydellään useamman teltan ja
kylmälaukut oluineen 335/35-17
takarenkaidensa alle ennen lopullista syöksymistään heti rannasta alkavaan mereen......OHOPS!
(koko laite tullaan luultavasti
kieltämään ympäristölle vaarallisena. Muuttukoon ilmasto kuinka

Triken perävalot

Rewaco trike

Muskeli Rewaco

Viitasaaren mies tutkimassa trikejä

MC clubi kahvikestityksessä
Bilstein tuote

Joop Stolzen pariskunta

jatkuu seur. sivulla
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Vanhat kisapyörät rivissä
lämpimäksi tahansa mutta KYLLÄ MOPOSSA ÄÄNTÄ PITÄÄ
OLLA!)
Maanantai-iltana saavuimme Hollantiin Joop Stolzen
luo, hän on ostanut joutilaaksi jääneen tehdasrakennuksen jossa on
rakennettu kasvihuoneita ja jopa
Joopin käytössä olleet kasvihuoneet ja viimeksi autojen esittelytilana toimineet tilat on rakennettu
tässä samassa tehtaassa. Hän on
rakentanut siihen lisää useita satoja neliömetrejä laajan välikerroksen, 80 rautaputkesta tehtyä
tolppaa joiden halkaisija on 40cm,
on valettu betonia täyteen ja kannattelevat toista kerrosta. Paalut
ovat upoksissa maapallon kuoressa ettei arvokkaita autoklassikoita kannatteleva lisätaso antaisi
painumalla periksi. Näin hän on
kasvattanut lattiapinta-alaa autojen
säilytys ja esittelytilaksi, netistä
löytyy rakentamisesta ja tolpituk-

sesta paljon kuvia ja tekstiä työvaiheista. hakusanalla ”Stolze classic
cars/New location”. Alakerrassa
hänellä on lattiatasoon upotettu
iso hydraulinen saksinostin, nostin joka toimii autohissinä ja jonka laajan nostotason n,3x5metriä
päälle voi ajaa tai työntää auton
ja nostaa sitä noin kolme metriä ja
ajaa tai työntää auto uuteen kerrokseen, ”Valtava rakennusprojekti 70
vuotiaalle pojalle. osoite: Stolze
Classic Cars Lierweg34A 2678 De
Lier Hollanti. Joopin matkapuhelin: 0655102015 jos autokaupat
sattuu kiinnostamaan. Joopin luota
ajoimme Amsterdamiin ja hotelli
Novaan joka on entuudestaan tuttu
majoittumispaikka näillä matkoilla, pehmeillä matoilla päällystetyt
kapeat portaikot ovat aika haastavat matkalaukkujen kanssa liikkuessa eikä noin neliömetrin kokoiseen hissiinkään sovi kovin montaa

Mopot hyllyssä

,Ç-0 s 6%3) s ),-!34/).4) s 3Ç(+ s !54/-!!4)/
s !3"%34)3!.%%2!53 s +9,-Ç!3%..53

Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00
www.lvirahkola.ﬁ

Myyntihalli

040 161 1900
Lekatie 6A
8 B, 67800 Kokkola
www.renta.ﬁ

Jaguarit rivissä
matkalaista kerralla, muuten mukavan sokkeloinen vanha rakennus
tiivisti rakennetussa keskustassa
lähes kiinni saman kokoisissa naapuritaloissa. Tutustuimme Amsterdamin ilta ja yöelämään ja muuhun
tarjontaan jota kyllä riittää myös
arki-iltoina, mitenkähän vilkasta
kujilla on viikonloppuisin? Joulunalustunnelmaa oli luomassa valtava joulukuusi valoineen hotellin
lähellä olevalla torilla. Kanavien
ja pikkukatujen varsilla on kup-

Olen nätti

piloita ihan vitu,,,mahottomasti,
Heinekenin valomainokset hallitsevat kujien valaistusta. Valaistuksesta puheen ollen kaikkein
kiinnostavimmissa ikkunoissa on
punaiset
energiansäästölamput
houkuttelemassa turisteja ja ketä
vaan ihan joulun kunniaksi ”pukille”, pääasia että raha liikkuu.
Aamulla Novasta läksimme ja
ajoimme tutulle yli 30km pitkälle
padolle jonka puolivälissä on tuttu
jatkuu seur. sivulla

pirkanmaan lehtipaino

Savarikeskus
YLIVIESKA
(08)451 999

Vanhatie
HAAPAVESI
050-4422077
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Motalan museo ja hotelli
kahvio ja matkamuistomyymälä.
Otimme kahvin asemesta tummaa
olutta joka oli lasipullossa (kahvia
kun on tullut juotua niin paljon....),
olut oli maultaan kuin kotikaljaa
vaikka humalluttavien voimien
osuus oli reilusti yli 5%. Loppupäivän ajettuamme saavuimme
Lyypekkiin jossa on tuttu CITTI
ostoskeskus josta oli mahdollisuus
hankkia lisää tuliaisia kotimatkalla
juotavaksi, tutustuimme edullisiin
juomatarjouksiin ja maistiaisiakin
oli järjestetty, esim litran pullo Jägermeisteriä taisi olla vain 14.00
€uroa litra. Ostokset lastattuamme
bussin ruumaan taas matkattiin ja
oltiin pian Travemundessa ja taas
oli laivamatkan aika. Noustiin TTLinesin Nils Holgersson laivaan
jossa oli lähinnä rekkoja ja niiden kuljettajia. Saunaan kuitenkin
pääsimme taas kerran ettei saunominen ihan kokonaan unohtuisi.
Laivalla ei ihmeempää tapahtunut ja aamulla olimme saapuneet
Etelä-Ruotsiin
Trelleborgiin.
Läksimme ajamaan kohti Tukholmaa. Matkasta, maisemista,
Harrin tarjoilemista välipaloista,
Sepon keittämästä kahvista, ja

tuliaisista nauttien olimme saapuneet Wetterledeniin jossa pidettiin taas ruokatauko. Matkan
taas jatkuessa ajettiin Motalaan
Wätternjärven rannalle ja kävimme pikaisella museokierroksella,
Motalassa huomasin olevan myös
ruokailumahdollisuus
99,kruunun hintaan seisovasta pöydästä.
HARRI! Voisiko olla mahdollista siirtää paluumatkan ruokailua
hieman myöhäisemmäksi ja ajaa
ohi Wätterledenin annosruokapaikasta suoraan Motalaan? matkalaiset voisivat valita nälän, janon,
tai museon näyttelyyn tutustumisen välillä tai kävellä laiturille
katsomaan sitä isoa laivakoneen
kampiakselin puolikasta, se melkein viisi metriä pitkä Motalassa
aikoinaan valmistettu kampiakseli
on vain puolet koko laippaliitoksella koottavasta akselista. Joskus
on Ampan ja Klasun kanssa käyty
tutkimassa akselia ihan vierestä
kun ohi ajaessa linja-auton ikkunasta ei nähnyt yksityiskohtia riittävän tarkasti. Motalasta ajoimme
Tukholmaan ja matkalla kaikkien
vielä mukana ollessa otimme ja

skoolasimme Dirty Harry lakritsiliköörit matkanjohtajan kunniaksi
ja kiitokseksi matkajärjestelyistä.
Tukholmasta matkustimme Amorella laivalla Turkuun viimeisen
laivamatkan ja viimeisen yön eri
myymälöiden, yökerhon ja muutenvain..... tarjontaan tutustuen.
Aamulla Turkkusesta 8-tietä kohti
Kokkolaa matkatessamme keksimme kantikkaiden tyhjien vihreiden tuliaispullojen koosta ja määrästä laskea ainakin niiden sisällä
olleen ”verenohennuslääkkeen”
kulutuksen, tulos on melko luotettava koska kukaan ei myöntänyt
ostaneensa yhtään tyhjää pulloa

mistään kaupasta. Tulosta ei paljasteta kuin ehkä kysyttäessä.....?
SUURKIITOKSET
kaikille
matkalaisille mukawasta matkaseurasta, ja Viitasaaren Tilausliikenteen Jori Paanaselle ja kuljettajille ja Navigoijalle varmasta
ja turwallisesta huippukyydistä.
JP

• punostiivisteet
• liukurengastiivisteet
• hydrauliikkatiivisteet
• tasotiivisteet
Maahantuoja Vaasan läänissä
POHJANMAAN
TEHDASPALVELU
Vaihdetie 6, 60120 SEINÄJOKI, puh. 0400-267941

Kaikenlaista
tilaa vuokrataan
Kokkolan Niittykatu 1
Pentti Anias
0400-660 444
pentti.anias@anvianet.fi

Reissulla oli mukana:

Seuraava matka suuntautuu marraskuussa
2019 Italiaan Matkasta kiinnostuneet ilmoittautukaa. 040-554 7063
Retropyörä

Yhteystiedot:
KOKKOLA >>
p.010 2925400
TOHOLAMPI>>
p.0400 347 742
JENS >>
p. 0400 266 605

mopalvelua
Korjaa25
vuodesta 1987
www.kokkolantraktorihuolto.fi

Kallentorin apteekki
Pitkänsillankatu 15-17
67100 Kokkola
puh. 06-824 1712

HERZ KOKKOLA

HERZ INTERNATIONAL
FRANCHISEE
JC Rent Oy
Joukahaisenkatu 8
67900 Kokkola

Koivuhaan Apteekki
puh. 06-822 6019

Päivystys 24/7
029 001 3040

Oy Kokko-Bus Ab, Höyläämönkatu 4, 67100 Kokkola, 0400-663 315

®

www.tehdaspalvelu.com

HUOMIO, HUOMIO!

herz.kokkola@herz.fi
p. 020 555 2660
Varaukset muu Suomi
ja ulkomaat herz.fi tai
p. 0200 11 22 33

CHESTERTON

Moottoripyöriä Motalan museossa

Terminaalikatu 7, 67700 Kokkola Puh. 0290 013 200
www.securi.fi
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BIANCHI • BOOSTBIKE • CRESCENT • FELT
HAIBIKE • HEAD • HUSQVARNA • MONARK
PELAGO • ROCK MACHINE • TERN • WINORA

Patamäentie 3, 67100 Kokkola
Tel: 0207 65167, fax: 0207 657 657

MYYNTI
HUOLTO
VARAOSAT
VUOKRAUS

-PESUT
- VAHAUKSET
- KIILLOTUKSET
- KESTOPINNOITTEET
AJONEUVOSTA RIIPPUMATTA
AMMATTITAIDOLLA
PUH: 0400 352 179
044 358 3145
OSOITE: LEKATIE 8b 12 & 13
67800 KOKKOLA
WWW.GLOSSWORKS.FI

PYÖRÄILIJÄN ERIKOISLIIKE • Isokatu 21, Kokkola
3XK  ȏLQIR#O\EDFNȴȏZZZO\EDFNȴ

Meiltä
moottoripyöräakut.
Runsas
valikoima

KM-1635

edullinen digitaalinen A3 kopiokone
monipuoliset ominaisuudet

S
U
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R
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195
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ne

sis

starttaa Kokkolassa

ko

s
eru

scan

fax

p

Digitaalinen lasertekniikka tuo laatua ja nopeutta kopiointiin. Digitaaliset ominaisuudet,
suuri paperikapasiteetti ja pitkäkestoiset komponentit tekevät KM-1635:stä käyttökustannuksiltaan edullisen kopiokoneen, joka huolehtii päivittäisistä kopiotarpeista.
Lisävarusteena kaksipuoleinen kopiointi ja syöttölaite, jotka tekevät KM-1635 A3 mallista
luokkansa monipuolisimman. KM-1635 on edullinen ratkaisu kaikenlaiseen kopiointiin.

ISO 9001:2015
SERTIFIOIDUT
NOSTOPALVELUT

16-18.8. 2019

2019
NOSTOPALVELURATKAISUT

Henkilönostimet
Kurottajat

ISO 9001

Luotettavat nosto- ja kuljetuspalvelut
suunnittelusta toteutukseen.
jarmo.helaakoski@helaakoski.fi

aletavara
pp

HIAB k
a
je
Kul tus

ORGANISATION
CERTIFIED BY

rit
stu
no

KOKKOLA 0400-819 663

2019

Rantakatu 25, 67100 Kokkola
Puh. 06-8313 712

Ristikkopuominosturit

0424 9821

10:30 - 20:00
11:00 - 18:00
12:00 - 20:00

Kokkolan Kassapiste Oy

Ajoneuvonosturit

Nostosuunnittelu

Tehtaankatu 8, puh. 8317 227

ark.
la
su

print

copy

16 A4 kopiota minuutissa
8 A3 kopiota minuutissa
32MB muisti, täydet digitaaliset toiminnot.
Nopein luokassaan: ensimmäinen kopio 5,9 sekuntia
Paperikapasiteetti 1250 arkkiin saakka, lisävarusteena kaksipuoleisyksikkö
Automaattinen kääntävä syöttölaite
50 arkkia (lisävaruste)
Pitkäkestoiset komponentit, helppo huoltaa
Alhaisinmmat käyttökustannukset luokassaan

KOKKOLA - KARLEBY
Indolavägen 6
Indolantie 6
Puh 06-8312970
www.akkuteho.fi
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Nyt on
ka!
huoltojen ai
Höyläämönkatu 2 Kokkola. Ma - Pe 6 - 16
Puh. 836 2300
La
7 - 11

HARJUN
PUFFETTI

Kosilankatu 3
67100 Kokkola
puh. +358-(0)6-8311 709
fax +358-(0)6-8311 706

Est. 1957

HARJUN
KAFFILA
Est. 1957

www.harjunleipomo.fi

Tarvitsetko apua
kodin korjauksissa?
• Tapetointi • Lattian asennukset
• Ikkunoiden korjaukset • Keittiöiden korjaukset
• Puusepän työt mittatilauksena • Laatoitukset
• Muurauspalvelut • Sahauspalvelut • Ym. kodin korjauksia

KODIN PIENKORJAUS
JA APU R. VARILA

MUURAUSPALVELU
TAPIO VARILA

Ota yhteyttä:
P. 050 349 2877
raimo.varila@gmail.com

Ota yhteyttä:
P. 0400 797 067

MP-Messut piristivät
moottoripyöräkauppaa
MP 18 Moottoripyörämessut keräsi viime helmikuun alussa
Messukeskukseen Helsinkiin kolmen päivän aikana 59 000
motoristia. Tapahtuma oli kaupallisesti viime vuotista parempi ja messuilla ostettiin entistä arvokkaampia moottoripyöriä,
mopoja ja varusteita. Koeajoradalla ajettiin noin 1 500 koeajoa.

-Piristynyt talous näkyi MP18-moottoripyöränäyttelyssä aiempaa parempana myyntinä.

Teksti ja kuvat: Simo Kohonen 9.2.2018

Motoristit eivät pelästyneet
avauspäivänä perjantaina 2.2. ollutta linja-autojen, raitiovaunujen ja metron lakkoa, vaan tulivat
messuille kaikesta huolimatta.
MP-messut tilasi liikenteeseen
omia MP-messubusseja, jotka
kuljettivat motoristeja ja messuilla työskenteleviä Messukeskukseen perjantaina. MP-messujen kävijämäärä pysyi samana
kuin mitä se oli vuosi sitten.
Kaupallisesti selkeä käännös
- MP-messuilla myytiin tänä
vuonna selkeästi viime vuotista enemmän arvokkaita pyöriä.
Kaupallisesti tapahtuma on ollut
hyvä. Myynti rullasi ja kertaostos oli suurentunut, kertoo Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko
Summa Harley-Davidsonilta.
- Motoristeilla tuntui olevan
enemmän rahaa käytössä ja päätöksiä ostoista tehtiin helpommin.
Kantar TNS:n kävijätutkimuksen
mukaan kävijöistä 60 prosenttia
harkitsee moottoripyörän tai mopon ostamista seuraavan kolmen
vuoden sisällä.
Koeajot kiinnostivat, teoriatunnit täynnä
MP-messujen 600 metrin sisäkoeajoradalla ajettiin noin 1 500
koeajoa. Tänä vuonna moottoripyörät ja mopot olivat lähes koko
ajan ajossa.

senttia aikoo tulla varmasti tai
todennäköisesti MP-messuille
myös ensi vuonna. Tapahtuma
on vahvasti valtakunnallinen,
sillä 59 prosenttia kävijöistä tuli
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Kantar TNS haastatteli 200
MP-messujen kävijää.
Yamaha tyytyväinen messutulokseen
Monet messujärjestävät totesivat messujen päätöspäivänä, että
kaupalliset tavoitteet ylitettiin.
- Messut ovat paikka, jossa uutuudet esitellään. Esimerkiksi
meillä Yamahalla esittelimme
messuilla peräti seitsemän uutuuspyörää. Mukana oli myös
kohuttu kolmipyöräinen uutuuspyörä Yamaha Niken, kertoo
Yamaha Motor Europe N.V.,
Suomen sivuliikkeen myyntipäällikkö Tero Karhunen.
Yamaha Nikenin moottorina on
sama kuin MT-09 –malleissa.
Nikenin etupään rakenne mahdollistaa rungon kallistamisen
45 astetta. Näin myös urheilullisuutta löytyy. Nikeniä pääsee
ajamaan moottoripyöräkortilla.
Suomeen Niken on tulossa keväällä. Pyörän hinta oli helmikuun alkupuolella vielä avoin.
Miss MP18 ja Petrolin palkitut
pyörät

Yamaha Niken
- Yamahan kolmipyöräuutuus kiinnosti kovasti messuvieraita.
Petrol Circus Custom Bike
Show’ssa palkittiin pyöriä lauantaina 3.2. neljässä kilpaluokassa.
Rakennettujen
moottoripyörien Custom-luokan voitti Heavy
Duty Motorcycles pyörällä The
Pagan, joka valittiin myös näyttelyn parhaaksi pyöräksi. Streetluokan voitti Tommi Peltoniemen SBT-ONE, Classic-luokan
Jani Tukevan Solifer Jallu Edition ja Open-luokan Pertti Liuhasen Apocalypticon. Vuoden
Nuori Rakentaja on Timo Hellgren. Tuomariston valinta oli
Sami Järvelän The Saint.

Miss MP18:ksi valittiin messuilla Marika Laine Hauholta. Hän
oli myös näytteilleasettajien suosikkityttö. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi sijoittui Pauliina
Teittinen Jyväskylästä ja toiseksi
perintöprinsessaksi Heidi Tapper
Vantaalta.
MP 19 -moottoripyörämessut
järjestetään ensi vuonna 1.3.2.2019
Messukeskuksessa
Helsingissä.
Teksti ja kuvat:
Simo Kohonen 9.2.2018

- Koeajojen määrä kasvoi huomattavasti viime vuodesta. Koeajoradan uusi profiili oli toimiva
ja kaikki koeajopyörät olivat
radalla lähes taukoamatta koeajoaikoina, kertoo tapahtumasta
vastaava Niko Kantola Messukeskuksesta.

SOITA:
0500 863 657
(06) 317 1589
Silmukkatie 17,

Vaasa

H
Huollot
ja korjaukset
R
Runkojen muutostyöt
K
Kaikki pyörämerkit
C
Customoinnit
V
Varaosat nopeasti &
lluotettavasti

- Tänä vuonna järjestimme
Haagan Autokoulun ja Suzukin
kanssa veloituksettomia moottoripyöräajokortin teoriatunteja
500:lle henkilölle. Kaikki paikat
varattiin etukäteen. Ensimmäistä
kertaa järjestetyssä 13-18-vuotiaille suunnatussa MP-miitissä
perjantaina oli lähes 400 osallistujaa. Näiden uusien tapahtumien tarkoituksena on kasvattaa
kiinnostusta moottoripyöräilyä
kohtaan ja tehdä uusia motoristeja.
Kävijätutkimus kertoo, että kävijöistä 96 prosenttia oli tyytyväisiä tapahtumaan ja 93 pro-

Ostaisitko tältä tytöltä uutuuspyörän?
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Kokkolan MP-Näyttely 2017
SUOJASTA KANNATTAA MAKSAA

Keskipohjanmaa

18.4.2017/

Hanna Kauppinen

Motoristien turvavarusteet ovat tuhansien arvoisia
Pyhäjokinen Janne Anttila joutui vuonna 2014 vakavaan
onnettomuuteen Oulaisissa, kun henkilöauto kääntyi hänen moottoripyöränsä eteen kolmion takaa. Kovimman tällin sai vasen jalka, joka ”meni palasiksi” polvesta alaspäin.
Kuudentoista leikkauksen jälkeen jalka on kunnossa.
-Työkyky meni. Joudun
käyttämään koko ajan
nilkkatukea.
Huonoimmassa kunnossa on kantapää eikä jalka taivu nilkasta, Anttila kertoo.
Moottoripyöristä hän ei
kuitenkaan luopunut. Harley
Davidson-mieheksi
tunnustautuva
Anttila

keskittyi pyörien rakenteluun, jolloin hän myös saa
pyörästä sellaisen, että voi
hallinnoida sitä vammastaan huolimatta.
Maanantaina Anttilan rakentama chopper voitti
parhaan rakennetun pyörän
yleisöäänestyksen
Kokkolan perinteisessä

moottoripyöränäyttelyssäSelkäsuoja, rintapanssari,
olkasuoja, kyynärsuoja...
Vajaan parinsadan moottoripyörän lisäksi näyttelyssä oli myös laaja varustetaso.
Alan liikettä Kokkolassa
pitävän Jussi Rajaniemen
mukaan motoristin tärkein

Pyhäjokisen Janne Anttilan rakentama Harley Davidson voitti yleisöäänestyksen

jat ovat valmiina, myös
kyynär-, polvi- ja lonkkasuojat.
-Niiden hinta onkin sitten
kolminkertainen edullisimpiin verrattuna, mutta
myös materiaali on laadukas, tuulenpitävä, hengittävä ja joustava. Ja hyvä
pukuhan kestää 10-15
vuotta.
Joitakin vuosia sitten
markkinoille on tullut
myös ajoliivejä, joissa on
hiilidioksipatruunalla laukeava turvatyyny.

Ruostemaalattu HD

-Se tosin maksaa 750
euroa. Liikkeestä olen
myynyt yhden ja verkkokaupasta viisi, kuusi, Rajaniemi mainitsee.
Valkoinen kypärä
turvallinen.
Voittajat yhteis potretissa

yksittäinen varuste kypärän lisäksi on selkäsuoja. Sellaisen voi hankkia
erikseen tai vaihtoehtoisesti panostaa kokonaiseen liiviin, jossa on sekä
selkäsuoja, rintapanssari
että olkasuojat.

Levytie 7

-Selkäsuoja on useimmilla motoristeilla, mutta
kyllä varusteissa on paljon puutteita. Sanoisin,
että mitä harmaampi pää,
sitä enemmän varusteita arvostetaan. Nuoriso
usein kuvittelee olevansa
luodinkestävää. Rahakin
ratkaisee: varusteet ovat
kalliita. Jos ostetaan kallis pyörä ja uusi tuhannen
euron takki, muut suojat
saattavat jäädä hankkimatta, miettii Rajaniemi.
Parhaimmissa ja kalleimmissa ajopuvuissa suo-

on

Motoristin tärkein varuste
on tietenkin kypärä, mutta ei mikä tahansa. Tutkimusten mukaan turvallisin
väri on valkoinen ja materiaalina lasikuitu.

Osmo Roukalan trike

-Olin tutustumassa kypärätehtaalla Hollannissa ja
siellä näkemieni testien
perusteella en ole enää ottanut myyntiin muovikypäröitä, Rajaniemi sanoo.
Hänen mukaansa eniten
menee nyt leuasta asti
avattavia kypäröitä. Tärkeitä pointteja kypärän
valinnassa ovat myös äänieristys ja ilmastointi.
Tärkeätä on myös panostaa ajokäsineisiin. Niiden
keskeisimmät ominaisuudet ovat suojat rystysille ja
kämmenen alaosan luille
sekä vedenpitävyys.

Bombers pyörä

-Ajokengissäkin ratkaisee
vedenpitävyys. Ja vahvistettu sääriosa estää irtokiven aiheuttamat vammat.
Kärjen vahvistus on tär-

keä. Parhaat kengät ovat
gore-texiä, mutta ne myös
maksavat monta sataa tavallista kenkää enemmän.

Glas och metal - Lasia ja metallia

Oy Metallilasi Lindqvist Ab
Yrittäjäntie 5-7, 67100 Kokkola
Puh. 044-2626 881
www.metallilasi.fi info@metallilasi.fi
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ÖLJYTUKKU

A
T

KOKKOLAN

PLEXI

Plexit katu- ja ratapyöriin
Tuulisuojat asiakkaan toiveiden mukaan
Valmistaa ja myy: AT-Plexi
Pyhännäntie 340
74700 Kiuruvesi
Puh. 017-750 146, 050-552 4795
Email: atplexi@saunalahti.fi
www.atplexi.fi

Öljyt ja suodattimet

MADE IN FINLAND LAATUA
LAATU PLEXIT
STREET & RACE

vauhdikkaaseen menoon
EDULLISEEN HINTAAN

tTeräsrakenteiden hiekka-/
teräsraepuhallukset ja maalaukset
tTeräsrakenteiden
palosuojamaalaukset
tTeräsrakenteiden
jauhemaalaukset

yksityisille &
yrityksille.
Yrittäjäntie 6, 67100 Kokkola
www.oljytukku.fi

den kokemuksel
o
u
v
la!
30

050 056 4774
040 056 4774

SFS - EN - ISO9001 : 2000

Pintakäsittely
Rimpioja Oy
www.rimpioja.fi

KOKKOLAN LASI
JA RAKENNUS OY

Puhdistamontie 39, 68300 Kälviä
Puh: 010 322 7810, Fax: (06) 835 1951
pintakasittely@rimpioja.fi
LASERILLA YLIVOIMAISET PINNOITTEET
Laserpinnoitukset

• Ikkunakorjaukset • Terassilasitukset
• Saunan lasiseinät • Keittiön välitilan lasit
• Kaikki lasituspalvelut
• Peilit • Eristyslasit
• Kattavat lasipalvelut
• Auringonsuojatuotteet

MIKKO 040-8652 711 | JOHN 040-582 4042
Kirveskuja 4, 67100 Kokkola

Laserhitsaukset
Laserkarkaisut
Koneistukset

AUTOVARAOSALIIKE

Kokkola LCC Oy

Kokkola
LCC
Oy
Ahjokuja
8, 67100
Kokkola
Ahjokuja 8, 67800 Kokkola
puh.044
044262
2626860,
6860,
2489
puh.
faxfax
(06)010
822292
5600
lcc@lcc.fi
lcc@lcc.fi

w w w. l c c . f i

VAUHDIKKAITA MATKOJA…
Lähde paikan päälle kannustamaan suomalaiset
menestykseen! Tätä tunnelmaa ei koe television
välityksellä…
28.6. - 1.7. Formula 1, Itävalta
26. - 29.7. Formula 1, Hockenheim
6. - 10.9. Formula 1, Monza

www.nyman.com

BILRESERVDELSAFFÄR
Auton varaosat - Autokorjaamo
Puh. / Tel. (06)822 5483
Kosilankatu 2, Kokkola

KORKEAPAINE
PESUREITA
HUIPPU
HINNOIN:
MH 4M

Meiltä saat myös juna-, lento-, laiva- ja bussimatkat
Seuramatkat, messumatkat, kaupunkilomat,
hotellit kotimaassaja maailmalla.
Räätälöidyt ryhmämatkat
toivomustenne mukaan.

MH 2C
M

22
220 bar, 1000
00
L/h, 380V,
varLämminvesi
ögvarmvattenhögtryckstvätt
korkeapainepesuri

145 bar,
60
600L/h, 230V
varm
varmvattenhögLämminvesi
ttryckstvätt
korkeapainepesuri

299500

249500

MH 5M
M
210 bar, 1100
L/h, 380V,
L/
Lämminvesi
varmvattenhögvarm
tryckstvätt
tr
korkeapainepesuri

MC 4M
180 bar,
740L/h,, 380V
Kylmävesi
kallvattenhögenhögtryckstvätt
stvätt
korkeapainepesuri

00
459500 123900

Puh 06-8238 300 Fax 06-8238 346
www.kokkolanmatkatoimisto.fi

Lantmännen Agro
Karleby

JMT Koskela Oy

Topparbacksvägen22
Topparinmäentie
tfn 0606
831
0666
Puh.
831
0666
www.lantmannenagro.ﬁ
www.lantmannenagro.fi
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Niki Tuuli aloitti brittitallin Hondalla Supersportin MM-pistejahdin
Kausi 2017 oli imatralaiskuljettajalla vaihteleva. Viime
kauden huippuina Nikillä Yamaha-kuljettajana olivat
osakilpailuvoitto Ranskan Magny-Coursissa ja Thaimaan kilpailun kolmossija.
Simo Kohonen /23.3.2018

Kauteen 2018 Tuuli lähti
brittitallin Hondalla. Pitkä
yhteistyö Kallio Racingin
kanssa oli historiaa.
Kahdessa ensimmäisessä
MM-osakilpailussa Niki
pääsi pisteille, mutta kärjessä kulkevat Yamahat
ovat puoli potkua edellä.
Tuuli pääsi testaamaan ja
tutustumaan uuteen Simon
Buckmasterin johtamaan
CIA Landlord Insurance Honda -talliin testien
merkeissä parilla radalla.
Ensin oli alkutestit Portugalin Portimãossa, jossa

Niki toisena testipäivänä
kaatui rajusti selviten onneksi ilman vammoja.
Toinen testisessio Tuulella oli kahtena päivänä
Espanjan Jerezissä. Hän
kokeili testin lopuksi
vauhtiaan pehmeämmillä
renkailla parantaen roimasti viime vuotista nopeinta kierrosaikaansa.
- Luulen, että Jerezin testi oli parempi kuin Portimãon, koska Jerezissä
testasimme monia erilaisia asioita. Opin ajamaan
uudella pyörällä. Kun

Niki Tuuli (worldsdk.com)

muutimme säätöjä, tunsin
miten pyörä muuttui. Olen
todella onnellinen parantaessani kierrosaikaani seitsemällä kymmenyksellä
ajaessani vasta neljäntenä
päivänä uudella pyörällä.
Testit Euroopassa olivat
hyvät. Tiimin kanssa saatiin homma rullaamaan
tosi hienosti, Tuuli kertoi
ennen MM-kauden alkua.
Vaisuhko aloitus
Supersportien MM-sarja
laitettiin käyntiin Phillip
Islandin radalla Australiassa helmikuun loppupuolella. Kisaan Tuuli lähti
ruudusta 15. taistelemaan
MM-pisteistä.
– Kisassa ensimmäisessä
lähdössä ajaminen löytyi
heti paremmin ja kierrosajat olivat koko ajan
paranemaan päin, ja olin
saamassa kiinni porukkaa,
mikä ajoi kuudennen sijan
paikkeilla. Kisa kuitenkin
keskeytettiin punaisella
lipulla ja edessä oli uusintalähtö. Toisessa lähdössä vaihdeavustin (shifter)
lopetti toimimasta ja sitä
kautta omat ajat rupesivat
putoamaan. Varsinkin tällaisella nopealla radalla,
jossa vaihdetaan paljon
pienemmältä isommalle
kyljellään nopeissa mutkissa, ilman vaihdeavustinta ajaminen on tosi hankalaa.

Niki Tuuli vauhdissa (Kel Edge) - Niki Tuuli & Honda CBR600R
– Loppujen lopuksi voidaan olla ihan tyytyväisiä
viikonloppuun,
vaikkei
tulos ollutkaan sitä mitä
lähdettiin hakemaan. Ajaminen rentoutui erityisesti
kisapäivänä, Tuuli pohti
MM-avaustaan Hondatiimissä.
Kauden toinen Supersportin
kilpailuviikonloppu
ajettiin Thaimaassa. Niki
Tuuli ei löytänyt vauhtiaan aika-ajoissa, mutta
Niki oli siitä huolimatta
tyytyväinen kilpailun yhdeksänteen sijaan.
Varsinaisessa kilpailussa
mies sijoittui lopulta yh-

deksänneksi, eli Tuulen
MM-turnee on alkanut
nousujohteisesti, vaikka
enemmän odotettiin.
– Kisassa ajo lähti rullaamaan hyvin sitä mukaa,
kun renkaat kuluivat kierrosten edetessä. Jostain
syystä tuoreella renkaalla
tuntuma on vielä heikompi kun kuluneella, mutta
ongelma on tiedossa, ja
siihen haetaan jatkuvasti
ratkaisuja. Maaliin saavuttiin yhdeksäntenä, ja
lähtökohtiin nähden kisan
lopputulokseen voidaan
olla tyytyväisiä. Tästä jatketaan kohti Euroopan kisoja, Tuuli totesi.

Kun Supersportin MMsarjaa on ajettu kaksi osakilpailua, kärjessä olevilla kuljettajilla on allaan
Yamaha. Aika näyttää,
saako brittitalli CIA Landlord Insurance Honda
kurottua etumatkaa kiinni.
Kahden osakilpailun jälkeen sveitsiläinen Randy
Krummenacher johtaa ja
Tuuli on seitsemäntenä.
Supersportin kolmas MMosakilpailu ajettiin Espanjan Motorland Aragonissa
huhtikuun puolivälissä.
Niki Tuuli
(worldsbk.com)
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Kokko-MC:lle uudet tilat
Kokko Mc-Club irtisanotiin alkukesästä entisistä
kerhotiloista talossa tapahtuvien saaneeraustöiden
edestä. Hallitus alkoi välittömästi etsimään puheenjohtajan kanssa uusia tiloja, joiden löytyminen olikin kiven alla.
Reijo Ruotsalainen
Monia vaihtoehtoja matkan varella tutkitiin kuuden kuukauden irtisanomisajan puitteissa, mutta
sopivaa tilaa ei vain tuntunut löytyvän. Ja se oli
hyvä, sillä viimein saatiin vinkki Tehtaankatu
45:stä. Tilat osoittautuivat
todella loistaviksi kerhon
toiminnalle ja palvelee
loistavasti toimintamme
tarkoitusta. Sijainti on aivan erinomainen – ei kaukana kaupungin keskustasta.

Samilta lainaan ja muuttokuorma saatiin kerralla
uudelle kerholle.
Samaan aikaan muutama
kätevä kaveri rakensi väliseinää paikalleen, jolla
rajatiin kerhon tila omakseen isommasta tilasta.
Samalla saimme oman
kulkureitin tilaan.
Kerho on kiitollinen
sponssorille, sillä seinien
materiaalit piirut ja, levey
ja maalit saatiin Byggma-

xilta Kokkolasta. Kiitos
siitä teille. Pientä pintaremonttia on jatkossakin,
mutta niistä selvitään vaivatta.
Tila palvelee hyvin kerhoa
Kerhon tiloissa on saniteettitilat ja kaikki tarpeellinen. Myös Elisan
kaapelin kautta näkyy
moottoriurheilukanavat.
Kisoja voi siis tulla kerholle seuraamaan.
Hallitus toivoo aktiivisuutta jäsenistöltä kerhotilan käytössä jatkossa ja
ideointia tulevaan toimintaan. Siksi jokainen on tervetullut tutustumaan tiistai-iltaisin kerholle uusiin
entistä upeimpiin tiloihin.
Uskomme että uusien ker-

Uudett Kerhotilat
hotilojen myötä toiminta
myös viriää. Kesä tulee
ja ajokausi jälleen kutsuu.
Uusille kerhotiloille on
hyvä kokoontua ja siitä
startata ajoihin, sillä pihaa
kyllä riittää.

Pienellä remontilla siistiä jälkeä.
Muutto tapahtui marraskuussa nopeasti KPV
järjestysmiesten avulla.
Harmistusta aiheutti hieman tilattu ja varmistettu
muuttoauton tilaus kun
Muuttopojat eivät ilmestyneetkään paikalle jostain syystä ja kantajat
seisoivat tumput suorana.
Saimme kuitenkin nopeasti korvaavan kuljetusauton yhteistyökumppanilta
Muutto roudausta

Reijo ja Hanski työn touhussa
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RAKENTAMISEN YLIN TASO.
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TALOSI RAK
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Jungsporgin vanhan kerhotilan purkutyöt ja viimeiset romut

KATOPPAS VA

AN, UU DE T

SIV UT !

WWW.KATEYKKOSET.FI

Purkutyöt alussa

KULJETA MITÄ KULJETAT – AKULLA ONNISTUT

Katsasta
Kotimaisella
Konttorilla
Avoinna
myös
lauantaisin

Tervetuloa

www.ﬁksukatsastus.ﬁ
Höyläämönkatu 3, 67100 Kokkola
p. 010 318 2452

Kirjoittava, pieni, nopea ja äänetön kassakone

XE-A213

Nopea/äänetön lämpökirjoitin
Suomenkielinen kuitti
Kirjoittava näyttö
Kalvonäppäimistö
Logoteksti (6 riviä)/graafinen logo
6-50 tuoteryhmää
200-1200 tuotetta
4 ALV erittelyä
20 myyjää
Asiakas näyttö
Raporttinäppäin
Päivä ja kausiraportit

Nopea/äänetön lämpökirjoitin
Suomenkielinen kuitti
Logoteksti (6 riviä)/graafinen logo
16 tuoteryhmää
100-1200 tuotetta
XE-A203
4 ALV erittelyä
Asiakas näyttö
Raporttinäppäin
Päivä ja kausiraportit

OVAIHJTOUS
TAR

Kokkolan Kassapiste Oy

600Eur. +alv

Rantakatu 25, 67100 Kokkola
Puh. 06-8313 712

TONY KINNARI
500Eur. +alv
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D4 Sport koristaa tallia
D4 Sport-niminen mopo, joka näyttää
polkupyörältä, koristaa Jari Heinosen
tallia. Toukokuun puolivälissä Heinosen
rakentama mopo sekä hänen äskettäin
valmiiksi saamansa toinen yksilö ovat
näytteillä Oulussa. Vilhelm Bäck-mopon
Heinonen teki tilaustyönä ystävälleen.
Anne Saarikettu, Kokkola (KP)

Pari erikoismopoa jo
kehillä
Kokkolalainen Jari Heinonen suunnittelee keskittyvänsä kaksipyöräisten rakentamiseen.
Kokkolalainen Jari Heinonen on värkännyt elämässään paljon jenkkiautojen parissa, etenkin
Cadillacien ja Chevrolet
Chevy Vanien, sillä hän
on kiintynyt General Motorsin autoihin.
Nelipyöräiset
vaativat
kuitenkin niin paljon aikaa ja tilaa, että harrastaja on suunnitellut siirtävänsä painopistettään
kaksipyöräisten näpräämiseen.
-Moottoripyörät, vanhat
Harrikat kiehtovat. Jospa niitä tulisi tehtyä tulevaisuudessa, 52-vuotias
Heinonen suunnittelee.
Varsinaista haavettaan
Heinonen on pohjustanut rakentamalla viime
vuosina yhteensä kolme
polkupyörän
näköistä
mopoa, joista yhden hän
on jo purkanutkin.
-Olen pohjimiltani moottoripyörämies: mopolla

olen ajellut viisivuotiaasta, jolloin isäni teki
minulle samantyyppisen
mopon kuin nyt olen itse
rakentanut. Isäni tekemässä oli apumoottori.
Isälläni on myös ollut
paljon moottoripyöriä ja
poikanikin on niistä kiinnostunut.
Viimeisin mopo valmistui parahiksi Kokkolan
American Car Showhun,
missä se oli viime viikonloppuna esillä. Kuukauden päästä samainen
mopo on näytteillä Oulussa.
-Olen tehnyt mopon tilaustyönä sitä pyytäneelle poikani kummisedälle,
hyvälle ystävälleni Ilkka Kangas-Hynnilälle.
Myös hän on jenkkiautomies: olemme tunteneet pitkään autopiireistä, mistä ystävyytemme
juontaa.
-Tammikuun
lopussa
Heinonen pyysi KangasHynnilää käymään autotallillaan ja kyseli, onko
ystävällä toiveita mopon
suhteen. Tallissa oli mopoon sopiva penkki, joka
oli
Kangas-Hynnilän

Wilhelm Bäck

mieleen. Muutoin hän
antoi rakentajalle vapaat
kädet.
Sen jälkeen alkoivat hitsaaminen ja hiominen.
-Otin osia mopoon vaarini sota-aikaisesta polkupyörän romusta, joka oli
vielä olemassa lapsuudenkodissani Vanhassakaupungissa, Jari Heinonen kertoo.
Sittemmin rakentaja nimesi mopon Vilhelm
Bäckiksi vaarinsa mukaan.
-Sellainen merkki olisi voinut olla olemassa
vuosisadan alussa. Vuosimalliksi keksin vuoden
1940, sillä sen aikaiset
mopot ja moottoripyörät olivat rakentamani
mopon tyylisiä. Väri,
kellertävä antiikki, tulee
biljardipallosta numero
yksitoista. Arvokasta säväystä tuo myös musta.
Mopossa on 80-kuutioinen moottori ejli sikäli se
vastaa jo kevytmoottoripyörää. Kiinalaisvalmisteinen moottori on kopio
venäläisestä apumoottorista.

Vasemmalla uusi omistaja ”rokki kukko” Ilkka Kangas-Hynnilä

D4 Sport lankkurata kilpuri

Ensimmäisenä valmiin
mopon näki tuleva omis- Toinen Heinosen rakentaja, kun se viime viikol- tamista mopoista koristaa
hänen
valtakuntaansa,
la valmistui.
autotallia. Julkisemmin
-Ilkka oli innoissaan ja sekin on ollut esillä pari
pohti, raaskiiko hän ajaa vuotta sitten Vaasassa,
mopolla. Se taitaakin valmiiksi Heinonen sai
mennä esille hänen olo- mopon 3-4 vuotta sitten.
huoneeseensa, Heinonen Toukokuussa myös D4
selvittää. Juhlallinen luo- Sport nähdään Oulun
vutus tapahtuu vasta Ou- näyttelyssä.
lun näyttelyn jälkeen.
-Tallissani
olevassa
apumoottoripolkupyö-

rässä on alkuperäinen
D4-moottori, joka on oikeasti vanha. Mopo on
rakennettu sen ympärille
20-luvun kilpamoottoripyörän, lankkurakilpurin
näköiseksi. Lankkuradoilla ajettiin Amerikassa 1920- ja 30-luvuilla.

-Mieleni tekisi tehdä niitäkin lisää ja varmaan niitä tuleekin tehtyä. Sanoin
emännällekin, että tekisi mieli koristella niillä
tallia enemmänkin, hän
kaavailee samalla kun
unelmoi vanhojen Harrikoiden rakentelusta.

Apumoottoripolkupyörät
ovat Heinosen mielestä
hauskan ja sympaattisen
näköisiä:nättejä.

Anne Saarikettu, Kokkola (KP)

Runko valmiina maalattavaksi

Valokuvat Jari Heinonen

Kaksi kaunista kilpuria

-ECU-EDITOINNIT WOOLICH RACING OHJELMALLA
NYT TARJOUKSESSA!

YAMAHA MT-09 Limittereiden poistot 220 €
Suzuki GSF1250 Rajoittimien poistot 175 €*
*tehon nousu 10–15 hp

Voimaa, nopeutta, pehmeyttä tarjoushintaan

www.ajbike.fi
Jari Heinonen aloitti Wilhelm Bäckiksi ristimänsä mopon rakentamisen tammikuussa 2018 ja valmista tuli saman vuoden huhtikuussa

Sepänkyläntie 225, 65610 Mustasaari (Vaasa)
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Lahjakkaat turkkilaisveljekset
suomalaisohjauksessa
Tallipäällikkö Aki Ajon tiimissä kilpailevat kohutut turkkilaiskaksoset Can ja Deniz Öncü FIM CEV Moto3 junioreiden
MM-sarjassa ensi kaudella. Sen lisäksi veljekset jatkavat toista kauttaan Red Bull KTM Rookies Cup-sarjassa, jossa kilpakumppanina on muun muassa Peetu Paavilainen.

TViime kaudella 14-vuotiaat
veljekset Can ja Deniz Öncü ajoivat hyvin Red Bull Rookies Cup
–sarjassa. Loppupisteissä Can oli
kolmas ja veli Deniz sijoittui neljänneksi. Aki Ajo ohjaa turkkilaisia suomalaistiimissä juniorien
Moto3-MM-sarjan kautta kohti
RR:n ylintä kärkeä.
Viime kaudella Rookies Cup
–sarjan loppupisteissä Can oli
kolmas ja veli Deniz sijoittui neljänneksi.
– Tässä uudessa junioreiden
Moto3 –MM-kehitysprojektissa
jatkamme lahjakkaiden nuorten
kuljettajien kouluttamista pohjautuen kokemuksiimme Red

Bullin, KTM:n ja Ajo Academyn
pohjalta. Meillä on menestyksekäs historia tiimissämme nuorten lahjakkuuksien nostamisessa
huipulle. Sekä Can että Deniz
Öncü ovat osoittaneet Red Bull
Rookies Cup –sarjassa taitonsa.
Meillä on heihin vahva luottamus. Päätavoitteemme on heidän
kehittäminen ajajina. Se vaatii
kovaa työtä, jonka jälkeen tulokset tulevat, Aki Ajo muistuttaa.
Turkkilaiskuljettajat ovat hyvin
tyytyväisiä päästessään kokeneeseen suomalaistalliin. Kausi on
heillä kiireinen, sillä junioreiden
MM-sarjan lisäksi he jahtaavat
mestaruutta myös Red Bull Roo-

Katuratasarja IRRC:n listoilla neljä
suomalaiskuljettajaa

IRRC-organisaation julkaisemalla kauden
2018 kuljettajalistoilla on kolme suomalaistiimiä ja neljä kuljettajaa.
IRRC-organisaation julkaisemalla kauden 2018 kuljettajalistoilla on kolme suomalaistiimiä ja neljä kuljettajaa.
Superbike-luokan ajajalistalla ovat Erno Kostamo /

Markka Racing (BMW) ja
Jan Kopponen /MBH Racing Team (Honda). Kostamo sijoittui viime kaudella
sarjassa Superbike-luokassa
neljänneksi ja Juha Kallio oli

Aki Ajo, Deniz Öncü ja Niklas Ajo, Estoril (Red Bull KTM Ajo)
-Tallipäällikkö Aki Ajo (vas.), Deniz Öncü ja Niklas Ajo
kies Cup –sarjassa. Akin lisäksi
taustatuessa ovat muun muassa
Niklas Ajo ja Jorma Saarinen.
– Meillä on mahtava mahdollisuus ensi kaudella. Luulen, että
pystymme ottamaan uuden tavoitteen urheilu-urallamme tässä
erinomaisessa tallissa, Deniz toteaa.
– Tämä on unelmani tiimi, kun
toiveeni toteutui. Ensi vuosi tulee
olemaan tärkeä opetellessamme
kuinka pyörä toimii ja ymmärtämään tietokoneohjausta, Can
kertoo.

lopputaulukossa kymmenes.
Mestariksi ajoi belgialainen
Sebastien le Grelle, joka ei
kaudella 2018 kilpaile IRRC-sarjassa.
Kopponen on ajanut vuosia
RR:n SM-sarjaa. Vuonna
2016 hän oli Superbike-luokassa loppupisteissä kolmas.
IRRC:n Superbike-listalla
on 34 kuljettajaa.
Kokenut katuratakuljettaja
Kallio siirtyy Markka Ra-

Red Bull Rookies Cup –sarjassa turkkilaisten kilpailijana on
myös Peetu Paavilainen, joka
myös ajaa sarjassa toista vuotta.
Sarjassa on seitsemän osakilpailuviikonloppua MotoGP-sarjan
Euroopan kisojen yhteydessä.
Viidessä osakilpailussa ajetaan
kaksi kisaerää. Sarja alkaa Espanjan Jerezissä 5. toukokuuta.
Peetu ajaa vaativan Red Bull
Rookies Cup –sarjan lisäksi European Talent Cup:ssa, jossa toisena suomalaisajajana on Kenny
Koskinen

Peetu Paavilainen (Gold & Goose/Red Bull)
- Peetu Paavilainen

Red Bull Rookies Cup, kuljettajat (Gold & Goose/Red Bull)
- Red Bull Rookies Cup –sarjan kuljettajat kaudella 2018, mukana Peetu Paavilainen

cing –tiimissä IRRC:n Supersport-luokkaan
ja hän kilpailee Suzukilla.
Toisena
suomalaisajajana Supersport-luokassa on
Anssi Koski (Kawasaki) ja
hänellä on taustalla Team
Hissikeskus. Supersportin
ajajalistalla on 27 kuljettajaa.
Simo Kohonen 2018
- Markka Racing (vasemmalta) Juha Kallio, Ilkka Pönniä ja
Erno Kostamo

AUTOMAALAAMO
J.FIX OY
RAJANIITYNPOLKU 8
Puh. 050-5646185
67100 KOKKOLA

Puhdasta vettä yli
Rent vatten över

100

vuotta
år

MAALAUKSET, PIENET PELTI JA MUOVIKORJAUKSET
Asentajantie 17, 67600 Kokkola, p. 0405609727

Vuosihuolto
vain 50€
040 668 4400
myynti@datafix.fi
Mannerheiminaukio 5
ma-pe klo. 9:30 - 17:00

INJECTION SYSTEMS
• autosähkö
• polttoaineenruiskutus
• jarrutekniikka
• diesel

HUOLLAMME KAIKKIA
AUTOMERKKEJÄ

• määräaikaishuollot
• nelipyöräsuuntaus
• ilmastointilaitehuolto
• katsastukset
• öljynvaihdot

AUTOKORJAAMO

AUTO-REKO

Ouluntie 27, Kokkola, puh. 831 4121
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Mika Kallio lähtee tavoittelemaan
KTM:llä
palkintopallisijoitusta

MotoGP-kausi 2017 oli loppuun saakka tiukka, ja
vuodesta 2018 on ennakoitavissa jälleen hyvin tasaista, jossa kolme valmistajaa eli Ducati, Honda ja
Yamaha taistelevat kärjessä. Myös Suzuki on tavoittanut kärkeä.
Simo Kohonen 2017
Alkanut MotoGP-kausi
2018 todistaa, että kuninkuusluokka MotoGP
on hyvin kovatasoinen.
Tasaisuus on avainsana,
sillä
MotoGP-luokassa
on viivalla 24 kuljettajaa
ja heistä puolet on maailmanmestareita. Peräti 21
ajajaa on noussut aikaisemmin eri luokkien palkintopallille.
Vuonna
2018 kaikilla
MotoGP-luokan ajajilla
on hyvin tasavertainen
kalusto. Puolet on tehdaspyöriä ja lopuilla satelliittitallien kuljettajilla on lähes tehdaspyörien veroiset
laitteet. Lisäksi yhtenäisellä ja pakollisella moottorinohjausjärjestelmällä
pyörien tehot ovat entistä
lähempänä toisiaan.
Kaudella 2018 ennakoidaan MotoGP-luokassa
olevan paljon voittajia.
Ducati, Honda ja Yamaha
-kuljettajat ovat vahvoja,
ja Suzuki on edennyt viime kaudesta.
KTM satsannut paljon
pyöräänsä
Kaudella 2017 KTM:n
tulokaskausi
MotoGPluokassa oli hyvä. Itävaltalaistehdas alkoi viime
kauden lopulla vakiinnuttaa asemaansa MotoGP-luokan kärkikymmenikköön ollen enää
aavistuksen sen ulkopuolella. Kaikki edellytykset
näyttivät siltä, että tiimi
alkaa tällä kaudella taistella jo top5-sijasta.
Qatarin osakilpailu viime
maaliskuussa oli kuiten-

kin vaikea monin tavoin
KTM:lle. Tulokset olivat heikohkot ja Qatarin
Losailissa tallin kuljettajat kamppailivat vain
loppupisteistä. Espanjalainen Pol Espargaro piti
tiimin kuljettajista parasta
vauhtia, mutta hänkin jäi
kisassa yli sekunnin kärjestä kierrosajoissa ennen
keskeyttämistään elektroniikkaongelmaan. Britti
Bradley Smith jäi kisassa
pisteiden ulkopuolelle häviten voittajalle lähes 32
sekuntia.
Viime vuonna alkukaudesta itävaltalaistehtaan
kuljettajat olivat eri radoilla kärkeä jäljessä reilut puolitoista sekuntia,
mutta kauden lopulla eroa
oli saatu kutistettua sekunnilla pienemmäksi.
Uusien pyöräversioiden
tuonnissa
GP-kisoihin
KTM oli nopea viime
vuonna.
Testikuljettaja
Mika Kalliolla oli tärkeä
osuus pyörän kehittämisessä. Esimerkiksi uudet
moottorit otettiin Kallion
kommenttien ja kierrosaikojen perusteella hyvin
nopeasti käyttöön Espanjan Jerezin kisaan.
Kaudelle 2018 KTM:n
MotoGP-pyörä on täysin
uusi. Runko on muuttunut
paljon, jousituselementtejä on uusittu ja KTM:n
moottori on täysin uusi.
Tehdas on satsannut entistä enemmän MotoGP –
pyöränsä elektroniikkaan.

onnistuessaan
kaudella
2018 taistelemaan palkintopallisijoituksista, vaikka
eroa kärkeen olikin puolitoista sekuntia.

Mika Kallio (Gold and Goose / KTM Media Library)
- Mika Kallio

KTM:n tehdasajajat olivat
yli sekunnin nopeampia
kuin vuosi sitten vastaavissa testeissä. Alkutestien kierrosaikavertailuihin muiden tiimien kanssa
tosin ei kannata panna liikaa painoa.
Kalliolla ainakin viisi
osakilpailua
Testikuljettaja
Kallion
työnä oli ajaa alkutesteissä KTM:n vuosien 2017 ja
2018 eri versioilla, joten
nopea kierrosaika ei ollut
Kallion ykköstavoite. Silti
Mika oli Bradley Smithiä
nopeampi.
– Oli tietysti hyvä, että
pääsin näin suoraan vertaamaan viime ja tämän
vuoden pyöriä, ja eroja
tosiaan löytyy. Itselleni
tällä hetkellä vanha pyörä on juuri sen keulan
tuntuman takia selkeästi parempi ajofiiliksen
kannalta. Eturengasta ei
saada toimimaan uudessa pyörässä. KTM joutui
tosissaan tekemään töitä
ennen kauden alkua. Meidän parhaan kierrosajan
ero kärkeen on silti vielä
liian iso ja se on selkeästi huolen aika. Ei voi olla
tyytyväinen siihen tasoon,
missä nyt mentiin Kallio
muistutti talvitestien tuloksiin.

Ensimmäiset kauden 2018 Mikalle on kaudella 2018
testit Malesian Sepangissa taattu viisi GP-kilpailua
Kallio
kertoivat, että KTM lähtee kertalisenssillä.
osallistuu Espanjan Jerezin ja Barcelona-Katalonian, Saksan Sachsenringin,
Itävallan Red Bull Ringin
ja Espanjan Aragonin osakilpailuihin.
– Vaihtoehtona on vielä
kuudes kilpailu, mikä on
maksimimäärä
kertalisenssillä. Mahdollisesti se
olisi kauden päättävä Valencian osakilpailu, mutta
sen aika näyttää. Riippuu

MotoGP, Dovizioso-Marquez (motogp.com)
- Mestariehdokkaita: Andrea Dovizioso (04) ja Marc Marquez (93)

Valentino Rossi (Michelin)
- Valentino Rossi jatkaa MotoGP-sarjassa 41-vuotiaaksi.
vähän siitä, mitä saadaan
kauden aikana aikaiseksi
ja nähdäänkö sitä tarpeelliseksi, että sinne vielä
osallistutaan.
Kallio on erinomainen kirittäjä sopimuskuljettajille
Pol Espargarolle ja Bradley Smithille. Onnistuessaan Espargaro tai Kallio
voivat nousta kauden edetessä jo palkintopallille.
MotoGP-sarjan avaus on
Qatarissa 18. maaliskuuta.

T:mi HEDSTRÖM

Akselitie 4, Topparinmäki, 67100 Kokkola
puh. 0400-560 569 - tmi.hedstrom@gmail.com

www.hsp-asennus.com

Maalaus, tapetointi, laatoitus ym. työt
Timanttiporaus

Soita 040-5028 806

VESIVAHINKOKORJAUKSET

Kesto- ja LM-muovien
alihankintatyöt
teollisuudelle

- tuuli- , sivu- ja takalasit, kiveniskujen korjaukset
- autojen korjaus ja maalaus - lasien tummennukset

Thomas Hedström

HUONEISTO REMONTIT
HSP ASENNUS

KOKKOLA - KARLEBY
puh./tel. 0400-130950

P. 046-851 6204
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Autohuolto
Nortom
KOKKOLA - KARLEBY

Monimerkkihuollot ja korjaukset
12
10 vuoden kokemuksella.
Tervetuloa uudet ja nykyiset asiakkaat!
Asentajantie 9, Heinolankaari, Kokkola
040 708 1167 / Tommi Norppa, www.nortom.ﬁ
Aukioloajat ark. 8-16.30 / sop.mukaan.

Lieskatie 2 - PL227 - 60101 Seinäjoki
Myynti: 020 7939855 - Varaosat:020 7939857 - Huolto 020 7939849
www.moto-seinajoki.fi - myynti@moto-seinajoki.fi - Avoinna: ark. 9-17, la 10-14

Nopea ja vaivaton

Merellisiä makuja yhteisiin hetkiin

ZZZKDWDODÀ

Moottoripyöräilyn äänenkannattaja Tilaukset
puh. 03-424 65 353, www.kopteri.com
e-mail: kopteri@kopteri.com
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Motoparkissa ajetaan SM-pisteistä vuonna 2018 kahtena
viikonloppuna Simo Kohonen 2018
Ratamoottoripyöräilyn Suomen mestaruusarvo on
kaudella 2018 vain Superbike ja Superstock 600 –
luokilla. SM-sarjassa on viisi osakilpailua, joista
kaksi ajetaan Virtasalmen Motoparkissa. Pohjoismaiden mestaruus ratkaistaan kahdessa osakilpailussa. Moottoriliitto tukee uusia RR-kuljettajia uudella Racing Support –järjestelmällä.
Suomen Cup –arvo on Superbike B, Superstock 600 B, MiniGP, Minisupermoto Stock,
Sivuvaunut –luokilla. Kansallisina kisoina ajetaan loput
luokat, joita ovat Retro Superbike, Fin Moriwaki Cup,
SSC jokamiesluokka, Fin Supersport 300, Classic Superbike, Minimoto, Minisupermoto
Sport, Minisupermoto Open,
Mopoendurance ja Classicluokat. Eli kyllä jokainen löytää mieleisen luokkansa.

Merkkiluokkia KTM RC390
Cup ja Honda CBR Cup ei
ajeta, mutta kyseisillä pyörämalleilla voidaan osallistua
uuteen
SSP300-luokkaan.
Myös Kawasaki Ninja 300 ja
Yamaha TZF-R3 sopivat tähän luokkaan.
RR:n SM-sarjan osanottajamäärät ovat selvästi pienempiä kuin takavuosina. Nyt
suunnan uskotaan olevan
ylöspäin. Uusia kuljettajiakin
nähdään lähtöruuduissa.

Yksi
mielenkiintoisimmista RR-tiimeistä kauden 2018
SM-sarjassa on RAM Racing
Yamaha. Sillä on vahva kuljettajakolmikko. Jani Rättö
toimii myös tallipäällikkönä
ja hän ajaa Superbike-luokassa. Felix Nässi puolustaa
SM-kultaansa Superstock 600
–luokassa.
Kimi Patova kilpaili viime
kaudella Supersport 300 –
MM-luokassa. Nyt Kimi palaa
SM-sarjaan ja pääluokkana
hänellä on SSP 300. Superstock 600 -pyörällä Patova
harjoittelee isomman pyörän
saloja.
Tavoitteena on, että Patova
nähdään myös Superstock
600-luokan lähtöviivalla mahdollisimman monta kertaa.
-Tänä kautena tarkoituksena on saada mahdollisimman
paljon ajotunteja alle. Totta
kai tavoitteena on voittaa SSP
300 -luokan mestaruus. Innolla odotan Superstock 600
luokan pyörällä ajamista..
Tarkoituksena on ajaa pienemmällä pyörällä Euroopassa 2-4 kilpailua, missä näkee,
mihin vauhtini riittää kansainvälisissä ympyröissä, toteaa
Patova.
Viime vuoden Superstock
600-luokan Suomen mestari
Felix Nässi saa alleen uuden
Yamaha R6:n.

Ram Racing Yamaha (Simo Kohonen)
- Ram Racing Yamaha (vasemmalta): Kimi Patova, Jani Rättö
ja Felix Nässi

- Toivottavasti kevät on parempi, mitä viime vuonna,
jotta päästään ajamaan uutta
kilpapyörää mahdollisimman
paljon. Loppukaudesta on
myös tarkoitus ajaa valikoitu-

www.pirjonpakari.fi

Uunit lämpenevät
Kahvilan aukioloajat ma - pe 7 - 17, la 9 - 14
Tervetuloa kahville, lounaalle ja leipäostoksille.
PIRJON PAKARI OY
Korjaamontie 12
Leipomo (08)420 730, Kahvila 0440 680711
ylivieska@pirjonpakari.fi

Motopark (Simo Kohonen)
- Motoparkin radalla ajetaan kaudella 2018 kaksi kertaa SM-pisteistä.
ja kisoja Euroopassa ja mittauttaa Euroopan kärjen vauhti,
Nässi kertoo.
Myös RAM Racing Yamahan
Jani Rättö odottaa tulevaa
kautta innolla.
- Itse ajan Superbikeä ja tavoitteet on samat kuin Kimi
Patovalla ja Felix Nässillä, joten kolmea mestaruutta lähdetään hakemaan, Rättö toteaa.
Uutuutena RR-kuljettajien tukemisessa on Suomen Moottoriliiton
(SML)julkistama
Racing Support –tukijärjestelmä. Se tarjoaa kuljettajille
uuden markkinointikanavan,
jonka avulla kuljettajalla on
mahdollisuus tuoda sponsoreitaan paremmin esille ja sitä
kautta kasvattaa omaa kauden
budjettiaan.
Racing Support tarjoaa kuljettajalle mahdollisuuden myydä
mainoksia Suomen moottoriurheilun kattojärjestöjen eli
autopuolen AKK:n ja SML:n
perustaman Moottoriurheilu.
tv-sivustolle ja tienata myydystä summasta itselleen 50
prosentin komission.

-Moottoriurheilu vaatii vahvan tukiverkoston kuljettajan ympärille sekä runsaasti
myyntityötä, jotta kauden
budjetti täyttyisi ja ajaminen
olisi ylipäätään mahdollista,
toteaa idean isä Aleksi Halen.
Ensimmäinen Racing Support järjestelmän käyttäjä on
nokialainen RR-lupaus Rico
Salmela, joka saavutti Alankomaiden minimoto-sarjassa
hopeaa.

RR:n Pohjoismaiden mestaruus ratkaistaan kahdessa
osakilpailussa. Rutsin Karlskogassa ajetaan Nordic
Championship –sarjan ensimmäinen osakilpailu 27.-29.
heinäkuuta. Pohjolan herruus
RR:ssä on selvillä päätöskisassa Norjan Rudskogenissa
14.-15. syyskuuta.

Simo Kohonen 2018

Rico Salmela (Riko Salmelan tiedotus)
- Rico Salmela

SAARISTORALLI
12.-14.7.2013
12-14. 2019
CAMPING SOLLIDEN
uusi paikka!
AURINKORANTA 7 (NORRBY)
21600 PARAINEN

Road Cafe Yttis, 25870 Dragsfjärd

51. Saaristoralli järjestetään kesällä 2019.
Tule mukaan!
Livemusaa, hyvät vessat, vanhat vitsit,
uudet tekijät ja huikea rallipaikka

RALLIMAKSU 40€

Hankkija Kokkola Heinolankaari 10
Puh. 010 76 84660
Avoinna ma-pe 8-17, la 9-14

Konemyynti ja varaosat
Puh. 010 76 84700
Avoinna ma-pe 8-17 la suljettu

KOKKOLA
Rautatienkatu - Kokkola - puh. 044 733 2400

Sisämajoitukset. tiedustelut ym. Rallipäällikkö
Puheenjohtaja Tuke 044-7525002
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Viiperi ajoi kolmanneksi
Kokkolalaiselle moottoripyöräilijälle sijoitus tietää nousua
ensi vuodeksi SM-sarjaan.
Moottoripyöräilijä
Miika
Viiperi sijoittui kolmanneksi
Finnish Superbiken B600luokassa, jossa ajettiin tänä
kesänä neljä osakilpailua.
Viiperille sijoitus tietää nousua ensi vuodeksi SM-sarjaan.
-Olen erittäin tyytyväinen.
Kauden tavoite täyttyi. Paras sijoitus tuli Virtasalmen
Motoparkissa, jossa ajoin
toiseksi. Kauden huonoin sijoitus tuli Alastarosta, jossa
sijoituin kuudenneksi, Kokkolan Moottoriseuraa edustava Viiperi kertoo.

Äänekosken Jani Kinnunen
oli sarjan paras kuski 167
pisteellä. Kimi Patova saavutti 144 ja Miika Viiperi
124 pistettä. Toinen kokkolalaisajaja Markus Kilpeläinen oli viides 74 pisteellä.
Tälle vuodelle ei kilpailuja
ole enää ohjelmassa. Viiperi
kertoo aloittavansa heti valmistautumisen uuteen kauteen.
-Kausi päättyi nyt normaalia
aikaisemmin. En aio kuitenkaan lepäillä, vaan jatkan
harjoittelua

pyörä. Voin ajaa sillä seuraavat vuodet, Viiperi sanoo.
Miehen haaveissa on päästä
ajamaan heinäkuussa Imatranajoihin.
-Se on suurin tapahtuma
Suomessa ja kuuluu osana
Euroopan katusarjaan.
Ihan helposti ei kilpailuun
pääse mukaan.
-Villillä kortilla voi hakeutua kisaan mukaan. Järjestäjät valitsevat sitten radalle
pääsevät kuljettajat, Viiperi
kertoo.

Miika Viiperin tyylinäyte

pitkälle syksyyn, Viiperi
kertoo. Viiperi harjoittelee
ajamista Vetelin Kemoran
moottoriradalla. Talvella hän
ajaa jäällä.
-Jäällä ajaminen auttaa pitämään ajotuntumaa yllä.
Siirtyminen uuteen sarjaan
ei tuo juurikaan muutoksia
miehen ohjelmaan. Tuttu
taustatiimi jatkaa huoltopuolella ja huolehtii pyörän kunnosta.

Miika Viiperi

-Kalusto pysyy samana. Minulla on kilpailukykyinen

MYYNTI, HUOLTO &
VARAOSAT KÄTEVÄSTI
SAMAN KATON ALTA.

Myymme ja huollamme laadustaan tunnetut Mercedes-Benz
tila- paketti- ja kuorma-autot, Fuso-canter -malliston sekä
Sisu kuorma-autot.
Tervetuloa täyden palvelun Veho
Hyötyajoneuvoliikkeeseen Kokkolaan!

HUOLTOMME
PALVELEE
MYÖS ILTAISIN.
SERVICE 24H AUTTAA
KELLON YMPÄRI.

Puhelun hinta 010-numeroihin: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %).

VEHO KOKKOLA
Indolantie 2
67600 Kokkola
010 569 8380
Ma–pe 9–17

Huolto:
Ma–pe 7.30-20, La 8-14
2.7.–5.8. Ma - Pe 7.30 - 16.00,
La suljettu
010 569 8371

Varaosat:
Ma–pe 7.30-20, La 8-14
2.7.–5.8. Ma - Pe 7.30 16.00, La suljettu
010 569 8372

VEHOTRUCKS.FI
OMAVEHO.FI
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Simo Kohonen 2018

Eemeli Lahti kilpailee myös Supersport-luokan
MM-pisteistä kaudella 2018
Viime vuonna Britannian BSB-sarjan Supersport-luokassa hyviä suorituksia esittänyt Eemeli Lahti osallistuu kaudella 2018 Supersport-luokan
MM-sarjan Euroopan osakilpailujen yhteydessä ajettavaan FIM Europe
Supersport Cup -sarjaan.

– Vaikka osallistumme FIM
Europe Supersport Cupiin,
on tavoitteenamme saavuttaa hyviä suorituksia
nimenomaan
MM-sarjan
kuljettajia vastaan. Siinä
onnistuessamme tulee Cupmenestys tavallaan kaupan
päälle, toteaa Sterkman Motorsport by HRP:n tiimipäällikkö Joni Hannula.
Sterkman Motorsport by
HRP on vuonna 2003 perustettu RR-talli ja tiimin
kuljettajana Lahti aloittaa
kolmannen kautensa.
Kahdeksan kilpailua käsittävän FIM Europe Supersport
Cupin ensimmäinen kilpailu
puolestaan kaasuteltiin Espanjan Motorland Aragónissa 13.-15. huhtikuuta. Sarjaan osallistuvat kuljettajat
voivat kerätä Cup-pisteiden
lisäksi MM-pisteitä, mikä
tekee siitä mielenkiintoisen
erityisesti nuorille, nouseville kuljettajille.

Eemeli Lahti, Assen (Eemeli Lahden tiedotus)
- Eemeli Lahdella ja tallipäällikkö Joni Hannulalla on tavoitteena palkintopalli myös
vuonna 2018. Kuva Assenista viime lokakuulta.
Viime vuoden tulosten huippuna Lahdella oli Britannian
BSB-sarjan Supersport-luokassa Alankomaiden Assenissa ajetun osakilpailun
voitto. Kaudella 2018 Eemelillä on tiukempi vastus FIM
Europe Supersport Cup –sarjassa.
Lahden tiiminä jatkaa viime
vuosilta tuttu, mutta päätukijan vaihtumisen myötä uuden nimen saanut Sterkman
Motorsport by HRP. Eemelin
pyöränä on edelleen Suzuki
GSX-R 600.
Kuljettaja itse odottaa kauden tuomia uusia haasteita
innolla

– Tuntuu todella hienolta ottaa jälleen askel eteenpäin
uralla ja lähtökohdat kauteen
ovat paremmat kuin viime
vuonna. Tiedämme pyörästä enemmän, tiimi pysyy
samana, radat ovat pääosin
tuttuja sekä sellaisia, joilla
haluan ajaa ja myös moni
vastaan asettuvista kuljettajista on tuttu aiemmilta
vuosilta. Kaikki nämä tekijät
tuovat itsevarmuutta ja luottoa omaan tekemiseen, Lahti
hehkuttaa.
Kahdeksan osakilpailua käsittävässä FIM Europe Supersport Cupissa kilpailijat
ajavat samoista sijoituksista
Supersport-luokan
MM-

sarjan kuljettajien kanssa.
Vaikka brittisarjan taso on
kansallisista sarjoista omaa
luokkaansa, nostaa uuteen
sarjaan siirtyminen rimaa
vielä pykälän verran.
– Tiedän, että vauhtini riittää
Euroopan Cup -mestaruuden voittamiseen ja odotan
sijoittuvani joka kilpailussa
kärkikymmenikköön. Lisäksi sarjaan sisältyy muutama
todella mieluisa rata, joilta odotan top-5-sijoituksia.
Taso on kuitenkin kova ja
menestys vaatii paljon sekä
tiimiltä että itseltäni, Lahti
pohtii.
MM-sarjan kuljettajat kirittäjinä

Kallio Racingillä kuljettajinaan Moto3-luokan maailmanmestari ja nuori belgialaislupaus Supersportin
MM-sarjassa

Sandro Cortese (Robert Murdoch)
- Sandro Cortese
jälkeen muutos Supersport- Uskon, että meillä on sekä
luokan pyörään on melkoi- pyörän, kuljettajien että tiinen.
min puolesta kaikki mahdollisuudet taistella kärjessä ja
– Se on hyvin erilainen pyörä
mestaruudesta, tallipäällikkö
kuin millä olen tottunut ajaVesa Kallio kertoo.
maan, mutta olen testien ja
kahden kisan jälkeen saanut Supersportin kauden 2018
hyvän tuntuman pyörään.
avausosakilpailussa Australian Phillip Islandilla Kallio
Kallio Racing kiinnitti riveiRacingin tulokaskuljettaja
hinsä jo aiemmin 19-vuotiSandro Cortese toi hymyn
aan belgialaisen Loris Crestiimin jäsenten huulille kolsonin.
mannella sijallaan. Cortesen
– Meillä oli koko ajan tavoit- tiimikaveri Loris Cresson oli
teena saada Lorisin rinnalle 12.

Niki Tuulen entinen tiimi
Kallio Racing ajattaa Supersportin
MM-luokassa
kokenutta RR-konkaria ja
nuorta tulokasta.
Kallio Racing kiinnitti
MotoGP-sarjassa 12 vuotta kilpailleen ja vuonna
2012 Moto3-luokan maailmanmestaruuden Ajo Motorsport –tallissa voittaneen
saksalaisen Sandro Cortesen riveihinsä Supersportin
MM-sarjaan.
28-vuotias Sandro Cortese
on kilpaillut viimeiset viisi vuotta Moto2-luokassa
Dynavolt Intact GP -tiimissä. Moto2-pyörän selässä
vietettyjen viiden vuoden

Loris Cresson (Robert Murdoch)
- Loris Cresson
kokenut ja mahdollisimman
kilpailukykyinen ajaja, jolta
hän saisi oppia ja tietotaitoa.
Meillä on nyt hyvä kokoonpano, kun on tuore ja kehityskelpoinen kuljettaja ja
kokenut, kovatasoinen ajaja.

MM-sarjan toisessa osakilpailussa Thaimaan Buriramissa Cortese Yamahallaan
oli neljäs vajaat kolme sekuntia kärkeä takana. Tallikaveri Loris Cresson oli
13:s.
8 (0)6 824 100
0
+ 35

ww

w.hotelkokkola.
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Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Rauhallisia unia ajopäivän päätteeksi.
Pyörille paikkoja parkkihallissa.

YLEISKULJETUS
ALLTTRANSPORT
Kun autosi kaipaa hinausta vain soitto meille! - ei tarvitse lähettää
SOS-hätämerkkiä ja olemme haukkaakin nopeammin paikalla.

✁

KOKKOLA
KARLEBY

Myös raskaskalusto
Ota ilmoitus talteen,
säilytä puhelinnumerot

Puh. 0207 658 200, Fax 0207 658 229

KULJETUS
ARI JOUTSI KY
Puh. 0400-568 841
Hiillostie 21, 67100 KOKKOLA

Myös auton
ovien avaus

0400 563 438 ✆ 0400 389 022

KOKKOLAN LUKKO
Rantakatu 12
p. 06-822 3372
info@kokkolanlukko.fi
www.kokkolanlukko.fi
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Siellä missä aurinko
paistaa
Croatia, Montenegro, Kosovo, Albania, Magedonia. Maita jotka miellettään usein epämääräisiksi
ja sisäisten sotien vuoksi ehkä hieman vaarallisiksi paikoiksi. Mutta mitä vielä, moottoripyörämatka alueelle toi valoa siihen että sen ystävällisempiä ihmisiä ei olekaan. Toki maissa on eroja,
mutta moottoripyöräilijoihin suhtauduttiin erittäin ystävällisesi.

mielin, että kaikki olimme
selvinneet ehjin nahoin
Budvaan. Seuraavana päivänä olisi edelleen haasteelliset maat ja kuuleman
mukaan liikennekultuuri
vähintään erikoista.
Matkalla tuhansia bunkkereiden maahan
Seuraavan päivän matka
Albaniaan alkoi rajan ylityksellä. Rajalla oli heti
muutama romaanikerjä-

vehkeistä pääsi, vähän
niinkuin
Thaimaassa.
Mutta kaikki näytti kuitenkin sujuvan. Poliisit
olivat ystävällisiä meitä kohtaan, jotka vähän
aremmin aluksi menimme
kaaottisen liikenteen sekaan ja he opastivat meitä vilkut päällä eteenpäin.
Nopeasti liikenteen virtaan kuitenkin tottui.
Majoitumme
Christian Center keskukseen,
joka oli aivan keskustassa. Rauhalllinen sisäpiha
aidattuine alueineen ja
vartioineen piti yölevon
levollisena. Varkaat eivät
voisi iskeä pyöriin.
Illan ohjelmassa oli paikallisen CMA kerhon juhlat, johon osallistuimme
monien muiden kerhojen
kanssa. Ohiajavat motoristi tulivat kakkukahveille kun totesivat että juhlathan siellä on. Ihmiset
olivat todella avoimia ja
ystävällisiä.
Tästä matkasta olisi paljon kerrottavaa mutta
parhaimman kuvan saa
matkasta kun lähtee itse
reisuun. Balkania suositteln kyllä pyörämatkoiluun ehdottomasti! Sinne
lähden kyllä uudestaan
itsekin.

Reijo Ruotsalainen ja Indian moottoripyörä
Lento Splittiin mopot
alle ja menoksi
Matkalle aurinkoon lähti
8 motoristia. Lento Splitiin oli nopea ja motarien
valitseminen kesti koko
porukalta jonkin verran
kauan kun piti selvitellä
paperi jos toinenkin. Paikallinen opas Ivan oli erittäin ystävällinen tarjoten
meille hyvää Kroatialaista
aamiaista ennen lähtöä.
Ivan lähti itse mukaamme
oppaaksi bemarilla ja vaimonsa ajoi huoltoautoa.
Itse sain alle Kawasaki
650:n. Olikin yllättävän
hyvä ajettava, vaikka minulle persjalkaiselle vähän korkea. Tankin kautta
matkaan kohden Montenegroa. Aurinko paistoi
kirkkaasti, niinkuin matkaesitteissä luvataan tuolle alueelle.
Upeat tiet
Ivan johti ryhmää. Lyhyen moottoritein päätteeksi

hän johdatti letkaa pitkin
mutkaista Adrianmeren
rantatietä, jota oli todella nautinto ajella. Tosin
kalkkikiviasfaltti piti liukkautensa vuoksi tarkkavaisuuden vireänä.
Ryhmän koossapysyminen oli hieman haastavaa
johtuen vilkkaasta liikenteestä ajoittain. Mutta taukopaikoilla saatiin muut
kiinni ja kännykkäkamerat
napsuivat, kun maisemaa
kuvatiin ahkerasti. Kaunista oli. Vieressä avautuva merellinen näkymä
salpasi henkeä.
Yö Montenegrossa
Ensimäinen yö oli varattu
pieneen paikallisen perheen pitämään hotelliin.
Palvelu pelasi viimeisen
päälle ja illalla isäntä järjesti meille kunnon grillijuhlat. Pidimme pienen
rukoushetken ennen nukkumaanmenoa kiitollisin

läinen odottamassa. Mutta
koska tiedämme näiden
ihmisten ahdingon paikallisen mafian hyppysissä,
niin emme ruvenneet heitä
rahoittamaan.
Kohta rajan yllittämisen
jälkeen meillä oli vastasssa Matti Natri, joka tekee
mottoripyöräevankeliointia Albaniassa. Hän otti
vastuun johtamisesta ja
lyhyen rukoushetken jäljeen lähti viemään meitä
kohden Tiranaa yllättävän
erikoisia reittejä, jonne
normaaili matkaaja ei vahingossakaan eksy. Ajettiin mm. sellaisen sillan
ylitse matkalla jossa oli
selviä puolen metrin kokoisia reikiä puusillassa,
-liekkö aikoinaan pommitettu ne siihen.
Tiranassa
Tirana oli erikoinen kaupunki ja ihan karmea liikenne. Kaikki meni mitä

Reijo Ruotsalainen
valtava kristitty motoristi

Tilausajot ja matkajärjestelyt
Tarjoamme erilaisia bussikuljetuksia ja matkoihin liittyviä palveluja vuosien
kokemuksella ja ammattitaidolla. Toimimme myös suurten tapahtumakokonaisuuksien kuljetusvastaavana, jolloin voimme järjestää bussikuljetukset
kaikkialta Suomesta, huolella valittujen yhteistyökumppaniemme kanssa.
Kalustoomme kuuluu erikokoisia busseja, nykytason
tason
koko
vaatimusten mukaisiksi varusteltuina. Bussien koko
vaihtelee 16-paikkaisesta 61-paikkaiseen.
Yritykseemme kuuluu kiinteästi myös matkatoimisto,
joka mahdollistaa kaikki järjestelyt niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Järjestämme majoitukset, ruokailut,
laivamatkat, teatteriliput, kokous- sekä muut mahdolliset
palvelut ja luokkaretket koululaisryhmille.
Räätälöimme niin pienelle kuin suurellekin ryhmälle
matkakokonaisuuden toiveidenne mukaisesti.

◦
◦

Kiinteistönvälitys LKV

Meiltä
saat
kaikki
palvelut
samasta
paikasta!

Keskitie 6, 44500 Viitasaari, p. 0207 528 100
viitasaari@viitasaarentilausliikenne.fi Löydät meidät
www.viitasaarentilausliikenne.fi
myös facebookista!
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SUURSÄKIT / STORSÄCKAR
Accon Suomi Oy
p. 06 824 100
www.accon.eu
info@acconsuomi.fi

KONEHUOLTO
SABEL Oy

Jänismaantie 30
67800 KOKKOLA, FINLAND
Puh. +358 (6) 824 0150
Fax. +358 (6) 8227 449
GSM +358 (0) 400 662 826
Airport Kokkola, Finland

Rakentamista
vuodesta 1953

Tervahovintie 2, 67100 Kokkola, 050 461 9707

Jänismaantie 7, Kokkola
Puh. 0400-564 981
Alansa ykkönen!

Herman Renlundink. 13
67100 Kokkola
p. 06-822 0121

www.ylikome.com

➥ raskaan kaluston kuomut ja

0400 388 017

ekokuljetus.fi

suojapeitteet
➥ thermo väliseinät
➥ hallit

➥ oviverhot
➥ suojapeitteet ammatti-

ja yksityiskäyttöön
➥ huoltotyöt
Puh. Kim 050 596 6284
kim@trikatex.ﬁ
Puh. Toni 044 986 6160
toni@trikatex.ﬁ
www.trikatex.ﬁ

68410 NEDERVETIL
TEL. 020 729 4320
www.tara-element.fi

Tähkä

KAHVILUSIKAT

RENKAAT JA AUTOHUOLTO
Asentajantie 7, KOKKOLA
06-8680 120
Meillä et maksa
laadusta liikaa!

OMPELU- JA
SAUMAUSKONEET
HUIPULTA.

Myynti - Vaihto - Huolto

Kokkolan
Ompelukone
Pitkänsillankatu 10
06-831 8830

www.ketepa.fi
AHERTAJANTIE 6, 67800 KOKKOLA
puh. 06-823 2800, fax. 06-8227 863
email: myynti@ketepa.fi

ONKO PIHA KUNNOSSA?
(06) 866 0800 / www.kaktk.fi

6 kpl
lahjapakkauksessa

229€
EIRA

pronssia &
hopeaa

Miesten Leijona
5ATM vesitiivis,
Kaulakoru..........alk. 85€ teräsranneke
Korvakoru..........alk. 59€
Rannekoru.........alk. 59€

69€

KOKKOLAN
MAANRAKENNUS OY
Puh. 06-831 7315
0400-382 221

Lahjaksi rtit!
Lahjako

Palvelemme
sunnuntait
jouluun asti

SISUSTAJA - RAKENTAJA

KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE
Isokatu 12, Kokkola. (06) 8312 678, 0400 561 618
Lapualla toimiva moottorikoneistamo tarjoaa seuraavia palveluita
alan miehille ja naisille:
- moottorien koneistustyöt ajanmukaisilla laitteilla
- viritykset
- mopojen, moottoripyörien, moottorikelkkojen huollot ja korjaukset
- täydelliset koneremontit myös vaihteisto- ja peräremontit
- kardaanien, kampiakseleiden, puhaltimien, (pyörivien kappaleiden)
tasapainotukset
- mig-, tig-, puikko- ja kaasuhitsaukset
- asennuspalvelu
SOITA JA KYSY.
- alumiinivanteiden oikaisu
KERROMME
- korjauskoneistukset
- teollisuuden kunnossapito
MIELELLÄMME LISÄÄ!
- vesi- ja polttoainepumppujen korjaukset
- varaosamyynti - KENDAL -öljyt ja kemikaalit
- AGA palvelupiste

• Sälekaihtimet
• Rullaverhot
• Markiisit

• Parvekekaihtimet
• Screen kaihtimet
• Verhokiskot ja tangot
• Lamelliverhot

KÄLLSTRÖMIN
KAIHDIN OY

Niittykatu 1, Kokkola.
Puh. 0400-663 349

Tervetuloa!

Suoraan varastosta - tai määrämittaisena

Toimintamme kattaa kaikki merkit ja mallit, jos muut nostavat kädet
pystyyn, niin korjaustaitomme on käytettävissäsi

06-438 7855
Email. suhipa@netikka.fi,
Kuusikontie 12,
62100 LAPUA

RAMIRENTILTA
KAIKKI RAKENTAMISEEN
JA REMONTOINTIIN

Nopeasti & edullisesti!
• murskeet, hiekka, multaa, lumityöt
yöt
öt
• työkoneet, vaihtolavat, nosturiautot
osturiau
uto
u
tot
to
ot
• kuljetukset, talonpohjat

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17-19 • 67800 KOKKOLA

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17-19 • 67800 KOKKOLA

Puh. 06-832 5600, Fax 06-832 5611
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musiikkiliike.fi
musiikkiliike.fi
musiikkiliike.fi
musiikkiliike.fi
1150,-

699,-

Mp-näyttely matka

Tukholmaan
25. - 27.1. 2019
MP-MEssumatka

Tukholmaan S O L N A
Matka Tehdään linjaautolla.
Matkalle mahtuu 60
henkilöä ja vähintään
40 että matka toteutuu.
Lähtö Kokkolasta

KOKKOLA

kerholta Tehtaank. 45
perjantaina 25.1.2019
Ilmottautumiset

info@magneettimainos.com

040-554 7063

VARATTU

Kun hinta
ratkaisee
minimani
Tehtaankatu 43

www.minimani.fi

Liikennekoulu Mikkola Oy
0500 889 565

Kauppakaari 2, 67100 Kokkola, Puh. 0207 410 480
Avoinna ark. 7-17.00, la 09-13.00, www.tyokaluassa.net

Kauppakaari 2, 67100 Kokkola, Puh. 0207 410 480
Avoinna ark. 7-17.00, la 10 - 14, www.tyokaluassa.net

KOKKOLA

www.liikennekoulumikkola.fi

Puh/Fax 08-2274188

0440 324 719

Kurssit alkaa
KÄLVIÄLLÄ
HIMANGALLA
TOHOLAMMILLA
Soita ja kysy!

32

Imatra on katuratakisojen
aatelia
Imatran vanhalla GP-radalla ajetaan ensi heinäkuussa kolmannen kerran kansainvälisen katuratasarja IRRC:n osakilpailu. Imatra on noussut
sarjan ykkösareenaksi niin järjestelyiden kuin
yleisösuosion perusteella.
Simo Kohonen 2018

Viime vuonna IRRC: kisa oli
53:s Imatranajo, jonka eri
järjestelytehtävissä oli noin
250 henkilöä. Kolmena päivänä Vuoksen varrella oli yli
50 000 katsojaa. Se on noin
kahdeksan tuhatta enemmän
kuin vuonna 2016. Imatran
rataa oli parannettu muun
muassa suorien päässä olevilla ilmatyynyaidoilla.

Suomalaistalli Markka Racingin kolmikko Pauli Pekkanen, Erno Kostamo ja
Juha Kallio ajoivat vuosi
sitten Imatralla kisaerissä lähellä kärkeä sekä IRRC-sarjan Superbike-luokassa että
saman kokoluokan kansainvälisissä Open-lähdöissä.

- Pauli Pekkanen (8) piti tiukalla IRRC Superbikeluokan mestaria Sebastien le Grelleä Imatralla
viime kesänä.

Avoinna:
Ma-To 10:45-21:00
Pe-La 10:45-23:00
Su 12:00-20:00

IRRC-sarjan organisaattori
Torsten Schmitdin mukaan

Bar Open:
La 22:00-02:00(03)

Rantakatu 9, Kokkola 040-1534335

- Naisernergiaa. Alankomaiden Nadieh Schoots.
Imatra vetää IRRC-osakilpailuista selvästi eniten yleisöä.
- Ulkoiset puitteet, kuten varikon palvelut ovat Imatralla
erinomaiset.
IRRC-sarjan
yksi vahvuus on erilaiset radat. Jokaisella IRRC-radalla
on omat hyvät puolensa ja
erityispuitteensa. Katuratakisa on aina kova haaste kuljettajille, näillä radoillahan
ei pystytä harjoittelemaan
eikä testaamaan. Sata päinen
toimitsijajoukko näytti tekevän Imatralla työtään innostuneena, Schmitd kiitteli.

- Torsten Schmidt

Vaikka IRRC-sarjaa kiertävät kuljettajat ovat todellisia
RR:n harrastajia, joilla on

normaalit päivätyöt, kallis
matka tehdään mielellään.
- Kuljettajat ovat ottaneet
opikseen viime vuodesta
matkajärjestelyjen suhteen.
Matka Suomeen on kalliimpaa, kuin matkat KeskiEuroopassa. Imatranajojen
järjestäjä maksaa matkakorvauksia, ja se on iso apu
kuljettajille, jotka ajamisen
ohella tekevät päivätöitä.
Kuten täydet osanottajalistat kertovat, Imatralle tullaan mielellään, vakuuttaa
Schmidt.

KUULOSUOJAIMET
VALMIIKSI SEURAAVAA
AJOKAUTTA VARTEN

te
a s u u n n it
V a r a a a ik

tä n ä ä n !
li ja ll e jo

Avoinna arkisin klo. 10:00-17:00 - www.huushollikeittiot.com - 010 439 7000 - info@huushollikeittiot.com

Imatran katuradan täyttää
kilpamoottoripyörien pärinä
ensi heinäkuun toisena viikonloppuna..

YKSILÖLLISET
KUULOSUOJAIMET
NYT ON HYVÄ AIKA
HANKKIA YKSILÖLLISET

Kokkolan Huusholli Keittiöt - Showroom sekä tehdas osoitteessa Terminaalikatu 5, Kokkola

Oy
Tuulilasit - Vahaukset - Pesut - Kiillotukset
Tuulilasit - Vahaukset - Pesut - Kiillotukset
KOKKOLAN AUTOFIKSAUS
MA-PE 07.30-16.30
INDOLANTIE 25 67600 KOKKOLA
LA-SU SOPIMUKSEN MUKAAN
ma-pe
7:30 - 16:00
KOKKOLAN
PUH. 0400-560 122 / 0400-560
511
WWW.KOKKOLANAUTOFIKSAUS.FI

AUTOFIXAUS OY
INDOLANTIE 23
67600 KOKKOLA

la-su
sopimuksen mukaan
PUH. 0400 560 122 / 0400 560 511
www.kokkolanautofikaus.com

Eira Elomaa
AJANVARAUKSET AUDIONOMILLE

044 3520 474 tai
www.kuulopiste.fi

aiselle
Tervetuloa kotim lle
katsastusasema
Kokkolaan!

Tehtaank. 3 Näkömestari

t)ÊÊU
t4ZOUZNÊQÊJWÊU
t:SJUZTKVIMBU
5FSWFUVMPB
Ulpu Välikangas
Puh. 040 5162 311

010 4062 890

010 4062 892

Määräaikaiskatsastukset
Mää
ä ik i k t
t k t
Henkilö- ja pakettiautot 48,40,Bensiinipakokaasutesti
17,17,Dieselpakokaasutesti
27,25,OBD-testi
10,8,-

Palvelemme
ma-ke
to
pe

8-17
8-18
8-16

Indolantie 4,
67600 Kokkola
puh. 835 2555
vipkatsastus.ﬁ

