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Jälleen oli aika nauttia
Kokko Mc:n matkasta
Birminghamiin. Matkalle lähti 19 moottoripyöristä kiinnostuneita
tai muuten vaan hyvästä
seurasta nauttivia matkalaisia. Viking-laivalla
Ruotsiin, siellä Vätterledenin pyttipannua maistelemaan, seuraavaksi
Juutirauman
sillalle
ja Rödbyhavnin kautta
lautalle ja Puttgardeniin. Nyt oltiin Saksassa
ja pikapikaa ostoksille
koska kaupat olivat enää
noin puoli tuntia auki.
Hampurissa päästiin jo
haistelemaan mannereuroopan ilmastoa, hotellin läheltä löytyi sekä
Harley-Davidson pubi
että joulumarkkinat jouluglögeineen. Muutaman tunnin ulkonailon
jälkeen porukka pakkautui Hotel Imperialin
syövereihin. Iltapalan
tai yöpalan jälkeen Nukkumatin luo.

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 |

Hyvän ja riittoisan aamupalan
jälkeen olikin sitten Lontoon
vuoro joka olikin tänä vuonna
ihmeen kaukana, ”lue ruuhka
ja onnettomuuksia tiellä” Antwerpenin lähistöllä törttöilivät
muut kuskit kunnolla pistäen
rekat poikittain tielle. Tästä kun
päästiin niin seuraava yllätys
odotti jo C-alaisin satamassa,
ruuhkien takia ei ehdittykään
ajoissa lautalle, odotusaika mitattiin tunneissa, mutta mieli
pysyi silti korkealla. Lontoossa
nukuttiin muutama tunti ja kas
vaan oltiinkin määränpäässä
Birminghamissa, Holiday Inn
Express hotellissa. Täällä oli
mahdollista nauttia kaksi pitkää päivää moottoripyörämessuilla tutustuen kaikkiin uusin
malleihin ja oivalluksiin mitä
oli keksitty vuoden sisällä. Sää
suosi matkalaisia ja mieli oli
korkealla. Joulumarkkinat oli
tietty pakollinen paikka missä piti käydä lähes jokaisessa
pysähdyspaikassa tai ainakin
isoimmissa kaupungeissa.

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 2019

Tervetuloa juhlaan!
Välkommen till
festen!

Jäsenkato vai uusi mahdollisuus?
Me aletaan olemaan vanhoja. Toisaalta niin me ollaan aina oltu. Aika kuluu ja rypyt lisääntyy. Sielu
vain ei tahdo pysyä naaman vanhenemisen tahdissa, aina vaan se pojankoltiainen sieltä aika ajoin
putkahtaa, – varsinkin kun pääsee prätkän selkään.
Eikö sitä jo pitäisi rauhottua. – No ei tarvii! ei kai
tämän mukavampaa harrastusta olekaan.
Tätä kirjoitettaessa meillä on vielä pitkä talvi edessä.
Pyöriä huolletaan ja kiillotellaan pitkät talvi-illat. Mutta
joka tiistai-ilta meillä on myös kerho avoinna, johon toivoisi kerholaisien välillä kokoontuvan. Kerhon uudet tilat ovatkin aivan erinomaiset kokoontua vaikka isollakin
porukalla. Yhdessä oleminen ja asioden suunnittelu on
mielekästä, tätä myös hallitus toivoo. Parhaiten kerholaisien tuntoja ja ideoita sadaan juuri näissä kohtaamisissa
”face to face”.

www.kokkola400.fi

Kuten tuossa mainitsin me vanhenemme. Joka vuosi joukostamme on poissa mahtavia persoonia ja ajajia. Kilometrit tulee aikanaan täyteen meillä kaikilla. Kysymys on
monen huulilla mistä saada nuorempaa väkeä mukaan
kerhoon. Tämän saman ongelman kanssa painiin moni
yhdistys. Olen huomannut sen tässä muutaman vuoden
aikana, että ei ne itsestään tule. Kerho on jäsentensä näköinen ja sillä on oltava jäsenistöä palveleva tarkoitus.
Kysymys kuuluu, mikä on Kokko MC-kerhon tarkoitus
niin, että se aktivoisi myös nuoria mukaan? Teemmekö
jäsenhankintaa aktiivisesti? Vai tyydymmekö siihen, että
kerran kun muutama viimeinen heittää tulpat nurkkaan,
niin se on siinä. Eikö ole jatkumoa?
Itse uskon että Kokko MC:llä on mahdollisuuksia saada toiminta sellaiseksi, että se kiinnostaa myös nuoria.
Tämä vaatii kuitenkin meiltä toimenpiteitä. Toiminta pitäisi saada sellaiseksi, että se pystyy ottamaan vastaan
nuoria. Pitäisi rakentaa sellaiset puitteet ja kiinnostavat
toiminnot joka itsessään vetää heitä mukaan. Vaikka yhteiskunta ei tue moottoripyöräilyn harrastusta, vaan on
tehnyt siitä kohtuullisen kallista ja vaikeaa aloittaa (kortti ym.), Ennen harrastuksen aloittaminen oli helpompaa.
Uskon kuitenkin, että tosi harrastajiakin vielä löytyy. Kun
me aloitimme moottoripyörä harrastuksen aikoinaan ei
edes kypäräpakkoa ollut. Ihme on, että näinkin iso joukko
selvisi niistä ajoista. Ehkä selviämme tästäkin.
Olisi hyvä jos kerholaiset ja aiheesta kiinnostuneet voisitte tulla kerho-iltoihin, messumatkoille ym. toimintaan aktiivisesti. Kerho on jäsentensä näköinen ja jäsenistöään
varten. Ideoidaan yhdessä!
Reijo Ruotsalainen
tiedotuspäällikkö

Tasoite- ja maalaustyöt
Juha Naukkarinen Oy

Keskity olennaiseen.

J. Luokkala Oy
0400 562 119
Kokkola
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TILAA
JA HERKUTTELE!
HERKUTTELE!
TÄLLÄ KUPONGILLA

PERHEPIZZA 2:lla TÄYTTEELLÄ

822 5666

TORIN LAIDALLA

Oluthuone

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

822 5666

KESKUSKENTÄN VIERESSÄ

010 327 5560

0400-160799

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

The Original
Tehtaank. 8 (Kirjastoa vastapäätä)
Tällä kupongilla saat pizzat (1-25) ja kebabit (35-44)
+0,3muki juoma 8,40€ Lounas ma-pe 10:30-14:00
Tervetuloa herkuttelemaan:
Aukioloajat:
Ma-Pe
La
Su

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

www.kokkomc.fi, Tehtaankatu 45

Kirjemaksu

email: kokkomc@gmail.com,

HUOLLON AIKA?

KERHON PUH. 040-554 7063,
Jäsenmaksu
30,+ liittymismaksu 5,Perhejäsen
10,- +
liittymismaksu 5,-

Nimi:

KOKKO MC Club ry.

Osoite:

Tehtaankatu 45
67100 KOKKOLA

Sos.turvatunnus:
Allekirjoitus:

10.30 - 22.00
11.00 - 22.00
12:00 - 22.00

HUOLLOT JA KORJAUKSET
• Määräaikaishuollot
• Öljynvaihdot
• Ilmastointihuollot
• Korjaukset ja varaosat

Akun testaus ja nesteiden
mittaus AIKAA VARAAMATTA!
Siikajoentie 970
92140 Pattijoki
Puh/Fax 08-2274188

MITTAUKSET
• CO-mittaukset
• OBD-mittaukset
• Diesel-savutusmittaukset
• Nelipyöräsuuntaukset
• Vikamuistin luku ja
nollaus

SOITA TAI TULE PAIKAN PÄÄLLE KYSYMÄÄN TARJOUS

KÄLVIÄN AUTOHUOLTO
KORJAAMO

Kumpulantie 39, KÄLVIÄ, p. 0400 865 336

Avoinna: ma-pe 7–16
www.kalvianautohuolto.com
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06-822 5229

Avoinna

Oy KustCar Kokkola Ab

ma - su

LOUNASTARJOUKSET VOIMASSA
MA - PE LOUNASAIKANA KLO 10:30 - 15:00
KAIKKI NORMAALIT PIZZAT,
FALAFELIT JA KEBABIT
sis. Limsa 0,3L tai vesi,
salaatti, voileipä ja kahvi

7,90

www.kokkolanpizzeria.fi

09 - 02

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

06-8302470

Valtuutettu Huolto ja Varaosat

Avoinna
joka päivä
klo 11-24

Tervetuloa viihtymään

Uutuus! Kana kebab, Vege Voner kebab

MYYTÄVÄNÄ:
4500 ikkunaa, heti toimitukseen

10:00 - 14:30

9,30€
7,50€
Eläkeläiset 8,00€
asta!
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BMW K 1600GTL vm -06 aj. 11tkm esa, cruise, navi, 19900,BMW K 1600 GT vm. -14 aj. 52tkm laukut navi rad. 14900,BMW K 1600 GTL vm. -13 aj. 26tkmExclusive
19900,BMW K 1600 GTL vm. -11 aj. 72tkm cruise navi ym 13900,BMW K 1600 GT vm -11 aj. 50tkm laukut, huollettu 13900,BMW K 1600 GTL vm.-13 aj. 40tkm EVO” malli
18900,BMW K 1600 Grand Amerika vm. -18 aj. 4tkm
29900,BMW K 1600 GT sport vm. -17 aj 21tkm pakki
27000,BMW K 1200 RT vm. -08 aj 84tkm pakki
8900,BMW R 1200 RT vm. -14 aj 21tkm pakki
18900,BMW R 1200 GS vm. -14 aj 110tkm pakki
15900,Honda GoldWing 1800 GL vm. --06 aj.30tkm,
17900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -09 aj.53tkm airbag
19900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -13 aj.36tkm
24900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -18 aj.18tkm
41900,Honda GoldWing 1500 GL vm. -97 aj.100tkm
6900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -09 aj.95tkm
17900,Honda GoldWing 1800 GL vm. -14 aj.73tkm airbag 24900,JT-Motor Oy+358 (0)50 327 3910 | +358 (0)45 858 6710
janne.taka@hotmotor.fi - www.hotmotor.fi
BMW R 60/5 museopyörä aj.64tkm löytö
BMW K 100LT vm. -89 aj.144tkm
Honda VF 750 vm. -82 aj.55tkm
Erkkola 50cc invamopo vm. -93
Yamaha Thundercat 600 vm. -04 aj.18tkm
Auto Enlund indolantie 24, puh. 045-670 1115

5500,3900,1990,1590,kysy,-

Kawasaki VM 1500 cc Tourer vm. 2002 aj. 11753 km
Tosi hyvässä kunnossa hp. 7750,- Puh. 04001950199
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

MARINKAINEN - LOHTAJA

Juha Perander
0400 262 333

Rantakatu 16, 67100 Kokkola
Puh. 044 239 2637

KOKKOLA - KAUSTINEN - KANNUS

p. 866 2300

p. 861 2300

p. 870 987

www.konekeskus.net

Myyd. käytettyjä kannettavia tietokoneita, näppiksiä, hiiriä,
näyttöjä, nettikoneita ym... PC-PUOTI RANTAKATU 25 K:LA
PUH. 040-554 7063

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. 3.600,- eur. Puh. 040-554 7063 KOKKOLA

12V ulosotto
Huoltokirja
Peruutusvaihde
Selkänoja

Sivulaukut
Sähkökäynnistys
Takalaukku
Vakionopeussäädin

Honda GoldWing 1500.
Musta vm -92 aj. 220tkm hp. 10.000€

p. 040-554 7063
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Birmingham
motorshow 2018

Krister Nygård

Jälleen oli aika nauttia Kokko Mc:n matkasta Birminghamiin. Matkalle lähti 19 moottoripyöristä kiinnostuneita tai muuten vaan hyvästä seurasta nauttivia
matkalaisia. Viking-laivalla Ruotsiin, siellä Vätterledenin pyttipannua maistelemaan, seuraavaksi Juutirauman sillalle ja Rödbyhavnin kautta lautalle ja Puttgardeniin. Nyt oltiin Saksassa ja pikapikaa ostoksille
koska kaupat olivat enää noin puoli tuntia auki. Hampurissa päästiin jo haistelemaan mannereuroopan ilmastoa, hotellin läheltä löytyi sekä Harley-Davidson
pubi että joulumarkkinat jouluglögeineen. Muutaman
tunnin ulkonailon jälkeen porukka pakkautui Hotel
Imperialin syövereihin. Iltapalan tai yöpalan jälkeen
Nukkumatin luo

Irkku baari Hampurissa

Baarin kattoa koristaa monet kengät

Matkalaiset yhteiskuvassa tuulisen Vetterin rannalla
Hyvän ja riittoisan aamupalan
jälkeen olikin sitten Lontoon
vuoro joka olikin tänä vuonna
ihmeen kaukana, ”lue ruuhka
ja onnettomuuksia tiellä” Antwerpenin lähistöllä törttöilivät
muut kuskit kunnolla pistäen
rekat poikittain tielle. Tästä kun
päästiin niin seuraava yllätys
odotti jo Calaisin satamassa,
ruuhkien takia ei ehdittykään
ajoissa lautalle, odotusaika mitattiin tunneissa, mutta mieli
pysyi silti korkealla. Lontoossa
nukuttiin muutama tunti ja kas
vaan oltiinkin määränpäässä
Birminghamissa, Holiday Inn

Express hotellissa. Täällä oli
mahdollista nauttia kaksi pitkää päivää moottoripyörämessuilla tutustuen kaikkiin uusin
malleihin ja oivalluksiin mitä
oli keksitty vuoden sisällä. Sää
suosi matkalaisia ja mieli oli
korkealla. Joulumarkkinat oli
tietty pakollinen paikka missä piti käydä lähes jokaisessa
pysähdyspaikassa tai ainakin isoimmissa kaupungeissa.

Matti, Tuulikki, Liisa-Maija ja Miika Irkkubaarissa

Lontoo siis mennentullen ja
Calaisin jälkeen nokka kohti Belgiaa jossa oli vain lyhyt
tankkaus ja pissitauko koska
jatkuu seur. sivulla

HAUTAKIVIVEISTÄMÖ KOKKOLASSA
Näyttelytilamme Laajalahdentie 22
Avoinna ma-pe 9-16, la ja su sopimuksen mukaan

Kokkolan
Hautakivipalvelu Oy
0400-594600 , 0400-560804 , 040-7328890
www.hautakivipalvelu.ﬁ

Yamaha tuote esittelijä

KYMCO

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

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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kiire oli päästä kohti tulppaanikaupunkia, eli Amsterdamia.
Tällä kertaa meidän Jorikuljettaja löysi täysin uuden
sisääntuloväylän, kaikki uneliaatkin matkustajat hieraisivat
silmiään, pieni kuja mutta paljon tarjontaa ja silmäruokaa,
on se kulttuuri täällä hiukan
toisenlaista kun pohjoisessa!
Hollannin
pääkaupungin
jälkeen suunnattiin pitkälle
valliriutalle eli Zuiderseen patotielle joka on peräti 32km
pitkä. Tämä on hyvä esimerkki Alankomaiden taistelusta
saada lisämaata hinnalla millä
hyvänsä Matkalla näkyi monta
tuulimyllyä eri vuosituhannelta, näitä energiaa tuottavia ja
niitä vanhoja viljan jauhajia.
Hollannin jälkeen luki ohjelmassa että Lübeck on seuraava,
siellä olikin pari kiinnostavaa
paikkaa josta porukka taisi ostaa kaikista eniten tuliaisia.
Toinen oli Citti-Market Herrenholz kadulla, tämä marketti oli

ACE Cafe Lontoo

Poliisit olivat koulutuksessa pyörineen ACE Cafeessa

tikaupunkiin. Dieselhöyryisen
aamu-usvan seasta löytyi Viitasaaren liikenteen linja-auto
suhtkoht helposti. Jori odotteli
jo innokkaana päästä baanalle.
Viimeistään Sakari Kuosmasen
Finlandia hymni joka kaikui
kovaäänisistä muhkein desibelein saivat karistettua unihiekat
kaikkien silmistä. Matka jatkui
musiikin voimin aina Vätterledeniin asti jossa meitä odotti
pyttipannut ja silakkapihvit,
noin 10 euron hintaan. Kuskinvaihto ja nokka kohti Juutinrauman siltaa jonne tultiin juuri
ennen pimeän laskua, hyvä näin
koska kyseinen silta herätti monet kamerat bussissa eloon.
Juutirauman sillasta sen verran
tietoa että Juutinrauman sillan
pituus on 7 845 metriä ja suurin jänneväli 490 metriä. Silta
on maailman pisin yhdistetyssä
rautatie- ja maantieliikenteen
käytössä oleva vinoköysisilta.
Sillan ylemmällä kannella kulkee nelikaistainen moottoritie
E 20, alemmalla kaksiraiteinen
rautatie. Sillan pylonit kurottuvat 204 metrin korkeuteen,

Heinolankaari 9, Puh. 010 537 9100

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
www.haaponiemi.ﬁ
info@haaponiemi.ﬁ

Kaffi maisteri, Miika ja Matti juomatauolla

Triumph motoristi
hiukan uudistanut kasvojaan,
mm luistelukenttä pääoven lähettyvillä, lapset luistelemaan
ja vanhemmille glögitarjoilua
viereisessä teltassa ja se toinen oli moottoripyöriin liittyvä
kauppa josta löytyi kaikkea aiheeseen liittyvää. Kaupan mentyä kiinni ja bussimme saatua
tuoretta ja halpaa dieseliä matkamme jatkui lauttarannalle.
Laivalla oli mahdollisuus saunoa ja nauttia buffeesta mutta aikaa ei ollut paljon, Oltiin viimeiset asiakkaat ruokaravintolassa.

Jäljellä olikin sitten vain meidän rakas naapurimaa lännessä
jossa tutustuttiin Linköpingin
ilmailu-museoon, täällä meille tarjottiin monta ylilentoa,
taisivat harjoitella laskemista
pienelle kentälle. Ylilentojen
jälkeen Tukholman satamaan,
ja taas oli aika kuunnella Sakari
Kuosmasen Finlandiaa, näitten
sulosävelten jälkeen kipusimme
Viking-lautalle joka vei meidät
turvallisesti Suomen Turkuun.
Turussa osa porukasta erkani
ja loput lähti kohti Pohjanmaata ja lopuksi Viitasaarelle asti.

MOTORISTIEN VERKKOKAUPPA

VERHOOMO
ALATALO

Selkä merkkeineen
Matkakertomus alkaa
Jälleen on matkan aika, päivämäärä tänä vuonna 20 päivä
marraskuuta, värikäs porukka kerääntyi Turun satamaan,
Pikkuhiljaa lipui Vikingin lippulaiva Grace Aurajoen rantaan. Hiukan ihmetystä herätti
laivan katolla oleva hyrrämäinen energian-tuotto koneisto.
Laivalla osa lähti heti buffetin
puolelle ja osa kuuntelemaan
Yölintua ja Simo Silmua joka
veteli haitarillaan aika mukavasti. Kellon näyttäessä 6.30
saavuimme Svea mamman ko-

eli liki kolmet Helsingin olympiastadionin tornit päällekkäin.
Tanska
Tanskan puolelta yhteys lähtee Amagerista neljän kilometrin matkalle merenalaiseen
tunneliin, joka johtaa keskellä
Juutinraumaa sijaitsevalle neljän kilometrin pituiselle Peberholmin tekosaarelle. Tunnelissa
rautatie ja maantie kulkevat
samassa tasossa, Peberholmista
ne nousevat sillan eri tasoille.

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

jatkuu seur. sivulla

Maanrakennusalan
ammattilainen
PALVELUT
• talo- ja hallien
perustustyöt

Kiitos kuluneista vuosista

* Antiikkikalusteet * Nykyhuonekalut
* Julkisten tilojen kalusteet

• kunnallistekniikka
• tietyöt
• hiekan ja murskeen
myynti sekä kuljetus

Backändantie 129 • 68410 ALAVETELI
puh. 040 553 7336 (Jan), 0400 162 503 (Mikki)
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Koska Ruotsin ja Tanskan
rautateillä käytetään eri sähköistys- ja opastinjärjestelmää,
sillan yli liikennöivät junat
ovat
kaksijärjestelmätoimisia. Järjestelmien rajakohta
sijaitsee valtioiden rajalla.

Silta joudutaan aika ajoin
sulkemaan myrskysäällä, kuten marraskuun lopulla 2011.

Ruotsin ja Tanskan yhdistävän silta- ja tunneliyhteyden
kokonaispituus on 16 kilometriä, ja se otettiin käyttöön
1. heinäkuuta 2000. Molemmilla puolilla salmea tehtyine maatöineen yhteys maksoi
30,1 miljardia Tanskan kruunua (vuoden 2000 rahassa).

Sillan tanskanpuoleisella sivulla on myös Kastrupin lentokenttä joten hyvällä tuurilla voi
nähdä lentokoneen laskeutuvan

Silta-rikossarja sijoittuu Malmöhön ja Kööpenhaminaan, jotka Juutinrauman silta yhdistää.

Tanska sivutettiin ilman sen
kummempia pysähdyksiä ja
kohta oltiinkin jälleen lautalla,
nimittäin
Rödby-Puttgarden

Krister ihailemassa skootterista

ACE cafeessa pipot myynnissä

Krister, Pentti, Eino ja Kaiju ajopalaverissa

reitillä. Laivan hinnat osoittautuvat hieman saksan hintoja kalliimmaksi mutta kuitenkin piti
hiukan kartuttaa eväskoria koska ikinä ei tiennyt milloin siihen suotiin uusi mahdollisuus.
No rannalla mantereen puolella
olikin lauttamyymälä joka oli
vielä 25 minuuttia auki, sinne!
Uusin ilmein ja iloisin tunnelmiin ajoimme Hampurin
Imperial hotelliin eteen ja seuraavaksi ryhmänjohtaja Harri
jakoi avaimet uupuneille matkustajille, Eikä aikaakaan niin
ehostuksen ja suihkun jälkeen

pirteä ryhmä suunnisti Hampurin joulutorille joka oli vielä
hetken avoinna. Glögin maku
kirvoitti makunystyröitä joka
puolestaan innoitti meitä tutkimaan hieman lisää Hampurin
saloja, perinteinen Harley-Davidsonin pieni pubi tuli jälleen
katsastettua, pienen jutustelun
jälkeen baarimikko ilmoitti
että Amsterdamissa on vastaava anniskelupaikka. Hampurin Haarikkapubia vastapäätä
on Erotin museo. Viimeistään
kello kahden maissa koko poppoo oli jo unten mailla. zzzzz

Indiana osastolla iloinen esittelijä

Tuulikki ja Matti ruokatauolla

ACE cafeessa on merkkivalikoimaa

PALVELEVA ERIKOISLIIKE
KANNUKSESSA
Kenkiä ja Laukkuja
TERVETULOA OSTOKSILLE

OP:N LIIKETALO

Valtakatu 1, Kannus
puh. 06-870 056

kȳƲȕȥÖȡǍǜǜȥȥǜȍƲǱˇǟȍßƱ
˂ÖǀȳȳȥȳȕƔ
ǜƲȥÖůȡǱǜƲǀǀƁÖȡwŮȕȕÖȡȥÖƲȡǒƁȥȥƲȕƲ˂ȳƲǃǃÖǍǍƁȡƿÖȡǀˇȕˇȡǃƲȕßß
ǍǜǜȥȥǜȍƲǱˇǟȍƲƁǒȡ˂ÖǀȳȳȥȥÖǍƲȕƁȕȥÖǷ
JÖǃȳȥƁȕȕÖȕƲȡƯǜƲųÖǍǍƁȡ˂ÖǀȳȳȥȳȕˇƯȥƲǟǒȡ˂ÖƲƯųǜǒȡǱȳǜǃƁȕȥÖȕƲǷ
wȕȥÖȡ˂ÖǀȳȳȥȳȕȡȥÖƲȡ˂ÖȍÖÖȡȥÖǱÖÖǍƲȕÖƲǀÖȡǜȕǜƲȥȥƁƁȕȕÖȡǜǱǷƙǷ

¾ÖǀȳȳȥȳǀȕƁǒȡǍˇǟǒȥßßȡǜƯƿǜǃÖȡ¾ÖǀȳȳȥȳȕȡwˇǷ

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

Birminghamin moottoripyörä museossa on laaja
Brittipyörien kokoelma
Kello löi jo seitsemää kun saatiin puhelinherätys huoneisiin.
Gaten Morien ja sitä rataa aamupalalle josta harmiksi puuttui puuro, paljon muita herkkuja
oli tarjolla ja kohta olikin kupu
ravittu ja kaikki pakkautuivat
linjuriin. Hiukan hilpeyttä aiheutti kommentti että eihän täällä
ole mitään pommitettu, kaikki
rakennukset ovat täysin ehjiä!
Hiukan poiketen edellisen Birminghamin reissusta ajettiin
Hannoverin kautta, ihan hyvä
koska olihan kiva nähdä jotain
uutta, matkailu avartaa. Jostain
kumman syystä muutamat kolarit ja ruuhkat sattuivat juuri
meidän eteen joka sitten aiheut-

ti ajanhukkaa meille mutta mieli pysyi kumminkin korkealla.
Antwerpenin ruuhkan kautta
alkoi autobaana vetää kunnolla ja matka alkoi taittua Kaljun
ollessa tällä kertaa ajovuorossa. Iltapimeän aikaan myös
Kaasun keittämä kahvi maistui
ryhmälle. Kahdeksan aikaan oli
jo niin pimeää että maisemien
katseluun ei oikein löytynyt
innostusta jotain kaikki askartelivat omia juttujaan Eikka
luki kirjaa Miika niksautteli
alumiinitölkkejä, Mikkola veteli kunnolla hirsiä joku rapisteli sipsipussiaan. Näin tultiin
sitten Calaisiin. Calaisissa oli
vartijat poistettu pakolaisleirin

Puusta tehty
ja pikatien välistä. Tuplapassitarkastuksen jälkeen todettiin
että emme olleet ehtineet sille
lautalle johon meillä oli tarkoitus ehtiä, seuraava lauttalähtö
oli puolentoista tunnin kuluttua. Vihdoin ja viimein pääsimme lautalle. Lautalla oli vielä
yksi matkustajatarkistuspiste.
Kello oli yksi yöllä ja meidän

aamupalalle, jos halusit pekonia
tai kaakaota niin sinun piti pulittaa noin 5 euron lisähinta. Jos
olit hakemassa vaikka jotain lisuketta esimerkiksi kahviin niin
siinä ajassa ylienergiset plokkarit olivat vieneet kahvikupin
pois. Aamiaisen jälkeen matkailijat pakkautuivat linjuriin
joka tänä vuonna teki kierrok-

Riihi Motors
Seinäjoki
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Bigger is
Better

Perinteisten Grilliruokien
lisäksi otamme valikoimaan itse valmistamamme
kotiruoan lounaaksi

When size
matters

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

Kaustisen TB-huolto

Triumph EVO
ryhmä istui baarissa maistelemassa
Guineisse-juomaa.
Englanti
Pari tuntia pimeää ajoa ja kello
3 yöllä hotelliin. Herätys kuuden jälkeen ja ei niin pirteänä

sen Thames-joen rannalle jossa
saimme ihailla maailmanpyörää ja pussitettua Big-Beniä,
remonttia pukkas. Muutamat
reissaajat ottivat kuvia väärästä
tornista, luulivat sitä Big Be-

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

jatkuu seur. sivulla

Triumph

MA-PE 9-20, LA 9-18, SU 12-18
Tervetuloa Prismakeskukseen
Prismantie 1, Kokkola

AJS

Suihkuturbiini Norton

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

-FOUÊKÊOUJFt,SVVOVQZZ
www.flightsimulatorfinland.fi
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Mattnes V-tvin

Brough Superior
hamin kupeessa. The National
Motorcycle Museum täällä on
yli 1000 moottoripyörää yli
170 eri valmistajan, tämä on
maailman laajin brittipyörien
museo, osaan museoon on ilmainen sisäänpääsy. Klassikot
kuten Triumph, Ariel ja Norton oli hyvin edustettuna myös
työ- ja sotilasmoottoripyörät
olivat edustettuna.
Museon
vetonauloina ja ylpeyden aiheina olivat 1938 Brough Superior Golden Dream and a 1912
Wilkinson Luxjury Tourer.
Tulipalo oli joskus päässyt tu-

AWD kisapyörä

hoamaan rakennuksen ja ison
osan pyöristä, näitä palanneita
oli myös esillä. Kaikki olivat
ajoissa linja-autossa paitsi yksi
yli-innokas jota piti hakea pois.
Seuraava pysähdys Birmingham
Birmingham on Englannin
ja Britannian toiseksi suurin
kaupunki. Se sijaitsee Länsi.
Midlandissa Englannin keskiosassa. Kaupungissa on asukkaita yli miljoona ja metropolialueella liki neljä miljoonaa
asukasta(vuonna 2012). Asuk-

Suomalaiset luulivat saapuneensa Apinoiden planeetalle

Viritysosien esittelijä
niksi. kun asiasta huomautettiin
niin kuvakulma muuttui, ei torni ollut edustuskunnossa, aika
matalaksi todettiin myös. Hyvä
uudistus tämä pieni kiertoajelu.
Eikä aikakaan kun Jori ajoi
Lontoon läpi pohjoiseen kohteena Ace Cafe joka vietti tänä
vuonna 80-vuotis juhliaan. Ei
näkynyt mitään sen kummempaa kuin puolitusinaa BMW
moottoripyöriä pihalla ja paljon Police-takkeja sisällä, ei

Shopper
kaista vajaalla kolmanneksella
on siirtolaistausta. Birmingham
oli Englannin teollisen vallankumouksen tärkeitä keskuksia,
myöhemmin siellä on tehty Jaguareja ja Cadburyn suklaata.

kannattanut häiriköidä. Sisällä
nautittiin tunnelmasta ja juotiin kahvia ja jokunen suolapala. Vuonna 1940 sakemannit
pommittivat rakenuksen liki
maantamalla, kesti vuoteen
1949 ennen kuin tämä kohtaamispaikka oli uudelleenrakennettu. Muistoksi Matti taisi
ostaa aidon Ace Cafe takin.
Ja sitten Birminghamin moottoritielle, seuraava kohde oli
moottoripyörämuseo Birming-

Sen jalkapallojoukkueet ovat
Aston Villa FC ja Birmingham
City FC. Nämä joukkueet pelasivatkin vastakkain lauantaina.

Allon 548cc twin akantappaja

Birminghamista on 166 km
Lontooseen ja 114 km Manchesteriin.

Eräs nähtävyys ovat lukuisat
kanavat, joita on Birminghamissa enemmän kuin Venetsiassa, tosin laajemmalle alueelle levittäytyneenä. Kanavia
pitkin kuljetettiin tavaraa vielä
1960-luvulla muun muassa
Cadburyn suklaatehtaalle. Keskustan kanava-alueita on myöhemmin kunnostettu ja niihin on
investoitu voimakkaasti. Kanavien varsille on uudisrakennettu
jatkuu seur. sivulla
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Indiana

Tupla moottorinen tuntematon pyörä
Seuraava päivä oli sitten pyhitetty moottoripyörämessuille.
Bussi oli parkissa joten mittariautot hotelliin ja kohti N.E.C.
jossa nämä messut järjestettiin.
Taksissa ei oikein ilma kiertänyt joten näkymät olivat aika
usvaiset, kun informoitiin kuskia hän aukaisi ikkunat! Täällä
ei turhaan käytetä puhallinta.

asuntoja, ravintoloita, kulttuuritarjontaa ja muita palveluita.
Birminghamin korkein rakennus on vuonna 2006 valmistunut 130 metriä korkea Beetham
Tower. Sen ylimmissä kerroksissa on ylellisiä asuntoja, alaosa on hotelli. Birminghamissa
on neljä muuta yli 90 metriä
korkeaa rakennusta, joista kolme valmistui 1970-luvun alussa
Birminghamin alueen suuria yrityksiä ovat British Telecom, Cadburyn makeistehdas sekä autovalmistajat
GKN, Jaguar Cars ja Lucas.

Martti ja Bemarin tuote-esittelijä

Hondan kisapyörä

Birminghamistä löytyy monia
hienoja Viktorian aikaisia pubeja. Nämä kulttuuripubit sulkevat ovensa jo suhteellisen aikaisin ja keskustan Broad Street
ja kanaalialueen Brindleyplace ovatkin kaupungin vilkkaamman yöelämän keskuksia

Black Sabbath, Electric Light
Orchestra, Duran Duran, Judas
Priest ja Napalm Death. Näistä
minun levyhyllyyn on päässyt
Black Sabbath, ehkä jonkun
muunkin matkalaisen hyllyyn!

Birmingham tunnetaan myös
monien kuuluisien rockyhtyeiden synnyinsijana. Näistä
tunnetuimmat ovat The Move,

Vihdoin saavuttiin hotelliin
jossa sai viettää peräti kolme
yötä. Hotellin nimi oli Holiday
inn Express jossa oli ainakin

18 kerrosta, ikkunoita ei pystynyt avaamaan, huomaavaista!
Kapsäkit ja reput sisään ja eiku
Joulumarkkinoille eli kaduille missä ihmisiä oli ihan tungoksiin asti. Monta kojua möi
Glühweinia joka maistui välillä
petroolilta mutta joskus ihan
kivan makuista. Joku kävi läpi
koko listan jotta löytyis se paras
glögi ja eiku sitä nauttimaan.

Ahtimella varustettu
moottori

Kaksi taksia ajoi peräkkäin
saman matkan samanaikaisesti
mutta toinen maksoi 45 puntaa
ja toinen 30 puntaa. Kuulemma
eri määrä matkustajia! Joskus
kyyti päätynyt yllämainittuun
MP-museoon nyt osui sentään
oikeaan halliin mutta aivan väärän oven kohdalle, tässä kohtaa
hallia oli joku tieteis-elokuva

tapahtuma Supermiehiä, StarTrek hahmoja ja iso lauma
apinoita/gorilloja
tunsimme
olomme kotoisaksi. Täältä käveltiin sitten kilometrin verran
MP-messu-osastolle, josta käry
jo nousi, käry johtui pienestä radasta jossa vieraat saivat
koeajaa tiettyjä ajoneuvoja.
jatkuu seur. sivulla

AUTOHUOLTO

YLI

3000

AJONEUVOA
joista kaikista
voit tehdä kaupat
Kokkolassa
tai osoitteessa

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

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

169€ö

269€ö


5DLWLVLOPDVXRGDWWLPHQYDLKWR

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
KOKKOLA
Indolantie 7
puh. 020 777 2590

ö

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

Koko kansan autokauppaa

Teemme kauppaa: ma–pe 10–18, la 10–15
Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

99€

,ƵŽůůĂŵŵĞũĂ
ŬŽƌũĂĂŵŵĞ
ŬĂŝŬŬŝĂƵƚŽƚ͘
DǇƂƐ
ƌĂŚŽŝƚƵŬƐĞůůĂ͘

DĊƚƚŝƐĞŶŬĂƚƵ ϲʹ ϬϰϬϬϯϬϵϱϭϰʹ ŵĂͲƉĞϴ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ
www.autoastrom.ﬁ
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Indiana shopperi
Ja mitä messuilta löytyi?
Osastoja oli kuin meren mutaa, messukaverit oli helppo
kadottaa jos jäi hiukan pitemmäksi aikaan tutustumaan johonkin kiinnostavaan pyörään,
niin kuin Indiansin ylvääseen

Rakennettu pyörä

Indiana muskelipyörä

uutuspyörään. BMW:llä oli
myös aika edustava osasto.
Näin koitti päivä kun kotimatka alkoi. Lontoon kautta
kohti Doverin valkoisia kallioita. Dover on 28 000 asuk-

kaan satamakaupunki Se on
34 kilometrin päässä Calaisista
eli lähempänä Ranskaa kuin
mikään muu kohta Englannin
rannikkoa. Kaupunkien välillä on vilkas lauttaliikenne.
Doverin läheltä on löytynyt vene, joka on ajoitettu 1500-luvulle eaa . Se on
maailman vanhin löydetty
vene, jolla on liikuttu merellä.
Tällä kertaa pääsimme heti
lauttaan, heti senjälkeen kun
linjuri oli läpivalaistu. Laivalla maistuikin sitten Fish
and Chips, hyväksi todettiin.
Ranska häämötti jo horisontissa lukuisten laivojen välistä. Reissu jatkoi Ranskan

Indiana tuoteesittelijä

Temppuileeko

TORIKADUN KIOSKI KOKKOLA KY
J. Malkamäki

Kulmakatu 5, Kokkola, Puh. 06-831 0585

kattopellit myymälästämme heti - alk. 7€/m2

Betoni moottoripyörä
jatkuu seur. sivulla

Harley Davidsson softtail Carolinen osastolla

PL 212
67101 KOKKOLA
puh. 044-339 6951
fax.
044-339 6951

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

puhelin, tabletti
tai tietokone?

Salaatti
& keitto 8,50€

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

Tarjoiluaika pe & la
klo 10.30 - 18.00

Perjantaina & Lauantaina

PICANTEN
PIZZABUFFET

BUFFETHINNASTO:
TO:

Hyviä porukkapelejä

”avaimetkäteen” palveluna

Hollanti
Hiukan faktaa kaupungista:
Amsterdam on väkiluvultaan
Hollannin suurin kaupunki,
huhtikuun alussa 2006 siellä asui 743 905 asukasta eli
noin joka 20. hollantilainen
asuu Amsterdamissa. Yhteensä
Amsterdamissa ja sitä ympäröivällä kaupunkialueella asuu
noin 1 450 000 ihmistä eli vajaa kymmenesosa Alankomaiden asukkaista.Amsterdam on
yksi pyöräily-ystävällisimmistä
suurkaupungeista koko maailmassa ja se on pyöräilykulttuurin keskus. Vuonna 2011 Ams-

Indianan matkapyörä

- Elintarvikkeet
- Karkit
- Erikoislehdet MONIVETO
- Online
PITKÄVETO

KATTOREMONTIT

Belgian toilettitauon jälkeen
tultiin Alankomaihin ja tietysti nokka kohti Amsterdamia.

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

Tervetuloa!
Pitkänsillankatu 15,
Kallentori 2. kerros

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

www.datahuolto.com
Myymälä: Indolantie 25 | 67700 KOKKOLA | p. 040 672 9909 | www.ronnkvist.fi

Puh. 06 831 6101

KOKKOLA

MERITUULI
Lasimestarintie 12, Kokkola
puh. 06-824 1450

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

harri.vikstrom@k-market.com
www.k-market.fi
Palvelemme:
Ma-Pe klo 9-17
La
klo 10-14

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

ZZZNRNNRODQDXWRYDOLW\V¿
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Norton Comando
terdamissa oli arviolta yli 900
000 polkupyörää. Pyörävarkaudet ovat yleisiä; Amsterdamissa
varastettiin vuonna 2005 noin
54 000 polkupyörää. Laajan
pyörätieverkon ja kaupungin
pienen koon takia pyöräily on
suurimmalle osalle kaupunkilaisista helpoin tapa liikkua
paikasta toiseen. Asukkaiden ajamat pyöräilykilometrit

Suzuki kisapyörä

Yamaha kisapyörä

ylittävätkin autoilukilometrit.
Keskustan 30 km/h:n nopeusrajoitus suosii pyöräilyä 1 200 kilometrin matkalla (80 % teistä).
Kaupungissa on kahdeksan valvottua ilmaista pyöräparkkia.
Kaupungin keskustassa autolla ajamista ei suositella. Autojen parkkimaksut kerätään
parkkirahastoon ja kunnan lii-

kennerahastoon, joita käytetään
autoilun vähentämiseen ja autoilun päästöjen vähentämiseen
Amsterdamin maaperä on
huokoista suota. Kovaa hiekkamaata on vasta noin 13 metrin
syvyydessä. 1600-luvulta alkaen talot tuettiin paaluttamalla
niiden perustukset hiekkamaahan asti. Osa näistä puisista
paaluista on mädäntynyt, jolloin talo saattaa vähitellen vajota. Turistikin havaitsee, että
vanhat talot voivat olla hiukan

vinossa. Vinouden syyksi on
esitetty myös tahallista vinoon
rakentamista, sillä kanavaan
päin kaltevaan taloon voitiin
nostaa tavaraa vinssillä helpommin. Tähän viittaa se, että
vuonna 1565 määrättiin, että
talojen kaltevuus saa olla enintään 1:25 Amsterdamissa pidettiin kesäolympialaiset 1928.
Kaupungin tunnetuin jalkapalloseura on AFC Ajax

Ducati kisapyörä
jatkuu seur. sivulla
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Juha ja Rewacon manageri

Messumissejä

s VUOSIHUOLLOT
s KORJAUKSET
s VARAOSAT

TRAKTORIT

SK-KONEHUOLTO OY
Puh. 050 584 8139, 050 407 8791
www.sk-konehuolto.ﬁ, info@sk-konehuolto.ﬁ

s VUOSIHUOLLOT
s KORJAUKSET
s VARAOSAT

Jänismaantie 22,
67800 Kokkola

Himanka

s VUOSIHUOLLOT
s KORJAUKSET
s VARAOSAT

Avoinna:
MA-PE 8-16.00

!
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Tule tutu

MA-LA 7–21
SU
10–21
Tuotteita myös verkkokaupassa!
www.raahenmotocafe.com
Jokelantie 3, 92140 PATTIJOKI | (vaihde) 08 23748 990 | www.raahenmotocafe.fi
Joonas Viinamäki 08 23748 993 • Janne Ylilehto 08 23748 994 • Juha-Matias Kälkäinen 08 23748 995
• Matti Luttinen 08 23748 996 • Ville Koutonen 08 23748 991 • Esa Koutonen 08 23748 992
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Kaksikerrosbussit Birminghamissa

Birminghamin kirkko

Matkakertomus jatkuu, iltaa
tummenee mutta meidän kyyti eli reissu jatkui tällä kertaa
hyvin valaistua kujaa pitkin.
Ikkunoissa oli paljon nähtävää
ja jotain ei niin suomalaista. Ei
aikaakaan kun meidän hotelli
näkyi ja kaikki ulos ja hotelliin
joka täyttyi aika hyvin meijän
porukasta. Ahtaat käytävät ja
pikkuruiset hissit oli tunnusmerkit tässä hotellissa. Puolen tunnin kuluttua suihkunraikkaana
lähiympäristöä tutkimaan. Jori
ja Kaju veivät linjurin tuttuun
parkkihalliin. Lähellä hotellia
olikin pikkuinen pubi jonka olivat Matti ja Mika jo löytäneet
eli sinne vaan. Tunnelma oli
kiva ja ystävällinen, jopa maistiaisia tarjottiin. Minäkin pääsin
harjoittelemaan saksan kieltä
erään miesasiakkaan kanssa.
Ei aikakaan kun mc-ryhmä velloi ulos hymy huulilla, tämä ei
tainnut olla heteroille oli toteamus. Sattuuhan sitä maailmalla! Oli tullut aika nukkumatin.
Kukon laulun aikaan ylös ja
aamupalalle siistiin ruokasaliin.
Kupuihin ruokaa kahvin ja teen
muodossa sämpylöitten kera.
Linjuri olikin jo odottamassa
meitä. hmm missä välissä noi
kuljettajat syövät aamupalaa?
Nokka kohti Alankomaiden
pitkää patoa, joka tunnetaan
Zuiderseen patotienä ja on 32
km pitkä ja sen keskivaiheella on pieni info ja kahvipiste
maksullisella vessalla, tässä

Krusifix kisa

Jäämme eläkkeelle!

LOPPUUNKIITOS
MYYNTI

KULUNEISTA
-20VUOSISTA
% -30% -40%
Nyt myydään kaikki pois,
todella hyviä tarjouksia!

paljon kulta- ja hopeatuotteita

SORMUKSIA

KELLOJA:

RIIPUKSIA
KASTELAHJOJA
PARISTONVAIHTO

PASSIKUVAT

Anninkulta

EuroFoto

Tehtaankatu 43, Kokkola (Kauppakeskus Minimani)
puh. 040 510 1990
Tervetuloa!
Avoinna ark. 10‒17.30, la suljettu

Taksissa Sauli

pidettiin pieni tuulahdus tauko,
tässä nimittäin tuulee joka päivä! Todettiin että kyllä on ollut
melkoinen urakka tasamaan
pojilla rakentaa tämä pato.
Heti rajan ylityksen jälkeen
kuskinvaihto ja mahan alle
hiukan höystöä, Hannun eväät
riittivät juuri ja juuri tänne asti
vaikka makkaran siivuissa oli
kokoa ja näköä. Saksaan päästyämme kaikki odottivat Lübeckin isoa ostoskeskukseen
saapumista, Citti-market oli
tuttu paikka monelle reissaajalle. Marketin laajat ja halvat
hinnat innostuttivat monet ostamaan kärryn täyteen tuliaisia
ja saattoi siinä kärryssä olla
jokunen ostos ihan omaankin
käyttöön. Jopa polttoaineet
olivat matkan halvimmat hinnat, jopa 20 senttiä halvemmat
litrahinnat. Kaupan pihaan oli
rakennettu pieni luistelukenttä

Martti, Pöntisen veljekset ja Sauli
jonka laidalla sai nauttia joulunpyhien ajan tietty Glühweinia
tai muita kuumia juotavia. No
ei aikaakaan kun 3-4 tuntia oli
kulunut ja pienellä kiirellä lähdettin moottoripyöräkauppan
lähempänä keskustaa. Kaupasta
ostettin kestokasseja eurolla jotain pientä mc-osia ja asusteita.

Näkemiin Lübeck nyt meitä
odotti merimatka Ruotsiin Nils
Holgerssonilla. tämä alus on
se hiukan edustavampi jossa
myös tarjottiin buffetti. Kesken ruokailun kuuluikin ”Koko
mc, Koko mc please the driver contact the information”,
Jori kävi hoitamassa jonkun

ENSILUMILLE TURVALLISILLA
RENKAILLA

0400 364 834
mikkolunki@gmail.com
Levytie 11, 67800 Kokkola
facebook.com/kokkolanrengaspalvelu
www.kokkolanrengas.ﬁ
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Lentokonemuseo Lindköpingissä Ruotsissa

Doverin satama
pienen häiriön, ja jatkoi syömistä hyvällä ruokahalulla.
Ruotsi
Lyhyehkön yön jälkeen saavuttiin Ruotsin Skåneen. Tunti
meni verkkaiseen liikkumiseen
satama-alueella ja kun päästiin
moottoritielle niin eiköhän hetimiten liukkauden takia jouduttiin jälleen tunti odottamaan ja
vain muutaman sadan metrin
päässä olevasta huoltamosta
jolla sitten topattiinkin. Erikoista oli että vessat oli kaikille yhteiset, siinä oli meidän
tytöillä ihmettelemistä kaikenkarvaisten miesten keskellä.
Kuskinvaihto ja Linköpingiin lentokoneita ihailemaan.

Lisäjännitystä toi Ruotsin ilmavoimien laskeutumisharjotukset museon viereisellä laskeutumiskentällä. Museoon oli
ilmainen sisäänpääsy, olivat
siirtyneet kunnalliseen toimintaan. Sisältä löytyi palanen
suomen historiaa, sieltä löytyi
lentokoneita jotka olivat avustaneet Suomea sodassa. Teksti
koneen vieressä oli vapaasti
käännettynä seuraavan oloinen,
”Syksyllä 1939 Neuvostoliitto
miehitti Baltian maat, Suomi
vastusti Neuvostoliittoa eikä
suostunut siihen että naapurimaa olisi lähettänyt joukkoja
Suomeen. Suomen asia on meidänkin asia totesi Ruotsi ja lähetti rintamalle 8000 vapaehtoista.

,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

Ruotsin ilmavoimien vanhaa kalustoa

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

Pommikone
Veitsiluotoon perustivat ruotsalaiset sitten oman lentokonetukikohdan joka koostui 16;sta
lentokoneesta josta ainakin yksi
löytyi täältä Linköpingistä.”

Muistomerkkejä Birminghamissa

Ryhmän sisällä oli juttua tästä hakarististä joka oli
maalattuna tämän koneen
kylkeen.
Ristin
historiaaliset juuret ovat seuraavat

Ilmavoimien perustamispäivänä pidetään 6. maaliskuuta 1918, jolloin ruotsalainen
kreivi Eric von Rosen lahjoitti
Suomen lentojoukoille näiden
ensimmäisen
lentokoneen,
Thulin typ D -tiedustelukoneen.
Alunperin koneen siivissä
oli ollut Thulinin lentokoulun
tunnukset. Ennen Suomeen
jatkuu seur. sivulla

Motoristien
kengittäjä
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Savarikeskus
YLIVIESKA
(08)451 999

Vanhatie
HAAPAVESI
050-4422077

äjä
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Ajelkaapa
meidän
kautta

pirkanmaan lehtipaino
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Vanha lentokoneen moottori
lentämistä tunnukset oli peitetty maalaamalla päälle valkoinen ympyrä. Von Rosen oli
maalauttanut ympyrän keskelle
vielä henkilökohtaisen onnenmerkkinsä, sinisen hakaristin.
Sininen hakaristi sijoitettuna valkoiseen ympyrään
määrättiinkin armeijan lentokoneiden tunnukseksi jo
samassa kuussa. Samalla hakarististä tuli myös armeijan
panssaroitujen
ajoneuvojen
tunnus ennen jatkosodan alkua.
Liittoutuneiden valvontakomission kehotuksesta hakaristin käytöstä luovuttiin Lapin
sodan aikana huhtikuussa 1945,
koska se yhdistettiin toisessa maailmansodassa hävinneen natsi-Saksan tunnukseen.

Tämän
jälkeen
otettiin
käyttöön
pyöreä
valkosini-valkoinen
kokardimainen
kansallistunnus.
Hakaristi ei jäänyt kuitenkaan
täysin historiaan. 1950-luvulla
ilmavoimien joukko-osastoille
suunniteltiin omat liput. Lippujen keskikuviossa päädyttiin Akseli Gallen-Kallelan jo
vuonna 1918 lentomerkkiin,
jossa siipikehätunnuksen keskellä on musta hakaristi. Sama
kuvio esiintyy edelleenkin ilmavoimien joukko-osastojen
lipuissa ja kunniamerkeissä.

Vanha vesitasokone
Muutamalla riitti vielä virtaa ja
viettivät viimeistä yhteistä iltaa
tansiiravintolan puolella jota
ilman meidän porukkaa olisi
ollut melko hiljainen, niin no
olihan siellä pari Porin pirua
jotka halusivat pilata ryhmän iltaa, eivät onnistuneet rautoihin
pantiin järkkäreitten toimes-

ta ja koppiin, meidän ryhmän
iltamat jatkuivat rattoisasti.
Kiitokset kaikille ryhmäläisille, näitä lisää.

CHESTERTON

®

• punostiivisteet
• liukurengastiivisteet
• hydrauliikkatiivisteet
• tasotiivisteet
Maahantuoja Vaasan läänissä

KGN

POHJANMAAN
TEHDASPALVELU
Vaihdetie 6, 60120 SEINÄJOKI, puh. 0400-267941

www.tehdaspalvelu.com

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

Aurinko oli jo laskeutunut kun
matka jatkui kohti Tukholmaa
ja siellä odottavaa Vikingin laivaa. Liput kouraan ja eiku hyttiin ja suihkun kautta buffettiin.

Reissulla oli mukana:

HUOMIO, HUOMIO!
Seuraava matka 1.-10.12 2020
suuntautuu
Saksaan Esseniin
Matkasta kiinnostuneet ilmoittautukaa.
040-554 7063
Eric von Rosen lahjoitti Suomen lentojoukoille näiden ensimmäisen lentokoneen, Thulin typ D -tiedustelukoneen.

HERZ KOKKOLA

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

HERZ INTERNATIONAL
FRANCHISEE
JC Rent Oy
Joukahaisenkatu 8
67900 Kokkola

Kaju

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

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
Koivuhaan Apteekki
puh. 06-822 6019

Päivystys 24/7
029 001 3040

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

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

Paikalliset
omat
työntekijät

LUPAAMME:

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

MYYNTI
HUOLTO
VARAOSAT
VUOKRAUS

Huolehdimme
remontissa
oikeasti kaiken –
kartoituksesta
viimeiseen roskaan
Sinun ei tarvitse huolehtia erikseen eri toimijoiden
aikatauluista ja tilauksista. Hoidamme kaikki tarvittavat
työt kuten kosteuskartoituksen, kuivauksen,
laatoituksen, sähkötyöt ja putkityöt. Ota yhteyttä!

24/7

päivystys

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

Meiltä
moottoripyöräakut.
Runsas
valikoima

KM-1635

edullinen digitaalinen A3 kopiokone
monipuoliset ominaisuudet
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scan
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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

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

Kokkolan Kassapiste Oy
Rantakatu 25, 67100 Kokkola
Puh. 06-8313 712

NOSTOPALVELURATKAISUT

Ajoneuvonosturit

Ristikkopuominosturit
Henkilönostimet
Kurottajat

KOKKOLA 0400-819 663

ISO 9001

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

aletavara
pp

rit
stu
no

0424 9821

ORGANISATION
CERTIFIED BY

HIAB k
a
je
Kul tus

Nostosuunnittelu

KOKKOLA - KARLEBY
Indolavägen 6
Indolantie 6
Puh 06-8312970
www.akkuteho.fi

Kosteusvahinkopalvelut

VV-Kuivaus Kokkola Oy
Vasarakuja 12,
67100 Kokkola

Kylpyhuoneremontit

puh. 020-734 4691
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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

ITSELLESI TAI LAHJAKSI
Saunatuotteiden erikoismyymälä Kallentorilla.
Saunatekstiilit, saippuat, löylytuoksut ja
paljon muuta saunan sisustukseen.

Putiikista tuotteita
saunaan ja saunojille
Pitkänsillankatu 15,
Kallentorin ostoskeskus
044 2429273 myymälä, 044 2309127 Eija
ma-pe 10-17, la 11-1
www.saunanhenki.fi

MP-messuilla vuonna 2019 kävi entistä enemmän ensikertalaisia – kävijätyytyväisyys korkea
MP-messuilla vieraili vuonna 2019 entistä
enemmän ensikertalaisia kolmena messupäivänä. Kävijöistä reilu viidennes oli messuilla ensimmäistä kertaa.

Helsingin MP-messut keräävät vuosittain ison yleisömäärän

Teksti: Simo Kohonen, kuvat: Simo Kohonen, MotoGP.com, Repsol Media, Mark Walters,
Kawasaki Racing Team, Elina & Mike SP8images, Janne Kohonen, RRSM-sarjan tiedotus
/ 15.11.2019

MP-messuilla vieraili vuonna
2019 entistä enemmän ensikertalaisia kolmena messupäivänä. Kävijöistä reilu viidennes oli messuilla
ensimmäistä kertaa.
MP 19-messuihin osallistuivat kaikki suurimmat moottoripyörämerkit ja niiden uutuudet
kiinnostivat tapahtuman 57 000 kävijää. Kaikki koeajoajat oli varattu ja
messuilla viihdyttiin keskimäärin
lähes neljä tuntia. Vuonna 2019
messuilla oli esillä myös entistä
enemmän sähkömoottoripyöriä ja
-mopoja.
- Sähköpyörät kiinnostivat
MP-messuilla ja ne ovat varmasti
tuoneet myös paljon sellaisia kävijöitä, jotka eivät aikaisemmin ole
täällä käyneet. Uusien innostuneiden kävijöiden merkitys on
moottoripyöräalalle suuri. Erityisesti toivotaan, että nuoret innostuvat
moottoripyöräilystä, kertoi Teknisen
Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa.
MP-messut aloitti vuoden 2019
moottoripyörämyynnin hyvissä
tunnelmissa. Kaupallisuus palasi
vahvasti tapahtumaan.
- Moottoripyörien merkitys
kaupunkiliikenteessä tulee varmasti
muuttumaan lähivuosien aikana.
Moottoripyörien kätevyys ja ympäristöystävällisyys kaupunkiliikenteessä tulee muuttamaan kaupunkikuvaa, uskoi Summa.
Kävijätyytyväisyys huippuluokkaa
MP-messujen kävijöistä 99 prosenttia oli tyytyväisiä tapahtuman
sisältöön. Kävijöistä 22 prosenttia
oli messuilla ensimmäistä kertaa,
kun vuonna 2018 vastaava luku oli
14 prosenttia. Tämä kaikki selvisi
Kantar TNS:n messuilla tekemästä
kävijätutkimuksesta.
Kävijöistä reilusti yli puolet (66
prosenttia) ajoi itse moottoripyörää
tai mopoa. Joka kymmenes kävijöistä ei omistanut moottoripyörää
tai mopoa, mutta harkitsi sellaisen
hankintaa. Keskimäärin messuilla
viivyttiin nelisen tuntia.
MP19-messuilla oli jälleen laaja
tarjonta. Pääosassa oli tietysti sadat
moottoripyörät, joihin olellisesti
liittyvä varustetarjonta oli vahvasti esillä. Euroopan pisimmäksi
mainostetulla asfaltoidulla sisäajoradalla oli kokeiltava 50 uutta moottoripyörää. Koeajattavina oli myös

sähkömoottoripyöriä ja mopoja
usean valmistajan tarjoamina.
Paljon ihailuja keräsivät rakennetut pyörät Petrol Circus Custon
Bike Show –teemalla. Uusia motoristeja houkuteltiin suorittamaan
MP19-messuilla moottoripyöräkortin teoriatunnit ilmaiseksi. Erikoisuutena nähtiin messuilla yhdet häät.
Perinteiseen tapaan valittiin Miss
MP19, jonja tittelin sai helsinkiläinen Riikka Uusitalo. Ensimmäiseksi
perintöprinsessaksi valittiin Olivia
Myllylä Kokkolasta.

Naiskauneutta MP19messuilla.

Helsingin messujen yksi erikoisuus on asfaltoitu
sisäkoeajorata.

Sänköpyörät tekevät vahvasti tuloaan. Suomalaisvalmisteinen
RMK E2 on uudelta nimeltään Verge TS ja se esiteltiin viime
marraskuussa Milanon EICMA-messuilla.

MP19 tytöt2
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Kymiringillä ajettiin MotoGP-luokan testit elokuussa 2019 – MotoGP-kisa heinäkuussa 2020
Simo Kohonen 2019

MotoGP-sarjan hallinnoija Dorna ja KymiRing Events Oy allekirjoittivat heinäkuussa 2016 viiden
vuoden sopimuksen road racingin Suomen Grand Prix MM-osakilpailun järjestämisestä.
KymiRing –rataa rakennetaan Lahden ja Kouvolan välillä sijaitsevalle
Iitin Tillolan alueelle. Rata on rakennettu ratamoottoripyöräilyn ehdoilla.
Vuoden 2020 alustavassa kilpailukalenterissä on Suomen Grand Prix
–sarjan osakilpailu sydänkesällä
heinäkuun 10.-12. päivinä. Ensi vuoden kilpailukalenteri vahvistetaan
lopullisesti vuodenvaihteessa.
Nykyisin Grand Prix –osakilpailun
järjestäjä on MotoGP -organisaatio,
jonka keskeisimmät jäsenet ovat
Dorna, talliyhdistys IRTA, kansainvälinen moottoriliitto FIM ja
valmistajien yhdistys MSMA.
Kansallisilla liitoilla, kuten Suomen
Moottoriliitolla on FIM:n kanssa
MotoGP-kisoissa valvojan rooli.
Suomen kisajärjestäjä on KymiRing
Events Oy, jonka omistaa KymiRing Oy. Sen yhtenä omistajana on
Suomen Moottoriliitto.
Nykyisin MotoGP-viikonloppuna
varikolla on työtehtävissä kaikkiaan
tiimien henkilöstö ja media mukaan

lukien lähes 3 000 henkilöä, joten
kaikki on oltava etukäteen hyvin
organisoitu ja tiedonkulun on sujuttava hyvin. Suomen GP tulee
olemaan valtava työurakka Suomen
moottoriliitolle.
KymiRingiä on luonnehdittu nykyajan turvalliseksi Nürburgringiksi
pienoiskoossa. Tätä Saksassa sijaitsevaa rataa ja sen vaativaa pitkää
pohjoislenkkiä (Nordschleife) pidettiin vuosikymmeniä johtavana
moottoriratana sen vaativuuden,
vaihtelevuuden ja korkeuserojen
perusteella.
Iitin Tillolan KymiRing on rakennettu kahdesta peruselementistä.
Radalla on nopeat osuudet ja tekniset hitaat kohdat.
KymiRingillä on paljon maisemakatsomoita, joista muutamasta
näkyy radasta kahden kilometrin
osuus. Lisäksi rakennetaan putkikatsomoita. Salpausselän harju on
antanut suunnittelijoille monia mahdollisuuksia niin radan korkeuser-

Kymiringin lähtösuoran vieressä vasemmalla ovat
varikko ja siihen kuuluvat rakennukset.

oissa kuin katsomosuunnittelussa.
Rata-alueen läheisyyteen saadaan
pysäköintitiloja 30 000 autolle.
MotoGP-sarjan kaluston siirto
osakilpailusta toiseen on haastava
logistinen operaatio. MotoGP-organisaattori Dorna hoitaa rekkakaravaanin tulon Suomeen. Koko
MotoGP-sarjan rekkakaravaanin
pituus on noin seitsemän kilometriä.
MotoGP-luokan testitiimit ajavat
Kymiringillä kaksipäiväiset Michelin-rengastestit 15.-16. kesäkuuta
2020.

*KymiRing*
Pituus: 4,6 km
Leveys: 12 /14 / 20 m
Kaarteet: 18 kpl
Pääsuora: 1,2 km
Korkeusero: 18 m
Rataluokitus: FIA 1 (korkein) /
FIM A (korkein)
MotoGP-kauden 2020 alustava kilpailukalenteri:
8.3. Losail Circuit, Qatar
22.2. Chang, Thaimaa
5.4. Circuit of the Americas, USA
19.4. Termas de Rio Hondo,
Argentiina
3.5. Jerez, Espanja
17.5. Le Mans, Ranska
31.5. Mugello, Italia
7.6. Barcelona, Espanja
21.6. Sachsenring, Saksa
28.6. Assen, Hollanti
12.7. KymiRing, Suomi
9.8. Brno, Tsekin tasavalta
16.8. Red Bull Ring, Itävalta
3.8. Silverstone, Britannia
13.9. Misano, Italia
4.10. Motorlans Aragon, Espanja
18.10. Motegi, Japani
25.10. Philip Island, Australia
1.11. Sepang, Malesia
15.11. Valencia, Espanja

Suomen Grand Prix –osakilpailun avainhenkilöitä elokuussa 2019. (vasemmalta)
Carlos Ezpeleta (Dorna), Tapio Nevala (Suomen Moottoriliitto), Jorge Viegas (FIM),
Kari O. Sohlberg, Timo Pohjola (KymiRing) ja Aki Ajo (Ajo Motorsport)

KymiRingin pääsuoran pituus on 1,2 kilometriä.
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11.4.-13.4. 2020
34

15€

Levytie 7

la 10 - 18, su 10 - 18

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

kok

Teollisuuden pintakäsittelyjen
ammattilainen

yksityisille &
yrityksille.

m

v.

u ksel la

e

Yrittäjäntie 6, 67100 Kokkola
www.oljytukku.fi

30
Yli

050 056 4774
040 056 4774

z Jauhemaalaukset z Ruiskumaalaukset
z Kantavien rakenteiden palosuojamaalaus

KOKKOLAN LASI
JA RAKENNUS OY

LASERILLA YLIVOIMAISET PINNOITTEET

Puhdistamontie 39, 68300 Kälviä | puh. 010 3227 810
pintakasittely@rimpioja.ﬁ | www.rimpioja.ﬁ

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

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…
27.6. – 31.8.
3. – 7.9.

AUTOVARAOSALIIKE

www.nyman.com

BILRESERVDELSAFFÄR
Auton varaosat - Autokorjaamo

www.nyman.com

Puh. / Tel. (06)822 5483
Kosilankatu 2, Kokkola

Formula 1 Spa
Formula 1, Monza

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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MotoGP-sarjan

mestarit

Kuninkuusluokan kärkikolmikko vuonna 2019 oli Marc Marquez,
Andrea Dovizioso ja Maverick Vinales. Mika Kallion kuusi osakilpailua Johann Zarcon tuuraajana toi seistemän pistettä ja lopputaulukon sijan 26.
Simo Kohonen 2019

Moto2-luokassa Marcin nuorempi veli Alex juhli mestaruutta, joka
johti ison velvensä tiikikaveriksi Hondalle MotoGP-luokkaan. Eteläafrikkalainen Brad Binder (Ajo Motorsport) kamppailu MM-hopeaa
ja kolmas oli sveitsiäinen veteraanikuljettaja Thomas Luthi.
Moto3-luokan kärkikolmikko oli Leonardo Dalla Porta (Honda),
Aron Cadet (KTM) ja Marcos Ramirex (Honda)

RR:n Suomen mestaruudet ratkaistiin
viidessä osakilpailussa

MotoGP-sarjan mestarit kaudella 2019 (vasemmalta): Alex Marquez
(Moto2), Marc Marquez (MotoGP) ja Lorenzo Dalla Porta (Moto3)

Kaudella 2019 neljästi ajettiin kotimaan radoilla eli Kemorassa, Alastarossa ja kahdesti Motoparkissa. Heinäkuun puolivälissä SM-pisteistä
Simo Kohonen 2019
kamppailtiin Viron Auto24 Ring –radalla.
Ratamoottoripyöräilyn Superstock 600 -luokan Suomen
mestaruuden taisteli Kimi
Patova ajoi reilut Yamaha
YZF-R6 -kilpapyörällään.
Felix Nässin ajosuoritukset
riittivät SM-hopeaan. Loppupisteissä kolmas oli Peter
Paloranta.
Superbike-luokassa Eeki
Kuparinen voitti selvästi
mestaruuden. Eekin varmuuttaa kuvaa se, että hän
voitti kymmenestä ajetusta

SM-lähdöstä yhdeksän. Niki
Mäkinen oli toinen ennen
Juha Kalliota.
Sivuvaunuluokan Suomen
mestaruuden voitti pari Tero

ja Joni Manninen. Imatralaispari Timo Kallio-Tero
Nuppola sai SM-hopeaa ja
prissimitalin saivat kaulaansa
Markku Artiola-Pia Koskela.

Kukkakauppa

Kukka-Mattsson
Hakalahdenkatu 76
67100 Kokkola
06-822 4611

Perinteenä palvelu
jo 80 vuoden ajalta

RR:n SM-sarjan osakilpailu Superbike-luokassa viime elokuussa.
(Vasemmalta): Niko Mäkinen, Eeki Kuparinen ja Tomi Kaartinen
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Kokko Mc-clubin motoristien torstaiajoilla on pitkät
perinteet
Karoliina Jaakonaho KOKKOLA (KP)
Seljeksen kautta Kaustiselle kahville. Näyttäisi vähän siltä, tuumaa taivaalle katseleva Martin Prest Jungsborgin pihalla, josta Kokko Mc-klubilaiset ovat starttaamassa joka torstaiselle ilta-ajelulle.

Martin Prest lähdössä torstai ajoon Jungsborgin pihalta.

Emetin Maanantaiajon päättäjäiset
Useimmiten ajajia on viidestätoista kolmeenkymmeneen, mutta
tänään paikalla on kymmenkunta motoristia. Lomakausi sekä
taivaalla väijyvät sadepilvet rokottavat osallistujia.
Torstaiajoihin osallistujat ovat
iältään 50-82-vuotiaita miehiä,
mikä kuvaa hyvin moottorikerhon ikä- ja sukupuolijakaumaa.
Kerholaiset harmittelevat sekä
nuorten että naisten puuttuvan,
vaikka molemmat ryhmät ovat
tervetulleita kerhoon.
-Muutama vuosi sitten oli vielä
naisia mukana. Pitäisi olla rohkea,
joka vetäisi muita mukaan, Prest
miettii.
Kerhon puheenjohtaja Harri
Mykrä arvelee nuorten innostuksen laskeneen muutamia
vuosia sitten uudistuneen moottoripyöräkorttijärjestelmän myötä.
Nykyään osissa suoritettavan kortin voi tulla toista tuhatta euroa ja
täysitehoisen moottoripyörän voi
hankkia vasta 21 vuotta täyttänyt.
-Vanhat ukot ovat enää jäljellä ja
nuoret motoristit puuttuvat kokonaan. Ajokorttiuudistus on tappanut
harrastuksen, mutta myös lama on
puraissut klubin jäsenmäärästä
puolet pois parin viime vuoden
aikana. Tällä hetkellä klubilla on
jäseniä 180.
Yhtä mieltä motoristit ovat siitä,
että turvallisuuteen liittyvistä
rajoitteista on vain hyötyä.

-Minä hankin ensimmäisen moottoripyörän vuonna 1973. Olihan
se silloin hullua hommaa ilman
kypärää ajaa. Ei ollut nopeusrajoituksiakaan ja pitkä tukka oli
niin solmussa kuin ikään vain,
Hannu Piilola muistelee.
-Enää ei mene tukka takkuun tuulessa, Prest huomauttaa.
-Ellei kasva sivuilta pitkäksi,
Keijo Mäkelä leukailee.
ASIAPUHETTA JA JONNINJOUTAVAA
Tunnin ajon jälkeen moottoripyöräletka on saapunut Kaustiselle, kahvit on haettu ja miehet
istuvat huoltoaseman terassilla.
Torstaiajelulle moottoripyöräkerholaiset lähtivät ensimmäisen
kerran vuonna 1999. Osa väestä
tuntee toisensa sitäkin pidemmältä ajalta. Hannu Piilola ja
Matti Koivisto kertovat olleensa
aikoinaan samalla luokalla kansakoulussa ja kansalaiskoulussa.
Porukassa on mutkatonta olla, sen
huomaa sivusta seuraajakin. Juttu
kulkee luontevasti, mutta hiljaisuuskaan ei painosta. Useimmiten
puhe kääntyy moottoripyöriin ja
päivän polttaviin puheenaiheisiin,
toisinaan jonninjoutaviin. Sana on
vapaa, tietyin poikkeuksin.
-Politiikasta ei puhuta. Me ei olla
minkään puolueen miehiä, kun
ollaan ajamassa, Piilola toteaa ja
muut nyökyttelevät.

Masala

Masala
MILJOONIA KILOMETREJÄ
Tänä kesänä torstain ilta-ajot ovat
suuntautuneet Kaustisen lisäksi
Uusikaarlepyyhyn, Kalajoelle
ja Pietarsaareen. Lisäksi motoristit liittyvät maanantaisin Pietarsaareen moottoripyöräkerhon
letkaan ja ajavat heidän mukana.
Pienemmillä porukoilla Kokko
Mc-clubilaiset käyvät ajamassa
Suomen rajojen ulkopuolella. Eniten kilometrejä on takana vuonna
1935 Munsalassa syntyneellä
Bror Nylundilla. Hän on ollut
kokkolalainen 50-luvulta lähtien
ja moottoripyöräilijä aina.
-Olen ajanut monta miljoonaa
kilometriä. Osan niistä kylläkin

rekalla, jota ajoin ennen työkseni,
hän kertoilee.
-Siksi sinä olet niin virkeässä
kunnossa vieläkin, Prest huomioi.
Moottoripyöräilyn viehätystä
kokeneidenkin motoristien on
vahikea puken sanoiksi.
-Vapaus. Sitä on oman onnensa
herra, kun laittaa kypärän päähän,
Prest miettii.
-Se on se, kun kahvasta vääntää,
niin perseen alla tuntuu. Mutta se
pitää itse kokea, Mäkelä jatkaa.
Toukokuussa alkava moottoripyöräilykausi päättyy syyskuun puolivälin kieppeillä. Kun

Ohtakarissa

Puh. (06) 822 4009

Oy Teollisuushankinta TH Ab

Rantakatu 21, 67100 KOKKOLA

Indolantie 11, 67600 Kokkola

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

Puh. 0400 792631 / www.teollisuushankinta.fi

Torstaiajot 70 luvun tyyliin
pyörät on tallissa, kokoontuvat
miehet yhä kahville.
-Silloin haaveillaan kesästä ja odotellaan uutta ajokautta. Puhutaan
minkälaiseen pitäisi pyörä vaihtaa
tai mitä pitäisi korjata, Mäkelä
kertoo.
-Sitten onkin jo kevät ja

huomataan, että mitään ei ole
saatu aikaan, Prest nauraa.

Tehtaankatu 47
T O R S TA I A J O T
ALKAVAT 14.5.2020!
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Pikkukuvassa Huttulan Mauri torstai ajolla
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Kerholaiset lähdössä uudelta kerholta torstai ajoihin.
Hankkija Kokkola Heinolankaari 10
Puh. 010 76 84660
Avoinna ma-pe 8-17, la 9-14

KULJETA MITÄ KULJETAT – AKULLA ONNISTUT

Katsasta
Kotimaisella
Konttorilla
Avoinna
myös
lauantaisin

930,-

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

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

500Eur. +alv

1153,-

22

Daytona Bike Week

Daytona hivelee motoristin silmää, sielua ja korvaa

Pyöräviikolla mukana puoli miljoonaa moottoripyörää
Liisa Ängeslevä, Ylivieska
KP. 9.4.18
Liisa Ängeslevä,
Ylivieska
Moottoripyöräharrastaja alkaa suunnitella
pyörän huoltoa viimeistään kun kevätaurinko
alkaa sulattaa teiltä pahimpia polanteita. Jotkut
valmistautuvat tulevaan
ajokauteen helmikuisilla
moottoripyörämessuilla
Helsingissä,
Jyväskylässä ja Kuopiossa näyttelyt ovat huhtikuussa,
Seinäjoella toukokuussa
ja Oulussa hymyilevien
motoristien
kesäpäivä
toukokuun lopulla.
Varsinainen
motoristien tapahtuma oli maa-

liskuussa jo 77. kertaa
Daytonassa Floridassa.
Siellä pääsee näkemään,
kuulemaan ja kokemaan
pyörän toisensa perään.
Parhaimpina
vuosina
tapahtumassa on mukana jopa 500 000 pyörää.
Esillä on uusia, vanhoja
ja rakenneltuja pyöriä.
Siellä on myös swapeja,
rompetoreja, joista voi
hankkia tarpeellisia osia
vanhoihin pyöriin, sekä
tapahtumia joka makuun.
Eteläpohjalaisten ydinjoukko
täydennettynä moottoripyöräilystä
kiinnostuneilla ympäri
Suomen on käynyt yli-

härmäläisen Vesa Takalan kanssa Daytonassa
vuosikaudet. Miehelle
tämän vuoden reissu oli
järjestyksessään jo 30.
Hän myi 18 vuotta Harley Davidsonia ja ensimmäiset matkat ovat niiltä
ajoilta.
Vuosittain porukan matkalla on useita niitä, jotka ovat olleet mukana jo
useita kertoja aikaisemminkin.
Ylivieskalaisiakin on reissulla ollut
mukana useana vuonna.
Tänä vuonna Daytonassa
olivat myös Matti ja Anja
Sailokoski. Heilläkin on
molemmilla takana jo
useampi matka tapahtumaan.
Pariskunta viihtyi matkan
alkupäivät rompetoreilla,
joista Matti Sailokoski
löysi tärkeitä pisteosia
keskeneräisiin pyöräprojekteihin. Suomesta osia
ei tahdo enää samalla tapaa löytyä kuin Floridan
swapeista.

Daytonan hiekkarantaa

Vesa Takalan mallia poseerauksesta tyylikkään pyörän kanssa
rastajakunnan vanhenevan samalla tapaa Amerikassa kuin Suomessakin.
Vanhojen autojen tapahtumassa omistajat olivat
enimmäkseen vanhoja
miehiä ja naisia.
Automaalari katsoi myös
tarkalla silmällä kunnos-

tettuja autoja ja havaitsi,
että vanhemmat autot on
laitettu hyvin, uudemmissa oli jätetty niin pohjatyö kuin viimeistelykin
vähän sinne päin.
– Mutta niinhän se on
täälläkin. Nuorilla on

kasvanut puhelin käteen
eikä niitä rauta kiinnosta. Minun nuoruudessani
ei korpikyliltä päässyt
ihmisten ilmoille, jos ei
kasannut romuista ajopelejä, joilla pääsi liikkumaan.
Kokeneellekin kävijälle tapahtumassa on joka
vuosi jotain uutta. Pyöräviikko uudistuu ja kun
karnevaalissa tarjontaa
on lähes parin sadan tapahtuman verran ei kyllästymään pääse.

– Tarjontaa oli nyt vähemmän kuin aikaisemmin, Matti Sailokoski
tuumii. Hän arvelee har-

Ensikertalaisen kannattaa Vesa Takalan mieDaytona bike week

Kennedy Space Center. Kennedyn avaruuskeskus keskittyy miehitettyihin lentoihin

Järjestyksessään 77. viikko
9.–18. maaliskuuta 2018 Daytonassa Floridassa
Tapahtuma järjestetty vuodesta
1937 lähtien
Aluksi ajettiin kilpaa hiekkarannalla 3,2 mailin radalla, 1960
ajot siirtyivät pois rannalta
Maailman suurin moottoripyörätapahtuma
Vuosittain mukana satoja tuhansia motoristeja

Iron Horseen kokoontuu motoristeja tapaamaan toisiaan ja kuuntelemaan musiikkia.
Tarjolla on myös ostettavaa aina nahkatakeista T-paitoihin ja hotdogeista koruihin.

DonGarlits on ollut kiihdytysautojen uranuurtaja. Museossa on kiihdytysautojen lisäksi paljon vanhoja autoja ja
työkaluja

Osallistujamäärä parhaimmillaan puoli miljoonaa motoristia
Erilaisia tapahtumia parisen
sataa ajeluista konsertteihin ja
rompetoreista uusien pyörien
esittelyihin

VARAOSAMYYNNIN AMMATTILAINEN
Osat kätevästi
verkkokaupastamme
GSX1300R
HAYABUSAAN!

ZZZDMELNHð
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Meiltä kaikki
KODIN KIINTOKALUSTEET
mittojen mukaan!
KODINKONEMALLISTO
UUDISTUU,
vanhat poistohintaan!

WC-KALUSTEITA

Ylivieskalaiset Anja ja Matti Sailokoski ovat käyneet Daytona Bike Weelillä muutamia kertoja. Vesa takala koki pyöräviikon 30. kerran

lestä ehdottomasti lähteä
opastetulle ryhmämatkalle, muuten jää paljon
mielenkiintoista näkemättä.

heti varastosta!

NORDICA-KEITTIÖT OY

P. 0500 789 861
Teollisuustie 5, 67600 Kokkola
SISUSTUSTARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE Ma-pe 8.30-17, la 10-14

– On ollut semmoisiakin reissuja, että pyörät
vuokranneet

AUTOMA A K ATSASTUS

omatoimimatkalaiset
ovat illalla katsoneet meidän porukan facebookryhmästä että missä olisi
kannattanut käydä.

45 €

Useiden matkojen kokemuksella Takala tietää,
että päivät loppuvat kesken. Yhdellä reissulla ei
millään ehdi kaikkeen
mielenkiintoiseen.

31.8. 2019 as ti:

sis. pääs tömit taukset
Vesa Takala
Sailokosket ovat reissanneet paljon ja Daytona on Matti Sailokosken

suosikki. Näkemistä on
aivan eri lailla kuin turistina uima-altaalla.

BONUSTA KATSASTUKSESTA
VAUNUMIEHENKATU 2, KOKKOLA
PUH. 020 780 7170

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

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset
Puhdasta vettä yli
Rent vatten över

100

vuotta
år

Niittykatu 6, 67100
Kokkola
Terminaalikatu
7, 67700
Kokkola
Puh. (06) 823 5100, Faksi (06) 823 5111 www.mesiel.fi
www.mesiel.ﬁ

INJECTION SYSTEMS
• autosähkö
• polttoaineenruiskutus
• jarrutekniikka
• diesel

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

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
Marc Marquez – vuosikymmenen tähti
Espanjalainen Marc Marquez on voittanut jo kahdeksan
MotoGP-luokan maailmanmestaruutta varmistettuaan MMtittelin Thaimaan osakilpailussa
lokakuussa 2019. Tuloksillaan
Marc on noussut yhdeksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä kilpa-ajajaksi.
Miltä uusin mestaruus tuntui?
- Minulla oli lähes täydellinen
vuosi ja tavoitteenani oli mestaruus, joka toteutui. Olemme
tiimini Repsol Hondan kanssa
tietenkin hyvin tyytyväisiä tulokseen.
Miten juhlit mestaruutta?

-Meillä oli syytä juhlaan ja
ne menivät hyvin. Olimme illan Bangkokissa koko tiimin
voimin. Tansimme, puhuimme
niin kovaa, että ääni meinasi
kadota. Nyt ei ollut ohjelmassa
karaokea.
Sanoit aikaisemmin, että
tämä on ollut lähes täydellinen
vuosi. Miksi lähes?
-Tein virheen USA:n Austinissa, jossa kaaduin johtoasemassa.
15-kertainen GP-sarjan
maailmanmestari Giacomo Agostini on sanonut, että hän uskoo
sinun ylittävän hänen mestaruusmääränsä. Uskotko itse siihen?
-Kuulin myös Agostinin
mielipiteen. En pidä sanas-

ta mahdoton, enkä käytä sitä
sanaa. Kuitenkin se tuntuu
mahdottomalta. Se tarkoittaa
tuplamäärää mestaruuksia, mitä
minulla nyt on. Intohimoni on
kilpa-ajo, se on työtäni ja teen
kaikkeni sen eteen.
Missä voit vielä parantaa?
- On vaikeaa parantaa. Yksi
idoleistani on tennispelaaja
Rafa Nadal. Kun näen hänen
ottelevan, hän aina löytää uutta.
Tai kun Leonel Messi tekee
maalin, ajattelen, että hän ei voi
enää parantaa. Kohta hän taas
tekee maalin. Yritän oppia heiltä
sen, että aina on parannettavaa.
Omista virheistä on opittava.
Kilpailijat näyttävät minulle,
millä tasolla olen ja missä pitää
parantaa.

Ranskalainen Fabio Quartararo (20) on ennalta arvioiden Marc Marquezin (93) kovin haastaja vuonna 2020. Quartararo sijoittui kaudella 2019
loppupisteissä MotoGP-luokassa viidenneksi.

Marc Marquez juhli kahdeksatta mestaruuttaan Thaimaan osakilpailussa
Tekeekö Honda kilpapyörän
Marc Marquezille vai onko Marc
Marquez ajajaj, joka parhaiten
ymmärtää Hondan piirteet?
-Honda tekee kilpapyörän ja
ajajalla on oltava kyky omaksua se. Tällä kaudella kahdella
muulla kuljettajalla eli Jorge
Lorenzolla ja Cal Crutchlow’lla
oli samanlainen pyörä kuten
minulla. Tukenamme on Hondan
koko tekninen ryhmä.
Marc Marquez
* Kaikkien aikojen nuorin
kuusinkertainen GP-sarjan kuninkuusluokan mestari (26 vuotta
231 päivää)
* Kaikkien aikojen nuorin
kuljettaja, jolla kahdeksan mestaruutta. Mike Hailwood oli
27 vuotias (plus 112 päivää)
voitettuaan kahdeksanne mestrauutensa vuonna 1967 Tsekkoslovakian Brnossa.
*Voittanut kaikki mestrauutensa Hondalla
*On toiseksi menestynein
espanjalainen kuljettaja Angel
Nieton jälkeen, jolla 13 GPmestauutta.
*On samassa mestrairyhmässä Giacomo Agostinin ja
Valentino Rossin kanssa, joilla
on kuninkuusluokassa MMtitteleitä kuusi tai enemmän.

Marc Marquez juhlii voittoaan Alankomaiden
Assenissa vuonna 2014.

Kesto- ja LM-muovien
alihankintatyöt
teollisuudelle

PEKKANISKA NOSTAA

KÄLVIÄ Yritystie 12
puh. 050 367 0914

Marc Marquez USA:n Indianapolissa vuonna
2015

KOKKOLA - KARLEBY
puh./tel. 0400-130950

P. 046-851 6204
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Niki Tuuli kohahdutti MotoE-luokassa
Simo Kohonen 2019

24-vuotias imatralainen Niki Tuuli teki kaudella 2019 uudessa kansainvälisen moottoriliitto FIM:n valvoman
sähköpyörien MotoE-luokan –sarjassa kovan sensaation voittamalla luokan ensimmäisen osakilpailun Saksassa.
Niki hallitsi täysin avausosakilpailua: aika-ajojen paalupaikka, kilpailun nopein kierros ja
osakilpailuvoitto. MotoE-sarja
ei Tuulella jatkunut onnekkaasti
loukkaannuttuaan vaikeasti kauden
loppupuolella joutuen jättämään
loppukauden osakilpailut väliin.
Kuitenkin imatralaisen näytöt ovat
siksi vakuuttavia, että kyllä imatralaisen paikka olisi MotoGP-sarjassa.
Kuitenkaan ensimmäisistä Grand
Prix –sarjan ajajaluetteloista vuodelle 2010 ei löydy Tuulen nimeä.
Sähköpyörien MotoE-luokka
sopimuskuljeetajia ei oltu julkaistu
viime marraskuun loppupuoleen
mennessä.
Niki Tuuli on nuoresta iästään
huolimatta jo kokenut RR-kuljettaja. Rata-ajon saloihin hän pääsi
MotoParkin radalla, jonka aikoinaan
omisti hänen isänsä. Alku oli minimotoissa, josta Niki nopeasti nousi
SM-luokkien kärkeen. 125-kuutioisten mestaruus heltisi vuonna
2010 ja parin vuoden päästä Tuuli
oli Superstock 600-luokan EMsarjassa neljäs.
Niki Tuuli ajoi Supersportin
MM-sarjassa kertalisenssillä Kallio Racingin Yamahalla kolmasti
palkintopallille syksyllä 2016.
Seuraavana kautena 2017 Tuuli

ajoi Supersport-luokassa täyden
MM-sarjan samassa tiimissä sijoittuen loppupisteissä seitsemänneksi.
Kauden kohokohtina Supersportluokassa Nikillä olivat Ranskan
kilpailun voitto ja saman kisan
paalupaikka.
Kauden 2018 Tuuli aloitti Supersportin MM-sarjassa brittitalli CIA
Landlord Insurance Honda –tallissa,
jossa hän ajoi viisi osakilpailua
ollen lopettaessaan yhteispisteissä
kahdeksantena.
Nousu GP-sarjaan
Kaudella 2018 toukokuussa Tuulen ura jatkui malesialaisessa SIC
Racing –tallissa, jonka päällikkönä
on ruotsalainen Johann Stigefelt.
Vaikka lähes kaikki Grand Prix
–sarjan radat olivat vuonna 2018 Tuulelle outoja, hän taisteli pisteistä jo
toisessa ajamassaan osakilpailussa
Italian Mugellossa.
- Kyllä Moto2-pyörä on täysin
erilainen verrattuna Supersportin
MM-sarjan pyörään. Moto2-pyörän
jarrut ovat paremmat ja jarrutus on
pehmeämpi ja mutkanopeus pidetään kovempana. Renkaat ja runko
eroavat myös melkoisesti. Moto2pyörä vaatii erilaisen ajotyylin,
Tuuli selvittää Supersport-Moto2
–pyörien eroja.
- Tavoitteeni oli vuonna 2018

Niki Tuuli Moto2-pyörällä lähdössä Barcelona-Katalonia –radalle
kesäkuussa 2018.
osoittaa tuloksillani, että paikkani
on Moto2-luokassa.
Tuulella ei vajaa puolen vuoden
aika riittänyt, jotta hän olisi päässyt
kunnolla sisään Moto2:een. Pisteille
hän pääsi Thaimaan osakilpailussa

◦
◦

Kiinteistönvälitys LKV

YRITYSPALVELU N. ÖSTMAN OY
- Tilintarkastukset
- Yritysjärjestelyt
- Verosuunnittelu
- Konsultointi
HT tilintarkastaja Östman-Tylli
p. 050 3004177 tai nina ostmantylli@gmail.com

www.ninaostmantylli.fi

KOKKOLA
Rautatienkatu - Kokkola - puh. 044 733 2400

ohittaessaan ruutulipun sijalla 15.
Espanjan Valencian päätöskilpailussa vaikeissa olosuhteissa Niki
oli jo noussut viidenneksi, mutta
epäonnekseen hän kaatui joutuen
keskeyttämään.

GP-sarjassa ura ei jatkunut,
mutta paikka irtosi suomalaistalli Ajo Motorsportiin ja uuteen
MotoE-luokkaan.
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MotoE-luokassa historiaa
GP-sarjan organisaattori Dorna satsaa uuden sähköpyörien luokan mainontaan kunnolla. Kausi alkoi onnettomasti, kun testien yhteydessä Espanjan Jerezissä kaikki uutuuspyörät paloivat.

Italialainen valmistaja Energy
sai rakennettua uudet pyörät,
mutta kausi myöhästyi, sillä
avausosakilpailu oli vasta viime
heinäkuussa Saksassa. Kaudessa
2019 oli yksi kisaviikonloppu suunniteltua vähemmän ja
Misanossa ja Valenciassa oli
tuplastartit.
Tuulen kilpakumppaneissa
kaudella 2019 oli värikäs otos
nuoruutta ja kokemusta. Vanha
konkari Sete Gibernau palasi
radoille. Britti Bradley Smith
ajoi vuosia MotoGP-luokassa
ja kaudella 2019 hänellä oli
Aprilian testihommien ohella

muutama Grand Prix -kisa MotoGP-luokassa kertalisenssillä.
Ranskalaisella Mike di Megliolla on meriittinä 125-luokan
GP-mestaruus.
MotoE-pyörät uudessa sarjassa ovat yhtäläiset. Kuljettajat
saavat vain vaihdattaa jousia ja
muutattaa iskunvaimentimen
säätöjä ja välityksiä. Kun Tuuli
kilpaili kaudella 2019 kahdella
erilaisen ajotyylin vaativalla
pyörällä, se vaati osaamista.
MotoE-pyörä vaatii ajajalta
erilaiset ajotyylin verrattuna esimerkiksi Moto2-pyörään. Siinä
ei ole kytkintä, vaan lähdössä

käytetään jarrua. Pyörän paino
kaudella 2019 oli noin 260 kiloa,
joka vaikuttaa muun muassa jarrutuksiin. Myös kaasun
käyttö on erilainen. MotoE:ssä
kaasuttaessa pyörä lähtee rajusti liikkeelle. Vuonna 2019
MotoE-luokan pyörillä päästiin
kierrosajoissa lähelle GP-sarjan
Moto3-aikoja.
Akku on Moto2-pyörän
oleellinen elementti. Sen teho
määrittää kilpailujen keston.
Kaudella 2019 ajettiin kahdeksan kierroksen kilpailuja. Kiihtyvyyttä on pyörässä melkoisesti, sillä kahdessa ja puolessa
sekunnissa päästään nollasta
sataan kilometriin tunnissa.
Jo testeissä ennen ensimmäistä osakilpailua Tuuli osoitti vauhtinsa ajamalla kolmen
kärjessä. MotoE-sarjan lisäksi
Tuuli kilpaili CEV-sarjan Moto2-luokassa. MotoE:ssä aikaajo on muita luokkia tärkeämpi,
sillä kuljettajat ajavat vain yhden nopean kierroksen.
- Minulla oli uskomaton aloitus voitettuani MotoE-luokassa.
Pidän luokan tunnelmasta ja
kaikki on yksinkertaisempaa
kuin muissa luokissa.
Kauden loppupuoli meni
Nikillä onnettomasti. Misanon

Niki Tuuli (66) vauhdissa Misanon radalla MotoE-pyörällä
viikonloppu alkoi Tuulella hyvin ajaen ensimmäisen päivän
ensimmäisessä harjoituksessa
luokkansa nopeimman ajan.
Lauantai muutti kaiken Tuulen kaaduttua rajusti loukaten
jalkansa ja kätensä. Näin Nikiltä
jäi väliin Misanon osakilpailu
ja kauden päätösviikonloppu
Espanjan Valenciassa, jossa
MotoE-luokalla oli kaksi kilpailuerää. Tuulen tuuraajana
oli Ajo Motorsportin riveissä
Supersportin maailmanmestari
vuodelta 2017 Lucas Mahias.
Ensimmäiseksi MotoE World
Cup –sarjan mestariksi ajoi Italian Matteo Ferrari. Tuuli sijoittui kesken jääneellä kaudella
sijalle 15.

Niki Tuuli

HYÖTYAJONEUVOJEN 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 Kokkolaan.

HUOLTOMME
PALVELEE:
MA-PE KLO 7-22
LA KLO 7-15
SERVICE 24H AUTTAA
KELLON YMPÄRI.
VEHO KOKKOLA
Mestarintie 6a
67600 Kokkola

Huolto ja varaosat
Ma–pe 7–22, La 7–15
Huolto 010 569 8371 | Varaosat 010 569 8372

Myynti
Ma-pe 9–17
010 569 8380

VEHOTRUCKS.FI
Puhelun hinta 010-numeroihin:
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %).
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Päivärinta-Veräväinen taistelivat
sivuvaunuluokan MM-hopeaa
Ratamoottoripyöräilyn sivuvaunuissa ajava suomalaispari
Pekka Päivärinta ja Jussi Veräväinen päätti MM-kautensa
Portugalin Estorilissa vuonna 2019 voitolla nousten loppupisteissä toiseksi.
MM-hopea on kokeneelle
Pekka Päivärinnalle jo kuudes ja pyöräkunnan Yamahan
menoa tasapainottavalle Jussi
Veräväiselle toinen tämän värinen MM-mitali. Mestaruuksia
Päivärinnalla on viisi ja kerran
hän on sijoittunut MM-sarjassa
kolmanneksi.
Superside-sarjan päätöskilpailuviikonloppu Estorilissa sisälsi
kaksi MM-starttia. Päivärinnan
pyöräkunta oli lauantaisessa,
osin märällä radalla ajetussa
Sprint-kilpailussa viides kolaroituaan viimeisellä kierroksella
lopulta kolmanneksi kiilanneen
Kees Endeveltin pyöräkunnan
kanssa. Suomalaispari kisasi
kolisteluun asti voitosta. Endevelt hyötyi rengasvalinnastaan,
sillä sadekelin renkailla matkaan
lähteneiltä sulivat renkaat alta
kuivuvalla radalla.
Sunnuntainen 17 kierroksinen
Gold Race kulki yli puolivälin
Birchallin veljesten johdolla.
Kuudennesta lähtöruudusta
startannut Päivärinta-Veräväinen kaksikko menetti otteen
kärkikaksikkoon heti alussa
jouduttuaan startissa pussiin
hitaampien taakse. Päästyään
kolmanneksi olivat kärjessä
etenevät brittiparit kelanneet 10
sekunnin kaulan.
Päivärinta kuitenkin saavutti
kakkosena ajaneen Tim Reevesin pyöräkunnan ja meni ohi
kymmenennellä kierroksella.
Johtoon suomalaispari siirtyi
muutama kierros ennen maalia
Birchallin veljesten keskeytyksen myötä.
– MM-hopea on ihan hyvä juttu

tämän kauden ansiona, summasi
Päivärinta.
Kaudella 2020 Suomen menestyksekkäin ratamoottoripyöräilijä Pekka Päivärinta
jatkaa kuudennen maailmanmestaruutensa metsästystä osin
uusin eväin. Päättyneellä kilpailukaudella hopeisen mitalin
ansainnut ratamoottoripyöräilyn
sivuvaunujen luokassa ajava
sipoolainen starttaa tulevaan
kauteen ranskalaisen purkkiorjan kanssa.
Kaksi kautta Päivärinnan ajopelin tasapainottamisesta vastannut Jussi Veräväinen jää
pois ja hänen tilalleen hyppää
Le Mansista kotoisin oleva
22-vuotias Emmanuelle Clement. Emmanuelle osallistui viime kaudella MM-sarjaan ranskalaisen Paul Leglisen kanssa
sijoittuen MM-sarjassa yhdeksänneksi. Kaksikon paras kilpailu oli Portugalin Estorilissa
ajettu sarjan päätösosakilpailu,
jossa ranskalaiset sijoittuivat
neljänneksi.
Emmanuelle ei ole ensimmäinen naispuolinen matkustaja
Päivärinnan ajopelissä, sillä hän
voitti viidennen maailmanmestaruutensa yhdessä Kirsi Kainulaisen kanssa vuonna 2016.
– Tärkein kriteeri Emmanuellen mukaan tuloon on hänen
motivaationsa. Hän haluaa oppia ja ennen kaikkea menestyä.
Toisaalta hän tuo tiimiin myös
tietotaitoa ja hänen perheensä
tulee olemaan vahvasti mukana
tiimin taustatehtävissä, Päivärinta summaa.

Ratamoottoripyöräily sivuvaunut
MM-sarja 2019:
1.Tim Reeves/Mark Wilkes 205 pistettä
2.Pekka Päivärinta/Jussi Veräväinen 173
3.Ben Birchall/Tom Birchall 168

Pekka Päivärintä parinaan Jussi Veräväinen saalisti sivuvaunujen
MM-sarjassa hopeaa kaudella 2019.
8 (0)6 824 100
0
+ 35
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Tallipäällikkö Aki Ajo: Niki Tuulella on positiivinen asenne
työhönsä
Grand Prix –sarjan organisaattori Dorna
lähti ennakkoluulottomasti kilpailuttamaan
sähköpyöriä GP-sarjan Euroopan muutaman osakilpailun yhteydessä.
Sarjaan hyväksyttiin 18
pyörää, joita ajattavat MotoGPluokan viisi satelliittitallia ja
Aprilian tehdastallia hoitava
Gresini. Heillä on jokaisella
kaksi ajopaikkaa. Lisäksi kuusi
pyörää on Moto2-tiimeillä,
joihin kuuluu myös Ajo Motorsport. Yhtä pyörää kohti saa
olla kaksi mekaanikkoa, joista
toisella on vastuullaan datamiehen työt.
Ajo Motorsport teki historiaa
voittamalla Tuulen kanssa historian ensimmäisen MotoE World
Cup –osakilpailun Saksassa.
-MotoE-pyörien valmistelu
radalle on samanlaista kuin
muidenkin kilpapyörien kanssa.
Pyörät olivat heti alkuun jo
korkeatasoisia ja alkuun tutus-

tuimme pyörän toimintaan ja
miten siitä saadaan eniten irti
ajajamme kanssa, kertoo Aki
Ajo.
Miten päädyit kuljettajavalinnassa Niki Tuuleen?
- Perusta oli sama kuin muissakin valinnoissa. Olen tuntenut
Niki jo hyvin nuoresta pitäen
ja tiedän, kuinka vakavasti hän
suhtautuuu tähän urheiluun.
Tuulella on positiivinen asenne
kovaan työhön, hän omaksuu
nopeasti pyörän käyttäytymisen.
Lisäksi Niki kuuntelee tarkalla
korvalla palautettamme.
Ajo muistuttaa, että nyt ensimmäisellä kaudella kaikki
oppivat uudesta luokasta koko
ajan.

Aki Ajo

2019 MotoE kuljettajat
Ensimmäisenä vuonna MotoE-luokassa kilpaili 18 kuljettajaa.

26.1.2020/Simo Kohonen

Ainutlaatuinen aikamatka ratamoottoripyöräilyn Grand Prix -sarjan vuosikymmeniin suomalaisnäkökulmasta
Teos kokoaa ensimmäistä kertaa yksiin kansiin moottoripyörien GP-sarjan mielenkiintoisen historian
suomalaisesta näkökulmasta ja se tuo julkisuuteen
myös monet värikkäät suomalaistapahtumat ensimmäistä kertaa.
Suomalaisittain merkittäviin
ratamoottoripyöräilyn Grand
Prix -sarjan ajanjaksoihin
kuuluvat muun muassa vuodet 1962–1982, jolloin Suomi toimi GP-kilpailujen järjestäjänä.

Kirjan punainen lanka on tekemäni kymmenet haastattelut kolmena vuosikymmenenä. Niillä olen syventänyt
merkittävästi
tietoainesta,
ja ne antavat teokselle lisää
Kirjan kirjoittaja Simo Kohonen on toiminut Kokko MC:n vuosijulkaisun
avustajana yli 20 vuotta. Aikaisemmin hän on kirjoittanut kaksi kirjaa:

Grand Prix kirja
Suomen huippukausi ratamoottoripyöräilyn ylimmässä sarjassa ajoittui 1970-luvun alkupuolelle, jolloin
kuljettajamme olivat lajin
ehdotonta huippua ja RR
oli kansainvälisesti Suomen
moottoriurheilun ykköslaji.
Seuraava
suomalaisittain
vahva jakso tuli 2000-luvulla, kun suomalaistalli
nousi merkittävään asemaan
Grand Prix -sarjassa ja myös
kuljettajapuolella juhlittiin
sinivalkoisia voittoja.

kiinnostavuutta ja inhimillisen sävyn.
Kirjan RR-faneille tarjoama tietopaketti on valtava.
Tärkeässä roolissa osana
GP-historiaa ovat Imatranajojen kultaiset vuodet
(1964-1982).
Lajilla on pitkä menneisyys,
ja nykypäivän MotoGP-sirkus on uskomaton
kokonaisuus.
Mansaaren
TT:lle on annettu sille kuuluvan arvo, sieltähän kaikki
alkoi.

Kirjassa on laaja ja monipuolinen läpileikkaus GPsarjan seitsemästä vuosikymmenestä ja tärkeänä
osana suomalaisten osuus
koko GP-historiassa. Mukana ovat kuljettajat omine
muisteluineen ja kotimaiset
tekniikan henkilöt.
Kirja kuvaa lajin MM-sarjan
vaiheita sisäpiiristä käsin ja
johdattaa ratamoottoripyöräilyn vauhdikkaaseen ja
vaaralliseenkin maailmaan.
Olen tutustunut vuosien
mittaan GP-sarjan avainhenkilöihin, kuten tallipäälliköihin ja kisajärjestäjiin
kuljettajien lisäksi.
Kirja valottaa tapahtumia
myös lajin kulisseissa. Olen
ollut toimittajana / valokuvaajana yli 50 GP-sarjan
osakilpailussa kolmena vuosikymmenenä.
Mukana ovat kotimaiset
kuljettajat Jarno Saarisesta
alkaen, ja kirjassa annetaan
puheenvuoro myös monille
ratamoottoripyöräilyn maailmantähdille, jotka kertovat
menestyksensä salaisuuksista.
Kirjassa on myös kurkistus
tulevaisuuteen, sillä Suomi
(KymiRing) on palaamassa
Grand Prix –sarjan kisajärjestäjäksi lähes 40 vuoden
tauon jälkeen.

Simo Kohonen

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.

Meiltä
saat
kaikki
palvelut
samasta
paikasta!

Keskitie 6, 44500 Viitasaari, p. 0207 528 100
viitasaari@viitasaarentilausliikenne.fi Löydät meidät
www.viitasaarentilausliikenne.fi
myös facebookista!

30

HUONEISTO REMONTIT
HSP ASENNUS
www.hsp-asennus.com

Maalaus, tapetointi, laatoitus ym. työt
Timanttiporaus

VESIVAHINKOKORJAUKSET

KONEHUOLTO
SABEL Oy

A-CLASS

WWW.ARE.FI

HINAUSPALVELU

BÄRGNINGSTJÄNST
0400 563 438
0400 389 022
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

Laadukkaita betonielementtejä

0400 388 017

ekokuljetus.fi

www.tara.fi Puh 0207-924320
Murikantie 299
68410 Alaveteli.
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, www.ketepa.fi
email: myynti@ketepa.fi

ONKO PIHA KUNNOSSA?
(06) 866 0800 / www.kaktk.fi
Nopeasti & edullisesti!
• murskeet, hiekka, multaa, lumityöt
yöt
öt
• työkoneet, vaihtolavat, nosturiautot
osturiau
uto
u
tot
to
ot
• kuljetukset, talonpohjat

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
TAKSIPALVELU
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

KÄLLSTRÖMIN
KAIHDIN OY

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17-19 • 67800 KOKKOLA

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

Kun hinta
ratkaisee
minimani
Tehtaankatu 43

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17-19 • 67800 KOKKOLA

• Parvekekaihtimet
• Screen kaihtimet
• Verhokiskot ja tangot
• Lamelliverhot

KOKKOLA

www.minimani.fi
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musiikkiliike.fi
musiikkiliike.fi
musiikkiliike.fi
musiikkiliike.fi
1150,-

699,-

TALLINNA
MOTORSHOW
13.-15-3.2020

Matkalle mahtuu 60
henkilöä ja vähintään
40 että matka toteutuu.
Lähtö Kokkolasta
kerholta Tehtaank. 45
5.3.2020

KOKKOLA

Ilmottautumiset
mennessä
040-554 7063

Kun hinta
ratkaisee
minimani

VARATTU

Tehtaankatu 43

KOKKOLA

www.minimani.fi

Liikennekoulu Mikkola Oy
PUH. 0500 889 565
Kauppakaari 2, 67100 Kokkola, Puh. 0207 410 480
Avoinna ark. 7-17.00, la 10 - 14, www.tyokaluassa.net

Puh/Fax 08-2274188

Aloitukset:
Kälviällä joka kuukauden ensimmäinen maanantai
Toholammin lukiolla joka kuukauden ensimmäinen
tiistai

www.liikennekoulumikkola.fi

TERVETULOA YYTERIIN
14.–16.8.2020

Ralliportit aukeavat
pe 14.8. klo 14
Rallimaksu
• 45€ ennakkoon nettikaupassa
• 50€ portilta
sis. telttapaikan, 2x hotelliaamiainen

• Päivälippu 10€

Hotellivaraukset
p. 02 628 5300
mainitse varauksen yhteydessä Yyteri Meeting

ǔŊƞŞŊƦƴǛƦńŸƴġŢŢŊѧǬ

Ohjelmassa mm.
•
•
•
•
•
•
•

live-orkesteri, DJ, karaåke
rallisauna ja kylpytynnyri
kisailuja
burlesque-esitys
rilli
jenkkiautoja ja pin-up tyyliä
ilmaisia kampauksia pop-up
kampaamosta
• pikadeitit
• yhdessäoloa
• yms.
Tarkemman ohjelman ja aikataulut saat
portilta ilmoittautuessasi. Lisätietoja
Rallipää Noora Aro-Koivisto 050 384 3667 ja
Matti Rantala 040 820 2689 sekä
ǔġƞŞŞŸƦŊǔƼŢƴöǛǛƴġƞŊūġġƴŊŭļѧǬѧ

Mökkivaraukset iltaisin
p. 044 334 6260

Länsirannikon suurin mp-kokoontuminen
Lisätietoa ja nettikauppa AA<-:15--<16/Fè

0440 324 719
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Kallio Racingin Isaac Viñales loppupisteissä
seitsemäs Supersportin MM-luokassa
Hyvin sujuneesta loppukaudesta huolimatta ei Kallio Racingin ykköskuljettaja Isaac Viñales
yltänyt MM-mitaleille Supersportin MM-sarjassa kaudella 2019. Superbike-luokan valtias oli
edelleen Jonathan Rea.
Simo Kohonen 2019
Ratamoottoripyöräilyn Supersport-luokan MM-vuoden 2019 viimeinen kilpailu
ajettiin Qatarin Losail radalla. Päätöskilpailuun suomalaistiimin ykköstähti Isaac
Viñales starttasi terävästi ja
hän nousi heti mukaan kärkiryhmään. Hän kävi rajua
kamppailua kärkisijoituksista läpi kilpailun ja kisan
voittotaistelu käytiin hänen
sekä Lucas Mahiaksen ja Jules Cluzelin välillä.

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

Bar Open:

Kärkikolmikon takana Federico Caricasulo ja Randy
Krummenacher taistelivat
seuraavista sijoista Corentin
Perolarin kanssa.
Kisan voittoon ajoi Mahias
ennen Cluzelia. Viñales oli
kolmas ja se oli jo kolmas

La 22:00-02:00(03)

Rantakatu 9, Kokkola 040-1534335

Jonathan Rea SBK-mestari
perättäinen kolmossija kaudella 2019.
Suomalaistiimin paras oli
Isaac Viñales seitsemännellä sijallaan ja Thomas Gradinger oli loppupisteissä
yhdeksäs. Loris Cresson on
yhteenvetolistalla sijalla 12.
Supersportin maailmanmestaruuden voitti sveitsiläinen
Randy Krummenacher.
Superbiken MM-sarjan hallitsija kaudella 2019 oli edelleen pohjoisirlantilainen Jonathan Rea Kawasakillaan.

Espanjan Ducati-kuljettaja
Alvaro Bautista oli selvä
kakkonen ennen loppupisteissä kolmanneksi sijoittunutta britti Alex Lowesia
(Yamaha).

Joka Huushollissa
ittiö
pitää olla toimiva ke

Kaudella 2020 Superbiken MM-sarjassa ennakoidaan
voittotaistelun
osalta tiukempaa, sillä Bautistalla on allaan uusi Honda
CBR1000RR-R SP. Siinä on
tehtaan MotoGP-pyörästä
RC2V13 tuttua tekniikkaa ja
viimeisin innovaatio Öhlinsin jousitusratkaisuista.

Oy
Isaac Vinales Kallio Racing

YKSILÖLLISET
KUULOSUOJAIMET

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

AUTOFIXAUS OY
INDOLANTIE 23
67600 KOKKOLA

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

NYT ON HYVÄ AIKA
HANKKIA YKSILÖLLISET

KUULOSUOJAIMET
VALMIIKSI SEURAAVAA
AJOKAUTTA VARTEN

PARAS PALVELU
EDULLISET HINNAT
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA!

45 €

KATSASTUSPAKETTI

Eira
EiraElomaa
Autio
AJANVARAUKSET AUDIONOMILLE

Sisältää päästömittauksen

044 3520 474 tai
www.kuulopiste.fi
Tehtaank. 3 Näkömestari

95 %

ttelee
suossiitt
n
lleeeen
ävviill
ystä

KOKKOLAN
LAN VARAOSAV
VARAOSAVÄLITYS

Tervetuloa palvelevaan varaosaliikkeeseen

VARAA AIKASI
Avoinna: ark. 8:00-16:30 / Puh: 050 358 8728
Osoite: Ouluntie 72, 67400 Kokkola
S-posti: myynti@varaosavalitys.fi

Netistä:

# '++*&/../0.юݦѶ&*&&*'

Tai soita numeroon:

029 19 2020 avoinna 24/7
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