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MILANON MOOTTORIPYÖRÄMESSUT 2019
Tiistaina 5 Marraskuuta
matkaan lähti 23 innokasta
kohti Milanoa. Osa oli aloittanut matkansa jo aikaisemmin, jopa Kajaanista asti. Viitasaaren linja-auto varustettiin
matkaan Kokkolassa jossa oli
riemukas tunnelma, kaverit
tapasivat toisensa ja muutamia
uusiakin oli lähdössä reissuun. Matka Turkuun meni
joutuisasti ja siellä meitä odotti
Wiking Grace. Ryhmänjohtaja
HARRI MYKRÄ jakoi meille
liput ennen laivaan nousua ja
hoiti hyttipaikat laivalla . Kaikki tapahtui nopeasti.
Laiva lähti ajallaan klo:20.55,
oli aikaa käydä syömässä ja
hiukan tanssahtamassa. Aamulla
saavuimme Tukholmaan josta
jatkoimme matkaa Öresundin sillan kautta Tanskaan. Iltapäivällä
Rödby-Putgarden lautalla jossa
kerkesi hyvin juoda kupin kahvia ja jaloitella. Hampuriin saavuimme myöhään illalla, siellä
lähdimme tapaamaan tuttuja
joita olimme saaneet edellisillä
reissuilla. ”Hells Kitchen”tuli
myös tutuksi uusille matkaajille.
He ottivat meidät lämpimästi
vastaan siellä. Matka jatkui
runsaan aamupalan jälkeen Innsbrukkia kohden jossa yövyimme
”Das Innsbruck”hotellissa. Viimeinen ajo päivä alkoi Garda
järven kautta ,pysähdyimme

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 |

ottamaan muutamia kuvia ja
kostuttamaan kurkkujamme,
kaunista seutua. Seuraava etappi
Maranello ja FERRARI, muutamat rohkeat uskaltautuivat
autojen rattiin. Upeita autoja
niin myös museossa johon jotkut
poikkesivat tutustumaan. Vielä
ajoa Milanoa kohden siellä
odotti hotelli ”Mirage ” valmiina
ottamaan meidät vastaan. Iltalenkille ja nukkumaan. Aamulla aukeaa meille ensimmäinen
MESSUPÄIVÄ. Kyllä tätä
on odotettukin. Viimein myös
meidän hyvät kuljettajat Jori
PAANANEN ja Kaj NYGÅRD
saivat aikaa jaloitella ja rentoutua. Ilma Milanossa oli aivan
ihana, aurinkoa ja lämpöä saatiin
talven keskelle. Paljon komeita
pyöriä ja paljon ihmisiä niistä
Messut on tehty. Ehkä muutaman vuoden kuluttua jälleen
tänne. Matkalla tuli paljon uusia
ystäviä ja muistoja joita voi
verestää kuvia katselemalla.
Oli mahtavaa päästä mukaan
tällaiselle matkalle. Kiitos Harri
Mykrälle joka toteutti tämän ja
kuskeille jotka kuljettivat meitä
turvallisesti läpi Euroopan.

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..
Ouluntie 54, Kokkola
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TOIMINTAVUOSI 2020
Korona iski!
Tälle vuodelle ei kerhon toiminnasta ole juurikaan
kerrottavaa. Korona iski myös moottoripyöräharrastukseen voimalla. Monet näyttelyt menivät pipariksi
myös kerhon oma suunnitelma Pääsiäisnäyttelyn
järjestämisestä. Samoin näyttää käyvän tänäkin
vuonna. Onneksi torstai-ajot ovat jatkuneet ja korona
on saatu pidettyä kypärän sisällä. Se onkin tehokas
turpasuoja ja sopivan ilmava. Tietenkin riippuen siitä
kuinka vauhdikasta meno on.
Vuosijulkaisumme on jo kolmeskymmenesviides julkaisuvuosi. Se on melkoinen saavutus pieneltä aktiivien porukalta. Monille yhteistyökumppaneillemme
kiitos lehden mahdollistamisesta. Samoin kiitos niille
jotka ovat juttuja lehteemme toimittaneet. Uskon että
lehteä on koronaa tappaessa kiva selata ja kesää
odotellessa palauttaa mieleen historian monet reissut
eripuolille Suomea ja Eurooppaa.

Tasoite- ja maalaustyöt
Juha Naukkarinen Oy

Jos korona helpottaa joulua lähestyttäessä pikkujoulut järjestetään jälleen kerholla ja ehkä saamme
näyttelymatkankin järjestymään Saksaan tai jonnekin
muualle Euroopan MP messuille.

KOKKOLAN KAUPUNKI
KI
KARLEBY STAD
AD

Joka tapuksessa kevät jo näyttää aurinkoaan ja kohta
asfaltti huutaa kumia kuluttamaan. Ajetaan edelleen varovasti ja turvallisesti liikenteessä. Pidetään
ajaessa ne suositellut turvavälit eli vähintään se kaksi
metriä. :)

4500 ikkunaa, heti toimitukseen

TORIN LAIDALLA

Reijo Ruotsalainen
mediavastaava.

Oluthuone

jos hinnasta sovitaan

044 237 1382

EKL-Kaju
Kuskaa mitä vaan
Milloin vaan
ja minne vaan
Ja millä vaan

0400-160799

U
K
K
HE R IZZA
P
TILAA JA 15Eur
TILAA
JA HERKUTTELE!
HERKUTTELE!
TÄLLÄ KUPONGILLA

PERHEPIZZA 2:lla TÄYTTEELLÄ

822 5666

norm. 20,-

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

822 5666

KESKUSKENTÄN VIERESSÄ

S-MONIMERKKIHUOLLOSSA
KAIKKIEN AUTOMERKKIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
JA ILMASTOINTILAITTEIDEN HUOLLOT EDULLISESTI!
ESIM. ÖLJYNVAIHTO+SUODATIN, ALK. 79 €
Saat Bonusta S-Etukortilla huolloista, varaosista
ja tarvikkeista!
Auton kauppahinnasta kirjataan enintään 500€ bonusostos. Huollosta, korjaamon
palveluista, varaosista sekä renkaista kirjataan Bonus täysimääräisesti.

KOKKOLA, ark. 7.30-17, la 9-15 | 020 780 7320
PIETARSAARI, ark. 8-17 | 020 780 7340

HUOLTO

YLIVIESKA, ark. 8-17, la 9-14 | 020 780 7360

010 327 5560

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:

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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Avoinna
ma - su
09 - 02

Pitkänsillankatu 20, 67100 Kokkola
0400 695 303 | ma–pe 10–18 tai sopimuksen mukaan.

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

Tervetuloa viihtymään

10.30 - 22.00
11.00 - 22.00
12:00 - 22.00

MARINKAINEN - LOHTAJA

MYYTÄVÄNÄ:
BMW K 1600 GT vm. -17 aj. 11tkm
27900,BMW K 1600 GT vm. -17 aj. 31tkm
25900,BMW K Thundergray 1600 GTL vm. -17 aj. 29tkm 27900,BMW K Grand America 1600 vm. -18 aj. 23tkm
27900,BMW K 1300 GT vm. -09 aj. 59tkm
9900,BMW K 1300 GT ESA vm. -09 aj. 91tkm
7900,BMW K 1600 GT vm. -17 aj. 6tkm
27900,BMW K 1200 S ESA vm. -07 aj. 46tkm
6900,BMW K 1200 GT vm. -06 aj. 96tkm
4900,BMW K 1600 GT vm. -17 aj. 13tkm
27900,BMW K 1200 S vm. -07 aj. 52tkm
6900,BMW K 1600 GT ESA vm. -17 aj. 29tkm
24900,BMW K 1600 GT ESA vm. -14 aj. 14tkm
18900,BMW R 1200 RT vm. -18 aj. 10tkm
22900,BMW R 1200 RT vm. -05 aj. 152tkm
3900,HONDA GL 1800 GoldWing vm. -14 aj. 11tkm
18900,HONDA GL 1800 GoldWing vm. -10 aj. 76tkm
16900,HONDA GL 1800 GoldWing vm. -18 aj. 14tkm
38900,HONDA GL 1800 GoldWing vm. -18 aj. 6tkm
28900,JT-Motor Oy+358 (0)50 327 3910 | +358 (0)45 858 6710
janne.taka@hotmotor.fi - www.hotmotor.fi
Honda GoldWing 1800 vm. -07 aj. 170tkm
Harry Ahola puh. 0400-561122

Juha Perander
0400 262 333

13000,-

Triumph International 744ccm vm. 1977 aj. 9541mil. 7500,Kokkolan Autovälitys Markus 0400-499 350 Kenneth 0400-663 392
Honda GoldWing 1500 Kardaani ehjä perä, ei pidä ääntä.
vm. -92hp. 350€ Etu tuulilasi uusi ilmaohjain reijällä 200€ penkin päällinen uusi 110€ puh. 040 5547063
Myyd. käytettyjä kannettavia tietokoneita, näppiksiä, hiiriä,
näyttöjä, nettikoneita ym... PC-PUOTI RANTAKATU 25 K:LA
PUH. 040-554 7063
DUCATI Monster 1000 S2R Termigoni tehoputki vm. -07
Aj. 47tkm
6900,Rinta-Joupin Autoliike Kla 020 777 2590
BMV - K 1200 GT vm. -03 aj. 127tkm
Puh. 040 727 2724 Kokkola

5000,-

12V ulosotto
Huoltokirja
Peruutusvaihde
Selkänoja

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

Sivulaukut
Sähkökäynnistys
Takalaukku
Vakionopeussäädin

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

p. 040-554 7063
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TAKSI KOKKOLA - 0100 85 111
Kokko MC matka
Milanoon 2019
Viides päivä marraskuuta oli se päivämäärä jolloin Kokko Mc
lähti Milanon moottoripyörämesssuille. Auto täyteen matkavaatteita ja tykötarpeita, ajo Turun satamaan ja siellä auto Viking
Parkkiin hintaan 110 euroa. Kapsäkit raahattiin linja-autoon ja
normaalitervehdykset kaikkien tuttavien kanssa. Mahtu siihen
hiukan epänormaaleja tervehdyksiä mutta kai ne kuuluu kerhon
imagoon! Laivalla tietty lähdettiin tanssi-osastolle jossa vuoden
2016 tangokuningas esiintyi ja täytti kiittettävästi tanssilattian.Taxfree liikkeestä pakolliset matkaeväät ja Italian kerholle tuliaiset,
päädyttiin Finlandia ja Jaloviina-tuotteisiin. Ja matka jatkui
Berliinistä länteen ja Milanosta pohjoiseen (Samu Haber) Hyvin
nukutun yön jälkeen, koski melkein kaikkia, odotti jo aamupala
ala Viking Grace.

Brenneoron sola Itävallassa

Teksti: Simo Kohonen, Krister Nygård, Sari Kangasniemi
Lainaus Moto1 lehti messujuttu Pekka Neste.

St. Pauli ja Reberbahn

Matkalaiset yhteiskuvassa tuulisen Vetterin rannalla
Tukholman satamasta varsinanen
reissu sitten alkoi, alussa oli porukka
hissukseen ja ihmeissään. Tunnin
kuluttua saatiin sitten kuulla Maamme
laulun Matin musiikkijärjestelmästä,
siitä lähti keskustelut lähti käymään
ja musiikki soi. Eikä aikaakaan kun
kaarrettinVätternledeniin. Meidän

ruoka-aika ei sitten sopinut heidän
aikatauluihin. Vätterledeniin aamupala loppui kello 9, päivällinen alkaa
heillä kello 13, me saavuttiin kello 11.
No ei aikaakaan kun pyttipannut oli
paistinpannussa ja annos munan kanssa hintaan 99 kruunua. Tähän sisältyi
leivät ja vesi ja tai omenamehu, maito

HAUTAKIVIVEISTÄMÖ
KOKKOLASSA

Honda Repsol tuote esittelijä

Näyttelykivet ulkotiloissa
Nä
jossa n. 200 mallia
Teemme värivedoksen
hautakivestä jonka saatte
mukaan, vaihtoehtoisesti
voimme lähettää vedoksen
myös sähköpostitse.

Irkkubaari Hampurissa

jatkuu seur. sivulla

Palvelemme myös etänä.

Hautakivet suoraan valmistajalta
Kenneth 0400 594600 · kenneth@hautakivipalvelu.ﬁ
Toni 040 7328890 · toni@hautakivipalvelu.ﬁ
Sakari 0400 560804 · sakari@hautakivipalvelu.ﬁ

Kokkolan
Hautakivipalvelu Oy
Laajalahdentie 22, Kokkola
www.hautakivipalvelu.ﬁ

Avoinna
24/7

Mekonomen Kokkola
Måttisenkatu 6, 0400 309 514, kokkola@mekonomen.fi
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maksoi erikseen jonkun kruunun.
Seuraava stoppi oli kuskinvaihto ja
vessakäynti Skånen Fagerhultissä.
Ainoa nähtävyys oli parkkipaikan
vierässä seisova lentokone joka oli
muutettu karkkikaupaksi. Kukaan
ei käynyt lentokoneen luona mutta
puskat ja ojanpenkat olivat selvästi
porukan suosiossa.
Ei aikakaan kun kaarrettin Juutinrauman sillalle. 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, eli liki kolmet helsingin
olympiastadionin tornit päällekkäin.
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. Koska Ruotsin ja Tanskan
rautateillä käytetään eri sähköistys- ja
opastinjärjestelmää, sillan yli liikennöivät junat ovat kaksijärjestelmä-

Kahvitauko Lago di Gardalla

pumpattua kunnon suodatinkahvia.
Hyvin nukutun yön ja virkistävän aamupalan jälkeen matka jatkui, tiettyjä
matkalaisia joutui tietysti odottamaan
ennenkuin päästiin matkaan ruuhkaisen Hampurin läpi. Reilu puolituntia
oltiin tietyön eli autobahnin tietyön
uhreja, uutta betonipintaa asennettiin
tulevaa kesää varten. Vihdoin matka
taittui ja vehreät nurmikot vilahtelivat
ohi, joissakin niityillä peurat nauttivat
vihreästä ruohosta. Matka eteni ja
maasto vaihtui kumpuilevaan. Illalla
kello 19;00 topattiin Irschenbergissäå
syömään gulaschikeittoa ja pakolliset
tiemaksut suoritettiin Jorin toimesta
Itävallan valtiolle. Kuskimme Jori
kävi hakemassa eli lunastamassa
seurantalaitteen kassalta joka sitten
taltioi kaikki meidän kilometrit ja
paikat missä käydään. Tämän seurannan tarkoitus on laskuttaa Viitasaaren
yhtiötä sen mukaan montako kilometriä ollaan käytetty Itävallan teitä.
Jos ei hanki kyseistä laitetta seuraa
ankarat sakot.

Heinolankaari 9, Puh. 010 537 9100

Gardajärvi häämöttää

Innsbruckiin saavuttiin pimeän jo tultua. Maisemat olivat todella hehkevät
ja jylhät. Lunta oli jo alppiteillä joten
varovaisuuteen oli syytä varautua.
Turvallisesti päästiin kokeneitten
kuskien ansiosta suoraan hotellin
eteen, vaikka oli melko lailla liikenettä, Hotellin baari tarjosi pähkinöitä

Amppa ja Seppo Milanossa auringonpaisteessa
* Antiikkikalusteet * Nykyhuonekalut
* Julkisten tilojen kalusteet

VERHOOMO
ALATALO

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

Makkaralla oli kokoa, Milanon torilla. Hyvää oli!

Matti ihailee palmua Gardalla
toimisia. Järjestelmien rajakohta
sijaitsee valtioiden rajalla. 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).
Silta joudutaan aika ajoin sulkemaan
myrskysäällä, kuten marraskuun
lopulla 2011. Silta-rikossarja sijoittuu
Malmöhön ja Kööpenhaminaan, jotka
Juutinrauman silta yhdistää. Sillan
tanskanpuoleisella sivulla on myös
Kastrupin lentokenttä joten hyvällä
tuurilla voi nähdä lentokoneen laskeutuvan tai nousevan.

Puttgarden Rödbyhavn. Linjurin
tullessa Saksanmaalle meitä odotti
valtava Border Shop, nelikerroksinen
alkoholimyymälä vetten päällä eli
proomu. Hintataso oli vähintään
mukiinmenevä, jouluolutta 2 koppaa
12 euroa ja Lonkeroa sai alta kympin laatikon. Täällä hintapolitiikka
kohdallaan.
Hampurissa meitä odotti Hotel Budapestin henkilökunta. Kapsäkit
huoneisiin ja suihkun kautta Hampurin nähtävyyksiä katsomaan. Uuden
hotellin nimi oli siis Budapest Hof,
Budapest-strassenilla, muutama sata
metriä entisestä Imperial hotellista.
Tämä uusi hotelli oli turkkilaisten yl-

läpitämä. Illalla kaupunkikierroksella
taas tavattiin näitä ulkona nukkuvia
ihmisiä, jotka nukkuivat kivisillä
jalkakäytävillä, joillakin oli sentään
teltta kylmyyttä ja sateilta suojaamassa. Harley Davidsson baarissa oli
desibelit korkealla, kukaan ei pystynyt
keskustelemaan normaalisti, huulilta
luettiin mitä toisella oli asiaa, Porukat
huusivat kilpaa samalla kuunnellen
hard rock musiikkia, kaikki ei ihan
osanneet kertoa mikä viikonpäivä oli
menossa, eli normi meininkiä. Hotelli
osoittautui aika siistiltä ja aamupalakin
oli ihan ok, paitsi että kahviautomaatti,
se kun ei antanut kuin sumuista vettä
kuppiin Macciaton tilalle, onneksi
oli erikseen termoskannu josta sai

kun tilasit jotain juotavaa. Tavallista maapähkinää ja tulista wasabi,
jälkimäinne pisti muutamat naamat
aika kieroon. Aamulla normaaliaikaan aamupalalle, Aamupala oli
tämän reissun paras ja maukkain.
Täydellä vatsalla linjuriin joka odotti

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

• kunnallistekniikka
• tietyöt
• hiekan ja murskeen
myynti sekä kuljetus

0400 364 834

mikkolunki@gmail.com
Levytie 11, 67800 Kokkola
facebook.com/
kokkolanrengaspalvelu
www.kokkolanrengaspalvelu.ﬁ
APLUS
BRIDGESTONE
CORDIANT
MATADOR
CONTINENTAL

Backändantie 129 • 68410 ALAVETELI
puh. 040 553 7336 (Jan), 0400 162 503 (Mikki)
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Sami koeajamassa Ferraria
hotellin edustalla, mutta, mutta, kaksi
puuttui, Mikkolan serkukset olivat
hukassa. Hotelli pyysi siirtämään bussin muualla samoin poliisi, oli tullut
ilmoituksia tukkivasta linjurista.Meidän tehtävä oli löytää nopeasti kadonneet Mikkolan serkukset, ennenkuin
poliisit pakkosiirtäisivät meidät. No
pojat nukkuivat tietty ihan rauhassa,
Jorin käytyä hetistelemässä tuli kyllä
kiire, siinä kiireessä eivät omat housut
löytyneet joten ensimmäiset farkut
jalkaan ja menoksi. Linja-autossa sitten ihmettelivät että kuinka mulla on
kolikoita taskussa noin paljon ja
toinen ihmetteli paperimäärää taskuissa. Housujen vaihto takaisin omiin
tapahtui myöhemmin, ei siis autossa,
Seuraavaksi ajettiin hieno alppitie
joka kaarteli vuoristossa huikeitten

maisemien seassa. Ajo alas alpeilta
ja Gardajärvelle sämpylälle. Garda
näytti tosi hienolta ja näin syksyllä
ei ollut tungosta. Rannalla annettiin evästä myös linnuille jotka olivat
vehnäsiin tyytyväisiä, Gardajärvi
(Lago di Garda) on Pohjois-Italiassa
Alppien juurella sijaitseva Italian
suurin järvi, joka on maisemiensa ja
leudon sään ansiosta tullut tunnetuksi
suosittuna lomakohteena. Järven
pinta-ala on noin 370 km² ja pituus
51,6 km. Gardajärvi sijaitsee Veronan
luoteispuolella. Vesitie oli pitkään
ainoa kulkuyhteys Gardajärven keskija pohjoisosan kaupunkien välillä.
1930-luvulla Mussolini rakennutti
järven ympäri ensimmäisen tien, joka
yhdisti kaupungit Seuraava kohde
olikin odotettu Modenan Ferrari mu-

Ferrari museo
seo ja Ferrari ajokokemuksen hakua.
Autoja sai koeajaa satasesta ylöspäin.
Jos halua riitti vuokrattavana oli myös
Lamborghini, eli joka villi hevonen tai
härkä. Onneliset kuskit olivat Sami,
Måns ja Jarmo. Noin puolet porukasta
kävivät myös Ferrari museossa jossa
oli tunnettujen suomalaisten ajokkeja.
Eräs Maurizio oli oppaana ja todella
energinen niinkuin kaikki italiaanot.
Maurizio oli jopa ajannut moottoripyörällä Monzan radalla kilpaa. Muut Ferrari oppaat kehuivat
suomalaisia kuskeja mutta Hamilton
sai kuulla kunniansa oli kuulemma
vääränvärinen ja syöttäisivät keltaista
hedelmää Hamiltonille. Kovaa tekstiä!
Kilpailu kovaa Mercedeksen kanssa.
Ferrari S.p.A. on italialainen urheiluautojen valmistaja. Ferrarin perusti

Ferrari museo

Enzo Ferrari vuonna 1939 nimellä
Auto Avio Costruzioni. Ferrari on juridisesti alankomaalainen yhtiö, mutta
sen pääkonttori sijaitsee Maranellossa.
Ensimmäinen Ferrari, mallimerkinnältään 125S, valmistui vuonna
1947. Autoa valmistettiin vain kaksi
kappaletta. Viimeinen malli, jolle
Enzo antoi virallisen siunauksensa
sairasvuoteeltaan, itse autoa koskaan
näkemättä, oli vuonna 1987 markkinoille valmistunut F40-juhlamalli.
Monet ovat kehuneet mallia ehkä
kauneimmaksi Ferrariksi, mitä ikinä
on tehty. Se pääsi myös Guinessin
World Recordsiin eli ennätyskirjaan:
kyseessä oli tällöin maailman nopein
sarjavalmisteinen urheiluauto (0-100
km/h) 3,9 s, nopeus 325 km/h). Autosta tuli, 1311 kappaleeseen rajoitetusta

Ferrari firman opas Maurizio. Pitlane Boss

Miika ja Sari haaveilee Ferrarista

Konttorin tytöt.

Ari ja Osmo Mikkola
Ferrarimuseolla

Nygård Måns Lamborginin koeajolla

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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Milanon tunnetuin maamerkki
Duomo di Milano
valmistusmäärästäänkin johtuen, arvokas keräilykohde. Lähes kaikkien
Ferrareiden muotoilusta, muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta, on vastannut kuuluisa italialainen Pinifarinamuotoilutoimisto. Ferrarin kilpailutoiminnasta vastaa Scuderia Ferrari.
Fiat hankki vuonna 1969 omistukseensa Ferrarista 50 prosenttia ja kasvatti
osuutensa 90 prosenttiin vuonna 1988.
Milano, Italian toiseksi suurin kaupunki Rooman jälkeen 3,2 miljoonalla
asukkaalla tarjosi meille ihan kivat
syyssäät. Muutama tunnettu brändi on
kotoisin tästä Lombardian kaupungista mm Alfa- Romeo, Pirelli ja Vernet
Branca. Como-järvi ja Sveitsin raja on
vain 50 kilometrin päässä Milanosta.
Kaupunki on vanha melkein 2000
vuotta vanhempi kuin meidän Turku.

Torikierroksen jälkeen lepohetki.

Milanon perustamisvuosi on noin 600
vuotta eaa. Tilastojen mukaan Milanossa asuu 115 suomalaista, ei
törmätty yhteenkään näistä! Yksi
tärkeä nähtävyys on tottakai Leonardo
da Vincin Pyhä ehtoollinen joka löytyy
Santa Marie della Gratzie kirkosta
ja on peräti 8,8 metriä leveä ja 4,6
metriä korkea. Milanosta muuan Benito Mussoliini aloitti marssinsa kohti
Rooma ja valtaistuinta vuonna 1922.
Urheiluihmisille on sitten varattu San
Siro, jalkapallo-pyhättö jossa sekä Ac
Milan ja Inter Milan pelaavat kotiottelunsa. Tämä lyhyesti Milanosta. Täällä
vietetään sitten kolme yötä, kaupunkiin ja moottoripyörämessuihin
tutustumista. Milano näytti tällä kertaa
paremman puolensa, keli oli mielyttävä aurinkoa ja 14 astetta lämmintä
joka kelpasi suomipojille ja tytöille

Milanon kauppakuja
erittäin hyvin. Tiedoksi niille jotka
menevät tutustumaan vanhaan Milanon tuomiokirkkoon, älkää päästäkö
nyörejä ranteisiin solmivia miehiä
iholle, heille hiukan kysenalainen tapa
ansaita kolikoita ja peräti seteleitä.
No money ja pois paikalta, se toimii.
Puisto tuomiokirkon lähellä linnan
vieressä sen sijaan oli ihanan raikas
ja elävä paikka, oli lintuja, kaloja jopa
kilpikonnia ja onnelisia milanolaisia
kävelyllä.

Italiassa kun oltiin niin tietty italialaisia pizzoja piti maistaa, olivat hyviä,
Yksi asia kuitenkin oli jälleen tyypillistä italian tyyliä, lasku oli ihan
muuta kun mitä oltiin tilattu, hinnat
laskussa olivat korkeampia kun menuhinnastossa. Muutaman kerran kun
henkilökunta kolmistaan laskivat niin
eiköhän saatu osapuolia tyydyttävä
lopputulos. Sama toistui seuraavana
päivänä, laskuttivat unohdetusta
vedestä. Laskun maksettua pöytään
tuotiin meloni-tärpättiä. Kaikki juotiin! Viimeisenä iltana käytiin uudessa
pizzeriassa ja tämän paikan pizza oli
kyllä ala-arvoista, neljä katkarapua ja
kosolti rucolaa!! Siinä syödessä tapahtui se mitä oltiin odotettu, italialainen
kolari, valot välähti ja iso paukku
noin kolmen metrin päästä pöydästä.
Toinen osapuoli osasi suomea oli ollut
suomessa jalkapallojoukkueen Gnistanin organisaatiossa. Tiedoksi seuraavalle Milano-ryhmälle. Oluthanat ovat
hotellin omaisuutta, niitten käyttö ei
kuulu huoneen hintaan, Mikkolat pääsivät jälleen otsikoihin kun tutustuivat
random-henkilöön hotellin ulko-oven
luona, lupasi tarjota drinkit läheisessä
kuppilassa, koska tykkäsi suomalaisita. Tämä kapakka olikin albaani
mafian majapaikka. Maksusta tuli hiukan kärhämää kun paukun luvanneen
vieraan kortti ei toiminutkaan tässä
paikassa, Hetken kuluttua tuli muutama albaani muskelimiestä selvittelemään asiaa, Tässä vaiheessa Åke
Mikkola tarjoutui sitten maksamann
drinkit. Tämä uusi tuttavuus tarjosi
sitten takaisin seuraavassa paikassa.
Ja matka jatkui...
Nyt jo 77:nen kerran järjestetty
maailman suurin moottoripyöränäyttely, EICMA, pidettiin Milanossa
5.-10.11.2019. Perinteisesti tapahtumassa esitellään kaikki viimeisimmätkin alan huippu-uutuudet.
Tänä vuonna messuilla vieraili noin
800.000 henkeä, joka on uusi ennätys.
EICMA S.p.A.:n presidentti Andrea
Dell´Orto totesi messujen jälkeen
annetussa tiedotteessa muun muassa,
että alan tapahtumien keskinäisessä
kansainvälisessä vertailussa Eicma
on osoittanut olevansa aiempaa kilpailukykyisempi, keskeisempi ja
puoleensavetävämpi.

Näyttelyn naiskauneutta

Pilvenpiirtäjiä

jatkuu seur. sivulla

Temppuileeko

puhelin, tabletti
tai tietokone?
Nopea huolto Kokkolassa
iPhoneille, tietokoneille
ja Maceille.
Muut huollot tapauskohtaisesti.

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

Tervetuloa!
Pitkänsillankatu 15,
Kallentori 2. kerros
www.datahuolto.com
Puh. 06 831 6101

Riihi Motors
Seinäjoki
keidas
n
a
j
i
l
e
t
t
u
k
Her
Kokkola
s
n
a
r
ö
G
v
r
Ko
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 Ky
Puh. 06-861 1590

MA-PE 9-20, LA 9-18, SU 12-18
Tervetuloa Prismakeskukseen
Prismantie 1, Kokkola
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Moto Guzzi V7

RoyalEnfild
telutyön osa-alueita, joiden vaikutus
on turvallisuutta ajatellen merkittävä.
Tähän seikkaan on moottoripyörämaailmassa alettu kiinnittää aiempaa
enemmän huomiota. Hallintalaitteiden
oikea sijoittelu ja niiden tavoitettavuus
ajotilanteessa ovat korvaamattoman
tärkeitä seikkoja. Jousituksesta ja
iskunvaimennuksesta puhuttaessa ne
mielletään ensisijaisesti vain ajo-ominaisuuksiin ja hallittavuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi, mutta esimerkiksi
yhdessä istuimen kanssa ne vaikuttavat ajomukavuuteen. Kun puhutaan
puolestaan ajomukavuudesta, kyse
ei ole pelkästään miellyttävyydestä,
vaan käänteisesti ilmaisten “siedet-

Scrambler Ducati

tävyydestä”. Ajatusta tästä edelleen
loogisesti johdatellen päädytään
havaintoon, että epämukavuustekijät
voivat varastaa osan huomiokyvystä
ja siitä johtuen ajomukavuus ja miellyttävyys ovatkin erittäin merkittäviä liikenneturvallisuustekijöitä.
Ihasteltaessa messuilla ja katukuvassa
katseita puoleensa kääntäviä moottoripyöriä kyseiset seikat eivät nouse
ensimmäiseksi mieleen, jos lainkaan,
mutta moottoripyöräilyn tulevaisuuteen vastuullisesti suhtautuvat alan
valmistajat ovat asian tiedostaneet ja
nykyisin moottoripyörien kokonaisvaltaista suorituskykyä kehitetään
käsi kädessä. Taannoin tietyt merkit

RoyalEnfild

Mivv viritys pakoputkien esittelijä
Bemari
Suorituskykyä pidetään perinteisesti moottoripyörien kiehtovimpana
ominaisuutena. Taannoin sen miellettiin tarkoittavan ennen kaikkea
tehoa ja huippunopeutta, mutta tänä
päivänä tuo käsite on huomattavasti
kattavampi. Nykyisin poikkeuksetta
kaikkien modernien ja suorituskykyisten moottoripyörien ominaisuuksiin tutustuttaessa kohdataan aina
kolme kirjainta - IMU. Kyseessä on
lyhenne sanoista Inertial Measurement Unit. IMU on moottoripyörien
(tai minkä tahansa muun fyysisen
kappaleen) hallintaa sensoreiden
avulla ohjaileva tietojärjestelmään
kuuluva mittausyksikkö, joka mittaa
kappaleen inertiaan (massan sisäiseen
hidastavuuteen) vaikuttavia nopeuden
ja suunnan muutoksia. Lentokoneissa,
sukellusveneissä, panssarivaunujen

tykkitorneissa ja vastaavissa laitteissa, joita on kyettävä hallitsemaan
ilman horisonttiin turvautumisen
mahdollisuutta, on käytetty sijainnin
ja asennon määrityksessä vastaavanlaista tietämystä jo pitkään. Tämän
päivän moottoripyörämaailmassa
IMU on maagiselta kuulostava “taikasana”, jota pyritään hyödyntämään
kaikin mahdollisin keinoin ja sen
myötä tekemään moottoripyöristä
tehokkaampia, helpommin hallittavia,
turvallisempia ja käyttömukavuudeltaan miellyttävämpiä. Asiaa laajemmin ajatellen on perusteltua päätellä,
että myös matkustusmukavuus ja
ergonomia ovat oleellinen osa tätä
samaa suorituskykyä. Matkustusmukavuus ja ergonomia eivät ole käsin
kosketeltavia rakennekomponentteja,
mutta ne edustavat sellaisia suunnit-

RoyalEnfild

Brouqh Superior1

pitivät kerskakulttia palvelevana
kunnia-asianaan, että heidän valmistamansa huippumallin oli oltava
tehokkain ja nopein, mutta nykyisin
moottoripyörävalmistajien on arvostusta saadakseen kyettävä asettamaan toiseen vaakakuppiin tehon
ja huippunopeuden vastapainoksi
hallittavuutta, ajo-ominaisuuksia ja
turvallisuutta edistäviä ominaisuuksia. Tämä imagollinen muutos on
aistittavisssa myös merkkien messuosastoillaan välittämistä viesteistä.
Vaikka suorituskyky onkin ollut
ikiajat se perinteinen ja tehokkaaksi

koettu ase markkinaosuuskilvoittelussa, niin selvästi on aistittavissa,
että pätkääkään perinteisen suorituskyvyn merkityksestä tinkimättä,
jotkut merkit ovat oivaltaneet ryhtyä
muita enemmän syöttämään rinnalle, siihen toiseen vaakakuppiin,
älyyn vetoavia ominaisuuksia, jotka
myös ovat osa siitä moottoripyörän
kokonaissuorituskyvystä. Uskon, että
pitkässä juoksussa tämä ajatusmalli
vetää pidemmän korren ja se kääntyy
silloin moottoripyöräilyn parhaaksi.
jatkuu seur. sivulla
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Milanon näyttelyhallin sisääntuloaula

Brough Superior

MOTO RIVOLUZIONARIO
EICMA, 5-10.11 2019
MILANO - RHO FIERA
Kävijä- ja näytteilleasettaja määriltään
maailman suurin moottoripyöränäyttely järjestettiin jo 77. kertaa Milanossa,
koko Lombardian maakunnan ollessa
mukana näyttely kokonaisuudessa historiallisine kohteineen. Vuodesta 1914
järjestetty, nyt jo laajuudeltaan 280
000m2 näyttelykokonaisuus, käsittäen kahdeksan suurta näyttelyhallia
ja kaikki monipuoliset ulkoalueet.
Ulkoalueilla kilpailivat viikonloppuna mm. MX, SX, EX ja Flat rack
kuskit ja koeajoratoja testaamista
varten oli alueella useita, jossa myös
Stunt kuskit esittivät osaamistaan.
Kaiken tämän nähtävän ja koettavan
varmisti 1800 näytteilleasettajaa, jotka
saapuivat 43 eri maasta ja n. kaiken
kruununasi n. 500 000 vierasta. Kaksi
ensimmäistä messupäivää ennen
varsinaisia yleisötapahtumaa, oli varattuna vain medialle, ammattilaisille
kaupankäyntiin.
Motoristeille suunnattujen osastojen lisäksi Milanon mesuilla on
esillä merkittävä määrä alihankkijoita
näytillä entistä persoonallisemmin
muotoiltuine komponentteineen, suunnittelumalleineen ja keksintöineen.
Materiaalipuolella magnesium, titaani,
hiilikuitu ja alumiini paremmilla valutekniikoilla yhdistettynä 3D tulostukseen jatkavat yleistymistä.
Valtamerkkien osastoilta aisti panostuksen turvallisuuteen, ajomukavu-

korvaavan F 900 R mallin ja osastolla
oli näytillä kaksi maukkaasti muotoiltua konsepti mallia.
Bolognasta, noin 200km päästä Milanosta oli Ducati tuonut näytille
näyttävän osaston monine uutuuksineen, kuten Ducati Streetfighter V4,
Panigale V2 sekä 214hp V4 malli.
Harleyn talouden ollessa turpeessa tällä hetkellä, tehdas on tehnyt
radikaalempeja muutoksia mallistoon
ja esitteli messuilla konseptien ja
muototutkielmien lisäksi uuden 975cc
Bronx malli, joka syntyi Sportster:in
ja Buell:n yhden yhteisen talliyön
tuloksena.

Karkkipyörä
uteen, ergonomiaan ja käyttäjäkokemukseen. Uutuuksina lanseerattiin
messuilla merkittävä määrä ja tilaisuuksia oli ripoteltu pitkin viikkoa
sekä myös useita konseptitutkielmia
eri merkeiltä oli näytillä. Monien
valmistajien uudet Adventure mallit
olivat näyttävästi esillä, kuten Ducatin Desert X konsepti, HD:n 1250 cc
Pan America, KTM 390 Adventure
ja Husqvarna Norden 901 konsepti.
Myös sähköavusteiset polkupyörät ja
täys- sähköiset pyörät olivat vahvasti
esillä, kuten italialainen tyylikäs protopyörä CTjet. jossa molemmat pyörät
vetävät, ja A1 versiolle luvataan
80km/h huippunopeus ja 100km

range. Messuilla esiteltyjä uutuuksia
tai versiopäivityksiä olivat mm; Aprilian huippukevyt RS660 ja Tuono 660,
Benellin off-road malli Leoncino 800
Trail. Bimota Tesi H2, jonka Kawan
H2 tekniikkaan perustuva kompressoriahdettu 231hp tekniikkapäivitys
Tesi:n perinteisellä napaohjauksella,
MV Agusta:n 800 Superveloce, Royal
Enfield seitsemällä uudella mallilla,
Brittien mainekkaiden laatubrändien
Aston Martinin ja Brough Superiorin
yhteistyömallisto ja vääntökunkkuna
Triumphin Rocket 3 GT.
BMW esitteli juuri vierailupäivänä
livenä ”auditoriossa” F 800 R mallin

Öljy esittelijä

Honda esitteli automaattivaihteinen
Africa Twin, joka oli meidän seurueessamme yhdelle jäsenelle The
juttu koko messuilla. Myös vahvasti MotoGP mallia lähestyvä 217hp
CBR1000RR R Fireblade (+SP) kiinnosti suurta yleisöä.
Kawasaki esitteli lukemattoman
määrän versiopäivityksiä ja uutuuksia,
joista mainittakoon vaikkapa 125 heppainen Z900 ja lisänä tästä A2 versio.
Uudistetut Ninja 650 ja ahdettu lähes
200 hp Z H2.
KTM:n uudistunut 1290 Super Duke
R ja täysin uusi 890 Duke R
Suzuki V-storm 1000 (+XT) oli
saanut osakseen DR lookin keulaan
perinnöksi.

Sähkö Harrikka
Yamaha oli markkina-alueesta johtuen
oli näyttävästi esillä esim. TMax ja
TriCity 300 skoottereilla, onhan Italia
niiden suuri markkina alue. Muista

malleista mainittakoon MT-03 ja
MT-125,
Saksalainen Nera, ensimmäinen

50 vuotta
16.-18.7. 2021

2021

20. - 22.8. Kurikka
Seinäjoen moottoripyöräilijät ry.
Yrittäjäntie 5 60100 Seinäjoki
Puh. 044 982 2760
www.smmp.fi

jatkuu seur. sivulla
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Brough Superior
radikaalisti muotoiltu 3D printattu
sähkömoottorilla varustettu moottoripyörä, jonka kaikki 15 osaa moottoria ja akkua lukuun ottamatta ovat
3D tulostettuja. Suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitetty kustannustehokkuuteen, ajan säästöön, 100%

muokattavuuteen ja toiminnallisuuteen. Muotoilija Marco Cristoforin
johdolla kaikki perinteinen muotoilu
on ”unohdettu” ja esimerkiksi renkaat
ovat ilmattomat.
Helsingin messuilla ensiesitelty
Suomalainen RMK E2 sähkömoot-

Brough Superior

RoyalEnfild

toripyörä oli Milanon kansainväliseen
ensiesittelyyn nimetty uudestaan.
Verge TS sai päivityksen myös vannemoottorin puolelle. Teho kasvoi 80kw,
kun ensiesittelyssä se oli vielä 50kW.
Myös vääntö kolminkertaistui nyt jo
tuhannen newtonmetrin luokkaan.
Start up yrityksille messuilla oli myös
oma kokonainen halli. Eicma tarjoaa
ainutlaatuisen mahdollisuuden uusille
yrityksille, jotka ottavat ensiaskeleitaan kaksi pyöräisten maailmassa,
esitellä tuotteitaan, ratkaisuja ja prototyyppejä suurelle yleisölle ja alan
ammattilaisille.

Würzburg

Ajovarusteita ja tarvikkeita oli myös
tarjolla yhden hallin kokoisessa ”biker
shopissa”. Koska myyjiä oli paljon,
osastot olivat ahtaita ja täynnä
Vuoden 2020 messut siirretty vuodelle 2021 ja messut ajoittuvat nyt
marraskuun loppuun, 25-28.11.2021,

Würzburg on kaupunki Saksan Baijerissa Main-joen varrella. Vuonna
2006 kaupungin asukasluku oli noin
134 000 henkeä. Würzburgin historia
ulottuu noin vuoteen 1000 eaa., jolloin keltit rakensivat Marienbergille
linnoituksen. Vuodesta 1030 kaupungissa on ollut piispanistuin. Noitavaino-

ja jos nyt harmittaa, ettet ehtinyt mukaan, YouTubesta löytyy yli 820 000
videota messuilta.
Kaiken kaikkiaan messuilla on
valtavasti nähtävää, oli sitten kiinnostunut sensoreista ja 6- akselisista
IMU järjestelmistä, lukkiutumattomista luistokytkimistä, tulevaisuuden
konsepti- pyöristä tai perinteisistä ajonautintoa tuottavista retro malleista.
Aikaa kannattaa varata vähintään
kaksi päivää.

MV Agusta

Triumph tuoteesittelijä

Raaseri vespa
Joku super skootteri

KATTOREMONTIT

”avaimetkäteen” palveluna
kattopellit myymälästämme heti - alk. 7€/m2

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

Sahakatu 6, Ykspihlaja

jen aikaan kaupunki oli Bambergin
ohessa Saksan noitavainojen keskus.
Noitavainojen huippuvuonna 1515
Würzburgissa poltettiin kolmen kuukauden kuluessa noitina 900 ihmistä.
Eli noin 10 joka päivä, huh huh! Würzburg on rautateiden risteysasema,
josta on junayhteydet Frankfurtiin,
Müncheniin, Kasseliin, Hannoveriin
ja Hampuriin. Valtatiet A 3 ja A-7
kulkevat sen kautta. Main-joki yhtyy
Reiniin, ja sitä kautta on vesiyhteys
Pohjanmerelle ja kanavan kautta myös
jatkuu seur. sivulla

Lounas arkisin 10:30 - 14:00
álacarte 14:00 - 19:00 (21)

MERITUULI
Lasimestarintie 12, Kokkola

p. 0400 564 226
www.wanhawellamo.fi

Palvelemme:
Ma-Pe klo 9-17
La
klo 10-14

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

Viihtyisä ravintola meren
rannalla
Uusi iso terassi
Myös yksityistilaisuuksia
Pyydä tarjous
ZZZNRNNRODQDXWRYDOLW\V¿

Tervetuloa!

Osmo ja Osmon haaremi

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
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Rakennettu Ducati
Tonavalle ja edelleen Mustallemerelle.
Würzburgin suurimpia työllistäjiä ovat
yliopisto ja erilaiset hallintolaitokset.
Teollisuusyrityksistä suurin on painokoneita valmistava Koenig Bauer.
Frankenin viinialue levittäytyy Würzburgin ympäristössä. Suosituimpia ovat Silvaner-rypäleestä tehdyt
valkoviinit. Helsingin uusi Articraitiovaunu on ollut koeajoilla Würzburgissa lokakuussa 2014 Yliopiston
tunnetuimpiin opiskelijoihin ja opettajiin ovat kuuluneet Wilhelm Röntgen.
Ruokapaikaksi valittiin lähellä oleva

ravintola. Saatiin viimeiset rippeet
keittiöstä. Hiukan moitittiin 20 euron
hintaa yhdestä lautasellisesta, mutta
lyhyt neuvottelu kyypparin kanssa
antoi meille kaupan päälle jälkkäriksi
Finlandia vodkaa jota myös kyyppäri
nautti meidän kanssa! Yksi sana oli
jäännyt saksalaiseen kyypparin muistiin, se kun ryypätään eikä pueta vaatteita laisinkaan päälle, eli kalsarikänni!
Wurzburgin paikka oli sikäli hyvä että
linjuri sai jäädä hotellin viereen yöksi,
mikä tiesi meille helpon matkatavarapurun sekä kuskeille lyhyempää kävelymatkaa parkkipaikalta. Seuraava
päivä oli sitten kurssi kohti Lyypekkiä

Us Army Harrikka
jossa meitä odotti Citti-market kauppa
Herrenholzin kadulla. Jääkentät oli
vielä toiminassa ja glögikojut josta
sai sitä lämmintä juomaa. Tällä kertaa
kaupassa oli pöytä missä sai verrata
eri glögijuomia, oli pakko lopettaa
kolmen lasin jälkeen että ostoskierroksesta tulisi jotain. Hinnat täällä
ovat aivan muuta kuin mihin suomalaiset ovat tottuneet. Jos tuli nälkä niin
kyllä täältä syötävääkin löytyi. Se aika
joka meille annettiin ostoksia varten
on aina liian lyhyt, kiire tuli nytkin.
Ostoskärryillä kohti linja-autoa jossa
Jori sai päivän treenit kun nostele ostoksia ja yritti vielä järkeillä että missä

järjestyksessä ostokset pitäisi saada
ulos autosta. Kaikki meni yllättävän
hyvin tällä kertaa. Porukka kirjoitti
nimet laatikoiden päälle että tuliaiset
olisivat yhtä kauan bussissa kun
matkustajakin, aina näin ei ole käynyt.
Satojen kilojen lastauksen jälkeen oli
sitten moottoripyöräliikkeen vuoro.
Lyypekin keskustassa on moottoripyöräliike josta löytyy kaikki
mitä pyöriin vain voi toivoa. Kassit ja
kalenterit tekivät hyvin kauppansa yhden euron hintaan. Kun muut tekivät
ostoksensa Jori äätti tankata, taisi
olla yli 20 centtiä halvempaa kuin
edelisessä tankkauspaikalla. Kiva
jatkuu seur. sivulla

Tuote-esittelijä

Morini enduro

Bemarin kisapyörä

Indian
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VOGE pyörä

Laverda

Mopoautokuski

Triumph
säästö, varsinkin kun ottaa huomioon
linjurin tankin volyymin. Täältä sitten
pimeydessä kohti Trawemundeä jossa
jo odotti meidän lautta Nils Holgersson, Peukaloinen suomen kielellä,
Laivan hytit olivat pienet ja ahtaat
niinkuin yleensä tällaisessa laivassa.
Aamupala oli ihan ok, hintaan 12,50
euroa. Sinänsä kallis jos ajettelee että
kuppi pari kahvia ja sämpylä. Mutta
ajatus oli että meidän oma kahvinkeittäjä Seppo Silence ei varmaan ihan
heti rupea keittämääm kahvia joten piti
se kahvihammas jotenkuten tyydyttää
siihen mennessä että kahvintuoksu
leijaili bussissa. Olihan meillä melkein
tuoreita Pesolan wiinereitä linjaautossa. Tai olivat ainakin matkan
alussa! Muutaman tunnin kuluttua
vaihdettiin kuskia, paikassa nimeltä
Laganland. Paikka oli nimeltään
Hirvimaa, heillä oli tosiaan yhdeksän
kappaletta hirviä hallissa ihan vaan
turisteja varten. Tällä paikalla oli
hotelli pallomereineen. Ei aikakaan
kun tultiin Jönköpingiin, tarkemmin
sanottuna Huskvarnan museolle.
Tämä olikin monelle uusi tuttavuus.
Opas mainitsi heti kärkeen että aseita
tehdas oli tehnyt aivan tehtaan perustamisesta lähtien. Tästä se kehitys
lähti, tehtiin tulipesiä kaikenkokoisia ja näköisiä jopa kauniiksi voisi
kehua. Löytyi täältä ruohonleikkuri
osasto jossa meidän Matti löysi ihan

samanlaisen leikkurin, kun juuri oli
saanut perintönä, vuosimalli oli 1951
ja työntömalli vihreine metallirenkaineen. Heikki Mikkolan MM-pyörä oli
nostettu seinälle, valitettavasti Mikkola oli muodossa Mikola, mistä piti
tehdä reklamaatio, mutta unohtuihan
se. Huskvarnan logo on kiväärin piippu ja siinä oleva tähtäin, näitä aseita
valmistettiin vuodesta 1620 joten
yhtiö viettää 400 vuotis juhliaan tänä
vuonna, perästä kuuluu varmaan jotain, ehkä juhlamalleja moottorisahaosastolla. Firma yhtä vanha kuin
Kokkolan kaupunki. Vuonna 1872
ruvettiin valmistamaan ompelukoneita
koska pyssyt ei enää myynnyt niin
hyvin kuin ennen sotaisina vuosina.
Mopoja alettiin valmistamaan vuonna
1952 ja malli oli Novolette. Kokonaista kymmenen vuotta valmistettiin
170000 kappaletta mopoja mutta
vuonna 1962 se loppui. Polkupyörät
tulivat vuonna 1896. Huskvarnan
valimot tekivät myös Volvon ja Saabin
moottorilohkoja. Armon vuonna 1903
tehtiin sitten se ensimmäinen moottoripyörä, hevosvoimia oli 1,25 ja
myyntihinta oli 700 kruunua. Ei paljon tämän hetken kruunuja ajatellen.
Myöhemmin 1986 tuotanto myytiin
Cagivalle Italiaan sen jälkeen 2007
BMW:lle ja lopuksi 2013 tuotanto
siirtyi KTM:lle Itävaltaan. 1977
Electrolux ostaa Huskvarnan. Vuonna

Hieno Vespa

Logistiikkapalvelujen
tuottajana täyden palvelun talo.
Rauanheimo on Kokkolan, Tornion, Oulun, Porin, Koververharin, Helsingin, Haminan ja Kotkan satamissa toimiva
iva
ahtaus-, laivanselvitys- ja huolintaliike. Yli 136-vuotias
tias
yhtiö kuuluu KWH Logistics liiketoimintaryhmään, joka
jo k a
on osa menestyksekästä KWH-yhtymää.

TULISIJOJEN JA SAVUHORMIEN
NUOHOUKSET! TILAA NYT MYÖS
KESÄASUNNON NUOHOUS MEILTÄ!
Soita ja tilaa nyt
040 521 3756

Fullständiga helhetslösningar
vad gäller logistiktjänster.
Rauanheimo är verksamt inom stuveri, fartygsklarering och spedition vid hamnarna i Karleby,
Torneå, Uleåborg, Björneborg, Koverhar, Helsingfors, Fredrikshamn och Kotka. Det över 136-åriga
bolaget hör till affärsgruppen KWH Logistics
som är en del av framgångsrika KWH-koncernen.

Ota yhteyttä! Ta kontakt!

www.pmnp.ﬁ • info@pohjanmaannuohouspalvelu.ﬁ

www.rauanheimo.com

Husqvarna VR6

Kymco people skootteri

Tuntematon skootteri
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Italian Ridersin Presidentti Franco Miorandi
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Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00
Pöydän antimia nauttimassa

www.lvirahkola.ﬁ

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

Hyvät oli tarjoilut kerhotilassa

Kymcon esittelijä

1999 konserni ostaa McCullochin
euroopan osaston. Vuonna 2006 Electrolux ja Huskvarna erkanee toisistaan
ja toimivat omina yksikköinä. Kaikki
mikä liitty mökkeilyyn lötyy heidän
tuotantolinjalta, moottorisahoja, lehtipuhallin, ruohonleikkureita, lumilinkoja, maamuokkauskoneita mm.

Tyytyväisinä linjuriin ja nokka kohti
Tukholmaa. Siellä se meidän Vikinki
odottaa. Porukka lähti kuin varpusparvi bussista ja kukin haki oman
hyttinsä ja sopivan ruokapaikan.
sitten oli se iltaohjelman vuoro noin
kymmenen reissaajaa oli jaksanut
lähteä kuuntelemaan ja tanssimann
jatkuu seur. sivulla

PALVELEVA ERIKOISLIIKE
KANNUKSESSA
Kenkiä ja Laukkuja
TERVETULOA OSTOKSILLE

OP:N LIIKETALO

Valtakatu 1, Kannus
puh. 06-870 056

pirkanmaan lehtipaino

wǍÖÖǒȡƁǃßǍßßǒȡ
ǀÖǒǒÖȥȥÖÖȡÖƲǒÖȡȕƲƿǜƲȥȥÖÖȡ
wǍƲȕȥÖƿÖƱÖȕƲÖǀǀÖÖǒÖȡȕÖÖȥȡȳȳȕƲÖȡƁȥȳƿÖȡȕßßȕȥßǍƲȕƁƁǒȡƿÖȡȕƲƿǜƲȥȥÖǍƲȕƁƁǒǷȡ
¤ȳȥȳȕȥȳȡǜȕǜƲȥȥƁƁȕȕÖȡǜǱǷƙȠȕƲƿǜƲȥȥÖƿÖǒƁųȳȥȡ
ȡ
wȕȳȳȕǱÖǒǀƲǒȡǜǍƲȕȥÖƿÖƱÖȕƲÖǀǀȳȳȕȡƌȡƁǃßǍßßȕƲȡ˂ÖȍȥƁǒǷȡ

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

Franco antoi muistoksi lasisen kellon
meidän kunkaallisten tahtiin. Siellähän oli meidän Pirita Niemenmaa ja
Johannes Vatjus viihdyttämässä meitä.
Yksi uskalsi pyytää tangokunigatteren
tanssiin ja vieläpä avojaloin, Arvaatteko kuka? No tietty meidän tanssiharrastelija pohjoisesta. Kerrottakoon että
Pirita lähti tanssimaan varoen koroilla
astumasta varpaille. Lopuksi kaikkien

laulama kappale, josta tuli tämän reissun tunnari, Ikuinen vappu, ei JVG
versio vaan Samu Haberin, koska
siinä laulettiin
Milanosta pohjoiseen Ja matka jatkuu
Berliinistä länteen, Milanosta pohjoiseen Mä painan hommii tuhannetta rundii syvemmälle kuplaan
meen Ikuinen vappu takapenkil jatkuu

Franco ja Sari
haluun taruun hohtoiseen Enemmän
duunii painan puita uuniin, syvemmälle skutsiin meen Ne sanoo kaikkeen tottuu Riku kannettiin taas yöllä
hotelliin Sit kun tää kaikki loppuu
Kukaan ei huuda mulle enää marry
me Meen liekittää ja esittää että oon
super happy teille pistän kuvii ihanii
(käy tykkää) Oon kolunnut tarponut
läpi Eurooppaa et missä päin voi tsiikaa Hollywoodin maisemii Ja matka
jatkuu Berliinistä länteen Milanosta
pohjoiseen Mä painan hommii tuhannetta rundii syvemmälle kuplaan meen
Ikuinen vappu takapenkil jatkuu haluun taruun hohtoiseen Enemmän duunii

painan puita uuniin, syvemmälle skutsiin meen Lentokoneet lentää Kai sä
voisit tulla yöksi kainaloon Muttet
viihdy täällä pitkään Mä vaan jauhan
miten huikeen nero oon Ja matka
jatkuu Helsingistä lähtee Ateenasta
pohjoiseen Mä painan hommii semi
hyvää boogie syvemmälle kuplaan
meen Ikuinen vappu pojat vuolee
kultaa haluun taruun hohtoiseen Enemmän duunii painan puita uuniin,
syvemmälle skutsiin meen.
Kiitokset kaikille reissulaisille
KGN

®

• punostiivisteet
• liukurengastiivisteet
• hydrauliikkatiivisteet
• tasotiivisteet
Maahantuoja Vaasan läänissä
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

Husqvarnan museopyörä

Reissulla oli mukana:

Husqvarnan museossa riittää katsottavaa

HUOMIO, HUOMIO!
Seuraava matka 30.11. - 9.12.12 2021
suuntautuu
Saksaan Esseniin
Matkasta kiinnostuneet ilmoittautukaa.
040-554 7063
Husqvarnankisapyöriä

Yhteystiedot:
KOKKOLA
p.050 3763118
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
www.kallentorinapteekki.fi
Koivuhaan Apteekki
puh. 06-822 6019

Päivystys 24/7
029 001 3040
KOKKOLA:
TAMPERE:
LEVYTIE 11, 67800 KOKKOLA
HYLLILÄNKATU 10, 33790 TAMPERE

ANDRÉ BERGDAL
050-442 4555
KENT HÄGGBLOM
0400-568 797
JUKKA HYVÄRINEN
040-418 5180
JUSSI PELTONEN
050-4076976
etunimi.sukunimi@entrack.ﬁ

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

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

puh. 020-734 4691

Meiltä
moottoripyöräakut.
Runsas
valikoima

KM-1635

edullinen digitaalinen A3 kopiokone
monipuoliset ominaisuudet

lv

starttaa Kokkolassa

ko

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.

print

copy

scan

fax

p

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

Vega sh. 5860 € nyt 5274 €

Raia Solo-2
sh. 6730 € nyt 6057 €

Pysäytä pakkanen
NYT VEGA JA RAIA -MALLISTOSTA
TALVIETU JOPA 715 € !

.a

sis

A+

Vega Angolo-1
sh. 6485 € nyt 5837 €

S
U
JO ur
R
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s
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Kylpyhuoneremontit

VV-Kuivaus Kokkola Oy
Vasarakuja 12,
67100 Kokkola

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

ne

Kosteusvahinkopalvelut

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

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

Leveäluukkuiset Vega ja Raia Solo -takat
än
luovat lumoavan tulen tunnelman ja pehmeän
lämmön syleilyn kotiisi. Tilaa ja nauti!
Kampanjahinnat voimassa 31.3.2021 saakka.
Hintoihin lisätään asennus ja rahti.

NunnaUuni Rahoitus
Maksa kätevästi sopivissa erissä alk. 50 €/kk.

nunnauuni.com
nunnauuni.com

Ben Enkvist • 050 4918 409 • info@benkvist.fi
Tehtaankatu 43, Kla • Minimanin tiloissa
www.benkvist.fi
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Nyt on
ka!
jenNytaion
Autokorjaamo
huoltohuoltojen
aika!

Konehuolto M. Kippo Oy
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

Vuoden 2020 MP-messuilla paljon
väkeä liikkeellä
Viime vuoden MP-messut keräsi yli 55 000 moottoripyöristä
kiinnostunutta Helsingin Messukeskukseen tammi-helmikuun
vaihteessa. Vuonna 2020 uutuuspyörien joukossa oli jo kymmenkunta sähkömoottoripyörää ja skootteria. Vuoden 2021 MPmessut peruttiin.
Teksti: Simo Kohonen, kuvat: Simo Kohonen

Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta
Messukeskus järjesti MP-messut
nyt jo 15. Messuilla vieraili kolmen
päivän aikana yli 55 000 henkilöä,
ja suosituin messupäivä oli jälleen
lauantai.
Moottoripyörien maahantuojat
olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja
moottoripyörien myyntiin.
Myös kävijät tyytyväisiä

LOMAILIJAN KEIDAS MASALA
Caravanalue keskellä Pohjanmaata
• Majoitusta • Anniskeluoikeudet • Pizzaa ja hampurilaisia
• Tanssia viikonloppuisin (koronavaraus)

Masala

- Halsuan Helmi >ĞŚƚŽŵĂĂŶƟĞϭϱϭ͕,ĂůƐƵĂƉ͘ϬϰϬϱϰϰϳϱϲϱǁǁǁ͘ŵĂƐĂůĂ͘Į

Uusi
myymälämme
Rantakadulla
Tervetuloa
tutustumaan

Kantarin tekemän kävijätutkimuksen mukaan messuilla kävijät olivat
erittäin tyytyväisiä tapahtumaan (95
%) ja heistä 93 % kertoi tulevansa
MP-messuille myös ensi vuonna.
Kantar haastatteli 200 kävijää messujen aikana.
Messut on vahvasti valtakunnallinen tapahtuma. Kävijöistä 35 %
tuli pääkaupunkiseudulta. PohjoisEuroopan suurin moottoripyörätapahtuma kiinnostaa myös naapurimaiden motoristeja ja messuille
saapui muun muassa yli 600 motoristin ryhmä Ruotsista.
Kävijät tulivat messuille katsomaan
uusia moottoripyöriä, mopoja ja
skoottereita.
Kävijätutkimukseen vastanneista
18 % harkitsi uuden menopelin
hankintaa vuoden sisällä.
Nyt jo toista kertaa arvottiin MPmessuilla MP Stars -kuskit, jotka
saivat moottoripyöräalan tukea
seuraavalle kisakaudelleen. Viime
vuonna ensimmäistä kertaa MPmessuilla arvottiin uniikki hyväntekeväisyyspyörä, jonka moot-

toripyörärakentaja Janne Juntunen
oli rakentanut. Hyväntekeväisyyskohteena oli Nuori Kirkko ry:n kautta
nuorten moottoripajatoiminta.
Lauantaina palkitut: Miss MP20,
MP-rock, Petrolin pyörät
MP-messujen Miss MP20 -kisan
voitti turkulainen Jenna Lehtimäki.
MP-rock bändikisan voitti Hazy
Tribe Raahesta. Messuilla palkittiin
myös Petrol Circus Custom Bike
Show’n pyörät. Näyttelyn Paras
pyörä -palkinnon sai Ville Lensun
Turbo Monkey.
Tämän vuoden perinteinen MP 21
Moottoripyörämessut on peruttu
koronapandemian takia.
Alkuun suunnitelmana oli järjestää
maaliskuun lopulla verkkotapahtumana. Se myös peruttiin ja uusia
pyöriä pääsee koeajamaan koeajopäivillä toukokuun 25.-28.2021.
Koeajopaikkakuntia ovat Helsinki
(25.5.), Jyväskylä (26.5.), Tampere
27.5.) ja Turku (28.5.)
Helmikuun MP 21 Moottoripyörämessut siirrettiin alun perin
koronan vuoksi verkkoon ja ne piti
järjestettämän 26. – 27.3.2021. Nyt
verkkomessut on peruttu, ja maahantuojat keskittävät panoksensa
toukokuuhun Moottoripyörien suuriin koeajopäiviin 25. – 28.5.2021.
Myös kansainvälisiä Keski-Euroopan suuria messutapahtumia on peruttu. Moottoripyörävalmistajilla on
yhä enenevässä määrin panostusta
uutuuspyöriensä esittelyyn verkossa
messutapahtuminen sijaan.

HD osastolla oli vipinää.

Naiskauneutta MP20 messuilla.

Putiikista
k
tuotteita
saunaan ja saunojille

11:00 - 17:00
Rantakatu 10 044 242 9273 myymälä ma-pe
ma±pe 11:00±17:00
11:00 ±14:00
la la 11:00
- 14:00
67100 Kokkola 044 230 9127 Eija
su
suljettu
su
suljettu

Museopyörät näytillä

Naiskauneutta
RedBull Kisapyörä
MP20 messuilla.
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MITEN INNOSTUIT MOOTTORIPYÖRÄILYSTÄ
-Minulla oli jo 8-vuotiaana vanhoja mopocrosseja, joilla ajelin
hiekkamontuilla ja mökkitiellä. Mummolassa ajoin pihalla ja
kiertelin talon ympäri.
Lainattu: Seppo Järvelä, KP Kokkola

Levytie 7
www.wikrosystems.fi

-Mopokortin sain täytettyäni 15
vuotta. Kevytmoottoripyörää minulla ei ollut, vaikka sen olisin voinut
saada 16-vuotiaana.
-Auton ajokortin sain 2006, mutta
moottoripyöräkortin hankin vasta
neljä vuotta myöhemmin. Jo ennen
ajokortin saamista harrastin autojen
rakentamista ja moottoreiden virittelyä isäni autotallissa. Myöhemmin ostimme kavereiden kanssa
katsastamattomia autoja, jotka kunnostimme ja laitoimme myyntiin.
-Ensimmäinen Suzuki GSXR-moottoripyörän ostin kortin saatuani.
Sen jälkeen hankin vielä muutaman
katupyörän.
-Kaverini Miko Ronkainen oli käynyt Vetelin Kemorassa ajamassa ja
houkutteli minut mukaan. Toisella
ajokerralla kaaduin, mutta en loukannut itseäni.
Milloin innostuit kilpailemaan?

Puh/Fax 08-2274188

-Ensimmäinen kilpailuni oli vuonna
2013 Kemorassa. Moottoripyöräilyn
Tuki järjesti kerhokilpailun, johon
osallistuin. Siitä jäi niin hyvä fiilis,
että se oli menoa. Kilpailussa oli
oikein valolähtö. Se oli tosi makea
homma!
-Seuraavasta vuodesta eteenpäin ole
ajanut vuosittain täyden kisakauden.
Harrastin voimanostoa ja osallistuin
vielä 2015 Tampereella järjestettyihin SM-kilpailuihin, joissa saavutin
hopeaa avoimessa luokassa. Sen jälkeen laji jäi. Kilpamoottoripyöräily
vei mennessään.
-Paras saavutukseni on toissa kesältä, jolloin sijoituin kolmanneksi
B600-luokan kokonaiskilpailussa.
Se oli tasaisen hyvä kausi. Kaksi
vuotta aiemmin olin loppupisteissä
viides. Voitin silloin kaksi sadekelillä ajettua kilpailua Alastarossa ja
Motoparkissa.
-Viime vuoden kohokohta oli pääsy
Imatran ajoihin, joka on ainutlaatuinen tapahtuma. Yleisö seuraa
kilpailua suoja-aidan takaa ihan
läheltä ja väkeä on kisa-alueella

Mika Viiperi vaihtaa moottoripyörän rengasta isänsä tallissa
50000-60000. Siellä on kuskeja
Euroopan eri maista. Se oli ensikertalaiselle hieno kokemus.
Miten olet valmistautunut tähän
kauteen?
-Tämän kauden ajan uudessa Track
Punk Racing-tiimissä, johon kuuluu
neljä kuskia ja taustajoukkoihin
15-20 henkeä. Isäni Jussi Viiperi
on minulla mekaanikkona. Olen
palkannut ajovalmentajakseni kotkalaisen Ville Valtosen. Mentaalivalmennuksessa teen yhteistyötä
kokkolalaisen Suvi Jokisen kanssa.
-Talvella pystyin ajamaan jääradalla, vaikka talvi oli huono. Muutoin
olen kehittänyt aerobista puolta ja
peruskuntoa. Ajan pyörällä, juoksen
ja teen kuntopiiriä. Perusvoimatasot
ovat riittävät, joten punttitreeniä en
ole tehnyt.
-Viikko sitten olin harjoittelemassa
Virtasalmen Motoparkissa. Perjan-

tain ajoin normaalisti, mutta lauantaina pyörän kone hajosi. Siihen tehdään Valkeakoskella täysremontti ja
Tampereella säädöt. Haen sen tänne
Kokkolaan viikon päästä.
-Kausi alkaa juhannuksen jälkeen
Kemorassa. Elokuussa ajan Alastarossa ja Motoparkissa. Syyskuussa
matkaan Viron Pärnuun, jossa ajan
kauden päätöskilpailuni.

-Laji on sellainen, että tässä ei tule
seinä vastaan. Koskaan ei ole valmis
ja koko ajan pitää oppia uutta.
Samat kilpailujutut tässä on kuin
voimanostossa: oma jännityksensä
ja kilpailuissa onnistuminen.

Mitä harrastus sinulle maksaa?
Ja mitä se antaa?

MIIKA VIIPERI
-ikä 31
-seura: Kokkolan Moottoriseura
-perhe: vaimo, kaksi lasta ja
kaksi koiraa
-ammatti: kunnossapidon työn
tekijä Freebolt Cobaltilla
-kotipaikka: Kokkola

-Kaikki raha menee, minkä irti
saa. Vauhdin kasvu on kasvattanut rengaskuluja. Ne on suurin
menoerä. Tälle kaudelle tarvitaan
viisitoista takarengasta ja seitsemän
kahdeksan eturengasta, jotka maksavat 4000 euroa. Kuluja syntyy
myös matkoista, harjoittelusta ja
kilpailemisesta. Onneksi minulla
on paikallisia sponsoreita, joille iso
kiitos tuesta.

KUKA?
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16.4.-18.4. 2022
34

Milla, Duel Bike esittelijä

15€

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
KOKKOLAN

Öljyt ja suodattimet

A
T

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

MADE IN FINLAND LAATUA
LAATU PLEXIT
STREET & RACE

vauhdikkaaseen menoon
EDULLISEEN HINTAAN
yksityisille &
yrityksille.
Yrittäjäntie 6, 67100 Kokkola
www.oljytukku.fi

050 056 4774
040 056 4774

Himanka

MA-LA 7–21
SU
10–21

KOKKOLAN LASI
JA RAKENNUS OY
• Ikkunakorjaukset • Terassilasitukset
• Saunan lasiseinät • Keittiön välitilan lasit
• Kaikki lasituspalvelut
• Peilit • Eristyslasit
• Kattavat lasipalvelut
• Auringonsuojatuotteet

AUTOVARAOSALIIKE

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

VAUHDIKKAITA MATKOJA…
Lähde paikan päälle kannustamaan suomalaiset
menestykseen! Tätä tunnelmaa ei koe television
välityksellä…

www.nyman.com

BILRESERVDELSAFFÄR
Auton varaosat - Autokorjaamo

www.nyman.com

Puh. / Tel. (06)822 5483
Indolantie 4, Kokkola

9.-13.9. 2021 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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Suuret katuratakisat peruttu
toistamiseen

Maailmanlaajuinen koronapandemia koettelee rajusti kansainvälisiä katuratakilpailuja
myös kaudella 2021. Peruutuslistalla ovat muun muassa Mansaaren TT ja PohjoisIrlannin North West 200 –kilpailut.
Simo Kohonen / 29.3.2021
Mansaaren hallitus on ilmoittanut
peruvansa sekä touko-kesäkuun
vaihteessa aiotun TT-kilpailun että
elo-syyskuun vaihteessa olevan
Classic TT ja Manx GP –kilpailut

koronaviruksen takia. Seuraava
Mansaaren TT pidetään vuonna
2022 lauantain 28. toukokuuta lauantain 11. kesäkuuta välisenä
aikana.

Mansaaren TT-rataa (Janne Kohonen)
- MansaarenTT-rataa

Mansaari-lähtö (Janne Kohonen)
- Mansaaren TT:hen lähdetään yksittäin. Kuvassa John
McGuinness – 23. kertainen TT:n voittaja

Yleisömäärältään suurin katuratatapahtuma on Pohjois-Irlannissa toukokuussa pidettävä North
West 200. Se kerää vuosittain
yhtenä toukokuisena viikkona
Portrush-Portstewart-Coleraine
kaupungit kiertävälle kolmionmuotoisen radan katsomoihin 80
000 henkilöä.
Peruuntumisen takia alueelle
jää saamatta noin 12 miljoonaa
puntaa (noin 14 miljoonaa euroa).
Vuoden 2022 NW200 kisaviikko
on 8.-14. toukokuuta.
Kolmas iso katuratatapahtuma
saarialtakunnassa on perinteikäs
Ulster GP Belfastin lähistöllä. Korona estää myös sen järjestämisen.
Toisena syynä on kisajärjestäjän
talousvaikeudet.

North West 200 rataa (Janne Kohonen)

- North West 200 –kilpailu on kerännyt Pohjois-Irlantiin paljon RR-faneja

Ulster-lähtöalue (Janne Kohonen)
- Ulster GP:n lähtöalue

MEILTÄ LÖYDÄT

PYÖRÄTȅ
AJOVARUSTEET

ja

VARAOSAT
lähes kaikkiin merkkeihin!

Muista myös merkkihuollot!

OSTAMME

hyväkuntoisia käytettyjä
moottoripyöriä, lunastamme
jopa loppuvelan!
Soita ja tarjoa omaasi

Verkkokauppamme palvelee osoitteessa żáůƪħĺĈĺĈŵĺƁŵōƱǧǂ

Nopeat toimitukset koko Suomeen!

Jarkko p. 040 801 3846

Ranua | Rovaniemi | Oulu | Kokkola | www.tarvikekeskusoy.fi | 050 305 9009
Kahvitie 44, Kokkola | Kaffevägen 44, Karleby
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GP-Sarjan kuninkuusluokka
on ohittanut 900 osakilpailun
merkkipaalun
71. vuoden aikana Grand Prix –sarjan pääluokka 500/MotoGP on säilyttänyt
asemansa ylivoimaisesti seuratuimpana ja tärkeimpänä GP-luokkana.
Ensimmäisen maailmanmestaruuden 500-kuutioisissa sai britti Harold Daniell.
Kauden 2020 mestari on Espanjan Mallorcalta kotoisin
oleva Joan Mir.
Kun katsoo kuvia ensimmäisestä mestarista ja vertaa
hallitsevaan, niin kuljettajien
olemus on paljon muuttunut.
Ensimmäinen 500-kuutiosten
maailmanmestari Daniell ei
kelvannut armeijaan huonon
näkönsä takia. Alkuvuosien
kuvista näkyy, että palkintopallille nousi myös ylipainoisia ajajia.
Grand Prix –sarja alkuvuosina oli taloudellisesti
vaatimatonta. Pääosassa oli
yksityiskuljettajat ja osakil-

pailujen määrä oli seitsemän
tienoilla ja radat olivat vaarallisia katoratoja. Kuolemat olivat yleisiä ja eniten
surureunuksia kuljettajien
valokuviin tuli ensimmäisen
kymmenen vuoden aikana
Mansaaren TT:ssä.
Alkuvuosien suuri sankari
oli britti Geoff Duke, joka
ajoi kuuteen mestaruuteen
1950-luvulla. 1950-luvun
mestarimerkkejä 500-kuutioisissa oli AJS, Gilera, Norton
ja MV Agusta.
50/60 lukujen vaihteessa
japanilaisvalmistajat Honda,
Yamaha ja Suzuki tulivat
GP-sarjaan. Aloituspaikkana
oli Mansaari.
1960-luvun alussa val-

okeilaan tuli Britannian Mike
Hailwood. Monesti osakilpailuviikonloppuna hän kilpaili
kolmessa luokassa: 250, 350
ja 500 –kuutioisissa. Kisapäivänä ajettavaa kertyi jopa
lähes 400 kilometriä. Hailwood saalisti kaikkiaan yhdeksän maailmanmestaruutta.
Hailwood oli ajoittain
musertavan ylivoimainen
75-hevosvoimaisella MV
Agustallaan. 60-luvulla kilpailijoiden muun merkkiset
pyörät kuten Norton Manx
tai Matchless G50 olivat
yli 20 hevosvoimaa tehottomampia kuin MV Agusta.
Italialaispyörän huippunopeus oli selvästi kilpailijoita parempi.
Hailwoodin lopetettua MV

Valentino Rossi (Simo Kohonen)
- Valentino Rossi vauhdissa vuonna 2005
Agustalla oli 1960-luvun loppupuolelta 500-kuutioisen
tehdaspyörän satulaan nousi
italialainen Giacomo Agostini, joka vuosikausia hallitsi
GP-sarjan kuninkuusluokkaa.
Agolla on ennätysmäiset 15
maailmanmestaruutta
1970-luvulla 500-kuutio-

Mick Doohan (Simo Kohonen)
- Mick Doohan

Wayne Rainey (Simo Kohonen)
- Wayne Rainey (1990)

KOKKOLAN LUKKO
Rantakatu 12
p. 06-822 3372
info@kokkolanlukko.fi
www.kokkolanlukko.fi

Puh. (06) 822 4009
Rantakatu 21, 67100 KOKKOLA
Heikki Karppinen p. 0400-435890 - Janne Rannankari p. 0400-766 192

Geoff Duke (Simo Kohonen)
- Geoff Duke

Kukkakauppa

Kukka-Mattsson
Hakalahdenkatu 76
67100 Kokkola
06-822 4611

Perinteenä palvelu
jo 80 vuoden ajalta

Oy Teollisuushankinta TH Ab
Indolantie 11, 67600 Kokkola
Puh. 0400 792631 / www.teollisuushankinta.fi

Marc Marquez (Simo Kohonen)
- Marc Marquez (2018)
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Vuonna 1975 Suzukin tehdastallissa oli myös Tepi
Länsivuori.
Hondalla saavutettiin ensimmäinen 500-kuutioisten luokan maailmanmestaruus vuonna 1983, jolloin amerikkalainen Freddie
Spencer oli ykkönen.
Vuonna 1993 GP-sarjan
500-kuutioisissa saavutettiin 450. kilpailu Espanjan
Jerezissä. Nyt palkintopallillle nousivat Wayne Rainey
(Yamaha), Kevin Schwantz
(Suzuki) ja Alex Criville
(Honda).

Norton Manx (Simo Kohonen)
- Norton Manx oli 1960-luvulla vielä RR:n GP-sarjan valtamerkkejä.
isissa olivat vahvasti esillä
japanilaismerkit Yamaha, Suzuki ja myös Kawasaki välytti ajoittain vauhtiaan kärkiryhmässä. Yamahan kirkkain
tähti 500-kuutioisissa oli
Jarno Saarinen, mutta turma
Monzassa vuonna 1973 lopetti Jarnon häikäisevän uran.

2000-luvulla MotoGPluokan hallitsija oli Italian
Valentino Rossi. Hän kilpaili
kolmella merkillä Hondalla,
Yamahalla ja Ducatilla. Viimeksi mainitulla merkillä
Valentino ei saanut osakilpailuvoittoa. Kaikkiaan Rossi

voitti kuninkuusluokassa 89
osakilpailua ja yhdeksästä
maailmanmestrauudesta kuninkuusluokassa italialainen
sai seitsemän mestaruutta.
Rossin jälkeen kuninkuusluokan ylivoimainen mestari
oli Espanjan Marc Marquez
kuudella mestaruudellaan.
1990-luvun hallitsevia
pyörämerkkejä olivat Yamaha ja Honda. Myös Suzuki
oli vahva. Kuljettajina hallitsivat Raineyn, Schwantzin
lisäksi muun muassa Eddien
Lawson. Lawson sain kunnian voittaessaan 400. GP:n
Hondallaan vuonna 1989.
Australialainen Mick
Doohan oli menestynein 500/
MotoGP –luokan kuljettaja
1990-luvun loppupuolella.
Hän voitti 500. GP:n 500-kuutioisissa Italian Imolassa
syyskuussa 1996.

Espanjalainen Sete Gibernau Hondallaan oli ajaja, joka
nousi kuninkuusluokan voittajakorokkeelle juhlittaessa
600:tta GP-kisaa Ranskan
Grand Prix –kisassa Le Mansissa toukokuussa 2003.
Espanjan Jorge Lorenzo
(Yamaha) voitti 700. GP:n
Japanin Motegissa vuonna
2009. Sama kuljettaja Yamahalla sain kunniataulukkoon
merkin 500/MotoGP:n 800.
voiton vuonna 2014 Espanjan
Motorland Aragonissa.
900 GP-kisaa kuninkuusluokassa tuli täyteen Itävallan
Grand Prix –osakilpailussa
Spilbergin radalla vuonna
2020. Kuljettajana oli portugalilainen Miguel Oliveira
KTM:llä.
Simo Kohonen 29.1.2021

Suzukin ensimmäisen kuninkuusluokan voiton taisteli australialainen Jack Findlay Pohjois-Irlannin Ulster
GP:ssä vuonna 1971.
Suzukin seuraava tähti
kuninkuusluokassa oli britti Barry Sheene, joka toi
merkille kaksi mestaruutta.

Giacomo Agostini (Simo Kohonen)
- Giacomo Agostini vuonna 1989 Britannian GP:ssä

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

Avoinna
myös
lauantaisin

Tervetuloa

KULJETA MITÄ KULJETAT – AKULLA ONNISTUT

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

US

ARJO
IHTOT

VA

Kokkolan Kassapiste Oy

600Eur. +alv

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

Rantakatu 25, 67100 Kokkola
Puh. 06-8313 712

500Eur. +alv

930,-

1153,-
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KANGASKATTOTREFFIT
Jo perinteeksi muodostunut Goldwing harrastajien tapaaminen, Kangaskokkotreffit, järjestettiin tänä vuonna
Keuruulla. Antero Sunin vuosia ansiokkaasti luotsaama
tapahtuma oli löytänyt ympärilleen jälleen upeat puitteet,
tällä kertaa Nyyssänniemen leirintäalueen toimiessa
treffien tukikohtana.
17.-19.7.2020 Keuruu Nyyssänniemi

Säiden haltija oli vähintäänkin
myötämielinen hienolle tapahtumalle. Perjantaina Keuruuta kohti ajellessa, sääpalvelut tarjoilivat hellelukemia kautta linjan
ja näissä merkeissä poikkeuksellisen kesän ensimmäisistä
treffeistä saatiinkin nauttia koko
viikonlopun.
Kaikin puolin haasteellinen
kevät ja alkukesä oli saanut
Wingistit liikkeelle varsin
runsaslukuisesti. Kaikki lerintäalueen mökit varattiin loppuun hyvissä ajoin alkukesästä.
Kangaskokkotreffien hengessä,
telttojen kanssa liikkeellä oli
väkeä varsin runsaasti. Mahtavan hiekkarannan äärelle sijoit-

toisensa jälkeen taittoi keskustan
liikenneympyrästä suunnaten
tielle 23. Paraatiajon kohteeksi
oli valikoitunut varsin vaikuttava Pihlajaveden erämaakirkko.
Kirkon historiasta kerrottakoon,
että se rakennettiin kymmenen
talon ja torpan voimavaroilla, noin seitsemänkymmentä
vuotta ennen kuin seutukunnalle saatiin ensimmäinen tie.
Kirkon rakentaminen käynnistyi
vuonna 1780 ja se valmistui
kaksi vuotta myöhemmin 1782.
Keuruun seurakunnan sivuilla
kerrotaan, että metsäpolkujen
kulmakunnalle piti alunperin
rakentaa vain vaatimaton saarnahuone, mutta innostuksen

Vesterinen viihdytti Nyyssänniemessä
Kuva: Leila S.
tuva laaja teltta-alua oli otettu
haltuun Wingiläisten toimesta
hyvin tehokkaasti. Olipa muutamia saapunut paikalle myös
asuntoautoilla majoittuen ja
Eurooppalaiseen tapaan traileria
kuljettaen. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui yli 90 pyörää ja
väkeä pyörien matkassa lähes
130 henkeä.

tuloksena valmistuikin luvaton
oikea kirkko. Rakennus on rakennusteknisesti varsin hienoa
työtä ja erittäin hyväkuntoinen,
ottaen huomioon,että sen hirret
ovat olleet säiden armoilla jo yli

230 vuotta.
Aina sattuu ja tapahtuu, näin
tälläkin kertaa. Huolimatta hyvistä ennakkovalmisteluista,
paraatilaisia kohtasi pieni yllätys, kun matkan viimeisellä
siirtymällä oleva soratie olikin
päätetty kunnostaa juuri ennen
vierailuamme. Kuulalaakerisora
ja Goldwing eivät perinteisesti oikein mahdu samaan lauseeseen.
Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Kaikki osallistujat kuitenkin
selvisivät kunnialla takaisin treffipaikalle Nyyssänniemeen yhtä
kokemusta rikkaampana.
Terapiaa epidemian keskellä
Meidän taloutemme osalta nämä
olivat ensimmäiset Kangaskokkotreffit.
2018 vierailimme paikalla vain
päiväseltään ja 2019 jäi väliin
työkiireiden vuoksi.
Jo kesän -18 pikavisiitillä oli tapaamisessa aistittavissa Wingiyhteisön hyvä henki ja vapautunut ilmapiiri.
Kaikissa Suomen Goldwingtapaamisissa, joihin olen/
olemme tähän mennessä osallistunut, on aina ollut hyvä tunnelma. Kangaskokkotreffeissä
on kuitenkin jotenkin aivan
oma sykkeensä eikä Nyyssänniemen viikonloppu ollut tästä
poikkeus. Tarinointi ja ajanvietto
samanhenkisten ihmisten parissa
oli varsin tervetullut katkaisu
varsin erikoislaatuisen vuoden
keskelle.
Kuten alussa totesin, puitteet
tämän tyyppiselle tapahtumalle
olivat tälläkin kertaa varsin
upeat.
Toki aina jotain pientä mahtuu mukaan. Aamupalakokki
nukkuu pommiin, sulakkeita
palaa saunan kiukaasta, grillipuut ovat leivinuuni-kokoa.
Mikään näistä ei kuitenkaan

Matkailu avartaa
Saunomisen ja grillailun ohessa, treffiperinteitä noudattaen,
lauantaina oli ohjelmassa yhteinen paraatiajo.
Lauantaina puolenpäivän aikaan
paraatiin leirintäalueen portilta
starttasi kahdessa ryhmässä
yhteensä 78 pyörää. On helppo
ymmärtää lauantaina Keuruulla liikkuneiden ihmisten hämmentyneitä ilmeitä, kun Wingi

Mahtavat ilmat leiriintymiseen

Anneli ja Ila leirissään.
Kuva: Leila S.

✔ AUTOJEN HUOLLOT JA KORJAUKSET
✔ TUULILASIEN VAIHDOT
✔ MOOTTORIN OPTIMOINNIT
Löydät meidät uudesta osoitteesta:

Levytie 5, 67800 KOKKOLA
✆ 044 361 6450

Erämaakirkko taustalla
muuta sitä totuutta, että treffiläiset saivat keittiöltä evästä
nälkäänsä, virvokkeita juodakseen, laulaa karaokea sydämensä
kyllyydestä, saunoa, uida, olla
ja nauttia Suomen kesästä mitä
parhaimmassa seurassa!
Yhteisöllisyyttä hankalien
aikojen keskellä
Tällaiset tapahtumat eivät toteudu itsekseen. On mukavaa
tulla ns. valmiiseen pöytään ja
viettää aikaa hyvin valmistellussa tapahtumassa. Välillä olisi
kaikkien hyvä pysähtyä miettimään, muistaa ja arvostaa sitä
faktaa, että järjestelyt vaativat
aina panostusta vapaaehtoisilta
aktiiveilta. Omaa aikaa, useita
puheluita ja sähköposteja, pitkää
pinnaa. Lisäksi usein nämä
aktiivit vielä jäävät itse paitsi
tapahtuman riennoista, koska
pitää hoitaa tapahtuman aikaisia asioita, treffien respasta
kaikenlaisiin varsin yllättäviin
"viimehetken muuttujiin".
Motoristien yhteenkuuluvaisuus
on aina ollut varsin tunnettua.
Wingi-yhteisön tapaamisista
tekee vielä poikkeuksellisen
se, että tapaamisiin kokoontuu
vain yhden merkin ja mallin
harrastajia.Tällainen yhteisöl-

lisyyden merkitys vain kasvaa
poikkeusoloja elettäessä.
Näissä olosuhteissa on keskeistä
kehittää toimintaa ja tiivistää
harrastajien yhteistyötä.
Karsia pois kaikki rivejä rikkova agitointi ja negatiivinen
ajattelu. Positiivisella mielellä,
yhteistyöllä ja yhteisöllisellä
ajattelulla pidämme rivit tiiviinä
ja pysymme isona yhtenäisenä
vaikuttajana moottoripyöräharrastajien piireissä.
Omasta ja takapenkkiläisen
puolesta haluan kiittää kaikkia,
jotka ovat kuluneenakin kautena
panostaneet omaa aikaansa ja os-

aamistaan meidän riviharrastajien eduksi ja mukavuudeksi.
Toivon, että voimme tulevaisuudessakin viettää Kangaskokkotreffien tyyppisiä hienoja
tapahtumia yhtä mahtavassa
seurassa kuin kesällä 2020!
Tavataan treffeillä ja morjestetaan, kun tullaan kohdikkain!
Jouko ja Pirkko Hilden
Teksti ja kuvat
Leila ja Antero Suni

Antero Suni tapahtuman järjestäjäna ehti istua leirissäsään
Eilan kanssa. Kuva. Leila S.

23

OSTA PAIKALLISELTA TOIMIMME KOKKOLASSA
Meiltä myös

TILANJAKO-OVET

Erämaakirkko, kuva Antero Suni

Varastossa
hyvä valikoima
ALTAITA JA TASOJA
keittiöön ja vessaan

NORDICA-KEITTIÖT OY

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

AUTOMA A K ATSASTUS

50€
45 €

31.8. 2019 as ti:

sis. pääs tömit taukset

BONUSTA KATSASTUKSESTA
VAUNUMIEHENKATU 2, KOKKOLA
PUH. 020 780 7170

Telttameri leirintäalueella.

• vuosihuollot
• korjaukset
• varaosat

TRAKTORIT

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

Jänismaantie 22,
67800 Kokkola

Avoinna:
MA-PE 8-16.00

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

Puhdasta vettä yli
Rent vatten över

100

vuotta
år

12

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

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

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy
Heinolankaari 12, 67600 Kokkola
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Niki Tuulen vaihteleva kausi 2020-vuonna
2021 Supersportin MM-sarjaan
-Kyllä on mahtunut vuoteen 2020 kaikenlaista tapahtumaa ja muutenkin
poikkeuksellinen jakso on takana. Pitää olla onnellinen, että pääsin lopSimo Kohonen / 4.4..2021
pujen lopuksi vetämään kauden läpi.
Tuuli kilpaili sähköpyörien MotoEluokassa Ajo Motorsport –tiimissä ja
Moto2-luokan EM-sarjassa tallina
oli espanjalainen Team Stylobike
vuoden 2019 tapaan.
Tuulella on vuonna 2020 sekä
loukkaantumisia että myös onnistumisia. Huipentumana oli MotoEluokan osakilpailuvoitto kauden
päätösosakilpailussa.
-Kauden alku oli vaikea edellisen
vuoden loukkaantumisen takia, ja
reittä jouduttiin parsimaan vielä
maaliskuussa ensimmäisten MotoEtestien jälkeen. Siitä sitten alkoi
mies parantumaan kauden kuluessa,
mutta piti vielä rannekin murtaa
Jerezin suoran päässä! Taisteltiin
kuitenkin jo neljän viikon päästä
leikkauksesta kahdesti Moto2luokassa palkintopallille. Se on
sitä sisua. Kyllä se on niin, että kun
kroppa on kunnossa, niin pääkin
toimii ja se näkyy tuloksissa, Tuuli
toteaa.
Toisena luokkana Nikilla oli RR:n
EM-sarjaan kuuluva Moto2-luokka.

Tuuli päätyi kauden päättyessä EMhopeaan. Kauden päätöskilpailussa
Espanjan Valenciassa Tuuli ajoi
kahdessa kisaerässä sijat viisi ja
neljä. Kärkivauhtia imatralaiselta
myös päätöskisassa löytyi, sillä
aika-ajossa Niki oli kärjessä.
- Mutta ne taistelut vaan kariutuivat muutaman kerran viimeiseen mutkaan. Kuitenkin vauhti oli
paljon parempaa kuin edellisenä
vuotena, mikä oli positiivista.
MotoE-luokassa Tuuli oli loppupisteissä kuudes ja Moto2-luokan
EM-sarjassa hopealla.
MV Agustalla Supersportien MMsarjaan
Viime vuosina MotoE- ja Moto2
EM-sarjoissa kilpaillut 25-vuotias
Imatralainen ratamoottoripyöräilijä
Niki Tuuli siirtyy kaudeksi 2021
Supersportien MM-sarjaan legendaariseen MV-Agustan tehdastalliin
yksivuotisella sopimuksella.
Tuuli ajoi sarjaa kausilla 2016
– 2018, ja hän saavutti osakilpailuvoiton ja useita palkintosijoja.
Supersportien MM-sarja käsittää
kaikkiaan 12 osakilpailua, joista

osa ajetaan Euroopan ulkopuolella.
Sarjassa kilpaillaan tuotantopyöriin
perustuvilla kilpapyörillä.
Kaudella 2018 Tuuli ajoi myös 11
osakilpailua Moto2 MM-sarjassa,
mutta hän ei pystynyt vakiinnuttamaan paikkaansa Grand Prix
-sarjassa. Vuonna 2019 oli vuorossa
Moto2 EM-sarja ja sähköpyörillä
ajettava MotoE. Hyvin alkanut kausi
keskeytyi Misanossa MotoE-luokan
kilpailussa tapahtuneeseen kolariin,
jossa Tuuli mursi reisiluunsa ja
ranteensa.
Mutta MotoE -sarjan ensimmäisessä
osakilpailussa saaliina oli paalupaikka ja voitto. Moto2 EMsarjassa Tuuli ajoi kerran voittoon
ja neljästi palkintopallille.
Päättyneellä kaudella 2020 Tuuli
ajoi Moto2 EM-sarjassa hopealle.
Se ei tullut helpolla, sillä kauden
puolivälissä Jerezissä tapahtuneen
kaatumisen seurauksena oli taas
murtunut ranne. Mutta vauhti oli
hyvää läpi kauden vammoista huolimatta ja Tuuli nousi yhdeksän kertaa
palkintopallille ja hän ajoi kerran

myös paalupaikalle. MotoE-luokassa alku oli vaikea, mutta vauhti
parani kauden jatkuessa. Viimeisenä
kisaviikonloppuna Tuuli ajoi aluksi
kolmanneksi ja kruunasi pitkän
kauden viimeisen kilpailun voitolla.
-Siistiä päästä takaisin supersportteihin ja saada siellä uusi mahdollisuus. Ainoastaan positiivisia
fiiliksiä, hienoa, että saan jatkaa
ajamista ja vielä tehdastallissa. Nyt
lähdetään rakentamaan uutta uraa
vähän toisenlaisella kuviolla. Aiemmin tavoitteena oli Moto2, mutta
nyt lisätään siihen menestyminen
Supersporteissa ja tietenkin Suberbiken MM-sarja. Pyörä on tietysti
minulle uusi ja erilainen, mutta innolla odotan ensimmäisiä testejä. Ja
tehdastallista löytyy ammattitaitoa
ja osaamista, joten sekin puoli on
kunnossa. Supersport -sarjasta on
hyviä muistoja ja senkin puolesta
on hieno palata sarjaan, kertoi Tuuli.
Lupaavat ensitestit
Niki Tuuli on päässyt testaamaan
uudella MV Agusta –pyörällään. Virallisissa Supersportin MM-testeissä
Espanjan Barcelonan Katalonia
-radallaTuuli oli aikalistalla viides.
Parina testipäivänä hän ajoi paljon
hakien tuntumaa uutuuspyöräänsä.
Alkuun Niki testasi myös ajopukunsa kestävyyttä, mutta ei onnekseen
loukkaantunut.

Suzuki Brivio Mir (Suzuki)
Testien tuloksissa Tuuli oli viidenneksi nopein, jääden vajaat kuusi
kymmenystä testien nopeimmasta
ajasta, joka kirjattiin Sveitsin Domi
Aegerterille.
Luokan yhteistestien jälkeen Tuuli
siirtyi Italiaan, jossa testipaikkoina
ovat Misano ja Mugello.
Tuuli ajaa Mugellossa myös Italian
mestaruussarjan ensimmäisessä
kisassa testimielessä.
MotoE- World Cup, loppupisteet
2020 (Pyörä Energica)
1. Jordi Tarres, Espanja 114
2. Matteo Ferrari, Italia 97
3. Dominique Aegerter. Sveitsi 97
4. Mike di Meglio, Ranska 75
5. Mattia Casadei, Italia 74
6. Niki Tuuli, Suomi, 53
Kauden 2020 MotoGP-sarjan
mestarit

Niki Tuuli, MotoE, voitto (Ajo Motorsport)
- Niki Tuuli ajoi voittoon MotoE-luokan viimeisessä osakilpailussa.

Niki Tuuli, MotoE (MotoGP.com)
- Niki Tuuli (66) vauhdissa MotoE-sähköpyörällä

Suzuki 60-luku (Suzuki)

MotoGP-mestarit-2020 (MotoGP.
com)

Suzuki MotoGP-talli (Suzuki)
- MotoGP-sarjan maailmanmestarit kaudella 2020. Vasemmalta
Enea Bastianini, Joan Mir ja Albert
Arenas.
Moto3-loppupisteet:
1. Albert Arenas, Espanja (KTM) 174
2. Tony Arbolino, Italia (Honda) 170
3. Ai Ogura, Japani (Honda) 170
4. Raul Fernandez, Espanja (KTM) 159
5. Celestino Vietti, Italia (KTM) 146
Moto2-loppupisteet:
1. Enea Bastianini, Italia (Kalex) 205
2. Luca Marini, Italia (Kalex) 196
3. Sam Lowes, Britannia (Kalex) 196
4. Marco Bezzecchi, Italia (Kalex) 184
5. Jorge Martin, Espanja (Kalex) 160
MotoGP-loppupisteet:
1. Joan Mir, Espanja (Suzuki) 171
2. Franco Morbidelli, Italia (Yamaha)
158
3. Alex Rins, Espanja (Suzuki) 139
4. Andrea Dovizioso, Italia (Ducati) 135
5. Pol Espargaro, Espanja (KTM) 135

Niki Tuuli, Moto2, ajokuva (Team Stylobike)
- Niki Tuuli (66)

Joan Mir, Ajokuva (Suzuki)
- Joan Mir

Suzukin nousu kuninkuusluokan
mestariksi
Japanilaismerkki Suzukilla noustiin
yllättäen hyvin poikkeuksellisen
kauden 2020 päätteeksi Grand Prix
–sarjan kuninkuusluokan maailmanmestariksi espanjalaisen Joan Mirin
toimesta.
- Suzukin MotoGP-tallissa oli kisatapahtumissa paikalla kolmisen
kymmentä henkilöä.
- Italialainen Davide Brivio (vas.)
luotsasi Suzukin tallipäällikkönä
espanjalaisen Joan Mir:n kuninkuusluokan mestaruuteen kaudella 2020.
Kaudella 2021 Brivio työskentelee
formula ykkösten Grand Prix –sarjassa Alpine-tallin kilpailujohtajana.
- Suzuki tuli Grand Prix –sarjaan
1960-luvin alussa ja paikkana oli
Mansaari.

SUURSÄKIT / STORSÄCKAR
Accon Suomi Oy
p. 06 8245 100
www.accon.eu
info@acconsuomi.fi

Toimistotilaa

Kesto- ja LM-muovien
alihankintatyöt
teollisuudelle

vuokrattavana keskellä Kokkolaa!

KOKKOLA - KARLEBY
puh./tel. 0400-130950
P. 046
P
046-851
851 6204

Ab Hejm Oy
info@hejm.fi John Westman 0400 84 1553
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MotoGP-kauden kärkikymmenikkö

Simo Kohonen 23.3.2021

Vajavaisen kilpailukauden 2020 mitalit ja kunniakirjat on jaettu. Kaikkiaan ajettiin koronan varjossa
tyhjillä katsomoilla 15 osakilpailua. Tässä kannanottoni kaikkien luokkien kärkikuljettajista.
Kuninkuusluokan eli MotoGPluokan ajajat ovat listalla pääosassa. Siksi kovatasoinen Grand Prix
–sarjan pääluokka on, että alemmista luokista eli Moto2 ja Moto3
ei päässyt kuljettajia tälle listalle.
Viime vuoden ehdoton ennakkosuosikki Marc Marquez loukkaantui heti kauden alussa Espanjan Jerezissä viime heinäkuussa
murtaen oikean käden olkaluunsa. Marc yritti kilpailla heti
seuraavassa kisassa, mutta kivut
pakottivat hänet keskeyttämään
kisaviikonlopun.

Sitten elokuussa tehtiin toinen
leikkaus, mutta käden paraneminnen oli vaikeaa ja vielä viime
joulukuussa Marquezille tehtiin
pitkä leikkaus. Espanjalaistähden
käden kunto vaikutti haitallisesti
kauden 2021 talvitesteihin, joihin
Marc ei osallistunut.
1. Joan Mir
Espanjalainen Joan Mir voitti
kaudella 2017 Moto3-luokan
mestaruuden. MotoGP-luokassa
23-vuotiaan Mirin vahvuus oli
tasaisuus. Kauden alkupuolella
Mirille tuli kaksi keskeytystä,

Joan Mir, Suzuki (Suzuki Racing Team)
- Joan Mir

Franco Morbidelli Yamaha (Simo Kohonen)
- Franco Morbidelli (Vas.)

mutta pikku hiljaa hän nousi mestaruustaisteluun. Lopputuloksena
on seitsemän palkintopallisijaa
ja yksi voitto, jotka varmistivat
maailmanmestaruuden. Ehdoton
ykkönen myös tällä listalla. Mirin
mestaruuden arvoa korostaa myös
se, että Suzukilla ei ollut tukenaan
testitiimiä.

Australian Jack Miller oli palkintokorokkeella kaudella 2020 neljä
kertaa. Yhtä monta kertaa kilpailu
jäi kesken eri syistä. Miller kehittyi hyvin kaudella 2020 ja vuonna
2021 on ajaa Ducatin tehdastallissa.
8. Takaaki Nakagami
Japanin Takaaki Nakagami on
maansa johtava RR-kuljettaja.
Tasainen kausi kärjen tuntumassa
toi virallisessa pistetaulukossa
kymmenennen sijan.

Edellisen kuninkuusluokan mestaruus ajettiin Suzukilla vuonna
2000. Kuljettajana oli silloin
Kenny Roberts junior.
2. Franco Morbidelli
Italian Franco Morbidelli taisteli
MotoGP-luokassa MM-hopeaa.
Sama sijoitus on myös listallani.
Meriittinä on kolme osakilpailuvoittoa ja viidesti Morbidelli
astui palkintokorokkeelle. Kuten
Mir, Morbidelli osoitti koko kauden aikana tasaisuutta ja hän ei
tehnyt juurikaan virheitä. Franco
Morbidelli on noussut kovaksi ennakkosuosikiksi tulevalle kaudelle
2021.
3. Pol Espangaro
Pol Espargaro ynnättiin kauden
2020 päätteeksi loppupisteissä viidenneksi. Vaikka KTM:llä voitot
menivät Brad Binderille ja Miguel
Oliveiralle, kyllä Espargaro oli
KTM:n johtava kuljettaja viime
kaudella. Palkintopallille hän
nousi viidesti. Tällä 2021 kaudella
Espargaro ajaa MotoGP-luokassa
Hondan tehdastiimissä Marc Marquezin tiimikaverina.
4. Fabio Quartararo
Ranskalainen Fabio Quartararo
taisteli kolme voittoa ja neljästi hän starttasi GP-kisaan paalupaikalta. Quartararo oli ykkönen
kauden kahdessa osakilpailussa
niin aika-ajoissa kuin itse kilpailussakin. Kauden edetessä
vauhti hiljeni ja tulokset riittivät
loppupisteissä kahdeksanteen
sijaan. Kilpailukauden huippu

◦
◦

Kiinteistönvälitys LKV

KOKKOLA
Rautatienkatu - Kokkola - puh. 044 733 2400

Pol Espargaro KTM (motogp.com)
Pol Espargaro

Fabio Quartararo BMW (motogp.com)
- Fabio Quartararo sai palkinnoksi aika-ajosuorituksistaan
kaudella 2020 BMW-urheiluauton.
Quartararolla oli paras aika-ajosuoritus, josta tuli palkinnoksi
BMW-urheiluauto.

topallisijaa toivat loppupisteissä
MM-pronssia. Kausi on hänelle
kuitenkin lievä pettymys.

5. Miguel Oliveira
Portugalilainen Miguel Oliveira päätti kauden kotikisassaan
loistavasti voittoon. Portimaon
rata oli uusi kaikille kuljettajille
ja Oliveira osoitti taitonsa halliten
täysin kauden päätöskisaviikonloppua. Ykkössija oli KTMajajalle kauden toinen voitto.

7. Jack Miller

6. Alex Rins
Espanjan Alex Rinsiä haittasi
alkukaudesta loukkaantuminen.
Yksi voitto ja kolme palkin-

9. Brad Binder
Etelä-Afrikan Brad Binder jää historiankirjoihin ensimmäisenä MotoGP-luokan osakilpailuvoittajana
KTM:llä. Loppusijoitusta pudotti
neljä keskeytystä. Pistetaulukossa hän oli sijalla 11. Binderin
vahvuus on hyvä kilpailuhallinta.
Siitä kertoo se, että yhdeksän kertaa hän oli maalissa paremmalla
sijalla kuin lähtöruudussa.
10. Maverick Vinales
Espanjan Maverick Vinalesille
kausi 2020 on iso pettymys. Liian usein hän oli ruutulipulla
kärkiryhmän ulkopuolella. Kolme
palkintopallisijaa joista yksi voitto
toivat loppupisteissä kuudennen
sijan. Paljon enemmän odotettiin
Yamahan tehdaskuljettajalta.
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Jack Miller Ducati (motogp.com)
Jack Miller

Alex Rins Aragon (motogp.com)
- Alex Rins voitti Espanjan Aragonissa kauden 11. osakilpailun. Kuvassa Alex Marquez (vas. toinen), Rins (keskellä
voitto) ja Joan Mir (oik. kolmas).

Maverick Vinales (Yamaha Racing)
Maverick Vinales

Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Miguel Oliveira KTM (Red Bull KTM Tech 3)
Miguel Oliveira (88) kotikisassaan Portugalin Portimaossa.

Takaaki Nakagami Misanossa (Repsol Media)
Takaaki Nakagami (30) Misanon GP:ssä

Kuljettaja
Joan Mir
Franco Morbidelli
Alex Rins
Andrea Dovizioso
Pol Espargaro
Maverick Vinales
Jack Miller
Fabio Quartararo
Miguel Oliveira
Takaaki Nakagami
Brad Binder
Danilo Petrucci
Johann Zarco
Alex Marquez
Valentino Rossi

Pisteet
171
158
139
135
135
132
132
127
125
116
87
78
77
74
66

Brad Binder KTM (Simo Kohonen)
Brad Binder

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 7–18
la klo 7–15
Service 24h auttaa
kellon ympäri.

VEHO KOKKOLA
Mestarintie 6a
67600 Kokkola

Huolto ja varaosat
Ma–pe 7–18, 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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MotoGP-luokassa yllätysalku
Kausi 2021 alkoi Grand Prix –sarjassa edelleen pandemian varjossa. Kauden kaksi ensimmäistä osa-kilpailua ajettiin Qatarin
Simo Kohonen 6.4.2021
Dohassa Losailin aavikkoradalla.
Viime vuosien MotoGP-luokan
hallitsija Marc Marquez potee vielä
viime vuoden vammojaan, eikä hän
ajanut Losailissa.
Kuninkuusluokassa kahden ensimmäisen osakilpailun jälkeen on
ranskalaiskuljettajilla yllätysjohto.
Kärjessä erot ovat hyvin pieniä.
Tallipäällikkö Aki Ajo on jälleen
haistanut lahjakkuudet ja hänen
tiiminsä kuljettajat ovat kahden
pienimmän luokan kärkiryhmässä.
MotoGP-luokan ensimmäisen osakilpailun voitti Yamahan Maverick
Vinales ja toiseksi kaasutteli Duca-

tillaan Johann Zarco.
Viikkoa myöhemmin huhtikuun
alussa ykkösenä ruutulipun ohitti
Ranskan Yamaha-kuljettaja Fabio
Quartararo. Toiseksi ajoi jälleen
maanmies Zarco. Ranskalaisten
kaksoisvoittoa ei ole GP-sarjassa
nähty vuosikymmeniin.
Yhteispisteissä Zarcolla on neljän
pisteen keula Quartararoon ja
Vinalesiin. Francesco Bagnaja on
pistetaulukossa neljäntenä pisteen
edellä Miriä.
Qatarin toisessa MotoGP-luokan

Aki Ajo (Simo Kohonen)
- Aki Ajo

Pedro Acosta, Qatar (motogp.com)
- Pedro Acosta (37) ruutulipulla takanaan Darryn Binder.

kisassa nähtiin paljon puhututtanut
vaarallinen episodi hallitsevan
mestari Joan Mirin ja Jack Millerin
kesken. Ensin Mir epäonnistui ohitusyrityksessään kolhaisten Millerin
pyörää. Tästä Miller kiivastui ja hän
kävi radan pääsuoralla tönäisemässä
Miriä nopeuden ollessa 200 kilometriä tunnissa. Kilpailun jälkeen
kumpaakaan ei rankaistu.
Kauden avausosakilpailut todistavat, että MotoGP-luokassa on
entistä tasaisempaa. Dohan toisessa
kilpailussa voittaja Quartararon ja
sijalle 15. ajaneen Miguel Oliveiran
eroa oli vain 8,928 sekuntia. Se on
kaikkien aikojen pienin eroa.
Moto2-luokassa kauden kolmanteen
Portugalin Portimaon osakilpailuun
(18.4.) lähtee pistejohdossa tuplavoittaja Sam Lowes Britanniasta.
Ajo Motorsportin australialainen
Remy Gardner on pisteissä toisena
ennen tiimikaveriaan Raul Fernandezia, joka on espanjalainen.
Moto3-luokkaan Aki Ajo nosti
tuntemattoman Pedro Acostan.
Ajo haistoi 16-vuotiaan nuorukaisen lahjat. Nyt poika on luokkansa
pistejohdossa. Acosta voitti viime
vuonna Red Bull MotoGP Rookies Cup –sarjan. Hän kilpaili myös
viime kaudella juniorien FIM CEV

Johann Zarco, Qatar (motogp.com)
- Johann Zarco
Zarco, Quartararo, Martin, Qatar (motogp.com)
Moto3 MM-sarjassa, jossa hän oli
kolmas.
Tallikaveri Jaume Masia on pistetaulukossa kolmantena kahden
osakilpailun jälkeen.
Aki Ajo
- Olemme äärimmäisen tyytyväisiä
tulokasajaja Pedro Acostan saavutuksiin. Voiton arvoa lisää se, että
hän starttasi ratavarikolta. Acosta
teki uskomattoman työn, kuten
Jaume Masia viikkoa aikaisemmin voittaessaan. Kausi on pitkä ja
paljon voi tapahtua, mutta emme
sitä murehdi. Olemme hyvin motivoituneita.

Gardner, Lowes, Fernandez, Qatar (motogp.com)
- Moto2-luokan kärkeä (vasemmalta): Remy Gardner, Sam
Lowes ja Raol Fernandez

Maverick Vinales, Qatar (Yamaha Factory Racing)
- Maverick Vinales

LÄHELTÄ PITI?

TERVAHOVIN APTEEKKI
PALVELEE
ma - pe 8 - 20
la
9 - 17
su
10 - 18

Vaara lanteet voivat kertoa
siitä, e ä jotain on tehtävä
koneturvallisuuden parantamiseksi. Asiantun jamme
hoitavat koneiden turvallistamisen aina riskiarviosta käytännön toteutukseen.

Osoitteessa: Tehtaankatu 43 (Minimani)
Tervetuloa.

apexautoma on.ﬁ | 0207 288 288
8 (0)6 824 100
0
+ 35

ww

Zarco, Quartararo, Martin, Qatar (motogp.com)
- Qatarin toisen osakilpailun kärkikolmikko: (vasemmalta)
Johann Zarco (2.), Fabio Quartararo (1.) ja Jorge Martin (3.).

w.hotelkokkola.

Soita Kokkolan taksi
ilman tilausmaksua.

0440-568887

fi

Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Rauhallisia unia ajopäivän päätteeksi.
Pyörille paikkoja parkkihallissa.

KOKKOLAN
ALUETAKSI OY

TAXIBUS

Tehtaankatu 43
(Minimani)
06 831 2262
www.t e r va hov i na p t e e k k i .ﬁ
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Imatra aloittaa IRRC-sarjan

Kansainvälinen katuratojen kilpasarja IRRC on viimeisimmän kalenteriversion mukaan alkamassa Imatralla
Simo Kohonen 4.4.2021
ensi heinäkuussa.
Alankomaiden Hengelon Varsselring on perinteisesti avannut tämän
kilpasarjan. Nyt koronapandemian
takia Hengelo on siirretty syyskuun
alkuun.
IRRC-organisaation julkaisemassa
kuljettajalistassa Superbike-luokassa ovat suomalaisista
- Eeki Kuparinen (BMW),
Markka Racing
- Erno Kostamo (BMW),
Puraglobe Syntainics by Penz13
- Aku Korhonen (Yamaha),
Pikku2-Racing
Supersport
- Anssi Koski (Triumph),
Markka Racing
- Kalle Mäntysaari (Triumph),
Markka Racing
Imatranajo 2021 on International
Road Racing Championshipin

(IRRC) eli kansainvälisen moottoripyörien katuratasarjan Suomen
osakilpailu. Kyseessä on koko
Etelä-Karjalan suurin yleisötapahtuma, jonka kävijämäärä vuonna
2019 oli yli 42 000 henkeä. Musiikkitapahtumaan ennakoidaan 10 000
kävijää.
Imatralla oheistapahtumassa maan
ykkösartisteja
Imatranajon yhteydessä pidetään
Power Festival 2021 –tapahtuma,
jossa on mukana on merkittävä
artistijoukko. Power Festival –tapahtuma on Imatralla kisaviikonloppuna perjantaina 2. ja lauantaina 3.
päivä heinäkuuta.
Järjestäjien mukaan esiintyjinä ovat
Aste, Anna Abreu, Reino Nordin,
JS16 & Mr.B, Mikael Gabriel, Remu
Plays Hurriganes, Pete Parkkonen,
Erika Vikman, Klamydia ja Mike
Monroe. Tapahtumapaikkana on
Fortumin puisto Vuoksen rannalla.

Erno Kostamo, IRRC-Superbike (Janne Kohonen)
- Erno Kostamo on IRRC-sarjan Superbike-luokan mestarisuosikkeja.

IRRC, Imatra (Janne Kohonen)
- Lähdön odotusta Imatran IRRC-kisassa vuonna 2019
Festivaalialueelle on ikärajana 18
vuotta. Alue on tapahtumapäivinä
auki kello 15.00 – 24.00. Alueella

on tarjolla eri virvoke- ja ruokailupisteitä.

2021 IRRC-kalenteri:
2.-4. heinäkuuta: Imatra
23.-25. heinäkuuta: Chimay, Belgia
14.-15. elokuuta: Horice, Tsekin tasavalta
4.-5. syyskuuta: Hengelo, Alankomaat
18.-19. syyskuuta: Frohburg, Saksa

Avoinna toukokuussa:
>Ă
ϭϭͲϭϲ
^ƵͲŵĂ
ϭϭͲϭϴ
,ĞůĂƚŽƌƐƚĂŝ
ϭϯ͘ϱ͘
ϭϭͲϭϴ
ŝƟĞŶƉćŝǀćƐƵůũĞƩƵ
DƵŝŶĂĂŝŬŽŝŶĂƐŽǀŝƚƵƐƟ

WĞƌŝŶƚĞŝƐĞŶŬĞƐćŬĂŚǀŝůĂŶ
ĂǀĂũĂŝƐĞƚϭ͘ϱ͘ŬůŽϭϭͲϭϴ͘
yDĞŝůůćůĞŝǀŽƚƵƚǀĂƉƉƵƌŝŶŬĞůŝƚ
y,ĞƌŬƵůůŝƐĞƚǀŽŚǀĞůŝƚǇŵ͘
yWĂůũŽŶǀĂŶŚŽũĂĂĂƌƚĞŝƚĂ͊

Puh. 050 4007 093
ůćŝŶƉƵŝƐƚŽŶƟĞϭϬ͕
Kälviä
www.puotikahvila.fi

IRRC-Horice (Janne Kohonen)
- Tsekin tasavallan Horicen katuradalla on pitkät perinteet
ratamoottoripyöräilyn kilpailuista.

Vene- ja mökkilämmittimet
PLANAR 2D ja 44D
Dieselkäy öiset ilmalämmi met

Meillä on tahto rakentaa
tulevaisuutta ja voima
viedä asioita eteenpäin.

Planar 2D 0,8-2Kw diesellämmi n

Planar 44D 1-4Kw diesellämmi n

Planar 2D ja 44D on suunniteltu karuihin ark siin olosuhteisiin. Ne on dieselkäy öisiä puhalluslämmi miä, jotka sopivat samaan asennusjalkaan, kuin muut eurooppalaisvalmisteiset lämmi met. Planar lämmi met toimitetaan ka avalla asennussarjalla, jossa on mukana kaikki, jolla lämmi n saadaan toimimaan. Lämmi n, johtosarjat, pol oainepumppu ja pol oainelinjasto, sekä pakokaasuputkea. Lisäksi tarvitset mahdollisen asennusjalan, ilmaputkiston ja veneasennukseen eristetyn pakoputken ja savukaasuläpivien sarjan. Jos olet uusimassa lämmi ntä, voit usein hyödyntää vanhoja tarvikkeita. Planar lämmi men
käy ökohteita ovat veneet, asuntoautot, asuntovaunut, pikkubussit, työkoneet, taukotuvat, kuorma-autot, kesämökit jne.
Planar lämmi met valmistaa Teplostar Advers, joka on Venäjän autoteollisuuden kehdossa Samarassa toimiva nykyaikainen
lämmi ntehdas. Tehdas täy ää ISO9001 laatustandardin ja kaikissa Planar lämmi missä on CE hyväksyntä ja täy ävät ajoneuvokäy öön vaaditun estandardin.
Tekniset edot:
Arvot max. ja min. teholla

44D max.

44D min. 2D max.

2D min.

Teho kW
Pol oaineen kulutus, l / h

4
0.514

1
0.12

2
0,24

0,8
0,1

Virrankulutus lämmi n 12V
(24V), W

62 (58)W

10W

29W

10W

Lämmite y ilma, m3 / h

120

70

75
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Ilmaputken lähtö halkaisija

100mm

Käyte ävä pol oaine

Diesel tai pol oöljy

Nimellisjännite, V

Saatavilla 12V ja 24V versiot

Käynnistys ja sammutus
Tehon säätö

Asennussarjan
Lisä
edot, myyn sisältö:
huolto jaLämmitin,
asennus: sähkönsyöttökaapeli 3m sulakkeineen,
ohjaustaulu kaapeleineen 1,5m, polttoainelinja 5m, polttoainepumppu ja kiinnitin pumpulle, tankkiotin, pakoputki 1,5m, lämpöeriste pakoputkelle 60cm,
polttoainesäiliö 7,5l (ainoastaan Planar 44D.

Planar 44D 1-4Kw diesellämmi n
myyn pakkaus, huom 2D pakkauksessa ei PA-säiliötä.

Oy Esco Ab, Vi kka 4M 02630 Espoo

WWW.PLANAR.FI
www.planar.fi

Vehkapolku 1 B 2, Hamina
Puh. 044-030 3403 Pu
PUH

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!

WWW.HEATER.FI

Maahantuonti, tukku ja vähittäismyynti

KMT-Export Oy

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.

60mm

Manuaalinen
Termostaa ohjaus tai manuaalinen tehonsäätö
Paino kaikkine varusteineen kg 8, lämmi n noin 5Kg (2D 4Kg)

Tilausajot ja matkajärjestelyt

Puh. 010 524 2910—info@heater.ﬁ

044-0303403

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

WWW.ARE.FI

www.hsp-asennus.com

Maalaus, tapetointi, laatoitus ym. työt
Timanttiporaus

VESIVAHINKOKORJAUKSET

KONEHUOLTO
SABEL Oy

Jänismaantie 7, Kokkola

Tervahovintie 2, 67100 Kokkola, 050 461 9707

Rakentamista
vuodesta 1953

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

RENKAAT JA AUTOHUOLTO
Asentajantie 7, KOKKOLA
06-8680 120

www.tara.fi Puh 0207-924320
Murikantie 299
68410 Alaveteli.

TIMANTTISORMUKSIA

Tule ajoissa jouluostoksille!

SUOMILUSIKAT
229e
Akseli Gallen-Kallelan
jugendtyylinen
klassikko.

Meillä et maksa
laadusta liikaa!

OMPELU- JA
SAUMAUSKONEET
HUIPULTA.

Meiltä myös

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

Lahjakortit!
Palvelemme myös su 20.12.

KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKE
Ä

Meillä pysyvästi edulliset hinnat!

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

SISUSTAJA - RAKENTAJA
• 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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ESSEN
MOROR
SHOW
30.11.-

Gewa UP 400 G
Hinnat alkaen
990,1150,-

699,-

KOKKOLA

9.12.2021
Saksa

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
13. - 15.8. 2021
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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Dani Pedrosa ja Mika Kallio jatkavat KTM
testikuljettajina kaudella 2021
Itävaltalaistehdas KTM julkisti espanjalaisen Dani Pedrosan ja Mika
Kallion jatkosopimukset MotoGP-luokan tallin testikuljettajina.
Sopimuksen kesto on kausi
2021. Kallion aloitus viivästyi
loukkaantumisen takia.
35-vuotias Dani Pedrosa aloitti
KTM:llä vuonna 2019 lopetettuaan erinomaisen GP-uransa
vuonna 2018. Pedrosa kilpaili
Grand Prix -vuosinaan vain
Hondalla. Sitä kesti peräti 13
vuotta.
Vuonna 2003 Dani taisteli
125-kuutioisissa mestaruuteen.
250-kuutioisten luokan mestaruuuden hän voitti vuosina 2004
ja 2005. Meriittinä hänellä on
217 starttia kuninkuusluokassa,
joista voittoja on 31.
Pedrosan testipanosta pidetään
ratkaisevana, kun KTM nousi
MotoGP-luokassa voittajapyöräksi kaudella 2020.
-KTM on hyvin sitoutunut
parantamaan pyöräänsä ja olen
tyytyväinen työskentelyyni
heidän kanssaan. Kiitan Pit
Beireriä, Stefan Piereriä ja Red

Mika Kallio KTM (KTM Tech3)
- Mika Kallio ajoi kertalisensillä kauden 2020 päätöskilpailussa Portugalin Portimaossa
KTM:ää Tech 3-satelliittitiimissä.
Bullia luottamuksesta, Pedrosa
totesi.
Mika Kallio (38) aloitti KTM:n
MotoGP-projektissa vuonna

2016 eli konkarikuljettaja on
ollut projektissa mukana alusta
alkaen. Kallio oli kahdesti
KTM:llä MM-hopealla luokassa 125.
250-kuutioisissa paras saavutus
Kalliolla on yhteispisteiden
kolmas sija. Moto2-luokassa
meriittinä hänellä on MMhopea vuodelta 2014.
- On hienoa jatkaa tätä projektia. Viisi vuotta on jo takana
tämän ryhmän kanssa ja en voi
uskoa, että aika on mennyt näin
nopeasti. On ollut palkitsevaa

nähdä pyörän kehitys ja kaikki
vaiheet. Kauden 2020 voitot
ja palkintopallisijoitukset ovat
olleet upeita, Kallio kertoi
KTM:n mediatiedotteessa.
Kallion testityölle tuli viime
helmikuussa takapakkia, sillä
jääradalla tapahtuneessa ulosajossa häneltä murtui sääri- ja
pohjeluu. Kallio on sivussa
testihommista ainakin maalisja huhtikuun.

Joka Huushollissa
ittiö
pitää olla toimiva ke

Simo Kohonen 1.3.2021

Oy
Dani Pedrosa KTM (KTM Factory Racing)
- Dani Pedrosa

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
www.kokkolanautofikaus.com

PARAS PALVELU
EDULLISET HINNAT
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA!

45 €
49

KATSASTUSPAKETTI

Sisältää päästömittauksen

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

KOKKOLA Mestarintie 10 | Ma-ti 9-17, ke 13-20, to-pe 9-17

