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Tee-se-itse - Kromikäikäle MMAF:n logolla
Tässä eräänä iltana Nurmijärven pellepelottoman inspiroima-
na askartelin jakajan kanteen MMAF:n logon. Tarvikkeina 
tarvitaan seuraavia varusteita: 
- Taiwaan pingpongin kromikäikäle 
- MMAF-tarra jonka voi noutaa vaikka lauantain näyttelystä 
- Askarteluveitsi tjsp terävä näpertelyväline 
- Kaveri jolla on lasikuulapuhallusmahdollisuus 
- 12 pulloa olutta tai mäyris

Työjärjestys on seuraava: 
- Juodaan pullo olutta 
- Saksitaan haluttu logo tarrasta irti niin, että sen ympärille 
jää jonkin verran ylimääräistä tilaa 
- Juodaan pullo olutta 
- Liimataan tarra käikäleeseen haluttuun kohtaan 
- Juodaan pullo olutta 
- Korjataan tarra keskelle siihen kohtaan mihin se alunperin 
piti liimata 
- Juodaan pullo olutta 
- Juodaan pullo olutta 

- Leikataan tarrasta irti se logon osuus. Tässä saa olla varo-
vainen koska liian syvälle leikkaaminen saattaa hyvän veit-
sen kanssa pilata kromin. 
- Juodaan pullo olutta 
- Juodaan pullo olutta 
- Juodaan pullo olutta 
- Leikataan tarrasta logo irti.... Eiku se tehthiingin jo. 
- Juodaan pullo olutta 
... 
- Juodaan pullo olutta 
- Otetaan maalarin teippiä ja teitapaan kiinni korkki ja kromin 
muut osat paitsi se se se se se joka kuula-lasi-puhalletaan 
- Juodaan pullo olutta 
- Juodaan pullo olutta 
...seuraavana aamuna, vapisevin käsin, viedään käikäle ka-
verille lasikuulapuhallettavaksi. 
- Osan valmistuttua revitään tarrat ja teipit irti. 
- Annetaan kaverille palkkioksi 12 palautuspulloa.
. 

Alla kuvat valmistusvaiheesta ja valmiina.
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FEMA SUOMESSA

FEMA eli Federation of European Motorcyclists’ Asso-
ciations edustajat kokoontuivat kesäkuun alussa Vääk-
syyn suunnittelemaan tulevaisuutta ja keskustelemaan 
moottoripyöräilyn ajankohtaisista asioista. Paikalla oli 
edustajiensa kautta epäsuorasti yli 350000 motoristia!

FEMA on eurooppalaisten moottoripyöräilijöiden edunval-
vonnan kulmakivi. FEMA:lla on pysyvä kolmen hengen toi-
misto Brysselissä. FEMA toimii kaikkein korkeimmalla eli EU:n 
ja YK:n tasolla. Niinpä se on saanut paikan merkittävimpiin 
kansainvälisiin moottoripyöräilyyn vaikuttaviin työryhmiin ja 
toimielimiin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuudet edun-
valvonnalle ovat erinomaiset. Toisaalta työmäärä, joka koh-
distuu nykyiselle kolmen hengen toimistohenkilökunnalle, on 
valtava ja vaatii tarkkaa priorisointia.

Tämänkertaisessa kokouksessa käsiteltiinkin laajalti FEMA:n 
roolia tulevaisuudessa ja sitä mihin asioihin ja tavoitteisiin 
voimavarat on kohdistettava. Kokouksen ensisijaisena sisäl-
tönä oli Eurooppalaisten motoristien edunvalvonnan tulevai-
suuden suunnittelu.

Sateisen kylmänä perjantaina pidetty hallituksen kokous val-
misteli lauantain yleiskokousta ja kävi läpi monia kiperiä si-
säisiä kysymyksiä sekä mahdollisia sääntömuutoksia. Suo-
malaiseen tyyliin perjantai-iltana käytiin savusaunassa, jotta 
yhteisymmärrys olisi helpompi saavuttaa.

Lauantain yleiskokous etenikin sään parannuttua hyvässä 
hengessä. Suurta mielenkiintoa kokousväen suunnalta he-
rätti MMAF:n puheenvuoro sekä paikalla ollut Silver Bullet 
pilottiprojekti. MMAF:n puheenjohtaja Santtu Ahosen pitä-
mä esitys valoi selvästi uutta henkeä moniin kokousedusta-
jiin. Ongelmien sijaan esiteltiin vakuuttavia tuloksia ja niiden 
taustoiksi toimiviksi todistettuja yhteistyömalleja sekä tulok-
sia tuottavia edunvalvonnan menetelmiä.

Uhkia moottoripyöräilylle
Kokouksessa ja asioiden priorisoinnissa keskityttiin todelli-
siin uhkakuviin. Katsastuspakko on epäsuorasti nostamassa 
taas päätänsä. Valmistella oleva moottoripyörien puitedi-
rektiivi estäisi kaikenlaisen rakentelun ja muuntelun. Puite-
direktiivin ensiluonnos takaisi myös suurten valmistajien ja 
toimijoiden aseman mikä puolestaan nostaisi harrastuksen 
suoria ja epäsuoria kuluja. FEMA:n aikaa kuluu myös valmis-
teilla olevan kaidedirektiivin parissa. Tarkoituksena on luoda 
ja standardoida motoristeille turvallinen tienvarsikaide.

Edellä mainittujen lisäksi kehitteillä oleva ITS (intelligent 
transportation system) nostaa motoristien verenpainetta. 
ITS on ehkä vakavin uhka vapaalle liikkumiselle erilaisine 
kontrollimahdollisuuksineen. Suomen todettiin olevan erityi-
sen aktiivinen ITS-kehityksen toimija. Tämä ei liene yllätys 

liikenneministerin väläyteltyä paikkatietoon perustuvaa vero-
tusmallia jo muutamaan otteeseen.

ITS:n ominaisuuksiin kuuluu muun muassa automaattinen 
nopeuden säätely, jatkuva ajoneuvon paikkatieto sekä au-
tomaattinen reagointi muihin ajoneuvoihin. ITS:n unelmana 
on liikennejärjestelmä, jossa kuljettajaa tai hallintalaitteita ei 
edes ole olemassa. Järjestelmää perustellaan yleensä sekä 
liikenneturvallisuudella että ympäristönäkökohdilla.
 
ITS:stä on motoristeille kahdenlaisia uhkia: Ensiksikin mui-
den ajoneuvojen ja tielläliikkujien käyttämien järjestelmien on 
tunnistettava kaikki tienkäyttäjäryhmät. Toisekseen moottori-
pyöriin mahdollisesti asennettavien järjestelmien tekniikasta 
ei ole olemassa tietoa. Motoristin pitää kaikissa olosuhteissa 
olla vastuussa ajoneuvonsa käytöksestä.
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MMAFn puheenjohtaja Santtu Ahonen piti esityksen 
MMAF:n ja SMOTO:n yhteistyöstä. Esityksessä käytiin läpi 
rooli- ja työnjako joka toimii tehokkaasti kansallisen kat-
tojärjestön ja erityisosaamista ja ammattitaitoa edustavan 
jäsenorganisaation välillä.
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Tiedossamme on, että miljoonien eurojen edestä kehitetyt 
järjestelmät tunnistavat vain henkilö- ja kuorma-autot. Pa-
himmillaan tämä tarkoittaa sitä, että moottoripyöräily on 
turvallisuuden takia kiellettävä ITS-järjestelmin varusteluilla 
maanteillä.

Myös ITSn keräämä tieto kansalaisten liikkumisesta voi rik-
koa yksityisyydensuojaa siinä muodossa kuin me sen nyky-
ään tunnemme. ITS muodostaa myös ensisijaisen työväli-
neen paikka- ja kilometriperustaiselle verotukselle. Samalla 
muodostuu työväline ”tarpeettoman ajamisen” estämiseksi 
verotuksen keinoin. Harrastepohjainen virkistyskäyttö eli 
moottoripyöräily luetaan tällaiseksi tarpeettomaksi ajami-
seksi.

Kokouksen jälkeen ulkomaiset vieraamme totesivat kuin yh-
destä suusta, että suomalaiset olivat järjestäneet sellaisen 
kokouksen ja sellaiset puitteet, joka yhdisti FEMAa ja sen jä-
senjärjestöjä toimimaan paremmassa yhteisymmärryksessä 
yhteisen päämääräämme hyväksi. Fighting for Bikers rights!

Kokousjärjestelyistä vastasi SMOTOn jäsenkerho Kanava 
MC. Vieraiden opastuksessa Helsingissä satamasta edus-
kuntatalolle ja Helsingistä Vääksyyn auttoi Virta Mc.

Teksti: Santtu Ahonen
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Osallistujat vasemmalta oikealle: Morten NMCU, Nich MAG UK, Markku MP69, Jesper SMC, Chris BMF, Rolf BU, Maria 
SMC, Kees (formal president), Hans Henrik DMC, Hugo toimisto, Chrsitina toimisto, Edwin MAG A, Theo IG Motorrad, Jarru 
Smoto, Nico MAG NL, Juha SMoto, Jussi Smoto, Aline toimisto, Miguel AMM, Santtu MMAF, Jörn MCTC, Hanski Smoto, 
Kekku Smoto, Ville Smoto, edessä pressa Gerald.
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Käytännön esimerkkinä esiteltiin Siver Bullet pilottiprojektia. 
Ajoasentoa ja sen hyviä puolia testaamassa on Nich Brown, 
MAG UK:sta. 
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Silver Bullet -uutisia, edellisten 
lisäksi
Kun olin esitellyt Silver Bullettia reilut puolisen tuntia ja kaikki 
silmäätekevät olivat sen koeistuneet, FEMA:n puheenjohta-
ja halusi tietää saisiko pyörän Brysseliin esimerkiksi MEP-
riden ohjelmanumeroksi? Lupasin että harkitsemme asiaa...

Kotimatkalla...
Kotimatkalla minut pysäytti tietenkin poliisi jonka valvovaan 
silmään MMAF:n koekilpi Bulletin perässä oli tarttunut. 
Kävimme seuraavankaltaisen keskustelun:

- Koekilven takia pysäytimme
- Aha
- Hetki, eikös tuo ole se...? Siis se... se...
- Silver Bullet
- Joo just se! Siitä oli juuri jossain lehdessä...?
- On ollut monessakin, viimeksi Moottori-lehdessä.
- Joo siinä oli. Teette tosi hienoa työtä, oikein hienoa, ihan 
oikein tällainen, tosi hyvän näköinen, onneksi joku...
...
...
- Hauskaa matkaa!
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Tienvarsi Keräilijät!
Kuten sanotaan, meitä maanpäällä eläviä ihmisolentoja on 
moneksi. Suoritamme mitä ihmeellisempiä asioita. Yksi tal-
lainen perinkummallinen, mutta ei kumminkaan mikään har-
vinainen laji näinä päivinä, ovat keräilijät. Heitä on moneen 
junaan, ja osa jää kuulemma vielä asemallekin, missä junat 
vaihtoivat raiteitaan, kuten jossain laulussa laulettiin. Niin, 
keräilijät, ensimmäiseksi tulee yleensä mieleen postimerkki-
en keräilijät, en tiedä onko heitä enää kun ei ole Postiakaan 
vai ovatko he nykyisin itellamerkkien keräilijöitä. Sitten on 
perhosten keräilijät, jotka ovat aina aivan haavi auki, sitten 
on tulitikkulaatikon etikettien keräilijät: he ovat kyllä näinä 
päivinä jo harvinaisempi laji. On elpee- levyjen keräilijät, on 
single-levyjen keräilijät, nämä ovat kylläkin näinä päivinä cd- 
keräilijöitä, on autojen keräilijät, on moottoripyörien keräili-
jät. On mopojen keräilijät, on ruohonleikkureiden keräilijät, 
on perämoottoreiden keräilijät, on traktorien keräilijät, sitten 
on tienvarsille tippuneiden pölykapselien keräilijät. Ja onhan 
sitten eläinkunnassa omat keräilijänsä, oravat keräilevät kä-
pyjä ja tammenterhoja talven varalle ravinnokseen, harakat 
vai oliko se varikset keräilevät kaikki kiiltävät esineet, karhu 
keräilee vatsansa täyteen ravintoa jaksaakseen nukkua tal-
ven yli, herätäkseen keväällä kirkkaaseen kevätaurinkoon.

Kevätauringosta ja tienvarsista tuleekin mieleeni ryhmä, 
joka ilmestyy harjoittamaan aikakin tavalla eriskummallista 
keräilyä, ja jostain syystä tämän ryhmän keräilyinnostus on 
jollakin tapaa, jossain määrin paikallista, maantieteellisesti 
katsottuna eli tämä keräily tapahtuu pääsääntöisesti Kehä 
III- maantien eteläpuolen pitäjissä, olen kyllä kuullut tapa-
uksista jotka ovat sattuneet ko. tien pohjoispuolen pitäjis-
sä. Nämä keräilijät tunnistaa helposti siitä, että he liikkuvat 
pukeutuneinä sinisiin ajohaarniskoihinsa ja liikkuvat yleen-
sä pareittain ja pääsääntöisesti kaksipyöräisilla ajoneuvoil-
la. Joskus he liikkuvat jopa laumoittain, jolloin mukana on 
myöskin nelipyöräisiä ajoneuvoja, jolloin suoritetaan yleensä 
suurimuotoisempi keräilyoperaatio. Tallaisissa tapauksissa 
haarniskamiehet ovat kuulleet huhuja suurempimuotoisesta 
järjestettävästä kokoontumisajosta tai tapahtumasta jossa 
esitellään kädentaidon jälkiä eli ns. aja sisään- ulkoilma-
moottoripyöränäyttely; johon on ideana ajaa kaksipyöräinen 
ajoneuvo paikalle Tallaiset tapahtumat järjestetään yleensä 
Kehä III- maantien pohjoispuolella, jostakin kummallisesta 
syystä. Yksi poikkeus on Helsinki Bike Show- tapahtuma, se 
järjestetään ko. tien eteläpuolella joka tapauksessa kaikista  
operaatioista huolimatta. Nämä em. operaatiot ovat kylläkin 
menneinä vuosina vaikuttaneet paikalle saapuvien kädentai-
don jälkien esittelijöiden saapumisaktiivisuuteen, vähentä-
västi, valitettavasti. MMAF:n tarvitsee vielä tehdä valtavasti 
työtä, jotta Kehä III- maantie tässä suhteessa maagisena 
rajana saadaan poistettua. Ehkäpä rajan poisto fyysisellä 
tasolla on helpompi kuin eräiden tahojen asenteiden muut-
taminen ajatustasolla!

Jos partio liikkuu pareittain, on parissa  yleensä nuorempi 
innokas keräilijä ja toisena virkavuosiltaan, hieman rauhal-
lisempi, vanhempi keräilijä. Yhdessä he ovat tietävinään 
kaikki ko. keräilyyn liittyvät seikat ja tosiasiat. Heidän keräi-
lykohteensa saatavuus on joskus heille helppoa, joskus vä-
hän vaikeampaa, mutta aina he sen saavat jos vain haluavat. 
Heidän keräilykohteensa sijaitsevat keväisin ja kesäisin liik-
kuvissa kaksipyöräisissä moottoroiduissa  ajoneuvoissa, voi 
olla myös kolmipyöräinen ja ympärivuotuisesti liikkuvissa ne-

lipyöräisissä ajoneuvoissa, joita onkin paljon runsaammmin 
liikenteessä kuin edellä mainittuja..Ja syy tai aihe jolla he saa-
vat keräilykohteensa irroitettua vaihtelee tapauskohtaisesti . 
Tavat, joilla he toteavat keräilykohteensa saatavuuden, ovat 
olleet mitä ihmeellisempiä ja ovat vaihdelleet yleensä vuo-
sittain. Eräänä kesänä mitattiin kaksipyöräisten, joissa ke-
räilykohteet sijaitsivat, äänenvoimakkuus asettamalla heidän 
nelipyöräisen ajoneuvonsa antenni ko. kaksipyöräisen pako-
putkeen. Ja mitä enemmän antenni liikkui putken sisään, sitä 
suurempimuotoisempi äänenvoimakkuus oli, näin he päätte-
livät. Nerokasta! Vai oliko näissä antenneissa äänenvoimak-
kuusmittari asennettuna, erittäin pienimuotoinen varmaan-
kin, mutta yli sallitun suurimuotoisia äänenvoimakkuuksia 
saatiin sinä kesänä runsain mitoin joka tapauksessa. Joskus 
äänenvoimakkuus todettiin olevan  yli sallitun pelkästään ns. 
korvakuulolla, jolloin saatiin keräilykohde irroitettua. Ehkäpä 
näillä haarniskamiehillä; en ole vielä nähnyt / tavannut haar-
niskanaista; oli korvakuuloäänenvoimakkuus-mittalaitteet; 
eikä ”suorat putket”- eli toisestakorvastasisään- toisestakor-
vastaulos-mittalaitteita!. Ajoneuvon käyttö liikenteessä - lain 
säädöksethän kertovat että, liian suuri äänenvoimakkuus ei 
ole ns. turvallisuustekijä tai –riski, joka olisi niin ollen syy tai 
aihe haarniskamiehelle saada haluamansa keräilykohde ir-
roitettua ko. kaksipyöräisestä ajoneuvosta. Jos vain yksi jar-
ru tai yksi valo ainoastaan toimii, se saattaisi olla syy tai aihe 
keräilykohteen irroitukseen. 

Useiden vuosien ajan haarniskamiehet valitsivat keräilykoh-
teen irroituskohteeksi vain amerikkalaisvalmisteisia valmis-
teita, mutta näinä päivinä taitaakin olla enemmistönä tällä 
saralla ns. pommittaja- valmisteet, joita näkyykin katuku-
vassa  ja myöskin valtamaanteillä erittäin runsaina laivueina 
keräilykohteet taivasta kohti asennettuina. Voi melkein kuvi-
tella silmät suljettuina oikean pommikone- valmistelaivueen 
saapuvan. Myöskin suunnanantomerkkilaitteet ovat erittäin 
pienimuotoisia ja erittäin lähelle toisiaan asennettuina. Nämä 
ovatkin helppoja saaliita haarniskamiehille. Nelipyöräisen 
kumipyörillä varustetun renkaan asentaminen kaksipyöräi-
sen ajoneuvon jousittamattomalle taka-akselille saattoi jos-
kus olla syy tai aihe irrottaa keräilykohde. Ja jos vielä tämä 
taka-akseli sijaitsi senttimetriäkään liian  kaukana etuakse-
lista, se oli varma syy tai aihe irrottaa keräilykohde, vaikka 
ns. kahdenmetrin akseliväli olisi ollut merkattuna rekisteri-
kirjaan; sentti sinne tai tänne onkin ihmeellisesti äkkiä kaksi 
senttiä; joko sadasosa nykyistä mittayksikköämme metriä tai 
sadasosa nykyistä valuuttayksikköämme euroa. Oli myöskin 
aika jolloin kokonaisia ajoneuvoja joissa ko. keräilykohteet 
sijaitsivat, keräiltiin hyvin innokkaasti talteen, syystä että ajo-
neuvon identtiteetti oli kadonnut vuosikymmenien saatossa. 
Näiden ihmisolentojen, voi melkein sanoa ihmispoloisten, 
jotka menettivät ko. keräilykohteen ajoneuvon identtiteetti-
kriisin johdosta, oli äärimmäisen vaikeaa, lähes mahdotonta, 
saada ko. keräilykohde takaisin. Ei riittänyt että suoritti valta-
van rahakasan siirron verokarhulle koska ajoneuvo syntyi ta-
vallaan uudelleeen, jolloin sen täytyi täyttää ko. vuoden lait, 
asetukset ja säädökset. Siitähän se todellinen identtiteetti-
kriisi syntyikin sekä ajoneuvolle että sen silloiselle omista-
jalle!.Vai voiko ajoneuvo kadottaa identtiteettinsä tai saada 
identtiteettikriisin? Olen ajatellut näiden olevan mahdollista 
vain ihmisolennoille. On vaikea löytää identtiteettiänsä jos 
kadottaa sen vaikka ihmisvilinässä Mannerheimintiellä neljän 
ruuhkassa ja se tallotaan maahan.  Mutta näitä ajoneuvojen 
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identtiteettejä etsittiin huhujen mukaan jopa ko. ajoneuvojen 
valmistusmaasta saakka. En kylläkään ole kuullut löytyikö 
niitä sieltä, on se senverran valtava maa, se amerikka., että 
esim. jos vaikka niitä olisi etsinyt New Yorkista Manhatta-
nilta viiden ruuhkasta ihmisolentojen jalanjälkien alta, tus-
kin olisi jaksanut kaikkien jalanjälkiä tutkia! Saatikka sitten 
kaikkien kaksipyöräisten kumirenkaallisten ajoneuvojen jäljet 
kaikilla valtamaanteillä, niissä riittäisi tutkimista monen elä-
män ajaksi yhdelle ihmisolennolle. Mutta työhönsä vakavasti 
suhtautuvat keräilijät ovat innokaita tutkimaan. He tutkivat 
tutkimasta päästyään, keräilevät  keräilemästä päästyään, 
innokkain jopa vapaa-ajallaan, ilman sinistä haarniskaansa.

Olen ihmetellyt ja monesti miettinyt ja asettanut kysymyk-
sen, miksi? suoritetaan ko. keräilykohteiden keräilyä. Joka 
asialla on aina kaksi puolta ja tässä tapauksessa myös kak-
si osapuolta, joiden näkemykset asioista saattavat  poiketa 
suurestikin toisistaan.  Voimme omalta osaltamme vaikuttaa 
asioiden kulkuun positiivisesti eli pitämällä ajoneuvot joissa 
ko. keräilykohteet sijaitsevat, lakien, asetusten, säädösten 
ja direktiivien vaatimassa kunnossa. Mutta tämäkään ei aina 
riitä, syy tai aihe ko. keräilykohteen irroitukseen keksimällä 
keksitään, vaatimalla vaaditaan eikä kyetä tai haluta käyttää  

ns.”maalaisjärkeä” hetkellä jolloin se voisi olla mahdollista. 
Jos esim. kaksipyöräisessä moottoriajoneuvossa toimii kaksi 
valoa ja yksi jarru, on se mielestäni liikennekelpoinen; ainakin 
lähimmälle valtuutetulle merkkikorjaamolle tai jos kaksipyö-
räinen moottoriajoneuvo on otettu käyttöön riittävän monta 
vuosikymmentä sitten. Keräilykohteen sijainti ajoneuvossa 
eikä asennuskulma vaaranna liikennettä mielestäni eivätkä 
ole näin ollen turvallisuusriski tai –tekijä, joka antaisi syyn tai 
aiheen irroittaa keräilykohteen. Niin muuten, ennen aikaan 
nämä keräilykohteet olivat mustavalkoisia, mutta nykyaikaan 
ne ovat valkomustia ja heijastavia jotta keräily olisi helpom-
paa myös yöaikaan? Niin ja me keräilimme pikkupoikina 
näistä ko. keräilykohteista pieniin sinikantisiin vihkoihin vain 
niissä olevat kirjaimet ja numerot sekä ajoneuvon merkin ja 
mallin muistiin, emme kiusanneet keräilykohteen omistajaa 
tai haltijaa irroittamalla niitä kokonaan ja viemällä kotiin siksi 
että voisimme siellä opetella niiden avulla kirjaimet ja nume-
rot! Niin ja me hymyilimme kaikille ajoneuvojen kuljettajille ja 
he hymyilivät meille takaisin! Ja niinä kesinä aurinko paistoi 
joka päivä ja elämä oli ihmeellistä ja ihanaa kuten tänäkin 
päivänä. Kiitos!

muistiinmerkitsi Ole W 

MMAF ympäri 
Suomenmaan
...Vesterbacka Transportin kyydissä!

Muutenkin tyylikkään vetoauton täydentää 
kookkaat teippaukset molemmilla kyljillä. 
Paljon tulee kuulemma maakunnissa kyselyä 
että mikä ihmeen mahvi? Hienoa että meillä 
on tällainen lähettiläs - tämä yhdistelmä kun 
liikkuu lähestulkoon Hangosta Nuorgamiin.
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13.6.2009, 11–16 Kaivopuisto

Helsinki Bike Show
Kuudes Helsinki Bike Show järjestettiin lauantaina 13.6.2009. 
Sääennuste lupasi epävakaata ja aamun järjestelyjen yhtey-
dessä aluetta peitti sankka sumu. Tämän lisäksi ’jouduimme’ 
siirtämään näyttelyä muutaman sadan metrin verran parem-
malle nurmikolle koska varsinaisella kohdealueella oli vielä 
niin paljon veneitä. Näyttelyn avautuessa pilvet katosivat ja 
perinteinen HBS-helle iski kentälle koko voimallaan.

Ilmeisesti sääennusteiden arvaamattomuus sekä samalle 
viikonlopulle osuneet päällekkäiset tapahtumat johtivat sii-
hen, että paikalle ei saatu ihan yhtä paljon pyöriä kuin viime 
vuonna. Ainakin muutama yli 100km matkalainen kertoi läh-
teneensä kotoaan täydessä kaatosateessa. Näistä seikoista 
huolimatta näytteilleasettajia oli reilusti yli 80 pyörän verran. 
Tämän lisäksi näyttelyvieraiden parkkipaikalla pyörähti usei-
ta erittäin hienosti viimeisteltyjä pyöriä ja muita ajopelejä, voi 
vain ihmeellä miksi omistajat eivät kehdanneet ajaa näitä si-
sään itse näyttelyyn?

Moottoripyörien lisäksi paikalle saapui myös monta kym-
mentä rakennettua polkupyörää. Polkupyöriä voidaan pitää 
kaksipyöräisten rakentelun viimeisenä vapaana linnakkeena. 
Fillarirakentelijoiden mielikuvitusta ei mitkään pykälät rajoita 
ja tämä näkyi! Myös viimeistelyn taso ei hävennyt hienoim-

pien moottoripyörien rinnalla, muutamat polkupyörät olivat 
suorastaan hävyttömän hienoja.

Pääluokista valittiin kolme parasta näytteilleasettajien keski-
näisellä äänestyksellä. Tämä hyväksi havaittu tapa varmis-
taa sen, että rakentajien itsensä arvostamat pyörät pärjäävät 
myös näyttelyssä. Neljän kilpailuluokan 12 parhaan lisäksi 
jaettiin kolme muuta pokaalia. Näyttelyn tuomaristo eli käy-
tännössä MMAF:n hallitus sekä pääsponsorin edustaja va-
litsivat kummatkin omat suosikkinsa. Tämän lisäksi yleisö 
äänesti omaa suosikkiaan. Pokaaleita oli siis täysi pöydälli-
nen, ja näiden lisäksi jaettavia palkintoja kokonainen paket-
tiautollinen.

Näyttelyn käytännön järjestelyistä vastasi jälleen Aliens MC 
lukuisan vapaaehtois- ja sponsorijoukon tukemana. Homma 
hoituu jo rutiinilla ja se näkyy. Paljoa tätä paremmin ei kai 
yksinkertaisesti ole mahdollista järjestää näyttelyä. Vai missä 
muualla näytteilleasettajat saavat neljän eri lihalajin gourmet-
aterian juomineen nautittavakseen pelkästään siitä hyvästä, 
että tuovat pyöränsä paikalle?

Teksti: Samuel Heikkinen
Kuvat: Santtu Ahonen
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Savun hälvettyä seuraavat ansioituneet rakentajat palkittiin sponsoreiden lahjoittamilla mittavilla tuotepalkinnoilla:

Street Fighter:
1. Jari Järvenpää - Suzuki Hayabusa 
2. T-Bone - Tragger 
3. Keijo Erkkilä - HD XR 1200 

Custom:
1. Harri Lauri - Wood Rod
2. Hoffe - HD Night Train -03
3. Upa - De Puta Madre 

Classic Custom:
1. Isto Kotavuopio - HD VL -32
2. Pete Rauhala - HD Shovelhead -78
3. Mika Säippä - HD F-48

Chopper:
1. Jussi ”Lunkka” Lundelin - HD Sportster ”Trigger”
2. Jarno ”Jarppi” Laitinen - HD Panhead ”Morphine”
3. Sari Invenius - HD ”Dedicated”

Best Paint:
1. Isto Kotavuopio - HD VL -32 (maalaus Sami Yrjölä)

People’s Choice:
1. Isto Kotavuopio - HD VL -32
Kuvassa myös People’s Choicen yleisöarvonnan onnellinen 
voittaja Taavi.

Harley Davidson of Helsinki Special Award:
1. Isto Kotavuopio - HD VL -32

Juryn (MMAF Hallituksen) valinta:
1. Vesa Äyräs - HD U -38
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Smoton jäsenedut 2009 
Kaikki vuoden 2009 jäsenedut löytyvät sivulta www.smoto.fi  ”jäsenedut”-napin alta. Jäsenetuja on tarjolla mm seuraavista 
tuotteista ja palveluista Laiva-alennukset (3), matkailu ja majoitus (11), kartat ja muut painotuotteet (1 ), ajovarusteet (3 ), muut 
motoristiedut (4). Ohessa muutamia esimerkkejä.  

Laivaedut
Tallink – SiljaLine 2009

Helsinki – Tallinna – Helsinki, 
hinnat voimassa kaikilla lähdöillä 
kansipaikka 25 €/hlö 
Business Louge paikkalippu 70€/hlö 
henkilöauto 20 € 
pakettiauto 45 € 
moottoripyörä 15 €

Helsinki – Rostock – Helsinki
hyttihinnoista –25% kaikilla lähdöillä 
ajoneuvot –50% vihreät ja keltaiset lähdöt 
ajoneuvot –25% punaiset lähdöt

Turku – Tukholma – Turku, 
hinnat voimassa vihreillä lähdöillä
hyttihinnoista –40% 
ajoneuvot –40% 

Helsinki – Tukholma – Helsinki, 
hinnat voimassa vihreillä lähdöillä
hyttihinnoista –30% 
ajoneuvot normaalihinta

Alennukset lasketaan normaaleista reittimatkahinnoista 
ja niihin ei voi yhdistää muita alennuksia. Koskevat alle 10 
henkilön varausta. Lähdöt ja aikataulut www.silja.fi  tai www.
tallink.fi . Silja Line: 0600 174 552, Tallink: 0600 157 00. Klo: 
8.00-21.00 joka päivä. (1.64€/vastattu puhelu + pvm/mpm). 
Varauksia tehtäessä SMOTOn asiakasnumero 5433
.

Silja Line Club One –yhteistyösopimus ja alen-
nukset

Helsinki – Rostock – Helsinki, 
voimassa normaalihintaisilla Saksan reittimatkoilla 1.5 .2009 
alkaen
Bronze-taso -10%, Silver-taso -20 % ja Gold-taso -30 %  

Ruotsin liikenne pois lukien vihreät lähdöt ja 
Baltic Princess -risteilyt
perusjäsenetu – 20%
ennakkovaraajanetu jopa –35% 

Edellyttää liittymistä Club One –asiakkaaksi. Liittyminen on 
maksutonta ja tuo Silver-tason asiakkuuden. 
- jäsenkortti ja 4 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti ja Club 
One -uutiskirje sähköpostilla 
- etuja laivan myymälöissä ja ravintoloissa, bonuspisteiden 
keruu laiva- ja matkaostoista 
- oikeus pisteillä varattaviin bonusmatkoihin ja kanta-asia-
kashintaisiin matkoihin
Tarkemmin Club One -jäsenyydestä: www.clubone.fi  
Liittyminen: www.clubone.fi /erikoisliittyminen 
SMOTOn Club One jäsennumero on 14613. 

Ryhmämatkat

Yli 10 henkilön ryhmämatkoista tarjous kerhosi yhteyshenki-
löltä: Harri Jylhävuori, p. 0400 760 830.

Finnliness 2009

Helsinki – Travemünde – Helsinki
moottoripyörät veloituksetta koko vuoden 2009 
hinnastot ja aikataulut www.ferrycenter.fi 

Matka on maksettava 30 päivää ennen lähtöä, jos matka va-
rataan vähemmän kuin 30 päivää ennen lähtöä, se on mak-
settava välittömästi. Satamassa esitettävä SMOTOn logolla 
varustettu oman kerhon jäsenkortti tai supportjäsenkortti. 
Peruutusehdot: Peruutus 30 vrk ennen lähtöä palautetaan 
koko maksu, 29-15 vrk ennen veloitetaan 25%, 14-2 vrk en-
nen veloitetaan 50% ja alle 2 vrk ennen veloitetaan 100% 
kulut. Jäsenetuun ei voi yhdistää muita alennuksia ja tarjo-
uksia. varaukset Nordic Ferry Center (09) 251 0200. Varausta 
tehdessä ilmoitettava tunnus SMOTO oman kerhon nimi/
supportjäsenkortin numero. 

Eckerö Line 2009

Helsinki – Tallinna – Helsinki
Reittilippu 17 €/hlö/suunta
A2-hytti 27 €/suunta
Moottoripyörät 15 €/suunta

Matka on maksettava etukäteen. Mikäli matka maksetaan 
satamassa ennen lähtöä, peritään matkasta normaali hinta 
sekä palvelumaksu 5 €. Jäsenetua ei voi yhdistää muihin 
alennuksiin, paketteihin tai tarjoushintoihin. Varaukset nu-
merosta 06000 4300 (1.64 €/puhelu+pvm). Varausten yhtey-
dessä mainittava tuotekoodi SMOTO
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Matkailu ja majoitus
Jäsenetuja tarjoavat seuraavat majoituslaitokset, tarkemmat 
tiedot löytyvät Smoton sivuilta

Best Western -hotellit Liettua ja Puola: 
Hotelli Valtatie 1, Paimio 
Hotelli Rauhalahti, Kuopio  

Tapahtumia 2009

MMAF kauppa
Tuotteita on myytävänä tapahtumissa joihin MMAF osallistuu, 
netissä http://shop.mmaf.fi  ja Bomber-Shopissa Tuupakantie 2, Vantaa.

27.6. Bike-Expo, Forssa
17-19.7. Saimaa Picnic
18.7. Thunder Machine Bike Show
31.7.-2.8.  Wild Viking Festival, Hanko
7.-9.8.  DARKLAND SPEED WEEKEND
15.8 Custom Cycle Show, Turku
29.8. Mansen Mäntä Messut, Tampere

Nämä ja paljon muita MMAF:n tapahtumakalenterissa: www.mmaf.fi /forum

Vetoketjuhupparit
Uusilla printeillä ja vetoketjuilla varustettu huppari!
Netissä ja shopissa 55,-
Tapahtumissa 50,-

Paitamyynnillä kerätään pääomaa harrastuksemme edunvalvonnan eteen tehtävän työn tarpeisiin, senttikään ei siis mene 
hukkaan.

Restel Hotel Group 2008, koko Suomi  
Best Western-hotellit, koko Suomi 
Lapland Hotels
Suomen Retkeilymajajärjestö 
SAKSA: Hotellit Travemündessä ja Lyypekissä  
Bomans Gästhem, Åland /Ahvenanmaa 
Miekkala, Lappeenranta 
Hotel Sweet Home, Pieksämäki 

MMAF uudet 

support-tuotteet 

nyt myynnissä! 

T-paidat
Uusilla printeillä T-paita.
Netissä ja shopissa 19,90 
Tapahtumissa 20,-

Kangas-
merkki 
5,-



www.mmaf.fi 


