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Jouni Sillanpää 

Aloitin moottoripyöräilyn 1976 

Parasta ajamisen lisäksi on kokoajan kasvava kaveripiiri. 

Nykyinen pyörä Gold Wing 1800 

Toimin kerhossa puheenjohtajana. 
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Jussi Mäki 

Aloitin prätkähommat 1992 piikillä 

Parasta moottoripyöräilyssä. Tosi paljon erilaisia ”parhaita” 
asioita. Reissaaminen prätkällä on parasta. Treenaaminen ja 
kouluttaminen prätkällä, sekin on parasta. Ratapäivät, nekin 
ovat parasta. Tietysti tämä hieno kerho ja sen kautta 
yhteisöllisyys ja motoristihenkinen porukka ovat myös 

parasta.  

Nykyiset pyöräni BMW R 1250 GS Adventure ja Ducati SS 900 SuperSport 

Hallituksessa varapuheenjohtaja ja vastuulla erityisesti koulutus ja web-hommat ja tietysti 
kerhon jäsenten asioiden hoitaminen. 
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Raimo Kallio 

Aloitin moottoripyöräilyn vuonna 2006 

Parasta moottoripyöräilyssä on.. Parasta mitä voi tehdä 
housut jalassa. 

Nykyinen pyöräni on/ovat.. HONDA GL 1800 
GOLDWING 

Kerhon hallituksessa tehtäväni on hoitaa mm. kerhon 
tapahtumateltta  
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Tiina Tuulinen 

Takapenkillä matkustaja 

Parasta moottoripyöräilyssä 

Meillä matkustetaan Honda Gold Wing 1800:lla 

Kerhon hallituksessa tehtäväni on toimia 
rahastonhoitajana 
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Kirsi Ceder-Kallio 

Aloitin moottoripyöräilyn vuonna 2006 

Parasta moottoripyöräilyssä on..vaihtuvat 
maisemat, mutka- ja mäkitiet sekä vapaus ja 
tuoksut 

Nykyinen pyöräni on BMW R 1250 RT 

Kerhon hallituksessa tehtäväni on olen 
jäsenrekisterinhoitaja 
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Matti Rantala 

Aloitin mp harrastuksen 1974 

Parasta yhteisöllisyys/kaverit 

Pyöräni Harley-Davidson Dyna Super Glide ja Honda ST1300 
Pan European 

Hallituksessa Meeting sopimukset ja kerholaisten asioiden hoitaminen. 
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Noora Aro-Koivisto 

Aloitin moottoripyöräilyn vuonna 2010. 

Parasta moottoripyöräilyssä on se tunne, kun vetää 
kypärän päähän, vääntää kaasua, antaa maiseman vaihtua 
ja kaikki työasiat ja arjen murheet kaikkoavat päästä. 
Ajaessa keskittyy vain ajamiseen, edes puhelimeen 
soimiseen ei tarvitse reagoida. Näin ruuhkavuosien 
keskellä pienen lapsen äitinä moottoripyöräilyä parempaa 

oman ajan käyttöä ei olekkaan. 

Nykyinen pyöräni on HD Sporster 

Kerhon hallituksessa tehtäväni on vastata lastenajelutuksista ja toimin YyteriMeeting 2020 
rallipäällikkönä. 
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Teppo Pirhonen 

Aloitin moottoripyöräilyn vuonna 1981 piikkisellä  ja 
uudelleen isollapyörällä 2011. Välissä oli muutamia 
hetkellisiä kokeiluja. 

Parasta moottoripyöräilyssä on vapaus ja samanhenkiset 
kaverit 

Nykyinen pyöräni on Honda PanEuropean 1300 
  
Kerhon hallituksessa tehtäväni on olla osana Fairplay kisaorganisointia. 
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Ari Vihlman 

Aloitin pyöräilyn hankkimalla kevarin , yamaha 125:n 
vuonna -74. 
Myöhemmin on ollut  Hondaa , Suzukia ja taas Yamahaa. 
Nykyinenkin on Yamaha FJR 1300. 

Moottoripyöräily on parasta , mitä voi tehdä vaatteet 
päällä !!! 
Motoristien sosiaalinen kanssakäyminen ja reissaaminen 
on upea kokemus. 

Olen toiminut kerhon tallimestarina n.8 vuotta ja hallituksen kokoonpanossa kolmatta kautta ja 
intoa riittää edelleen!!!! 
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Marja-Liisa ”Malla” Roininen 

Aloitin moottoripyöräilyn vuonna 2010, siis yli 
viisikymppisenä ”aikuisena naisena”. 

Parasta tässä harrastuksessa on ajaminen, 
yksin,yhdessä puolison kanssa (laatuaikaa yhdessä) tai 
isommalla porukalla. Muualta muuttaneena olen saanut 
monta hyvää ystävää tämän harrastuksen myötä.  

Olen customi-naisia, kromin pitää kiiltää, nykyinen pyöräni on Honda VTX 1800(iso mutta 
hyvätapainen). 

Hallituksessa toimin sihteerinä. 
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Jussi Terho 

Aloitin pyöräilyn vuonna 2006 

Parasta moottoripyöräilyssä. Hyvät ajokaverit ja 
vapaudentunne. Nautin kouluttajana toimimisesta ja 
treenaamisesta. 

Suzuki DL 650 V-Strom 

Hallituksessa vastuullani ovat mm. kerhon nuoret, 
ralliteltta ja muut jäsenten asiat.
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