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Jouni Sillanpää 

Aloitin moottoripyöräilyn 1976 

Parasta ajamisen lisäksi on kokoajan kasvava kaveripiiri. 

Nykyinen pyörä Gold Wing 1800 

Vastuulla on kerhotalo ja erilliset projektit ja monet 
muut kerhon hommat. 
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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.  

Nykyinen pyöräni BMW R 1250 GS Adventure. 

Kerhon puheenjohtaja ja vastuulla erityisesti koulutus ja web-hommat ja tietysti ennen kaikkea 
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 varapuheejohtaja.  Vastuulla mm. 
FP-kisa hallituksen osalta sekä tapahtumateltan tapahtumat 
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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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Mirkku Holm 

Aloitin moottoripyöräilyn kevarilla vuonna 1994 ja siitä lähtien on ollut 
monenlaista prätkää.  

Parasta moottoripyöräilyssä on se, että kun vetää kypärän päähän, niin 
samantien arki muuttuu vapaa-ajaksi, vaikka olisi kyse vain lyhyestä 
työmatkasta. 

Nykyinen pyöräni on BMW F 750 GS 

Kerhon hallituksessa tehtäväni on jäsenrekisterin hoitaja. 
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Susanna Haiko 

Aloitin moottoripyöräilyn vuonna 2020, melko tuore motoristi siis. 

Parasta moottoripyöräilyssä on vaihtuvat maisemat ja arkisten asioiden 
unohtuminen, kun saa keskittyä vain ajamiseen. Myös moottoripyöräilyn ja 
kerhon kautta tulevat uudet tuttavuudet. 

Nykyinen pyöräni on Suzuki GSX600F 

Hallituksessa vastuullani ovat kerhon nuoret ja toimin SMOTO-
yhteyshenkilönä 
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Noora Aro-Koivisto 

Aloitin moottoripyöräilyn vuonna 2011. 

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 Suzuki Intruder M800 

Kerhon hallituksessa tehtäväni on vastata mm YyteriMeeting rallipäällikkön hommista. 
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Ari ”Arska” Malmila 

Liityin kerhoon vuonna 2007. Olen ollut hallituksessa 2010-2018. 

Pyöräni on Helmiorvokki GL 1500 Wing.  

Parasta moottoripyöräilyssä on ystävät ja niiden kautta luotettavuus 
vaikeinakin hetkinä.  

Hallituksessa vastuualueena kerhorallit, fairplay katsastus ja kerhoteltta. 
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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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Hanna ”Hansu” Ojala 

Liityin kerhoon vuonna 2009.  

Parasta moottoripyöräilyssä on ystävät ja ajelureissut. Helmiorvokin 
takapenkillä matkustajana.  

Hallituksessa toimin sihteerinä sekä olen SPR:n verikampanjan 
yhteyshenkilö 
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Taavi Tingander 

Aloitin pyöräilyn vuonna 2007, alla oli Suzuki XT 125 X4 

Parasta moottoripyöräilyssä. Parasta on se kun hyppää moottoripyörän 
satulaan niin arjen huolet ja murheet unohtuvat välittömästi. 

Pyöränä: Yamaha YZF 600 R Thundercat 

Hallituksessa vastuullani ovat ajelutukset eri toimijoiden kanssa 

Ajakaa varovasti
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