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Sikulaisia Nasu-kokoontumisessa. 

TERVEHDYS MOTORISTIYSTÄVÄT ! 
 

Pidät kädessäsi SIKU-MOTO MC:n ”juhlajulkaisua”, 
joka on tehty kerhomme kymmenvuotistaipaleen 
kunniaksi. 
Aktiivisten kerholaisten ansiosta suunnitellun 12-
sivun sijasta lehtisestä tuli 44-sivuinen. 
ISO kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille jotka 
olette tukeneet toimintaamme ja näin mahdollista-
neet myös kerhon aktiivisen toiminnan jatkumisen. 



Ei uskoisi että nyt tuleva-
na kesänä tulee kulu-
neeksi 10 vuotta siitä kun 
kerhomme on perustettu. 
Paljon on aikaa kulunut 
ja kilometrejä tullut prät-
kän mittariin. 
 
Muistan vielä kun ko-
koonnuimme vuonna -96 
loppukesästä kunnanran-
taan saunomaan ja suun-
nittelemaan kerhon pe-
rustamista. Meitä oli sil-
loin noin kymmenkunta 
henkeä. Yhteinen kiinnos-
tus moottoripyöriin oli ko-
va ja tarve oman kerhon 
saamiselle kylälle poltti 
monen ajatuksissa. Tänä 
päivänä siitä joukosta on 
aktiivitoiminnassa muka-
na noin puolet. Niinpä yh-
teisellä päätöksellä laitet-
tiin kerho pystyyn, mutta 
mikä ihme yhdistykselle 
nimeksi? Paperille kirjat-
tiin nimiehdotuksia ja sit-
ten niistä äänestettiin pa-
ras vaihtoehto. Niinpä ni-
meksi tuli sitten Siku-
Moto, eli Simon ja Kuiva-
niemen motoristit.  

Nimilyhenne onkin herät-
tänyt mielenkiintoa ko-
koontumisajoissa.. Ajan 
myötä jäseniä on tullut 
myös laajemmalta alueel-
ta eli porukkaa löytyy 
melkein Inarista Han-
koon. 
Tällä hetkellä kerhon jä-
senmäärä pyörii noin 70-
80 jäsenen paikkeilla. 
 
Vuosien varrella kerhon 
toiminnassa vankan ja-
lansijan ovat saaneet jo 
perinteeksi muodostuneet 
ajokauden avajaiset, ju-
hannuspirskeet, päättä-
jäiset ja pikkujoulut. 

Puheenjohtajan tervehdys 

Kerhotalo eli PÄÄMAJA 
josta lisää sivulla 28 
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Myös kokoontumisajoissa 
ovat jäsenet kulkeneet 
ahkerasti, josta todistee-
na lukuisat pokaalit ker-
hon seinällä. Alusta alka-
en on monella ollut varo-
vaisena haaveena valta-
kunnallisten kokoontu-
misajojen järjestäminen, 
ja niinpä näillä näkymin 
sellaiset tullaan syksyllä 
myös pitämään motoristi-
en syyssäpinöitten mer-
keissä. Joten reipasta tal-
koohenkeä taas tarvitaan. 
 
Yksi hieno asia itse pyö-
räilyn lisäksi, mikä on 
tullut kerhon myötä, on 
se kuinka paljon hyviä ys-
täviä ja hienoja ihmisiä on 
tullut tutuksi näitten vuo-
sien aikana. Hyvä yhteis-
henki ja iloisuus onkin ai-
na esillä kun porukka on 
koolla. Olenkin pitänyt 

tärkeänä sitä että kerho 
on ulospäin suuntautu-
nut, eikä mikään sisään-
päin lämpiävä salaseura. 
Näin ollen uusien jäsen-
tenkin on helpompi pääs-
tä porukkaan sisään su-
kupuolesta riippumatta. 
 
Siku-Moto ry:n juhlavuo-
den kunniaksi on nyt teh-
ty tämä ainutlaatuinen 
juhlajulkaisu. Haluankin 
kiittää mainostajia, yh-
teistyökumppaneita, jut-
tujen tekijöitä ja tietenkin 
jäseniä. Ilman teitä ei olisi 
meitä. 
 
Kai Höyhtyä 
Puheenjohtaja 
Siku-Moto ry 

Kokoontumisajoista saatuja palkintoja 
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WWW.RANTAKAIRANSAHKO.FI 
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SIMON KUNTA 
 

www.simo.fi 
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Naisnäkökulmaa…? 
 
Olin kuudentoista kun pää-
tin, että haluan moottori-
pyörän. Ehkäpä se ei silloin 
80-luvun alkupuolella ollut 
niitä tavallisimpia toiveita… 
tytölle! Mutta pyörä piti saa-
da. En muista ihan tark-
kaan mistä ajatus oikein 
lähti, mutta taisi isosiskon 
poikakaverin viissatasella 
Hondalla olla jotain tekemis-
tä asian kanssa. Pyörään oli 
kunnianhimoisesti kiinnitet-
ty iso Windjammerin kate, 
joten yhdistelmä oli melko 
muhkean näköinen! Ajo-
ominaisuudet eivät kuiten-
kaan tainneet olla ihan 
huippuluokkaa… 
 
Onneksi isäni innostui myös 
pyörä-asiasta ja jostain hän 
löysi puna-harmaan 125 
kuutioisen Honda CB:n, 
vuosimallia 1976. Pyörä os-
tettiin ja sitten vaan opette-
lemaan kevarikorttia varten! 
Pihalle tehtiin vanhoista au-
tonrenkaista kahdeksikko-
rata ja sen ympäri kurvailin 
muutaman viikon ajan sa-
malla kun pänttäsin auto-
koulussa liikennesääntöjä. 
Välillä harjoittelupaikaksi 
vaihtui lehmihaka tai sora-

tie. Myös kaverit saivat tie-
tysti kokeilla ”piikkiä”  vaih-
televalla menestyksellä. En 
muista saaneeni autokou-
lusta yhtään käytännön ajo-
opetustuntia. Ne taisivat olla 
maksullisia tai jotain… Eh-
käpä juuri siitä johtuen ins-
siajo menikin täydellisesti 
pieleen! Töppäilin ryhmittäy-
tymisissä ja onnistuin jopa 
kaatamaan pyörän lopuksi. 
Korttia ei siis tullut eka yrit-
tämällä ja toista yritystä ei 
tullut koskaan tehtyä. Pyö-
räkin alkoi temppuilla ja pa-
ri kesää se seisoi melko lail-
la käyttämättömänä 
(satunnaisia korjausyrityk-
siä teki yksi jos toinenkin, 
mutta into loppui lopulta 
kesken) ja lopulta myin pyö-
rän kun täytin 18 ja tarvit-
sin rahaa ”oikeaan” ajokort-
tiin. Ja siihen aikaanhan 
ajokorttiin sai heti merkin-
nän AB, joten siten hoitui se 
moottoripyöräkorttikin  
 
Moottoripyöräinnostus jäi 
uinumaan useammaksi vuo-
deksi kun autoilu astui ku-
vioihin.  Poikaystäväni 
(myöhemmin aviomieheni) 
oli kuitenkin kiinnostunut 
pyöristä ja omisti seuruste-
lu- ja avioliittomme aikaan 

SIKU-MOTO MC 10V         9 



useita pyöriä. Yhden kesän 
kuljin 30 km työmatkat 80-
luvun Suzuki GSX 750:llä ja 
sain kerran jos toisenkin 
kuulla ihmettelyjä siitä 
kuinka pystyin ajamaan 
”noin isolla ja raskaalla pyö-
rällä”. Eihän se suoraan aja-
minen, eikä kurvitkaan 
tuottaneet ongelmia, mutta 
kun piti pysähtyä risteyk-
seen… tämmöinen 167 sent-
tinen pätkä sai varvastella 
ihan tosissaan!  
 
Pyörät vaihtuivat, ja kun 
lapsiakaan ei vielä ollut, 
tehtiin tuttavapariskunnan 
kanssa useita mukavia reis-
suja kotimaassa. Koskaan 
en tosin itse ollut kuskin 
paikalla ja ehkäpä takapuoli 
pääsi leviämään juuri siinä 
takapenkillä kököttäessä! 
Jossain vaiheessa alettiin 
keskustella myös kerhotoi-
minnan virittämisestä koti-
kuntaan, koska moottori-
pyöräharrastus näytti Kui-
vaniemellä olevan hyvinkin 
yleistä. Idea poiki ensimmäi-
sen yhteiskokoontumisen 
Simon ja Kuivaniemen mo-
toristien kesken ja samassa 
tilaisuudessa päätettiin pe-
rustaa SIKU-MOTO .Vuosi 
oli 1996. 

 
Kerhon kautta sain monia 
uusia tuttavuuksia ja vah-
vistusta ajatukselle että mo-
toristit ovat tosi mukavaa 
porukkaa. Reissuja tehtiin 
ja kokoonnuttiin siellä sun 
täällä kunnes sitten muuta-
man vuoden kuluttua saa-
tiin kerhon käyttöön Koivu-
niemen koulu, jossa tehtiin 
suuria suunnitelmia maail-
man valloittamiseksi moot-
toripyörällä. 
 
Seuraavaa ”omaa pyörää” 
sain odottaa 2000-luvun al-
kupuolelle asti, jolloin talliin 
ilmestyi Suzukien jälkeen 
taas Honda. Tällä kertaa ky-
seessä oli Saksanmaalta 
tuotu 600 kuutioinen Sha-
dow jonka koristemaalatus-
sa tankissa palmut huojui-
vat. Shadowilla tuli kurvail-
tua leppoisasti muutama 
kesä. Pyörä siirtyi lopulta 
ihan virallisestikin omiin ni-
miini ja muun porukan pe-
rässä ranne mutkalla paah-
taessani alkoi mielessä välk-
kyä jokin tehokkaampi mat-
kakaveri. Elämäntilanne oli 
taas muuttunut ja asustin 
kolmestaan kahden poikani 
kanssa vuokralla. Tallipaik-
kana toimi autokatos. Olen 
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omistanut elämässäni aino-
astaan yhden auton ja vaik-
ka työpaikka oli edelleen 30 
km:n päässä, tuntui silti 
tärkeämmältä hankkia 
moottoripyörä kuin peltileh-
mä. Yllättäen autovahinko-
keskukseen tuli myyntiin 
etupäästä vaurioitunut pari 
vuotta vanha Yamaha Fazer 
1000 ja poikaystävä alkoi 
houkutella pyörän ostoon. 
En tiennyt koko mallista mi-
tään, mutta lueskelin kaikki 
tiedon mitä löysin ja päätin 
tehdä tarjouksen. Rahoitus-
kin järjestyi ja lopulta ostin 
”sian säkissä”: minulla oli 
Jammusta vain joitakin tie-
toja sen edelliseltä omista-
jalta sekä autovahinkokes-
kuksessa otettu kuva, jossa 
etuhaarukka näytti suun-
taavan ihan toisaalle kuin 
loppuosa pyörästä. 
Pyörä noudettiin Vantaalta 
heinäkuussa 2004 ja samal-
la reissulla mukaan tarttui 
mm. käytetty R1:n etuhaa-
rukka sekä muuta pientä, 
jota tarvittaisiin pyörän 
saattamiseksi entiseen lois-
toonsa. Tallissa alkoi armo-
ton aherrus, johon osallis-
tuin suurimmalta osin ra-
hoittajan roolissa. Vaikka 
Fazer oli näyttänyt melko 

hurjalta pakettiauton peräl-
tä ulos pukattaessa (tankki 
läjässä, etupää romahtanee-
na, yltä päältä savessa ja 
mullassa) siitä alkoi ammat-
titaitoisissa käsissä pikku-
hiljaa kuoriutua nimensä 
veroinen makupala. Lopulta 
elokuussa vein pyörän uu-
delleen rekisteröitäväksi ja 
sain alkaa tutustua ensim-
mäiseen ”oikeaan” moottori-
pyörääni! 
 
Tällä hetkellä takana on 
muutamia tuhansia kilomet-
rejä Suomessa ja vähän 
maailmallakin, enkä voisi 
olla matkakumppaniini tyy-
tyväisempi! Se on sopivasti 
kaikkea: nopea ja mukava, 
sekä omaa riittävän määrän 
juuri oikeaa asennetta. Ja 
on vielä kauniskin! Olen on-
nellinen motoristi uutta ke-
sää odottamassa. 
 
Otsikossa mainitsin naisnä-
kökulman. Voi olla, että 
tuntemukseni moottoripyö-
räilyä kohtaan eivät ole mi-
tenkään erityisen feminiini-
set, mutta olen iloinen, että 
aikanaan tulin valinneeksi 
hieman epänaisellisemman 
harrastuksen. Nykyään mo-
toristeista yhä suurempi osa 



on naisia, joten  kovin eri-
koinen tapaus en enää ole. 
Moottoripyörissä on ollut, ja 
on edelleen jotain perin mie-
hekästä (kaikki se maskulii-
nien revittely Easy Riderista 
Bombereihin...), mutta ehkä 
niiden viehätys  kuitenkin 
loppujen lopuksi on erään-
lainen miehekkyyden ja nai-
sellisuuden yhteensulautu-
ma: vahva muriseva mootto-
ri yhdistyneenä sulaviin, 
kaareviin muotoihin. Voima 
ja kauneus samassa pake-
tissa. Ja lopullisen silauk-
sen tietysti antaa se niin 
monesti mainittu vapauden 
tunne. Pyörän selkään et voi 
ottaa koko sukua tai perään 
asuntovaunua. Kuski ja 
kyytiläinen saavat istua ker-
rankin sovinnolla koko mat-
kan ihan hiljaa ja ajatella 
omia ajatuksiaan (onpahan 
sitten enemmän juteltavaa 
seuraavalla kahvitauolla). 
Kokoontumisajoissa ei halu-
tessaan tarvitse vaihtaa 
vaatteita koko viikonloppu-
na, päinvastoin: Suomen 
suvessa saa joskus jopa 
nukkua yöt ajokamppeissa! 
Ja mikä parasta; kukaan ei 
välitä oletko föönannut tuk-
kasi tai meikannut. Kelpaat 
sellaisena kuin olet. Se on 

harrastusta parhaimmil-
laan. 
 
On ollut mukava olla muka-
na tässä porukassa ja kym-
meneen Siku-vuoteen mah-
tuu varmasti tarina poiki-
neen. Onnea siis minunkin 
puolestani pyöreitä vuosia 
täyttävälle SIKU-MOTOLLE. 
Pidetään kesällä kaikkien 
aikojen bileet! 
 
Liisa R. 10.11.2005 
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Kalanviljelyä 20 vuoden kokemuksella! 

      VATUNGIN                                           
                KALATUOTE OY 

Kasvatamme Superior –laatuista ruokakalaa Perämeren puhtaissa, 
kylmissä vesissä. 

 

Päätuotteitamme ovat tällä hetkellä 
perattu tuore kirjolohi 

fileerattu kirjolohi 
ruodoton ja nahaton kirjolohifile 

kirjolohikuutiot ja –suikaleet 
kirjolohen mäti 

kalamassa 
 

Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kehittääksemme 
edelleen tuotevalikoimaamme. Merkittävimmät asiakkaamme 

ovat kalatukut, suurkeittiöt, ravintolat ja kauppaketjut. 
 

Toimitamme takuuvarmasti tuoretta kalaa! 
 

Ota yhteyttä 
Vatungin Kalatuote Oy 

Kestiläntie 54, 95110 Kuivaniemi 
(Tuotantolaitos: Pohjoisrannantie 780, 95100 Kuivaniemi) 

 

Anna-Maija Kestilä gsm 0400-587 122 
Paavo Kestilä gsm 0400-397 489 
Liisa Ruonala gsm 040-725 9907 

Kalanviljelylaitos puh. 016-247 307 
Fax 016-247 006 

vatungin.kalatuote@pp.inet.fi 
www.kalatuote.com 
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KILJAVAN KIERROS 
 
Kuuma perjantai, meitä ilmat 
helli 
Mie pakkasin ”mopoa” toiset 
rannalla kelli 
 
Työ jää taakse, samoin pomoni 
talli 
Suuntana Kuivaniemi, mist al-
kaa miun ralli 
 

Mie Kuivaniemen Nesteelle 
hurrautin 
Pihassa jarrutin ja sammutin 
 
Pitäs poikien, Lassen ja Kaitsun 
ajaa tähän 
Kello on jo kahta vaille, ootan 
vielä vähän 
 
Tulihan ne, Merihelmeen mo-
poille juomaa 
Bensa aika halpaa, sen moni 
muukin huomaa 
 

Menoks, sano annie lenox, Kai 
vetää meitä 
Ii sieltä Seppo, pätkä sorateitä 
 
Haapavesi, se ei karkaa sieltä 
pois 
Sinne ehyenä mennään, ei ku-
kaan ota pois 
 

Kaitsun, susuki kiihyttää loppua 
kohti matkaa 
Perässä tullaan, Pulkkilan al-

kosta on hyvä jatkaa 
 
Leiripaikka, löytyy jo ensi sil-
mäyksellä 
Portilla, kaunis nainen ja hymy 
niin hellä 
 

Onhan siellä valmiina Siku-
Moton jätkiä 
Larekin on reippaana ja polttaa 
sätkiä 
 

Iistä, huoltamon Timppa olihan 
se SEO:n 
Taksarin kanssa samassa teltas-
sa ne on 
 

Mopot kiiltää, olutkin jo mais-
tuu 
Miun kaliat, anteeks, laukussa 
paistuu 
 
Keränenkin, puhalsi Hesasta 
tänne 
Pitkän huiskeena näki ystävän-
ne 
 
En sitte ite alakanu kauheesti 
ottaan 
Vaik ei tällä iällä tarvi pissiä 
pottaan 
 

Kai ne muut otti miunki eestä 
Mie vain tykkäsin tännään 
enempi veestä 
 
Aamulla, kukun jo aikasin yl-
häällä 



Samoin Timo, samat vaatteet 
päällä 
 

Heräsi aikasin Olhavan ”lalli” 
Häl pakotti päätä, tai puutui 
palli 
 

Kyllä oli meininki ajaa Kärsä-
mäkeen 
Meinaan selvinpäin, paanukir-
kon näkeen 
 
Mie, Lasse, Markku ja Sirpa 
mentiin 
Ei alkometriä saatu puhaltamal-
la henkiin 
 

Kaunis ol kirkko, samoin ajoke-
li 
Vaik mulla farkut, ei paleltunu 
”pikkuveli” 
 
Mie tie sonnalla rahtasin pojille 
kaljaa 
Aina ku mie olin kaupassa, siel 
kohoteltiin maljaa 
 
Sit mieki heitin avaimet teltan 
nurkkaan 
Nahkaboksista, eväät kurkkaan 
 

Siitähän se riemu, ja elämä rat-
kes 
Elämä vaan hymyili, vaikka 
kenkä katkes 
 
Hulvatonta meininkiä, kovasti 

naurettiin 
Pyttykin tuli, hymyssä suin tel-
tat purettiin 
 

Mullehan käy joskus, nakkaa 
kone kii 
En mie lähteny, miun toinen 
minä jäi nii 
 

Jäi mulle kaveriks, hiljanen 
heppu 
Sillä oli olutta, purkamatta yks 
reppu 
 
Kello alkaa olla, et hellua kai-
paan niin 
Jollain kauniilla?jäi silmät kyy-
neliin 
 
Pakko on jatkaa, ja töihin men-
nä 
En miekään aina jokapaikkaan 
ennä 
 
Kiva reissu, ja turvallisesti kai-
nalossa 
Pistä pää tyynyyn, se on muu-
ten tossa 
 

Reissussa mukana 15-17.7.2005     
Espe 
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KOKOUSKUTSU ! 
SIKU-MOTO MC VUOSIKOKOUS 2006 

Kuivaniemen Kievari 05.03.2006 klo.14:00 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi äänten-
laskijaa. 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.   
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkas-
tajien lausunto 
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-
tuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä liittymis- 
ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2006. 
8. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja 
ja muut jäsenet vuodelle 2006 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja 
heille varatilintarkastajat 
10. käsitellään muut vuosikokous asiat. 

-   Talkoot 
-   10-vuotis bileet 
-   Juhannus kemut  
-   Päättäjäiset 
-   Syyssäpinät 
-   Pikkujoulut  
-   Vara-osa tilaukset ja öljyt  
-   muut kuulumiset ja asiat 

11. kokouksen päättäminen 
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SIKU-MOTO MC 
Toimihenkilöt 2005 

 
PUHEENJOHTAJA: Kai Höyhtyä 

p. 040 5718780 
 

Sihteeri: seppo.sintonen@pp.inet.fi 
p. 040 5574246  

 
Rahastonhoitaja:hilkka.heikkinen@pp1.inet.fi 

p. 0400 810756 
 

Päämajan talonmies: Lasse Höyhtyä 
p. 0400 373653 

Talkoissa pydäriä saunan terassilla. 

Janne ja Lasse Norjassa Kai, Lasse ja Markku Skibottenissa 

Lassen tallissa ruuhkaa 



  
JOUKO LALLI KYJOUKO LALLI KY 

 
-NOSTOT 

-VAIHTOLAVAT 
-KULJETUKSET 

 
P. 0400 - 688 201 
FAX 08 - 817 3468 
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Aktiviteettia Päämajalla 
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PÄÄMAJA       Kevättalkoot 

Ajokaudenavaus 2004 
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Ajokaudenavaus 2005 

Ajokaudenpäätös 2005 saunanterassilla bändinä Torpedo Juice 

       Hailuoto-ajo 2004                          Korpikontio 2004 



Evoluutio Suzukin 
tarina... 

 
Loiva kaarre, kova liiken-
ne. Edessäni körötteli jo-
ku papparainen alinope-
utta Nissanillaan. Vas-
taantulevassa autojonos-
sa tuli pieni rako, joten 
päätin hurauttaa autosta 
ohi. Päästessäni auton 
rinnalle kuului paukaus 
ja yhtäkkiä veto katosi. 
Siinä sitä sitten oltiin kes-
kiviivalla autojonon kes-
kellä pussissa! Onneksi 
pääsin livahtamaan vas-
taantulevan kaistan pen-
kalle turvaan ja vielä suht 
koht ehjänä. Tärisevin kä-
sin otin potan pois päästä 
ja aloin ihmettelemään 
mitä helvettiä tapahtui? 
Ketju oli katkennut, sär-
kenyt ketjusuojan men-
nessään, ja mennyt rullal-
le etuhammasrattaan ym-
pärille. Öljyä valui josta-
kin tielle.. 
 
Näin hauskasti alkoi yh-
teinen taipaleemme Suzu-
kin kanssa, eikä pyörä ol-
lut ehtinyt olla minulla 

kuin muutaman viikon. 
Onneksi oli ajokausi lop-
pumaisillaan, joten pyörä 
seisontaan ja soittele-
maan varaosia purkamol-
ta. Hajonneiden osien ti-
lalle saatiin ehjät ja koko 
pyörä purettiin osiksi, 
koska se oli melko surul-
lista nähtävää. Olihan 
edellinen omistaja, ja hy-
vä ystäväni vetänyt sillä 
mahtilipat, joten fiksatta-
vaa oli siellä täällä. Mopo 
maalattiin ja käytiin läpi 
kauttaaltaan talven aika-
na. Siitä tuli hieno, ja olin 
enemmän kuin tyytyväi-
nen hankintaani, sillä oli-
han se kylän suurin pyö-
rä siihen aikaan. Kone oli 
nimittäin vasta putkitettu 
1261-kuutioiseksi wise-
con männillä, joten pot-
kua oli varsin mukavasti 
edelliseen pyörääni ver-
rattuna. Suskalla reissat-
tiin varsin paljon Norjaa 
ja Ruotsia myöten. Oli 
mukavaa kun meno ei 
hyytynyt, vaikka lastasi 
miten paljon tavaraa vaan 
kyytiin. 
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Vaihtelu virkistää, joten 
pyörää tuli joka talvi aina 
vähän maalattua eriväri-
seksi ilman suurempia ra-
kennemuutoksia. Konee-
seen uusittiin venttiileitä 
ja muita kuluvia osia. Mo-
pedi toimi hyvin, mitä nyt 
jätti aina muutaman ker-
ran tienposkeen. Mutta 
sehän kuuluu asiaan van-
han vehkeen kanssa.  
 
Vuosien mittaan rupesin 
vähän kyllästymään pyö-
rään ja sen ulkonäköön. 
Mutta sitten törmäsin ne-
tissä pyöriessäni outoon 
Bomber -sivuun, jonka 
jälkeen kaikki muuttui.. 
 
Sivulla pääkaupunkiseu-
dulla asuvat kaverit esit-
telivät keulimisiaan ja ra-
kennettuja pyöriään. Kat-

sellessani kuvia visiot 
oman pyörän rakentami-
sesta alkoivat välittömästi 
pyörimään mielessä, sillä 
en ollut juuri aikaisem-
min törmännyt moisiin 
rakennettuihin härvelei-
hin, oli ne sen verran hie-
noja.. Sitten alkoi armo-
ton keltaisen pörssin lä-
rääminen osien toivossa. 
Ensimmäisenä tietenkin 
takavanne oli saatava le-
veämpi ja sellainen löytyi-
kin nopeasti ja edullisesti. 
Keulaan ostettiin trakto-
rin tuplalamput. Lookki 
muuttui vähän parem-
maksi, mutta ei ollut kui-
tenkaan täysin mieleinen 
vielä. Suurempaa raken-
telua rajoittikin osien hin-
tavuus ja silloinen am-
mattitaidon puute. Näillä 
eväillä ajeltiin taas jon-
kun aikaa paremman toi-
vossa.. 
 
Vuosien varrella pieniä 
kosmeettisia muutoksia 
tuli aina tehtyä silloin täl-
löin ja taas tuli se pieni 
leipääntyminen laittee-
seen ja mietin että josko 



laittaisi suskan eläkkeelle 
tai myyntiin. Iso enduro 
oli alkanut kiinnostaa ja 
suunnittelin jo sellaisen 
laittoa. Sitten yhtenä päi-
vänä töissä ollessa kaveri 
soitti ja kertoi että netissä 
oli ollut myynnissä raken-
nettu Gsx:n rullaava mo-
noperä runko ärräsuskan 
vanteilla, keulalla ja taka-
haarukalla. Mukaan tulisi 
vielä Öhlinsin takaiskari, 
enduron osto unohtui vä-
littömästi ja taas alkoi ra-
kentelupiru tökkimään 
hangolla takamukseen. 
Pyörän ostoa kuitenkin 
mietittiin tarkkaan ja ra-
hoituksen järjestyttyä 
käytiin hakemassa uusi 
projekti Heinolasta koti-

talliin eräänä loppukesän 
viikonloppuna. Nyt olisi vii-
meinkin tilaisuus rakentaa 
kerralla erilainen vekotin, 
joka oli kauan ollut haa-
veena. Tuoreempien osien 
myötä saataisiin peliin pal-
jon paremmat ajo-
ominaisuudet sekä turvalli-
semmat jarrut, tietenkään 
hienoa ulkonäköä unohta-
matta. 
Tätä kirjoittaessa on Sus-
kan koneella ajettu noin 
200 000 km ja se on mi-
nulla ollut 5 vuotta. Itse 
olen ajanut sillä 100 000 
km. Kone on toiminut ajo-
määrään nähden ihmeen 
hyvin, totta kai pientä re-
monttia joutuu aina teke-
mään mutta isommilta 
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murheilta on säästytty. 
Moni tuttu onkin ihme-
tellyt että miten sä oi-
kein jaksat vuodesta toi-
seen värkätä tuon van-
huksen kanssa? Vastaus 
siihen onkin että kun ei 
ole varaa ostaa uudem-
paa ja toisaalta sitä on 
niin kiintynyt pyörään 
että eihän sitä raskis-
kaan luopua siitä. On 
siinä sen verran vielä 
munaa! No kuitenki Su-
zukia tullaan taas ra-
kentamaan innolla uu-

teen kuosiin ja aika näyt-
tää mitä saadaan aikaan! 
Voin lämpimästi suositel-
la rakentelu harrastusta 
muillekin, sillä parempaa 
ajankulua motoristille ei 
talvella olekkaan ja mikä 
onkaan hienompaa kuin 
keväällä lähteä tien päälle 
itse rakennetulla pyörällä! 
 
Kai Höyhtyä 



PÄÄMAJA 
Kerhotalomme eli 
”Päämaja” sijaitsee noin 
21 kilometriä Kuivanie-
men keskustasta Oijärvel-
le päin Kuivajokivarressa. 
Rakennus jossa tilamme 
ovat, on vanha Koivunie-
men kansakoulu, missä 
koulutoimintaa on viimei-
sen kerran  tietääkseni ol-
lut joskus kuusikymmen-
täluvun lopussa. Koulun 
loputtua paikka on ollut 
käytössä mm. sotavete-
raaneilla ja kansalaisopis-
tolla. 
 
Kun kerho perustettiin, 
vakituista kokoontumis-
paikkaa ei ollut. Kokouk-
sia ja muita kokoontumi-
sia pidettiin milloin mis-
säkin, huoltiksilla ja ker-
holaisten kotona. Oman 
kerhotilan löytyminen 
tuntui melko toivottomal-
ta, koska tyhjiä kiinteistö-
jä ei kerta kaikkiaan ollut 
vapaana kunnassa. Eikä 
oman kerhotalon rakenta-
minenkaan ollut mahdol-
lista taloudellisesti. 

 
Sitten vuonna 2001 ker-
homme sai Ruonalan Ju-
kan johdolla neuvoteltua 
vuokrasopimuksen Koivu-
niemen vanhasta koulus-
ta, joka oli tyhjillään. Siitä 
lähtien olemmekin saa-
neet olla samoissa tilois-
sa. Iso kiitos tästä Kuiva-
niemen kunnalle! Näin 
jälkeenpäin ajateltuna voi 
sanoa että parempaa 
paikkaa emme olisi voi-
neet edes toivoa, sillä Koi-
vuniemen koulu sijaitsee 
jokivarren parhaimpiin 
kuuluvilla paikoilla. Siellä 
onkin pidetty lukuisat 
ajokauden avajaiset, ynnä 
muut pirskeet. Paikkaa 
on kunnostettu pikkuhil-
jaa ahkerien kerholaisten 
toimesta, on korjattu por-
taita, maalattu pihara-
kennusta ja kaikin puolin 
pidetty paikkaa kunnos-
sa. 
 
Kesäisin kerholla on joka 
keskiviikko saunailta, jol-
loin porukka kokoontuu 
saunomaan ja vaihta-
maan kuulumisia. Tieten-
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Etäisyyksiä PÄÄMAJALLE (Koivuniemeen): 
Oulusta n.92km 
Kemistä n.60km 

Rovaniemeltä n.140km 
(Ranuantien kautta) 
Kuivaniemeltä 21km 

kin tapahtumia piisaa ke-
väästä syksyyn aina pik-
kujouluun saakka, sitten 
talo taas hiljenee talven 
ajaksi koska jatkuvaa 
lämmitystä ei ole. 
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Ohikulkeville matkamoto-
risteille on myös tarjolla 
majoitustilaa ja sauno-
mismahdollisuus, joten 
tervetuloa tutustumaan! 
 
Yhteyshenkilöitä sivulla 19. 

HUOM! Pelkistetyt tiet. 



SIKU-MOTO Mc:n perus-
ideana on alusta lähtien 
ollut kerätä motoristeja 
toimimaan yhdessä. Siinä 
kerho onkin onnistunut 
vallan mainiosti. Kerholai-
sia on ollut varsin muka-
vasti kokoontumisajoissa, 
joihin on pyritty ajamaan 
porukalla. 
 
Myös kerhon talkoohenki 
on ollut reipasta ja olem-
me saaneet paljon aikaan 
päämajalla. Toivonkin et-
tä henki pysyy hyvänä ja 

saamme vielä paljon ai-
kaan yhdessä - ja miksi 
emme saisikin. 
Kerhon näytönpaikka on-
kin nyt syksyllä ensim-
mäisissä valtakunnallisis-
sa kokoontumisajoissa eli 
SYYSSÄPINÖISSÄ. 
 
Tahdonkin omasta puo-
lestani toivottaa kaikki 
uudet jäsenet tervetulleik-
si aktiiviseen kerhoon ja 
onnea ja menestystä 10-
vuotiaalle SiKu-Motolle! 
 
Siht. Seppo Sintonen 
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M P – N Ä Y T T E L Y 
 

Niin tuli vuodesta se aika 
ja hetki tehdään niin pu-
huttu MP-retki 
 
Siis linkkarilla ajetaan ko-
ko sakki 
Siistillä Charterilla mis on 
wc ja pakki 
 
Roista Tampereelle pon-
gattiin kyytiin 
Seppo laitto ajaessa T-
paidat myyntiin 
 
Väsyneet silmät tuijottaa 
yötä 
Veljen kans ajettiin tää 
onkin työtä 
 
Pirun kova vinkka, Hesas-
sa tuulee 
Ne jokka oli savosta, kau-
empaa kuulee 
 
Aukes nuo vihdoin mes-
sukylän portit 
Ynnättiin porukka ja täy-
tettiin kortit 
 
Porukka hajos halliin ku 
haulikon luoti 
sekaan mahtuu varmasti, 
iso on puoti 
 

Pirusti nähtävää, paljon 
on pyöriä 
ei täällä kuitenkaan jaksa 
päivää hyöriä 
 
Jyväskylään mennään hy-
villä mielin 
ruokaakin on, siitä mie 
kielin 
 
Pakkanen kiusaa, Tolo-
nen paleltuu rukka 
onneks sillä on minua pi-
tempi tukka 
 
Paikka ei silleen tähtiä 
kaipaa meiltä 
joku nimittäin ky-
sy”saisko kuumaa vettä 
teiltä” 
 
Ollaan pohjosen SIKU-
MOTO 
Sepollakin on Roissa koto 
 
Ylpeenä ollaan ja niille 
näytetään 
miten fiksusti me viinaa 
käytetään. 
 
T:Espe 
 
P.S Special kiitos Liikenne 
O Niemelälle linkkarin 
vuokrasta ja veljelleni  
Alpolle kuskina olosta. 
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Mp-Näyttely reissulta 
2006 Jukka esittelee ke-
vään viileän ajo-asun 
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Olen Teukka 8 v. ja 
meidän alakerrassa on 
moottoripyöräkerhon 
talli. Siellä käy paljon 
motoristeja. Motoristit 
on kivaa porukkaa. Sik-
si istunkin siellä tallilla 
aina kun äidin silmä 
välttää. Motoristit ker-
tovat jänniä juttuja. 
Olenkin jo oppinut pal-
jon moottoripyöristä ja 
motoristeista. 
 
Moottoripyörässä pitää 
olla loivennettu keula. 
Topi-sedän Harrikassa 
on jo tosi loiva keula. 
Kerhon sedät kun aina 
sanoo, että Topin pitää 
joka aamu loiventaa, et-
tä se lähtee käyntiin. 
  
Moottoripyörässä pitää 
olla ääni. Kerhon sedät 
jaksavat aina vertailla 
ja puhua äänistä. Mei-
dän mummulan lähellä 
on varmaan kanssa 
moottoripyöräkerho. 

Kun äiti sanoo, että se 
on huolissaan meidän 
mummusta kun se 
kuulee ääniä joka yö. Ei 
äidin pitäisi olla huolis-
saan. Motoristit on ki-
voja ihmisiä.  
Motoristit maalaavat it-
se pyöränsä. Ainakin 
luulen niin koska kai-
killa kerholaisilla on eri 
väriset pyörät vaikka ne 
on kaikki tuotu maahan 
harmaana. 
 
Kerhon parasta jätkää 
sanotaan Kingiksi. Kin-
gi uskaltaa ajaa sisällä-
kin. Kuulin, kun ker-
hon sedät juttelivat, et-
tä viime kesän rotkoral-
lissa ne oli kuunnelleet 
mökin ulkopuolella kun 
Kingi antoi Leenalle 
kyytiä aamuun saakka. 
Moottoripyörän renkaan 
rikkoutuminen on vaa-
rallista. Sinä yönä Kin-
giltä oli kumi puhjennut 
ja Leena joutui käy-

Minusta tulee isona motoristi 
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mään aamulla lääkäri-
sä.  
Kerhon sedät pitävät 
moottoripyöristään hy-
vää huolta. He puhu-
vatkin koko ajan 
"hoidoista". Kingin 
Arielissa on kai jäykkä 
perä. Joidenkin hoidois-
ta en osaa sanoa, mutta 
kerhon sedät puhuvat 
jatkuvasti hyvistä peris-
tä. 
Leenankin kohdalla ne 
sanoi niin vaikkei Lee-
nalla olekaan moottori-
pyörää. Mutta niin ne 
sedät välillä puhuu 
puskureistakin eikä 
moottoripyörissä edes 
ole puskuria. 
 
Motoristit pitävät luon-
nosta ja ympäristöstä 
hyvää huolta. Eilen To-
pi-setä sanoi, että nyt ei 
voi polttaa ruohoa kun 
on kulovaroitus. Kaikki 
sedät nauroivat ja joku 
sanoi Topi-sedälle, että 
kun on näin lämmin, 
sille ei voi edes antaa 

ryyppyä tai kone tukeh-
tuu. Sitten joku korjasi, 
ettei Topi-setä käytä 
ryyppyä, kun sillä on 
ruiskunsa.  
 
Äiti ei tykkää kun minä 
istun tallilla kerhon se-
tien kanssa. Näin pie-
nelle ei kuulemma saisi 
puhua niin rivoista asi-
oista. Minä en ymmärrä 
mitä äiti tarkoittaa. Ei-
kä siellä ole mistään ri-
voista puhuttu paitsi 
kerran jostain jäähdy-
tysrivoista mistä minä 
en käsittänyt mitään.  
Mutta sanoi äiti mitä 
hyvänsä, minusta tulee 
isona motoristi. Minun 
moottoripyörässä on ää-
ni, loiva keula ja hyvä 
perä. Minä liityn isoon 
moottoripyöräkerhoon 
nimeltä kuusysi. Vaikka 
luulen, että se on joten-
kin uskonnollinen ker-
ho. Aina kun kerhon se-
dät puhuu kuusysistä, 
ne puhuu myös lähetys-
saarnaajasta. 
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KOLMEN 
MUSKETTISOTURIN 
RAUTAPERSEAJO 

 

(Iron Butt Saddle Sore 1000) 
 

Kaunis elokuinen aamu 
16.08.2003 ja kolme sotu-
ria ratsuineen valmiina 
aloittamaan matkan kohti 
tuntematonta ja suurta 
taistelua jossa vastustaja-
na on minä itse. 

Mikäpäs oli matkaan läh-
teä, kun kaunis nuori nei-
to saatteli meidät mat-
kaan kauniilla hymyllään 
klo 9.00 ja hanaaa…
Ensimmäinen etappi on 
Pyhäntä, missä ratsut 
ruokittiin ja vähän mie-
hiäkin, sitten turpa kohti 
Kuopioa ja sieltä Tuusnie-
melle. Ja siinä kohtaa tu-

lee ensimmäinen aikasak-
ko, kun Tuusniemen tietä 
hakiessa laukomme 20 
minuuttia harhaan 
perrr…..le. No ei auta itku 
markkinoilla ei – ei muuta 
ku suittia tiukemmalle ja 
kohti Joensuuta ja eikö-
hän taas konit ravaa har-
haan… mut nyt ei pahas-
ti, vain joku 10 minsaa 
haetutti oikea polku. Sit-
ten kohti Lieksaa ja alkaa 
latu maistuun vähän lii-
ankin hyvin, kun erään 
mäen takaa ilmestyy yl-
lättäen Sherwoodin she-
riffit ja toppaa jätkien ku-
lun. No onneksi rennot 
Lieksan sheriffit ymmärsi 
jutun juonen ja hoiti ju-
tun nopsaan ja päästi po-
jat taas baanalle. Allekir-
joittaneella pieni muistu-
tus taskussa. Jätkät per-
kele pääs ku koira verä-
jästä, ku tulivat sen ver-
ran takana. 
 
Joo, ja sitte köröteltiin 
meneen rajotusten mu-
kaan…Niihän sitä tyh-
mempi 
luulis - ei muuta ku suit-
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tia tiukemmalle ja vielä 
vähän kannuksiaki avuk-
si, 
että menetetty aika saa-
daan kiinni. Ja niin alko 
Kaijjaani kajastelleen sil-
missä. Sielä tauko ja  
sämpyläkahvit ja taas 
meinas tauko venyä liian 
pitkäksi, kun Jussi ta-
pansa mukaan jaaritteli 
puhelimessa - naisten 
kans tietenki….?? 
 
Suomussalmi jää taakse 
ja saavumme Taivalkos-
kelle klo 22.12. Pimeys on 
laskeutunut matkaajien 
ylle, joten varmuuden 
vuoksi otan Kawastani 
änkkärin pois ettei porot 
ja hirvet hypi syliin. 

Koska parhaiden valojen 
vuoksi 

ajan keulilla ja samoten 
on 1000 kilometriä täynä, 
joten nyt vasta se rauta-
perse alkaa todenteolla. 
Matka jatkuu niin että 
korpi raikaa, kun piis-
kaan Kawasakiani lauk-
kaan. Jossain vaiheessa 
Janne ajaa keulilla ja py-
sähtyy yhtäkkiä kun joku 
oli rysähtänyt pyörään 
pahki. Tutkimme pyörää, 
mutta ei onneksi vaurioi-
ta, varmaan jänis tai joku 
lintu osui. 
 
Kuusamo jää taakse ja 
Kemijärvellä pysähdys klo 
00.56. Matka jatkuu kohti 
Kittilää ja tällä välillä mei-
nas tää reissu mennä per-
seelleen. Keli meni pakka-
sen puolelle ja jokaisen 
vesistön kohdalla oli hir-
vee sumu joka veti visiirit 
jäähän sisäpuolelta - niin 
siinä mentiin visiirit auki 
naama jäässä, seuraten 
edellä ajavan takavaloja 
jotka juuri ja juuri erotti 
sumun seasta. Matkano-
peus putosi alle kuuen-
kympin ja lämmittely tau-
koja joutui pitään vähän 
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väliä, ja kello kävi armot-
ta. No viimein saavuimme 
aamuauringon sarastaes-
sa Kittilään missä tank-
kaus ja sotasuunnitelman 
teko. 
 
Yksimielinen päätös oli, 
että menetetty aika yrite-
tään ottaa kiinni…
katotaan sitte mitä tuo-
marit sanoo kun pumas-
kat pannaan meneen syy-
niin. 
 
Jussi lähti Maxilla keulille 
ja sitte mentiin semmosta 
kyytiä, jota tässä ei voi 
sanoa koska saattaisi 
häkki heilua…??  Pysäh-
dys Muoniossa ilman 
tankkausta, mutta on-
neksi älysimme ottaa kui-
tit pysähdyksestä - muu-
ten olis menny vituiksi 
koko vapaussota. Meikä 
lähti vetään keulille ja 
mentiin taas putket puna-
sina 
kohti Pelloa, missä oli vii-
meinen tankkaus. Syys-
auringon säteet lämmit-
tää vielä mukavasti ja al-
kaa sotureita ramaseen, 

mut pakko jatkaa. 
 
Vähän ennen Torniota hil-
jennämme vauhtia, ettei 
vaan enää tuu ylläreitä… 
Mut väsymys alko pai-
naan entistä enemmän 
silmiä ja niimpä Jussilta 
palo käämit ja se ramaut-
ti Maxilla taas keulille - ja 
taas mentiin eikä meinat-
tu. 
 
Viimeinkin maali häämöt-
tää Kemissä Lapintuulen 
pihalla, mihin reissu 
päättyy 
kellon ollessa  08.36. Ei-
hän tässä tullu kiirek-
kään - vielä ois ollu 24 
minuuttia aikaa ja mikäs 
oli reissu lopettaa kun 
taas poikia oli vastassa 
kaunis nuori neito, joka 
hymyillen toivotti soturit 
kotiin. Loppu hyvin kaikki 
hyvin. 
 
Takana oli 1660 nautin-
nollista kilometriä hyvien 
kavereiden seurassa. 
Kunniakirjat ovat seinällä 
ja hyvät muistot mielessä. 
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AJETTU REITTI OLI SIIS 
Kuivaniemi - Pyhäntä - 
Tuusniemi - Joensuu - 
Lieksa - Kajaani - Suo-
mussalmi - Taivalkoski - 
Kuusamo - Kemijärvi - 
Sodankylä - Kittilä - Muo-
nio - Pello - Tornio - Kemi 
 
JÄLKIKOMMENTIT 
Ajosta voisi sanoa että ei-
hän siinä mitään järkeä 
ole… Mutta ompahan 
semmonen kestävyys koe 
itselle, koska siinä kilpail-
laan vain itseään vastaan 
ja kyllä tämän reissun jäl-
keen kaikki Suomen teillä 
ajettavat päivämatkat 
tuntuvat lyhyiltä ja saa 
siinä ainaki sen tiedon, 
että onko pyörä sovelias 
pitkälle matkalle. Kova 
reissu mutta kannattaa 
kokeilla, kunhan valitsee 
ajankohdan paremmin 
kuin me, elikkä ei liian 
syksyyn - koska silloin on 
pimeys ja kylmyys, jotka 
hankaloittavat hommaa 
eikä myöskään pahim-
paan kesälomaruuhkaan 
ja ne tietyöt pitää kiertää 
kaukaa. 

 Koskapa aikataulu on ai-
ka tiukka, niin se ei salli 
oikein isoja vastuksia -  
meilläkin se oli aika tipal-
la juuri noiden vastuksien 
vuoksi. 
 
Lasse Höyhtyä 21.1.2006 
KUIVANIEMI 

Reissussa: 
 

JUSSI OINAS 
YAMAHA V-MAX 1200 

 

JANNE PAASO 
SUZUKI BANDIT 1200 

 

LASSE HÖYHTYÄ 
KAWASAKI ZRX 1100 

———————————————– 
Kerhon muut Saddle Sore 

1600 km kuskit: 
Tuomo Tryyki ja Markku 
Keränen, molemmilla alla 
Honda Blackbird 1100 XX 

 
www.ibafinland.fi 
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Ainakin näissä ralleissa sikulaiset ovat paikalla. 
 
SIKU-MOTO MC wappusauna           01.05.2006 
Kemin paraatin jälkeen 
 
SIKU-MOTO MC 10-V                26.-28.05.2006 
 

36.KOKKO-TREFFEN                09.-11.06.2006 
Järj. Kokko MC 
 
JAPSISTARAT                          16.-18.06.2006 
Järj. VMPK      Suomussalmi/Hossa 
 
SIKUN Juhannussauna             24.-25.06.2006 
 
40.KONTIORALLI                     07.-09.07.2006 
Järj. Raahen moottorikerho Kontrolli: Raahen jäähalli 
 
KIRJAVANKIERROS                 __.-___.07.2006 
Järj. MC Seven Flames ry 
 
XIV NASU-Kokoontuminen        11.-13.08.2006 
Järj. Suomussalmen motonasut , Roinilan Leirikeskus  
 
HAILUOTOAJO                         25.-27.08.2006 
Järj. Oulu MC 
 
AJOKAUDEN PÄÄTÖS               09.-10.09.2006 
Järj. SIKU-MOTO MC 
 
14.SYYSSÄPINÄT                      22.-24.09.2006 
Järj. SIKU-MOTO MC/Rätkäkuntit MC 

 
Tarkista ajankohdat ja muut kokoontumiset: 
http://personal.inet.fi/yhdistys/siku-moto 

www.kokoontumisajot.com 
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KIITTÄÄ KAIKKIA YHTEISTYÖ-
KUMPPANEITA! 

HTTP://PERSONAL.INET.FI/YHDISTYS/SIKU-MOTO 
 

SIKU-MOTO@PP.INET.FI 
 

Ja toivottaa kaikille motoristeille 
turvallista matkaa. 

SSi 2005-2006 


