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Iron Butt Association Finland

Iron Butt Association Finland ry (IBAF®) on vuonna 2000 

perustettu järjestö suomalaisille motoristeille, joiden mie-

lestä moottoripyörät ovat tehty ajettaviksi. IBAF tarkastaa 

ja rekisteröi suomalaisten kuljettajien ajot sekä kansalliset 

suomalaiset erikoisajot.

SMOTOn jäsenedut ovat kaikkien SMOTOn jä-

senkerhojen yksittäisten jäsenten sekä SMOTOn 

henkilö- ja kannatusjäsenten käytettävissä.

Jäsenetujen käyttö edellyttää SMOTOn logolla va-

rustetun kerhon jäsenkortin tai SMOTOn henki-

lö-/kannatusjäsenkortin esittämistä.

Tutustu jäsenetuihin: https://www.smoto.fi /jase-

nyys/smoto-jasenedut/

SMOTO Jäsentiedotteet: https://www.smoto.fi /

smoto/jasentiedotteet/

Jos tarvetta tulee, kannattaa edelleen kysellä myös 

Seinäjoen JOKINIEMI MOTORS OY:n IBA-jäse-

netuja http://www.jokiniemimotors.fi 

Tiedottaminen. IBA Finland ry tiedottaa tapah-

tumista ensi sijaisesti:

• Yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa 

   www.ibafi nland.fi 

• Sähköpostitse jäsenkirjein

• Yhdistyksen foorumilla 

   http://keskustelu.ibafi nland.fi / 

• WhatsApp-viestein

Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyy yhdis-

tyksen www-sivujen kalenterista ja foorumilta. Jos 

käytössäsi on Googlen tunnukset, saat helposti li-

sättyä yhdistyksen kalenterin vaikka puhelimeesi.

• Avaa kalenterisivu: https://www.ibafi nland.fi /

tapahtumakalenteri/

• Sivun oikeasta alakulmasta löytyy nappi + Goo-

gleKalenteri

• Painamalla em. nappia ohjelman pitäisi kysyä 

mihin tiliin kalenteri liitetään – anna omat Goo-

gle tunnuksesi ja IBAF kalenteri pitäisi tulla nä-

kyviin omiin kalentereihisi.
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IBALAISUUS – Rakkautta lajiin! 
Ja paljon muutakin……

Olen aika varma siitä, että moottoripyörää ajetaan, koska halu-

taan. Ja siitä, että IBA-ajoja ajetaan, koska halutaan. Kuka ajaa 

tavoitteena timantti, kaikki ajot plakkariin, Saukkion malja, sa-

ta ajoa tai ajo kerran kesässä, ajaa kaikki vuosiajot, ajo peräkär-

ryn kanssa jne. 

Mitä muuta ibalaisuus on kuin ajoihin liittyvä ”virallinen” 

tehtävä? 

No yhteisöllisyyttä! Sitä, että jaetaan kokemuksia, tsempataan, 

autetaan, osallistutaan yhteisiin tapahtumiin, voidaan ajaa kim-

passa. Sitä, että saa uusia upeita ystäviä. Samanhenkisiä. On yh-

teinen rakkaus lajiin. Koska tykätään moottoripyöräilystä.

Joku on saanut kipinän nuorena, mopoikäisenä. Toinen hu-

rahtanut lajiin myöhemmin, keski-ikäisenä. Mutta sillä ei ole 

väliä, miten ja milloin! Moottoripyöräily on vain niin mukavaa. 

Ja rautapee…ajot on yksi, ellei paras tapa saada ajaa mahdolli-

simman paljon.

Vain mielikuvitus on rajana, kun alkaa suunnitella ajoa. Tosin 

kerhossa on semmosiakin sissejä, joilla voi jo olla haastetta keksiä 

uusia reittejä, uusia kohteita, jotain uutta haastetta. Ja löytyyhän 

niitä. Siispä kartta esiin, ajosuunnitelma valmiiksi, pyörän kun-

totsekkaus, kamppeet päälle, kypärä päähän ja pör pör….pyörät 

pyörimään! Ai että!

Ajo kannattaa aina suunnitella huolella, niin kuin ibalainen 

tekeekin, totta kai. Hyvin suunniteltuhan on puoliksi tehty, sa-

notaan. Mutta vaikka miten koittaa varautua kaikkeen mahdol-

liseen, aina ei mene strömsööläisittäin. Kas kun liikenteessä on 

monia muitakin, sääennusteet on vain ennusteita, tiessä voi ol-

la yllättäen naula, kuittia ei saakaan, ajokamppeista voi vetskari 

mennä rikki, lintu voi iskeytyä visiiriin ja visiiri lentää taivaan 

tuuliin…….. Yhtäkään samanlaista ajoa ei ole eikä tule ja ajotari-

noita on tasan niin monta kuin ajojakin. Tässä lehdessä muutama 

huima, huh huh, loppu hyvin-kaikki hyvin -tarina. Kuulemma 

Hiertopalkintokin pitää ”ansaita”. 

Vuosi 2021 elettiin vielä aika lailla koronan varjossa, vaikka 

rajoituksia ja suosituksia vähitellen höllennettiinkin. Kevätkoko-

uskin pidettiin etäyhteyksin ja hyvin onnistui.

Koronasta huolimatta IBAssa tapahtui. Ajoja ajettiin ja 2021 

tarjoili monta huikeata IBA-tapahtumaa. Vuosiajo AR21-Kunnia 

kyläkaupoille, Junk Ball Rally, superlauantai lossimatkoineen +30 

asteen helteessä, kuukausikaffi  tteluita, IBA-Meeting, pikkujoulut. 

Onnistuneita ja vähemmän onnistuneita ajoja. Haasteita mil-

loin sateen, milloin kylmyyden tai uskomattoman helteen takia. 

Kuitenkin me ajetaan, koska me halutaan ajaa. Kerran motoristi, 

aina motoristi. Eikös juu! 

Nautitaan moottoripyöräilystä, moikkaillaan ja tavataan taas!

t. Hanna-Leena Ahlgren
IBA Sanomat, päätoimittaja

Ps. Ja taas mennään, sano takapenkkiläinen!

Vuosi 2021 oli yhdistyksen kahdeskymmenesensim-

mäinen (21.) varsinainen toimintavuosi. Vuoden 2021 

lopussa yhdistys oli tarkastanut 11 873 ajosuoritusta ja 

sillä oli 711 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

 Iron Butt Associationin valtuuttamana yhdistys 

tarkastaa ja hyväksyy suomalaisten Iron Butt– ajo-

suorituksia. Vuoden 2021 aikana tarkastukseen saa-

pui 558 ajosuoritusta, joista hyväksyttyjä oli 545 kpl. 

Hylättyjä ajosuorituksia oli 13 kpl (mm. ylinopeus tai 

matka liian lyhyt).

Suuri osa ajetuista suorituksista oli kotimaassa 

ajettuja perusajoja. Ulkomailla ajettujen ajojen osuus 

kokonaismäärästä pienentyi minimiin johtuen mat-

kustusrajoituksista. Kuitenkin kokonaisajomäärä oli 

edellisvuosien tasolla. Koronapandemiasta johtunei-

den järjestelyiden vuoksi jouduttiin joitakin tapah-

tumia perumaan, mm. Kultaryntäys ja Scandinavian 

Rally -tapahtumat.

Uusi ajotapahtuma JunkBallRally järjestettiin kesä-

kuussa ja perinteinen Vuosiajo AR21 ajettiin teemalla 

„Kunnia Kyläkaupoille“.
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„Rakastan moottoripyöräilyä! 
Rautaperseajot ovat paras tapa 
saada ajaa mahdollisimman 
paljon. Nautin joka hetkestä!“

 Sari Ahonen

Silloin se kipinä syttyi, 14-vuotiaana rakkaus lajiin! Ensin mo-

polla ja sitten Honda 125-kuutoisella. Siitä lähtien moottoripyörä 

on ollut minulla aina. 18-vuotiaana kokeilin 450- ja 750 -kuutioi-

sia, mutta pian lempipyöräksi osoittautui Kawasaki GTR 1000. 

Ja olipa juhlaa ajaa kardaanivetoisella, koska itse vaihdoin ketjut 

ja rattaat. Silloin päätin, ettei minulle tule koskaan enää ketjuve-

toista. Tosin talvipyöräni ovat edelleen olleet ketjuilla. 

Ensimmäisen rautaperse-ajoni, SS1000, ajoin 26.8.2010 ja pyö-

räni oli silloin Honda Pan-European ST 1100. 

Ensimmäisen Winter Butt-talviajoni ajoin 20.12.2013, pyöränä 

Hondan Transalp 600. Winter Butteja on tähän mennessä kuusi 

ajoa ja yksi Ice Butt 2020 joulukuussa. 

Talvipyörä vaihtui uudempaan Transalp 700- kuutioiseen.

IBA Finlandin tapahtumissa tutustuin Terhelän Petriin, tosi-iba-

laiseen, ja 2013 keväällä pyysin häntä „mopokaveriksi“. Sen jäl-

keen onkin kertynyt paljon erilaisia ajoja, yhdessä ja erikseen.

Ajoissa sattuu ja tapahtuu. Kerran talviajossa tulimme Kotkas-

ta kohti Helsinkiä, kun minulta puhkesi takarengas mutta sain 

pidettyä heittelehtivän pyörän pystyssä. Vaikka IBAn pelastavat 

ritarit tulivat auttamaan, sillä kertaa ajo jäi kylläkin kesken. Jos-

kus käy niinkin.

Superlauantai  2021

Eka IBA-ajo 2010, Honda Pan-European ST 1100
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Takapenkkikorkkaus ja SS5000

Teimme Petrin kanssa myös talvi-takapenkkikorkkauksen. Olin 

kyytiläisenä 9.1.2015 eli istuin takapenkillä, pakkasta -8 astetta. 

Jämsän kohdilla alkoi voimakas lumipyry, tiellä oli paljon lunta ja 

pyörä heittelehti. Petri pysähtyi ja kysyi minulta pelottaako. Vas-

tasin, että ei tietenkään ja hän sanoi, että häntä pelottaa aivan hir-

veästi. Matka jatkui ja ajo onnistui. Rakkaus ja hulluus lämmitti.

Ensimmäinen yrityksemme 9.4.2017 ajaa SS5000 oli jännittävä 

kokemus. Saksassa ajopäivät sujuivat kuin tanssi. Päivisin ajoim-

me noin 14 h ja päälle kunnon yöunet. Aivan ajon viime hetkillä, 

kun matkaa Tukholmaan ja viimeiseen kuittiin oli enää noin 300 

km jäljellä, alkoi yllättäen räntäsade ja keli muuttui pakkaselle. 

Ajoimme 40 km/h jäistä tien reunaa, kun ohitimme kuolonko-

laripaikan. Totesimme, ettei kesärenkailla enää pysty siinä kelis-

sä jatkamaan, teimme fiksun päätöksen keskeyttää ajo ja jäimme 

Mjölbyn kylään. Siellä oli vain yksi hotelli ja sekin kiinni. Ja me 

olimme märkiä ja kylmissämme. Pysäytin ohiajavan poliisiau-

ton ja he auttoivat meidät hotelliin sisään puhelinsoitolla, saat-

toivat huoneeseen asti ja sanoivat, että nyt hullut suomalaiset py-

sytte täällä! 23.5.2019 tuo SS5000 sitten onnistui.

Monta ihanaa reissua on jo tähän mennessä koettu. Rautaper-

se-ajolla on menty Italiaan lomailemaan, nähty Venetsia, Garda-

järvi, ajeltu Itävallassa, Norjassa ihasteltu monta upeaa paikkaa.  

Winter Butteja ja helteinen 
superviikonlopun kimppa-ajo 

Vuosi 2021 alkoi rapsakasti Winter Butteilla 2.1. ja 8.1. Vuoden 

ensimmäisessä ajossa oli mukana Turun kova motoristi Mauri 

Forssell ja porukassa matka etenee kivasti. 

2021 tuli 6 kpl ajoja. Olin kesällä mukana superviikonlopun 

Konepyöräklubin kimppa-ajossa, mukavalla joukolla Ari Puon-

nin johdolla. Mikä helle olikaan, reippaat +30 astetta!

Tämän talven ajot ovat jääneet sairastelun vuoksi, mutta ajot 

eivät jää 99:iin.

Rakastan moottoripyöräilyä ja rautaperseajot ovat paras tapa 

saada ajaa mahdollisimman paljon. Nautin joka hetkestä!

Alpeilla 2014 

Ajo päällä. Ice Butt 2020 joulukuussaHonda Transalp 700

Ensimmäinen Winter Butt 2013 ja Honda Transalp 600



6

Vuosiajo 2021  SS1000 AR21 - kunnia kyläkaupoille
 

Ajon perussääntönä on SS1000–ajo eli 1000 mailia 24 tunnissa. Vuosiajo 2021 vaatimukset täyttyvät, kun kuljettaja esittää em. kuit-

tien lisäksi valokuvat 8kpl valitsemistaan käyntikohteista. AR21 kohdekäynnit tulee suorittaa ajosuoriksen aikana. (32 valinnaista 

kohdetta, 2 pakollista joista valitaan 1) siis 1 pakollinen kohde + 7 valinnaista. 

Pakolliset vaihtoehdot:

1. Maailman suurin poro, K-Market Jounin Kauppan, 

Sannanrannantie 3, 95970 Äkäslompolo

2. OnnenKenkä-monumentti, Tuurin Kyläkauppa, 

Onnentie 7, 63610 Tuuri

Valinnaiset kohteet:

1. Mäntymäen Kauppa, Horontie 1349, 64740 Teuva

2. Lähikauppa Piimätien Puoti, Kouluntie 3, 95680 Lohijärvi

3. Kyläkauppakeskus #Nuolniemi, Nuolniementie 75, 52920 Voi-

koski

4. T:mi Puotipuksu, Sodankyläntie 299, 99640 Tanhua

5. Kaamasen Kotipuoti Oy, Kaamasentie 2835, 99910 Kaamanen

6. K-Market Nuorgam, Nuorgam, 99990 Nuorgam

7. Ruhtinan Herkkukori, Takatie 20, 89920 Ruhtinansalmi

8. Veeran Puoti, Kuivajoentie 4380, 95160 Oijärvi

9. Kyläkauppa Satumaa, Kylmälänkyläntie 3319, 91560 Muhos

10. Muurasjärven Palvelusosuuskunta, Reisjärventie 2852, 44880 

Muurasjärvi

11. K-market Kilpishalli, Käsivarrentie 14205, 99490 Kilpisjärvi

12. Kyläkauppa Käntynmäki, Sarvelantie 418, 39960 Sarvela

13. Pias Livs, Näsvägen 2, 68560 Eugmo

14. Sale Klamila, Museotie 1878, 49860 Klamila

15. Kodisjoen Lähikauppa, Kodisjoentie 1433, 27310 Kodisjoki

16. Kutemajärven talouskauppa, Hiidenniementie 5, 51270 Kute-

majärvi

17. Luostaritien kyläkauppa Oy, Luostaritie 2749, 71280 Kosula

18. Vuorenkylän Valinta, Vuorenkyläntie 2101, 19850 Putkijärvi

19. K-Market Fiskars, Fiskarsintie 34, 10470 Fiskari

20. Sale Käylä, Käyläntie 9, 93850 Käylä

21. Tmi Röksän kauppa, Kirjavalantie 66, 59410 Kirjavala

22. K-Market Karigasniemi, Ylätenontie Badjedeanugeaidnu 24, 

99950 Karigasniemi

23. K-Pehkonen, Viekinjärventie 10, 81860 Vieki

24. Sale Kantvik, Sokeritehtaantie 9, 02460 Kantvik

25. Kallon Talouskauppa, Kallontie 2185, 99120 Kittilä

26. K-market Näätämö, Sevettijärventie 12200, 99940 Näätämö

27. Kyläkauppa Voikukka, Sumiaisraitti 28, 44280 Sumiainen

28. Jalavan kauppa, Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski

29. Letkun Puoti, Härkätie 341, 31380 Letku

30. Autton kauppa, Pallaksentie 23, 99340 Raattama

31. K-Market Narva, Tuulikalliontie 47, 37370 Narva

32. Koskenmäen Kauppa Eino Koistinen, Hyrynsalmentie 1685, 

88730 Ylä-Vieksi

Vuosiajo on vaativampi kuin perusajosuoritus SS1000, joten 

emme suosittele tätä ensimmäiseksi ajosuoritukseksi.

Korkkaajat: 8.5.2021 SS1000 AR21 Seppo Levokoski, Seppo Fin-

nilä, Harri Hjulgren, Matti Lager

Vuosiajokohteet kartalla
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IBA Junk Ball 1000 Rally – ajettinhan 
se sateesta huolimatta: tonnin 
pyörillä Lahti-Kemijärvi-Lahti 
1600 km ja rapiat ja alle 24 h

 Teksti: Timo Räisänen  

Valokuvat: Timo Räisänen, Seppo K Finnilä, Seppo Levokoski 

Koska: 12.6.2021  

Mistä: Neste Kivistönmäki, Lahdenkatu 57 15210 LAHTI

Reitti: Raatoauto tukena SS1000 Historic20Fin ajoreitti

Säännöt:

- Hyväksyttävä RP ajo SS1000/1600K  

- Kaikki maaliin päässeet ovat voittajia. Kaikille IBA Junk Ball 

1000 Rally -kunnari ja erityisesti tapahtumaa varten teetetty kan-

gasmerkki

- Ne ketkä maaliin pääsee, pyörä on myytävä maaliviivalla 1000€ 

hintaan, voi myydä halvemmallakin

Suomen Rautaperseyhdistys IBA Finland järjesti viime kesänä 

kesäkuussa Romuperserallin, jossa ajettiin alle 1000 € maksavilla 

pyörillä IBA:n sääntöjen mukainen SS1000/SS1600K. Haasteen 

otti vastaa kosteasta sääennustuksesta huolimatta 11 pyöräkuntaa. 

IBA Finland on sloganinsa ”Moottoripyörät on tehty ajamis-

ta varten” innoittamana aikaisemminkin järjestänyt erikoisajoja, 

mm. kaksi 50 000 km kestotestiä uusille pyörille ja yhden +100 

000 kilometrin maratontestin 23 vuotta nuorella Honda Panna-

rilla. Tälläkin kertaa todistettiin vääräksi luulo, että vain uusilla 

kalliilla matkapyörillä voi ajaa Rautaperse-ajoja.

Suomen Rautaperseyhdistys IBA Finland järjesti viime kesänä 

kesäkuussa Romuperserallin, jossa ajettiin alle 1000 € maksavilla 

pyörillä IBA:n sääntöjen mukainen SS1000/SS1600K. Haasteen 

Starttitunnelmaa Matkalla

Sateen sattuessa... 

Raatoauto. 
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otti vastaa kosteasta sääennustuksesta huolimatta 11 pyöräkuntaa. 

IBA Finland on sloganinsa ”Moottoripyörät on tehty ajamis-

ta varten” innoittamana aikaisemminkin järjestänyt erikoisajoja, 

mm. kaksi 50 000 km kestotestiä uusille pyörille ja yhden +100 

000 kilometrin maratontestin 23 vuotta nuorella Honda Panna-

rilla. Tälläkin kertaa todistettiin vääräksi luulo, että vain uusilla 

kalliilla matkapyörillä voi ajaa Rautaperse-ajoja. 

   Reitti etappikohtaisesti kartalla.  Saderintama noudatti hy-

vin ajettavaa reittiä eikä  ajon haastavin elementti ollutkaan en-

nakoitu pyörien kestävyys vaan sää, joka yli 1000 km matkalla 

kasteli osallistujat läpikotaisin. Valmistajien lupaukset pukujen 

veden pitävyydestä tuli testattua, kaikki vesi mikä valui kauluk-

sesta ja hihan suista puvun sisään pysyi pukujen sisällä, siis vettä 

pitäviä. Luxus Tourer sarjasta sää karsi sääennusteiden mukaan 

ajavat Foreca-kuskit.

Järjestelyt

Järjestelyt olivat viimeisen päälle IBA-standardin mukaiset. Aja-

jien perässä seurasi kaksi huoltoautoa, ”raatoauto” kalustolle ja 

kuskeille täydellä baarikaapilla ”motor home limusine”, jos ajo 

sattuisikin päättymään kesken kisan. Tästä houkutuksesta huo-

limatta vain yksi kuski joutui jättämään matkan kesken, hänkin 

rikkoutuneen renkaan, tarkemmin venttiilin, johdosta.

Kuukausikaffet reitin varrella

Kerho oli myös järjestänyt kuukausikokoontumisen kisareitin 

varrelle Joutsan Leivonmäkeen, missä oli tarjolla maukas lohi-

keitto jälkiruokineen jäsenkorttia vilauttamalla. Paikalla oli noin 

50 kerholaista kannustamassa Romurallin osallistujia ja arvioi-

massa kaluston mahdollisuuksia selvitä haasteesta.

Ajo

Ralli alkoi Lahdesta erinomaisissa olosuhteissa. Kisakalustona 

oli Hondan CBR 1000F- ja Yamaha FJ 1200 -pyöriä 80-90 lu-

vulta, tuorein vuosikertaa 2000 eli täysi-ikäisiä ajokkeja kaikki. 

Eksoottisemmat ilmoittautuneet olivat itänaapurin kakstahti-ih-

meet. Turboviritykset olivat tippuneet pois lähtöviivalta mitä eri-

laisempiin syihin vedoten.

Forssalaisen E.G.O. teamin managerin Seppo Levokosken 

Paussi kuukausikaffeilla Joutsassa 

Hondan rengashuolet varoittivat jo lähdössä matalana ilmanpai-

neena ja rengaskorjaus tuli eteen Jyväskylässä, mutta aikaa kului 

korjaukseen liikaa ja Sepon päättyi kisan ainoalla DNF-leimalla.

Muut E.G.O teamin pyörät selvittivät ajon maaliin asti. Jyväs-

kylässä loppui muidenkin kuskien hyvässä säässä ajo, kun taivas 

aukeni ja vettä saatiin saavikaupalla niskaan koko loppumatka. Tai 

ajettiin märällä tiellä. Rovaniemelle asti satoi taukoamatta, mistä 

oli sateetonta yön syvimmät tunnit, joskin tiet edelleen märkinä.

Kelin hetkeksi kuivuttua sateen ropinan korvasi ötököiden ra-

pina kypärään, räkkäaika kun oli Lapissa parhaimmillaan.

Kuusamosta Lahteen satoi taas vettä ja rakeita pitäen kuskit 

suihkun raikkaina maaliin asti.

Teknisessä mielessä ajo sujui Romuralliksi ”liian” hyvin ja kus-

kit saapuivat kädet liki puhtaina maaliin. Pyörät kestivät ajon il-

man mainittavia teknisiä murheita. Tehdyt huollot olivat ketjun 

rasvausta ja öljyn lisäystä yms. liikekannallepanon aikaista pyö-

rän kunnosta huolehtimista.

Yhtään suurempaa korjausta saatikka koneremonttia ei kisan 

aikana tarvinnut tehdä. Näin tapahtumassa jäi testaamatta yksi 

ennakkoon kisan olennainen elementti eli kuskien kenttämekaa-

nikkojen kyvyt. 80-90 luvulla on tehty todella kestäviä pyöriä; 

ei vielä liikaa elektroniikkaa ja mekaaninen laatu ainakin kisan 

malleissa oli uskomattoman hyvä.

Esim. Yamahan vuosimallin 1989 ainoa toimimaton instru-

mentti oli uutuutena tullut digitaalinen kello. Lisäksi näihin pyö-

riin on varaosia hyvin saatavilla ja kaiken voi kunnostaa helposti 

omalla tallilla tai Pärnäsen korjaamolla halvalla. +30 years and 

still going strong.

Tämän perusteella on vaikea perustella taloudellisin tai tekni-

sin syin, miksi ostaisit yli 1000€ maksavan moottoripyörän, kun 

tonnilla saa kestorautaa? Ainut haitta tapahtumaan osallistujil-

la on, että pyörästä voi joutua luopumaan tonnilla, jos halukas 

Junk Ball reittikartta
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Tauko Rovaniemellä.  

Kypärä Kemijärvi – Kuusamo välin jälkeen.

Kisaratsu.   

ostaja ilmaantuu maalialueelle. Toki sitten on tonni ylimääräis-

tä parc fermé -alueella käytettävänä, josko ostaisi jonkun toisen 

kilpurin tai tarjoaisi kierroksen illalla muille kisaan osallistujille.

Tulevaisuus. Kisan järjestelyorganisaatiolla on jo mielessä pie-

niä viilauksia tuleviin romurallien sääntöihin, esim. hintara-

jan lasku 500€ ja/tai kuutiotilavuuden lasku 500cc. Joko alkaisi 

tapahtumaan ja mekaanikkovirtuoosit pääsisivät näyttämään 

osaamistaan?

Loppukuitti. Romurautaperserallin suorittaneet saivat komean 

kangasmerkin.
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Superlauantai 3.7.2021 ja heinäkuun 
kuukausikahvit Savonlinnan Tuohisaaressa

*Tuohisaari Special*. Superviikonlopppu uudella konseptilla, su-

perlauantai! 

Asfaltilta soratielle, lauttamatka Tuohisaareen (huom. Lautta-

vuorot!) ja takaisin samaa reittiä asfaltille.

Voit ajaa minkä tahansa IBA Finland ry:n sääntöjen mukaisesti 

mahdollisen RP-ajon. Voit aloittaa ja lopettaa ajo suorituksesi mil-

loin ja mistä tahansa (pl. varikko), kunhan käyt varikolla superlau-

antaina 3.7.2021 klo 10.00-20.00 välisenä aikana.

Saareen saapuvien kaikkien ajoneuvojen rekisteritunnukset kir-

jataan muistiin. Muista hymyillä 

Lautan kuljettajat tekevät parhaansa mutta lautan irrottaessa ja 

kiinnittäessä on syytä olla tarkkana ja tarvittaessa seistä pyöränsä 

vieressä varmistaakseen pyöränsä pystyssä pysymisen.

Lauttaliikenne on sovittu sujuvaksi, joten osallistujille jää noin 

35 minuuttia aikaa levähtää varikolla. Varikolla on nautittavana 

höyrymakkaraa sinapin ja/tai ketsupin kera, kahvia ja/tai teetä 

maukkaan pullapitkon kera sekä kylmää kivennäisvettä. 

Tämän ajotapahtuman yhteydessä ajo suorituksensa hyväksy-

tysti suorittaneille tulostetaan erikois kunniakirja. Tapahtumaan 

voivat osallistua niin jäsenet kuin ensi kertalaisetkin. Hyväksytysti 

ajonsa suorittaneet saavat 10 pistettä ajomestari 2021 kilpailuun 

osallistuttuaan superlauantain ajotapahtumaan. 

* Heinäkuun kuukausikahvit* 

Eteläisen naapuri valtiomme epävarman korona tilanteen johdosta 

heinäkuun kuukausikahvit on siirretty superlauantai ajotapahtuman 

yhteyteen. Voit saapua pelkästään kahvittelemaan mutta muista 

tässäkin tapauksessa lähettää aikaisemman esimerkin mukainen 

ilmoitus varikolle noin tuntia ennen lautta rantaan saapumista-

si. Tässä tapauksessa saat 10 pistettä ajomestari 2021 kilpailuun. 

Kahveille osallistumisesta lähetetään sähköinen lomake kyseisen 

kilpailun ohjeiden mukaisesti.

-Harri.mopomies-

02 Heinä 20213.7.2021 klo 17:15  
Moi! Varikolla tällä hetkellä tasalukema + 30 C, joten tarkenee. 

Huomiseksi luvattu vähintäänkin samoja lämpötiloja . On syytä 

ottaa runsaasti nestettä mukaan, sillä kulutus on melkoista päi-

vän mittaan. 

Ennakko tietojen perusteella ensinmäiset ajosuorittajat ovat jo 

matkalla Superlauantain ”karkeloihin”. Kahvittelijoita niin läheltä 

kuin kaukaakin odotellaan...

3.7. Superlauantai alkoi reippaasssa hengessä! Ja helteessä!
Ensimmäinen saareen saapuva pitkän linjan RP-kuski saapui 

varikolle jo kahdeksalta aamulla  No, ei se mitään yhdessä juotiin 

aamukahvit. Tähän mennessä seitsemän vierasta, joista viidellä ajo 

päällä. Mukana jopa yksi ensikertalainenkin. Seuraavalla lautalla 

tulossa lukuisa määrä mopoja.

Klo 15:02 Tähän mennessä 45 vierasta, joista 31 kpl ajo päällä 

”osastoa” ja 14 ”vain” kahvilla. Pihassa takuulla tarkenee. Sellainen 

pieni riesa on ilmennyt, kun on lämmintä ollut tosi pitkään niin 

alkaa paarmat yms. ”mönniäiset” änkeämään pihapiiriin 

Klo 19:24  Ajotapahtumamme on päättynyt varikon osalta. Vii-

meinen lauttavuoro oli ainoa jossa ei ollut enää tulijoita. Koko-

naissaldona todetaan 44 ajosuorittajaa ja 21 kahvittelijaa, yhteensä 

hienot 65 osallistujaa. Lisäksi paikalla vieraili seitsemän saarelaista 

pyöriä ihmettelemässä. Kuuma, mutta hieno päivä. Kiitokset osal-

listujille, grillimestari Jaakolle sekä lauttakuskeille.

-Harri.mopomies-

Helena P: Kiitos Harrille, ja muille järjestäjille hyvin suunni-

tellusta superlauantaista. Oli kiva myös nähdä tuttuja. Paikka oli 

hieno ja tarjoilut hyvät, ilma lämmin ja kaikki muutenkin suun-

niteltu hyvin. Meidän poppoo 3 pyörää sattui kohteeseen juuri sa-

maan aikaan kuin moni muukin  .

Taisi olla 20 pyörää lautalla sillä kertaa, mut hyvin mahtui, ja 

mulla oli ainakin kivaa. Kohteeseen oli tosi kiva reitti, ja mua ei 

se hiekkapöly niin haitannu, ku sen uhri oon yleensäkin meidän 
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ajoissa aina, kun perässä ajelen... eli legot narskuu

 

Helenan kiitoksiin yhtynevät jokainen Superlauantain ja 
kk-kahvitukseen osallistuja! 

Saatujen todistajalausuntojen mukaan erinomaisesti järjestet-

ty ja hengeltään aivan mahtava IBA Finland tapahtuma. Paikal-

le menty ja palattu IBA Finland risteylyaluksella missä useampi 

LuxusTourer sarjan pyörä kannella tuolla jossain ja porukalla 

ajettu letkajenkkaa ja Rannalle jääneet voivat vain laulaa haikeena

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa, oi jospa oisin saanut olla 

mukana.

Mitähän sitten ajettais?

Kesä ja ajokausi puskee kovaa vauhtia päälle ja ajosuunnitelmia 

pitäisi tehdä. Mutta ajolistalta ei oikein tunnu löytyvän sopi-

vaa… mitä sitten?

Ideoita oman tai vaikkapa porukan ajamiseen voi keksiä ihan 

itse, tässä muutama esimerkiksi: ajosuoritus SS1000, joka kulkee 

pelkästään kantateitä, kimppa-ajo, johon voi osallistua vain joko 

125cc pyörällä tai skootterilla tai 2-tahti pyörällä, ajo jonkin tie-

tyn läänin tai alueen sisään. 

Jos ideoita kaipailee lisää niin mallia voi ottaa esim. USAn tai 

Saksan kansallisista ajoista. USAn nettisivuilta löytyy lukematon 

määrä kaikennäköistä ajamatonta, jotka soveltuvat ajettavaksi 

myös meillä Suomessa.

Eri maiden kansalliset ajosuoritukset on tarkastettava ko. maan 

IBA-organisaatiossa, mikäli haluat kyseisen ajon erikoiskunnia-

kirjan.

Suomalaisten ajamat omat teema-ajot tarkastetaan tietysti tääl-

lä omassa organisaatiossa ja niin kuin toimintasuunnitelmaan on 

kirjattu: IBAFinland…

 myöntää erikoiskunniakirjoja merkki-, 
kimppa- ja erikoisajojen osallistujille

 järjestää ajojen ja toimintansa esittelyä 
alue- ja merkkikerhoille

 antaa suunnittelu- ja vetoapua kerhojen ajojen toteutukseen

Tässä vielä yhden omasuunnitelman tankkauspysähdykset kar-

talla.  ”Porilaisten Piikkiperse 125cc” ajettu 23h10min ja matkaa 

kertyi ajotarkastuksen mukaan 1634km.

Sitten muutakuin ideat kartalle ja ajoon…

Turvallisia kilometrejä 2022

Ari Puonti, 
Puheenjohtaja

IBA Finland
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 Kirjoittaja Klasu80 » 15 Elokuu 2021

Koko maanantaipäivän pyörän (2006 busa) ja kamojen valmiste-

lua, eikä yhtään unta. Hyvät yö unet tietty pohjalla, mutta kuiten-

kin. Lähtö itse ajosuoritukseen Kotkasta Sutelan ABC:lta klo 18:00

Nokka kohti Virolahden ABC huoltamoa, n. 56 km legi ja noin 

puoli tuntia. Turha sinänsä, mutta halusin ajaa ylämaan kautta jo-

ensuuhun joten tarvitsin tästä kiekurasta kuitin.

Noin 30km ennen Joensuuta klo kympin aikoihin taivas aukesi 

ja kasteli ukon läpimäräksi ajosaappaita myöten. Ja sama vire jat-

kuikin sitten lähes koko reissun.

No eipä siinä, Joensuussa pikatankkaus ja nokka kohti ABC Val-

timoa, johon saavuin hieman ennen puolta yötä. Edelleen täydes-

sä kaatosateessa. Taas vain pikatankkaus ja kulaus jo haalennutta 

mustaa kultaa kurkusta alas ja nokka kohti Ristijärven apsia. No 

nyt sitten sateen sekaan liittyi vielä sumukin. Ristijärvellä heti yh-

den jälkeen. Huonon sään takia hiukan taas aikataulusta perässä. 

Ja sitten keula kohti Rukanriuttaa. Tämä väli olikin sitten koitua 

kohtaloksi. Kaatosadetta ja sumua sekä hyttysparvia, jotka muu-

rasivat jo ennestään huonossa näkyvyydessä valot ja visiirin um-

peen parin kilsan välein.

Kaksi kertaa olin törmätä porolaumaan ja kerran hyppäsi hir-

vi aivan eteen, ja jouduin tekemään ihan täyden jarrutus/väistö 

manööverin. Kiitos juuri ajaessa suoritetun visiirin putsauksen, ei 

vauhti ollut vielä rajoituksen mukainen.

Rukalla sitten vähän vaille neljä aamulla, ja kyllä Sama sade ja 

sumu ja ötökät oli vastassa takaisin ristijärvelle ajellessakin. Nyt 

tosin vain yksi poro toikkaroi tielle ja valoisampaakin oli.

Vähän kuuden jälkeen jälleen Ristijärvellä. Tiinu täyteen ja ne-

nä kohti Pieksämäkeä. Ja kyllä! Taas sateessa. Välillä vettä tuli niin 

kovasti, että sitä virtasi myös visiirin väärällä puolella ja kännyk-

känavin kosketusnäyttö alkoi sekoilemaan. Myös navin lataus lop-

pui veden vaikutuksesta.

Pieksämäki jäi taakse siinä varttia ennen kymmentä ja suuntana 

Jyväskylä, tai oikeastaan Tampere. Jyväskylässä sitten liikenneva-

loihin pysähtyessä takertui puntti jalkatappiin tai johonkin ja yht-

äkkiä mopo olikin kyljellään jalkojen välissä ja autojono takana. 

Ei muuta kun pieni kirosanojen ryöppy, mopo pystyyn ja tiensi-

vuun tarkistamaan vauriot. Onneksi niitä ei paria pikkunaarmua 

lukuunottamatta ollut ja alta minuutissa taas tien päällä.

Tampesterissa jäi sitten kuitti saamatta Teboililta. Pikaratkai-

suna ajo läheiseen Prismaan ja ostaa sieltä jotain pientä, että edes 

joku jälki jää.

Nokka kohti Turkua. Nyt iski sitten kunnon raesade. Tuntui 

aika ikävästi hanskojenkin lävitse. Ajouriin kertyi rakeita ja niitä 

sai sitten varoa, minkä taas molemmin puolin vettävaluvan visii-

rin lävitse vaan näki.

Moision St1 klo 14:35 ja Helsingin kautta kohti Kotkan Prismaa 

ja lopputankkausta. Viimeinen etappi 300 km täydessä auringon-

paisteessa ja lähes koko matka 120 kmh rajoitus. Ensimmäistä ker-

taa tuntui, että kamppeet vähän kuivuivat.

Ja tosiaan klo 17:35 Kotkassa ja lopputankkaus plakkariin ja 

siitä vielä kotiin 10 km.

Täytyy kyllä sanoa, etten olisi uskonut, kuinka paljon sääolo-

suhteet vaikuttaa suorituksen vaativuuteen, vaikka itse ajotunnel-

ma ei latistuisikaan.

Minun tapauksessa keli vei jo ennestään kortilla olevat tauko-

minuutit. Tietysti tuonne loppuun jäi vielä hiukan aikaa, mutta sitä 

ei uskaltanut jättää viime tipalle muutenkaan.

Eli pähkinän kuoressa käteen jäi aika paljon märällä ja pimeässä 

ajettuja kilometrejä. Varmaan enemmän, kun oli tähän mennessä 

pohjalla. Pyörän käsittely märällä pinnalla on nyt ainakin todella 

paljon määrätietoisempaa ja varmempaa. Pitoakin löytyy vähin-

tään se, mitä rajoitusten puitteissa tarvii. Poislukien tietysti mer-

kinnät ja kaivonkannet sekä öljy tmv.

Ensi kerralla sitten muistaa tosiaan sään vaikutukset ja tau-

ko-ajat paremmin.

Samu Klaus

SS2000K – Hyväksytty!
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Kuukausikahvit

Mukavaa, notta väki on tykänny kk-kaffipaikoista . Hiukkka eri-

koisempia ja syrjäisempiä kk-kaffikohteita Suomesta löytyy var-

maan aika monia. 

Tulevia vuosia ajatellen vinkkejä paikoista voipi laittaa ”fir-

man” hallitukselle!

„Nää on kyllä onnistuneita juttuja nämä kk-kaffeet. Ympäri 

paikkoja ukkoja ja akkoja kokoontuu. Jäsen kiittää. „

„Todella positiivinen yllätys paikka. Täytyy poiketa joskus uu-

destaan (Annen Taidekahvila). Kiitoksia järjestelyistä. Mukava 

happirikas keli tosiaan ja oli todella kiva ajella kaffitelulla mitta-

rin mukaan 480 km.“

Toukokuu: Annen Taidekahvila, Karvia. Munkkikaffeet ja 

pääsylippu taidenäyttelyyn. Sääennusteen mukaan luvattiin koh-

talaisen hyvä ajokeli. Kuinkahan oli? 

Kesäkuu: Karoliinan Kahvimylly, Joutsa. Kahveille saapui 50 

jäsentä. Lohisoppa maistui ja rahkapulla täydensi aterian. Junk 

Ball ralliin osallistujat kävisät myös kahvilla/syömässä. Vielä oli 

kilpailijoilla hymy herkässä. Joitain pientä teknistä ongelmaakin 

jollain kilpailijalla.

Heinäkuu: Tuohisaari, Savonlinna. Superlauantai ja kk-kaf-

feet. Huh hellettä! Osallistujia kaikkiaan 65, joista ajo päällä 44. 

Eipä taida aiemmin superlauantain ajoon kuuluakaan „pakollise-

na“ lauttamatka. Varikolla oli sapuskaa ja KYLMÄÄkin juotavaa! 

Lauttarannassa vilvotteli ja vartoili moni enemmän tai vähem-

män pölyinen ja hikinen kuski ja kyytsäri. Se tunnelma! IBA-

laisuus! Se oli kerrassaan mainio! Monta kimppa-ajoa ja monta 

ensikertalaista. Voisiko paremmin koukuttaa uusia jäseniä naut-

timaan IBA-ajoista.

Elokuu: Kaunispää, Saariselkä. Huipulle saapui 41 jäsentä 

nauttimaan lohikeitosta ja kahvitarjoilusta. Jokunen oli ajo päällä. 

Aika vilponen keli mutta näkymät huipulta on komiat!

Syyskuu: Berny´s, Raippaluoto Vaasa. Syyskuun lohisoppaa 

oli lusikoimassa neljäkymmentä „sisäsiistiä“ IBAlaista. Hyvää 

oli ja soppaa riitti! Muutamalla oli ajokin päällä. Ai niin, tuosta 

sisäsiisteydestä – kun kuittasin piikin, niin kasööri oli helpottu-

neen oloinen ja sanoi:“Kyllä teidän kerhon väki on rauhallista ja 

fiksua!“! Hyvä me! -jariH.

Lokakuu: Vehoniemen Automuseo, Kangasala. Hampurilai-

sateria ja kaffeet. Vehoniemellä pistäytyi 56 IBAlaista. Sää oli asi-

allinen, pilvipoutaa ja mittarissa +10. Valtaosa väestä oli huviaje-

lulla mutta muutama poikkesi paikalla kesken ajosuorituksen.
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E K A  T E R M I N E N  A J O

Nyt kun termisen ajon aiheuttama trauma alkaa hellittämään 

niin koetan jotain saada paperille minäkin. Lähtö meillä oli siis 

1. joulukuuta Autokeitaalta. Talviajosta oli jutusteltu pitkin syk-

syä ja marraskuun puolivälissä Seppo Jr kyseli, että olinko halu-

kas ajamaan sellaista. Sen enempää ajattelematta vastasin myön-

tävästi ja sen jälkeen ei enää ylpeys antanut luovuttaa. Jotenkin 

olin asiaa aikaisemmin jo pohtinut ja talvipyörä oli valmiiksi va-

rusteltuna, kypärässä lämmitettävä visiiri sekä sähköalusvaatteet 

löytyivät kaapista.

Lähtö oli sovittu Sepon (Jr.) kanssa Autokeitaalta klo 00.05. 

Illan aikana olin yrittänyt vähän olla sängyssä kyljellään, mutta 

uni ei vaan tullut kun piti seurailla sääennustetta ja miettiä mil-

lä ajovaatteilla matkaan lähtisi. Viimeisin ennuste näytti että aa-

muun asti saadaan ajaa kuivassa kelissä ja vasta idästä takaisin 

kohti Turkua saisimme vesisateen niskaamme. Tähän luottaen 

en pukenut Keitaalla sadevaatteita päälleni. Seppo puki. Mieli 

koholla lähdimme Autokeitaan valoista pimeyteen kohti Turkua. 

Vajaan puolen tunnin ajon jälkeen Ypäjällä alkoi vesisade. No, 

tiesin että ajovarusteet pitävät vettä eli en murehtinut asiaa sen 

enempää. Vesisade ja tiestä nouseva kurainen sumu pitivät huolen 

ettei ainakaan kuivuus aiheuttaisi halkeamia ajovaatteisiin. Aika 

pian Kosken risteyksen jälkeen alkoivat rintakarvat olla jo aika 

märkiä. Se siitä ajotakin vedenpitävyydestä. Marttilassa alkoi jo 

housujen etumuskin tuntua märältä. Eikä se johtunut siitä että 

Maukka liittyi karavaaniimme. Sitkeästi ajoin Turkuun tankille 

ja siellä kiroillen puin sadevaatteet päälle. 

Turusta jatkoimme kohti itää jatkuvassa vesi- ja kurasuihkussa. 

Pimeys ja vastaantulevien autojen kirkkaat valot eivät helpotta-

neet ajoa miltään osin. Vesi vaihtui välillä kevyeksi rännäksi joka 

tarttui visiiriin mutta kuran lentäminen ei loppunut silloinkaan. 

Sadetakin suoja ja alusvaatteiden lämpö sai olon jo tuntumaan 

varsin mukavalta, lähes kuivalta. Ajaminen alkoi tuntua kivalta.

Idän kulmapisteeltä lähdettyämme sadetakin vetoketju innos-

tui ajoviimasta ja avautui. Ei kokonaan, mutta napaan asti. Moot-

toritienopeudessa takista muotoutui tuulipussi joka ei kerännyt 

vettä ja märkyyttä vain vartalon leveydeltä vaan noin puolentoista 

neliön alalta moottoripyörän molemmin puolin. Jo ennen Loh-

janharjua olo tuntui taas hyvin vetiseltä. Suomalaisen miehen 

sisulla en pysähtynyt korjaamaan varusteita vaan ajelin jonossa 

seuraavalle tankkauspisteelle, joka oli Salossa. Sen verran nöyr-

ryin että ajon aikana vedin ajotakin vetoketjua ylemmäs. Sillä seu-

rauksella, että vetoketjun vedin katkesi. Nyt pelimerkit talviajon 

loppuun asti saattamiseen alkoivat olla vähissä, jo ennen Saloa.

Tankkauksen onnistumiseksi jouduin tekemään melkoisia voi-

misteluliikkeitä että sain rahapussini esille. Se oli povitaskussa. 

Sen ajotakin povitaskussa, jonka vetoketjun olin tuntia aiemmin 

rikkonut. Lopulta tankkaus onnistui ja jatkoimme matkaa. En-

nen lähtöä laitoin sadetakin vetoketjun visusti kiinni, ylös asti. 

Sen jälkeen parin minuutin taistelu märkien hanskojen kanssa ja 

matkaan. Rampilta alas moottoritielle ja mitä tapahtuu? Sadeta-

kin vetoketju valahtaa alas. Siis taas navan korkeudelle. Vituttaa 

mutta seuraava stoppi on jo Turussa niin jatkan ajoa vaikka tai-

vaalta tuleva ja tiestä nouseva vesi hyydyttävät tunnelmaa. Vain 

ympäröivä vesisumun sekainen pimeys estää muita tiellä liikku-

jia näkemästä raskaita ajatelmia pääni yläpuolella.

Orikedolla tankkaus ja varusteet kunnolla kiinni. Arvata saat-

taa, että sadetakin vetoketju ei pysy ylhäällä. Suuntana Pori ja 

Vaasa. Vettä tulee taivaalta ja vettä nousee tiestä. Pienen ihmisen 

kehossa ei tunnu olevan kuin yksi kuiva kohta. 

Kurkku. Sitä kuivaa. 

Aamupäivän viime tunteina saavumme Vaasaan. Nyt on ollut 

jo pari tuntia valoisaa. Kiitokaari ja kuppi kahvia. Siellä on huol-

toauto ja kavereita odottelemassa. Apua saan nyt myös ajotakin 

vetoketjun korjaamiseen ja sadetakin vetoketjuongelmaan. Ylin 

neppari kiinni niin vetoketju ei aukea ajoviimasta. Rannikkoa 

pitkin kohti pohjoista. 

Keli pysyy yhtä hyvänä kuin koko alkumatkan. Vettä tulee yl-

häältä, alhaalta ja edestä. Pohdin jo että keskeytän jos sitä alkaa 

tulemaan vielä takaakin päin. Kokkola, Oulu, Kemi. Kilometrejä 

riittää ja tylsistyneenä testailin alusvaatteiden lämmityksiä. Yk-

kösteholla toimi hyvin paitsi sukat. Niitä ei voinut laittaa päälle 

ollenkaan. Olivat liian kuumat. Hanskoissa ei ollut lämmitystä 

mutta onneksi kahvoissa on. Kahvalämppärit päällä tuntui aika 

mukavalta, ehkä hieman kuumalta. 

Matkalla Kokkolasta Ouluun alkoi pimeys olla taas jo vallitse-

va olotila. Lisähaastetta toi kuravesi, joka pimensi visiirin parin 

sekunnin välein. Ajouran valinnassa piti käyttää edessä ajavan 

hämyisinä näkyviä punaisia pisteitä, jota takavaloiksikin kut-

sutaan. Vastaantulevien valot taas häikäisi sen verran että noita 

jo mainittuja punaisia pisteitäkään ei ollut koko ajan näkyvissä.

Kemiä lähestyttäessä ilma jäähtyi ja tie pakastui. Kulmapis-

te Kemistä ja takaisin kohti Rovaniementietä. Tie oli jo selvästi 

jäässä ja ajo tuntui helpommalta. Muutama varovainen ohitus ja 

Rovaniemi häämöttäisi kohta horisontissa. Latvialaista rekkaa 

ohittaessa olosuhteet näyttivät karuutensa kun vajaan satasen 

nopeudessa alkoi takapyörä hakea pitoa heittelehtimällä puolel-

ta toiselle. Nopeasti jalat maahan ja vartalo jäykäksi niin vispaa-

minen loppui. Varovasti rekasta ohi ja takaisin omalle kaistalle. 

Muutama kymmenen kilometriä ennen Rovaniemeä pysähdyim-

me laskemaan rengaspaineita jäiselle tielle sopiviksi. 

Kylmäasemalta liikkeelle ja takaisin tielle. Nostin kytkintä 

ja varovasti käänsin kaasukahvasta. Tunsin kuinka pyörä lähti 

eteenpäin ja lisäsin kaasua. Yhtä äkkiä takapyörän pito loppuu 

ja penkki allani siirtyy oikealle. Yritän pitää kahvoista kiinni kä-

silläni. Oikean puoleisen kahvan etääntyessä käsivarteni jää ly-

hyeksi ja kämmenen tiukka ote aiheuttaa sen, että kaasukahva 

kääntyy entistä enemmän. Takapyörän kaartaessa alati suurene-

vaa ympyrää oikealle koko ajokki kääntyy vasemmalle ja alkaa 

kallistumaan. Itse penkissä istuen yritän vasemmalla jalalla tukea 

pyörää pysymään pystyssä. Jossain vaiheessa omat voimat eivät 

enää pysty vastustamaan fysiikan lakeja ja huomaan olevani se-

Kun ajokautta voi kutsua 
rikkonaiseksi  - Jarkko K.
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lälläni tien penkalla gessu kyljellään päälläni.

Saatuani kiemurreltua pyörän alta pois huomaan että vasen 

jalka ei tahdo kantaa eikä sitä varsinkaan voi taivutella. Tässä vai-

heessa Seppokin palaa takaisin ja keskustelemme miten jatketaan. 

Pyörä nostetaan pystyyn ja yritän nousta satulaan. Ei onnistu, ta-

kareisi ei tee yhteistyötä. Ei auta muu kuin soittaa Seppo ”tipitii” 

Sr. paikalle huoltoauton kanssa. Puolessa tunnissa huoltoauto on 

paikalla, gessu kärryllä ja show jatkaa kulkuaan. Ajajat jatkavat 

moottoripyörillä ja minä Seppo Sr:n kanssa suuntaan kohti Rova-

niemen sairaalan poliklinikkaa. Lyhyt keskustelu lääkärin kanssa, 

pari piikkiä persuksiin ja suunta kohti Hossaa, auton kyydissä. 

Jälkeen päin tuli polilasku ja lääkäriltä kirjallinen lausunto. Siinä 

pisti silmään erityisesti diagnosoitu kohta: ” 52-vuotias mies, har-

rastaa talvimoottoripyöräilyä, ei muita pitkäaikaisia sairauksia.”

Nyt alkaa taas olemaan kroppa siinä kunnossa että vois koit-

taa jos sais enemmän kuin 1400 km ajettua…

K E VÄ Ä N  E N S I M M Ä I N E N  R P -A J O

Toukokuu on ehtinyt jo hyvin puoliväliin ja alkaa olemaan pai-

ne päästä asvaltille. LoTja on koeajeltu ja saateltu ajovalmiiksi 

kesää varten. Navigaattoriin suunnittelin reitin valmiiksi ja mi-

nuuttiaikataulun millä ajetaan etelän moottoritiet reilusti alle 20 

tunnin. Jonkun verran puolen yön jälkeen käynnistin pyörän ja 

ajelin lähimmälle bensapumpulle tekemään aloitustankkausta. 

Tankki täyteen, valokuva kuitista ja matkamittarista ja baanal-

le. Ekan 30 km seurailin aikataulua ja ajonopeutta. Vauhti tuntui 

just sopivalta seuraavalle kulmapisteelle. Rengossa vauhti yllät-

täen hyytyi. Hetken ajelin täyskaasulla 80:ä. Muutama minuut-

ti ja tehot tuntuivat palaavan vanhaan sotaratsuun (=lehmään). 

Tyytyväisenä jatkoin ajoa kunnes teho katosivat uudelleen. Pyörä 

linja-autopysäkille parkkiin ja tutkin mistä oireet johtuu. Hetkessä 

havaitsin etujarrulevyn kuumenneen ja jarru alkoi jumittamaan. 

No onneksi pääsi vajaassa tunnissa takaisin kotiin. Pyörä talliin 

ja huoltopakki esille. Mutta vasta huomenna. Harvoin olen naut-

tinut kolmen tähden jaloa ruskeaa juomaa aamuneljältä, mutta 

nyt se tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Sitäkin vain vitutukseen.

H I E R T O PA L K I N T O  A L K A A 

H Ä Ä M Ö T T Ä Ä

Toukokuussa alkaa huhut kiertämään kesän kovimmasta rauta-

persetapahtumasta. Junk Ball Rally kesäkuun alkupuolella. Kyselin 

millä ehdoilla siihen voi osallistua. Ehdot ei olleet kovin vaativat: 

alle tonnin pyörä ja keskeytyksen varalle piti varata kolmitähtinen 

pullo takalaukkuun. Ei muuta kuin matkaan mukaan. 

Ajopeliksi valikoitui navetan vintillä pölyä kerännyt, 1980-lu-

vun lopun, tonninen cebari. Kammesta käyntiin ja totesin japa-

nilaisen työnlaadun täyttävän edelleenkin tehtävänsä. Kesäkuise-

na lauantaiaamuna karavaaniin mukaan ja suunta kohti Lahtea. 

Alkulämmittelyjen jälkeen lähdettiin polkemaan, kahdessa 

ryhmässä tankkausaikojen lyhentämiseksi. Paitsi Seppo Jr. joka 

teki oman ryhmän ja lähti metsästämään uutta venttiiliä eturen-

kaaseensa. Kunnianarvoisaa työtä turvallisen moottoripyöräilyn 

edistämiseksi sekin…

Mutta asiaan. Me muut suuntasimme etupyörät kohti Jyväsky-

lää ja nopeimmat ehti nauttia IBAn päiväkahvitkin matkan var-

rella. Seniorin johdolla alettiin kiipeämään kohti Oulua ja Pu-

dasjärveä. Muutamia poroja käveli tien pientareella lappalaisen 

auringon valaisemassa yössä. Tämä parituntisen kauneus puo-

lenyön tietämissä jäi erityisesti mieleen. Se oli reissun ainoa het-

ki kun ei satanut. Tosin tankatessakin oli pidettävä visiiri kiinni 

hyttysparvien takia. Kajaanin kautta kohti etelää ja Lahtea ilman 

suuria murheita, mikäli etujarrupalojen loppumista ei sellaiseksi 

lasketa. Toki takajarrullakin pärjäsi kun vaan muisti sitä käyttää. 

Lähellä Lahtea alkoi tulla vettä taivaalta niin paljon että mopokin 

teki peräaallon valtatien spooriin.

Tiukasti aikataulussa kuitenkin päästiin maaliin ja lopetus-

tankkaukseen. Kuvien oton ja onnittelujen jälkeen pienelle hui-

lille hotellihuoneeseen. Se vain tästä reissusta on jäänyt itseäni 

ihmetyttämään, että minne ja missä välissä hukkasin sen kirje-

kuoren johon nuo tankkauskuitit olin laittanut. Eli kauden ainoa 

maaliin saatu rp-ajo ja siitä kuitit hukassa. Taas oli syytä katsella 

kolmen tähden lohdutusta. Ja uusia jarrupaloja pyörään.

P E R I N T E I S E T  J U H A N N U S K A H V I T 

N A PA P I I R I N  S H E L L I L L Ä

Jo liki perinteeksi muodostuneelle Napapiirin Shellin juhannus-

kahveille lähdettiin Juhannuspäivän aamuna kohta puolenyön 

jälkeen. Neljän pyörän letka otti Forssasta suunnan Tampereen 

ja Jyväskylän kautta Ouluun. Reitti kävi Kemin kautta Rovane-

melle ja Napapiirin Shellille. Pelkkää nautiskelua koko matka. 

Pari tuntia ajelua hiljaisilla valtateillä auringon paistaessa läpi 

yön. Kolmen sadan kilometrin välein pysähdys, pyörän tankki 

täyteen ja kuskin tyhjäksi. Ihan rutiini reissulta vaikuttaa. Na-

papiiriltä takaisin päin ajellessa tankkauspysähdys Simon Nes-

teellä. Liekö oma LoTja jollakin lailla innostunut huoltoaseman 

nimestä kun laski alleen. Takapyörä märkänä mietimme miten 

jatketaan. Laakerivaurio oli ilmeinen ja päätimme koittaa jatkaa 

matkaa takaisin etelään. Muutaman kymmenen kilometrin jäl-

keen oli pakko tehdä päätös ja todeta että mun pyörällä ei tätä 

rp-ajoa tulla päättämään. Iihin saakka päästiin tällä kertaa. Muu 

karavaani jatkoi kohti kotia. Itse jäin odottelemaan hinausautoa 

jolla saataisiin pyörä pois tien varresta. Illan mittaan löysin it-

seni Oulusta, pyörä hinausliikkeen pihalle ja itse junalle kohti 

kotia. Arvaatte varmaan kuinka iloisena rouva hakee motoris-

tia lähimmältä rautatieasemalta, joka on 50 km päässä kotoa. 

Juhannussunnuntaiaamuna kello neljä viisitoista. Mutta ei siitä 

sen enempää tässä vaiheessa.

Pyörä taas haettiin seuraavalla viikolla trailerin kyydissä ko-

tiin, korjaukseen, taas…

S Ä Ä L I N  S A A  P Y Y T Ä M Ä T T Ä ,  K A T E U S …

E I  VA A N  H I E R T O PA L K I N T O K I N 

P I T Ä Ä  A N S A I T A

Juhannuksen kommelluksista selvittyä kuulin jälleen huhua 

uudesta hienosta ajosta. Tietolähdettä en mainitse. Ajo oli suun-

niteltu niin, että SS 1000 F ajetaan 1000 F:llä. Eli cebarit taas esil-

le navetan vintiltä.

Ajoreitti kulki Forssasta etelään ja Turun kautta Tampereen 

sivuitse kohti lakeuksia. Aamuöinen lähtö näytti Suomen kesän 

parhaita puolia. Kuivaa oli ollut jo viikkoja ja päivälämpötilat nou-

si yli 30 asteen. Aamupäivän aikana kiivettiin Ouluun ja lämpö 

oli suurin kiusa. Mielessä kävi josko ajaisi ilman ajotakkia, mutta 

jos kuitenkin jotain sattuu niin takin antama suoja voi olla todel-
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liseen tarpeeseen. Oulussa pysähdys ja kevyt lounas. Iltapäivän 

koittaessa suunta kohti itää ja seuraavaa kohdetta. Parikymmentä 

kilometriä Oulun jälkeen tien vieressä seisoo suuret kyltit ”Po-

ronhoitoalue alkaa”. 300 metriä kylttien jälkeen on vasemmalla 

puolella tietä poroja. Katseeni jää poroihin pariksi sekunniksi. 

Kun käännän pääni takaisin tielle. edelläni ajanut moottoripyö-

rä on hiljentänyt vauhtinsa. Pyöräni ei tule pysähtymään eteeni 

hiljentäneen pyörän taakse. Silmilläni etsin ratkaisua ja huomaan 

että penkereen kautta kiertäessä voin hyvällä tuurilla välttää tör-

mäyksen. Puoli sekuntia ja tuolta pelastavalta penkereeltä työn-

tyy tielle poron pää. Sekin reitti on tukossa. Lopulta on pakko 

painaa lisää jarrua ja toivoa ettei renkaat lukitu. 

Hetkessä tajuan eturenkaan lukkiintuneen ja pyörän etupää 

liukuu oikealle puolelle. Irrotan jarrulta ja yritän nostaa pyörää 

takaisin ajoasentoon. En tiedä mitä tapahtuu, mutta seuraavak-

si tajuan katselevani tien keskiviivaa takapyörä ilmassa. Hetki ja 

liu’un vastaantulevien kaistalla asvalttia pitkin oikealle kyljelle 

kaatuneena. Tiukka ajoasento säilyttäen, kädet kahvoissa tun-

nen kuinka asvaltti vaihtuu pöliseväksi hiekaksi. Eräänlainen 

helpotus käy mielessä, että enää ei tarvitse pelätä vastaantulijoi-

ta. Toistasataa metrinen töyssyinen, hakkaava ja rytisevä liuku 

päättyy muutaman metrin ilmalentoon. Ennen kuin ehdin nousta 

penkiltä pois on ajokaverit jo pistämässä minua makuuasentoon 

heinikkoon. Kypärän saan itse päästä, mutta aika nopeasti tulee 

tunne että tätä(kään) rp-ajoa ei tulla saamaan kunnialla loppuun. 

Ambulanssilla sairaalaan. Iltapäivä menee sängyllä maaten ja Ou-

lun yliopistollista sairaalaa, ajovaatteet päällä, edestakaisin kier-

täessä. Alkuillasta saan luvan kotiutua ja riittävällä lääkityksellä 

pystynkin matkustamaan. Arvatenkin junalla kohti kotia. Niin ja 

se juna siis on Hämeenlinnassa aamuyöllä kello neljä viisitoista. 

Arvaa kenen soitin hakemaan minua. Aivan, ei tarvinne kertoa.

Tähän Hiertopalkintoon siis käytettiin viisi rp-ajoyritystä, kol-

me moottoripyörää ja lähes puolen vuoden toipilasaika. Toisaalta 

kesä on taas tuloillaan, gessu ajokunnossa, LT huollossa ja cebari 

ahdetaan cafe raceriksi. 

Ai niin. Yksi ehto annettiin kotona. Moottoripyörillä saa ajaa 

mutta kotiin asti on tultava omin avuin. Olen harkinnut ostaa 

vuosikorttia juniin ja jotain kanta-asiakkuutta takseihin.

JKBalleriina

Suorittajien keski-ikä .......... nousee vuosittain vuodella

Suomalaiset on kyllä kovia ajamaan! „Muu Eurooppa“: mukana 

Iso-Britania, Benelux(Saksa), Venäjä, Ruotsi, Irlanti. Tilastoissa 

saattaa olla pientä hajontaa mutta suuntaa antaa.

V I I D E N N E  5 .  P E R I N T E I S E 

P I K K U J O U L U  T A M P E R E E L L A 

2 0 -2 1 . 11 . 2 0 2 1

Tere!

Pikkujoulun lauantain ohjelma:

Kiertoajelulle lähtö hotellilta klo 12.00. Lauantain tulijat 

voivat jättää laukkunsa hotellin säilytystiloihin retkueen 

ajaksi. Kiertoajelu kestää noin 4 h ja sen ohjelman ulkoistin 

ammattilaisille. IBAF tarjoamalle kertoajelulle mahtuu mu-

kaan, vaikkei muuten osallistuisikaan pikkuJoulun viettoon.

Juhlapäivällinen. Omakustanteinen (55 €/hlö) pöytiin tar-

joiltu kolmen ruokalajin Juhlapäivällinen Hotelli Tornin Grill 

It ravintolassa alkaen klo 18.00.

Ottakaa nysi kuiteski henkkarit, koronapassi sekä maski 

mukaan.

Kiitoksia järjestäjille.......

- Useamman tunnnin kiertoajelu Tampereella, hyvää ruo-

kaa, hotelli Tornin Sky-baarin mahtavat maisemat pimeän 

kaupungin ylle, mukavaa seuraa ja vaiks mitä vielä... Kai-

kin puolin onnistuneet pikkujoulut. Enää edessä kotimatka.

- Kaikkiaan mukavat kinkerit, mainio ruoka ja hyvää seuraa! 

Muurame lähettää kiitokset kaikille järjestelyistä vastanneil-

le yhdessä ja erikseen!!

- Onnistuneet pikkujoulut = hienot järjestelyt ja tosi muka-

va osallistujajoukko tuotti välittömän mukavan tunnelman!

- Kiitokset järjestelytoimikunnalle ja meille kaikille muka-

na olleille!

Ensi vuonna Hämeen Hämptonissa 19.11.2022. Järjestely-

toimikunnalla suunnitelmat hioutumassa.
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Paikalle Loimaan Maatalousmuseo Sarkaan oli kertynyt hyvä 

määrä (36kpl) yhdistyksen jäseniä.

Kokous eteni kutakuinkin ”vanhaa” kaavaa. Tosi hyvin syn-

tyi keskusteluakin.

Toimintasuunnitelmasta:

 Yhdistys tarjoaa Kultaryntäys osallistujille ”pakollisen” 
ilmaisen ajokoulutus tapahtuman  
-ennakoivan ajon koulutuksen tai ruosteenpoisto kurssin

 Hylätyn ajon, uusinta-ajon (samantasoinen suoritus) 
tarkastuksesta ei peritä maksua 
- uusinta käytettävä 3kk aikana hylkäyspäätöksestä

 Toisesta (2.) ajokauden aikana ajetusta IBAF 
ajosuorituksesta ei peritä tarkastusmaksua 
- koskee ajokautta 2022

Maksut:(kaikki maksut pysyvät ennallaan)

 Jäsenmaksu 20€, *Ajotarkastusmaksu 40€, 
-takapenkkiläisen ajotarkastusmaksu 20€

 liittymismaksua ei peritä

Henkilövalinnat: IBAF Puheenjohtajana jatkaa Ari Puonti ja hal-

lituksessa jatkavat Anne Lahdenne, Olavi Lähteenmäki ja Mik-

ko Saarikko sekä erovuoroiset/uudelleen valitut Hanna-Leena 

Ahlgren, Juha Ohtonen ja Jari Hellinen

Toiminnantarkastajina jatkavat: Harri Forsberg ja Harri Hjulgren

Hyväksyttiin sääntömuutos koskien etäosallistumista yhdistyksen 

kokouksiin. (Sääntömuutos tulee voimaan, kun PRH on käsitel-

lyt asian. Toim. huom. PRH on hyväksynyt sääntömuutoksen)

Uusi palkitsemismenettely – IBAF Pöytästandaari 

 Iron Butt Association Finland ry (IBAF) hallitus 
voi huomioida pöytästandaarilla jäseniään, muita 
henkilöitä, yhteistyökumppaneita, yhteisöjä 
yms. tahoja, jotka ovat toimineet erityisen 
ansiokkaasti IBAF:n tarkoitusperien hyväksi.

Standaari nr 1

Pitkän päivätyön IBAF touhuissa tehneelle ajokoordinaattori Ola-

vi Lähteenmäelle.

 Lukemattomia IBAF  
talkootyötunteja

 Eka oma ajo 2005

 Ajotarkastajana 2006->

 Ajokoordinaattorina 2010->

 Kaikki ajot vuodesta 2012 alkaen 
kulkenut Olavin käsien läpi.

 Edelleen eläkeläisenä Olavilla riittää 
puhtia kerhotoimintaan.

Standaari nr 2

”Yhteistyökerholle” porilaiselle Konepyöräklubi ry:lle

 Yli 10v ajan aktiivisesti toiminut IBAF ajojen parissa mm. 
vuosittaiset infotilaisuudet ja kimppa-ajot vakiinnuttaneet 
paikkansa jokapäiväiseen kerhotoimintaan.

 13 kimppa-ajoa, joissa tehtailtu yhteensä 115 ajosuoritusta

S Y Y S K O K O U S  2 0 2 1

Hallitus: Mikko Saarikko, Jari 

Hellinen, Anne Lahdenne, 

Standaari nro 1 ja Olavi 

Lähteenmäki, Juha Ohtonen, 

Hanna-Leena Ahlgren ja 

puheenjohtaja Ari Puonti.
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IBA Meeting 2021 Hotelli Keurusselkä KEURUU Perjantai 

17.9.2021 • klo 15 alkaen majoittuminen • klo 16-20 asukassau-

nat hotelli • klo 17-20 päivällinen tarjolla buffet-pöydästä • klo 

19-23 rantasauna • klo 21 alkaen tanssit lauantai 18.9.2021 • klo 

8-11 aamupala • klo 14 Toiminnan suunnittelua vuodelle 2022 

• klo 15 PeterPanBike esittäytyy • klo 16-21 asukassaunat • klo 

17-20 päivällinen • klo 20 alkaen IBA Finlandin perinteinen il-

tatapahtuma • Sunnuntai klo 8-11 aamupala • huoneiden luovu-

tus klo 12 mennessä

Vuoden 2021 RAUTAPERSE
Wesa Huuska

Miten kuvailisit itseäsi Rautaperseharrastajana? Timanttiin saak-

ka tavoitteellinen rautapersekuski, jolle moottoripyörä on ollut 

RP-ajoja varten.

Mistä kaikki alkoi? Piti kokeilla kaverin kanssa onko sen niin 

vaativa kuin Esson-baarissa väitettiin. Vettä, loskaa, räntää ja 

sianpaskaa satoi, mutta en oppinut hommaa kerrasta. Piti vähän 

ottaa uusintoja.

Mitä jatkossa? Jatkossa ajelen pääasiassa huvikseni perseitä mui-

den ajojen ohessa.

Loppuuko ”perseily” Timanttiin? Elän toivossa, että elämää on 

ehkä Timantin jälkeenkin.

Hiertopalkinto

Koivula Jarkko

Saukkion Malja, ikänsä ajaneet

Viljanen Ismo

MileEater Timantti

Wesa Huuska

Mile Eater Titaani

Janet Forssell

Mauri Forssell

Mile Eater Platina

Nina Peltomaa

Jukka Levo

Pertti Kainulainen

Junk Ball Rally

1. Juha Vainionpää

2. Seppo Finnilä

3. Håkan Illman

Vuoden Rautaperse 2021

Wesa Huuska

AJOMESTARI MOTIVAATTORI -ohjelman tarkoitus on mo-

tivoida IBA Finlandin jäseniä ajamaan vuosittain vähintään yksi 

rautaperseajo, vetämään kimppa-ajoja ja IBA Finlandin tapahtu-

mia (esim. Kultaryntäys) sekä osallistumaan IBA Finlandin eri-

laisiin jäsentapahtumiin (IBA-Meeting, kk-kahvit jne).

AjomestariNaiset 2021

1. Forssell Janet 230

2. Sukeva Minna 180

3. Ahonen Sari 160

4. Ahlgren Hanna-Leena 70

5. Lahdenne Anne 70

6. Ceder-Kallio Kirsi 60

AjomestariMiehet 2021

1. Levokoski Seppo 298

2. Forssell Mauri 260

3. Finnilä Seppo 246

4. Puonti Ari 236

5. Savolainen Risto 220

6. Pitkänen Pertti 180

7. Viljanen Ismo 170

8. Terhelä Petri 160

9. Lager Matti 140 arv ajotarkastus

10. Hellinen Jari 130

11. Uuppo Heikki 120

12. Mursula Risto 120 arv ajotarkastus

13. Salonen Jukka 110

14. Juhola Jari 100

15. Kainulainen Pertti 100

16. Ojala Tapani 100

17. Ahlgren Harri 98

18. Saarikko Mikko 90

19. Hjulgren Harri 80

20. Latva-Kiskola Jarmo 80

21. Ohtonen Juha 80

22. Kallio Raimo 60

23. Maansalo Ari 50

24. Esko Fyhr 40

25. Oranne Teppo 40 arv ajotarkastus

26. Hautamäki Harri 30

27. Oksanen Vesa 20

IBA-Meetingissä 2021 palkitut
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Lkm Nimi Jäsen vuodesta

229 Petri Terhelä 2 009

140 Seppo Levokoski 2 002

121 Seppo Finnilä 2 005

117 Matti Lager 2 000

105 Ilpo Tihveräinen 2 008

102 Harri Hjulgren 2 000

100 Kari Kuusela 2 010

99 Wesa Huuska 2 009

99 Sari Ahonen 2 010

95 Tapani Ojala 2 005

90 Mauri Forssell 2 010

87 Minna Sukeva 2 005

86 Raimo Saukkio 2 004

85 Pertti Pitkänen 2 000

85 Ari Puonti 2 005

74 Håkan Illman 2 007

74 Janet Forssell 2 011

68 Risto Savolainen 2 009

67 Juha Vainionpää 2 001

67 Jaana Vaha 2 011

Nimi Lkm

Håkan Illman 23

Mauri Forssell 22

Janet Forssell 22

Harri Hjulgren 22

Seppo Finnilä 21

Esa Huttunen 21

Matti Lager 21

Ari Puonti 21

Minna Sukeva 21

Pekka Autio 20

Wesa Huuska 20

Pertti Kainulainen 20

Kari Kuusela 20

Jukka Levo 20

Seppo Levokoski 20

Nina Peltomaa 20

Ilpo Tihveräinen 20

Nimi Km Mi

Petri Terhelä 446 953 277,783

Seppo Levokoski 306 263 190,344

Ilpo Tihveräinen 302 273 187,864

Matti Lager 263 111 163,525

Seppo Finnilä 260 750 162,057

Håkan Illman 248 536 154,466

Kari Kuusela 241 702 150,219

Harri Hjulgren 229 339 142,535

Wesa Huuska 223 839 139,117

Mauri Forssell 217 432 135,135

Minna Sukeva 205 269 127,576

Sari Ahonen 202 507 125,859

Ari Puonti 197 778 122,920

Pertti Pitkänen 186 243 115,751

Jorma Viemerö 185 687 115,405

Janet Forssell 184 161 114,457

Raimo Saukkio 173 808 108,022

Tapani Ojala 171 237 106,424

Mika Takarautio 158 415 98,456

Juha Vainionpää 153 969 95,692

Jaana Vaha 146 781 91,225

Ismo Viljanen 143 761 89,348

Risto Savolainen 132 360 82,262

Jari Hannula 129 057 80,209

Juha Jäntti 127 800 79,428

Pertti Kainulainen 125 117 77,761

Pekka Autio 121 029 75,220

Kai Airikkala 116 431 72,362

Jukka Levo 113 928 70,807

Esa Huttunen 113 775 70,712

Hall of Fame Most Different Rides

Hall of Fame Most Rides Hall of Fame Most Kilometers

Lkm Pyörä

749 BMW R 1200 GS Adventure

572 Honda GL 1800 Gold Wing

543 Yamaha FJR 1300

511 Honda ST 1300 Pan European ABS

508 Honda CBR 1100 XX Blackbird

447 BMW R 1200 RT

423 BMW K 1200 LT

240 BMW R 1200 GS

239 BMW K 1600 GTL

208 Honda GL 1500 Gold Wing

Rides By Year

BMW siirtyi merkkitilaston kärkeen

Kirjoittaja JMJH66 » 01 Elo 2021 

Hondan vuodesta 2002 alkanut valtakausi 

päättyi ja BMW siirtyi piikkipaikalle! Voisi 

ennustaa, että lopullisesti, sillä niin ylivoi-

maisesti nykyään rp-ajoja ajetaan Baijeri-

laisilla (neljänä viimeisenä vuotena keski-

määrin 46.9% kaikista)!

Ajosuoritukset Ajot lkm

2021 538

2020 574

Hall of Fame Rides by Model Top Ten

.... ja vuoden 2021 viimeisimmät ajot

SS1000 1.11.2021 Finnilä, Seppo BMW R 1200 RT 1659

SS1000 1.11.2021 Levokoski, Seppo BMW R 1200 GS Adventure 1624

AJOKAUSI 2021 korkattu!

T A M M I K U U N  A J O T !

Winter Butt 2.1.2021 Salonen, Jukka BMW R 1200 GS Adventure 1622

Winter Butt 2.1.2021 Forssell, Mauri BMW R 1200 GS Adventure 1617

Winter Butt 2.1.2021 Ahonen, Sari Honda XL 700 Transalp  1620

Winter Butt 2.1.2021 Terhelä, Petri BMW G 650 GS  1620

Winter Butt 4.1.2021 Levokoski, Seppo BMW R 1200 GS Adventure 1665

Winter Butt 5.1.2021 Finnilä, Seppo BMW R 1200 GS Adventure 1640

Winter Butt 8.1.2021 Terhelä, Petri BMW G 650 GS  1608

Winter Butt 8.1.2021 Ahonen, Sari Honda XL 700 Transalp  1608
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Linkkejä lähimaiden IBA-kerhoihin. Näistä löytyy ajo-ohjeet 

eri maiden kansallisiin sääntöihin ja -ajoihin. Kaikki ajot, jotka 

ovat eri maissa merkinnällä „vaativa“ tai „gold“, ei tarkoita, että 

ajo olis MileEater-tasolla vaativa. Kannattaa tutkia. Näiltä si-

vuilta löytyy paljon mielenkiintoista.

Ruotsi: https://www.ironbutt.se/

Englanti: https://www.ironbutt.co.uk/

USA: https://www.ironbutt.com/

Venäjä: https://ironbutt.ru/

Irlanti: https://www.ibaireland.org/

https://www.ibabenelux.org/

Hyvä lähde tilastoihin on kerhon sivuilta 

https://www.ibafi nland.fi  – IBA Finland – Ajajat ja tilastot. 

Sieltä löytyy viitisenkymmentä eri raporttia.


