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                         on päässyt livahtamaan  muutamaan kuvaan mukaan, kuinka monesta löydät?

”äläkä saata meitä kiusaukseen...”

    
ote Veteraanimoottoripyöräklubin   keskusteluketjusta 

”Miten nuoria saadaan     kerhoon?”            
          

”Näillä seuduilla on Mc Ylikypsät kinkut-motskarikerho, 

johon ei nuoria kaivata. Alaikäraja on 45 vuotta.”

”Oletin tuon ”ylikypsät kinkut” olevan huumoria, 

mutta perskuta rallaa tottahan se on.”



Ylikypsät Kinkut – sinä 10-vuotias ihana, ihanien naisten moottoripyöräkerho!

Ja onnea kaikille kerholaisille. Niin teille jo alusta asti mukana olleille että myös myöhemmin karsinaan 
ajaneille. Vaikka kerhon idea lähti lähinnä vitsistä, on se selvästi osoittanut tarpellisuutensa. Kymmenen 
vuoden ikä ja jäsenmäärät osoittavat, että tälläinen ”markkinarako” selvästi oli ja on olemassa. Aikoinaan 
tv:ssä hehkutettiin, että on olemassa ihan oikeita NAISmotoristikerhoja ja esiteltävällä 5-vuotiaalla ker-
holla oli jo 7 jäsentä! Ja pyh, sanon minä! Meitä oli  jo vuoden vanhana yli 20! 

Täältä on moni naiskuski – niin aloittevat kuin jo kauemminkin pöristelleet - löytäneet vertaistukiryh-
mänsä. Ja ei aina ehkä pelkästään ajamiseen liittyen... Ja se, ettei tauoilla tarvitse kuunnella sitä iän ikuis-
ta keskustelua niistä moottoreista ja tulpista ja väännöistä ja kaikesta muusta ei yhtään kiinnostavasta. 
Kahvin juonti ja pullansyönti on paljon tärkeämpää.

Olen etuoikeutettu, kun olen saanut olla kerhon Diktaattorina koko kerhon olemassa olon ajan. On ollut 
ihana huomata, miten hyvin naiset tulevat keskenään toimeen. Vaikka kahvia usein juommekin, kup-
pikuntia ei meidän karsinasta löydy. Ja se, mistä olen Kinkuista aina ollut erittäin ylpeä, on tapa, jolla 
uudet naiset otetaan vastaan. Se on ollut ja on edelleenkin välitöntä, lämmin henkistä ja kaikin puolin 
suvaitsevaa.

Meillä on mennyt hienosti ja menköön samalla tavalla eteenkin päin. Vaikka ainakin ne seuraavat kym-
menen vuotta. Tai laitetaan saman tien kaksikymmentä!

Meille kaikille kuuluu kiitos upeasta Kerhosta. Pidetään lippu korkealla!      Marru, the Diktis

   29.6.2014 
kuvassa myös kannatusjäsenemme Seppo



      2009
                                                        Paikalla noin puolet porukasta

Ylikypsät Kinkut MC-kerho ideoitiin alulle, kun makoilin hierottavana Marrun lujien näppien alla.
”Tajunnanvirrasta” pulpahti pinnalle lause… 
Jos mulla joskus on moottoripyörä, perustan naisille moottoripyöräkerhon Ylikypsät Kinkut.
Marrulta tuli kuin apteekinhyllyltä, minä tulen mukaan.

Siinä se oli idea ja Primus motor yhdessä.
2007 molemmilla oli pyörät alla, syyskesä harjoiteltiin pyörien käsittelyä ja kesäkuussa 2008 himpun 
verran epävarmasti ajettiin perustamiskokoukseen.
Alkuun päästäksemme laittelimme ilmoi tuksia motoristien suosimiin paikkoihin, Etelä-Suomen Sano-
miin kiikutettiin pieni rivi-ilmoitus ja loppu onkin historiaa.

Hyvä Kinkut!!!  Kinkut RULES!!!                                                                           Sipa-Saparo
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      2009
                                                        Paikalla noin puolet porukasta

Aloitettiin torstai-iltojen ajot. 
Liekö ollut eka kerta porukas-
sa, kun kokoonnuttiin Kärkkäi-
sen pihaan 21.05.2009 ja sitten 
ajeltiin Lahden tienoilla.

Ilta-ajelu 16.6.2009 suuntautui Monninkylään, Masalinin Essolle, pullakahville.



K o k o o n t u m i n e n 
20.8.2010 napapii-
rillä Suomulla, siitä 
Pyhätunturin kaut-
ta Saariselälle. Lau-
antaina paraatiajo 
Saariselältä Ivalon 
lentokentälle. Muka-
na noin 800 pyörää. 
Villapaita oli poikaa. 

 
 2010



11.9.2010 kohti Tammelaa, Lounais-Hämeen Pirttiä 
ja Hakkapeliittakellaria, jossa on  esillä museoesi-
neitä 30-vuotisessa sodassa taistelleilta Tammelan 
Hakkapeliitoilta. Iltapäivällä ohi Forssan, Kuuman 
issikka-hevostilalle.

11.9.2010



 
                                   30.-31.7.2011Ajoimme yläkautta (Naantalin suunnasta) ympäri.

Jokunen lauttakin tuli kokeiltua ja lautalle jonottamiset. 
Helle helli ja maisemat oli mykistäviä.



 
                                   30.-31.7.2011



Syyskuussa käytiin katsomassa Petäjäveden kirkkoa.

Jossain välissä kesää päädyttiin Kärkistensalmen sillan 
kupeeseen. Ukkosrintamia väistellessä pysyteltiin 
helteen alla ja reitti sen mukaan. Lopulta oli pakko 
heittäytyä veteen ennen kahvitaukoa. Kaikilla ei ollut 
uikkareita mukana, mutta alusvaatteillakin voi uida.

Lähempänä syksyä tehtiin Mäntyharjun suuntaan 
kierros ja pysähdyttiin kuvaussessiolle Sonnaseen.



Myöhempinä vuosina ruvettiin käymään säännöllisesti toukokuisessa Susikoski-päräyksessä ja nauttimaan 
reipasvauhtisesta ryhmäajosta Susikoskelta Jaalaan. 

             ...Menomatkalla löytyi 
                  Susikosken kahvila 
                ja siellä käynnissä ollut 
                       Susikoski-päräys 
                      (sen syksy-versio).

8.9.2012 retki Langinkoskelle ja Kotkan Meri-Vellamoon...

Lähempänä syksyä tehtiin Mäntyharjun suuntaan 
kierros ja pysähdyttiin kuvaussessiolle Sonnaseen.



Tallinna – Tartto – Otepää, jossa majoitus muhkuraisen hiekkatien 
päässä olevassa retkeilytalossa. 
 Toisena päivänä käytiin katsomassa Sangasten linna ja hetken mie-
lijohteesta porhallettiin Latvian puolelle.  Ei ollut mukana latin latia, 
mutta maksut onnistuivat euroilla ja aurinko helotti. Eikä porukan vetä-
jällä tietysti ollut edes samanlaista repaleista paperikarttaa, jolla Viron 
puolella oli suunnistettu. Pia:n kännykän avulla kierrettiin Latvian Alpit, 
Cesis, Sigulda ja neukkukylä Seda. 
 Takaisin Otepäähän yöksi ja seuraavana päivänä kaatosateen yllät-
tämänä Tallinnan satamaan. Vettä oli kaduilla metrin verran, joten kaik-
ki eksyivät kaikista ja mitään käsitystä oikeasta suunnasta ei ollut.
  Jos lautta ei olisi ollut tunnin myöhässä, niin ei oltaisi ehditty siihen.

           21-23.7.2012





 
 9.6.2013





Ensimmäinen käynti kunniajäsen Seijan verstaalla Perhossa 7.7.2013

25.7.20158.7.2017 

 



Ensimmäinen käynti kunniajäsen Seijan verstaalla Perhossa 7.7.2013

25.7.20158.7.2017 

 



Moottoripyörällä ajaminen on muka-
vaa yksin, mutta porukalla se on vielä 
hauskempaa. 
 Kevään kunniaksi päräytimme  jou-
kolla iltakahville ja Itä-Hämeen haasta-
teltavaksi Heinolan Siltasaareen.

    
26.5.2014



26.5.2014



1
                   Reissu Turun saaristoon 6.-7.6.2015

Paraisten kautta ajelimme ensimmäiselle lautalle, Nau-
voa kohti. Sen jälkeen posoteltiin pikkuteitä Kirjaisiin 
syömään ja KAHVILLE. 
 Lautta toisensa jälkeen tuli tutuksi, kun siirryttiin 
Korppooseen ja siitä Houtskariin ja lopulta Mossalaan, 
jossa majapaikkamme sijaitsi.





               5-10.7.2015

Heinäkuussa 2015 ajettiin 
muutamassa ryhmässä Lofooteille. 
 Yksi ryhmä lähti vanhan liiton vetäjän 
mukana. Käytössä oli repaleinen paperikartta 
ja ruutulehtiön sivulle merkatut päätiet ja suu-
rimmat kaupungit sekä Lofooteilla oleva osoite. 
Hyvin pyyhkäistiin ylös pääteitä pitkin, poroja 
väistellen ja Narvikista eteenpäin vuoriston ser-
pentiineissä jarrutellen. 
 Lofootit mykistivät komeudellaan. Hieman 
huolta aiheutti se, ettei bensapaikkoja näkynyt 
missään. Hetki ennen katastrofia löytyi skoot-
terin takaboksista varabensakanisteri ja kaikki 
pääsivät perille merituulen ja kalan hajuuun.





   14.-16-8.2015

Ajelimme Kolille Varkauden - Heinäveden kaut-
ta, poikkesimme ihailemassa Valamon luos-
taria ja nautimme pullakahvit. Kelit suosivat 
reissuamme, pieni saderipaus saatiin meno-
matkalla. Ryynäsen aittamajoitus oli hintaansa 
nähden erinomainen. 
 Lauantaina kierrettiin Pielinen, poikettiin 
Bombassa ja Paaterissa puutaiteilija Eeva Ryy-
näsen upeassa museossa ja kirkossa.
 Kolin maisemia kävimme ylhäällä ihaile-
massa pariin kertaan ja sunnuntaina palasim-
me Lappeenrannan kautta kotiin. 
   
 





30.8.2014

20.9.2015



20.9.2015

 20.9.2015

 
20.9.2015



 28.5.2016

Reipashenkisesti seikkailupuistoon kiipeilemään.



Reipashenkisesti seikkailupuistoon kiipeilemään.

   6.8.2016                 Piipahdettiin Keskiaikamarkkinoilla.

  

21.7.2016 

   9.6.2016



 





                    Juustoportti  1.4.2017





     

Kesäkuun puolivälissä 2017 otettiin uusiksi Viron reissu. Nyt reitti suun-
tautui länsirannikolle. Matkalla löydettiin Laitsen linna, jossa tuli poikettua 
myös paluumatkalla. Sitten Haapsalu ja historialliset linnanrauniot. Sieltä 
Lihulan linnan kautta Pärnuun. Illanvietto legendaarisessa Aleksandri Pu-
bissa ja onnistunut paluu Tallinnaan.





      28.6.2017

30.6.2016

  5.7.2017



 16.7.2017



                                            6.5.2018       Ajokoulutus 
         Riihimäki UAR



                                            6.5.2018       Ajokoulutus 
         Riihimäki UAR




