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 Þ Katso lisää kuvia digilehdestä

Ja niin nimelle  
löytyi tarkoitus
Ensin piti ajaa romurallia, 
joukkuenimellä Ylikypsät 
Kinkut. Siitä ei tullut mitään. 
Mutta naisten moottoripyörä-
kerhosta tuli.

HENGENHEIMOLAISUUS
Janika Ihanamäki

–Kerholle haluttiin humo-
ristinen ja erottuva nimi. He-
rätämme huomiota missä lii-
kummekin. Olimme alkuai-
koina 20 naisen voimin par-
kissa, kun eräs mies otti meis-
tä kuvan. Hän hämmästeli: 
”Ne on kaikki naisia, vanhoja 
naisia!”, Marru Honkanen, 
toinen perustajakinkuista, 
muistelee nauraen.

Suomessa ei ole montaa 
naisten moottoripyöräilijä-
kerhoa. Kesäkuun lopussa 
Huittisissa vieraili riippu-
maton 11-vuotias aikuisten 
naisten MC Ylikypsät Kinkut 
-kerho. Se toimii pääosin Päi-
jät-Hämeen ja Uudenmaan 
alueella. Täysjäseniä 40 ak-
tiivisen naisen joukossa on 
kuitenkin ympäri Suomea, 
myös Huittisista.

Kerhon täysjäsenet ovat 
yli 45-vuotiaita naisia, joilla 
on omistuksessaan tai hallin-
nassaan moottoripyörä.

–Sikahyvällä selityksellä 
iästä voidaan joustaa, nuo-
remmista puhutaan Herk-
kukinkkuosastona, Honka-
nen kertoi.

 � Motoristinaisia näkyy 
liikenteessä, motoristien 
suosimissa paikoissa ja ta-
pahtumissa vähän verrattu-
na miehiin. Miesten keskuu-
dessa moottoripyörät, niiden 
korjaaminen ja tekniikka 
ovat vahvasti läsnä, Ne ovat 

KalaSpan jalkahoitoon ”syö-
täväksi”.

–Meistä varmaankaan ku-
kaan ei ole Huittisissa käy-

Naismotoristeja yhdistää huumori, yli 45 vuoden ikä ja kypsässä iässä aloitettu moottoripyöräilyharrastus. –
Me oltaisiin hyvä Tena-mainos Kypsien Kinkkujen naismotoristit sanailevat. 

Marru Honkanen ja Vuok-
ko Salonen (ed.) pohtivat, 
jäävätkö kalat henkiin 
ajosaappaissa hautunei-
den jalkojen hoitamisen 
jäljiltä.

nyt, lukuun ottamatta huit-
tislaista jäsentämme, vara-
puheenjohtaja Vuokko Sa-
lonen sanoi.

 � Moottoripyöriä on mo-
nenlaisia, Ylikypsät Kinkut 
tietävät, että minkälaiselle 
naiselle tahansa löytyy sika-
hyvä moottoripyörä.

Sysäys uskaltamiseen voi 
tulla arvaamattomalla taval-
la. Vaikka kateus voi olla liik-
keelle paneva voima. Ikä ei 
ole este.

Yksi kinkkukertomus 
kuuluu näin: ”Meidän per-
heessä kaikki ja koko suku 
ajaa moottoripyörällä kilpaa. 
Paitsi minä, joka en rohjen-
nut edes kokeilla. Sitten vii-
sikymppisenä naapurin rou-
va tuli kertomaan, että hän 
meni autokouluun. Minuun 
iski hirvittävä kateus. Siitä 
paikasta ilmoittauduin nais-
ten moottoripyöräkurssille.

osa yhdessäoloa ja loppuma-
ton puheenaihe.

Ylikypsät Kinkut keskittyy 
ajamiseen, pään tuulettami-
seen ja kielijumppaan puhu-
malla naisten juttuja. Tors-
taisin ajellaan yleensä Uudel-
lamaalla ja joka kolmas viik-
ko lauantaisin pitemmällä 
yhteisellä ajoretkellä.

Kesäkuun lopun ajelu al-
koi aamulla Riihimäeltä, jos-
ta kymmenen ”Kinkun” let-
ka suuntasi Sastamalan Py-
hän Olavin kirkolle, Huitti-
siin lounaalle ja AniMatZoon 

Anne Aihonen on Ylikyp-
sien Kinkkujen huittislais-
jäsen ja osaltaan syypää 
ajelun ohjelmaan.

Hän muutti Huittisiin Hel-
singistä, koska halusi tulla 
huolehtimaan äidistään.

Aihosen elämässä on ol-
lut monenlaisia vivahteita. 
Jos ei olisi mennyttä, ei olisi 
tätä päivää. On tullut aika 
olla oma itsensä. Rikkoa ra-
jojakin, jos tilanne sitä vaa-
tii. Tai vaikka ei vaatisikaan.

–Naisten pitää uskaltaa, 
ottaa pyörää sarvista. Se 
ei saa kaatua siihen, että ei 
uskalla. Huumori kantaa. 
Meidän suomalaisten pitäisi 
vähän vapautua ja rikkoa 
rajoja. Jos voin tehdä sen 
moottoripyöräillen, niin hy-
vä, Aihonen kannusti.

–Huoli ja alavire jää. 
”Pyörällä” maisema vaih-
tuu. Moottoripyöräily on 
mahtava harrastus, näkee 
uusia paikkoja ja ihmisiä.

Ensin Aihonen innostui 
söpöstä moposta, sellaisen 
hän hankki kauppakassiksi. 
Nälkä kasvoi. Hän ihastui ja 
vaihtoi 250-kuutioiseen Ves-
paan, joka oli maanantai-
kappale. Muutaman kie-
muran jälkeen löytyi oikea 
moottoripyörä.

–Vespa levisi ja meni 
hermot. Vielä olen kuiten-
kin täysjärkinen ja tyk-
kään ajaa, ajattelin. Hankin 
moottoripyörän. Olen lyhyt, 
se teki pienen haasteen. 
Lopulta löytyi nykyinen pyö-
rä, joka on automaatti, eikä 

tarvitse jalkatyötä.
–Teetin suutarilla ”sir-

kustyöntekijän kumijalat” , 
jotta jalat ylettävät maahan, 
Aihonen kertoi.

Miesten kanssa ajaminen 
on Aihosen mielestä niin 
erilaista.

–Ei minua kiinnosta joku 
pakoputken tiivisteen kol-
mas mutteri. Mutta tällä 
porukalla on kiva lähteä aje-
lemaan. Saamme olla Nai-
sia keskenämme isolla N:llä. 
Siinä pää tuulettuu.

–Naiset ovat naisia nais-
ten juttuineen. Moottori-
pyöräily on yksi osa sitä. 
Vapauden tunne.

–Kinkut on hyvä porukka. 
Ainoa miinus on, kun ajo-
kausi on niin lyhyt.

”Pitää uskaltaa ottaa pyörää sarvista”

Janika Ihanamäki

Soita
02 3619 7791
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Me olemme tehneet     
niitä jo yli 25 vuotta.

• Rakennamme uuden katon 
säältä suojaan päivässä.

• 100% kotimainen toimitus, 
asennus paikallisella murteella.

• Tilaa ilmainen kuntoarvio!

Miettinyt kattoa 
monta 
vuotta?
Älä suotta!
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Lomailemme lauantait 22.6.-27.7.2019

• Ylijännitesuojat 
• Upsit

EDULLINEN JA 
TEHOKAS SUOJAUS 
kalliille ja herkille 
elektroniikkalaitteille

MUUTTO?
 Muista ilmoittaa uusi osoite 
myös meille p. 02 555 4200

PAIKALLISLEHTI

www.lauttakyla.fi    
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Huolettomasti 
lomalle!


