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Häkärinteet  6.–8.7.2018

TÄYTTÄ HÄKÄÄ

HÄKÄLLE!

Pieksämäentie 262, 
41520 Hankasalmi
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Arvoisat Kontiovieraat! Tervetuloa 52.:tta ker-
taa järjestettävään Kontioralliin, jonka tänä 
vuonna meille taikoo riuskasti työhön tarttu-
va, motivoitunut, huumoririkas ja pilkettä sil-
mäkulmistaan sädehtivä kolleegio Etelä-Sa-
vosta: PiMoKe!

Kuten osa teistä on omakohtaisesti kokenut, 
on Kontiorallin järjestäminen vaativaa ja mo-
niulotteista puuhaa, jossa onnistuneen rallin 
tekevät yksittäisten ihmisten yhteydet, osaa-
minen ja talkoopanos. MP69:n ylpeys on olla 
koordinoimassa ja tukemassa tätä rallia, jos-
sa yksittäiset kerhot pääsevät vuorollaan pis-
tämään kaikki tietonsa ja taitonsa peliin ja pai-
namaan käpälänjälkensä rallihistoriaan. Konti-
on henki säilyy vuodesta toiseen, mutta kukin 
kerho tekee rallistaan omannäköisen. 

Tämän vuoden kontrollipaikkana toimivat 
PiMoKe:n kerhotilat ovat puitteeltaan huike-
at ja varsin sopiva esisoitto mahtavalle rallille. 
Kerhotilat ovat ylpeys kaikelle motoristikansal-
le siitäkin syystä, että ne on toistaiseksi ainoi-
na mp-kerhotiloina Suomessa hankittu viral-
lisella EU:n rahoituksella. Toimintaa tarjotaan 
yli kerhorajojen, mikä kuvaa hyvin PiMoKe:n 
savolaista vieraanvaraisuutta ja yhteishenkeä.

Koetaan ja nautitaan siis täysin rinnoin, mitä 
meille ollaan tänä upeana kesänä 2018 tarjo-
amassa. Tievusa on ralli, jossa tytöt on haas-
kannäkösiä ja poijjaatki aeka tolokkuja. Kissail-
laan ja naatitaan elämästä muutevvua. Nähä-
räänpä rallipaekala!

Laura

PUHEENJOHTAJAN

TERVEHDYS

Sale Naarajärvi
Seunalantie 3
76850 Naarajärvi
Puh. 010 764 0670Siellä missä sinäkin.

Nopeasti ja 
helposti

(0,0835 €/puh.+0,1209 €/min)

Kiinnostavatko Kiinan markkinat?

Me Forefi Oy:ssä autamme asiakkaitamme liiketoimintojen käynnistämisessä
ja laajentamisessa Kiinan yhä kasvaville markkinoille.

Palveluitamme Kiinassa ovat mm.
• Liiketoimintojen käynnistämiseen Kiinassa tähtäävät

• taustaselvitykset
• kumppanikartoitukset taustaselvityksineen
• liikematkojen organisointi ja neuvotteluissa avustaminen

• Yritystoiminnan käynnistämisen valmistelut ja käytännön toteutus
• Yhteisyritysten liiketoiminnan seuranta ja valvonta

Yrityksemme vahvuus on fyysinen läsnäolo sekä Kiinassa että Suomessa
ja hyvät suhteet paikallisiin verkostoihin ja viranomaistahoihin sekä

paikallisiin yhteistyökumppaneihimme molemmissa maissa.

Mukavaa Kontiorallia !
Toivottaa Forefi Oy

www.forefi.fi
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Hyvät Kontioralliin 
osallistuvat motoristit

Tervetuloa Kontiorallin kontrolliin
– myös uudestaan!

Pieksämäen Moottoripyöräkerho ry haavei-
li omista harrastetiloista 27 vuotta. Toimimme 
aina joissakin väliaikaisissa, yleensä purkamis-
ta odottavissa kiinteistöissä. 

Mutta ensin meidän täytyi rakentaa moto-
crossrata Paltaselle – ajatte siitä ohi matkalla 
rallipaikalle. Silloin selvittelimme rahoituskuvi-
oita (EU-tuki), joita paikallinen Leader-ryhmä, 
Veej’jakaja, mahdollisti. Pankin kanssa aloitim-
me lainaneuvottelut jo vuonna 2001. Sopivan 
tilan löydyttyä vuonna 2008, jätimme rahoitus-
hakemuksen Veej’jakajalle, pankkiin ja jäsenis-
tölle – jäsenistöllä oli mahdollisuus varata ni-
metty säilytyspaikka – näin tarvitsimme pank-
kilainaa paljon vähemmän. Vietämme siis ker-
hotilojen 10-vuotisjuhlaa näin työn merkeissä!

Kuluneet 10 vuotta ovat olleet työntäytei-
siä. Tilojen kunnostus lähti lapasesta jo muu-
tama vuosi sitten, kun pihassamme olevaan 
vanhaan purusiiloon ilmaantui legendaarinen 
sauna. Sitä seurasi myös astetta laadukkaam-
pi grillikatos. Osittain Kontiota varten keväällä 
valmistui kaksi uutta wc:tä katutasoon, edel-
listen ollessa yläkerrassa aina rappujen päässä. 
Kerhotilamme oli aiemmin puusepän verstas, 
jossa on valmistettu mm. puukenkien pohjia. 

Pihan leirialuetta testattiin nyt suuremmalla 
joukolla ”Esikontiossa” – jäsenethän ovat siinä 
telttailleet jo vuosia. 

Tänä keväänä saimme myös iloisen viestin 
verottajalta, kun kiinteistömme vapautui kiin-
teistöverosta! Taisimme siinäkin olla uranau-
kaisijoita Suomessa! 

Jäsenistö on ottanut kerhotilamme hyvin 
vastaan. Jäsenmäärän kehitys on ollut huimaa 
– vuonna 2003 meitä oli 43 ja nyt vuodenvaih-
teessa 235. Tila on tullut tarpeeseen palvele-
maan harrastajia.

Kun Kontion järjestämisestä on ollut MP69:n 
kanssa puhetta, olemme aina edellyttäneet 
kontrollia tallillemme – olemme tiloistamme 
vähän niin kuin ylpeitä! 

Ja näin hallivastaavan ominaisuudessa olen 
enemmän kuin ylpeä meidän jäsenistön haluk-
kuudesta kehittää tilaamme ja toimintaamme. 
Kiitos jäsenet ja erityisesti talkoolaiset, tukijoi-
tamme unohtamatta!

Harri Eronen
Kontrollin ”piällikkö”

Motocross Paltanen hankevastaava
Koulutus ja kerhotilat PiMoKe hankevastaava

Tervetuloa Kontioralliin! Toivotaan hienoa ta-
pahtumaviikonloppua, ja että sää suosii. 

Kun lupauduimme vihdoin järjestämään 
Kontiorallin MP69:n pyynnöstä, kartoitimme 
mahdollisia lähialueiden paikkoja rallin pito-
paikaksi.  Löysimme kolme hyvää ehdokasta, 
joista yksi oli jo varattu ralliviikonloppuksi, jo-
ten kahdesta jäljelle jääneestä valinta osui lo-
pulta Häkärinteisiin.

Pieksämäen Moottoripyöräkerho on perus-
tettu vuonna 1981, ja kerhon tarkoitus oli kerä-
tä moottoripyöräilystä kiinnostuneita harrasta-
jia saman katon alle – oli sitten kysymys kilpa-, 
matka- tai rakenteluharrastajista. Sama idea on 

säilynyt nykypäiviin asti.
Välillä kerhotoiminta hiipui alkuaikojen in-

nostuksesta, kunnes piristyi vuonna 2005, kun 
omien kerhotilojen rakentamista tai ostamis-
ta alettiin suunnitella. Nykyisten kerhotilojen 
kunnostus ja pihalle valmistuneet sauna ja gril-
likatos on suurimmaksi osaksi tehty talkoovoi-
min. Myös motocrossrata Paltasella on hieno 
suoritus talkooporukalta.

Toimintaa kerholla on monipuolisesti pitkin 
vuotta, esimerkiksi kaikille äideille (tai äidik-
si aikoville) tarjotaan mp-kyytiä ja pullakahvit 
äitienpäivänä – perinne jo alkuajoista lähtien. 
Helatorstaisin käymme kyyditsemässä perhe-
kuntoutuksessa olevia lapsia perheineen. Mp-
messuilla käydään joka vuosi linja-autolla. Vi-
ron Pärnussa olemme käyneet jo yli 10 vuon-
na peräkkäin. Kokoonnumme joka torstai-ilta 
kerholle, ja joka kuukauden viimeinen torstai 
on saunailta. Nuorisolle olemme rakentaneet 
yläkertaan lahjoitusvaroilla ”pelihuoneen”.

Lisää PiMoKen toiminnasta löytyy kerhon 
nettisivuilta. Tervetuloa tutustumaan meihin ja 
meidän toimintaan myös Kontiorallin jälkeen.

Teuvo Tikkanen
Rallipaikan ”piällikkö”

Pieksämäen Moottoripyöräkerho ry:n 
puheenjohtaja
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On suuri ilo ja kunnia olla mukana järjestämäs-
sä Kontioralli 2018 tapahtumaa.

Häkärinteellä on juhlittu työn merkeissä 
30-vuotista taivalta ja juhlakausi huipentuu tä-
hän tapahtumaan arvoisellaan tavalla.

Tunnen suurta ylpeyttä siitä, että tilamme 
soveltuvat erittäin hyvin näin suuren tapahtu-
man järjestämiseen.

Kuljettu matka on ollut pitkä ja sisältänyt 
sekä ylä- että alamäkiä. No sehän kuuluu oike-
astaan hiihtokeskuksen normaaliin toimintaan. 

Häkärinteiden alueeseen on investoitu 2000 
luvulla noin 2,5 miljoonaa euroa ja tällä het-
kellä omistuksessamme on maa-alueita hie-
man yli 60 hehtaaria, rakennuksia noin 2000 

neliömetriä ja kaikki toiminta alueellamme on 
omaa. Häkärinteet työllistää talvikaudella noin 
30 henkilöä

Investoinnit alueen laajentumiseen, raken-
nuksiin ja perheiden viihtymiseen ovat tuotta-
neet toivotun tuloksen. Asiakaspalautteet toi-
mistamme ovat olleet aivan huikeita, joten täs-
tä on hyvä jatkaa täyttä häkää eteenpäin.

Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi 
nauttimaan palveluistamme, nyt ja tulevai-
suudessa!

Jukka Kirjavainen
toimitusjohtaja
Häkärinteet Oy

Tervetuloa Häkärinteelle 
– täyttä häkää!

Ravintola avoinna
Kontiorallin aikana
PE klo 11.00–01.30
LA klo 8.00–24.00
SU klo 8.00–16.00



Kontioralli 2018
aluekartta

Tenhunlampi

Teltta-alueet Esiintymislava

Saunat, WC, vesipiste

WC

Polku

Vanha tie

H1
H2

H3

Karpalo

H4

H5

Kontioshop

Kota, nuotiopaikka Myyntipaikat

Ravintola (ruokailu), 
WC, EA-piste Portti

Rantasauna Eräkontio

Perhekontio, WC

Pieksämäentie
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e

Häkän 
mökit
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6

2 3

6 11
5 10
4 9
3 8
2 7
1

4
5

911

Sähköpiste

Nuotiopaikka

Palosammutin

Pieksämäentie 262, 
41520 Hankasalmi

1

69shop
PE klo 16–20
LA klo 12–16
SU klo 8–10

10 H

Pelastustie

Tärkeät numerot
Turvallisuuspäällikkö

040 0576 458
Jehki Kimonen

Ensiapuvastaava
040 3002 320

Tiia Kirjavainen

Rallipaikan ”piällikkö”
040 5945 497

Teuvo Tikkanen

Häkärinteet isäntä
040 0740 123

Jukka Kirjavainen

Yleinen hätänumero 112
STOP! Tulenteko ja hiiligrillien käyttö alueella kielleTTy!

8
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Matkailu- ja majoituspalvelut
P. 044 363 6532

Ristimäentie 730, 77220 Neuvola

www.luokinloma.fi • paula.kokko@luokinloma.fi

KTK 
Pieksämäen Autokunta
Kaaritie 5, 76150 Pieksämäki

puh. 0400 487 939
ktk@pieksamaenautokunta.fi
www. pieksamaenautokunta.fi

Pieksämäki
ma–la 7–21

su 10–18

Hankasalmelle on hieno kunnia olla vuonna 
2018 osana Kontiorallin yli 50-vuotista histori-
aa. Yli 1000 motoristin tapaamiselle Häkärinteet 
tarjoaa hienot puitteet ja Häkän upea yrittäjä 
Jukka Kirjavainen on itsekin innokas ja osaava 
moottoripyöräilijä. Toki Häkärinteet on upeim-
millaan talvella Suomen parhaana perhelasket-
telukohteena, eli muistakaa kaikki silloin saapua 
kuntaamme uudelleen ja majoittukaa vaikka-
pa tähtitaivaan alla Revontulen uusissa igluissa.

Hankasalmella onkin loistavat edellytykset 
toimia erilaisten suurtapahtumien paikkakun-
tana. Sijaintimme ysitien varressa lähellä Jy-
väskylää tekee kunnastamme helposti lähes-
tyttävän. Revontulen, Jari-Pekan ja Häkärin-
teiden palvelut taas mahdollistavat majoit-
tumiset, tilat ja ruokailut sekä oheisohjelman 
melkein mihin vain tapahtumaan.

Ja toisekseen Hankasalmi on aito Järvi-Suo-
men maaseutukunta keskellä kaupunkiseu-

tua. Hyvin hoidetut maatilat, joita on kunnas-
samme runsaasti, lukuisat järvemme ja maas-
ton korkeuserot luovat kauniit ja vaihtelevat 
maisemat liikkua kuntamme alueella vaikkapa 
moottoripyörillä.

Kontiorallin idea, jossa rallipaikkaa ei kerro-
ta etukäteen rallivieraille, vaan jännitys säilyte-
tään viime hetkille asti, on hieno. Toivottavasti 
Hankasalmen kunnan alue pystyy täyttämään 
kaikki ne odotukset, joita teillä on tähän tapah-
tumaan lähtiessänne ollut. 

Tervetuloa Hankasalmelle nyt tähän tapah-
tumaan ja toivottavasti vierailette kokeman-
ne jälkeen kunnassamme monesti uudestaan. 
Meidän teillemme kaikki motoristit ovat aina 
tervetulleita ja samoin matkailualan huippu-
yrityksiimme.

Matti Mäkinen
Hankasalmen kunnanjohtaja

Kontioralli
– hieno tapahtuma Hankasalmelle
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Tiinan T
upa

Ysitie 624
77700 Rautalampi
puh. 040 5542 147

Avoinna kesällä klo 9–21

Kahvila

Moottoripyörille ja muille kaksipyöräisille 
huolto- ja korjauspalvelut

• määräaikaishuollot
• öljyn ja suodattimien vaihdot
• rengastyöt
• kaasuttimen säädöt
• sytytystulppien vaihdot
• ketjujen ja rattaiden vaihdot
• moottoriremontit
• kolarikorjaukset ja  

kustannusarviot  
vakuutusyhtiöille  
ammattitaidolla ja  
tehokkaasti

Olemme valtuutettu Yamaha merkkihuolto. Korjausten ja huoltojen lisäksi saat meiltä laajan valikoiman alku-
peräisiä Yamaha- sekä tarvikevaraosia, lisävarusteita ja tarvikkeita. Valikoimistamme löytyvät esimerkiksi Yuasa-
akut, Castrol- ja Motorex-voiteluaineet, NGK-sytytystulpat, Shoei-kypärät sekä Bridgestonen renkaat. 

Tukikohdantie 17, 76150 Pieksämäki
0400 529 094   •   https://motojeni.fi/

Öljy + suodattimen vaihto 
(sisältää  4 l moottoriöljyä )

Huollon yhteydessä tehtävät tarkistukset: 
akku, jarrut, jäähdytysneste, renkaat ja il-
manpaineet, ketjut ja rattaat, valot, kyt-
kinjärjestelmä, ohjauslaakeri, jousitus.

99€

Kontioralli 
huoltotarjous

Alasinkatu 2, 76100 Pieksämäki
puh. 040 829 1300

KL-RENGAS
Pieksämäen Pintapojat Oy

Kontiokarhu-kilpailu

Mekaanisen Musiikin Museo
Pelimanninkatu 8, 78850 Varkaus. Avoinna joka päivä klo 11–18
Näytä Kontioralliranneke – pääset sisään edullisemmin!

Kontiorallissa on perinteisesti jaettu arvostettuja palkintoja, Kontiokarhuja. 
Kevään vuosikokouksessa vahvistettiin seuraavat jakoperusteet:
– Vanhin osallistuja itse ajaen.
– Edellisen kontiorallin rallipäällikkö 

seuraavan kesän kontiossa.
– Pisimmän matkan kotoa ajanut 

Suomessa kirjoilla oleva mies ja 
nainen.  
Matka tarkistetaan Google Maps 
-sovelluksella.

– Pisimmän matkan ajanut alle 
18-vuotias piikkikuski.

– Pisimmän matkan kotoa ajanut ul-
komailla kirjoilla oleva mies- ja 
naiskuski.  
Matka tarkistetaan Google Maps 
-sovelluksella.

– Rallijärjestäjän toiveesta palkitaan 
uusin moottoripyörä.  Todisteeksi 
on tuotava paikalle Trafin ote tai re-
kisteriote.

– Lisäksi jaetaan viime vuonna vahingossa jakamatta jääneet Kontiokarhut  
aikaisemmille rallipäälliköille.

Osallistumisohjeet
– Osallistuminen onnistuu kisakaavakkeen täyttämällä rallipaikan Kontioshopissa (pe klo 

16–20, la klo 12–16). HUOM! Kisakaavake löytyy rallipaikan 69shopista, ei siis sama kuin 
kontrollissa ollut Kontiorallin ilmoittautumiskaavake.

– Täytetty kisakaavake luovutetaan Kontioshopin myyjälle lauantaihin klo 16 mennessä.
– Samasta aiheesta myönnetään vain yksi Kontiokarhu yhdelle henkilölle. Kilpailuun osal-

listujan on vakuutettava, ettei ole saanut aikaisemmin Kontiokarhua samalla jakoperus-
teella.

– Rallipäälliköiden Kontiokarhuihin ei erillistä kisakaavaketta.
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Rallipaikka:
Pieksämäentie 262, 
41520 Hankasalmi

Ajoreitit kontrollista rallipaikalle
Kontrolli:

Vilhulantie 49,
76850 Naarajärvi

Asfalttireitti

Sorareitti
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RALLIOHJELMA

PE  6.7.

SU  8.7.

klo 11.00  Portit  avataan

klo 10.00 
Kiertoajelulle  lähtö
kesto noin 2,5 h

10  komeinta  pyörää
”tölkki”äänestys

klo 12.00 
Frisbeegolf
nopeus/tarkkuusheitto

klo 13.00 
Kontion  Krusifixi
sarjat miehet ja naiset

klo 21.00  Lucky  Loser

klo 18.00 
Japo & Fender Brothers

klo 19.30
Japo & Fender Brothers

aamusta portilla
Puhallutusmahd.  1 €
Turvallista kotimatkaa!

klo 18.45 
Puheet,  palkitsemiset

LA  7.7.

lOuNaS 
LA klo 14–16

SauNat 
PE ja LA

klo 14–24
SU 8–12

aaMu-
Pala 

LA ja SU
klo 8–10


