
KERHON HISTORIA

   Kaikki alkoi oikeastaan  loppukesällä vuonna 1999. Olin juuri myynyt moottoripyöräni, 
Yamaha SR 500 (yksipyttynen sekin) ja ajelin muutaman viikon vaimon Suzuki GS 250:lla.
Näin paikallislehdessä ilmoituksen ”Myytävänä Suzuki LS 650…” paikallinen kuljetusliike 
oli kevään aikana tuonut muutamia erimerkkisiä pyöriä Saksasta, niin kuin ohimennen kun 
lavalla oli tilaa ja oli edullisesti saatu. Nyt rupesi kellot soimaan ja valot vilkkumaan – tämä 
voisi olla minun seuraava ajokkini. Olin nimittäin päättänyt, että seuraava mopo on tietysti 
sekin yksipyttynen, mutta sähköstartilla, sen verran olin hikoillut SR:n kickstartin kanssa… 
Tiesin myös, että LS 650:ssa oli remmiveto, sekin oli mielestäni suuri plussa. Joten ei muuta 
kuin heti katsomaan ja kokeilemaan ! Totesin, että tässäpä todella hieno ja hauska mp, juuri 
minun maun mukaan. Hintaa EI ollut minun maun mukaan. Tein heille tarjouksen, mutta ei 
syntynyt kauppaa. No, syksy oli tulossa ja ajattelin että jos nyt olisin kerrankin viisas mies, ja 
etsiskelisin itse talven aikana netistä toista vaihtoehtoa.  Savage  sen olla piti!
    Tuli talvi, joulu ja kevätkin…ei löytynyt yhtään Savagea koko Suomesta myytävänä, muuta 
kuin just tämä, mitä olin käynyt ajamassa. Mutta hinta mielestäni edelleen 10 000 markkaa 
liian korkea. Nyt olin käynyt Saksan ja Hollannin ajoneuvosivut läpi, ja olin hyvinkin 
tietoinen hinnoista. Päätin tuoda itse Keski-Euroopasta. Kansainvälisiltä Yamaha SR-sivuilta 
tuttu hollantilainen nettiystävä Ger lupasi auttaa. Ei mennyt kuin pari viikkoa, niin hän oli 
löytänyt minulle todellisen helmen. Lähetin hänelle rahat kirjatussa kirjekuoressa, ja hän kävi 
koeajamassa ja osti pyörän. Olin suunnitellut että lentäisin Amsterdamiin, ja tulisin prätkällä 
kotiin. Vaimo pani hanttiin. No,  tietysti kuuliaisena miehenä menin pakettiautolla, 
sepänsällini mukana co-pilottina. Matkan aikana soittivat kuljetusliikkeestä, että kyllä he 
voisivat nyt myydä minulle tuon Savagen, viime syksynä tehdyn tarjouksen mukaisesti…. 
Naureskelin että se oli nyt hieman myöhäistä, haen itse nyt Hollannista!
   Well, siellä se oli Gerin pihavajassa odottamassa, musta –86 tosivähän ajettu kaunotar, joka 
ei sitten millään suostunut lähtemään käyntiin. Ei muuta kuin kadulle ja työntämään. Jo vain 
lähti kiltisti käyntiin, kurvailin korttelin ympäri pari kertaa, vau, mikä hieno mopo ja upea 
fiilis! Mopo autoon ja kotiin. Tullin kautta katsastukseen. Kilvet kiinni ja ajamaaaaaaan!!!
    Hollannissa oli iso Savagekerho, yli 300 jäsentä, ja liityin siihen kun ei muuta kerhoa ollut. 
Minulla oli niin mukavia kokemuksia Suomen pienestä (noin 25 jäsentä) SR:kerhosta, johon 
olin kuulunut muutaman vuoden, että päätin syksyllä että yritänpäs perustaa Savagekerhon. 
En tietenkään osanut edes kuvitella, että viiden vuoden päässä jäseniä olisi yli 150…
    Kevättalvella 2001 laitoin yhdelle suomalaiselle mp-foorumille asiasta ilmoituksen, johon 
vastasi Marika Kyrölä Tampereelta ja Timo Seppänen Porista. Timolla oli punainen Savage, 
Marrulla ei ollut pyörää eikä ajokorttiakaan  vielä – hommasin hänelle myöhemmin kesällä 
Saksasta keltaisen Savagen. Päätimme pitää ensimmäinen kokous Ylisenlammen erämökillä 
Parkanossa Juhannusta edeltävänä viikonloppuna, ja yritimme levittää tietoa asiasta netin 
kautta. Ja, kas,kas, paikalle saapui 5 Savagea ! Kerho oli syntynyt.
   Timosta tehtiin kerhon ensimmäinen presidentti. Hän oli presidenttinä kaksi vuotta, jonka 
jälkeen Marika jatkoi kaksi vuotta. Sitten olikin meikäläisen vuoro olla kaksi vuotta vastuussa 
kerhon toiminnasta. Timon aikana saatiin ensimmäiset webbisivut tehtyä, Jussi Halme 
Turusta oli kerhon ensimmäinen webmasteri. Jäsenten lukumäärä nousi hitaasti ensimmäisten 
vuosien aikana, varsinainen ryntäys kerhoon tuli Marrun kauden lopussa, kun Jali Pajulasta 
(Suomusjärveltä) oli tullut webmasteri, ja sivut oli uusittu täysin. Sekä teknisesti että 
ulkomuodoltaan erittäin  hyvin toimivat sivut houkuttelivat ihmisiä. Tämä on mielestäni 
perustamisen jälkeen tärkein tapahtuma kerhon historiassa,  Jali uhrasi satoja tunteja  vapaa-
ajastaan ja olen monelta taholta kuullut, että muut mp-kerhot kävi meidän sivuilla, ja ottivat 
mallia selkeästä foorumista. Tämän takia Jalista tehtiinkin  kunniajäsen kesänä –06.



    Marru oli aikaisemmin hoitanut jäsenrekisterin, mutta nyt kun se kasvoi räjähdysmäisesti 
oli pakko perustaa Kirstunvartijan vakanssi, ja suureksi ilokseni Artsi Särkiniemi Pietar-
saaresta  teki perusteelliset perustyöt ja laittoi toimivan jäsenrekisterin pystyyn . Hänen 
jälkeensä Virve ”Vippe” Heinonen (Peimarista) on ansiokkaasti hoitanut kirstunvartijan 
tehtävät.
   Vuotta aikaisemmin oli Jarmo Hantulasta (Oulu) tehty kerhon ensimmäinen kunniajäsen, 
hänellä on nimittäin hallussaan lyömätön maailmanennätys : Hän ajaa edelleen samalla 
vuonna –86 ostetulla Savagellaan!  Jarmo  on ollut mukana ensimmäisestä treffistä lähtien, ja 
myös aktiivisesti osallistunut webbisivujen ylläpitämiseen.
    Alkuvuosina treffit pidettiin Ylisenlammen kämpällä, mutta vuonna -05 kun jäsenten 
lukumäärä talvella ja keväällä kasvoi nopeasti, oli pakko löytää uusi paikka johon kaikki 
mahtuisivat. Tiedän, että kaikki jäsenet eivät oikein pitäneet tästä paikan vaihdosta, koska 
Ylisenlammen kämppä oli todella viihtyisä paikka pienelle jengille, mutta siellä oli peti-
paikkoja vain 15 henkilöä varten, ja tulossa oli lähes 40. Seuraavat kahdet treffit pidettiin 
sitten Valkealammella, Pohjanmaalla. Tämän paikan taso ei kuitenkaan ole lupauksista 
huolimatta noussut, joten vuoden 07 treffit pidetään muualla.
   Kesällä –06 juhlimme Savagen 20 vuotta Säkylässä presidentimme Maarit ”Didi” Rokkasen 
(Helsinki) johdolla. Erittäin kaunis ja hieno paikka ja hyvin onnistuneet kekkerit, niitä 
muistellaan vielä pitkään…
   Kerholla on nykyään varsin kunnioitettava varaosavarasto,  ja vielä edulliseen jäsenhintaan. 
Ei mene sesonki keneltäkään pilalle vaikka vetohihna katkeaisi. Meillä on kuten sanottu 
erinomainen webbifoorumi, ja kerhokamaakin löytyy : Takkeja, paitoja, lippiksiä, kangas-
merkkejä ja tarroja. Meillä on myös toimivat yhteydet saksalaisiin ja hollantilaisiin Savage-
kuskeihin.
    On ilahduttava, että pyörien rakentelu on saavuttamassa suuren suosion myös meidän 
kerhossamme. Jäsenet puuhaavat ahkerasti talvisin ja kesän treffissä odotamme jännittyneenä, 
kenelle tulee kauneimman pyörän palkinto. Taso nousee vuosi vuodelta.
    On ollut tosijännä olla mukana alusta alkaen ja seurata kerhon kehitystä 5:stä prätkästä 
150:een. Ilahduttavinta on mielestäni se, että kerhon henki – Savagehenki - on kehittynyt  ja 
tehnyt tästä klubista yhden maailman parhaimmista mp-klubeista. Olen useasti nähnyt, että 
kun osallistujien määrä kasvaa, niin hyvä henki muuttuu huonompaan suuntaan ja 
pahimmassa tapauksessa se haihtuu kuin pieru Saharassa. (Kaikki oli parempaa ennen…) 
Tässä on käynyt päinvastoin. Todella mielenkiintoinen ilmiö.
   Olen joskus aikaisemmin väittänyt ja kirjoittanut että se, joka valitsee Savagen pyöräkseen 
on eri tavalla ajatteleva ihminen. Olen aivan vakuuttunut, että se on totta. Tämä jengi on 
täynnä itsenäisesti ajattelevia ihmisiä, jotka kulkevat omia polkujaan. Meitä yhdistää tämä 
jyskyttävä 650-kuutioinen sydän. Sen avulla olemme löytäneet sielumme veljet ja siskot. On 
mielenkiintoista että vaikka  jäsenillä joskus pyörä vaihtuu, kuten luonnollista on, yllättävän 
moni pysyy kuitenkin kerhon jäsenenä ja käy treffeillä ja osallistuu keskusteluihin foorumis-
samme.
   Saa nähdä missä ja miten me vietämme kerhon 10-vuotisjuhlaa….
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