
TFMK ry kerhoesite &  Mozkalla Suomi-neitoa kurvailemaan ajoreittiopas 9

Legendaarisella Päitsillä on en-

duromailmassa oma ainutlaatui-

nen paikkansa. 

Päijänteen ympäriajo on kan-

sainvälisessäkin  mittakaavassa, 

yksi vanhimmista, edelleen jär-

jestettävistä moottoripyöräkil-

pailuista. 

Päitsi ajettiin ensimmäisen ker-

ran jo vuonna 1927.

Matkamotoristien päiväretken ja 

Päitsin kierron voi aloittaa Vääk-

syn majakalla (A). Siellä voi naut-

tia kahvit tai lounaan. Ravintola 

aukeaa klo 11.00 .

Majakka on motoristien suosi-

ossa ja siellä heitä tapaa suurella 

varmuudella. 

On jännittävää nähdä paljon-

ko motoristeja kulloinkin on ja 

mistäpäin Suomea. On mukava 

heihin tutustua ja ajokokemuk-

sia vaihtaa.

Lähdetään Päitsille Pulkkilan 

luonnonkauniin harjun kautta, 

ajetaan hienosta vanhasta sillasta 

hiljaa ja nautitaan maisemista. 

Sitten jatketaan vauhdikkaam-

min hienoa mozkareittiä Sysmän 

– Luhangan kautta Kärkisten sil-

lan maisemiin (B).

  

Perinteinen Lossivahtikuppila on 

lopettanut, hyvä ja hieno tauko-

paikka keskellä Korpilahden kes-

kustaa on Satamakapteeni, joka 

sopii levähdykseen ja huoltoon. 

Korpilahdelta voidaan jatkaa hy-

vää ajoreittiä Mänttään ja pyri-

tään välttämään valtateitä.

Mäntässä (C) on Serlachiuksen 

kohteet ja Göstan taidemuseon 

uudisrakennuksen yhteydessä on 

ravintola. Se on hyvä lounaspaik-

ka.  

Reitin linkki: http://goo.gl/maps/bKR2T

Päitsin kierto

Paikallistuntija Meessen reitti-

suositus:

” Jämsäläiset motoristit ajavat ai-
na tuosta Hallin ja Längelmäen 

kirkon kautta Sahalahdelle ja siitä 

Vehoniemeen, on viimeisen päälle 

mutkainen ja hieno pätkä.”

Kangasalan Automuseo Mobilia 

on tieliikenteen alan valtakunnal-

linen erikoismuseo. Siihen tutus-

tumiseen kannattaa varata oma 

päivä.

(D) Päitsin kierroksen osuuden 

maali ja kaffi  paikka on Vehonie-

men automuseo. Museoon ei ole 

pääsymaksua ja siellä on hienot 

maisemat. Roineen armaisia aal-

toja voidaan ihailla näkötornista.

 

            Laatija Mphessu 

 Kutsu

Päitsin kierto- kimppojen 
kimppa ajetaan lauantaina 
7.6.2014.  
Kokoontuminen on klo 11.00 

Vääksyn majakalla, kts. vierei-

nen reittiohje tai www.majak-
kapaviljonki.fi  . Ravintola au-

keaa klo 11.00 ja liikkeelle läh-

detään klo 12.00. Reitti päättyy 

Vehoniemen automuseoon. 

Harjun hienojen maisemien sil-

mäilyn jälkeen kaikki suunnista-

vat valitsemaansa reittiä kotiinsa 

tai valitsemilleen tahoille vielä 

valoisan aikana.

Pannaristien ilmoittautumiset 

nettifoorumin ketjussa  ja muut 

sähköpostilla 1.6. mennessä 

osoitteella: 

simola.heikki @ kolumbus.fi 
Tervetuloa! Mphessu 


