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1. Tullin suurimmat haasteet maamme muut-
tuvassa turvallisuusympäristössä?

Ehdo  omas   suurin haaste on toiminnan so-
peu  aminen vuosi vuodelta vähenevien re-
surssien johdosta ja pyrkiä samanaikaises   
ylläpitämään kyky vastata lisääntyviin ja moni-
mutkaistuviin turvallisuusuhkiin. 

Huumausaine- ja talousrikostutkinta edelly  ä-
vät uudenlaista osaamista erityises   elektroni-
sen todistusaineiston käsi  elyn, TOR-verkoissa 
tapahtuvan rikollisen toiminnan ja virtuaaliva-
luu  ojen rikollisen käytön osalta. Toimintojen 
kehi  äminen edelly  ää käytännössä uuden-
laisen osaamisen hankkimista Tullin rikostor-
juntaan ja organisaa  on kehi  ämistä. Valitet-
tavas   taloudelliset resurssimme rajoi  avat 
oleellises   mahdollisuuksia panostaa näihin 
toimintoihin.

Ne   kauppa lisääntyy vauhdilla ja siihen liit-
tyy paljon rikollista toimintaa. Valite  avan suu-
ri osa tästä on yksityishenkilöiden yrityksiä 
hyödyntää interne  n kauppakanavia lai  omi-
en tuo  eiden, kuten huumeiden, lääkkeiden, 
aseiden tai niiden osien, kielle  yjen tavaroi-

den tai lai  eiden hankkimiseen. Valvontare-
surssien käytön kannalta suurena haasteena 
ne   kaupan valvonnassa on se, e  ä Pos   on 
hajau  anut pääkaupunkiseudun toimintan-
sa neljään eri toimipisteeseen. Lisäksi Helsin-
ki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä toimii 
viisi pikarah  yritystä. Pos  toiminnan suunni-
teltu vapau  aminen kilpailulle merkitsi lisää 
toimijoita valvo  avaksi ja ase  aisi uusia haas-
teita resurssien käytölle.           

2. PTR-yhteistyön tulevaisuuden näkymät?

PTR - yhteistoiminta on toimivaa, hyvin pitkäl-
le viriteltyä eikä siinä näin ollen enää ole näh-
tävissä kovinkaan merki  äviä kehi  ämismah-
dollisuuksia. Tietojen vaihtaminen poliisin 
kanssa tulee varmas   vielä kehi  ymään  e-
tojärjestelmien uudistamisen sekä prosessien 
hienosäädön ja lainsäädännön kehi  ämisen 
myötä. Uskoisin, e  ä jatkossa meillä tulee ole-
maan enemmän yhteisiä  etojärjestelmien ke-
hi  ämishankkeita PTR-yhteistyön pui  eissa. 
Rajavar  olaitoksen kanssa jatkamme yhteis-
toimintamallien kehi  ämistä itärajan rajanyli-
tyspaikoilla, painopiste Imatran – Rajajoosepin 
välillä. Tältä osin uskoisin, e  ä tehtäviä raja-
nylityspaikoilla jaetaan jatkossa en  stä enem-
män sen perusteella, kumpi viranomainen pys-
tyy tehtävän kätevimmin muiden tehtäviensä 
yhteydessä hoitamaan.

3. Tullin huumausainevalvonnan tulokselli-
suuden taustatekijät?

Tullin rikostorjunta on kytke  y tavaraliiken-
teen valvonnan kokonaisprosessiin. Tulli on 
läsnä maamme kaikilla rajoilla sekä tuntee ta-
varat ja kaikki keskeiset tavaraliikenteen toimi-
jat.  Onnistuneet profi loinnit ja oikeaoppiset 
puhu  elusta sekä huumekoirista käy  ö ovat 
eri  äin tärkeitä onnistumisen kannalta niin 
tavara- kuin matkustajaliikenteenkin osalta. 
Huumausainevalvonnassa kansainvälisillä Tul-
li-Tulli kontakteilla on valtaisa merkitys ja Suo-
men Tulli onkin erinomaisen hyvin kansainvä-
lises   verkostoitunut. Henkilöstö on osaavaa 

ja kestänyt kehityksen kärjessä, mistä kertoo 
muun muassa suuri virtuaalivaluu  ojen taka-
varikko viime syksyltä.

4. Liikenneturvallisuustyön asema ja arvostus 
Tullin omassa työssä?

Tulli palki   in tammikuussa SKAL:n kuljetus-
kuu  o-palkinnolla. Merki  ävin osin palkinnon 
antamista Tullille perustel  in Tullin tekemällä 
liikenneturvallisuustyöllä. Toimintaa on panos-
te  u merki  äväs   viime vuosina ja osaaminen 
on pääosin eri  äin hyvällä tasolla. Aivan vii-
me aikoina kentältä on tullut joitain ”hälytys-
signaaleja” siitä, e  ä joissain yksi  äisissä toi-
mipisteissä joko osaaminen tai resurssit eivät 
enää tahdo rii  ää asianmukaisen valvontata-
son ylläpitämiseen. Osaamisen kehi  äminen 
onnistuu varmas  , mu  a lisäresurssien järjes-
täminen onkin si  en jo suurempi haaste.  

5. Katso  eko, e  ä raskaanliikenteen valvon-
nan amma   taidon ja valvonnan tason yl-
läpitämiseksi tulisi maahamme perustaa 
valtakunnallinen raskaanliikenteen valvon-
tayksikkö, mikä koostuisi poliisin, tullin ja ra-
javar  oston nykyisistä raskaanliikenteen val-
vojista ja kalustosta?

En oikein keksi miten tuollaisen yksikön perus-
taminen ainakaan merki  äväs   edesau  aisi 
amma   taidon tai valvontatason ylläpitämistä. 
Tulli valvoo raskasta liikenne  ä pääosin raja-
nylityspaikoilla, ml. satamat. Valvonta tehdään 
yleensä muun tullivalvonnan ohessa ja yhdellä 
kertaa tarkastetaan kaikki Tullin valvo  avaksi 
säädetyt asiat. Pääosa toimijoista, heidän ka-
lustosta sekä kulje  ajista tunnetaan ja siten 
tarkaste  avaksi osataan valita oikeat kohteet. 
Jokaisella rajanylityspaikalla on raskaan liiken-
teen valvontaan erikoistunut henkilöstö, joka 
keski  yy ensisijaises   näihin tehtäviin ja kou-
lu  aa muuta henkilöstöä näissä asioissa. Eri-
laisten valvontaiskujen yhteydessä Tulli osal-
listuu valvontaan myös rajanylityspaikkojen 
ulkopuolella. 

Henkilökuvaus
Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen 

Pääjohtaja Antti Hartikainen

Ikä 
54

Koulutus
 Yleisesikuntaupseeri 

Perhe
Vaimo ja 23-vuo  as poika

Harrastukset
Maastohiihto, metsästys ja kalastus,

rakentaminen ja remontoin   sekä
venäjän kieli
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6. Maamme liikenneturvallisuuden suurim-
mat haasteet päällikön henkilökohtaisesta 
näkökulmasta?

Mielestäni keskeisintä on se, millä mentali-
tee  lla teillä liikutaan, ja tässä on menty pa-
rempaan suuntaan, mu  a vielä on petra  a-
vaa.  Lisäksi teiden kunnossapidon tason lasku 
huolestu  aa. Vanhahko autokanta on Suomen 
katsastusjärjestelmän vuoksi enempi ympäris-
tönsuojelullinen kuin turvallisuushaaste. 

7. Tullin henkilökuntaa on jäsenenä Blue 
Knights Finland I yhdistyksessä. Millaisena 
näe  e Tullin henkilökunnan moo  oripyöräi-
lyharrastuksen ja harrasta  eko itse moo  o-
ripyöräilyä?

Tiedän aika monta moo  oripyöräilyä harrasta-
vaa työkaveria Tullissa ja suhtaudun harrastuk-
seen posi  ivises  . Tuntemani Tullin motoris-
 t ovat mukavaa porukkaa ja liikkeellä oikealla 

asenteella. On hienoa, e  ä Tullin motoriste-
ja kuuluu Blue Knights Finland -kerhoon. Kiva 
tapa samalla hieman  edistää PTR-yhteistyötä. 

Vaimolla oli muutamia vuosia moo  oripyö-
rä kymmenkunta vuo  a si  en. Tuli sillä itse-
kin jonkin verran aje  ua, mu  a en kokenut 
moo  oripyöräilyä omaksi harrastuksekseni. 
Pidin sitä kokema  omalle aika vaarallisena ja 
toisaalta tykkään enempi fyysistä rehkimis-
tä vaa  vista harrastuksista. Moo  oripyöräillä 
olisi kyllä hyvällä säällä kiva ajella, mu  a Suo-

men kesä on lyhyt, eikä aika tahdo rii  ää kai-
kille harrastuksille.     

8. Tullin pääjohtajan terveiset kaikille moot-
toripyöräilijöille?

Teillä on hieno, mu  a vaa  va ja aika vaaralli-
nenkin harrastus. Moo  oripyörän hallintaa ei 
voine harjoitella liikaa ja mal    liikenteessä on 
 etys   aina val   a. Siniset Ritarit omalta osal-

taan viitoi  avat teille  etä turvalliseen moot-
toripyöräilyyn ja monipuoliseen moo  oripyö-
räharrastukseen, seuratkaa perässä!  

 

Henkilökuvaus
Antti   Harti kainen



Blue Knights on perustett u huhti kuussa 1974 Yhdysvalloissa 
Bangorissa paikallisten poliisien kesken. Kerho päätetti  in 
perustaa ikään kuin vastapainoksi rikollisille 
moott oripyöräjengeille. Blue Knights -nimi ja -logo 
ovat kansainvälisesti  rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Blue Knights Internati onal on levinnyt 
maailmanlaajuiseksi organisaati oksi. 
Paikallisosastoja on ympäri maailman 
mm. Amerikassa, Australiassa, 
Euroopassa, Skandinaviassa. 

Euroopan lähes jokaisessa 
maassa on tällä hetkellä vähintään 
yksi Blue Knights osasto. 
Jäseniä kerhossa on yli 20000 
ja määrä kasvaa joka vuosi. 

Osastoja on 628 ja 25 valti ossa. 
Euroopassa eniten osastoja on Saksassa 
(yli 30 kpl) ja Englannissa (14 kpl).

Kerhon tärkeää toimintaa on hyväntekeväisyys, 
jonka kohteena on erityisesti  lapset. Vuoteen 2012 
mennessä kerho on lahjoitt anut hyväntekeväisyyteen 
yli 12 milj. €:n edestä tavaraa ja rahaa.



Sisällysluett elo
Kevät 2017

Moo  oripyörien suosio kasvaa mu  a kolarit vähenevät. Louk-
kaantumisia ja kuolemia on vähemmän. Pahin riskitekijä on edel-
leen liian suuri nopeus. Se koskee kaikkia.

32

MP-messuilla esitel  in heijastusnäy  ö, joka modernisoi moot-
toripyörällä ajon. Kulje  aja voi suunnitella etukäteen rei  e-
jä ja op  moida ajonau  nnon etukäteen lada  ujen kar  ojen 
avulla. 

Yö  ömän yön sorarallissa ajetaan moo  oripyörillä noin 1000 
kilometriä Kuusamon ja Metsälapin alueella.

44 Julkaisija  Blue Knights Finland I ry
   www.blueknights.fi 

Päätoimi  aja  Jyrki Haapala
   Director I

Puheenjohtaja  Marko Kovanen
   President

Painatus  ja tai  o  Printmix Oy
   puh. 020 710 9510

Tai  o   
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MP-messuilla oli taas paljon nähtävää, uusia pyöriä, uusia kek-
sintöjä ja uusia kypäröitä, joiden neonvärit lisäävät liikenne-
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Päätoimitt ajan
palsta

O

• Jyrki Haapala, päätoimi  aja

Oikeaan suuntaan
lemme käynnistäneet vuoden 
2017 posi  ivisten liikennetur-
vallisuusuu  sten parissa, sillä 
liikenneturvallisuuden kehitys 
on kulkenut kaikesta huolimat-
ta oikeaan suuntaan. Ennak-

ko  etojen mukaan viime vuoden liikenteessä 
kuoli 240 ihmistä ja loukkaantui eriasteises-
  vajaa 7000 ihmistä, mikä tulos on edellistä 

vuo  a jonkin verran parempi. Olemme kui-
tenkin edelleen itse ase  amiemme tavoi  ei-
den jäljessä ja emme saa missään tapauksessa 
hyväksyä sitä, e  ä viikatemies nii  ää edelleen 
vuosi  ain yli 200 ihmisen joukon liikentees-
sä tuonelan porteille. Trafi :ssa perätään  eto-
ja siitä, kuinka paljon loukkaantuneiden ihmis-
ten joukosta loukkaantuu onne  omuuksissa 
vakavas  , sillä pelkät liikennekuolemat eivät 
voi olla ainoa liikenneturvallisuuden mi  ari. 
Mm. nykyaikainen ajoneuvokalusto säästää 
autoon asenne  ujen nykyaikaisten turvalait-
teiden avulla ihmishenkiä onne  omuuksissa, 
missä vielä kymmenen vuo  a si  en saa  oi 
menehtyä koko auton elävä kuorma.  Onne  o-
muuksia on pysty  ävä Trafi :n mukaan tarkas-
telemaan  eliikenteen kuolemien vähentämi-
sen lisäksi erityises   myös siitä näkökulmasta, 
miten saisimme vakavien loukkaantumisten 
määrän laskuun. Todellisuudessa liikenteen 
kuolemien ja loukkaantumisten hinta on järje-
tön, sillä liikennekuoleman hinnaksi on arvioi-
tu 2,77 miljoonaa euroa ja vakavas   loukkaan-
tuneen hinnaksi on arvioitu 790 000 euroa. 

Posi  ivisen asia moo  oripyöräilyn kannal-
ta on kuitenkin se, e  ä moo  oripyöräilijöi-
den turvallisuuskehitys on kehi  ynyt roimas   
1970-luvulta tähän päivään. Vaikka moo  ori-
pyöräkanta on moninkertaistunut, ovat kuole-
maan johtaneet moo  oripyöräonne  omuu-
det vähentyneet merki  äväs  . Liikenneturva 
analysoi tässä lehdessä moo  oripyöräilijöiden 
turvallisuu  a lehtemme pyynnöstä sangen 
laajas   ja uskon kyseisen ar  kkelin kiinnosta-
van kaikkia lukijoita. Ar  kkelin mukaan ehkäpä 
tärkeimpänä tekijänä turvallisuuskehityksen 
taustalla on moo  oripyöräilijöiden lisäänty-
nyt koulutus. Moo  oripyörän ajokor    saa  in 
oman nuoruuteni aikana ilman mitään erityis-
tä moo  oripyörän ajokoulutusta ja onneksi 
tämä ei ole enää tänä päivänä mahdollista. Va-
kavia moo  oripyöräonne  omuuksia tapahtuu 
kuitenkin edelleen liikaa ja vuoden 2016 lopul-
la ilmestyneessä lehdessä esi  n kaikille tämän 

lehden lukijoille henkilökohtaiseksi tavoi  eek-
si onne  omuuksien 0-toleranssia ja uskal-
lan toistaa tämän toivomuksen myös vuoden 
2017 alkajaisiksi. Tehdään siis porukalla tästä 
vuodesta yhä turvallisempi vuosi liikenteessä.

Moo  oripyöräilijöiden niskaan ol  in viime 
vuoden lopulla kaatamassa sangollinen jää-
kylmää ve  ä, kun nykyisen hallituksen oh-
jelmaan kirja   in mahdollisuus alistaa myös 
moo  oripyörät ”huviajoneuvoveron” alaisuu-
teen. Moo  oripyöräilijöitä uha   in pyörän ko-
neen voimakkuudesta riippuen noin 200 eu-
ron verolla. Onneksi sentään hallitus tuli tässä 
asiassa järkiinsä ja perui alkuvuoden aikana ai-
keensa moo  oripyöräverosta, joskin hallituk-
sen ilmoituksen mukaan kyseinen arvioitu 23 
miljoonan veropo    tullaan keräämään jostain 
muualta. Moo  oripyörien myyjät huokaisivat 
helpotuksesta päätöksen kuultuaan ja saman 
 en ennuste   in moo  oripyörien myynnin 

kasvua usean lamavuoden jälkeen. Ennen 
kaikkea kevyempien enduropyörien rekiste-
röinnit ovat jo nyt lisääntyneet voimakkaas   ja 
myös viime vuonna lanseera  ujen retropyö-
rien kysyntä on kasvanut merki  äväs  . Myös 
isojen Adventure-pyörien kysyntä on ollut mu-
kavassa kasvussa. 

Vuoden 2017 moo  oripyöräkauden star    
käynnistyi jälleen kerran MP 2017  -messuilla, 
missä myös Sinisten ritareiden ja sisarten jouk-
ko vieraili ihastelemassa uu  a moo  oripyörä-
kantaa. Messut tarjosivat jälleen kerran pal-

jon katso  avaa ja ”kuola  avaa”, sillä jokainen 
moo  oripyörävalmistaja oli tuonut messuille 
omat uudet mallinsa ja silmiinpistävää oli juu-
ri ns. Retro-pyörien esiinmarssi lähes jokaisen 
moo  oripyörämerkin kohdalla. Jopa BMW jat-
koi omalla osastollaan viime vuonna lanseerat-
tujen Retro-pyörien valikoiman esi  elyä. On-
neksi sentään mm. BMW:n osasto tarjosi myös 
meille keski-ikäisille ja äkäisille miehille moot-
toripyörävalikoimaa sekä spor   - e  ä myös 
matkapyörien osalla. Oma huomioni osui mes-
suilla KTM:n osastolle, missä kävi melkoinen 
kuhina. KTM näy  ää tarjoavan tällä hetkellä 
kulu  ajille huippu valikoiman Enduro-pyöriä, 
mu  a silmiin pistävää oli myös Off road- ja Ad-
venture-pyörien huippuhyvä valikoima. Täytyy 
sanoa, e  ä ”kuola” valui lähes 60-vuo  aalta 
ukolla KTM:n pyörämallien vieressä, vaikka sil-
  aika kului messuilla vielä edelleen enimmäk-

seen BMW:n osastolla. MP-messuista löydä  e 
lisää  etoa ja tarinoita tämän lehden ar  kke-
leiden sisällöstä.

Vuoden 2017 EC-tapahtuman järjestämi-
nen Espoon Korpilammella on ollut iso haaste 
omalle joukollemme. Järjestelyt ovat kuitenkin 
edenneet talven aikana todella hyvin. Olem-
me saaneet valmiiksi myös tapahtumaan liit-
tyvän sähköisen EC-julkaisun, mikä pitää sisäl-
lään paljon tärkeää  etoa itse tapahtumasta 
ja myös muista maahamme, kul  uuriimme ja 
liikenteeseemme lii  yvistä asioista. Kyseinen 
sähköinen opus on ensimmäinen laatuaan Eu-
roopan Blue Knights -tapahtumien osalla, mut-
ta tämänkin julkaisun valmistuminen osoi  aa 
vaan sitä laatua, minkä olemme tapahtuman 
järjestelylle ase  aneet. 

Pääse  e nyt lukemaan vuoden 2017 ensim-
mäistä Siniset Ritarit lehteä, minkä sisällössä 
on jälleen kerran paljon asiaa turvallisuudes-
ta. Tämä lienee kuitenkin tarkoituksen mukais-
ta, sillä juuri keväällä ennen ajokauden alkua 
on jokaisen moo  oripyöräilijän tarkastelta-
va omaa liikennekäy  äytymistään edelliseltä 
vuodelta ja pohdi  ava sitä, mitä paranne  a-
vaa siinä olisi mahdollises   kohta alkavalla ajo-
kaudella. 

Turvallista ajokauden odotusta ja aloitusta 
teille kaikille!

Jyrki Haapala
Päätoimi  aja 
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Presidenti n
palsta

• Marko Kovanen, Presiden   

oo  oripyörämessut ovat ta-
kanapäin ja tätä kirjoi  aes-
sa hiihtolomaviikot ovat me-
neillään eripuolilla Suomea. 
MP-messut olivat tämän 
Suomi 100 -toimintavuoden 
ensimmäinen tapahtumam-
me, jossa jäseniämme oli-

kin runsaas   paikalla. Monia uusia ajatuksia 
ja näkemyksiä oli jälleen messuilla tarjolla. 
Niistä muutamista voit lukea tästäkin leh-
destä.

Vuodenvaihteessa jäsenmaksun maksami-
sen jälkeen jäsenmäärämme pyörii noin 90 
henkilön nurkilla. Ilokseni voin todeta, e  ä 
ensimmäiset syy  äjät samoin kuin Risen vir-
kamiehet ovat lii  yneet jäseniksemme. Jä-
senehtomme ovat val  onvirka ja kiinni-o  o/
pidätysoikeus sekä moo  oripyöräharras-
tus. Jäseniä voi siis lii  yä Poliisin, Rajavar  -
olaitoksen, Tullin, Rikosseuraamuslaitoksen, 
Syy  äjänviraston sekä osasta puolustusvoi-
mien yksiköistä. Jäsenemme ka  avat siis 
laajas   eri hallintoalat mahdollistaen ver-
kostoitumisen sekä uusien ystävien löyty-
misen yhteisen moo  oripyöräharrastuksen 
ympäriltä. Hienoa, e  ä nyt jäsenistömme 
ka  aa laajas   kaikki hallinnonalat. 

Tänä vuonna, muutaman kuukauden kulut-
tua, Suomessa järjestämme Euroopan Blue 
Knightsien päätapahtuman European Con-
ven  onin. Tapahtumaan on ilmoi  autu-
nut yli 300 Blue Knightsia perheineen ym-
päri maailmaa. Kyseessä on suurenluokan 
koko perheen motoris  tapahtuma. Erilais-
ta tapahtumaa on suunniteltu ympäri pää-
kaupunkiseutua ja tavoi  eemme on näy  ää 
suomalaisuuden hyviä puolia ystävillemme 
maailmalta. Vielä on muutamia paikkoja jäl-
jellä jos kiinnostus heräsi.

Pohjoismaalaiset Blue Knightsit ovat vuosien 
ajan puhuneet tahdostaan järjestää yhteisiä 
tapahtumia. Viime kesänä Ruotsin SWE I 25- 
vuo  sjuhlissa niin ruotsalaiset kuin norjalai-
set o   vat asian jälleen esille. Me suomalai-
set toiminnan miehinä o  mme kopin asiasta 
ja järjestämme ensimmäisen pohjoismaa-
laisten yhteisen kokoontumisajon Ahvenan-
maalla tulevana kesänä. Tapahtuma on ni-
me  y 1st Nordic Möte -nimiseksi. Olemme 
kutsuneet paikalle kaikki pohjoismaalaiset 
chapterit ja toivomme, e  ä tämä on lähtö-
laukaus syvemmälle yhteistyölle harrastuk-
semme parissa meille Pohjoismaiden Blue 
Knightseille. Tule siis mukaan kirjoi  amaan 
uu  a historian sivua, vaikka vain tutustu-
maan toimintaamme.  

Kevätkokous lähestyy samoin kuin lämppä-
rit ja monta muutakin tapahtumaa. Toivon, 
e  ä jäsenistö osallistuu laajas   tapahtumiin 
ja pääsee harrastamaan moo  oripyöräilyä 

hyvässä seurassa. Tapahtumat ovat mukavia 
viikonloppu / iltatapahtumia eripuolilla Suo-
mea ja voit rohkeas   tulla mukaan tutus-
tumaan porukkaan. Ankkurimiehet järjes-
tävät myös tapahtumia omilla alueillaan ja 
toivo  avas   tämäkin toimintapa laajentaa 
tapahtumakalenteriamme ja ak  voi jäse-
nistöämme laajas   eri puolilla Suomea. Päi-
vite  y tapahtumakalenteri löytyy lehdestä 
ja lisä  etoja saa olemalla yhteydessä aluee-
si ankkuriin tai  sihteeriin. Luonnollises   net-
 sivuilta löydät myös viimeisimmät infot ta-

pahtumista. 

Toivotan kaikille oikein hyvää ajokau  a ja 
elämysrikkaita seikkailuja,

Marko Kovanen
Presiden   

Euroopan Blue Knightsien
päätapahtuma lähestyy

8      Lainvalvojien MP -kerho
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www.blueknights.fi 

Blue Knights Finland I ry on peruste  u vuonna 
2003 ja sen ko  paikka on Lah  . Yhdistyksen ak  i-
visimpana perustajana on toiminut Vesa Kaar   , 
joka toi Blue Knights -toiminnan Suomeen, perus-
tamiskirja on allekirjoite  u 3.11.2003 ja Paten   - 
ja rekisterihallitus on rekisteröitynyt yhdistyksen 
18.3.2004, rekisterinumerolla 189.043. Jäsenmää-
rä on vaihdellut vuosien varrella 40 - 100 hengen 
paikkeilla. 

Blue Knights Finland I ry nouda  aa USA:n sekä Eu-
roopan yhdistyssääntöjä sekä toimintapoli  ikkaa 
sekä tämän lisäksi yhdistys nouda  aa omia sääntö-
jä. Yhdistyksen sääntöjen mukaises   yhdistyksen 
toiminnan tavoi  eena on liikenneturvallisuuden 
parantuminen ja vapaa-ajan harrastusmahdolli-
suuksien lisääminen moo  oripyöräileville lainval-
vojille. Tarkoituksensa toteu  amiseksi yhdistys 
järjestää kokoontumisajoja, liikenneturvallisuu-
teen lii  yviä valistus-,  edotus, - koulutus- ja har-
joitus  laisuuksia sekä kilpailuja ja näytöksiä.

Yhteenvetona Blue Knights Finland I hyväntekeväi-
syys vuodesta 2003:

Lahjoituksia anne  u yhteensä 8365€, 31.12.2016

Aikaa käyte  y muuhun hyväntekeväisyystyöhön 
yhteensä 156 tun  a, 31.12.2016.  

Sääntöjen mukaisesti  yhdistyksen 
tarkoituksena on liikenneturval-
lisuuden parantaminen ja 
vapaa-ajan harrastusmahdol-
lisuuksien lisääminen 
moott oripyöräileville 
lainvalvojille

Blue Knights 
Finland I ry
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Tätä kirjoitt aessani tapahtu-
man alkuun on jäljellä 100 
päivää ja kolme tunti a. Osal-
listujia on ilmoitt autunut seu-
raavasti :
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TTäätää kkkirjoitttttt aaaeeessaanii ttttttaaaaaapaahhtu-
mmann aallkuunnn ooonn jäljeeeeeeelllllllääää 1100000 
ppäivvääää jjja kolmmme tttuntititi aaaaaaaa. Osall--
llistuujjia ooonn ilmooiitt aaauuutunnnnnnnnnnut seu-
raavastiti :
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European
Conventi on

EUROPEAN CONVENTION KUULUMISIA 
8.-11.6.2017 Espoo Hotelli Korpilampi

Germany
78 Germany 2, Germany 4, Germany 5, Ger-
many 6, Germany 10, Germany 12, Germa-
ny 15, Germany 16, Germany 17, Germany 
18, Germany 21, Germany 23, Germany 27, 
Germany 31,Germany 32, Germany 37  
 

United Kingdom
33 England 1, England 4, England 5, England 
6, England 8, England 13, England 17, Scot-
land 1, Scotland 2, Wales 1  

 
Austria
17 Austria 1   
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Sweden
23 Sweden 1   

Belgium
41 Belgium 1, Belgium 2, Belgium 3, Belgium 
6, Belgium 7, Belgium 9   

Switzerland
17 Switzerland 1, Switzerland 3   

Ireland
11 Ireland 1 

  

USA
13 Illinois 11, Florida 12, New York 1, OK 1  

 

Finland
53 Finland 1   

Norway 1
9 Norway 1, Norway 4, Norway 6   

Euroopan presiden   en kokous
aamiaiset ja päivälliset 
 
Euroopassa on tällä hetkellä 101 chapteria 
ja lisää tulee joka vuosi. Epäilen e  ä kestää 
ainakin meikäläisen eliniän ennen kuin EC 
seuraavan kerran osuu tänne Suomeen.
Muistan kuin eilisen päivän, kun osallistuin 
vuonna 2004 ekaan EC:hen Belgiassa kah-
destaan Jaanan kanssa. Meillä loksah   oi-
kees   suu auki. Tää on mahtava organisaa-
 o ja tän meidän fi rman valtava koko ja 

kansainvälinen luonne hahmo  uu parhai-
ten juuri EC:ssä. Ylivoimaises   vuoden par-
haat bileet. Ja se fi ilis kun ajat monta kilo-
metriä pitkässä prätkäjonossa, jossa kaikki 
on meidän kerhosta…vetää ainakin meikä-
läisen tunteelliseksi.

Hei tyypit tää oli viimeinen kutsuhuuto! Seu-
raavan kerran huudetaan si  en Espoossa.

OO – så svinger vi på sejdelen igen – hej 
skål !!
OO – så hamnar vi på fyllerfest igen – hej 
skål !!

Järjestelytoimikunnan puolesta

Vesku
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Sweden
23 Sweden 1   

BeB lgiuium
4141 Belgig um 1, Belglgiuium 2, Belgium 333,,,,,, BeBeBeBeB lglglgggiuiuiuuum m m mm
6, Belgiuum 7, Belggium 99  

Switzerlrlanandd
17 Switzerrlalandnd 11, SwSwSwSwitittzezerllanandd 33  

Ireland
1111 IIIIrererererelalalalaandnn  1 

USA
13 Illl ininois 1111, Floororida 12, NNeNew YoYoY rk 1, OOOOK 1 

Finland
53 Finland 1  

Norway 1
9 Norway 1, Norway 4, Norway 6   

EuEuroroopopann presideenn   enen kokokououss
aaaamimiaiaiseset ja päivälliset 

EuEurorooppassas  on tällä hetkellä 101 cchahaptptereriaia 
jaja llisisäää  tulee joka vuosi. Epäilen e  ää kests äää  
aiainanakin meikäläisen eliniän ennen kukuinin EEC C
sseuraavan kerran oosuu tännne Suomeeeen.n
MuM istan kuin eeilisen päivän,n, kkun oosasallisi tutuinn 
vuonna 2004 ekaaan ECC:hen Belgig assas kkahh-
destaan Jaanan kanssa. MMeilllä ä looksah   ooi-i-
kees   suu auki. Tää on mahthtava orrgaganin sasaa-a-
 o ja tän mmeidään fi rmanan valaltatavava kkokokoo jaja 

kanssainvälinen luonne haahmhmoo uuuu paparhrhaiai--
ten juuri EC:ssä. YlYlivivoiimamaisiseses   vvuouodeden n papar-r-
hahahahah ata  bileet. Ja se fifiiiliis s kukunn ajajatat mmonontata kkililo-o-
metrtrtrtriäiä pitkässä prp ätkääjonoossssa,a, jjosossasa kkaiaikkkkii
on meieidädädd nn kerhhoso tata…v…vetetääää aaininakakinin mmeieikäkä-
läisen tunteteeeelelee lil seksksi.i.

Hei tyypit tää oli vvvvviiiiiiii memem ininenen kkututsusuhuhuututo!o! SSeueu-
raavan kerran huudddddeteteteetaaaaaaa nn sisi   enen EEspspoooossa.

OO –– sså svinger vi på sesesesesejdjdjdjdjdelelenen iigegen – heh j 
skåll !!!!
OO – så hamnar vi på ffffylylylylylyllelelelelelelerfrfrffrfrfrfr eseseseeeee t t tt igen – hej 
skål !!

JäJ rjestelytoimikkkkkuuuunnnanannnn pupupuuuuuooloolesesstatat

VeVesVeVeV ku

Australia
1 Australia 1   

Poland
3  
 
Yhteensä 319 henkeä

Koko hotelli on myyty loppuun ja mökeis-
sä on  laa enää 50 hengelle. Hotellin kapa-
sitee    ruokailuille, juhlatapahtumille yms. 
on 370 ja sitä lukumäärää emme ikävä kyllä 
pysty yli  ämään, jo  a ruoka, istumapaikat 
ja muu vastaava rii  äisi kaikille. Sen vuoksi 
tapahtumapaikalla ”piipahtaminen” ei ikävä 
kyllä ole mahdollista, vaan kaikkien on os-
te  ava vähintään tapahtumalippu ”fes  val 
fee”. Olisi vähintäänkin surullista, jos joku 
kaukaa tullut saisi huonoa palvelua ylimää-
räisten vieraiden vuoksi. 

Eli lyhyes   kun 370 vierasta on täynnä, on 
EC -juna mennyt armo  a ohitse ja seuraava 
mahdollisuus osallistua on 2018 Roomassa.
Tapahtuman ohjelma alkaa olla kasassa, toki 
esim. peruuntumisia voi meistä riippumat-
tomista syistä tulla, mu  a tarjolla on tällä 
 etoa:

• RVL:n Superpuman toimintanäytös
• L-Uudenmaan PL TEPO:n toimintanäytös
• L-Uudenmaan PL kalustoa
• työorganisaa  oidemme ylin johto 
   kutsu  u tutustumaan
• KV-presiden   mme perheineen USA:sta
• Helsingin sightseeing KOFF-sporalla ja 
   bussilla
• 3 x 200 km ajoretki, sis. tutustumisen 
   suo   malaiseen MP-poliisikoulutukseen
• kaksi ravintolaa, joissa musiikkia
• 3 iltana DJ
• 1 iltana duo ja trubaduuri
• 1 iltana kvarte   
• sauna
• paraa  ajo koko paikalla olevalla MP-ka-
   lustolla (lienee yksi suurimpia yhden 
   kerhon Suomessa järjestämiä)
• lehdistö  laisuus

Piipahtaminen ei valitet-
tavasti  ole mahdollista, 
vaan jokaisen on ostett a-
va vähintään tapahtuma-
lippu ”festi val fee”.
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Tapahtumakalenteri
huhti-syyskuu 2017

Tapahtumakalenteri
2017

Huhti kuu
 Kevätkokousviikonloppu 7.-9.4.2017, 

Himos 

Toukokuu
 Immolan koulutustapahtuma 5.-7.5.2017,  

Immola, Imatra

 SMCA- sol  ujen kokoontumisajo 
viikonloppu, 19.-21.5.2017 

 Hymyilevän motoris  n kevätpäivä, 
21.5.2017, Mäntsälä

Kesäkuu
 European Conven  on 2017, 8.-11.6.2017, 

Espoo. Lisä  etoja: 
h  p://ec2017fi nland.yhdistysavain.fi /

 Midnight Sun Gravel Rally 2017, 
26.-30.6.2017, Ruka - Metsälappi

Heinäkuu
 1st Nordic Möte, 21.-23.7.2017, 

Ahvenanmaa

Elokuu
 Finntriatlon 2017 Tahko, 5.8.2017, 

Tahko, Nilsiä

 

Syyskuu
 Syysmee  ng, 29.9.-1.10.2017, 

Itä-Suomi

Tämän lisäksi paikallisia ilta-/ kahvi-
ajeluita ja muita tapahtumia

Lisä  etoja ne   sivuilta, alueesi ankku-
rilta tai sihteeri Sepolta, seppo.bkfi n1@
gmail.com

LLLLaLLLLaLLLaLaLLLaLLLaLaLaLLaLLaLLLLLaLLaLaLLLLLLLLLaLaLLLLLLLLaaLaLaLaLLLLLLaLLaLLLLLLaLaLaLaLLLLLLaLLLLLLaLLLLLLLLLLaaLaaLaLaLLLLLLLLLLaLaaLaLLLLLLaLLLLLLLaLaLaaLLLLLLaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaLLLaLLLLLaLLLLLL innininnnininininnnininininnnnininnnniiiiinnnnnnininniinnnnnnnnnnnnnniinnnnniinnnnninninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnvvvavvavavavavavavvaavvvavvavavvvavvvvavvvvv lvlvvvvvvvvlvlvlvlvvlvlvllvlvvvlvvvvvvvvvojojojojojojojojoojojojojojjojojojjojjojojojjojojoojoooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjiiiiiieieieiieieieieieeeieeiiiieieieieieieiiiiieieeiiiiiieieiiieeieieeeeeiieiieieeeiieeiieeeeeiieeeiiieeiieieiiiiiiiieeieeiiiiieeiieii nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn MPMPMPMPMPMPMPMPMPMMPMPMPPMPMPMPPMPMPMPMPMPMPPMPMPMPMMPPPMPPMPMMMMPMMPMPMPPPMPPMPPMMPMMMMMMMMMMMMMMMMMMPMP --------kekekekekekekkekekekekekekkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rhrhrhrhr o  111111111111111111111111111111111111111111115555555555555555555555555555555555555555555

www.blueknights.fi 

Lisäti etoja neti stä, 
ankkurilta tai sihteeriltä!



ANKKURIMIEHET

Blue Knights Finland I:n Ankkurimiehet järjestävät paikallisia tapahtumia kuten koeajoiltoja, lämp-
päreitä ja kuukausikahviti laisuuksia. Ankkurimiehet ovat akti ivisesti  mukana myös omalla toimi-
alueella muiden MP-kerhojen järjestämissä  tapahtumissa edustamassa Blue Knights Finland jär-
jestöä silloin kun tapahtuman luonne istuu Blue Knights järjestön sääntöihin ja ideologiaan.

 KESKI-SUOMI
Kari Hänninen

Olen Kari Hänninen ja Keski-Suomen Anchorman, 
ensimmäistä kertaa ja tästä vuodesta alkaen. Työs-
kentelen Sisä-Suomen poliisilaitoksessa Jämsän 
poliisiasemalla järjestyspoliisissa, vapusta 2015 
läh  en. Sitä ennen kokemusta kertyi Vantaalla pa-
rinkymmenen vuoden ajan, Nurmijärven ja Jyväs-
kylän nmsp:n rupeamien jälkeen. Vantaalla toimin 
JP:ssa sekä lähipoliisina oman toimen ohella. Vii-
meiset kuusi vuo  a ajelin skoo  erilla valvonta- ja 
ken  äryhmässä. Ennalta estävä-, valvonta-, sidos-
ryhmä- ja nuorisotyö toivat sisältöä ja näkemystä 
omaan amma   in.

Aloi  n BK-kerhossa vuonna 2014 jolloin kävin mp:l-
lä EC:ssä Itävallan Waidringissa, seuraavana kesänä 
Puolan Zwinov:ssa ja viime kesänä Kroa  an Zatonis-
sa. Mielestäni moo  oripyöräilyyn lii  yy yhteisölli-
syys kaikissa muodoissa, niin omassa kerhossa kuin 
vieraanakin kutsu  una tai sa  umoisin muita kerho-
laisia tavaten. 

Omalta osaltaan kerhon kau  a käymäni Liikenne-
turvan MPEAK-kurssi au  aa näkemysten ja  edon 
jakamista niin oman kerhon kuin myös sidosryhmi-
en kanssa – puhuma  akaan omassa työssäni mm. 
”mopo-nuoria” valistaessa.

Keski-Suomessa ei ole montaa BK-veljeä tai si-
sarta. Jatkossa nähdään kuinka Blueknights-kerhon 
toiminta tulee tutuksi lukuisten keskisuomalaisten 
moo  oripyöräilevien kollegoiden keskuudessa. Toi-
vo  avas   nähdään jossain tapahtumassa. Kerhon 
sivuilta löytyy yhteys  edot, sähköpos   ainakin on 
helppo. Jos seutukunnalla tulee mieleen oma ta-
pahtuma, jossa tarvitaan Sinistä Ritaria tai liikenne-
valistajaa niin aina kanna  aa kysyä!

16      Lainvalvojien MP -kerho

Anchormen

• Kari Hänninen
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LOUNAIS-SUOMI 
Mikko Salo

Olen Mikko Salo ja lii  ynyt kerhoon 2016 
Ritolan Jaskan houku  elemana ja minut 
on vali  u Lounais-Suomen ankkurimiehek-
si syyskokouksessa. Kiitän saamastani luot-
tamuksesta ja mielenkiinnolla odotan tule-
via haasteita.

Moo  oripyöräilyharrastukseni olen aloi  a-
nut 80-luvun alussa kaluston ollessa Hon-
da CB 350 Twin (vm-72). Tuolloin pyörä oli 
lähinnä tapa liikkua kodin ja työmaan välil-
lä, eikä juuri muuta. Joskus tuli käytyä Lep-
päsuon Essolla, jossa mp-porukkaa tuolloin 
pyöri. Nykyinen harrastusinto alkoi 1997 
ollessamme häämatkalla Kreetalla, jolloin 
tuolloin lainassa ollu  a pyörää palau  aes-
sani tuore vaimoni totesi moo  oripyöräilyn 
olevan hauskaa. Siitä si  en aluksi lainakalus-
tolla ja myöhemmin into vei soi  nrautojen 
perään, nykyisen ollessa Yamaha FJR 1300 
a. Kilometrejä on tullut vuosi  ain 5-10 tkm, 
joista pääosa Suomea kierrellen. Pisin reis-
su lienee ollut käyn   moikkaamassa Suo-
men so  lasasiamiestä Varsovassa, ty  ären 
istuessa takapaksilla.

Alkujaan tulin Rajavar  olaitoksen palveluk-
seen 1982 kahden muun merivar  jan kans-
sa ja olimme tuolloin Suomen ensimmäiset 
vakinaiset pintapelastajat. Kolmen työvuo-
den jälkeen lähdin Kade   kouluun, josta val-
mistuin merivar  oupseeriksi 1988. Tämän 
jälkeen työskentelin laivoilla perämiehe-
nä ja myöhemmin päällikkönä sekä var  os-
ton esikunnassa, jossa viimeiset seitsemän 
vuo  a olin var  oston päätoimisena työ-
suojelupäällikkönä ja meriturvallisuusvas-
tuuhenkilönä sekä yleisjohtajana päivystys-
ringissä. Eläkkeelle jäin täysin palvelleena 
vuoden 2015 alusta.

ITÄ-SUOMI
Mika Wallius

Tämä tässä..tämä on Walliuksen Mika, joka 
to  elee myös lempinimeään Waltsu! 

Olen lii  ynyt Blueknigts -toimintaan 2004 
(Kiitos Veskun!) - moo  oripyöräilyä harras-
tavana (since 1989). Olen omistanut kaik-
kiaan muutaman pyörän eläissäni: Honda 
CB450, Honda CB 500FourK, Honda CB750 
FourK, K750, Yamaha Xj900, Suzuki Intru-
der VS1400, Honda GL1200 Goldwing   sekä 
Honda GL1800 Goldwing. (kursiivilla kir-
joitetut ovat edelleen tallissa). Olin ennen 

BK- toimintaa käynyt järjestäytymä  ömä-
nä mp-tapahtumissa vain Suomessa.  En-
simmäiseen kansainväliseen tapahtumaan 
osallistuin vaimoni Soilen kanssa ”huoltoau-
tolla” Saksassa yhdessä BK-porukan muka-
na. Tältä matkalta sain kipinän kansainväli-
seen toimintaan. Siellä myös avautui silmät 
BK-toiminnan suuruuteen.  Ny  emmin olen 
käynyt Euroopan Confrenseissa Kroa  assa, 
Belgiassa, Ranskassa, Itävallassa ja Puolassa 
-pääasiassa pyörällä. 

Olemme perheenä saaneet lukuisia ystäviä 
toiminnan kau  a, joiden luona on ollut ilo 
vierailla - ja vastavuoroises    olemme esitel-

leet  Suomea vieraillemme.  Meillä on kun-
nia olla belgialaisen Steffi  -tytön BK-kummi-
vanhemmat.  BK Finland 1.ssä olen toiminut 
pari kau  a Directorin roolissa, mu  a sit-
temmin Itä-Suomen ankkurina järjestäen 
perinteisenä tapahtumana Syysmee  ngin 
ja myös muuta toimintaa itäisen Suomen 
alueella. Toivotan kaikki vanhat ja uudet ak-
 ivit tähän antoisaan toimintaan tervetul-

leiksi! 

Toivo  aa ”Suomi-huivi ”  Waltsu

• Mika Wallius

• Mikko Salo



ETELÄ-SUOMI
Vesa Kaar    

Olen 37 -vuo  as konstaapeli Vesa 
Kaar   . Pollarina 24 vuo  a kaiken- 
moisissa tehtävissä. Blue Knights 
-jäsen olen ollut vuodesta 2003 ja 
ellen ihan väärin muista taisin olla 
jäsen numero 1. Muutaman ekan 
vuoden olin kerhon pressana ja yh-
den kaksivuo  skauden Euroopan 
varapuheenjohtajana. Sen jälkeen 
askarrellu  varapressana, ankkurina 
ja ak  ivijäsenenä.

Perheenjäsenet vaimo Jaana, joka 
myös jäsen, tytär Emmi ja koira 
Seppo, jotka käyvät myös mieluus-
  tapahtumissa. Söpö-kissa ei ole 

moo  oripyöräilystä erityisemmin 
innostunut.

Motskarilla oon  ajellu koko lail-
la keskeytykse  ä vuodesta 1983, 
paitsi muutama vuosi si  en oli kah-
den kesän tuumaustauko. Kaiken-
mallisia mopoja on ollu ja kaikilla 
mahdollisilla tavoilla olen niillä ajel-
lut. Tällä hetkellä eniten kiinnostaa 
seikkailu ihan uusilla mopoteillä. 
Nykyään täytyy ikävä kyllä muuta-
ma päivä ajaa, e  ä  et muu  uvat 
tuntema  omiksi.

POHJANMAA
Marko Niemi 

Olen 47 vuo  as kolmen lapsen isä Marko 
Niemi Kälviältä. Harratuksina moo  oripyö-
räilyn lisäksi  jääkiekko ja metsästys.

Liityin jäseneksi vuonna 2014 ensimmäise-
nä Pohjanmaan jäsenenä. Lii  ymisen jäl-
keen aloi  n voimakkaan värväystoiminnan 
ja saimme nopeas   Kokkolaan hyvin toimi-
van porukan, mistä hyvänä näy  önä viime-

vuoden kesätapahtuma Kokkolassa. Moot-
toripyöräily on lähellä sydäntä ja ajopäivin 
tulee runsaas   vuoden aikana. Alla hurisee 
vuoden 1988 Honda CBR1000F luote  ava 
vanha ratsu.

Tulevan vuoden aikana on tavoi  eena jär-
jestää tapahtumia Pohjanmaan alueella ja 
yri  ää saada uusia jäseniä Seinäjoelta ja 
Vaasasta.  Tarkoituksena on myös osallistua 
ak  ivises   kerhon muihin tapahtumiin.

Uusille 
tuntematt omille
teille!

• Vesa Kaar   

• Marko Niemi
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POHJOIS-SUOMI
Heikki Kleme   

Olen Pohjois-Suomen anchorman Heikki Kleme   . Ikää tulee tänä vuonna plakkariin 
täydet 40 vuo  a. Olen valmistunut poliisiksi v. 2003 ja työhommissa olen Kajaanin lii-
kenneryhmässä. Toimin ryhmän varajohtajana ja normihommien lisäksi  talvisin teen 
maastoliikennevalvontaa moo  orikelkalla ja kesällä vesiliikenteenvalvontaa veneel-
lä ja vesije  llä. 

Vuonna 2015 palasin ko  konnuille Kajaaniin, jossa nyt asustellaan perheen kanssa. 
Perheeseeni kuuluu vaimoni Tiina sekä pojat Kimmo ja Jere. Lemmikkeinä meillä on 
kotona portugalinvesikoirat Arvo ja Pen    sekä gerbiility  öset Lola ja Demi. Hevo-
semme Trina ja Pepsi asustelevat kajaanilaisella ravitallilla. 

Harrastuksiini kuuluu metsästys, raviurheilu, jääkiekko, keilaus, koirien kanssa ulkoi-
lu ja kaikenlainen kuntoliikunta. Lisäksi olen vaimoni mielestä intohimoinen televi-
sionkatselija…

Moo  oripyöräharrastus alkoi jo 16-vuo  aana, kun sain kevytmoo  oripyörä Yamaha 
DT:n. Kevariaikojen jälkeen oli moo  oripyöräharrastuksessani monta vuo  a taukoa, 
kunnes hankimme Tiinan kanssa v. 2005 Suzuki GSX750F -mallisen pyörän. Samana 
vuonna liityimme myös Blue Knightseihin, appiukkoni Veikko Ahon innoi  amana. En-
simmäisen BK-viikonlopputapahtuman järjes  n Kajaanissa tuona samaisena vuonna. 
Kaar  n Vesku ja Savolaisen Juha o   vat minut tuolloin puhu  eluun Kajaanin poliisi-
yhdistyksen mökin laiturilla seistessämme ja pyysivät minua pohjoisen alueen an-
chormaniksi. Asiaa ei tarvinnut kauaa mie   ä ja olen hommastani tykännyt.

Viime vuosina perhe  lanne ei oikein ole tukenut moo  oripyöräharrastusta, mut-
ta onneksi appiukon Wingi on käytössä aina kun tarve vaa  i. Lisäksi nuo yhden he-
vosvoiman menopelit vievät melkoises   aikaa ja rahaa. Haaveissa kuitenkin on, e  ä 
muutaman vuoden sisällä (tai ehkäpä jo tänä kesänä) laitamme jälleen oman pyörän.
Blue Knights -jäsenyyden alusta as   on tuntunut siltä, e  ä tämä on minun / meidän 
ju  u. Jäsenyyden alusta as   olemme saaneet paljon uusia ystäviä ja tu  avia ympäri 
maailmaa. Uudet ystävät ovat olleet mahtavia sekä siviili- e  ä työhommien kannalta. 

KAAKKOIS-SUOMI
Niko Maronen

Olen Kaakkois-Suomen ankkuri Niko ”Shrek” 
Maronen. Työskentelen RVL:ssä vk -koulut-
tajana.  Blue Knights -toimintaan minut 
rekrytoi  in EU:n raja- ja merivar  oviraston 
operaa  ossa vuonna 2014 saksalaisen BK - 
veljen toimesta. Pyörän kanssa matkustami-
nen ja maailman näkeminen sen selästä on 
se mikä mo  voi vetämään haalarit niskaan 
aamuisin. Euroopan lempikohteitani on eh-
do  omas   Romania, mistä on anne  avana 
matkavinkki jos toinenkin. Olen uusi ank-
kurin tehtävässä ja pyrin ak  voimaan Kaak-
kois-Suomen jäseniä sekä virkaveljiä yli haa-
larin värirajojen.  Ajokauden alkaessa olisi 
tarkoitus aloi  aa viikkoajelut, missä What-
sApp ryhmässä sovitaan ajankohta ja suun-
ta minne lähdetään etsimään sitä täydellistä 
mutkapätkää ja hyvää makkaranpaistopaik-
kaa, joten jos asia kiinnostaa, ota yhtey  ä ja 
lisään sinut ryhmään!

Olemme majoi  aneet useas   ystäviämme Suomesta 
ja ulkomailta ja edelleen meille ovat kaikki tervetullei-
ta jos / kun yöpaikkaa Kainuun suunnalla tarvitsevat.
Hyvää ja turvallista moo  oripyöräkesää ihan jokaisel-
le! Tavataan kekkereissä! 
Heikki Kleme   

• Heikki Kleme   

• Niko Maronen
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Messut kiinnos  vat suurta yleisöä

essujärjestäjien mukaan MP-
2017 messuilla vieraili 59 
000 tyytyväistä motoris  a ja 
moo  oripyöristä ja moo  o-
ripyöräilyyn lii  yvistä varus-
teista kiinnostunu  a kävi-

jää. Järjestäjien mukaan messut kiinnos  vat 
paljon myös pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella asuvia ihmisiä, sillä kävijöistä 70 % tuli 
messuille pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 
Myös nyt toista kertaa käytössä ollut koea-
jorata oli kovassa käytössä, sillä koeajoradal-
la aje   in 1246 koeajoa. Oma vierailuni mes-
suilla tapahtui lauantaina ja kyseisen päivän 
messuvieraiden joukko oli välillä jopa liian 
suuri, sillä Messukeskuksen näy  elyalueen 
kulkukäytävät olivat paikoin järje  ömän ah-
taita. Suuri kävijämäärä hai  asi myös pai-
koin jopa esillä olevaan kalustoon tutustu-
mista rii  ävän perinpohjaises  .

Kiinnostavia moo  oripyöriä esillä pilvin 
pimein

Henkilökohtainen kiinnostukseni kohdistui 
 etenkin ikäiselleni kuskille sopiviin moot-

toripyöriin ja jostain kumman syystä kiin-
nostukseni suurin kohde oli BMW:n osasto. 
Paikalla ollut tu  u BMW:n moo  oripyörien 
myyjä kertoi kiinnostuksen uusien moo  o-
ripyörien ostoon olevan selkeäs   nousus-
sa ja jo lauantaipäivän aikana oli kyseisellä 
myynnin amma   laisella kansiossaan usei-
den uuden BMW:n ostoon halukkaiden 

messukävijöiden yhteys  etoja. Kiinnostuk-
sen suurimmat kohteet olivat olleet kuiten-
kin BMW:n Sport- ja Touring mallisto, jotka 
sopivat juuri keski-ikäisille kulje  ajille. Hen-
kilökohtainen kuolaus kohdistui  etenkin 
BMW:n K 1600 mallistoon jossa sekä mal-
liston GT e  ä myös GTL malli sopisi omaan 
makuuni kuin nenä päähän. 

Henkilökohtaisen arvioni mukaan sekä GT- 
e  ä GTL malli olisi moo  oripyörä, jolla voi-
sin ajaa elämäni loppuun saakka. Sil   kiin-

nostus kohdistui myös BMW:n R 1200 RS 
malliin, joka tarjoaisi hienon aje  avuuden 
nimenomaan Puolan mutkaiselle ja hyvä-  
pintaiselle  everkolle. Kyseinen malli on 
ominaisuuksiltaan nykyisen pyöräni K 1200 
RS tyyppinen ja ajaminen sujuisi näin ollen 
vanhan muis  n mukaan. Kyseiseen malliin 
on saatavana myös kookkaat sivulaukut ja 
myös muita hyviä lisävarusteita. Tämä pyö-
rä tulee ehdo  omas   koeajaa tulevana ke-
sänä. 

MP - MESSUT 2017
tarjosivat jälleen 
kerran paljon uutta 
katsottavaa

• Myös matkapyörä voi olla vauhdikkaan näköinen.

MP-MESSUT
2017
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Uuden BMW:n ostaminen on  eten-
kin taloudellises   isohko haaste ja 
katsaus Puolan BMW-moo  oripyörä-
markkinoille osoi    jälleen kerran sen, 
e  ä maassamme myytävien moo  o-
ripyörien verotus on järjetön. Veron 
vaikutuksen ansiosta uusien ja myös 
käyte  yjen moo  oripyörien hinnat 
ovat maassamme edelleenkin huo-
ma  avan korkeita. Ulkomailta tuodun 
moo  oripyörän rasi  eena on  eten-
kin tuon  vero, joka useimmiten nos-
taa tuon  pyöränkin hinnan melkoisen 
korkealle. Pyörää hanki  aessa kannat-
taa  etenkin suori  aa vertailua oman 
maamme ja muiden  EU-maissa myy-
tävien moo  oripyörien hinta- ja vero-
poli  ikan osalla.

KTM:n osastolla kävi myös messujen 
aikana melkoinen kuhina ja aikuisten 
miesten kiinnostus kohdistui ehdo  o-
mas   KTM:n Super Adventure -mallis-
toon. Kyseinen mallisto tarjoaa kuljet-
tajalleen ominaisuudet, jotka toimivat 
kaikissa elementeissä ja olosuhteissa. 
Saamani  edon mukaan Super Adven-
ture mallisto on huippuhyvä aje  ava 

• Myös Valvoline oli näkyväs   esillä messuilla.

• BMW:n eleganssia parhaimmillaan 
R100 mallissa.

• Mukavan näköistä Indian moo  oripyörien markkinoin  a.

asfal  lla, mu  a pyörä on elemen  s-
sään juuri sorapintaisilla  eosuuksilla 
ja jopa maastossa. KTM:n osasto kiin-
nos   vahvas   myös nuoria kulje  ajia, 
sillä KTM:n Enduro-mallisto oli todella 
laajas   esillä. Nuoria kiinnos  vat myös 
todella spor  n näköinen RC-mallisto, 
mikä nimenomaan ulkonäöllään näyt-
  tekevän suuren vaikutuksen nuoriin 

kulje  ajiin. Täytyy todella myöntää 
tässä  lanteessa se, e  ä tämän ukon 
kiinnostus kohosi melkoises   KTM:n 
osastolla olevaan kalustoon. Tältäkin 
osastolta löytyi koeajokohde tulevalle 
ajokaudelle.

Kawasakin osastolla on aina pakko 
vie  ää laatuaikaa, sillä kyseisen moot-
toripyörä valmistajan mallit hivelevät 
silmiä. Kawasakin lippulaivaksi kutsut-
tu ZZR 1400 olisi moo  oripyörä jota 
tekisi kovas   mieli, mu  a kyseisen 
pyörän rakenne ei salli siihen asen-
ne  avaksi sivulaukkuja, joita ilman 
pidempi matkanteko on mahdoton-
ta. Selkään sopivaan reppuun kun ei-
vät sovi edes viikon vaa  eet. Kyseinen 
ZZR 1400 on todellinen kaunotar ja 
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• BMW R 1200 GS kiinnos   paljon yleisöä 
ja syystäkin.

pyörän aje  avuus on huippuluokkaa. Kawa-
saki tarjoaa kyllä vaihtoehdon myös matka-
motoris  lle, mu  a jos kyseisen ZZR 1400 
malliston rakenne mahdollistaisi sen varus-
tamisen matkamotoris  n tarpeisiin, ei oli-
si todennäköises   vaikeaa tehdä valintaa it-
selleen.  Sil   Kawasakin Versys-matkamallit 
ovat varmas   tutustumisen arvoisia moot-
toripyöriä, sillä tämänkin malliston aje  a-
vuus on  etojeni mukaan huippuluokkaa.

Tarinaa rii  äisi myös muiden moo  oripyöri-
en valmistajien malleista, mu  a kolme edel-
lä esi  elemääni moo  oripyörän valmistajaa 
vetosi minuun mallistollaan eniten. 

Messuilta ajovarusteita jokaisen tarpeisiin

MP-2017 Messut tarjosivat täydellisen vali-
koiman ajovarusteita jokaisen mp:n kuljet-
tajan ja matkustajan tarpeisiin. Ns. jokai-
sen sään ajovarusteet tarjosivat suurimman 
valikoiman ajoasuihin, mu  a täytyy tode-
ta nahkapukuvalikoimankin olleen todella 
huippuhyvää ja laadukasta. Hienoa oli huo-
mata myös se, e  ä heijastavien materiaali-
en käy  ö ajoasuissa näy  ää lisääntyvän kii-

te  ävällä tavalla. Kypärämallien valikoima 
oli huikaiseva ja uusien kypärien keveys yl-
lä    ainakin minut täydellises  . Uusien val-
mistusmateriaalin seurauksena kypärät ovat 
keventyneet ja samalla niiden iskukestävyys 
on jopa parantunut. Moo  oripyöräkypärän 
valintaan kanna  aa kyllä kiinni  ää erityis-
tä huomiota, sillä mikään ei tee ajamises-
ta sen inho  avampaa kuin päähän istuma-
ton kypärä tekee. Kypärien väritys oli myös 
huippuluokkaa ja uudet neonvärit kypärissä 
lisäävät moo  oripyöräilijöiden näkyvyy  ä 
liikenteessä merki  äväs  . Myös ajokenkien 
valikoima oli täydellisyy  ä hipovaa. Oman 
havaintoni mukaan kauppa kävi ajovarus-
teiden osalta mukavas   ja tämän vahvis   
myös HANX- osastolla tapaamani tu  u myy-
jä, joka kertoi erityises   ajohansikkaiden 
myynnin olleen vilkasta. Tämä lienee seura-
usta siitä, e  ä lähes jokaisella ajovarusteita 
myyvällä osastolla oli messutarjous nimen-
omaan ajohansikkaista. 

Kiinnostuksen kohteena moo  oripyörien 
ajokamerajärjestelmät

Tässä lehdessä esitellään omassa ar  kkelis-
sa uu  a kypärän näy  öön integroitua ajoka-
mera/navigoin  järjestelmää. Moo  oripyö-
riin soveltuvat ac  on-kamerat on esitelty 
myös edellisessä Siniset Ritarit -lehdessä 
eri  äin ka  avas  . Sil   oma kiinnostukseni 
kohdistui erityises   siihen, millaisia moot-
toripyöräilyyn soveltuvia ac  on-kameroita 
messuilla esiteltäisiin.  Pe  ymys oli suuri, 
sillä moo  oripyörien ac  on-kameroita esi-
tel  in oman havaintoni mukaan vain muu-
tamalla osastolla. Näilläkin osastoilla esit-
telyssä olleet kamerat olivat markkinoiden 
kalleimmasta päästä. On  etenkin hienoa, 
e  ä moo  oripyöräilijöille tarjotaan mah-
dollisuu  a varustaa itsensä lähes 1000 eu-
roa maksavalla kamera- ja kommunikoin  -
järjestelmällä, mu  a lienee niin, e  ä ac  on 
-kameroiden tuoma lisäoikeusturva erityi-
ses   oman maan  estön ulkopuolella ajet-
taessa on mo  vaa  o kameran hankintaan 
suurimmalle osalle kameroiden hankkijois-
ta. Olisin siis itse kaivannut messuille esil-
le halvempaa ns. peruskamerakalustoa hy-
villä messutarjouksilla varuste  una. Tämä 
ei kuitenkaan näillä messuilla toteutunut ja 
kameran hankinta ennen toukokuun Euroo-
pan reissua täytyy tehdä jonkin asiantunte-
van myyjän luona.  

Yamaha MP - myyn   lastojen kärjessä

MP-messujen eräänä  edotuksen aiheena 
on aina ollut  laston julkistaminen moot-

toripyörien myynnistä ja myös käyte  yjen 
moo  oripyörien tuonnista. Yamaha pors-
ku  aa edelleen moo  oripyörien myyn   -
laston kärjessä, sillä uusia Yamahan moot-
toripyöriä myy  in vuonna 2016 yhteensä 
673 kpl. Yamahan osalta oli havai  avissa 
pieni lähes 5 %:n kasvu myynnissä vuoteen 
2015 verra  una. KTM on myynnin osalla 
toisella sijalla ja myös KTM:n osalta myyn-
 luvut osoi   vat hieman yli 5 %:n kasvua 

edelliseen vuoteen verra  una. BMW tu-
lee kolmantena miinusmerkkisellä (-14,6 %) 
myynnillään. Seuraavat sijat kuuluvat muille 
isoille moo  oripyörävalmistajille ja ns. har-
vinaisimpien moo  oripyörämerkkien osalta 
näy  ää yleises   tapahtuvan selkeää myyn-
nin vähenemistä. Viime vuosina kovalla nä-
kyvyydellä MP-messuille tulleet Indian ja 
Victoria moo  oripyörämallit eivät ole  las-
tojen valossa edelleenkään saaneet jalansi-
jaa maamme moo  oripyöräkannassa. Ky-
seisten moo  oripyörien myyn  luvut ovat 
siis edelleen hyvin alhaisia. Lienee niin, e  ä 
emme ole täällä pohjoisessa maanpuolis-
kossa kovinkaan kiinnostuneita kyseisten 
pyörien massiivisesta koosta huolima  a sii-
tä, e  ä kyseisten moo  oripyörien hintataso 
oli sangen mal  llinen. 

Käyte  yjen tuon  pyörien kärjessä on 
Harrikka

Harley-Davidson hallitsee sangen suveree-
nis   käyte  yjen moo  oripyörien yksi  äis-
tuon    lastoa. Honda tulee selkeäs   vähem-
millä tuon  määrillä  lastossa kakkoseksi 
ja KTM kolmoseksi. Myös BMW ja Yamaha 
yltävät vuonna 2016 yli 100 yksi  äistuo-
dun pyörän tasolle. Tilaston mukaan vuon-
na 2016 maahamme yksi  äistuo  in hieman 
vähemmän käyte  yjä moo  oripyöriä kuin 
vuonna 2015. Käytetyn Harrikan suosiota 
yksi  äin tuonnissa on helppo ymmärtää, sil-
lä käyte  yjen Harrikoiden massa on oman 
maamme ulkopuolella. BMW:n notkahta-
minen  lastossa 138 yksi  äistuodun käyte-
tyn pyörän tasolle huolestu  aa, sillä Saksan 
ja myös muun Euroopan tarjonta käyte  y-
jen Bemareiden osalla on massiivista ja pyö-
riä on tarjolla Euroopassa pilvin pimein. Oli-
siko tämä merkki kuitenkin myös siitä, e  ä 
käyte  yjen Bemareiden hinnat ovat omas-
sa maassamme pikku hiljaa oikealla tasolla?

Jyrki Haapala



Moott oripyöräilijöiden turval-
vallisuusti lanne on kehitt ynyt 
roimasti  1970-luvulta tähän 
päivään esimerkiksi koulutuk-
sen avulla. Pyöräkanta on kas-
vanut moninkertaiseksi, mutt a 
kuolonuhreja on yhä vähem-
män. Teimme Liikenneturvassa 
katsauksen jatkokoulutuksen 
ja turvallisuusti lanteen histo-
riasta nykypäivään.

ilastot eivät valehtele. Ne kerto-
vat, e  ä moo  oripyöräilijöiden 
turvallisuus  lanne on parantu-
nut pitkällä aikavälillä huomat-
tavas  . Liikennekuolemat ovat 
lähes puoli  uneet kymmenes-

sä vuodessa, ja erityises   nuorten motoris-
 en kohdalla kehitys on ollut hyvää.

Liikenneturvan ennakko  etojen mukaan 
vuonna 2016  eliikenteessä menehtyi 16 
moo  oripyöräilijää, kun vuonna 2008 luku 
oli perä   33.  Vuoteen 2015 verra  una kuo-
lemien määrä laski viidenneksellä ja louk-
kaantuneiden määrä (426) 14 prosen  lla.

Kaikista  eliikenteessä menehtyneistä ja 
loukkaantuneista moo  oripyöräilijöitä oli 
seitsemän prosen   a.

”Kehityssuunta on oikea. Etenkin nuorten 
turvallisuus  lanteen parantumisessa voi 
nähdä turvallisuusmyönteisten asenteiden 
ja valintojen juurtumista. Omat valinnat 
ovat tärkeä osa jokaisen motoris  n turvalli-
suu  a, riippuma  a kulje  ajan kokemukses-
ta tai ajotaidoista”, Liikenneturvan koulutus-
ohjaaja Toni Vuoristo kommentoi.

Niin, turvallisuusmyönteisten asenteiden ja 
valintojen juurtuminen. Se ei ole helppoa 
työtä, mu  a siinä on ainakin jossain määrin 
onnistu  u. Sen meille kertovat – niin, ne  -
lastot.

1970-luvulla herä   in koulutuksen 
tarpeeseen 

Iso tekijä asenteiden parantamisessa on ol-
lut moo  oripyöräilijöiden ennakoivan ajon 
koulutus, jota on järjeste  y jo 40 vuoden 
ajan. Ensimmäinen Liikenneturvan, Suomen 
Moo  oriliiton ja muiden alan toimijoiden 
kehi  ämä koulu  ajakurssi pide   in vuonna 
1977.

Aiemmin moo  oripyöräilijöiden koulutus 
oli ollut vähäistä, sillä ajokor  n hankkimi-
nen ei edelly  änyt lainkaan koulutusta. Var-

Moott oripyöräilyn 
suosio kasvaa
– kuolonuhrien määrä ei

• Motoris  en tervehdykset ovat tu  u näky liikenteessä. Yhteishenkeä löytyy. Kuva: Timo Muilu/Liikenneturva.

26      Lainvalvojien MP -kerho

T



Lainvalvojien MP -kerho     27

sinkin nuoret aloi  elevat motoris  t joutuivat usein onnet-
tomuuksiin.

Moo  oripyöräkanta läh   nousuun 1970-luvun alussa, 
ja vuonna 1975 niitä oli Suomessa lähes 50 000. Samana 
vuonna  eliikenteessä kuoli perä   56 motoris  a. Koulutus-
toiminta käynnistyikin motoris  en huolestu  ua itse omas-
ta turvallisuudestaan. Liikenneturva kehi    yhteistyös-
sä motoris  en kanssa ennakoivan ajon malliin perustuvan 
jatkokoulutuksen, joka nos   turvallisuus-asiat esiin moot-
toripyöräilyssä ja tuki samalla muunkin liikenteen turvalli-
sempaa kehitystä. Samalla luo  in paine  a motoris  en ajo-
kor   koulutuksen järjestämiseen.

Tulosta tuli pian. Autokoulumaailma alkoi perehdy  ää lii-
kenneope  ajia moo  oripyöräilyyn, kun aikaisemmin auto-
kouluissa ei juuri moo  oripyöräkoulu  ajia ollut. Jo vuonna 
1980 ajokor   asetusta muute   in siten, e  ä teoriaopetus 
tuli pakolliseksi.

Kuolleiden ja loukkaantuneiden moo  oripyöräilijöiden 
määrä laski 1980-luvulle tultaessa, mu  a kasvoi sen jäl-
keen tasaises   pyöräkannan kanssa. Esimerkiksi vuonna 
1980 kuolleita oli 21, kun kasarin lopussa (1989) menehtyi 
29 motoris  a. Pyörien määrä nousi reilusta 43 000:sta 55 
000:een vuosikymmenen aikana.

Liian suuri nopeus pahimpana riskitekijänä

Moo  oripyöräilyyn yhdistetään usein vapauden tunne ja 
vauhdin hurma. Vauhdista ei kuitenkaan pidä sokaistua, sil-
lä juuri se kostautuu usein henkilövahinkoina ja jopa kuo-
lemana.

”Onne  omuuksien taustalla näkyy  lanteeseen sopimaton 
nopeus ja turha riskino  o. Mutkasta selviämiseen tarvitaan 
muutakin kuin pyörän hallintataitoja. Jos nopeus on omiin 
taitoihin nähden liian suuri, on jäljellä enää huonoja vaihto-
ehtoja”, Liikenneturvan Vuoristo muistu  aa.

Kolme neljästä moo  oripyöräilijän kuolonkolarista ja puo-
let loukkaantumisista tapahtuu taajaman ulkopuolella. Ulo-
sajojen osuus näkyy edelleen suurena. Neljä kymmenestä 
menehtyneestä ja kolmannes loukkaantumisista tapahtui 
ulosajoissa. Toinen merki  ävä onne  omuustyyppi on koh-
taamisonne  omuus.

”Turvallisuuden  lannekuva on sikäli ennallaan, e  ä vaka-
vat moo  oripyöräonne  omuudet ovat edelleen pääosin 
yksi  äisonne  omuuksia ja ne tapahtuvat miehille”, Vuoris-
to jatkaa.
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Taajamissa näkyvät samat onne  omuustyy-
pit kuin niiden ulkopuolellakin. Kuoleman-
tapauksista puolet oli kohtaamisonne  o-
muuksia ja joka neljäs ulosajoja. 

”Niin taajamissa kuin taajaman ulkopuolel-
lakin mahdollisen onne  omuuden sa  ues-
sa vammoja ehkäisee ja niiden vakavuu  a 
vähentävät kunnolliset ajovarusteet. Asian-
mukaisiin ajovarusteisiin kuuluu kypärän li-
säksi kunnon ajotakki, myös ajohousut, 
-saappaat ja -hanskat lisäävät suojaavuu  a. 
Valikoimista löytyy myös motoristeille suun-
niteltuja rintapanssareita ja airbag-liivejä”, 
Vuoristo esi  elee.

Moo  oripyöräkoulutus uudistui lamavuo-
sien kynnyksellä

Vuonna 1990 moo  oripyöräilyn  lanne 
muu  ui koulutuksen kannalta radikaalis-
 : moo  oripyöräkor   a ei saanut enää au-

tomaa   ses   henkilöautokor  n mukana. 
1990-luvun alussa kehite   in myös Pidä pe-
livaraa -malli, joka yhtenäis   niin motoris-
 en kuin muidenkin moo  oriajoneuvojen 

kulje  ajien jatkokoulutusta. 

Pelivaramallista ote   in oppia, kun kehitet-
 in ajokor   koulutusta, liikenne¬ope  aja¬-

koulutusta sekä moo  orikerhojen omia rää-
tälöityjä kursseja. Vuonna 1994 peruste   in 
myös moo  oripyöräkoulu  ajien oma yhdis-
tys, Suomen Moo  oripyöräkoulu  ajat ry eli 
SMOK.

1980-lukuun verra  una motoristeja me-
nehtyi 90-luvulla huoma  avas   vähemmän. 
Äkillinen notkahdus kuolleiden ja loukkaan-
tuneiden moo  oripyöräilijöiden määris-
sä näh  in pahimpina lamavuosina, vaikka 
moo  oripyöräkanta oli tuolloin noin 60 000 
ja kasvoi tasaises   vuosi  ain. Vuonna 1997 
 eliikenteessä kuoli vain kahdeksan moo  o-

ripyöräilijää.

Moo  oripyöräkannan jyrkkä nousu nos   
kuolonuhreja 2000-luvun alussa

Uuden vuosituhannen alussa moo  oripyö-
rien ja motoris  en määrä läh   jyrkkään kas-
vuun: vuonna 2002 pyöriä oli Suomessa jo 
yli 116 000. Samana vuonna tapahtui kään-
ne turvallisuus  lanteessa ja motoristeja me-
nehtyi selväs   enemmän, 22 henkilöä.

Liikenneturva reagoi ja uudis   yhteistyös-
sä alan järjestöjen kanssa ennakoivan ajon 
kurssin. Sen ohjelma ja aineisto valmistuivat 
2002 nimellä ”Motoris  n peruskurssi”.

2000-luvun huonoin vuosi oli 2008, jolloin 
menehtyi perä   33 moo  oripyöräilijää. 
Tuolloin pyöräkanta oli noussut jo 200 000 
paremmalle puolelle. Tämän jälkeen  lan-
ne on onneksi parantunut: menehtyneiden 
määrä pudonnut tasaises   lähes joka vuosi.
Vuoden 2016 ennakko  eto on siis 16 me-
nehtyny  ä, ja parempaan on pysty  y vii-

meksi vuonna 2000. Nykyisin moo  oripyö-
riä on kuitenkin rekisterissä jo lähes 265 
000, kun vuosituhannen vaihteessa luke-
ma oli noin kolmannes siitä. Turvallisuus  -
lanne on siis kantaan nähden huoma  avas-
  parempi.

Teks  : Arimo Laakkonen & Toni Vuoristo
Liikenneturva

• Moo  oripyöräilijöiden jatkokoulutus antaa oman panoksensa liikenneturvallisuuteen. 
Kuva: Timo Muilu/Liikenneturva
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ällä hetkellä Liikenneturvan jatkokoulutustuo  een 
nimi on MPEAK – ennakoivan ajon koulutus moot-
toripyöräilijälle. Noin 20 henkilön koulu  ajakurs-
seja järjestetään kerran vuodessa. Osallistujat ovat 
pääosin moo  oripyöräkerhojen tulevia koulu  ajia, 
liikenneope  ajia sekä poliisin tulevia ajokoulu  ajia.

Kurssin läpäisseet ennakoivan ajon koulu  ajat järjestävät omis-
sa yhteisöissään moo  oripyöräilijöiden vapaaehtoisia jatkokou-
lutuksia, kuten ruosteenpoistokursseja ja ennakoivan ajon kurs-
seja.

Nämä kurssit on usein nime  y kerhojen omiksi kursseiksi, mu  a 
niitä pitävät Liikenneturvan koulu  amat MPEAK-koulu  ajat, jot-

Motoristi t ennakoivat ja ott avat 
oppia kuolemankolareista

ka käy  ävät Liikenneturvan tekemiä materiaaleja. Liikenneturva tu-
kee kerhoja keräämällä  etoja koulutuksista, joihin on pääsy myös 
kerhon ulkopuolisilla ja julkaisee  edot verkkosivuillaan.

MPEAK:n lisäksi Liikenneturva tarjoaa Mitä moo  oripyöräilijöiden 
kuolemankolareista voidaan oppia? -koulutusaineistoa, joka on tar-
koite  u moo  oripyöräkerhojen käy  öön täydentämään kerhojen 
koulutustarjontaa.

Moo  oripyöräkerhojen omasta aloi  eesta syntyneen koulutusmal-
lin tarkoituksena on ohjata yhä kasvavaa motoris  en joukkoa poh-
 maan omaa ajamistaan ja sen mahdollisia riskejä onne  omuuse-

simerkkien avulla.  Aineisto sisältää myös koulu  ajalle tarkoite  ua 
tausta  etoa ja ohjeistuksen aineiston käy  ämiseen.

• Liikenneturva järjestää MPEAK-koulu  ajakursseja kerran vuodessa. Kuva: Timo Muilu/Liikenneturva.

T



Kaikki mekaaniset laitt eet tar-
vitsevat ylläpitoa ja hoitoa –
niin myös uskollinen ystäväm-
me moott oripyörä.

ikäli pyörä on huolle  u 
asianmukaises   syksyllä, 
keväälle jää lähinnä osien 
ja toimintojen tarkastus. Jos 
pyörä on ollut talven kui-
vassa ja lämmitetyssä  las-

sa, niin tarkistukset melkein rii  ävät. Sit-
ten onkin enemmän ohjelmaa, jos jostakin 
kumman syystä pyörä on talveh  nut ulko-
na nojaten navetan seinään.

Yleinen checklist moo  oripyörän huoltoon 
/ ajoon lähtöön: 

Hallintalai  eet
• Jarrut: tarkista jarrujen pito (jarrut eivät 
   saa luistaa).
• Kaasun, kytkimen ja vaihteiston toimi
   vuus.
• Peilien suuntauksen tarkistus on myös   
   osa  hallintalai  eiden huoltoa.
• Jalkatuen kunto ja toimivuus tulee myös 
   testata.
• Testaa myös ohjauksen moi  eeton toimi-
    vuus ennen ajoa. 

Renkaat
• Rengaspaineet tulee säätää kuorman ja 
   sää  lan mukaises  .
• Renkaissa ei saa esiintyä viiltoja, eikä ren-
   gaskuvion väleistä löytyä kiviä. 

Valot
• Etu- ja takavalon, vilkkujen ja jarruvalon 
   toimivuus tulee testata. 

Nesteet ja öljyt
•Tutki pyörän runko/alusta mahdollisten 
   vuotojen varalta
• Tarkista akkuneste (mikäli mahdollista)
• Moo  ori- ja vaihteistoöljyn määrä tulee 
   tarkistaa säännöllises  . 

Moo  oripyörän runko
• Hitsaussaumojen ja liitosten kuntoa tulee 
   tarkkailla pitkäaikaisen säilytyksen jäljiltä.

Moottoripyörän keväthuolto

• Iskunvaimen  mien toimivuus ja kunto.

Renkaat
• Laki määrää moo  oripyörän renkaan ku-
   lutuspinnan minimiura syvyydeksi 1.0 
   mm.
• Kuitenkin suositellaan vähintään 2 mm   

urasyvyy  ä, jo  a pito olisi edes jolla-
kin lailla kohtuullinen. Pitoon vaiku  aa 
myös renkaan ikä, sillä rengasseos kove-
nee  renkaan ikääntyessä.

Turvallisella moo  oripyörällä koh   turval-
lista ajokau  a 2017

Philip Ahonius
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Teks  : Jaakko Ritola, Director II

erhomme osallistui perintei-
seen tapaan MP-messuille ja 
kuten aina ennenkin, niin kir-
joitamme messukokemuksis-
tamme tähän kevään lehteen. 
Kuten hyvin moni meistä oma-
kohtaises    etää, niin moni 

moo  oripyöräilijä käy  ää ajaessaan navi-
gaa  oria, kameraa, puhelinta ja musiikki-
soi  nta - usein erillisiä lai  eita, joita ei alun 
perin ole suunniteltu käyte  äviksi ajon, ja 
etenkään moo  oripyörällä ajon, aikana. 
Kullakin meistä on näihin lii  yen omia rat-
kaisuja ja virityksiä, enemmän tai vähem-
män onnistuneita, ja joita si  en ylpeillen 
esi  elemme tai kateellisina katselemme.

Samaan haasteeseen olivat törmänneen 
myös aikoinaan NUVIZin perustajat Malte 
Laass ja Marcel Rogalla. He halusivat muut-
taa ja samalla modernisoida moo  oripyö-
rällä ajon. Heidän visionaan oli kehi  ää 
moo  oripyöräilijöille HUD-laite ja ohjelmis-
toratkaisuja, jotka toimivat sauma  omas  , 
eivät häiritse ajotapahtumaa sekä lii  ävät 
moo  oripyöräilijät verkkoon ja toisiinsa. 
Termille HUD ei oikein ole suomalaista vas  -
ne  a, mu  a voidaan puhua esimerkiksi hei-
jastusnäytöstä. NUVIZ:n idea on se, e  ä kat-
se voidaan pitää koko ajan  essä sen sijaan, 
e  ä katsotaan välillä alas mi  areihin tai vas-
taaviin. Käy  äjä näkee siis heijastusnäytön 
puoliläpäisevässä peilissä kuvana kaiken sen 
 edon, mitä normaalis   pitäisi hakea kat-

seella muualta. Moo  oripyöräilijöille ei ai-
van vastaavaa tuote  a ole koskaan aikai-
semmin tehty, eli NUVIZ on ensimmäinen, 
joka tuo sellaisen markkinoille.

Keskustelin messuilla NUVIZ:n ideasta ja 
tuo  eesta heidän muotoilujohtajan Val  e-
ri Eroman kanssa. Eroma kertoi, e  ä ajatus-
ta kehite   in ja testa   in ensin Kaliforniassa 
asiantun  joiden ja moo  oripyöräharrasta-
jien voimin, kunnes syksyllä 2015 tuoteke-
hitys käynniste   in Salossa. Vuoden 2016 
alussa oli kasassa super  imi en  siä nokia-
laisia ja tuotekehitys pääsi todenteolla käyn-
 in. Eroma jatkoi, e  ä he yhdistävät navi-

gaa  on, kuvaamisen, kommunikaa  on sekä 
musiikin yhteen lai  eeseen ja yhtenäiseen 
nimenomaan moo  oripyöräilijöille op  moi-
tuun käy  ökokemukseen.                 

NUVIZ koostuu kolmesta osasta: puhelinso-
velluksesta, kypärään kiinnite  ävästä hei-
jastusnäy  ölai  eesta ja ohjaustankoon kiin-
nite  ävästä ohjaimesta. Jo  a kulje  ajan 
katse pysyy  essä, käytöstä on pyri  y te-
kemään mahdollisimman helppoa. Keskit-

tymistä vaa  vat asiat voidaan tehdä ennen 
liikkeellelähtöä järjestelmään kuuluvalla pu-
helinsovelluksella. Rei   suunni  elun voi 
tehdä vaikka edellisenä iltana kotona. Val-
mis rei    siirtyy tallennuksen jälkeen auto-
maa   ses   heijastusnäy  ölai  eeseen. Kul-
je  aja voi suunnitella myös rei  ejä, joissa 
on monia rei   pisteitä ja näin op  moida 
ajonau  nnon. NUVIZ käy  ää järjestelmässä 
HERE:n kar  oja, jotka on op  moitu moo  o-
ripyöräkäy  öön.

Val  eri Eroma toteaa, e  ä kypärä on mo-
nelle hyvin henkilökohtainen, ja siitä syystä 
he päätyivät tekemään integroidun järjes-
telmän sijaan erillisen kypärän ulkopuolelle 

NUVIZ 
MODERNISOI MOOTTORI-
PYÖRÄLLÄ AJON

MP-MESSUT
2017
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• NUVIZ-heijastusnäy  ölaite, kuvat NUVIZ.

32      Lainvalvojien MP -kerho

K



Lainvalvojien MP -kerho     33

kiinnite  ävän lai  een. Kun laite liitetään ky-
pärän ulkopintaan, niin on tärkeää e  ä se on 
mahdollisimman aerodynaaminen, se sopii 
mahdollisimman moneen umpikypärään ja 
myös näy  ää kaikkiin kypäriin kiinnite  y-
nä hyvältä. Eroman mukaan aerodynamii-
kan suunni  elu on testeissä osoi  anut erit-
täin onnistuneeksi, eikä kypärän leukaosaan 
kiinnite  ävä laite aiheuta ajossa havai  avaa 
ääni- tai muutakaan hai  aa. 

Kypärään kiinnite  ävässä heijastusnäy  ö-
lai  eessa yhdistyy HUD-näy  ö, HD-kamera 
valokuvien ja videoiden tal  oimiseen, GPS, 
yhteydet puhelimeen, pitkäkestoinen akku 
sekä hyvät säänkesto-ominaisuudet. Lai-
te kiinnitetään kypärän leukaosaan omalla 
asennuslevyllä, joka säilyy kypärässä vaikka 
heijastusnäy  ölaite ei paikallaan olisikaan. 
Asennuslevy kiinni  yy ac  on-kameroistakin 
tutulla eri  äin vahvalla teipillä. Kypärän si-
sälle asenne  avat, myyn  pakkaukseen kuu-
luvat kuulokkeet ja mikrofoni mahdollista-
vat puhelut sekä musiikin kuuntelemisen. 

Heijastusnäy  ölaite  a käytetään ohjaus-
tangon vasemmalle puolelle kiinnite  ävällä 
ohjaimella. Sen käy  ö on suunniteltu helpo-
ksi ja se onnistuu Eroman mukaan hanskat 
kädessä ja ohjaimeen katsoma  a. Ohjaimen 
kiinnitystä varten on kaksi erilaista tanko-
asennussarjaa sekä teippi mahdollista tank-
kiasennusta varten.

Ajaessaan moo  oripyörän kulje  aja nä-
kee ainoastaan heijastusnäytön kuvan nä-
kökentässään, eikä laite muuten ole nä-
kyvissä. Nuviz:n pääominaisuudet ovat 
nopeusnäy  ö, kar  a ja navigoin   sekä vi-
deo- ja valokuvaus. Kulje  aja näkee myös 
kellonajan ja halutessaan esim. nopeusrajoi-
tukset. Laite mahdollistaa myös ajon aikana 
puheluiden soi  amisen ja vastaano  amisen 
sekä musiikin toistoon kontrolloinnin. Kaik-
ki nämä ohjaustoimet hoidetaan tankoon 
kiinnitetyllä ohjaimella. Ohjaimessa on mm. 
oma pikanäppäin kameratoimintoja varten. 
Otetut kuvat siirtyvät automaa   ses   NU-
VIZ-puhelinsovelluksen kau  a puhelimeen, 

mistä niitä voi katsella ja jakaa he   ajon jäl-
keen. 

Eroma jatkaa, e  ä he ovat testanneet en-
simmäistä tuoteversiota käy  äjäryhmien 
kanssa kesästä 2016 saakka ja palaute on 
ollut erinomaista. Parhaillaan he viimeiste-
levät tuote  a myyn  kuntoon ja valmistau-
tuvat myöhemmin keväällä tapahtuvaan vi-
ralliseen tuotelanseeraukseen. Virallinen 
tuotelanseeraus tehdään Yhdysvalloissa ja 
myyn   alkaa siellä myöhemmin tänä kevää-
nä. Alustava hinta-arvio on noin $700. NU-
VIZ-järjestelmä on myös saatavilla tulevaan 
ajokauteen mennessä Suomessa, mu  a hin-
noi  elua ei vielä kyetä vahvistamaan. Se 
vastannee Yhdysvaltojen myyn  hintaa ar-
vonlisäveroineenkin. 

Muotoilujohtaja Val  eri Eroma lupaa lo-
puksi, e  ä tulevaisuudessa lai  een senso-
riikka ja yhteydet mahdollistavat vielä mo-
nenlaiset uudet toiminnot, palvelut sekä 
päivitykset. NUVIZ kehi  ää uusia palvelui-
ta, joiden avulla kulje  aja voi esimerkiksi 
jakaa rei  ejään kavereiden kanssa, paran-
taa suoritustaan radalla tai väl  ää lähesty-
vän sadealueen viikonloppuajelulla. Mikäli 
oikein ymmärsimme, niin puhelimeen asen-
ne  ava sovellus ja puhelimen datayhteydet 
mahdollistavat käytännössä raja  omat yh-
teysetäisyydet NUVIZ-lai  eiden /käy  äjien 
välisissä kommunikoinneissa. Kunhan vain 
verkkoa löytyy puhelimelle. Mielenkiintoi-
nen uutuus kaikkinensa on siis tulossa! Ja 
 edäpäs, vaikka pääsisimme tutustumaan 

järjestelmään ihan livenä kesäkuun alussa 
Blue Knightsien European Conven  on 2017 
yhteydessä Espoon Korpilammella.

• Ajajan näkymä NUVIZ-heijastusnäytöstä, kuva NUVIZ

loin keväällä mie   ä mistä saisi 
paremmat korvatulpat, jotka ei 
paina korvakäytävää ja joita ky-
pärä ei väännä väärään asentoon 

kypärää päähän lai  aessa ja pois o  aessa. 
Tähän as   käytössäni on ollut perinteiset 
korvatulpat. 

Löysin ne  stä ear-inc -merkkiset yksilölli-
set tulpat. Tätä ennen olin kysellyt myös eri 
toimi  ajien / valmistajien yksilöllises   teh-
tyjä tulppia, hinnat olivat korkeita ja toimi-
tusajat pitkiä. Päädyin ear-inc - merkkisiin 
tulppiin, koska ne sai he   mukaan ja koh-
tuulliseen hintaan. Soi  n Timo McKeown 
BSPS Finland Oy:öön ja sovin ajan. 

Tulpat valmistetaan ei-allergisoivasta lääke-
 eteellisestä silikonista ja tulppia saa erivä-

risenä. Ensin suoja   in tärykalvo ja tämän 

jälkeen sekoite   in kaksikomponen    sili-
koni ja laite   in ruiskulla sekoite  u massa 
korvakäytävään. Si  en odote   in n. 10 mi-
nuu   a. Tämän jälkeen McKeown viimeis-
teli tulpat lai  amalla niihin suoda   met ja 
sen jälkeen tulpat olivat valmiit. Aikaa meni 
kaikkiaan noin 45 minuu   a ja hintaa tulpil-
le tuli 90 euroa.

Tulpat ovat käytössä hyvät, eivät paina kor-
vakäytävää pitkänkään ajopäivän aikana. Ky-
päräpuhelin kuuluu selväs   suoda   mien 
ansiosta, jopa moo  ori  enopeuksissa.

Tuo  eeseen voi tutustua h  p://bsps.fi /Kuu-
lonsuojaus.php. 

Pekka Viuhkola

AYksilölliset
kuulon-
suojaimet



Kevät alkaa MP-messuista
tai ainakin sen odotus

 • Soturit ja leidit valmiina messuille. 

P-messut ovat muodostuneet perinteeksi myös meidän kerhos-
sa tavata jäseniä talven aikana ja vaihtaa kuulumiset. Syys- ja ke-
vätkokouksissa tavataan myös, mu  a messuilla ollaan asian y  -
messä, pyörissä, härpäkkeissä ja tulevan kesän suunnitelmissa.

Aikaisempien vuosien tapaan tapasimme aulassa lauantaina hyvissä ajoin ja ly-
hyen rupa  elutuokion jälkeen hajaannuimme messuhalliin omille teillemme, 
monessa mutkassa kuitenkin tapasimme. Puolenpäivän jälkeen tunnelma  i-
vistyi ja kaikkialla oli paljon väkeä, ravintoloiden jonoissa vielä enemmän.

Seurueeseen lii  yi kahdeksan jäsentä ja yksi avec. Posi  ivinen aloitus oli yh-
den aivan uuden jäsenen mukaan tulo. Muutamia muita jäseniä tava   in hal-
leissa, olivat tulleet oman aikataulujensa ja kuljetus- ym. porukoiden kanssa. 
Kaipaan aina enemmän jäseniä paikalle kaikkiin tapahtumiin, meitä on kuiten-
kin lähes sata jäsentä.

Pojat lupasivat kirjoi  aa asiaa lehteen pyöristä ja tarvikkeista, joten minä py-
syn vain fi iliksissä. Eihän messuilla ole juuri koskaan mitään ’maata mullistavaa’, 
mu  a kuitenkin siitä on tullut tärkeä viikonloppu talven tai  umiseen. Messu-
jen jälkeen on mentävä autotalliin pyyhkimään pölyt siitä omasta ja parhaas-
ta ratsusta. Tunnelma on hieno satojen motoris  en pyöriessä osastojen välillä 
ja tutkiessa erilaisia uutuuksia kukin makunsa mukaan. Jos oikeas   perehtyi-
si kaikkeen nähtävillä olevaan, ei varmaan kolmekaan päivää rii  äisi. Toisaalta 
’omat tärkeimmät’ ja jotain uu  akin eh  i nähdä muutamassa tunnissa, jolloin 
myös pääsee kevään odotuksen tunnelmaan.

Alustavissa suunnitelmissa ehdo  n illallispaikaksi Hyvinkäätä, jonne alkuillas-
ta päädyimmekin. Pari jäsentä joutui poistumaan töihin menon ym. kiireiden 

vuoksi, mutta onneksi muutama pääsi päivän passattuaan mukaan illan 
menoon, joten illallispöytään istui kymmenen hengen seurue, kuusi jä-
sentä ja neljä avecia. Ravintola Obelix täytti odotukset tälläkin kertaa 
loistavalla ruualla ja ruokailijat loivat hienon tunnelman. Reilut kolme 
tuntia pyörähti  nopeasti ja sen jälkeen päätimme pistäytyä vielä paikal-
lisessa Oluthuone Joutsenessa, jossa riitti valikoimaan vielä seuraavaankin 
kertaan.

Kiitos mukavasta illasta osallistujille. Kaikille jäsenille kehotus varata en-
sivuoden messuviikonloppu kalenteriin jo nyt ja tulla mukaan oikein isol-
la porukalla.

Järjestelytoimikunnan puolesta Seppo 

• Pekan seuraava mp.

• Sepon seuraava mp.
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UUSIA TUOTTEITA NYT TILATTAVISSA!
Director lll uutisia: Tervehdys taas kaikki Siniset Sisaret ja Veljet!

Kevät lähestyy, ajohousut polttelee kaapissa, siispä nyt onkin hyvä aika tehdä tuotetila-
uksia. Tuotteet tilataan tuttuun tapaan nettisivujen kautta tai suoraan Director lll:lta.

Terveisin Jari Jäske Director lll RIDE HARD.

Nahkavyö 
teräksisellä Blue Knights Finland l -soljella, hin-
ta 50 €. Soljen voi ti lata yksistään, hinta 25 €, sii-
hen sopii 38 mm leveä vyö.

Teräksiset alta huovitetut lasinaluset,
sarjaan kuuluu 6 lasinalusta ja ”teline”. Aluset 
saa kulmikkaana taikka pyöreänä, kaiverrukses-
sa voi käytt ää kypärälogoa Blue Knights Finland 
l -teksti llä tai vaakunaa, sarjan hinta 45 €

Kirurginteräksestä (316L) valmistettu riipus 
kypärälogolla ja Blue Knights Finland l -teks-
ti llä tai vaakunalla, hinta 25 €. Tätä voi käytt ää 
riipuksena, avaimenperänä, laitt aa liiviin, antaa 
lahjaksi tms. (HUOM ketju ei sisälly hintaan)

Teräksinen ns. käyntikortti,
jolla voit merkata esim. matka-
tavaroita taikka käytt ää pikka-
sen siisti mpänä käynti kortti  na, 
hinta 15 € kpl. Tämän saat vaik-
ka omalla kuvallasi!

Kirurginteräksestä (316L) 
valmistettu sormus
hinta-laatu-suhde 
ERINOMAINEN! 
Hinta vain 30 €.
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aailmassa on paljon asioita joita voi tehdä kahdes-
 . Tämä tuli mieleeni kun pääsin kerhoon jäsenek-

si jo toistamiseen. Nyt val  on viran puu  uessa kun-
niajäseneksi. Jokainen minut tunteva ymmärtääkin, 
e  ä kunnialla on kovin vähän asian kanssa tekemis-
tä. Kansainväliset säännöt tuntevat amerikankieli-

sen termin ”Honorary member”, josta on väänne  y käännös kun-
niajäsen. Kerhossa meitä on neljä, kaikki en  siä poliiseja. Hienoa, 
e  ä kerhossa voi jatkaa myös virkasuhteen pääty  yä muiden edel-
lytysten täy  yessä. Mu  a mie  täänpäs hetki yhdessä mitä hyötyä 
Blue Knights -jäsenyydestä on?

Ensimmäisenä haluan mainita ohjatun ajoharjoi  elun. Kerhossa 
on koulute  uja mp-koulu  ajia. Ajoharjoi  eita on käyty tekemässä  
parkkipaikalla, ajoharjoi  elu- ja  moo  oriradoilla. Parhaiten mielee-
ni takavuosilta on jäänyt Ahveniston moo  orirata, jossa ei moo  ori-
pyörien nopeuskilpailuja järjestetä puu  uvien turva-alueiden vuok-
si. Onhan huikean hieno rata etsiä ajolinjoja ja tutustua oman pyörän 
ominaisuuksiin. 

Moo  oripyörällä ajo on periaa  eessa helppoa, kuin polkupyöräl-
lä ajo, eikö? Mu  a kuinka moni on kokeillut hätäjarrutuksia 80-100 
km/h vauhdista tai hätäväistöä vastaohjauksella? Säännöllises   vuo-
si  ain ajokauden alussa? 

Lainvalvojille turvallinen liikennekäy  äytyminen on itsestäänselvyys. 
Eikä hyvä kulje  aja koskaan joudu  lanteeseen, josta vain taitava sel-
viytyy. Sil   voimme joskus joutua toisten  enkäy  äjien aiheu  amiin 
vaara  lanteisiin. Silloin tarvitaan niitä taitoja joita voi oppia vain har-
joi  elemalla. Olen käynyt useita erilaisia ajamiseen lii  yviä kaupalli-
sia kursseja ja voin vakuu  aa, e  ä kerhon koulu  ajien vetämät har-
joi  elut eivät ole ainakaan huonompia. Jäsenille nämä tapahtumat 
ovat pääsääntöises   ilmaisia. Tapahtumiin on voinut pientä korva-
usta vastaan osallistua myös ei-jäsenet, organisaa  osta tai sen ulko-

puolelta. Jokainen voi harjoitella ihan aikuisten oikeas   omien kyky-
jensä ja taitojensa mukaan. Ja juuri sillä omalla pyörällä, joka omasta 
mielestä on itselle juuri se maailman paras. Älä jää mie   mään e  ä 
kehtaanko minäkin tai e  ä osaanko ja voinko jne. Harjoi  elussa ei 
arvostella kaverin suoritusta, siellä vain harjoitellaan koulu  ajien an-
tamien ohjeiden mukaises  . Rohkeas   mukaan vaan. Kynnys on niin 
matala e  ä sitä ei oikeastaan olekaan. Ja hei, iso kiitos kerhon kou-
lu  ajille ja kaikille järjestelyihin osallistujille! Tee  e arvokasta liiken-
neturvallisuustyötä kerholaisten hyväksi. Mitali pitäisi antaa.

Toisena hyötynä onkin si  en kaikki muu. Yhteiset ajolenkit ja ko-
koontumiset. Ajolenkkejä on järjeste  y eripuolilla Suomea ja eripi-
tuisina. Lyhy  ä ja vähän pidempää. Isompia viikonlopun kestäviä ko-
koontumisia on vuosi  ain. Niihin osallistuu myös Blue Knights -veljiä 
ulkomailta esim. Saksasta, Sveitsistä, Belgiasta, Ruotsista yms. Jos 
siis matkamoo  oripyöräily yksin tai kaksin kiinnostaa, tässä on lois-
tava  laisuus käydä sitäkin kokeilemassa helpolla tavalla ko  maas-
sa. Olen käynyt myös tavallisten motoris  seurojen mee  ngeissä. Jo-
tenkin jonkun kau  a amma    illan mi  aan paljastuu. Ja niin alkaa 
puolenyön jälkeen kaljateltassa keskustelu kansalaisen kohtaamasta 
epäoikeudenmukaisuudesta liikenne  ä valvoneen viranomaisen toi-
mista. Tu  u  lanne monelle. Tätäkään ongelmaa ei BK-tapahtumissa 
ole. Mu  a motoristeja mekin todella olemme. Sama saunatupakes-
kustelu pyöristä ja niiden ominaisuuksista. Mu  a paremmassa hen-
gessä. Useimmiten myös paremmassa saunassa. Keväisin on myös 
järjeste  y Blue Knightseille tarkoite  uja koeajotapahtumia Vantaal-
la. Tämä on tosin joidenkin jäsenten osalta johtanut debit- ja kre-
dit-saldojen epätasapainoon, mu  a moo  oripyöräilyä emme me-
kään pysty minkäänlaisilla taloudellisilla järkisyillä perustelemaan.

Kanna  aa myös muistaa, e  ä kyseessä on kansainvälinen yli 20 000 
jäsenen kerho. Jos ulkomailla matkailu moo  oripyörällä kiinnos-
taa, niin tässä on turvallinen ja helppo tapa lähteä Eurooppaa kier-
tämään. Suomalainen Blue Knights on pide  y ja arvoste  u vieras ul-

M

TUPLASTI TUPLASTI 
PAREMMINPAREMMIN

• Juha Savolainen
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komaan tapahtumissa, joita kesällä on joka 
viikonloppu jossain maassa. Kerho on US-
Asta lähtöisin, joten siellä toiminta on vielä 
suurempaa. Jotkut Suomen Blue Knighteis-
ta ovat käyneet siellä tutustumassa ame-
rikkalaiseen vieraanvaraisuuteen, eivätkä 
kuulemma ole katuneet.

Et varmaankaan ylläty, jos väitän e  ä kaik-
kiin näihin tapahtumiin on helppo tulla. 
Mukaan voit o  aa myös koko perheen. Ai-
van, puolison lisäksi myös lapset ja lemmi-
kit. Kokonaisia perheitä on ollut jokaisessa 
Suomen kesän päätapahtumassa muka-
na. Autolla  etenkin. Tai matkailuautol-
la/-vaunulla. Itseasiassa joskus koko perhe 
ilman moo  oripyörää. Kesän päätapahtu-
man nuorimman osallistujan palkinto me-
neekin yleensä alle kouluikäiselle. Vanhim-
man… - no, yleensä Ahon Veikolle. Mu  a 
perästä Veikko tullaan. Saa nähdä koska 
joku menee ohi...

Ai niin, mainitaan vielä Blue Knightsien 
ja vakuutusyh  ö Turvan välinen yhteis-
työ kaikkien perheen ja kodin vakuutusten 
osalta. Alennukset voivat olla jopa satoja 
euroja vuodessa. Lisä  etoa ja yhteyshen-
kilön nimen saat kerholta.

Kerhossa on paljon jäseniä, joita ei juuri-
kaan tapahtumissa näy. Siksi tein tämän 
kertomuksen juuri sinulle. Tule mukaan ja 
hyödy jäsenyydestäsi. Meidän kerhossa ei 
ole vieraita ihmisiä, on vain ystäviä joita et 
ole vielä tavannut. Äläkä pelkää niitä liive-
jä, suomalainen käytäntö kerholiivien suh-
teen on varsin vapaa. Motoristeista yhä 
suurempi osa on nykyään naisia ja tämä 
näkyy myös Blue Knightseissa. Jäseniksi 
on tullut naisia, jotka ovat si  en o  aneet 
miehensä mukaan tapahtumiin. Mahta-
vaa! Eipä kukaan voi enää väi  ää pelkäs-
tään äijien kerhoksi. 

Blue Knights Euroopan päätapahtuma 
EC-mee  ng 2017 järjestetään Espoon Kor-
pilammella 8.-11. kesäkuuta. Paikalle odo-
tetaan satoja lainvalvojia ympäri Euroop-
paa. Joten kukaan suomalainen ei voi 
sanoa e  ä Espooseen on liian pitkä matka.
Tässähän alkaa tunnelma jo nousta. Toivot-
tavas   tapaamme siellä!

Ride with pride!
Juha Savolainen
Blue Knights Finland I

 

eski- ja Etelä-Eurooppaan suun-
tautuvat lomamatkat vaa  vat 
useiden päivien jopa viikkojen lo-
man, jossa suurin osa ajokilo-
metreistä tulee ajaessa Suomes-
ta, joka Ruotsin lävitse tai Bal  an 

maat halkovan Via Bal  can kau  a koh   kes-
kistä ja eteläistä Eurooppaa. Perinteinen 
tapa lomailla on monella kuvatun kaltainen. 
Takapuoli on hellänä niin kuskilla kuin mah-
dollisella kyy  läisellä ja jalkojen ui  aminen 
Välimeressä houku  elee enemmän kuin ko-
 -Suomessa kylminä talvina ne  stä bonga-

tut maisemarei  t ja mutki  elevat vuoristo-
pätkät kohdemaassa. 

Usein moni on tehnyt reissuja lentämällä 
Eurooppaan ja vuokraamalla moo  oripyö-
rän paikanpäältä. Ei huono ratkaisu, kilo-
metrejä on sääste  y tuonne mutkaisille ja 
upeille reiteille ja ajohalut ovat kohdillaan. 
Paluu Suomeen tapahtuu si  en lentämällä 
kuten menomatkakin. 

Moo  oripyörämessuilla törmäsimme yri-
tykseen, joka kulje  aa oman pyörän koh-
tuullisella kustannuksella Eurooppaan rekan 
kyydissä. Itse voi siis lentää perässä paikal-
le ja ajella omalla pyörällä ympäriinsä sekä 
tämän jälkeen suunnata ko  a koh   omalla 
kulkupelillä. Järjestelyä voisi kaike   kuvata 
hybridiratkaisuksi. 

Motologis  ca-yritys kulje  aa pyöriä Suo-
mesta Espanjaan, Englan  in sekä Italiaan. 
Pyörä pakataan Suomessa huolellises   ja 
mukaan mahtuvat laukut, kahdet ajokamat 
sekä kypärät, jotka nekin pakataan asianmu-
kaises   suojaamalla. Hinta riippuu hieman 
kohdemaasta sekä pyörän koosta. Kiinnos-
tuimme ensi vuoden European Conven  o-
nia silmällä pitäen Italiasta. Roomassahan 

kokoonnumme ensi vuonna Euroopan pää-
tapahtumaan. Suzuki GSX1250FA / Bandit 
kokoluokan pyörän kuljetus maksaisi noin 
400 €. Tämän summan päälle tulisi luonnol-
lises   lentolippu, joka maksaisi noin 130 € 
sekä kuljetus lentokentältä moo  oripyö-
rää noutamaan. Lähin ken  ä on n. 80 km:n 
päässä sijaitseva Venetsia, jonne lentoai-
ka on n. 3 h. Pyörän kuljetus Italiaan kestää 
noin 5 vuorokau  a. Kustannukset pyörisivät 
siis noin 600 € korvilla.

Vertailuna, jos ajaisi joko Ruotsin lävitse tai 
via Bal  can kau  a niin lau  a/silta/bensa-
kustannuksia tulisi arviolta noin 300 – 400€. 
Tämän lisäksi tulisi ajaa noin 2600 – 2800 ki-
lometriä riippuen rei  n valinnasta. Yöpyä-
kin pitäisi matkan varrella, joka toisi kustan-
nuksia. Tietys   lomamatka alkaisi jo laivasta 
päästyä, mu  a heille, jotka ovat Ruotsin tai 
Via Bal  can kau  a ajaneet, ensimmäiset 
1000-1500 kilometriä tuskin tarjoaisivat jä-
risy  äviä elämyksiä. 

Kustannuksia vertaillen voisi sanoa, e  ä 
suurta eroa ei niissä ole. Suurin ero tulee 
matkustusajassa, kun itse voi lentää pyörän 
perässä paikalle. Ajohalut ovat tapissaan ja 
aurinkoiset ja mutkaiset rei  t mielessä on 
hyvä lähteä kurvailemaan. Paluumatka ko-
 -Suomeen on suurta seikkailua, kun ajo-

kilometrejä ei ole takataskussa menomat-
kalta. Lomapäiviäkään ei kulu mahdotonta 
määrää, kun päiviä karsii tällä tavalla. Luon-
nollises   matkan voi tehdä toisinkin päin tai 
kuljetu  aa pyörän molempiin suun  in. Täl-
löin ehkä kuitenkin vuokrapyörä on parempi 
vaihtoehto. Vastaavia palveluita löytyy var-
mas   muitakin, kun surff ailee ne  n syöve-
reissä. Tämä vaihtoehtoinen tapa Euroopan 
reissuihin osui silmiin MP messuilla. 

K

Omalla moottori-
pyörällä Italiaan  
kolmessa tunnissa – tott a vai tarua?

Teks   ja kuva: Marko Kovanen, President
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1st Nordic Möte 
21. - 23.7.2017 

at Övernäsgården Gästhem, 
Östernäsvägen 3, Mariehamn, Åland 

                   
 

  

  
 
Program:    
 
Friday 21.7. 
Arrival  15.00 – 23.00 
Dinner (own expense) 17.00 – 19.00 
Sauna (optional) 19.00 – 21.00 
Official opening 21.00 – 21.30 
Free time   21.00 -

Saturday 22.7. 
Breakfast        07.30 – 09.00 
Motorcycle ride around Åland    10.00 – 16.00 
(including lunch at your own expense) 
Dinner (own expense)      17.00 – 19.00 
Sauna (optional)      19.00 – 21.00 
President meeting (Sauna)      19.00 – 21.00 
Free time                                 21.00 - 

Sunday 23.7. 
Breakfast 7.30 – 10.30 
Bye Bye 10.00 – 12.00    
    
Prices:   
 
  86 € / adult / weekend / 2 persons in room 
  74 € / adult / weekend/ 3 persons in room  
Payment includes:  

Accommondations: 
• 2 person/room or 3 person/room  

 
Others: 

• Breakfast Sat and Sun 
• Sauna (optional) Fri and Sat 
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Viimeinen mahdollinen ilmoittautumispäivä on 14.5.2017

Maksuja ei enää palauteta perumisten vuoksi 14.5. jälkeen!


